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Der er sol i vores blad og sol over

Nygaard

Nr. 3
46. Årgang
April 2022

Foråret kommer!
Nu er foråret rigtig i gang og rundt i Svenstrup ses
både flotte påskeliljer og dejlige krokus.
Det er skønt—både smukke blomster i smukke
farver og solskin.
Og det er ikke kun udenfor, at der solskin. Der er
masser af skinnende sol i vores blad i denne måned. Der har været en masse generalforsamlinger
i vores skønne foreninger, så det er nu, I skal læse
med for at holde jer opdateret på de forskellige
grupper.
Derudover er der god mulighed for at komme ud
og nyde det dejlige vejr og hinanden. Blandt andet
igennem kirken, Nygaard og Svenstrup Cykelklub.
Jeg håber, I nyder foråret ligeså meget som jeg.
Det er noget, vi trænger til.

Bladet udkommer 10 gange årligt.

1. Nr. Februar
2. Nr. Marts
3. Nr. April
4. Nr. Maj

5. Nr. Juni
6. Nr. Juli
7. Nr. September
8. Nr. Oktober

9. Nr. November
10. Nr. December
Deadline:
Sidste Indleveringsfrist er

Glædelige forårshilsner
Annemette Drue
Redaktør for ESvenstruppe

altid den 20.
Deadline er deadline og indlæg
modtaget efter denne dato kan
kun påregnes medtaget efter for

udgående aftale med:
Annemette Drue
TLF.: 29708062
Indlevering til næste nr.

...senest den 20. marts 2022
Til: Annemette Drue
e.svenstruppe@gmail.com

Denne udgave er lavet af
Annemette Drue
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Nyt fra kirken

Kirkens kalender for april
Søndag den 3. april:
Gudstjeneste kl. 10:30 i Svenstrup kirke med sognepræst Casper Rojahn.
Palmesøndag den 10. april:

Gudstjeneste kl. 10:30 i Svenstrup kirke med sognepræst Casper Rojahn.
Skærtorsdag den 14. april:
Gudstjeneste og fællesspisning kl. 17:00.

Husk at tilmelding til sognepræst Casper Rojahn, seneste tirsdag den 4. april.
Langfredag den 15. april:
Aftensgudstjeneste kl. 19:00 i Svenstrup kirke med sognepræst Casper Rojahn.
Påskedag den 17. april:
Gudstjeneste kl. 10:30 i Svenstrup kirke med sognepræst Casper Rojahn.
2. påskedag den 18. april:
Gudstjeneste kl. 10:30 i Svenstrup kirke med sognepræst Casper Rojahn.
Søndag den 24. april:
Gudstjeneste kl. 10:30 i Svenstrup kirke med sognepræst Casper Rojahn
og årets guldkonfirmander.
Onsdag den. 27. april:

Sognecafe med forårssange i konfirmandladen kl. 14:30.
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Der er noget for alle i kirken (håber jeg)
Nu da coronaen har lagt sig, er vi så småt begyndt med vores arrangementer i kirken.

Vi har således lige afholdt fastelavn i kirken. Det blev en fin succes med næsten 50
gæster. Det var dejligt at se de mange udklædte børn og forældrene der fik sig en
god snak over en fastelavnsbolle. Det ærgrer mig, at vi havde lagt det samme dag,
som FOBIS holdt fastelavn i Stevning. Jeg vil sørge for at koordinere med dem næ-

ste år, så de forældre der gerne vil komme begge steder, kan gøre det. Det var dejligt
at kunne holde et arrangement rettet imod sognets børnefamilier, som ikke så tit
kommer om søndagen. Så ved de at kirken også er for dem og at kirken har noget,
som børnene kan gå glade hjem fra, måske med en kongekrone på hoved.
Jeg har også startet min prædikengruppe op for de mere teologisk interesseret i sognet. Jeg har været positivt overrasket over, hvor mange tilmeldinger jeg har fået. Jeg
troede kun vi ville være 4-5 stykker, men nu er listen på over ti navne, så det er dejligt. Vi har holdt første møde og det var dejligt at kunne sidde og tale teologi med nogen der er lige så interesseret i emnet som mig.
Nu skal vi snart have vores næst arrangement, som er en fællesspisning på skærtorsdag. Her er alle velkomne, for hvem kan ikke lide gratis mad og man skal heller

