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Redaktion

Kommentar
Uge 42 er slut.
Med alle de gode oplevelser der har været på programmet for
unge såvel som ældre. Der var muligheder nok at gå i gang
med, selv de lidt / noget ældre (Svenstrup cykelklub ) cyklede
om mandagen ca. 23 km. som udløste en sponsorgave på
500 kr. til friskolen. Formiddagen sluttede af ved stolbroladen i
flot solskinsvejr, med en dejlig kop oksesuppe med flutes,
som tovholderen Agnes stod bag, bare rigtig hyggeligt.

Fredag d. 30. sept., var der rykind på
Svenstrup forsamlingshus.
Der var besøg af Jan Gintberg, 276 publikummer havde
fundet vej for at se og høre Jan, og ligeledes opleve hvordan
en fjernsynsoptagelse foregik. For det første var det
imponerende, at der kunne blive plads til så mange gæster på
forsamlingshuset, alle skulle jo sidde sådan at man kunne se
op på tribunen, det gik bare fint. For det andet skal jeg love for
vi fik rørt lattermusklerne, hvad den mand kan finde på er da
utroligt, han gi`r sig bare fuldt ud, sveden stod konstant i
panden på ham, der var også fyret godt op med alle de
lamper/lys, der var over det hele, samtidig en utrolig flot
sensommer aften, med lunt vejr, ikke en vind rørte sig og
vinduerne skulle være lukkede for lyden om at gøre. En rigtig
sjov og varm oplevelse, som det nu bliver spændende at se
D. 10. nov. på DR. 1

Og nu til noget helt andet: Juleforberedelserne er så
småt i gang, med alt hvad dertil hører, se nærmere inde i
bladet, der er mange gode tilbud fra såvel Kirken,
Lokalhistorisk arkiv, Sognets foredragsforening, Brandværnet,
Forsamlingshuset og m.m.

Eva Tagesen
November 2011
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Nyt fra Kirken
Særlige begivenheder i Svenstrup Kirke og Sogn nov. – dec. 2011:

Dåbslørdage
Til jer, der har fået en lille ny, tilbyder
vi særlige dåbsgudstjenester, som er
indrettet
særligt
efter
børnefamilierne
og
deres
barnedåbsgæster.
Gudstjenesterne i Svenstrup er generelt
meget børnevenlige, og det giver bestemt
stor mening at få sit barn døbt på en
søndag kl. 10.30 ind i det almindelige
gudstjenestefejrende
fællesskab.
I
Svenstrup har vi dog en del gudstjenester
på tidspunkter, der passer dårligt for den
fest, der som regel holdes efter en
barnedåb.
Lørdag den 7. januar, den 14. april og
den 2. juni er der derfor afsat
mulighed for få sit barn døbt ved en
særlig gudstjeneste.
Klokkeringning
Fremover ringer vi ”mod dagens slutning”
kl. 17.00 året rundt på nær december og
januar, hvor ringningen fremskydes til kl.
16.00.
Tirsdag d. 25. oktober kl. 19.30
”Tilgivelsens ord” – koncert med Henrik
Soelmark på fagot, Svenstrup kirkes børneog ungdomskor og kirkens præst.
Tilgivelsens ord fra bibelen fortolkes i
musik og bøn af musiker, kor og præst.
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Onsdag d. 2. november kl. 17.00
Andagt i kirken samt fællesspisning
og film i Konfirmandladen. Vi begynder i
kirken med en stille stund omkring et lille
evangelisk tekststykke, meditation og
moderne bønner og salmer. Derefter går vi
i Konfirmandladen og spiser aftensmad
sammen.
Efter spisningen vises en film af Ole Kåre
Føli om det dybe åndedrag og om vores
”indre rum”. Ole Kåre Føli har sammen
med sin søn udviklet behandlingssystemet
”Body Self Development”. Filmen tager
udgangspunkt i hans bog ”Børns indre rum
– giv børn et godt liv”. Aftenen krydres
med samtale og hygge. Tilmelding til
bosc@km.dk/74456205 senest fredag den
28. oktober – middagen koster 50 kr. per
person, som medbringes.

