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Redaktion

Kommentar

Lasse Andersen
Gert Wonsyld

Så er det jul igen, så er det jul igen
og j…. …
Pyha, det er sidste frist, deadline er
nær, dette er sidste nummer inden jul,
jeg kan lige nå det inden weekenden
hvor jeg skal til julefrokost og holde
børnefødselsdag. Er du ved at være
stresset over at skulle nå det hele? Har
du handlet ind, hvad skal vi have at
spise, hvad skal ungerne have i
julegave. Glemmer du det, du skulle
huske? Eller værrere endnu glemmer
du det, du ikke kan huskeJ. Lad være
med det, lev i nuet, du er her lige nu,
husk at have hovedet med i de ting du
laver. Tag en tur ud i naturen, lad
hovedet blæse igennem, kom på andre
tanker. Det bliver rarere for dig og for
dine omgivelser.
Indlæg!
Afprøv dine evner som skribent,
journalist! Har du noget på hjertet, sæt
et indlæg i Svenstrupperen. Det kan
handle om hvad som helst (næsten).
Noget du brænder for, noget du har
oplevet, noget du gerne vil dele med
andre. Det koster ikke noget, og så når
du ud til ca. 600 læsere.

74 45 62 73
74 45 63 00
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Kirkenyt
Menighedsrådet
Menighedsrådet konstituerer sig én gang årligt
i november. Formand for Rådet er fortsat
Thomas Damgaard, Økonomiansvarlig er
Bente Purup, Formand for kirkegårdsudvalget
er
Solveig
Herborg,
og
for
Præstegårdsudvalget
Karin
Melchior.
Kirkeværge er Carl. Chr. Schink – og Mia
Bendorff bestrider fortsat hvervet som
kasserer
uden
at
være
menighedsrådsmedlem.
Julehjælp
Menighedsrådet får hvert år tildelt et beløb fra
Fabrikant Mads Clausens Fond til uddeling
som julehjælp til familier eller enkeltpersoner,
som har brug for en håndsrækning til at
komme godt igennem juledagene. Kender
man nogen som har brug for støtte kan man
lade det gå videre til Peter Ruge,
Præstegården, 74456205/pru@km.dk
Nordborgkoret
Ved gudstjenesten d. 10. december kl. 10.30,
som er 2. sønd. i advent, har vi fornøjelsen af,
at Nordborgkoret under ledelse af Ole
Andersen vil deltage.
"Vi synger julen ind”
Gudstjenesten søndag d. 17. december kl.
16.00 kalder vi: "Vi synger julen ind". Vi skal
synge nogle af julens salmer. Kirkens kor går i
Lucia-optog, og vil synge noget af den musik,
det har øvet her op til jul. Der vil ikke være
prædiken, men læsning af nogle af de stykker
i Bibelen, som er knyttet til julen. Og når vi
tillige ser på de mange, der har gjort denne
gudstjeneste til en fast skik, tegner det til at
blive en smuk optakt til juledagene
JULEDAGENE
Gudstjeneste julenat
Der er igen i år gudstjeneste julenat kl. 23.30.
Det vil blive en stilfærdig gudstjeneste med
julesalmer, læsning af juleevangeliet og en
kort periode med stille musik.
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”Julens indre ro”

