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Sandvej 31
Riecks Arkæologiske saml.
d. 30. nov. 2006, kl. 19:00

Kommentar

Redaktion

Forsidebillederne: Fartmåler ved bygrænsen

Kontaktudvalg

Lasse Andersen
Gert Wonsyld

Virker, virker ikke
Jeg har i en tidligere kommentar skrevet om den
virkning, som de snart for langt tid siden opstillede
fartmålerne, har. De har i hvert tilfælde en virkning
på min kørsel. Men det var selvfølgelig under
forudsætning af at de virkede, og der er langt tid
imellem, at de virker. Er der endeligt lys i
fartmålerne, så blinker de, så man ikke ved, om det
de viser faktisk passer, og næste gang man
kommer forbi, er de igen taget ned for at blive
repareret. Det er ikke blot i Svenstrup, at der er et
problem med denne type af fartmålerne, det samme
gælder i Ketting. Kunne det være at de snart kom i
orden?

Ikke et ord om Jul!
Efterårsferien er overstået, vi er atter i gang, det er
stadig lunt i vejret og der er knapt kommet gang i
brændeovnen. Og på trods af det, så er der allerede
kommet gang i julepynten i diverse forretninger i
Sønderborg. Hvor lang tid er der til Jul? 2 måneder!
Er det ikke lovligt tidligt?
Jesper Bloch
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Nye åbningstider i
Lissie´s Butik
Så er sommertiden slut,
og dermed er tiden inde til nye åbningstider
Åbningstiderne er hermed pr.
30. oktober 2006
Mandag - Torsdag kl. 8:00 – 19:00
Fredag - Søndag kl. 7:00 – 19:00
Helligdage
kl. 7:00 – 19:00
Lissie og Gert.
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Lokalhistorisk Forening
Åbningstider i november måned
• Mandag den 6. november, kl. 15 – 18
• Mandag den 20. november, kl. 15 – 18
Der arbejdes på følgende områder:
• Indsamling, sortering og arkivering af
avisartikler, der vedrører Svenstrup sogn
(også små annoncer, taksigelser, huse til
salg m.m.)
•

Vi og vore huse – Her arbejder flere
grupper med at samle viden, fotos m.m.
om de enkelte huse i Stevning. Et
uvurderligt ”værk” for dem, der siden hen
måtte søge oplysninger omkring huse og
personer i Stevning. Dette arbejde vil
også med tiden omfatte Svenstrup
området

•

Landbrug i Svenstrup/ Tårup samt
Himmark. Vi registrerer alle ejendomme,
der drev landbrug indtil ca. 1950. Det er
oplysninger vedrørende
ejerforhold,
størrelse, markernes placering. Dette
arbejde er lavet for Stevning området.

Arkivet har efterhånden en pæn samling
historiske skrifter på hylden. Kom over og
studér materialet. Du kan også se de gamle
stilehæfter fra Thomas’ tid. Måske har du
også skrevet i dem.
Mie – arkivleder kan træffes på tlf. 74 45 63
28
Vi glæder os til at se jer alle.
Jørgen Valentin