E SvenstruPPe’

Tænd et lys for én, du savner

Evangelisk kvarter

Søndag d. 6. november kl. 16.00: AlleHelgens-gudstjeneste. Vi mindes de
kære, som vi har mistet. Det er lige meget,
hvor længe det er siden. Der vil blive
tændt lys med navns nævnelse for dem,
der er døde i sognet siden sidste
Allehelgen. I forbindelse med sidste
lystænding vil der være mulighed for
at få nævnt navn og tændt lys for
andre døde, hvis man lægger en
seddel
med
afdødes
navn
i
døbefonten eller giver den til præsten
inden gudstjenesten begynder.

splitsekund til en evighed. Det er både et
sted og et tidsrum: et kvarter – et sted,
hvor man kan bo - og en stund - et
frikvarter.
- et evangelisk kvarter:

Fredag d. 11. november kl. 11.00
Mindehøjtidelighed ved mindestenen for
faldne
ved
1.
verdenskrig.
Flyverhjemmeværnet deltager med fane.
Fredag d. 18. november kl. 17.00
Spaghetti-gudstjeneste – Familiehygge
i Svenstrup Kirke med efterfølgende
spaghetti i konfirmandladen. Tag alle
børnene med til fortælling, drama og sang
i en stemningsfuld kirke. Kl. ca. 17.30 går
vi ned og spiser spaghetti med kødsovs i
konfirmandladen.
Søndag d. 27. november, 1. søndag i
advent kl. 10.30 - konfirmanderne
bærer det nye Fredslys fra Betlehem
ind og tænder adventskransen. Vi
begynder adventstiden med at forny
fredsflammen fra Betlehem, der altid
brænder i vores kirke. Her samt 2. og 4.
søndag i advent er det konfirmandernes
opgave at gå i lysprocession ind med
flammen og tænde adventskransen, mens
de synger om lyset og julen.
Søndag d. 4. december kl. 19.30
Musikgudstjeneste med Nordalskoret
– efter guds-tjenesten serverer vi gløgg
m.m.

”Mine kære, når Gud har elsket os
således, skylder vi også at elske
hinanden. Ingen har nogen sinde set
Gud, men hvis vi elsker hinanden,
bliver Gud i os, og hans kærlighed er
fuldendt i os.”
1. Johannesbrev 4, 1-12
Så meget er vi værd for Gud, at han har
skabt os, så vi i hjertet er den fuldkomne
kærlighed selv.
Så meget elsker han os, at han i sin søns
kød og blod - i gudstjenestens brød og vin
– giver sig selv til os, så vi kan tilgive og
elske hinanden.
Så nær er Gud hvert eneste menneske, at
han bor i vores hjerte og viser os hen til
hinanden.

Evangelisk kvarter i kirken – de
fleste torsdage kl. 17 holder vi et
evangelisk kvarter i kirken med et lille
evangelisk tekststykke, meditation og
moderne bønner og salmer.
Skulle der enkelte gange ikke være nogen
andre til stede, ligger der en liturgi for et
”Evangelisk kvarter” på reolen under
Mariabebudelses-ikonen. Her er der også
fyrfadslys,
som
kan
tændes
ved
”Betlehemslyset” i døbefonten, der altid
står tændt i vores kirke.
Der vil altid være mulighed for en
samtale
med
præsten
efter
gudstjenesten.

Et evangelisk kvarter
kan vare fra et
November 2011
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Nyt fra Menighedsrådet:
Rasmus Christiansen er blevet ansat som ny
gravermedhjælper. Vi byder ham hjerteligt
velkommen og nyder allerede hans gode
indsats. Ikke mindst på skrænten ned til
gravstederne i ”rondellen”, hvor vi er ved at
gøre kirkegårdens herlighedsværdier endnu
mere synlige.
Der er taget initiativ til at arrangere så
kaldte ”Spaghetti-Gudstjenester” med hygge
og små gudstjenester i stil med efterårets

”Natkirke for børn” sidst afholdt den 14.
oktober. Den første afholdes her den 18
november, hvilket vi glæder os meget til (se
ovenstående).
Desuden er det også vedtaget, at én af de 3
gratisdage, som foreningen ”Nygård” har
stillet til rådighed for Svenstrup Kirke som
tak for brug af brænde fra Pastoratets
skovparcel, går til at billiggøre et 2 dages
retræte/rekreationsophold for ”dem, der
kommer først til mølle”:

HVOR SKAL TROEN
OVERVINTRE?
Livets kilder i en fastetid
INVITATION TIL ALLE:

Fredag den 9. marts kl. 16.00 til søndag den
11. marts kl. 14.00 med mulighed for
deltagelse i gudstjeneste i Svenstrup Kirke
søndag kl. 10.30. inviteres DU på
forkælelses-retræte på Nygaard.
Evangeliske andagter med livets kilde som tema, forkælelse med vegetarisk mad,
vandringer med små andagter i den smukke natur omkring Nygaard, gruppesamtaler og
perioder med stilhed.
Tilmelding til sognepræsten på 74456205 eller bosc@km.dk
Se i øvrigt referat af menighedsrådsmøder i Våbenhuset eller på hjemmesiden
www.svenstrupkirke.dk
Dåb
1. oktober: Thea Jordt Hjortlund
Døde
22. september: Poul Lorenzen
16. oktober: Irmgard Heldtberg
Viede
Ingen
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Kirkebil
Kirkebilen bestilles hos GF-Taxi på telefon
74 45 95 45 senest dagen før
gudstjenesten. "Kirkebil" er til rådighed for
enhver, der ellers har svært ved at komme i
kirke.
Kirkegården
Graver og kirketjener Torben Nielsen træffes
i arbejdstiden 8-14 på kirkegården og på
telefon 74 45 63 02 og mobil 29 36 04 08.
Kirkens hjemmeside
På: www.svenstrupkirke.dk finder man alle
relevante
oplysninger
om
kirken,
menighedsrådet, gudstjenestetider, møder
osv. Her kan du tillige hente dig en relevant
prædiken eller en lille meditativ bøn til
inspiration.
Sognepræst
Bo Scharff
Der er altid mulighed for at træffe
sognepræsten enten ved at henvende sig på
præstegårdens kontor (den nye sydindgang)
eller ved at træffe aftale over telefonen dog undtagen mandag. Det er som regel
Tlf.: 74 45 62 05 – e-mail: BOSC@km.dk

også muligt at træffe præsten i
forbindelse med en lille gudstjeneste i
kirken de fleste torsdage kl. 17.00.
Menighedsrådet
Der holdes ordinære møder: den 15.
november, som er det sidste møde i det
gamle
kirkeår,
hvorefter
rådet
nykonstituerer sig sidste gang inden næste
års valg til nyt menighedsråd
Der er tale om den 3. tirsdag i måneden.
Møderne holdes kl. 19 i mødelokalet ved
præstegården.
Menighedsrådets møder er offentlige, og alle
interesserede er velkomne. Referater fra
menighedsrådsmødet er fremlagt i kirkens
våbenhus.
Menighedsrådets medlemmer er: Asta
Broesby-Olsen (formand og kontaktperson),
Thomas Damgaard (næstformand, sekretær
og kirkeværge), Bente Purup (kasserer i
rådet), Mona Boysen, Ruth Good, Klaus
Nørrelykke; Bo Scharff (præst, født
medlem).
Uden for rådet: Torben Nielsen/Maja
Jørgensen (medarb. repr.), Ole Rasmussen
(kasserer). Bygningskyndig: Hans Jensen

Kære Alle jer i Svenstrup, der har tænkt på mig givet hilsner og gaver i anledning af min 60 års
fødselsdag.
Det har varmet os meget!
De bedste hilsener og tak

Vibeke Scharff,
Præstegården
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Svenstrup friskole
Så blev der afholdt
Cykelsponsorløb i Svenstrup d. 14.10.2011
Til fordel for Svenstrup Friskole
Kl. 9.30 begyndte der at ankomme børn, forældre og hjælpere til parkeringspladsen over
for forsamlingshuset, for at blive indskrevet.
Klokken 10 cyklede 28 børn af sted på den store rute på 2,8 km. Den gik ned gennem
Himmark og tværs over til Torup og en tur ind på parkeringspladsen og få et klip i kortet
og så en tur mere.
Dennis Johansen kørte hele 12 omgange super flot!!
Lidt over 10 cyklede 6 små cyklister af sted på den lille rute 0,5 km. Den gik rundt i
Vestertoften.
Jesper Carstensen cyklede 26 omgange super flot!!
I alt blev der cyklet 548,3 km og der kom 35820,00
var bare super flot cyklet af jer alle sammen.