ikke tage opvasken bagefter! Det er den 14. april kl. 17:00. Vi begynder oppe i kirken,
hvor vi holder en kort andagt. Derefter går vi ned i konfirmandladen og spidser sammen. Vi skal have lam, sovs, kartofler, salat mm. Det er gratis, man skal bare tilmelde
sig ved at skrive eller ringe til mig på 21 67 72 05 eller casro@km.dk. Tilmelding se-

nest den 4. april, så når du læser dette har du kun en håndfuld dage til at blive tilmeldt!
Jeg håber at mit menighedsråd og jeg i fællesskab kan få lavet en bred pallet af aktiviteter og arrangementer, så alle i menigheden, på tværs af alder, kan føle at kirken
har noget at tilbyde dem.
Venlig hilsen
Sognepræst Casper Rojahn
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Kommende arrangementer i kirken
Den 14. april er der som sagt fællesspisning i kirken. Det er kl. 17:00 vi begynder, oppe i kirken. Husk tilmelding!
Den 27. april er der sognecafe. Det er kl. 14:30 i konfirmandladen og vi skal synge forårssange og Peter Ross kommer og spiller for os.

Kirkebogsførende sognepræst
Har man brug for en attest, eller ønsker man navneændring, et opslag i kirkebogen el.lign., skal man for fremtiden henvende sig til Kitty Hovgaard, sognepræsten i
Egen. Det er hende, der registrerer og fører de digitale kirkebøger.
Kitty Hovgaard kan træffes på tlf. 74 45 84 90 eller på mail: khj@km.dk

Kontaktoplysninger
Sognepræst

Formand

Kirkebil

Casper Rojahn
Tlf. 74 45 62 05 eller mobil 21 67 72 05
Leo Vindahl Olsen
Tlf. 7445 8211, mobil 2674 6211
Bestilles på GF-Taxi på tlf. 7445 9545 senest dagen før
Gudstjenesten

Hjemmeside
Facebook

www.svenstrupkirke.dk<http://www.svenstrupkirke.dk
Find facebook på hjemmesiden.
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Syng den lyse tid ind på en forårsdag i Nørreskoven
Hvornår og hvor:
Søndag 3. april kl. 14.00 - 16.00 i den gamle skovfogedbolig Nygård i Nørreskoven
på Als

Program:
Sognepræst Kitty Hovgaard, Egen Kirke har under overskriften: "Syng den lyse tid
ind" udvalgt en buket af gamle og nye sange.

Kitty Hovgaard, der selv vil præsentere sangene, har et indgående kendskab til den
folkelige danske sangtradition. Da hun samtidig er en dygtig og medrivende formidler, venter der en god oplevelse for sanginteresserede.
Akkompagnement er langt i hænderne på Birgitte Romme, klaver og Ole Andersen,
kontrabas.
Entre og traktement:
Entre vil være 20 kr. Kaffe og kage kan købes. Pris 50 kr.

Arrangør:
Foreningen Nygård (www.Nygaard-Als.dk)
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Foreningen Nygård
Kunstudstilling i påsken 2022
Den gamle skovfogedbolig Nygård i Nørreskoven på Als danner igen i påsken
2022 ramme om en kunstudstilling.
Igen i år udstiller tre kunstnere med 3 forskellige udtryksformer. Hanne Skyum, træsnit
og trærelief. Hanne Ida Helstrup, grafik og Jette Nørregård der arbejder med papir
som omdrejningspunkt.
Der er fernisering skærtorsdag 14. april kl. 15.00 med musikalsk indslag ved Sønderborg Musikskole.
Hanne Skyum er i sine træskærerarbejder inspireret af iagttagelser i naturen, i skove
med gamle træers krogede trækroner og vidt forgrenede rodnet. I nogle af hendes
træsnit er afstanden fra trærøddernes former til vikingetidens slyngornamentik forsvindende lille.
Grafikeren Hanne Ida Helstrup viser ved udstillingen på Nygård arbejder, der hovedsagelig kredser om nøgne marker med landbrugets fuger, og vækster. Stubmarker og
plovfurernes gentagelsesmønstre får et nyt udtryk i forholdet mellem det storslåede og
enkle.
Jette Nørregaard skriver om sine værker: Jeg bruger papiret i mine billeder formet til
skåle og mindre skulpturelle værker.
Udstillingen på Nygård er åben alle dage i påsken fra kl. 13.00 - 17.00. Gennem
årene har påskeudstillingerne på Nygård været velbesøgte også på grund af stedets
smukke omgivelser. Alle dage kan der købes kaffe og brødtorte pris 50 kr.
Yderligere oplysninger kan findes på: www.nygaard-als.dk

