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Kontaktudvalg

Så nærmer julen sig med hastige skridt – i
skrivende stund nøjagtig en måned til juleaften.
Annoncerne for julearrangementerne var med i
sidste nummer, men jeg har valgt lige at bringe
en reminder for de endnu ikke afholdte.
Eva skrev i sidste nummer om ønskede tekst
formater og jeg har en lille tilføjelse omkring
billeder. Da bladet trykkes i sort-hvid er det en
fordel, hvis indsatte billeder leveres med som
billed-filer (og ikke bare indsat i en pdf), så vi har
mulighed for at ændre på kontraster samt hvor
lyse/mørke de er på print.
Derudover er det et stort ønske, at alt materiale
afleveres elektronisk, da det er et stort arbejde at
tyde og renskrive flere håndskrevne sider.
Glædelig jul og godt nytår
Dorthe
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Nyt fra kirken
”I går var hveden moden,
I dag står skoven hvid”
Sådan begynder en af vores smukke
efterårssalmer, og det er sådan det er
lige nu: Efteråret er over os og om lidt
bliver det vinter.

kan det næsten blive glemt, at det er
dét julen handler om:
Gud der blev menneske; som et barn
født under en stjerne, for at vise os at
vi alle er Guds børn.

Den ene dag er himlen blå, luften er
kold og frisk, og solen får frosten til at
glitre i græsset.

Med ønsket om en glædelig og
velsignet jul til alle.
Mai-Britt Josephsen Knudsen
Sognepræst i Svenstrup.
______________________________

Den næste dag er luften tyk af kold og
klam tåge og alt er mørkt og gråt.
Så er det rart at finde sammen inden
døre og tænde lys og hygge sig
sammen.

I adventstiden har vi planlagt lidt
forskellige gudstjenester så der er lidt
for alle.

Og i den mørke tid er det særlig dejligt
at tænde et lys.

1.søndag i advent, den 1.12., er der
familiegudstjeneste kl. 10.30, som er
særligt henvendt til børn og deres
forældre og bedsteforældre.

I adventstiden tænder vi lys.
Fire lys tændes; Ét lys hver søndag
indtil alle lysene i adventskransen er
tændt. For adventstid er ventetid, og
det vi venter på, er at det skal blive jul
og at Kristus skal komme til verden.

2. søndag i advent, den 8.12., er der
Kor-gudstjeneste kl. 19.30 med ”De 9
læsninger”, hvor konfirmanderne også
medvirker.
Efter
gudstjenesten
serveres der gløgg og småkager.

Juleaften tænder vi så en hel masse
lys på vores juletræ, og alle de lys vi
tænder, peger hen på, at Verdens
Lys, Kristus, - nu endelig er kommet til
verden:
”Du kom til vor runde jord,
Barn, på bare fødder,
Midt i engles julekor,
Med himlens frakkeskøder.”
( DDS 70)

3.søndag i advent, den 15.12., er der
menighedsgudstjeneste kl. 10.30.
4.søndag i advent, den 22.12. har vi
en helt almindelig gudstjeneste kl.
10.30.
Så er det jul!
Den 24.12. er der julegudstjenester kl.
14.30 og kl. 16.00 og der er
midnatsgudstjeneste kl. 23.30.

Midt i al julestressen, mellem gaver,
vaniljekranse, konfekt og glanspapir,
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Juledag, den 25. december, er der
gudstjeneste kl. 10.30.

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 hjælpsom bøn.

Anden juledag, den 26. december er
der ingen gudstjeneste, og julesøndag
er der heller ingen gudstjeneste i
Svenstrup Kirke, men der er mulighed
for at komme i kirke i Havnbjerg Kirke
kl. 10.30.

Sognepræst
Mai-Britt Josephsen Knudsen.
Der er altid mulighed for at træffe
sognepræsten enten ved at henvende
sig
på
præstegårdens
kontor
(sydindgang) eller ved at træffe aftale
over telefonen - dog undtagen
mandag.
Der vil være mulighed for at aftale
lørdags-dåb. Hør nærmere hos
sognepræsten.
Tlf.: 22 34 84 80 – e-mail:
mbk@km.dk

Onsdag den 1. januar 2014 mødes vi
så igen i Svenstrup Kirke kl. 16.00 og
byder det nye år, 2014, velkommen
med en festlig gudstjeneste med
champagne og kransekage.
-------------------------Kontakt:
Hvis du har brug for en samtale, eller
hvis du skal bestille tid til en kirkelig
handling, så er du altid velkommen til
at kontakte din sognepræst:
Mai-Britt Josephsen Knudsen
Kalvehavevej 3, Svenstrup.
Mail: mbk@km.dk

Menighedsrådet
Kommende
menighedsrådsmøder:
14. november 2013 - budgetmøde,
16. januar 2014.