kr. i kassen til friskolen, så det

Tusind tak til alle jer der har givet et bidrag, stået vagt på ruten, lavet saft og bagt kage.
Og tusind tak til alle der har sponsoreret en
gave til de dygtige cyklister.
Der var præmier til:
Dennis Johansen
for 12 cyklede omgange på lang rute
Jesper Carstensen
for 26 cyklede omgange på kort rute
Familie Ebbesen
for flest ind cyklede penge på lang rute
Thea Espensen
for flest ind cyklede penge på kort rute
Katrine Petersen og Emma Telling Clausen
for flottest pyntede cykler på lang rute
Thea Espensen og Jonas Carstensen
for flottest pyntede cykler på kort rute
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Billeder fra sponsorcykelløbet
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Nyhedsbrev
Siden sidst:
Den kommende Svenstrup friskole er ved, at blive indmeldt i
friskole foreningen.
Den 31.10 2011 er der deadline for, at gå i gang med udarbejdelsen
af stillingsbetegnelsen for den kommende skoleleder.
Jesper (fra Danfoss Univers) er hjemvendt fra U.S.A. efter han har
været på besøg for, at undersøge mere konkret omkring det
påbegyndte projekt.
Beklager der var fejl i Tanja og Annies mailadresser i det forrige
nyhedsbrev, de rigtig kommer her. Tanja: tanjaandersen@mail.dk
og Annie: baloodemsey@forum.dk
Cykel løbet d. 16/10 var en rigtig god oplevelse, med 34 børn der
cyklede 35.820 kr. ind til Svenstrup friskole. Flot, at der blev
trampet så mange gange i pedalerne…

Info:
Indmeldelses blanket er lagt ud på skolens hjemmeside.
Skolens logo kan ses her nederst i nyhedsbrevet, hvor skolens
mail adr. Også fremgår.

Der vil blive sendt info ud til jer alle, hvor i skal oplyse jeres pasningsbehov i
SFO’en.
Ide grundlaget for Svenstrup friskole er under udarbejdelse.
I vil modtage nyhedsbrev 1 gang pr. mdr. hvor i vil blive informeret
om hvad skole bestyrelsen arbejder med.
November 2011
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Fået tilbud på buskørsel mellem Stevning og Svenstrup fra et
lokalt busselskab. Med skolens nuværende størrelse, kan det dog
ikke tilgodeses i budgettet. Men der arbejdes videre med Sydbus.
Svenstrup friskole starter til august 2012, men uden inventar.. Så
rydder du/I op i jeres gemmer må i meget gerne kontakte os, før i
smider ud. Tag gerne kontakt til Sandra Pedersen på tlf. 25626763.
Hvad der skal ske fremover:
Kommunen har indkaldt til indledende møde ang. Forhandlinger af
skole bygningerne, hvor bygnings køb gruppen deltog. Første
møde blev afholdt d. 10/10 2011.
Vedtægterne omkring Svenstrup friskole vil blive indsendt til
undervisningsministeriet til godkendelse.
Skole bestyrelsen vil tage på besøg hos Grænseegnens friskole
for, at få idéer. De er startet her efter sommerferien med 50 elever.

SUF`s Træningstider
Hej alle sammen
Her er de træningstider som vi blev enig om på mødet, håber at i finder en løsning.
U6 i gymnastiksalen onsdag fra 16:30 til 17:30
U10 i hal 2 om torsdagen fra 16:00 til 17:00
Senior damer i hal 2 om torsdagen fra 17:00 til 18:00
Fredag i hal 2U8 fra 16:00 til 17:00U13 Drenge 17:00 til 18:00
U13 Piger 18:00 til 19:00U15 drenge 19:00 til 20:00
Senior Herre 20:00 til 22:00
Husk venligst at sende besked om jeres resultat
Vh/ Palle
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Sognets Foredragsforening:
Næste foredrag i Svenstrup forsamlingshus:
10. nov. 2011 kl. 14:
På sporet af en alsinger. Johannes Diederichsen vil bl.a fortælle om en person
fra Lunden der i 1890erne arbejdede for en tysk baron i Rusland, ingen vidste
hvor han havde været, men efter 10 års søgning i bl. a. Rusland, Armenien,
Georgien og flere lande gav det resultat.

Winds-Galleri
Så nærmer julen sig og vi slår atter dørene op for masser
af Julehygge og Inspiration.
Kom og besøg os:
D.26-27/11og D.3-4/12 fra
kl. 10.00-17.00
på adr.:
Ugebjergvej 5
Svenstrup
Tlf.27526330/74456330
Vi glæder os til at se jer.
MVH Winds-Galleri
November 2011
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Lokalhistorisk forening
Sponsorer:
Sidste chance for at blive sponsor og få sit firmanavn i Svenstrupbogen:
Følgende har indtil videre støttet os – tak for det.
Bisonfarmen v/Carsten Christiansen

Linak A/S

Sydbank A/S
Nord-Als Autoværksted
PLP byggefirma A/S

Vagns SAAB-museum

Aktivitetspuljen, Sønderborg kommune

Danfoss
Arbejdernes Landsbank

Hjortspring Museum

Salon Hvirvel

Gravsten fra Svenstrup Kirkegård på nettet:
www.svenstruparkiv.dk
Navne på begravede, (der har været døde i mere end 10 år) er med billede af gravstenene
lagt på vores hjemmeside: www.svenstruparkiv.dk. Tryk på Slægtsportal og derefter
gravsten og rul nedad.

