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Kontaktudvalg

Højtider og mærkedage er gode til at tage varsler
på. Det gælder også Sankt Hans. Man kunne fx
tage kærestevarsler.
Hvis en ugift pige to vand fra en hellig kilde og
hældte det i en spand, ville hun kunne se sin
kommende mand i vandet. Synet ville komme,
når det første slag af midnatsklokken lød og
vare, indtil det sidste var forstummet. En anden
metode var at plukke ni slags blomster med dug
på Sankt Hans aften og lægge dem under sin
hovedpude. Derefter ville man, i følge folketroen i
Vendsyssel, drømme om den tilkommende.
Andre varsler handlede om, hvordan vejr og
udbytte ville arte sig. Hvis det fx regnede Sankt
Hans dag, ville man få et grønt år - dvs. frodigt
og frugtbart år. Mindre godt var det for
nøddehøsten, hvor regn på Sankt Hans var et
varsel om, at nedbøren ville fortsætte i 40 dage
og helt ødelægge hasselnødderne.
Varsler og tro afspejler, hvad der var vigtigt for
de mennesker, der benyttede sig af Sankt Hansaftenens mulige magi.
Kilde: http://natmus.dk/historiskviden/temaer/fester-og-traditioner/sankthans/sankt-hans-magi/
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Nyt fra kirken
Gudstjenestetider:

Juli
Søndag d. 02.07
Søndag d. 09.07
Søndag d. 16.07
Søndag d. 23.07
Søndag d. 30.07

kl. 10.30 Gudstjeneste ved Maiko
kl. 10.30 Gudstjeneste ved Maiko
kl. 10.30 Gudstjeneste ved Maiko
Ingen gudstjeneste
kl. 10.30 Gudstjeneste ved Maiko

August
Søndag d. 06.08
Søndag d. 13.08
Onsdag d. 16.08
Søndag d. 20.08
Fredag d. 25.08
Søndag d. 27.08
Onsdag d. 30.08

kl. 10.30 Gudstjeneste ved Maiko
kl. 10.30 Gudstjeneste ved Maiko
kl 19.00 Menighedsrådsmøde
kl. 10.30 Menighedsgudstjeneste
kl. 17.00 – 20.00 Sommerfest i Præstegårdshaven
kl. 10.30 Gudstjeneste ved Maiko
kl. 14.30 – 16.00 Sognecafe

September
Søndag d. 03.09
Søndag d. 03.09
Søndag d. 10.09
Søndag d. 17.09
Søndag d. 24.09

kl. 10.30 Gudstjeneste ved Maiko
Efter gudstjeneste opskrivning til konfirmandforberedelse
kl. 10.30 Gudstjeneste ved Maiko
kl. 10.30 Gudstjeneste ved Maiko
kl. 10.30 Gudstjeneste ved Kitty Hougård

Oktober
Søndag d. 01.10
Søndag d. 08.10
Søndag d. 15.10
Søndag d. 22.10
Søndag d. 29.10