SUF – Teaterafdeling
Svenstrup Ungdomsforening

Teaterafdelingen
På grund af for ringe opbakning til teater i Svenstrup nedlægger vi afdelingen under SUF, indtil
nye kræfter ønsker at genoptage teaterafdelingen.
Sminkekasse samt andet materiale vil være
opbevaret i SUF’s klubhus.
Henvendelse rettes til klubbens bestyrelse, hvis
ønske om ny teatersæson er der.
På teaterafdelingens vegne
Jytte Schink & Annemarie Duus
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Sognets Foredragsforening
Torsdag den
9. november 2006
kl. 14:00
på Svenstrup
Forsamlingshus
Oplev Birthe Wilke
Der startede sin karriere i
1951 på National Scala i
København. Hun slog for
alvor igennem i 1955 med
”Den gamle gartners sang”
og medvirkede i Danmarks første ”Melodi Grand Prix” hvor hun
sammen med Gustav Winckler sang ”Skibet skal sejle i nat” som
mange sikkert husker for det (laaaange kys)
Birthe Wilke kommer og fortæller om sit liv/Grand Prix
Alle er velkomne til denne spændende eftermiddag, der kræves ikke
medlemskort. Entre & kaffebord, 50 kr.
På vegne af Sognets foredragsforening
(Et samarbejde mellem Kirken, Lokalhistorisk forening & ”E-SI-SKÅ”)
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Nyt fra Kirken
Alle Helgens Dag
Gudstjenesten på ”Alle Helgens
Dag” bruges mange steder til at
mindes
de
afdøde
både
mennesker, der er døde i årets løb,
og de døde, man i det hele taget
savner og længes efter. Ved
gudstjenesten her i kirken den 5.
november kl. 10:30 vil navnene
blive læst op på de mennesker med
tilknytning til sognet, som er døde i
året løb. Vi forsøger at gøre
gudstjenesten lidt mere højtidelig
andagtsfuld end til daglig

og

Han spiller keyboard, lejrfløjte, japansk
harpe og synger overtonesang.
I programmet indgår også kendte danske
sange i ny fortolkning samt gospel og blues.
Et meget alsidigt og stemningsfuldt
program, der hylder stilheden bag musikken
og tager sjælen med på en rejse ind i
poesiens forunderlige og magiske rum.
Koncerten har været fremført mange steder
både i udlandet og her hjemme.
Der er fri entre og alle er velkomne

Koncert med
Majbritte Ulrikkenholm
Der er koncert i kirken søndag den 5.
november kl. 19:30 med Majbritte
Ulrikkenholm og Søren Friboe.
Majbritte Ulrikkenholm har gennem årene
udgivet adskillige indspilninger på CD. Hun
er optaget af den tro, der rækker ud over det
særligt kristne – og vil ved koncerten gerne
formidle en universel spiritualitet. Tekster og
musik beskriver denne vision om kærlighed i
ord og toner.
Hun synger og bliver akkompagneret af
Søren Friboe, der er optaget af
”verdensmusik” – dvs. musik hentet fra
mange forskellige kulturer og traditioner.
November 2006

Altergang for gangbesværede
Det sker nu og da, at der er mennesker,
som afholder sig fra at gå til alters, fordi de
ikke er i stand til at knæle som skik og brug
jo er.
Der er flere mulighed for at komme om ved
problemet.
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Én mulighed er, at man bliver stående under
altergangen. Det er der meget ofte
mennesker der gør – f.eks. hvis der ikke er
plads til at alle kan knæle.
En anden mulighed er at man arrangere sig
med en pude eller lignende, så det at knæle
bliver lettere. De mennesker, der har ønske
ri den retning må meget gerne kontakte mig,
så vi kan finde den bedste løsning.
En tredje mulighed er, hvis man er i kørestol
eller kun med stort besvær kan komme op til
alteret – at man deltager i nadveren på sin
plads i kirken. Det har været en fast del af
altergangen de sidste 4-5 år og er ikke
nogen ulejlighed.
KIRKEBIL
Kirkebilen bestilles hos GF-Taxi på telefon
74 45 95 45 senest dagen før
gudstjenesten. "Kirkebil" er til rådighed for
enhver, der ikke selv kan skaffe sig
transport til kirke

KIRKEGÅRDEN
Graver og kirketjener Torben Nielsen
træffes i arbejdstiden på kirkegården og på
telefon 74 45 63 02.
WWW.SVENSTRUPKIRKE.DK.
Kirkens
hjemmeside
findes
www.svenstrupkirke.dk.

på:

Her finder man alle relevante oplysninger
om
kirken,
menighedsrådet,
om
gudstjenestetider møder osv.
Døbte
Silas Staugaard Petersen,
Mikkel Klimes Andersen,
Døde og begravede
Carl Chr. Jakobsen,
Marie Petersen,