Træffes bedst : tirsdag-fredag kl.911eller kl.15-16 på telefon: 74 45 62
05 /mobil: 21 67 72 05.
Mandag er min fridag.

Alle
gange
kl.
Konfirmandladen.

19.00
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Menighedsrådets møder er offentlige,
og alle interesserede er velkomne.
Referater fra menighedsrådsmødet er
fremlagt i kirkens våbenhus.

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.

Rådets medlemmer:
Leo Vindahl Olsen (formand),
Mona Boysen (næstformand),
John Svane Christensen (kasserer i
rådet),
Karin Stavski (kirkeværge),
Martha Thomsen (kontaktperson),
Henrik Christensen har ønsket at

Kirkegården
Graver og kirketjener Torben Nielsen
træffes i arbejdstiden 8-14 på
kirkegården og på telefon 74 45 63 02
og mobil 3145 8400.
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udtræde af Menighedsrådet og 2.
suppleant
Kurt
Christensen
er
indtrådt,
graver Torben Nielsen (medarbejderrepræsentant).
Suppleanter:
suppleanter.

der

er

ikke

Uden for rådet:
organist Maja Jørgensen (medarb.
repr.),
Ole Rasmussen (regnskabsfører).
Bygningssagkyndig: Klaus Witte.

flere

Lokalhistorisk forening
Vi holder lukket i december, men er
tilbage 1. og 3. mandag fra 14 - 17 i
det nye år.
.

I ønskes alle en rigtig glædelig jul og
et godt nytår

Foredragsforeningen
båden ”Danish Dynamite”, med
hvilken de på tre år sejlede jorden
rundt.

Vi siger tak for opbakningen i 2013 og
minder om de næste indlæg:
30. januar 2014 kl. 14: Jorden rundt
i Danish Dynamite. Jørgen Bonde,
født og opvokset i Torup vil fortælle
om sit liv og virke. Hvorledes han
sammen med syv otte andre byggede

27. februar 2014 kl. 14:
Tordenskjolds soldater spiller
under ledelse af Jes Solmer.
Programmet er ikke endelig fastlagt.

EFTERLYSNING
Støtteforeningen for Svenstrup
Friskole søger en lade eller et lokale,
hvor vi tørt og fri for husdyr kan
opbevare møbler og andre større ting
til vores loppemarked, som vi afholder
igen til næste år.
Kender du en så ring til
Helle 51 92 08 78

Har du lopper du vil af med, kan du
ringe til samme nr.
Så siger vi også tusind tak for
opbakningen til vores afholdte
loppemarked der indbragte
Støtteforeningen 8900,- kr. som vil
komme eleverne på Svenstrup
Friskole til gode.
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Nyt fra Orion og Svenstrup Friskole
D.20. november
Orion (2. og 3. klasse) har lavet
eventyr og juleeventyr i tre uger. Det
har været svært, men også rigtig
sjovt. Vi har lært om eventyrets
genretræk, og vi har hørt en masse
eventyr. Og så har vi virkelig fået
skrevet meget. Det længste eventyr er
på 35 sider.

Her er referater af nogle af vores
eventyr.
Skrevet af Josefine E og Josefine J
Josefines eventyr.
Bølle på eventyr
Der var engang en nissefamilie, der
boede på et loft. I familien var der en
nissemor, der hed Puk og en
nissefamilie der hed Gyldengrød og
en lille nissernes der hed Bølle.
I en grotte langt derfra boede der en
trold som var en und trold. Den brød
sig ihvertfald ikke om julen, så han
havde en plan. Han ville klæde sig ud
som julemanden og så fange den
rigtige julemanden. Og så tager Bølle
sin hest og rider ud for at redde den
rigtige julemanden.