11-11-11 kl. 11
Den 11. nov. kl. 11 er der et mindearrangement for de faldne i 1. Verdenskrig. Ved
mindestenen til højre for kirkens indgang. Alle er velkomne.
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1. Stilskriver i sidste nr.

var Frederik Bruncke
2. Stilskriver

denne

gang.
Peter Jensen
(Tove Semmelmann og
Hans Jensens far)
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E Svenstruplaug
Hej så har vi haft en dejlig uge 42 med mange aktiviteter.
Rigtig mange var til aften kirke medbringende bamser og ikke mindst børn, en oplevelse af de
gode. Med uhyggefortællinger, vandring på kirkegården og ikke mindst det at komme op på
loftet og kikke ud over byen ved nattetide.
Denne aftensgudstjeneste fortæller at kirken er et godt sted at komme også for børn.
Dejligt at vi har et menighedsråd og ikke mindst et præstepar der er med til at gøre kirken til et
hyggeligt sted at komme.
Friskoleforeningen fik cyklet mange penge ind
Søndag formiddag.
Mange børn cyklede Himmark og Torup rundt inden
de kom igennem målet. Nogle cyklede helt op til 15
omgange, de små fik set hele Vestertoften.
En utrolig dejlig solskinsformiddag.

Fællesspisning i forsamlingshuset blev en succes.
Menuen bestod af frikadeller og stuvet hvidkål samt brun sovs og æblekage til dessert.
Karin stod i køkkenet lørdag og stegte frikadeller, Viggo skrællede 23 kg. Kartofler.
Æblemosen sørgede Mie for.
Søndag tog Eline også en tørn i køkkenet
Borddækningen stod Jens og Simone for.
Dejligt at 75 personer tog imod tilbuddet om at spise ude.
Lauget håber i har nydt det, det gjorde vi i køkkenet i hvert fald
Lauget siger tak til alle der har været medvirkende til at fællesspisningen blev en succes.
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Mandag var der stadig godt vejr og vi var mange der var ude at cykle, de ældre garvede
startede kl. 9.00
Vi andre 4 børn og 3 voksne startede kl. 10.00 fra P. pladsen og cyklede til Havnbjerg strand
Og herfra fulgtes vi med de 23 andre cyklister ned omkring Karlsminde og sluttede oppe ved
Stolbroladen, hvor vi alle nød solen.
En dejlig formiddag hvor selv de garvede cykelryttere
fra dagen før var med, at man så kun er 5 år har ingen betydning når man er på cykel.

Tirsdag stod i Naturskolens tegn mange tog i skoven og fik gode oplevelser med hjem.

Onsdag var der de kreative kræfter der blev brugt i Stolbroladen, her var der både
smykkeværksted og kreative billedmalere
Igen er det nogle dejlige ildsjæle der bærer aktiviteterne , tak for indsatsen.
Desværre har vi ingen billeder. Dette roder vi bod på til næste år.

Dage
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E`Svenstruplaug
Bestyrelse
Hanne Græns
Ugebjergtoften 7