Svenstrup
Brandsbøl

Nordborg
Guderup Plejecenter

Trævlerne

Julestue 2006
Den.2. dec. og 3.dec.
Klokken 10 – 17
Begge dage.
Trævlerne Alsingergården
Sandvej 21
Svenstrup
6430 Nordborg
November 2006
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Svenstrup Frivillige Brandværn
KÆRE ALLE!!
Der skal fra Svenstrup frivillige
brandværn lyde en STOR STOR tak
til
alle
bygens
borgere,
æresmedlemmer,
brandværnkollegaer,
sponsorer,
Nordborg Kommune samt alle andre
gæster, der var med til at gøre vores
60 års jubilæum til en rigtig god, sjov
og ”flyvende” dag.
1000 tak for opmærksomheden, og de
fine gaver vi har fået.
Vi synes selv, at vi blev godt besøgt,
og det er vi rigtig glade for J. Det blev
en dag, som vi alle i værnet vil mindes
med stor glæde og stolthed. Var der
nogle der skulle nyde godt af dagen,
så var det alle jer, som støtter værnet
år efter år. Vi håber i fik lidt ud af
eftermiddagen, vi gjorde i hvert
tilfælde vores bedste!

November 2006

Om lørdagen holdt vi en rigtig dejlig
jubilæumsfest på forsamlingshuset.
1000 tak alle sammen J
På vegne af Svenstrup frivillige
brandværn
Kenneth Gram Svendsen
Brandkaptajn
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Foto er hentet fra Svenstrup Brandværns Hjemmeside. Du kan finde siden, hvor der for øvrigt er
et stort antal billeder fra jubilæet, via link på Svenstrups hjemmeside www.svenstrup-als.dk
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………..sender hermed en meget
stor tak til alle jer, der i den forløbne
måned har fulgt opfordringen i det
seneste nummer af E SvenstruPPe’,
til at give en håndsrækning til bladet i
form af det årlige økonomiske bidrag
til den fortsatte drift.
Rigtig mange har heldigvis fulgt
opfordringen, og jeg er sikker på, at
hele holdet bag E SvenstruPPe’
fortsat vil gøre sit yderste for at
opfylde dine forventninger til bladet
som
formidlere
at
lokale
informationer, - bekendtgørelser, nyheder, - annoncer og historier. Vi er

klar til 10 nye numre i 2007. Datoer
for alle udgivelser i 2007 vil blive
oplyst i næste nummer af E
SvenstruPPe’, som udkommer den 1.
december 2006.
Skulle du være en af de få, der har
forlagt bladet fra oktober og muligvis
glemt opfordringen om bidrag, så
fortvivl ikke, det kan stadigvæk nås
både via din netbank, giroindbetaling
eller i Lissie’s Butik.
Birte Nielsen
Kasserer i E SvenstruPPe’

Hvem skal du kontakte, hvis du vil i kontakt med

Bestyrelsen:
Formand:
Næstform.:
Kasserer:
Sekretær:

Tlf.

Afdeling

Tlf.

Bibi Andersen 74451762
Michael Stærkær
74456505
Inger-Marie Lyhne
74425283
Louise Andersen
20763407

Gymnastik:
Teater:
Fodbold:
Badminton:

SUF……Læs her!

.
Dorith Sprenger
74456505
Anne Marie Duus
74456090
Karin Frost Jensen
74456545
Jan Jørgensen 74459770

Eller send en mail til:bibi@andersen.mail.dk
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Ungdomsforening Gymnastik

Når Kaffen er
KARAT, er SUF
PARAT.
Vi samler 1 kr. værdimærker, som er på KARAT
kaffe. – Da vi har en drøm
om, at vore dygtige gymnaster og ledere, inden
længe kan fornøje sig med
en Team Track springbane.

