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Kommentar

Redaktion
Lasse Andersen
Gert Wonsyld

74 45 62 73
74 45 63 00

Kontaktudvalg

Så blev det efterår med regn og rusk og dagene bliver
mærkbart kortere og triste. Hvor har vi let ved at
glemme den dejlige sommer vi har haft i år, men nu er
vintersæsonens gøremål begyndt og der er under 2
mdr. til jul. I november begynder julestuerne og
julemarkederne.
E`Svenstruppelaug har sørget for, at vi har fået en
INFO-tavle op på
parkeringspladsen over for
Forsamlingshuset, og man har lovet, der kommer en
henvisning til den på Nordborgvej.
Lauget har også sørget for at Svenstrups første
Ildsjæl blev valgt. Det blev Lasse Andersen ”et godt
valg” tillykke til Lasse.
Den årlige indsamling til vort blad er godt i gang, men
er du en af dem, der endnu ikke har fået betalt dit
bidrag, så kan det sagtens nås endnu.
Dem der har bil skal have vinterdækkene fundet frem
og se om de er i orden til vinterens strabasser for
HUSK den første sne kommer altid uventet.

Gert Wonsyld
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NYT FRA KIRKEN

GUDSTJENESTER I SVENSTRUP KIRKE, EFTERÅR 2014.
November 2014:
Søndag den 2. november:
Søndag den 9. november:
Søndag den 16. november:
Søndag den 23. november:
æbleskiver og juleværksted.
Søndag den 30.november:

Kl.16.00 / Alle helgens dag / MJK
Kl. 10.30 / MJK
Kl. 10.30 / Menighedsgudstjeneste.
Kl. 14.00 / Familiegudstjeneste / MJK Derefter:
kl. 10.30 / MJK

MENIGHEDSRÅDSMØDER I

KONFIRMANDLADEN KL. 19.00:

Torsdag den 27. november

DET SKER I SVENSTRUP KIRKE:

Alle helgens dag den 2. november kl. 16.00.
Vi holder Alle helgen i Svenstrup Kirke og læser navnene op på dem vi har
mistet i det forgangne år.
Familiegudstjeneste den 23.november kl. 14.00-16.00:
Vi indleder juletiden med en familiegudstjeneste hvor årets Minikonfirmander
medvirker. Dagens tema er ”Stjerner” og efter en kort gudstjeneste går vi ned i
konfirmandladen og laver stjerner til at julepynte kirken med og vi hygger os og
spiser æbleskiver og juleknas.
Så tag din mor og far, bedsteforældre, søskende og naboer med til en hyggelig
eftermiddag .
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”FYRAFTENS MEDITATION” I SVENSTRUP KIRKE

Tirsdag den 28.10. kl. 17.00-17.30
Tirsdag den 25.11. kl. 17.00-17.30
Kom og vær med til en stille stund i kirken
med meditation, lystænding og bøn.
Få ny energi og frisk sjælen op.

KONFIRMANDLØRDAGE

Vi mødes på følgende dage:
Lørdag den 25. oktober kl. 10.00- (Gospel)
Lørdag den 8. november kl. 9.30-13.30: (Alle helgen)
Lørdag den 29. november kl. 9.30-13.30: (Jule tam-tam)
CAFÉ-EFTERMIDDAGE FOR ÆLDRE I KONFIRMAND-LADEN
VED SVENSTRUP PRÆSTEGÅRD.