Hanne Ida Helstrup

Jette Nørregaard

(www.hanneida.dk)

(www.gallerinorregaard)
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Hanne Skyum
(www.hanneskyum.dk)

Påskeudstilling på Als 2022
Efter to års pause starter vi op på påskeudstillinger i en lidt mindre udgave.
Der kommer ingen bus rundt og ingen kataloger men en lille folder ligger på
biblioteket og udstillingssteder.
Nordals Idrætscenter afholder fernisering Skærtorsdag kl.11 og har åben alle påskedage fra kl.11-17
Der er også udstillingssteder som har åben på andre tidspunkter.
Alsingergården har ingen udstilling i år da de er stoppet men vi på Stolbroladen har
åben fra kl.13-17.
Stenklubben udstiller sten og fossiler m.m og Farveladens medlemmer udstiller malerier.
Der udover har vores trædrejer Nicolaj Petersen ,Brandsbøl fra sommmer aktiviteterne udstilling af trædrejede ting.
Vh Anna Weber
Guderup
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SÅ ER VI KLAR IGEN TIL EN NY KROLF SÆSON
Sæsonen starter tirsdag den 5. april , hvor vi i Krolf udvalget vil hjælpe
jer i gang hver tirsdag fra kl. 18.30. Da det hele jo foregår udenfor, er der
taget hensyn til Corona restriktionerne, og alt er
blevet sprittet af.
Så kom, prøv spillet og se, om det er noget for
at hjælpe dig godt i gang.

dig. Vi er der for

Køller og bolde er på stedet i skabet og kan lånes. I skabet er der også
holdskemaer, ligesom der er håndsprit.
Vi starter kl. 18.30 med at sætte hold ved hjælp af
ke har de samme på holdene hver gang. Der er 3
hvert hold.

et spil kort, så vi iktil 4 mand på

Er det noget for dig og din familie, kan der købes et årskort også med
Mobile Pay til husstanden. Det koster 150 kr. og kan købes: TIRSDAGE
KL: 18.30 ved STOLBROLADEN eller kontakt Hans Egon Bendorff, mob.:
2889 2968/mail: etam7@hotmail.com eller Helle
Hansen, mob.: 2332
2410/mail: hhbh@hotmail.dk
Har du årskort, så er der adgang til køller m.m. og toilet, og du kan spille,
når du har lyst, og lige så tit du vil.

Det er også muligt at leje banerne med bolde og køller, f.eks. til familiekomsammen, foreningsarrangementer eller lign. Kontaktperson: Helle
Hansen, mob.: 2332 2410/mail: hhbh@hotmail.dk
Vi glæder os til at se dig tirsdag den 5. april kl. 18.30.
De bedste forårshilsener
Krolf-udvalget
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Referat fra generalforsamling i Svenstrup vandværk d. 17. marts 2022
Formandens beretning:
Der er i 2021 afholdt 2 bestyrelsesmøder og et revisionsmøde.
I efteråret 2020 i forbindelse med den udskudte generalforsamling blev foreningen
omdannet til et a.m.b.a.
Der er taget de obligatoriske vandprøver, og vandet overholder kravværdier.
I 2021 er der udpumpet 52968 m3 vand, og der er faktureret 43719 m3. Det svarer til
et spild på 17 %. Der er fundet et forholdsvis stort vandbrud, så vi håber at det er
væsentligt mindre spild til næste år.
Der har været en del husstande som ikke selv fik aflæst vandforbruget. Alle disse
husstande blev besøgt af formanden og et bestyrelsesmedlem i forbindelse med at
samtlige stophaner er blevet kortlagt. Kortlægningen tog en lille uges tid.

Kortlægningen af vandledningerne er nu elektronisk, og vi lever op til lovkravet om at
kunne besvare ledningsforespørgsler i løbet af 2 timer.
Der har været 3 vandbrud. Det ene var på ejers grund, og i de andre tilfælde er der
nu sat en målebrønd.