2. juledag har vi en stilfærdig
julegudstjeneste kl. 19.30.
Bag ved alt det ydre og forvirrede
omkring julefesten gemmer der sig en
hjertets og sindets dybde, som kun
kan blive levende i ro og fred. Vi kan
kalde det julens indre liv - det som
næsten er trængt bort fra vores fælles
opmærksomhed, fordi handel og
underholdning har fået så stærk en
magt over juletiden.
Så julens indre ro …..? Det er en
højtidelig længsel efter en ro og fred,
som i hvert fald nogen af os forbinder
med juletiden: et højt stjernebesat
himmelhvælv som rum for et
guddommeligt
nærvær
og
menneskers enkle lykke.
Julesøndag
Julesøndag er navnet på søndagen
mellem jul og nytår. I år falder den på
den 31. december. Vi har valgt at
holde en fælles gudstjeneste for
sognene på Nordals i Havnbjerg kirke
kl. 10.30 for i fællesskab at tage
afsked med det gamle år. Alle andre
kirker er lukket denne søndag. Peter
Ruge er præst ved gudstjenesten.
Gudstjenesteværksted
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Vi har det sidste halvandet år haft en fælles
forberedelse af søndagens prædikentekst den
første søndag i hver måned. Det har været en
rimelig succes, så vi fortsætter ind i det nye år
med samme form.
De som har lyst at være med, mødes i
mødelokalet ved Præstegården kl. 9.00, og i
den følgende time ser vi på det stykke fra
Bibelen, som der skal prædikes over ved
gudstjenesten. Hensigten er ikke at diskutere
sig frem til nogle bestemte synspunkter og
holdninger, men i fællesskab at lytte til hvad
teksten har på hjerte – og præstens opgave
ved gudstjenesten er så at sammenfatte det,
man når frem til, i en prædiken.
Den måde vi bruger at læse og udveksle på er
enkel måde at åbne ordene på, så de giver ny
mening fra sig – til alle deltagere – præsten
inklusive. Og så giver det et godt fællesskab
ind i selve gudstjenesten.
Det kræver ingen særlige forudsætninger at
deltage – ud over nysgerrighed – så alle er
velkomne.
De næste gange er 3. december og 7.
januar – alle gange kl. 9-10

Menighedsrådets møder er offentlige
og alle interesserede er velkomne.
Referater fra menighedsrådsmødet
er fremlagt i kirkens våbenhus.
Viede
Brian Hjaltelin Andersen og Charlotte
Damsgaard, Stevning
Døde og begravede
Svend Erik Jørgensen, Svenstrup
Viede
Brian Hjaltelin Andersen og Charlotte
Damsgaard, Stevning
Døde og begravede
Svend Erik Jørgensen, Svenstrup

Spejdernes nytårsparade
Spejderne
holder
nytårsparade
ved
gudstjenesten sønd. d 22. januar kl. 10.30
KIRKEBIL
Kirkebilen bestilles hos GF-Taxi på telefon
7445 9545 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 8-14 på kirkegården og på
telefon 74 45 63 02.
WWW.SVENSTRUPKIRKE.DK.
Kirkens
hjemmeside
findes
på
:
www.svenstrupkirke.dk.
Her finder man alle relevante oplysninger om
kirken, menighedsrådet,
om gudstjeneste
tider møder osv.
Menighedsrådet
Der er menighedsrådsmøde 16. januar kl.
19.00 i mødelokalet ved Præstegården.
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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

Spejderne
Siden sidst har ulvene arbejdet for spejderhjælp. Da der ikke er så mange ulve i år, er nogle nok
blevet snydt for besøget med tilbud om arbejde, men alligevel blev der arbejdet for kr. 2.690,75
til gavn for børn og unge flygtninge på vej tilbage til Sudan. Mange tak
for alle bidragene.
Ellers er ulvene i gang med at tage mærket stifinder, hvor de skal lære
at lave kort og gå efter kort, de skal lære rutebeskrivelser og har været
på refleksløb med skøre opgaver og på fotoløb i mørke i Guderup.
Stjernehimlen skal også studeres, når ellers himlen er stjerneklar, og
ellers hører vi nogen gode stjernehistorier.
Og så har lederne i oktober haft besøg af 0. og 1. kl. til en anderledes skoledag med
kæmpesæbe-bobler, raftekarrussel, sandstafet, knobsjippetov, tur i junglen med bind for øjnene
og snobrød. Vi tror, de syntes, det var en sjov dag. De var søde og rare og vi havde nogle gode
timer med dem. Midt i november har gruppen så fællesweekend – store og små – med natløb
og skøjtetur på Danfoss Universe.
Og årets julecafé afholdes som annonceret andet sted i bladet søndag den 3. dec. i caféen i
Kulturhuset i Stevning sammen med caféudvalget.
Glædelig jul og godt nytår fra Hjortspring-gruppen.
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Svenstrup Frivillige Brandværn
x