Onsdag den 29. oktober kl. 14.00-16.00:
Sangeftermiddag med efterårssange fra Højskole sangbogen. Maja spiller og
Mai-Britt fortæller.
Der er kaffe og mundgodt til alle.
Onsdag den 26. november kl. 14.00-16.00:
Vi afslutter årets café-eftermiddage med julehygge og julesange. Mai-Britt
fortæller en julehistorie og Maja spiller julens sange. Der er kaffe og juleknas til
alle.
Så velkommen til et par hyggelig eftermiddage. Det er gratis at deltage.
Vi glæder os til at se dig. Tilmelding til præsten senest mandagen inden caféeftermiddagen på tlf. 21 67 72 05 eller på mail mbk@km.dk
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MENNESKER & MASKINER

Der er simpelt hen noget jeg ikke forstår: Hvorfor er vi mennesker så vildt
optaget af maskiner og så lidt optaget af andre mennesker? Det burde jo helt
klart være omvendt, ikke? Vi bruger ENORME ressourcer på at udvikle smartere
og mere funktionelle maskiner til dit & dat. OG vi bruger ENORME ressourcer på
at lære mennesker at betjene maskinerne! Indrømmet: I nogle sammenhænge er
maskiner fantastiske og uundværlige. Men på andre områder er maskiner totalt
ubrugelige, efter min mening!
På et ældrecenter, hvor et familiemedlem boede indtil for nylig, har det undret
mig MEGET, at man har valgt at bruge penge (sikkert mange!) på at sætte en
lille computerskærm op ved hver eneste beboers dør, hvor der står, hvad ”næste
aktivitet” for beboeren er. Hvorfor skal der bruges krudt på, at en person skal
sidde bag en computer og taste alle beboernes ”aktiviteter” ind? Hvorfor bruger
denne person ikke sin dyrebare tid på at være sammen med de ældre i stedet
for?
For mig at se, er det et symptom på noget helt forkert i vores samfund. For det
vigtigste ligger altså efter min mening helt banalt i det nære, i nærværet,
samværet, og fællesskabet med hinanden og med vores medmennesker. Så
simpelt
er
det!
For nogen tid siden var det også moderne at bruge en lille robot-sæl på nogle
ældrecentre. En robot-sæl, som skulle agere kæledyr. Nu ligger mange af disse
”kæledyr” (heldigvis) på hylderne og samler støv. Der er da ingen, der gider kæle
med en robot! Det er da meget bedre med en RIGTIG hund, kat, fugl, som man
heldigvis ser bruges i stor stil rundt omkring på ældrecentrene. Og tak for det. Vi
mennesker må snart indse, at maskiner er fantastiske, der hvor de kan klare ting
og sager for os, som enten er umulige at klare uden, eller som kan skåne vores
kroppe. Men samtidig må vi også forstå, at der altså findes steder, hvor
maskinerne godt kan pakke sammen. Mennesker er uovertrufne til at være
MENNESKER, dvs. til det LEVENDE nærvær, samtalen, til at gi´ knus, smile,
hygge og grine sammen med og meget, meget mere. Så lad os bruge vores
ressourcer her: På hinanden. På at være MED-MENNESKER for hinanden. Det
er vigtigt! Så brug dig selv som menneske, alle de steder du kan komme til det.
Vær gavmild med dit nærvær over for andre. Smil – hjælp til- og spred dit
nærvær og din kærlighed.
Mai-Britt 
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KONTAKTOPLYSNINGER:

Præst:

Mai-Britt Josephsen Knudsen
Kalvehavevej 3, Svenstrup
Træffetid: Hverdage (undtagen mandag) kl. 8-14
tlf: 74 45 62 05 / mobil: 21 67 72 05

Graver:

Torben Nielsen
Træffetid: Hverdage (undtagen mandag) kl. 8-14 på
kirkegården.
Tlf: 74 45 63 02 / mobil: 3145 84 00

Formand:

Leo Vindahl Olsen.
Tlf. 74 45 82 11/ 26 74 62 11

Kontaktperson:

Martha Thomsen.
Tlf. 21 91 76 75

Mere information:

www.svenstrupkirke.dk

MØD OGSÅ SVENSTRUP KIRKE PÅ FACEBOOK:
Svenstrup Kirke er også på Facebook og her kan du bl.a. følge med i hvad der
sker i din kirke, læse søndagens prædiken eller se billeder fra vores aktiviteter.