Der er skiftet et relæ på vandværket.
D. 22 december har der været tilsyn på vandværket fra kommunen, og alt var tilfredsstillende.
Der er bestilt yderligere 135 vandure, hvor aflæsningen fremover sker automatisk.
De steder hvor vandurene er skiftet til automatisk aflæsning har aflæsningen fungeret fint.
Økonomi:
Der er genereret et overskud på 186.000kr. Disse penge vil i 2022 blive brugt til de
elektroniske målere som er bestilt.
Valg:
Genvalg til Hans Jacob Møller og Jørgen Todsen i bestyrelsen. Genvalg til Kirsten
Kock som revisor.
Diverse:
Der var indkommet et forslag omkring anskaffelse af blødgøringsanlæg på vandværket. Det er undersøgt, og prisen for et sådan anlæg er ca. 1mill. Kr.
Det drøftes yderligere på et bestyrelsesmøde.
På bestyrelsens vegne
Gert Johansen
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Generalforsamling på Svenstrup Friskole
Dato & tid: d. 26/4-22, kl. 19.00
Sted: Svenstrup Friskole
Dagsorden:
Valg af ordstyrer & referent
Bestyrelsen aflægger beretning
Formandens beretning
Skolederen beretter om det forgangne år
Tilsynsførendes beretning
Kasserens beretning & forelæggelse af revideret årsregnskab for 2021
Valg til bestyrelsen
Valg af stemmetællere
Valg af medlemmer i forældrekredsen

På valg er: Gitte Hjort
Valg af medlemmer i skolekredsen
På valg er: John Petersen
Valg af suppleanter

Valg af suppleant i forældrekredsen
På valg er: Jens-Christian Frandsen
Valg af suppleant i skolekredsen
På valg er: Ledig

Indkomne forslag
Evt.
På bestyrelsens vegne
Morten Carstensen
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Referat fra E`Svenstrup Laugs generalforsamling den 3. marts på
Svenstrup Forsamlingshus
Fremmødte : ca. 25 personer

Velkommen ved Agnes :

Vi startede med at få lidt at spise, som var hjemmelavet frikadeller med flødekartofler
og rødbeder.

Generalforsamling 2022 :

Valg af dirigent : Søren blev foreslået og modtog valget.
Formandens beretning v. Agnes :
Forsøgt med anderledes indbydelse til generalforsamling . Det gav ikke den respons
vi havde håbet på.
Daglige arbejde i Lauget :
Lauget har holdt 8 møder i 2021, vi var ikke gode til Teams, så vore møder har været
med afstand og sprit og med Corona på afstand. Dette har dog ikke afholdt fra at være aktive.
Hvad havde vi så igang i 2021:

Vi har haft mange samtaler med kommunen i forbindelse med Nordborg Resort og
oprensning ved Himmark strand i løbet af 2021
Alle I borgere i Himmark har sørget for at arbejdsvejen til resortet er flyttet. Nu arbejder vi på at få hastighedsændringer. Dette har vi arbejdet med i flere høringer fra
kommunen i 2021. Nu håber vi at det falder på plads i 2022.
Cykelparkeringspladsen har også fyldt meget i 2021. Nu ser det ud til at lykkes.
Ren by: Her var det vore dejlige børn fra friskolen der tog over.
Shelteren ved skolen er etableret og bliver godt brugt af skolen og borgere.
Svenstrups biodiversitets insekthotel er blevet et tilløbsstykke ikke kun for os , men
også for turister.
Svenstrup Film har været i gang i 2021 og bliver færdig i 2022.
Solceller park i Stevning/ Svenstrup blev vedtaget i 2021 og nu håber vi at den pulje
der bliver oprettet når solceller parken er færdig også kommer os til gode.
Vi er i den dejlige situation at vore huse bliver hurtigt solgt og vi har kunnet byde velkommen til nye borgere.
Tour de France har været længe på vej og for os på Nordals bliver det til Tur De Nordals den 7 juni 2022.
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Vi har arbejdet med vore udviklingsplaner. Mia og Søs fremlægger vore planer, når
selve generalforsamlingen er overstået.
2021 er blevet til 2022
Vi har et godt landsbyliv med storbymanerer og her sker noget for de fleste.

Vore udviklingsplaner afspejler vores engagement og vores lyst til udvikling i vore
landsbyer.
TAK FORDI I ER SOM I ER .

På Laugets vegne v. Agnes

Regnskab ved kasseren John Petersen :
Pr. 31.12. 2021 var kassebeholdningen 12411,36 kr.
Ansøgte penge til projekter, men endnu ikke brugt: 5308 ,00 kr. Pengene er øremærket.
Regnskabet blev godkendt.