kl. 10.30 Gudstjeneste ved Maiko
kl. 10.30 Menighedsgudstjeneste
kl. 10.30 Gudstjeneste ved Maiko
kl. 10.30 Gudstjeneste ved Maiko
kl. 10.30 Gudstjeneste ved Maiko
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November
Søndag d. 05.11 kl. 10.30 Gudstjeneste ved Maiko
Lørdag d. 11.11 kl. 11.00 Mindegudstjeneste i anledning af 1. Verdens Krigs
afslutning.
Søndag d. 12.11 kl. 10.30 Gudstjeneste ved Maiko
Søndag d. 19.11 kl. 10.30 Gudstjeneste ved Maiko
Torsdag d. 23.11 kl. 17.00 Ungdomsgudstjeneste med efterfølgende
fællesspisning arrangeret af konfirmanderne
Søndag d. 26.11 kl. 10.30 Gudstjeneste ved Maiko
Konfirmandopskrivning:
Søndag d. 3. Sept. Inviteres forældre og konfirmander til gudstjeneste, hvor der
efterfølgende er information og konfirmandopskrivning i konfirmandladen. Kopi
af dåbsattest og et billede bedes medbragt på dagen.
Undervisningen starter den efterfølgende torsdag. Undervisningen vil ligge
på torsdag, kl. 15.30 – 17.00.
Ungdomsgudstjeneste:
I år skal vores kommende konfirmander prøve kræfter med at planlægge to
ungdomsgudstjenester, som en del af deres forberedelse.
Gudstjenesten vil ligge på en torsdag, så den ligger i forlængelse af
konfirmandundervisningen. Efter gudstj. vil der være fællesspisning med pasta
og kødsovs, som frivillige vil hjælpe til med.
Målet med ungdomsgudstjensten er at give de kommende konfirmander en
større forståelse for hvad en gudstjeneste er og at give de unge en mulighed for
at genfortælle bibelen med deres egne ord.
Det er også en mulighed for at komme til en anderledes gudstjeneste, som er
mere på de unges kreative og energifyldte niveau, som vi håber vil tiltale den
yngre generation og børnefamilierne i sognet.
Dåb:
Dåbsforældre skal fremover vælge dåbssalmen. Maiko vil ved 1. kontakt med
forældrene henvise til Den Danske Salmebog Online. Hjælp til forslag kan hentes
hos præsten og/eller på følgende hjemmeside:
http://www.dendanskesalmebogonline.dk/
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Sognecafe:
Der er sognecafe igen d. 30. August kl 14.30 – 16.00. Mere info herom når vi
kommer tættere på.
Altergang:
Det vil fremover være mulig at vælge saft frem for vin ved nadver, præsten
informerer nærmere.
Fyraftensstilhed:
Der er forsat fyraftensstilhed i kirken hver mandag fra kl. 16.30 – 17.00
Kirkeværter:
Vi mangler kirkeværter, er der nogen der kunne tænke sig at være med til at
tænde lys i kirken, dele salmebøger ud, læse indgangsbøn og udgangsbøn.
Kunne det ha din interesse så kontakt Martha Thomsen på tlf. 21 91 76 75.
Bag om kirken:
Præstegård – udskiftning af stråtaget på konfirmandladen er færdig gjort, det er
blevet rigtig flot.
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SOMMERFEST fredag d. 25.august kl. 17.00 – 20.00
Igen i år holder vi sommerfest i præstegårdshaven Kalvehavevej 3 Svenstrup.
Vi inviterer alle fra sognet til en forhåbentlig lun sommerfest. Der vil være
levende musik, bål med mulighed for snobrød.
Vi tænder op i gril, laver grøn salat og kartoffelsalat, du medbringer pølser/kød.
Senere er der kaffe og kage.
Drikkevarer kan købes eller medbringes.
Medbring tæppe og klapstol, vi har et begrænset antal stole og borde.
Kom og vær med til en hyggelig aften for hele familien/sognet.
Menighedsrådsmøde:
Næste rådsmøde er onsdag d. 16. august kl. 19.00
.
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Kreative Aktiviteter på Stolbroladen
Sandvej 19, Svenstrup.
Igen i år kan vi tilbyde kreative aktiviteter af forskellig art på Stolbroladen.