Juletræsfest
Svenstrup Frivillige Brandværn afholder juletræsfest
Søndag den 10. december kl. 14 til 16:30.
Vi mødes til en hyggelig eftermiddag på brandstationen hvor
Julemanden kommer forbi med godteposer.
Der er mulighed for at købe gløgg og æbleskiver.
Tilmelding mht. godteposer senest den 6. december!
Godteposterne koster 20 kr.
Tilmelding kan ske til:
Bent Byllemos
Finn Lehmann
Torben Petersen

tlf. 74 45 62 63
tlf. 74 45 60 61
tlf. 74 49 13 15

Vel mødt!
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Lokalhistorisk Forening
Åbningstider
Der er åben den 1. og 3. mandag i hver måned fra kl. 15:00 til 18:00, dog ikke i januar måned
2007, hvor der er åben mandag den 8. januar og den 22. januar.
I december i år er der åben mandag den 4. december og mandag den 22. december.
Hvor er Paragraf 5?
Ja det ved vi da alle hvor er – ikke sandt?
Det er da krydset, hvor vi fra Nordborgvej drejer til venstre ad Oksbølvej for at komme til
Stevning, når vi kommer sydfra. Det er blevet rigtigt gennem tiderne, fordi vi har gået og sagt, at
vi skal dreje i krydset ved Paragraf 5.
Selv
Sønderjyllands
Amt
brugte
stedangivelsen ”Paragraf 5”, da de lavede
forslaget til en ny vej fra Alssundbroen til
Danfoss ”Als Motor krydset. Det blev så i
første omgang kun tilden nye 4 sporede
vej mellem de 2 rundkørsler. Men
Paragraf 5 blev nævnt, for der skulle være
en rundkørsel.
Nej …. nej: det er ikke krydset, der
oprindelig fik navnet Paragraf 5. Det var
kroen, nu Sønderlundvej 2.

Her fik kroværten myndighedernes tilladelse til at kalde kroen Paragraf Fem.
Et pudsigt navn, som der lå noget alvorligt bag. Noget de lokale tyske embedsmænd ikke kunne
gennemskue. For havde de kunnet det, havde kroejer Ebbesen sikkert ikke fået tilladelse til at
kalde sin kro Paragraf 5.
Hans Ebbesen Madsen, som kromanden virkelig hed, fik lov til at kalde sin kro Paragraf 5 i
1870.
Husk at Preusserne og Østrigerne i fællesskab erobrede Sønderjylland i 1864. Vi tabte jo ved
Dybbøl i 1864.
Da der i 1866 blev fredsforhandlet i Prag fik den franske kejser en Paragraf 5 indføjet i
traktaten: - Her stod: - at befolkningen i de nordlige distrikter i Slesvig (dvs. Sønderjylland)
skal afstås til Danmark, når de ved en fri afstemning tilkendegiver ønske om at blive
forenet med Danmark.
Nu var Bismarck overhovedet ikke glad for den paragraf. Han slettede den ganske enkelt i 1878
- uden at den daværende danske regering gjorde særlig væsen af sig. Det var naturligvis til stor
morskab, at krovært Ebbesen fik tyskernes tilladelse til at kalde sin kro Paragraf Fem, således
December 2006
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at ingen danskere, i hvert fald på Als, glemte paragraffen og dermed deres nationale
tilhørsforhold.
Først i 1920 – efter 1. verdenskrig 1914-1918 - blev Paragraf 5 i traktaten brugt og
Sønderjyderne stemte sig hjem til Danmark.
Ebbesen, som rigtig havde taget fusen på de lokale ikke særligt vellidte tyske myndigheder,
levede dog ikke så længe, at han fik Genforeningen i 1920 med.
Ebbesen var i øvrigt en smart krovært. Kroen lå lige på ruten, som bønderne fra Guderup og
omegn brugte, når de skulle hente sand ved Lillebælt. Ebbesen sørgede altid for at have noget
sand liggende. Og når bønderne havde siddet lidt for længe i godt lag, kunne det ske, at tiden
løb fra dem. Men så var det godt kromanden var velforsynet med sand, så de alligevel kom
hjem med læs.
Foredrag efter nytår:
Torsdag 25. januar 2007 kl. 14:00 i
Svenstrup Forsamlingshus
Vandring mellem mennesker i latter og
gråd
v/ Præst og skuespiller Finn Arvé,
Sønderborg
Pastor Finn Arvé er præst ved den
katolske kirke i Sønderborg. Han fortæller
om mennesker på kryds og tværs i sit liv,
og det er, som titlen på foredraget også
meddeler, erindringer som både kalder på
latter og alvor.
Arvé fortæller om sin barndom og opvækst under nøjsomme kår - og om hvordan han kom ind i
skuespillerverdenen. Han oplevede nogle intense og underholdende læreår hos Preben
Neergaard, og mødte i sin teaterkarriere kendte og ukendte kendte mennesker - både på og
bag ved scenen.
Finn Arvé har muntre anekdoter at fortælle og herefter om brogede hændelser i teatrets univers,
som jo netop i sig selv er en verden af latter og gråd.
Vi ved fra andre steder, hvor Finn Arvé har talt, at vi har en god eftermiddag at vente.
Torsdag 22. februar 2007 kl. 14:00 i Svenstrup Forsamlingshus
Emigranterne
Et foredrag om “Danske skæbner i USA”
v/Hans Christian Høyer
Torsdag 22. marts 2007 kl. 14:00 i Svenstrup Forsamlingshus
Andet foredrag i serien “Hvor blev de al’?”
Denne gang Hans Bonde en gammel Svenstrupper-dreng
v/ Hans Bonde
December 2006
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Åbent hus Stolbroladen
Åbent Hus på Stolbroladen i Svenstrup
Der er åbent hus i Stolbroladen lørdag den 2. og søndag den 3. december 2006. Fra kl. 11-16.
I Farveladen udstilles malerier o. a.
Stenklubben afholder en minimesse i smykkesten og meget andet.
Derudover vises unikt håndsyet patchwork bl.a. tasker puder, og juleting.
Ørkenrosen fra Nordborg kommer med krystaller og hjemmelavede bolcher, sæbe, og smykker.
Sidst men ikke mindst er der smagsprøver på mjød og honning.
Anna Weber
Interesserede som har lyst til at male er velkomne til at møde op i Farveladen. Det er ikke
undervisning men vi giver hinanden gode råd og ideer til at komme videre med maleriet. Vi
mødes i vinter tirsdage kl. 14- ?