Henrik Elkrog John Jacobsen
Voldgade 13 A Skoletoften 26

Børge Jørgensen
Ahlmannsvej 9

Agnes Nielsen
Mølletoften 22

Referat
Fra mødet tirsdag d. 11 -10, kl. 19.00 hos Agnes
Referat. Der er ikke skrevet referat fra de sidste møder
Dette er taget til efterretning
Evt. udvidelse at bestyrelsen / suppleant
Mia Bendorff kommer med i bestyrelsen, hun er med fra vores næste møde d. 24
november.
Badebroer.
Broerne er taget ind og Børge arbejder videre med en evt. forlængelse af broen i Himmark.
Broerne sættes op den første weekend i juni og tages ind den første weekend i oktober.
såfremt vejret tillader det
Uge 42 opfølgning.
Vi synes der er styr på aktiviteterne og vi kan kun glæde os over at de involverede parter
gør så stort et stykke arbejde så vi kan afholde en aktiv uge 42
Økonomi.
Økonomien ser godt ud.
Projektet Av-udstyr til forsamlingshuset er godkendt i Landdistrikts udvalget , Agnes
rykker Sille for
Udbetaling af midlerne.
Enighed om at E´Svenstrupper får 250kr. årligt.
Infoland der inviteres til opfølgnings kursus, Henrik tager kontakt til Jens Good for
deltagelse
Projekter.
Vi har stadig ikke fået færdigredigeret infotavlerne til Engelsk og tysk
Hanne har læst korrektur på materiale til infotavle ved Alsingergården.
Generation x.: her bliver de involverede parter indkaldt til møde i november, så vi er klar til
endelig projektstart i januar 2012, friskole bestyrelsen bliver opfordret til at deltage i
arbejdet.
Juletræ.
Juletræstændig er den 26 november. Hanne sørger for træ. Henrik køber ind til slikposer
samt æbleskiver. Agnes sørger for poser og gløgg. Samt sætter opslag i bladet.
Vi mødes d. 25 november for opsætning af træ kl. 15.00
Der sørges for en erkendtlighed til de involverede parter.
Foreningsforum.
Næste møde afholdes d. 19 januar kl. 19.00 på forsamlingshuset alle foreninger inviteres
og dagsorden kommer med i næste nr. af E´Svenstrupper.
Agnes orienterede kort omkring Svenstrup friskole.
NÆSTE MØDE .: Er den 24 november hvor vi også pakker juleposer
Henrik tager PC. Med og orientere omkring infoland.
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Så sker der igen noget i Svenstrup
Kom og vær med når

Juletræet
Tændes
Nede ved Nordals Auto

Lørdag den 26 november kl. 15.00

Der er julegodter til børnene
og
lidt godt til de voksne
Alle er velkomne

Vi ses
E`Svenstruplaug
Ret til ændringer forbeholdes
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Svenstrup Forsamlingshus
Lørdag den 19. november 2011 kl. 20.00
Life with Brian. En irsk-skotsk aften med

Brian McNeill og Drone and Bellows.

En irsk-skotsk aften med:

Brian McNeill– født i Falkirk i Skotland i 1950 – spiller medrivende og dybfølt violin,
bratsch, mandolin, cittern, bouzouki, guitar, concertina, bas og drejelire, men det er
specielt hans evner som sangskriver der længe har været anerkendt.
Sønderjysk baserede men internationale Drones & Bellows har gennem snart en del år
markeret sig først og fremmest med traditionel irsk og specielt skotsk musik.
Brian McNeill and Drones & Bellows er pladeaktuelle med: ”The Crew O´ The Copenhagen”

Billetpris kr.120,00
Der vil blive arrangeret spisning fra kl.18,00 pris 100,00kr.

Menu: Irish Stew
Billetsalg v/ Gert Wonsyld 74456202
samt hos Olferts venners salgssteder eller hjemmeside, se
www.olferts-venner.dk
Bestilling på mad hos Gert Wonsyld 74456202
Koncerten er et samarbejde mellem Olferts
Venner, Svenstrup Forsamlingshus samt
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Brandmand i Svenstrup
I samarbejde med Beredskabsforbundet og med midler fra Forsvarsministeriet vil Svenstrup
frivillige brandværn invitere til åbent hus

lørdag d. 12.11.2011 i uge 45 kl. 10-15

Der vil være mulighed for at høre om hvad det vil sige at være frivillig brandmand i Svenstrup,
Vi ønsker at fortælle om den forskel vi kan gøre i lokalområdet og hvorfor vi netop ønsker at
bevarer værnet.
Men her behøver vi alle jer friske mænd/kvinder i byen til at støtte op omkring os.
Kom ned og hør om uddannelsen, kammeratskabet og selvfølgelig også om den alvorlige del
hvor vi hjælper ved brand, færdselsuheld mm og andre hændelser hvor vores borgere har brug
for hjælp.
Hilsen Brandværnet
November 2011
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Søndag den 4. december, kl. 14:00-16:30
Juletræsfest for børn
på Svenstrup Brandstation
Tilmelding mht. godteposer (pris 30.-kr) til:
Gert Marek tlf. 22 27 44 63
Tom Marek tlf. 61 37 09 24
Helge Kock tlf. 61 27 02 42
... senest den 2. december
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Foreningen Nygård