Lines eventyr
Den glade nisse på eventyr
Der var en gang 4 små nisser der
boede i en skuffe. Der var en mor og
en far som havde to børn.
Børnene hed Emil og Ida.
Men den stakkels familie havde Ingen
mad eller vand tilbage, kun et lille
stykke brød. Så sagde lille

Emil: "Jeg skal nok finde noget mad til
os, jeg tager afsted i morgen". Det
blev morgen og han tog afsted mojn
mojn.
På turen får Emil nogen hjælpere
med. Han får en hund og en kat og en
sød trold med. Og så tog de ud for at
finde mad.
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E`Svenstruplaug
fællesspisning og årsmøde
Torsdag d. 07. november kl. 17.30
på forsamlingshuset
 Folder til nye borgere i vores
lokalsamfund
 Revidering af udviklingsplaner i
samarbejdede med jer
 Samarbejde med foreningerne
er et most Samarbejde med Forum og
Landdistriktsudvalget er et gode
vi bør værne om
 Så har vi også, uge 42 ,juletræ,
sommerlørdag, m.m.
 Stisystemet har vi ikke fået sat
på dagsordenen, det er så et
spørgsmål om i synes det
fortsat bør stå i vores
udviklingsplan.
 Lauget siger tak til alle for en
dejlig periode

Vi startede aftenen kl. 17.50 med
fællesspisning.
Der var 28 deltagere og vi havde
inviteret vores
Landdistriktskoordinator Connie
Skovbjerg med.
Kl. 19.00 kom Hanne Lene
Haugaard med et forrygende
opsang til os. Om at turde sige ja
i stedet for at sige, det kan vi ikke .
Hanne er en ildsjæl der sætter
glæde og gåpåmod i alt hvad hun
rører ved.
kl. 19.30 ÅRSMØDE
Ordstyrer valgt af Lauget.: Ole
Rasmussen

 Orientering omkring økonomi
stod Henrik for, Henrik efterlyste
mere kontrol med vore midler.
Der er ikke i vore vedtægter
besluttet at vi skal have
revisorer. Dette vil vi gerne
ændre på.
 INDKOMNE FORSLAG.
Ingen indkomne forslag

Bestyrelsens beretning for de
sidste 4 år.: Agnes aflagde denne.
Her er hvad vi fremadrettet har
gang i.
 PC/ Borger service i Svenstrup
er et projekt vi gerne vil fremme
 Generation X ( Æ-top-Skå) vil vi
gerne realiserer men det kræver
mange resurser og et godt
samarbejde til alle sider.
 Indfotavler.: Digital på Skolens
mur arbejder vi fremadrettet på .
Infotavlen på P. pladsen er vi i
gang med, også vore historiske
tavler er der gang i
 Kommunale sletninger af
oplysningsskilt til Himmark
strand

Hanne Græns, Ulla S. Schmidt og
Vivi Riggelsen
Stod for valget. Lauget består af 5
til 7 medlemmer
Opstillede kandidater til Lauget
var og disse blev enstemmig valgt.
Peter Albeck
Mogens Madsen
Henrik Elkrog
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Børge Jørgensen
Mia Bendorff
Agnes Nielsen.
Så Lauget har nu 6 medlemmer de
næste 4 år
Ole takkede for god ro og orden.
Lauget takkede Hanne Græns for
godt samarbejde i de forløbne år
Evt.
Vivi vil gerne hjælpe når vi går i
gang med at lave velkomstfolder til
nye borgere.
Skiltning til Himmark strand vil
være dejligt såfremt det allerede
stod oppe
Ved Nordborgvej så turisterne ikke
behøver at køre ind i Vestetoften
for at blive orienteret om at det ikke
er den vej man kommer til
stranden.

Referent Agnes Nielsen

Efterfølgende har vi fået Anneli Thy
med som suppleant. Men såfremt
der ikke kommer indsigelser vil vi
flytte hende op som fuldgyldigt
medlem
Så er du uenige i dette så ret
henvendelse til Lauget på tlf. 40 98
92 89
Kommer der ingen indsigelser
tager vi det som en accept og så er
Anneli fremadrettet medlem og vi
vil så være 7 personer i
bestyrelsen.
E´Svenstruplaug

E`Svenstruplaug indkalder
alle foreninger og andre interesserede til møde i

FORENINGSFORUM
onsdag d. 29. januar kl. 19.30 på forsamlingshuset
Vi håber at rigtig mange vil komme og deltage i debatten.
Du behøver ikke at repræsentere en forening for at være
med til at sætte dagsordenen. Det gør en forskel for Lauget,
at så mange som muligt er med til at præge udviklingen i
Svenstrup, Himmark og Torup
Husk der er ingen valg,
Den endelige dagsorden kommer ud til alle foreninger
først i januar 2014 og vil blive lagt ud på vores hjemmeside
E`Svenstruplaug
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Julestævne I Nordals-hallen.
Nu nærmer julen sig, og med den SUF`s store julestævne I fodbold.
Det hele foregår I dagene 27., 28. & 29.dec.
Kom ind I Nordals-hallen og støt vore lokale fodboldhold.
Programmet kommer til at ligge på hjemmesiden suf-als.dk
God jul.
SUF-fodbold