Svenstrup Vandværk
Nyt fra Svenstrup Vandværk
TAK til de 280 andelshavere, der indberettede deres vandforbrug i rette tid.
Igen, igen var der mange – 45 andelshavere, der IKKE indberettede rettidig. Dette giver ekstra
arbejde og megen ærgrelse for værkets kasserer.
Indberetningerne skulle være kassereren i hænde d. 10. november. For sent
indberettet koster 50 kroner.
Flere andelshavere har fået sig en større forskrækkelse da de aflæste deres
vandure. Her blev der opdaget, at der på andelshaverens matrikel var et større
brud.
Selvom man har skjult rørskade forsikret dækker forsikringen typisk kun reparation af det
ødelagte men ikke udgiften til vandet, der er strømmet gennem vanduret.
Ud over at det er ærgerlige penge at komme af med, er det spild af ressourcer. Så en meget
god ide er, at se til sit vandur jævnligt og holde øje med om forbruget er konstant. Konstant
susen i vandrørene kan ligeledes betyde, at der er en læk.
På bestyrelsens vegne
Flemming Christiansen
Formand
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Julegaveideer.
Ø Aloe Vera
Produkter

Ø Bedsteforæld
re
Ø Konen
Ø Manden
Ø Kæresten
Ø Familien
Ø Venner
Ø Virksomhed

Ø Hudpleje:
Ø Kosttilskud:
Ø plejeartikler:

Køb en lækker julegave uden stres!
Jeg kommer gerne ud og præsenterer gave
ideerne, og pakker dem, så de er klar til
at lægge under juletræet.
Virksomheder kan få gaverne leveret pakket
og klar til udlevering
Hvorfor køre langt væk for at købe julegaver,
når de kan købes her i Svenstrup eller få dem leveret.
Ring eller skriv en mail:
Jve Jensen Nordborgvej 113 tlf. 61 67 09 50
E:mail. agove@mail.tele.dk

December 2006
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Nørreskov-Skolen