Landskabet som et spejl
Om 200 års dansk landskabsmaleri sat i mosaik
af billeder, fortælling og danske sange
Medvirkende: Maren Grønlykke, fortælling
Birgitte Romme, klaver
Hvor:
Det gamle skovfogedsted Nygård i Nørreskoven, Als
Hvornår:
3. november kl. 19.00
Entre:
20 kr. Kaffe og kage kan købes

Alle er velkomne
Foreningen Nygård
WWW.nygaard-als.dk

November 2011

Side 21 af 28

E SvenstruPPe’

Om at vokse op i det tyske
mindretal i Danmark
En fortælling om at være barn i det tyske mindretal i Sønderborg
Medvirkende:
Hvornår:
Hvor:
Entre:

Stephan Kleinschmidt, formand for kulturudvalget i
Sønderborg Kommune valgt for Slesvigsk Parti
Tirsdag 8. november kl. 19.00
Det gamle skovfogedsted Nygård i Nørreskoven,Als
20 kr. Kaffe og kage kan købes

Alle er velkomne
Foreningen Nygård
WWW.nygaard-als.dk
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Syng en sang i Nørreskoven
Hvor:
Hvornår:
Program:
Medvirkende:
Entre:

Det gamle skovfogedsted Nygård i Nørreskoven, Als
Lørdag 19. november kl. 15.00
Et veloplagt publikum synger sange fra den danske
højskolesangbog
Organist Karen Lawrence, Nordborg Kirke har udvalgt en
buket af sange, ligesom hun selv akkompagnerer
20 kr. Kaffe og kage kan købes

Alle er velkomne
Foreningen Nygård
www.nygaard-als.dk
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25 års Julestue 2011
Alsingergården. Sandvej 21

Papirklip
Træting
Keramik/strik m.m.
Malerier
Småkager ,strik
Juledekorationer
Hjemme sp./garn
Kniplinger

Vævede ting
Smykker
Hdl. strømpenisser
Glas/glaskugler/nips
Honning
Patchwork
Syet jule og brugsting

Lør. d.26.11 kl.10-16
Søn. d.27.11 kl.10-16
Café m/hjemmebag

25 års jubilæum.
Lodtrækning
hver time

Gratis adgang.
Velkommen til juleudstillingen.
Trævlerne.
Alsingergården Sandvej 21 Svenstrup 6430 Nordborg
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Annoncer
HENRIETTES PRIVATE DAGPLEJE
Et godt alternativ til den kommunale.
Jeg har lige nu 4 børn i dagplejen. Freja, Maja, Kevin, Lilja.
Den 1. november får vi en ny legekammerat. Det er Tobias på 10
måneder. Det glæder vi os til.
Onsdag d. 13. oktober kørte vi til Dybbøl for at se teater i
teaterbussen. Det var en stor oplevelse for børnene.
Stykket hed ”LYT”.
En dirigent ville spille et musikstykke for os men noderne var blevet
væk. Imens han fandt noderne en efter en, skete der skøre og sjove
ting. Hans bil sagde ”båt”, hans hund sagde ”vov” og der kom andre sjove lyde. Børnene var meget optaget af
stykket.
Det var sjovt og spændende.
Vi er kommet godt i gang med vores legestuegruppe. Vi mødes med de andre private dagplejere en gang
ugentlig hvor vi leger og spiser sammen. Det er bare hygge.
Juletiden nærmer sig så vi vil så småt begynde med at lave dekorationer og hemmeligheder 
Der vil være nye billeder på hjemmesiden, både fra vores udflugt til teaterbussen og billeder fra vores
legestue, bla. Sommerfesten.
Hvis du gerne vil vide mere, så kig endelig ind på min hjemmeside. www.henriettesdagpleje.dk eller ring
Hilsen Henriette

Goods gårdbutik Stevning Midtvej 1
Gårdens grisekød
Der kan købes både hele og halve grise. En
hel gris vejer ca. 80 kg.
Velhængt og færdigpakket lige til at lægge i
fryseboksen.

Desuden i butikken: et stort udvalg i
kyllinger og andet kød samt diverse
slagterpølser.
Alt indenfor pærer, æbler og diverse
grøntsager. Æg, honning og hjemmelavet is.

Tilbuds pris kun 35 kr./kg.
Bestilling i butik eller mobil 21 93 43 88 Johannes.
Vi slagter grise hver anden mdr. derfor
bestilling i god tid.