Kirkealléens kontrakt fra 1847.
Karlen siger til præsten, at nu kan han
passe sin harve selv og går hjem. En
anden situation hvor præstegårdens
karle var ved at køre gårdens
mødding
ud,
behagede
deres
arbejdstempo ikke præsten, hvor han
slår til kusken, som svarer igen med
at give præsten et rap med pisken.
Engang hvor Ahlmann var på sin
sædvanlige
kontrol
i
marken,
begyndte kirkeklokkerne pludselig at
ringe, han kom så i tanke om at have
glemt, der skulle være en begravelse
og ilede pustende og stønnende over
marken til præstegården for at komme
i kjolen. Om han nåede frem til kirken
i rette tid, melder historien intet om.

Et gammelt dokument fra 1847 om
alléens tilblivelse skrevet af pastor
Ahlmann, der var præst i Svenstrup
fra 1836-1870 fortæller den rigtige
historie om kirkealléen. Men først lidt
om præsten, der ifølge historien skulle
have haft et særdeles hidsigt
temperament, hvorom der verserede
en del historier.

Ud over sit hidsige temperament var
Ahlmann også en meget viljestærk
personlighed, hvor han fik adskillige
ting gennemført uden for hans
embedsområde. 1842 fik han trumfet
igennem, at der kom ny kørevej fra
landevejen til Torup til erstatning for
den gamle tilgroede vej – som i
folkemunde blev kaldt for ”Hamborg”.

Da der var avlsgård til præstegården,
gik præsten tit i marken for at
kontrollere om arbejdet var i orden.
En dag ser han en af præstegårdens
karle harve i marken og mente, at det
ikke var godt nok. Præsten hidser sig
op og river hestespandet fra karlen for
at vise ham hvordan, det skulle gøres.
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Allerede i 1843 var præsten på
dupperne igen med en tanke om at få
anlagt en ny og kortere vej fra
Himmark til kirken som erstatning for
den gamle kirkesti, der gik over
marken. Her ragede han sig gevaldig
uklar med et par af bønderne, Lauritz
Ågesen, Voldgade 5 og Jacob Bonde,
Voldgave 13, der ejede jorden. Dette
resulterede i et fjendskab mellem
disse og præsten, som varede ved
lige til deres død. Kirkestien blev
jævnet og en ny vej blev anlagt efter
præstens vilje. Arbejdet blev fuldført
henimod
slutningen
af
året.
Amtmanden Baron von Plessen var
inviteret til synsforretningen og
samme
dag
til
middag
i
præstegården. Den nye kirkevej blev
kaldt for ”E Nyvej”, men blev af
Nordborg kommune ved navngivelse
af vejene ændret til ”Ahlmanns vej”.
Således fik præsten alligevel sat et
minde om sit navn til trods for, at han
ragede sig uklar med mange
mennesker på grund af sit hidsige og
viljestærke temperament.

Sønderborg deres sal. Afdøde
Christiane Lorensen arvede med
amtshusets bevilling af sal. Degn
Lorenzen på Svenstrup gade
opbyggede (nu nedbrudte) hus og
ejendom, med den betingelse, af
vilde (hvad den afdøde Christiane
Lorenzen
ønskede)
lade
bygningerne nedbryde, stedet
ryddeliggjøres og en allé derpå
plantes.
2. At vi have senere 1844 solgt
bygningernes materialer, murens
og brøndens sten m.m. til vores
medinteressent smeden Christen
Jørgensen under betingelse, at
pladsen snarest muligt skulle
ryddeliggjøres. Stedet selv, nemlig
den af trende veje indesluttede
trekant, hvorpå huset med have
o.s.v. lå, solgtes ikke med, men
forbeholdt vi os, for derpå at plante
en allé til fælles ejendom

1845 fik han så gennemført
kirkealléens etablering, her er så en
kopi af hans egenhændigt skrevne
dokument.

3. At vi i året 1845 have planeret
terrainet og plantet derpå en Lindeallé. Vi tager alle lige del i arbejdet
og omkostningerne og have derfor
også alle lige rettigheder til denne
af bager Juul med huset kjøbte,
men senere med materialerne til
vor medinteressent ikke solgte plet
jord.

”Vi undertegnede, sognepræsten
Ahlmann, mølleren Peder Jacobsen,
smeden
Christen
Jørgensen,
bodsmændene
Peder
Jacobsen,
Jacob
Christensen,
Christian
Jørgensen, Christian Grau og Jacob
Clausen, alle i Svenstrup
Gjøre vitterligt.