Vi starter onsdag den 28. juni kl. 14-17 og fortsætter hver onsdag til og med
d.19.juli.
Det er igen Stenklubben og Farveladen som er arrangør.
I Farveladen kan man male på forskellige slags materialer, bl. lærred, papir,
glas, æsker stof og træ samt lave kort m.m.
Smykker og andet kan laves i Stenklubben og udenfor kan man lære at lave ting
i trædrejning.
Derudover kan man deltage i en skattejagt.
Forældre/bedsteforældre er meget velkomne at blive og hygge sammen med
børnene.
Mulighed for køb af kaffe/kage, vand
Pris 30 kr. for en eftermiddag og lidt til materiale for smykkerne.
Børn fra ca. 6 til ca. 16 år kan deltage. Ingen tilmelding man møder bare op.
I samme tidsrum har vi lidt lopper i vognporten.
PS. Vi i Farveladen kunne godt bruge lidt praktisk hjælp da vi ikke er så mange
som vi har været før, så hvis der er nogen som vil bruge en onsdag eftermiddag
vil det være dejligt.
Anna Weber Flintevænget 37 Guderup
40746398
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Aktivitetskalender
Juli/august 2017
Tidspunkt

Aktivitet

Mødested

Onsdag d.05.07

kl. 14-17

Kreative aktiviteter

Stolbroladen

Søndag d.09.07

kl. 10.30

Gudstjeneste ved Maiko

Onsdag d.12.07

kl. 14-17

Kreative aktiviteter

Søndag d.16.07

kl. 10.30

Gudstjeneste ved Maiko

Onsdag d.19.07

kl. 14-17

Kreative aktiviteter

Søndag d.23.07

-

ingen gudstjeneste

Søndag d.30.07

kl. 10.30

Gudstjeneste ved Maiko

Kirken

Søndag d.06.08

kl. 10.30

Gudstjeneste ved Maiko

Kirken

Søndag d.13.08

kl. 10.30

Gudstjeneste ved Maiko

Kirken

Onsdag d.16.08

kl. 10.30

Menighedsrådsmøde

Kirken
Stolbroladen
Kirken
Stolbroladen

Konfirmandladen

Søndag d. 20. august - frist for indlevering til næste nr.
Søndag d.20.08

kl. 10.30

Menighedsgudstjeneste

Fredag d.25.08

kl. 17-20

Sommerfest

Søndag d.27.08

kl. 10.30

Gudstjeneste ved Maiko

Kirken
Præstegårdshaven
Kirken

Fredag d.1 september udkommer næste nr. af ESvenstruppe
Søndag d.03.09

kl. 10.30

Gudstjeneste ved Maiko

Søndag d.03.09

efter gudstjeneste - konfirmandindskrivning Konfirmandladen

1977 -2017
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Kirken
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Kære medborgere i Svenstrup.
Vi, i Svenstrup Frivillige Brandværn (SFB), søger efter nye medlemmer.
Som du/I måske ved, fra bl.a. de sociale medier, så er der mangel på
brandmænd
og
brandkvinder
i
hele
Danmark.
I Svenstrup står vi over for et generationsskifte, og derfor kommer vi også til
at mangle brandmænd M/K.
Er du mellem 18 og 45 år, og kunne du/I tænke jer at komme ud af hjælpe
med opgaver så som at slukke brand, pumpe vand og andre opgaver hvor
man hjælper mennesker der har brug for hjælp, så er SFB lige stedet for
dig/jer.
Da ingen af os er supermænd, så bliver du/I uddannet som brandmand M/K.
Det næste hold starter allerede op i august, så hvis det har din interesse, så
kom ned på stationen, eller tag kontakt til en brandmand du kender.
Se mere på:
www.Svenstrupbrand.dk
www.blivbrandmandnu.dk
Facebook
Vi glæder os til at se dig/jer.
Kaptajn Anker Thy.
Vicekaptajn Torben Petersen.
Kasserer Leif Petersen.
Sekretær Henrik J. Nielsen.
Bestyrelsesmedlem Henrik Høeg.

Tlf.: 20629133
Tlf.: 24805461
Tlf.: 22407069
Tlf.: 21210240
Tlf.: 20606112
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Kandidater til E’Svenstruplaugs bestyrelse
søges.