KIRKEBIL

Bestilles hos GF-Taxi på telefon 74 45 95 45 senest dagen før gudstjenesten eller
arrangementet.
Vigtig information fra Svenstrup Menighedsråd: Menighedsrådet har besluttet
at der i en periode fremover ikke vil blive afholdt Midnatsgudstjeneste julenat i
Svenstrup Kirke.
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Søndag den 30 november, 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 26 november.
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Nyhedsbrev
Siden sidst:
Eleverne på Svenstrup Friskole har lige før efterårsferien afsluttet projektforløbet
”Grænser”.
I perioden fra d. 1. september har skolens elever hver mandag forberedt projekt
forløbet, i
værksteder:
Lillebjørn (1-2 klasse) har været i husgerning, Orion (3-4 klasse), billedkunst og
skriftlig dansk, Cassiopeia (5-6 klasse), Film/medie værksted, Pegasus (7-8-9
klasse), Kreativ design (håndgerning).
Her lærte eleverne at bruge forskellige redskaber som de skulle benytte i
projektugen.
Som et eksempel:
1-2 klasser havde mad over alle grænser, de lavede mad fra forskellige lande hele
ugen, eleverne var selv med til at planlægge hvilken mad der skulle laves fra de
forskellige lande, de var med til at finde ud af hvor meget der skulle købes ind, og
var med ude at handle ind, de tilberedte maden fra grunden, til den færdige ret.
Alle børn gik op i opgaven med ildhu. Børnene var stolte da de stod med deres
færdige resultat, som eleverne to og to fremlagde for hele skole, de fortalte om et
land og hvordan de havde lavet maden m.m.
Efter projektugen brugte alle elever to dage på fremlæggelse af deres projekter.
Eleverne skulle fremlægge for alle skolens andre elever. Alle elever fra 1-9 klasse
fremlagde.
Projektforløbet må betegnes som en succes.
Allerede nu er eleverne startet op på næste projekt forløb, alle elever er kommet i
et nyt værksted, hvor de så lærer at arbejde med et nyt redskab.

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen
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Den søde juletid står snart
for vores byport.
Kom og vær med, når vi
Tænder Juletræet
Lørdag den 29.november kl. 15.00
på pladsen ved Nord-Als autoværksted

Kom og syng og dans om juletræet sammen med Julemanden

Der er julegodter til alle børn
Og lidt godt til ganen til de voksne
Håber mange vil komme og være med til at sprede
jule glæde over Svenstrup, alle er velkommen.

Jule hilsen fra
E`Svenstruplaug
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Årets Ildsjæl i Svenstrup 2014 blev

Lasse Andersen
Lasse har ydet en stor indsats igennem mange år som formand for
Støtteforeningen for Svenstrup forsamlingshus, han har været drivkraften til at vi i
dag har et pænt og velholdt Forsamlingshus som vi alle kan benytte. Lasse har
også i mange år sørget for, at vi alle i Svenstrup hver den 1. i måneden, kan læse
i E’Svenstruppe om hvad der sker i vores by. Vi i Svenstrup er stolte af at have en
som Lasse.

IT kursus for ældre er startet op igen
her efter sommerferien
Har du lyst til at lære mere om din PC eller IPad
Der er 3 frivillige og 1 profi der står til rådighed for dig
Vi er på FRISKOLEN hver onsdag fra kl. 9.30 til 11.30
Der er bærbare PC til rådighed så kom og se hvad
vi arbejder med.

E`Svenstruplaug glæder sig til at se dig
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Infotavle
Til vores årlige fællesspisning i forbindelse med uge 42 arrangementer, kunne vi
afsløre, at vi nu har vores helt egen Infotavle i Svenstrup, den står på P-Pladsen
over for Forsamlingshuset.