Indkomne forslag :
Ændring af ordlyden i vedtægt paragraf 8. Banken vil gerne at både formand og kassere har adgang
til kontiene. Se teksten i vedtægterne

Vedtægtsændring godkendt.
Valg :
Følgende var på valg af laugsmedlemmer: Hans Henning Hess, Peder Holme, John
Petersen og Mia Bendorff.
Ingen nye forslag, alle modtog genvalg.
Følgende var på valg af stedfortrædere: Hans E. Jacobsen og Søs Hymøller.
Ingen nye forslag, begge modtog genvalg.
Følgende var på valg af bilagskontrolanter: Asta B. Olsen og John Jacobsen

Ingen nye forslag. Begge modtog genvalg
TILLYKKE MED VALGET ALLE SAMMEN
Takker Søren (dirigenten) for at mødet foregik i god ro og orden.
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Præsentation af udviklingsplanen 2022- 2030 :

Søs og Mia præsenterede udviklingsplanen på projektor. Planen var blevet opdateret
med de projekter som der skal arbejdes på og nogen er allerede i gang.
Kommende projekter er følgende :

Cykelrasteplads
Multikulturhus
Kulturudvalg
Beplantning og forskønnelse af lokal området
Skiltning i lokalområdet
Traneodde fyr , etablering af shelter og bål sted
Slæbested v. Himmark strand
Stenrev v. Himmark strand
Ricks Stensamling
Stolbroladen
Etablere stisystemer
Samarbejde med friskolen, kirken og foreningerne
Samarbejde med Nordborg Resort
Hele udviklingsplanen kan ses på vores hjemmeside:
www.svenstrup-nordals.dk

Afslutning v. Agnes :

Der blev sagt tak for i aften og god tur hjem.

Ref. : Mia Bendorff
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Andelsselskabet

Generalforsamling afholdt d. 15. marts 2022.
På Svenstrup Forsamlingshus.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
John Dahl blev valgt.
2. Sidste års protrokol v/ Peter Møller.

Protrokollen blev godkendt.
3.Beretning for året 2021.
ESvenstruPPe’s 45.årgang, bladet er udkommet planmæssigt 10 gange i årets løb.

Samarbejdet med Svenstrup Friskole omkring den leaset kopimaskine er forløbet godt gennem året.
Maskinen er en Konica Minolta C6958.
Trykning af bladet har været et år med store udfordringer. Der har været og der er stadig
problemer med levering af toner til maskinen.Blad nr.8 fik vi fremstilet 70 stk. af Grafisk Arbejde, Guderup.
Skolen betaler leasing afgiften, ESvenstruppe’s forbrug af kopier og papir afregnes med skolen.

Den årlige indsamling af bidrag fra læserkredsen blev på 11.821,00kr, et resultat, der er
1031,00 kr. bedre end sidste år.Årets resultat er 3407,81 kr. Et godt resultat. Indtægter og
udgifter fremgår af regnskabet.
Udbringningen af bladet har igennem året været stabilt. Der er 2 elev fra Friskolen, og 4 elever fra andre skoler.
Vi har en lovpligtig arbejdsskade forsikring.
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Vores hjemmeside på Internettet er stadig aktiv, og ESvenstruppe’ kan læses der.
Jeg vil hermed takke alle som i årets løb har bidraget med stof, redigering, trykning, samling
og udbringning af bladet.
Tak til bestyrelseskolleger for et godt samarbejde.
Til slut vil jeg ønske en god fremtid for E SvenstruPPe’.
4. Regnskabs aflæggelse ved Lissie Wonsyld.
Indtægter

26.421,00 kr.

Udgifter

23.013,19 kr.

Årets resultat 3407,81 kr.
Beholdning pr.31.dec.2020.
Bankkonto
Kontant

75.980,19 kr.
7947,86 kr.