Julearrangement for pensionister
Arrangeret af 8 klasserne på Nørreskov-Skolen
Guderupafdelingen
Mandag den 4/12-2006 kl. 14.00 - 17.00.
Igen i år indbyder 8 klasserne på Nørreskov-Skolen i Guderup pensionister og
andre interesserede til en hyggelig eftermiddag,
mandag den 4. december 2006 fra kl. 14.00 – 17.00 på
Nørreskovskolen (Den røde plads)
Vi vil servere kaffe og hjemmebag, se Luciaoptog,
Synge nogle af julens sange, ikke mindst lave et Banko-spil
Med gevinster skænket af Guderup i Centrum.
Med venlig hilsen
8 Klasserne Nørreskovskolen

tilmelding senest den 29/12-2006 til:
Lene 30583458 tirsdag og torsdag 18.00 – 20.00
Bettina 27597792 Mandag og tirsdag 15.00 – 20.00
Charlotte 25595024 alle dage efter 15.00
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20. Julestue 2006
Alsingergården. Sandvej 21

Papirklip
Træting
Kniplinger
Keramik/bolcher
Pileflet
Juledekorationer
Smedejerns ting

Dukketøj/småkager
Smykker
Decoupage
Dek. på glas/glaskugler
Strudsecreme
Nisser
Patchwork

Lør. d.2.12 kl.10-17
Julemanden kl.11-12
og 14.30-15.30
Musikskolen
kl.11.

Søn. d.3.12 kl.10-17
Julemanden kl.11-12
og 14.30-15.30
Børnefolkedansere
kl.13.

Julecafé
Kaffe og Kage 5 kr.
Gratis adgang.

Trævlerne Alsingergården Svenstrup 6430 Nordborg
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JULEKONKURRENCE
I perioden 1 – 22 december 2006 kan du indlevere en
juletegning i

Arbejdernes Landsbank
Nordborgvej 24
Alle der indleverer en tegning vil modtage en lille
”gave” og hver uge vil vi trække lod blandt
tegningerne om en ekstra julegave til en værdi af
ca. 250,00 kr.
Udfyld nedenstående kupon og aflever den
sammen med tegningen.

Tegningen er indleveret af:
Navn:_______________________Adresse:________________________
Post/By:___________________Telefonnr.:___________Alder:_________
Jeg ønsker mig (værdi max. 250,________________________________

Kuponen afleveres i Arbejdernes Landsbank, Nordborgvej 24, 6430 Nordborg sammen med tegningen.
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Meddelelser
Vi er flyttet fra Kløvertoften!
Vi siger ikke helt farvel – vi er bare flyttet til Jomfrustien i Sønderborg. Vi har haft 36 dejlige år i
Svenstrup med gode fællesskaber i børnehave, skole, SUF og E Svenstruplaug. Vi har nydt at
være en del af et lokalsamfund og har haft mange rare naboer og genboer gennem tiden. Vi vil
fortsat høre til Svenstrup Kirke Sogn, men nu har vi valgt at bo til leje og have mindre at holde
styr på.
- vi plejer at holde et vågent øje med Fyn – så det må I gøre nu!
På gensyn Solveig og Jens

I sol og regn ja frost og sne
vort landskab her bør alle se
en lille del af en frugtbar Ø
i Bil man gerne må holde i kø!!!

Indlæg
Fra en trofast læser i Nordborg med
familierelationer til Svenstrup har vi
modtaget disse vers om vor by.

E SvenstruPPe’
E SvenstruPPe’ er et dejligt blad
jeg hylde vil det med et “kvad”
trods jeg er “udlænding” kan jeg følge med
i hvad der hist i Svenstrup sker
Ja - dette er en dejlig by
den viden om har et særligt ry
men mange jager igennem her
og ser slet ikke hvad der sker
Lad Bilen stå - gå Byen rundt
det for os alle vil være sundt
en tur til Himmark - man vandre kan
og nyde duften af kom og land
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Her også er Skole med aktivitet
en Brandstation hvor meget er sket
LISSIE’s BUTIK bør der værnes om
hvis den bliver lukket bliver byen tom
Til Ringridning hvert år kommer mange til
et optog man aldrig glemme vil
ved Huse stor og små man ser
det DANSKE FLAG i vinden sig te’r
Og SPEJDERE man også har
som til deres hytte ofte ta’r
ja, store og små der boltrer sig
og lærer selvstændig hedens vej
Men Alsingergården ej glemmes må
den står lidt gemt bag træer små
ved KIRKEN man dvæle må en tid
og sende tanker hid og did.
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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…
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Hele holdet bag ESvenstruppe’ ønsker jer

Glædelig Jul
Og
Godt Nytår
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udgivelser i år 2007
Nummer
1
(februar)