Vi lægger stor vægt på at alt er lokalt
produceret så vi kan stå 100 % inde for
kvaliteten.
Derfor også sæsonpræget udvalg-Åbningstider hverdage 10.00-12.00 og
14.00-16.30 - weekend 10.00-15.00
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Bestyrelsen:

Navne:

Tlf.:

Mailadr:

Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Fodbold:
Gymnastik:
Badminton:

Karin Frost Jensen
Loise Andersen
Jesper Sørensen
Lotte Kümpel
Palle Søgaard
Dorith Sprenger
Jan Jørgensen

22531887
20763407
61122435
22212489l
50745120
20966505
61602238

karin_frostjensen@sport.dk

dorith@bbs.dk

Nyhed – Nyhed – Nyhed
Vi har fået en fantastisk solbeskytter spray faktor 30, som indeholder Aloe Vera og vitamin E for
at beskytte huden mod ældning og solskader. Den er ekstra vandfast og selvfølgelig rigtig go til
børn.
Beskytter med UVA og UVB

Hvad Forever kvalitets Aloe Vera kan gøre for os
mennesker og dyr
Hvorfor ik` prøve, jeg er sikker på det Aloe kunne
gøre noget godt for jer også
Med 90 dages fuld retur ret kan du kun være tilfreds, hvis det mod alt
forventning ikke skulle leve op til jeres forventninger.
Jeg har Aloe varmecreme til muskler, gelly, propoliscreme til tør hud,
tandpasta, deo stik, aloe lips, og vores enestående drikke gel i 3
smags varianter og mange flere produkter.

Forever kvalitets Aloe Vera:
Nordborgvej 113 Svenstrup
Ring eller Skriv Sms. til 61 67 09 50.
Skriv en E. mail: agove@mail.tele.dk
Hjemmeside: www.myaloevera.dk/ove
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Nye åbningstider:
Tirsdag 8.30 – 17.30
Onsdag 8.30 – 17.00
Torsdag 8.30 – 17.00
Fredag
8.30 – 17.00
Mandag efter aftale

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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Aktivitetskalender
November 2011
Tidspunkt

Aktivitet

Mødested

Onsdag d. 2. nov.

Kl. 17,00

Andagt i kirken samt fællesspisning og film

Svenstrup Kirke

Torsdag d. 3. nov.

Kl. 19.00

Maren Grønlykke

Søndag d. 6. nov

kl. 16.00

Alle-Helgens-gudstjeneste

Tirsdag d. 8. nov.

Kl. 19.00

Stephan Kleinsmidt

Torsdag d. 10. nov.

Kl. ?

Gintberg på kanten fra Svenstrup forsamlingshus

Fredag d. 11. nov.

Kl. 11.00

Mindehøjtidelighed

Søndag d. 13. nov.

Kl. 10.30

Menighedsgudstjeneste

Fredag d. 18. nov.

Kl. 17.00

Spaghetti-gudstjeneste

Lørdag d.19. nov.

Kl. 20.00

Irsk-Skotsk aften

Søndag d. 20. nov.

Kl. 9.00

Gudstjeneste v. Preben Holm

Nygård
Kirken
Nygård
DR:1

mindestenen ved kirken
Kirken
Kirken og konfirmandladen
Svenstrup forsamlingshus
Kirken

Søndag d. 20 nov……Sidste frist for indlæg til E SvenstruPPé`s Dec. Nr.
Lørdag d.19. nov.

Kl. 15.00

Syng i Nørreskoven

Nygård

Lørdag d. 26. nov.

Kl. 15.00

Juletræ

Lørdag d. 26. nov.

Kl. 10-17

Trevlerne

Alsingergården

Søndag d. 27. nov.

Kl. 10-17

25 års julestue

Alsingergården

Søndag d. 27. nov.

Kl.10.30

1. søndag i advent Gudstjeneste

Lørdag d. 3. dec.

Kl. 10-17

Trevlerne

Alsingergården

Søndag d. 4. dec.

Kl. 10-17

25 års julestue

Alsingergården

Søndag d. 4. dec

kl. 14-16.30

Juletue brandværn

Søndag d. 4. dec.

Kl. 19.30

2. søndag i advent Musikgudstjeneste

Kirken

Søndag d.11. dec.

Kl. 10.30

3. søndag i advent Menighedsgudstjeneste

Kirken

Nordals Auto

Kirken

Svenstrup Brandstation

…30. Nov. Udkommer næste nr. af E`SvenstruPPe …
(… … oplysninger uden ansvar )
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