5. Ingen indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelsen:
Lasse Andersen, genvalg
Peter Møller, genvalg

Suppleanter:
Eva Tagesen, genvalg
John Dahl, genvalg

Bilagskontrolanter:
Viggo Brodersen, genvalg.
Helmuth Buus, genvalg
7. Eventuelt:
ESvenstruppe’ kan læses på hjemmesiden Infoland ved at klikke på landsbyen Svenstrup.
Formanden takkede John for god mødeledelse og afsluttede generalforsamlingen.
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Efter generalforsamlingen ser bestyrelsen således ud:
Formand Lasse Andersen
Kasserer Lissie Wonsyld
Sekretær Peter Møller
Bestyrelses medlemmer: Henrik Elkrog.
Inge Good

Suppleanter: Eva Tagesen, John Dahl
Bilagskontrolanter: Viggo Brodersen, Helmuth Buus.
På bestyrelsens vegne

Lasse Andersen. ´

Dagsorden til generalforsamling i Støtteforeningen for Svenstrup Friskole
D. 26. april 2022 I gymnastiksalen på Svenstrup Friskole
umiddelbart efter Friskolens generalforsamling
1.

Valg af ordstyrer a. valg af referent

2. Gennemgang af året
a.

ved formand (Lone)

b.

b. ved kasser (Gitte)

3. Valg af stemmetæller
4. Valg til bestyrelsen
a.

på valg er:

- Gitte Hjort
- Lenette Johansen
- Sandra Petersen
5. valg af revisor
a.

På valg er:

- Ib Jensen
- Hans Jørgen Petersen
6. Indkomne forslag
7. Evt. Forslag skal sendes til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen på
stottesvefri@gmail.com
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Beretning for 2021- 2022
Corona har været en følgesvend i hele 2021. Det har været et kedeligt
år,
for os der gerne vil være sammen om torsdagen og hygger sig med kortspil, dart og nørkelting
Vi fik dog en del af efterårs sæsonen med. Her havde Lasse sørget for et
besøg nede på det gamle Maikro hvor vi fik en dejlig nostalgisk oplevelse
i Danfoss historiske arkiv. En stor tak til Lasse for den oplevelse.

Ligeledes fik vi også sunget julen ind, her var det kommunen der gjorde det muligt. En
rigtig hygge eftermiddag der blev udvidet med 2 timer med sang musik og lidt godt til
ganen inden vi gik hjem.
Året sluttede som helt normalt med juleafslutning.
2022 havde Corona igen fat i os, vi kom dog i gang d. 27 januar med lidt Nytårs hygge
inden vi gik i gang med, vore andre gøremål. Vi har lige fået en oplevelse af de specielle. Jeg tror at mange af os ikke vidste at vi på Nordals havde så stort et Stutteri lige i
vores baghave ude Hos Heidi og Jørgen på Nordborgvej. Tak til Eva for den indsigt vi
fik her.

Det har været så dejligt at vi har kunnet få vores sociale samvær tilbage og nye medlemmer er kommet til. Velkommen til jer.
Bestyrelsen vil gerne takke alle for den indsats i gør hver især, der bliver fejet, toiletter
blive efterset, stole sat på plads, mad bliver lavet og meget mere.

E-Si-Skå
Siger tak for denne sæson
Nyd sommeren
Vi ses til september.
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Tour de Nordals D 7 juni
Skriv allerede nu datoen i Kalenderen
Cykelklubberne Oksbøl og Svenstrup er i fuld gang med
planlægning, til denne store cykelfolkefest på Nordals
Har du lyst til at være med, er du velkommen
Se mere på www.Svenstrup-Nordals.dk

klub.nemtilmeld.dk/1/

tilmelding og betaling:
https://
svenstrupcykel-

I får en natur oplevelse og samvær med andre.
Fælles oplevelse, hygge og motion. Vi sørger for,
lidt til turen.
Vi glæder os til at se jer: På Ringriderpladsen
Nordborgvej 129 i Svenstrup, 6430 Nordborg.
Vi sørger for gruppeinddeling og rutevejledning.

Agnes

Bestyrelsen

Navne:

Mailadr:

Formand:
Næstformand:
Sekretær:
Kasserer:
Fodboldformand:
Svømmeformand:
Krolf: Formand
Badminton: Formand
Revisor:
Revisor:
Bestyrelse:
Suppleanter:

Karin Frost Jensen
karin_frostjensen@sport.dk
Eline Brandt
eline_brandt@hotmail.com
Louise Skov Johansen
louise_johansen6400@hotmail.com
Michael Knudsgaard
asfaltrod@bbsyd.dk
Torsten Junk
torsten.suf@gmail.com
Ioana Cravet
ioanacravet@yahoo.dk
Mia Bendorff
etam7@hotmail.com
Karin Frost Jensen
karin_frostjensen@sport.dk
Flemming Vejlin
Alice Søgaard
Finn Borup
Mette Bladt, Flemming Vejlin, Alice Søgaard og Dorith Sprenger
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Tlf.:
22531887
22448603
20896000
41829065
53765386
23839317
22531887