Sidste frist
for indlæg
Lørdag den
20. januar

Trykning af
bladet
Tirsdag den
30. januar

Samling af bladet
på skolen kl. 19:00
Onsdag den 31. januar
E- SI- SKÅ

E SvenstruPPe’
udgives
Torsdag den
1. februar 2007

2
(marts)

Tirsdag den
20. februar

Tirsdag den
27. februar

Onsdag den 28. marts
Jagtforeningen

Torsdag den
1. marts 2007

3
(april)

Tirsdag den
20. marts

Onsdag den
28. marts

Fredag den
30. marts 2007

4
(maj)

Fredag den
20. april

Mandag den
30. april

Torsdag den 29. marts
Svenstrup
Ungdomsforening
Tirsdag den 1. maj
Svenstrup-Cykelklub

5
(juni)

Søndag den
20. maj

Onsdag den
30. maj

Torsdag den 31. maj
Trævlerne

Fredag den
1. juni 2007

6
(juli / aug.)

Onsdag den
20. juni

Onsdag den
27. juni

Torsdag den 28. juni
Svenstrup frivillige
Brandværn

Fredag den
29. juni 2007

Onsdag den
2. maj 2007

Sommerferie
7
(september)
8
(oktober)

Mandag den
20. august

Onsdag den
29. august

Onsdag den
Torsdag den
20. september 26. september

9
(november)

Lørdag den
20.oktober

Tirsdag den
30. oktober

10
(dec./ jan.)

Tirsdag den
20. november

Onsdag den
28. november

December 2006

Torsdag den 30. august
Svenstrup Vandværk
Torsdag den 27. september
Skytteforeningen
Onsdag den 31. oktober
Svenstrup
Ringriderforening
Torsdag den 29. november
Riecks Arkæologiske
Samling
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Fredag den
31. august
2007
Fredag den
28. september
2007
Torsdag den
1. november
2007
Fredag den
30. november
2007
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Aktivitetskalender
..december 2006
Tidspunkt

Aktivitet

Mødested

Lørdag d. 2. dec.
Lørdag d. 2. dec.

kl. 10:00
kl. 11:00

Julestue, Trævlerne
Åbent hus

Søndag d. 3. dec.
Søndag d. 3. dec.
Søndag d. 3. dec.

kl. 11:00
kl. 10:00
kl. 10:30

Mandag d. 4. dec.

kl. 14:00

Åbent hus
Stolbroladen
Julestue, Trævlerne
Alsingergården
Gudstjeneste 1. søndag i advent,
Svenstrup Kirke
Gudstjenesteværksted
BANKO,
Nørreskovskolen, Guderup

Søndag d. 10. dec.

kl. 10:30

Søndag d. 10. dec.

kl. 14:00

Søndag d. 17. dec.

kl. 16:00

Gudstjeneste,
Vi synger julen ind

Svenstrup Kirke

Søndag d. 24. dec.

kl. 15:00
kl. 16:30
kl. 23:30

Gudstjeneste
Gudstjeneste
Julenat

Svenstrup Kirke
Svenstrup Kirke
Svenstrup Kirke

Mandag d. 25. dec.

kl. 10:30

Gudstjeneste, Juledag

Svenstrup Kirke

Tirsdag d. 26. dec.

kl. 19:30

Gudstjeneste, julestilhed

Svenstrup Kirke

Søndag d. 31. dec.

kl. 10:30

Fællesgudstjeneste

Mandag d. 1. jan.
Søndag d. 7. jan.
Søndag d. 14. jan.
Søndag d. 21. jan.
Søndag d. 18. jan.

kl. 16:00
kl. 10:30
kl. 10:30
kl. 16:00
kl. 10:30

Gudstjeneste, Nytårsdag
Gudstjeneste, gudstjenesteværksted
Nytårsappel
Gudstjeneste, Kitty H. Jensen
Gudstjeneste,

Mandag d. 20. jan.

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

Onsdag d. 1. feb.

……….udkommer E SvenstruPPe’ februar udgave

Gudstjeneste
Nordborgkoret deltager
Juletræsfest, brandværn

Alsingergården
Stolbroladen

Svenstrup Kirke
Svenstrup Brandstation

Havnbjerg
Svenstrup Kirke
Svenstrup Kirke
Svenstrup Kirke
Svenstrup Kirke
Svenstrup Kirke

(......uden ansvar)
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