Alle kan deltage, da
indsamlingen af Karat
mærker ikke kun omfatter klubbens medlemmer. Venner, familie, naboer,
kolleger osv. er også velkomne til at samle ind til klubben - jo større
opbakning, jo større ekstraindtægt til klubkassen. Værdimærkerne kan
afleveres til:
Pia
Ulla
Dorith
Nina
Lis

Pallumblad
Steimle Schmidt
Sprenger
Hansen
Andersen
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Egebjergvej
Vestertoften 20
Skoletoften 12
Skoletoften 23
Ugebjergvej 6
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74 45 65 75
74 45 64 40
74 45 65 05
73 45 60 66

23 45 47 60
20 84 41 02
51 27 67 91
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Annoncer:

•
•

•
•
•

Zoneterapi
Laserterapi og øreakupunktur uden nåle
God til aktuelle skader, forstuvninger,
fibersprængninger, knæproblemer, led og
muskler, sår uren hud m.m.
Ben-, nakke-, skulder- og rygmassage
Ansigtsmassage og akupressur
Kranio Sakral Terapi

Trænger du til at få ”Tryk på helbredet”
Så henvend dig trygt til
Registreret Alternativ Behandler (RAB)
Vivi Madsen
Mølletoften 4, Svenstrup
Tlf.: 74 45 64 58
Og bestil en tid…

November 2006

Side 14 af 16

E SvenstruPPe’

Vintertid i dobbelt forstand
Efter en god varm sommer og efterår, vågner vi disse dage op til Vintertid i
dobbelt forstand. Vi er i nat – søndag den 29. oktober - gået fra sommertid til
vintertid i tidsangivelser og Vejrmeldingerne varsler netop nu kulde med den
første sne og sjap midt i ugen.
Også Folketinget må indstille sig på sne, kulde og røde næser, som billedet viser.
Lad os håbe, det kun er det årlige tilbagevendende naturfænomen, der truer, og at
det ikke breder sig i det politiske univers.
Vinterbilledet er hentet fra vor demokratiske højborgs hjemmesiden
www.folketinget.dk
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Aktivitetskalender
..november 2006
Tidspunkt

Aktivitet

Mødested

Søndag d. 5. nov.

Kl. 10:30
Kl. 19:30

Gudstjenesteværksted (Alle Helgen)
Koncert med Majbritte Ulrikkenholm

Torsdag d. 9. nov.

Kl. 14:00

Foredrag ved Birthe Wilke

Søndag d. 12. nov.

Kl. 14:00

Gudstjeneste (Kitty Hovgaard Jensen)

Svenstrup Kirke

Søndag d. 19. nov.

Kl. 10:30

Gudstjeneste

Svenstrup Kirke

Mandag d. 20. nov.

……….sidste frist for indlæg til E SvenstruPPe’ december nummer

Søndag d. 26. nov.

Kl. 10:30

Fredag d. 1. dec.

……….udkommer E SvenstruPPe’ december/januar udgave

Lørdag d. 2. dec.

Kl. 10 – 17

Julestue 2006 (Trævlerne)

Søndag d. 3. dec.

Kl. 10 – 17
Kl. 10:30

Julestue 2006 (Trævlerne)
Alsingergården
Gudstjenesteværksted (1. søndag i advent) Svenstrup Kirke

Søndag d. 10. dec.

Kl. 10:30

Gudstjeneste (Nordborgkoret deltager)

Gudstjeneste (sidste søndag i kirkeåret)

Svenstrup Kirke
Svenstrup Kirke
Forsamlingshuset

Svenstrup Kirke

Alsingergården

Svenstrup Kirke
(......uden ansvar)

Næste udgave af E SvenstruPPe’ udkommer fredag den 1. december
2006. Det efterfølgende nummer udkommer omkring den 1.
februar 2007
Hvis du har arrangementer i januar 2007, som du gerne vil
informere om, så husk at E SvenstruPPe’ ikke udkommer omkring
den 1. januar 2007, på grund af jule & nytårsferie. Med andre ord –
så skal annonceringen for januar med i den udgave, der sendes på
gaden næste gang den 1. december 2006.
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