Aloe Vera Produkter:
kære alle Svenstrupper og omegn:

Gratis Aloe Vera planter.
Jeg tror, I alle kender Aloe Vera, en fantastisk plante, mange kan måske huske når
man skar et blad af og smurte på når man
brændte sig, mygge stik, tør hud, irriteret
hud osv.
Aloe Vera produkter fra forever living
products bruger den rene inder gel fra planten i næsten alle vores produkter.

Vidste i at man kan drikke Aloe Vera?
Aloe drik i 3 smagsvarianter, som giver solskin i maven.
Argi+ som giver dig energi bust.
Deo stik, holder dig frisk hele dagen.

Solcreme faktor 30 med Aloe Vera i så huden har det godt, mens solen bager på din
hud.
Gelly: plante på tube, til alt på din hud som klør kradser, irriterer dig.
Propolis: til alle de steder hvor man synes huden bliver tør, albuer, hælen, knoer, finger osv.
Head Lotion: til muskler som bliver Ømme, nakke, læg, lår, lænden, ryg osv.
Aloe Lips: er total uundværlig, holder læberne fugtige og tørrer ikke ud, har mange
forspørgelser på dem, jeg har tilbud på 3 stk.

C9 kick start på sommeren, man synes formerne kunne godt være anderledes, så
denne kick start på 9 dage vil gøre en fantastisk forskel.
Og mange flere Aloe Vera Produkter.

Hilsen Ove Jensen Vestertoften 5 6430 Nordborg
Tlf. +45 61670950 E.mail: agove@mail.tele.dk
Hjemmeside. www.ove-aloevera.myforever.cc
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Nord-Als-Autoværksted ApS.
Service & Reparation
af ALLE Bilmærker.

Nord-Als Autoværksted ApS.
Nordborgvej 54 Svenstrup
6430 Nordborg
Tlf. 74 45 63 06
nord-als-auto.dk
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Dejlige store og lyse værelser, alle med gode senge
Vi tilbyder overnatning op til 12 personer, fordelt i to lejligheder.
Der er adgang til fuldt udstyret køkken, TV-stue, bad, toilet og
terrasse.
Priser:

300 kr. pr. person pr. nat inkl. linned
350 kr. pr. person pr. nat inkl. morgenmad og linned
1000 kr. pr. nat pr. lejlighed - sommerhus koncept
Der er adgang til papirhåndklæder og håndsprit!
Der afregnes kontant eller med ”Mobilepay” ved ankomsten.

Kontakt os:

linda@maron1.dk

20491918

Eller kig forbi
Egebjergvej 1 – 6430 Nordborg / www.maron1.dk
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Aktivitetskalender
Tidspunkt

April 2022

Aktivitet

Mødested

Søn. 03.04 kl. 10.30

Gudstjeneste v. Casper Rojahn

Svenstrup Kirke

Søn. 03.04 kl. 14.00

Syng den lyse tid ind

Søn. 10.04 kl. 10.30

Gudstjeneste v. Casper Rojahn

Tors. 14.04 kl. 11.00

Fernisering

Nordals Idrætscenter

Tors. 14.04 kl. 15.00

Fernisering

Nygård

Nygård
Svenstrup Kirke

Tors.14.04 kl. 17.00
Gudstjeneste og fællesspisning
Konfirmandladen
Husk at tilmelding til sognepræst Casper Rojahn, seneste tirsdag den 4. april.
Fre. 15.04 kl. 19.00

Aftensgudstjeneste v. Casper Rojahn

Svenstrup Kirke

Søn. 17.04 kl. 10.30

Gudstjeneste v. Casper Rojahn

Svenstrup Kirke

Man. 18.04 kl. 10.30

Gudstjeneste v. Casper Rojahn

Svenstrup Kirke

20. april er sidste frist for indlevering til næste nr…
Søn. 24.04 kl. 10.30

Gudstjeneste v. Casper Rojahn

Svenstrup Kirke

og årets guldkonfirmander
Ons. 27.04: kl. 14.30

Sognecafe

Konfirmandladen

… Den 29. april udkommer næste nr. af E` Svenstruppé…
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