I slutningen af 2017 skal der afholdes valg til E’Svenstruplaugs
bestyrelse.
En dato vil blive offentliggjort senere.
I den forbindelse efterlyser vi 4 kandidater som har lyst til arbejdet.
E’Svenstruplauget består i øjeblikket af 6 personer (vedtægter siger 5
til 7).
Som medlem af E’Svenstruplaugets bestyrelse kan du få med
indflydelse på de arrangementer vi har løbende over året og hvordan
de skal afvikles.

Mvh
E’Svenstruplaugs bestyrelse
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Igen i år skal vi have kåret årets 2017 Ildsjæl i
Svenstrup. Så kender du en person eller en
gruppe/forening, som du mener, fortjener en
særlig hyldest? Er det nu du/I kan indstille
kandidaten/kandidaterne. Fortæl hvem og skriv
en begrundelse hvorfor du vil indstille den/dem.
Afleverer den til:
Agnes Nielsen, Mølletoften 22, Svenstrup,
6430 Nordborg, tlf: 40989289
eller på mail til
Henrik Elkrog
Svenstrup-laug@fri-tid.dk
Senest den 1. oktober 2017
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Svenstrup Friskoles Støtteforening
Fredag d. 2. juni havde Svenstrup Friskoles
Støtteforening cykelsponsorløb.

Der blev samlet godt 28.000 kr. sammen,
det er et rigtig flot beløb.

De seje elever, forældre og personale cyklede eller gik/løb tilsammen 425
omgange i det perfekte vejr.

Der var blandt andet præmie til Johan (2. kl.)
Cristian (5. kl.) og Nicki (6. kl.) som alle 3
cyklede 13 omgange. Der var også præmie til
Johannes (0. kl.) for flest indsamlede penge
2500,- kr.
Vi siger tusind tak til jer der har givet et bidrag
til vores seje elever, dem der heppede da de cyklede og tak til Sonja og Arne
Madsen for den fine vandpost på Ugebjergvej, den var der mange som
benyttede sig af efter den stejle stigning.
Der skal også lyde en stor tak til vores sponsorer: Super Brugsen Guderurp,
Andelskassen Augustenborg, Kvickly Nordborg og Jysk
Der kan ses flere billeder på friskolens
Facebook side
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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
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Bestyrelsen
Bestyrelsen:
Formand:
Næstformand:
Sekretær:
Kasserer:
Fodboldformand:
Gymnastikformand:
Svømmeformand:
Krolf:

Navne:
Navn:
Karin Frost Jensen
Eline Brandt
Louise Skov Johansen
Michael Stærkær:
Torsten Junk
Sprenger
Ioana Cravet
Mia Bendorff

Mailadr:

Tlf.:

Mail adresse
Tlf.nr.
karin_frostjensen@sport.dk
22531887
eline_brandt@hotmail.com
22448603
louise_johansen6400@hotmail.com
asfaltrod@bbsyd.dk
20896000
torsten.suf@gmail.com
41829065
dorith@bbsyd.dk
20966505
ioanacravet@yahoo.dk eller vandplask@suf-als.dk
etam7@hotmail.com
23839317

Suppleanter: Mette Bladt, Marianne Jessen, Janni Marek
Revisor: Flemming Vejlin og Alice Søgaard
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Skal du holde fest, eller er der andre anledninger, hvor du gerne
vil have, at dine gæster overnatter i Svenstrup?
Vi tilbyder overnatning, i nyrenoverede værelser med gode senge.
Der kan sove op til 13 personer hos os, fordelt i
to lejligheder. Der er adgang til et fuldt udstyret køkken, TV-stue,
bad og toilet.
Priser:
250 kr. pr. person pr. nat inkl. linned
300 kr. pr. person pr. nat inkl. morgenmad og linned
900 kr. pr. nat pr. lejlighed - sommerhus koncept
Der afregnes kontant eller med ”Mobilepay” ved ankomsten.

Kontakt os:

linda@maron1.dk

20491918

Eller kig forbi
Egebjergvej 1 – 6430 Nordborg / www.maron1.dk
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