Ud over at der er kort over als og vores lokalområde, er der mulighed for
foreninger at få hængt deres annonceringer op på den. Retningslinjerne for det
ophængte er at det max må fylde en A4 side, der skal være dato, kontakt person
og tlf. nr. på.
For at få noget op at hænge skal man kontakte Gert Wonsyld tlf: 51222363 eller
Anneli Thy 61776106.
Svenstrup frivillige brandværn

Udkald i foregående måned:
23 sept. kl 15:42 – Forurening af ca 3 km vejbane med hydraulikolie. (Klingbjerg og Nørreskoven)
Afholdte øvelser:
06 okt. kl 18:45 – Mandskabets opgaver ved slangeudlægninger, samt røgdykkerteknik.
Arrangement i November:
30 Nov. kl 14:00 – Juletræsfest for byens børn.
Skulle du være interesseret i at se hvad vi laver ved en øvelse, eller være måske være interesseret i at
blive brandmand / brandkvinde, så kontakt en fra bestyrelsen, en brandmand du kender, eller kom til en
øvelse og få snak med os.
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Så åbner vi atter døren til WINDSGALLERI.

Weekenden d.29/30-11 kl 10-17.
Der er som altid lidt godt til ganen.

Julehygge og Loppemarked.
PÅ Gensyn i WINDS-GALLERI.
Kom og se om der er noget du slet ikke kan
undvære.

Ugebjergvej 5,Svenstrup 6430 Nordborg

Weekenden d.22/23-11 kl 10-17

Tlf. 27526330

Annoncer

Bestyrelsen

Navne:

Mailadr:

Tlf.:

Formand :
Næstformand :
Kasserer:
Fodbold formand :
Gymnastik formand
Sekretær :

Karin Frost Jensen
Eline Brandt
Lotte Kümpel
Thorleif Petersen
Dorith Spenger
Ulla Schmidt

karin_frostjensen@sport.dk
eline_brandt@hotmail.com
kumpel@live.dk
thorleifpetersen@bbsyd.dk
dorith@bbsyd.dk
steimle.schmidt@gmail.com

2253 1887
2344 8603
2221 2489
2283 2890
2096 6505
3026 6087

Revisor : Flemmning Vejlin og Alice Søgaard

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.
Lige lidt nyt fra Henriettes private dagpleje.
Sommeren er ved at nå sin ende og det er nu ved at være tid til det mere kreative indendørs.
Vi skal bla. lave græskarhoveder til halloween og juleklip/julegaver.
Som vi plejer hvert år, har dagplejen været på camping for en dag. I år gik turen til Lysabild, hvor min
familie og jeg ligger med campingvogn.
Børnene og jeg kørte derud om morgenen og forældrene kom så om eftermiddagen til fælles hygge. Hver
især havde medbragt lidt mad så vi kunne spise sammen om aftenen. Vi havde alle en fantastisk dag og mon
ikke børnene sov godt den nat.
Min mand og jeg har lige købt nabogrunden, så her i dagplejen vil vi få endnu mere plads i haven.
En af de mange planer med den ekstra plads er, at jeg laver et motorikrum, så vi får flere muligheder for, at
træne og udvikle alle vores motoriske færdigheder.
Har i lyst til, at vide mere om min dagpleje og se de mange fine billeder, så kig ind på hjemmesiden:
www.henriettesdagpleje.dk
Jeg passer i øjeblikket 4 børn. Sofi, Bruno, Lucas og Riley.
Pt. Har jeg en ledig plads og fra december endnu en.
Venlig hilsen Henriette

Bestil tid til montering af vinterdæk

Husk at skifte
Til vinterdæk
--og bliv bedre kørende
Med AutoMester
Et vinterdæk forbliver
fleksibelt og blødt, når
temperaturen falder, mens et
sommerdæk hurtigt bliver
hårdt.
Når temperaturen er under
7 `C, giver et vinterdæk ofte
et bedre vejgreb og en større
sikkerhed end et sommerdæk

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…

16