4. At denne allé (som består af 18
lindetræer og når næsten fra
smedens port til over vejen, der

1. At vi om vinteren 1843/44 have
kjøbt af bager Juul og sammes
kone,
Dorothea
Helena,
i
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kommer fra Stevning og går til
Himmark) skal vedligeholdes af os
og vore efterkokmmere således, at
når et træ går ud skal straks et
andet plantes, og som vi håber
efter mange slægter vidner om den
sjældne ånd, der herskede i
Svenstrup by i årene 1842, da
vejen til Torup og 1844, da vejen til
Himmark blav anlagt, og 1845 da
Svenstrup allé blev plantet. En ånd
om hvilken vi håber at den endnu
skal fremme meget godt og
gavnligt iblandt os.

Chresten Jørgensen, smed
Peder Jacobsen
Jacob
Christensen,
Christian
Jørgensen, Christian Grau synsm.
Jacob Clausen
In fiden copie
Ahlmann
Originalen til denne copie
Sognepræst
Er forlagt i pastoratets varetægt”
(Kopi af dokumentet kommer på
næste side.)
Året 2005
160 år efter alléen blev plantet måtte
træerne fældes pga. deres alder og
fare for at træer og grene kunne falde
i en storm – en ny allé blev plantet til
erstatning for de gamle lindetræer.

5. At aldrig, så længe en eneste af os
eller vore efterfølgere i vores
stilling
har
det
allermindste
derimod, må denne allé borttages,
eller røres ved eller bygges på eller
ved denne plet, der er vor ærlig
kjøbte ejendom.
Til den allermindste forandring, der
skal foretages med eller ved eller i
nærheden af denne vor ejenkom, skal
der
erhverves
samtlige
interessenteres samtykke, ellers bliver
det in status quo. Det til bekræftelse
for os og vore eftermænd.

Alléen fældes i 2005
Peter Møller

Svenstrup d. 29de Mai 1847
Ahlmann
Peter Jacobsen, møller
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Annoncer

Bestyrelsen:

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

Navne:

Tlf.:

Karin Frost Jensen
Loise Andersen
Ulla Steimle Schmidt
Thorleif Petersen
Dorith Sprenger
Jan Jørgensen

22531887
20763407
30266087
22832890
20966505
61602238

Mailadr:

karinfrostjensen@sport.dk
povlsvej@mail.dk
steimle.schmidt@gmail.com
thorleifpetersen@bbayd.dk
dorith@bbs.dk
corsacabrio@mail.com

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.
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.
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.
Vi lægger stor vægt på at alt er lokalt produceret så vi kan stå 100 % inde
for kvaliteten.
Derfor også sæsonpræget udvalg-Åbningstider:
man-tors
fre-lør
søn

10.00-12.00 og 14.00-16.30
9.00-16.30
lukket
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HENRIETTES PRIVATE DAGPLEJE
Et godt alternativ til den kommunale.
Sikke en dejlig sommer vi har haft i år. Det har vi nydt godt af i dagplejen.
Vi har været rigtig meget ude i naturen, bla. ture i skoven, udendørs legestue med kollegaerne i
privatdagplejen 6430 og spist frokost i haven.
Vores årlige campingudflugt gik igen i år, til Lillebælt camping.
Denne gang inviterede vi mor og far til fællesspisning om aftenen, hvilket var rigtig hyggeligt.
Til forældrene siger vi endnu engang tusind tak for god mad og hygge.
Vi fik sagt farvel til Tobias, da han skulle videre i børnehave og samtidig velkommen til hans lillebror Lucas.
I legestuen er temaet lige nu: naturen. Vi høster, smager og er kreative.
Vi vil i vores næste heldagslegestue plukke æbler og lave æblegele.
Jeg har nu 5 børn i dagplejen og 2 opskrevne med opstart omkring oktober 2014 og januar 2015.
Har i lyst til at vide mere om min dagpleje, så kig ind på hjemmesiden: www.henriettesdagpleje.dk
Venlig hilsen Henriette

5% i bonus
AutoMester Fordelskort
Med dit AutoMester Fordelskort optjerner du 5%
bonus af dine kommende
værkstedsregninger.Bonusbeløbet fratrækkes altid
den efterfølgende regning.Det sker helt
automatisk.og det er gratis for dig.
Alle former for reparationer udføres!

Nordborgvej 54 Svenstrup tlf. 74456306 – www.nord-als-auto.dk
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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/ov

1.
2.
3.
4.
5.

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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