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Redaktion

Kommentar
Så er vi startet på efteråret,
gældende
fra
den
22.
september
til
den
21
december på den Nordlige
halvkugle. Og i skrivende
stund er der 20 gr. på
terrassen, vi må have grillen i gang, den har heller ikke
været på overarbejde denne sommer.
Vi skal huske at stille uret,
søndag den 29. oktober kl. 03.00
1 time tilbage til kl. 02.00.
Halloween har vi også i denne måned, som falder
den 31. oktober.
Det siges, at natten til den 1. november er den nat,
hvor det er nemmest for mørkets eksistenser at vende
op til jordens overflade og hævne sig på de levende.
Dét markerer vi levende så ved at klæde os ud i
skræmmende kostumer. Måske for at jage de onde
sjæle væk.
Ja der bliver travlhed her i oktober.
Kirkesiderne har en hel del at byde på,
Svenstrup bylaug ligeså.
Alsisk kaffebord på Svenstrup friskole,
Nygård kan man synge en dejlig efterårsstrofe.
Læs bladet godt igennem, gå ikke glip af noget,
Slut så denne måned med Halloween showet.
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Nyt fra kirken
Gudstjeneste tidspunkter i Svenstrup Kirke.
Oktober
1/10 - kl. 10:30 - Maiko
8/10 - kl. 10:30 - Menighedsgudstjeneste
15/10 kl. 10:30 - Maiko
22/10 kl. 10:30 – Anderledes Gudstjeneste m. fire små Luther-spil
29/10 kl. 10:30 - Maiko

November
1/11 kl. 14:30 – Plejehjemsgudstjeneste i Guderup Plejecenter
5/11 kl. 19:00 – Alle Helgens-gudstjeneste
AFLYST - Lørdag - 11/11 kl. 11:00 – Mindegudstjeneste, AFLYST
12/11 kl. 10:30 - Maiko
19/11 kl. 10:30 - Maiko
Torsdag - 23/11 kl. 17.30 – Ungdomsgudstjeneste, AFLYST pga. Kursus.
26/11 kl. 10:30 – Maiko

December
3/12 kl. 10:30 – Maiko
10/12 kl. 19:00 – Julen synges ind med Det Nordalsiske Kor
17/12 kl. ??.?? – Tidspunkt vil blive oplyst senere. Hold øje med bladene og
hjemmesiden.
24/12 kl. 14:30 og kl. 16.00 – Maiko
25/12 – kl. 10:30 – Maiko
26/12 – Ingen
31/12 – Ingen, der henvises til Oksbøl Kirke.
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Dåb:
Dåbsforældre skal fremover vælge dåbssalmen. Maiko vil ved første kontakt
med forældrene henvise til Den Danske Salmebog Online:
http://www.dendanskesalmebogonline.dk/, hvor der findes forslag til
dåbssalmer. Hjælp til forslag vil også kunne fås præsten.

Altergang:
Det vil fremover være muligt at vælge saft frem for vin ved nadver. Præsten
vil informere nærmere under gudstjenesten.

Fyraftensstilhed:
Fyraftensstilheden holder en pause.

Sognecafe:
Onsdag d. 20 september kl. 14:30-16:00 – Vagn Hesselager kommer og for
tæller
Onsdag d. 22 november kl. 14:30-16:00 - AFLYST

De Nordalsiske Kirkestafet:
De fem Nordalsiske menighedsråd inviterer alle interesserede til at komme og
besøge vores dejlige kirker og deres historie.
Oksbøl Kirke: onsdag d. 13 september, kl. 19:00-20:00 i Oksbøl Kirke.
Svenstrup Kirke: onsdag d. 11 oktober, kl. 17:00-18:00 i Svenstrup Kirke.

4 Små Luther-spil:
I forbindelsen med gudstjenesten d. 22 oktober kl. 10:30, som denne dag vil
være anderledes, får Svenstrup Kirke besøg af ungdomsgruppen fra Det Lille
Teater i Gråsten. De vil fremføre fire små spil (Tro, Retfærdighed, Den rette
vej og Synd) skrevet af Morten Knudsen. Spillene er en sammenhængende
fortælling, som fortæller om Martin Luther og hans betydning for
kristendommen.
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Alle helgens-gudstjeneste:
Gudstjenesten d. 5 nov. er flyttet til om aften kl. 19:00, fordi vi denne søndag i
anledningen af Alle Helgens dag vil mindes vore kære, som vi har mistet, og
ved gudstjenestens afslutning vil man få udleveret et lille lys, som man kan
sætte ved gravstedet, så det kan lyse op i nattemørket.

Guldkonfirmation:
Guldkonfirmation vil foregå i forbindelse med en almindelig højmesse,
søndag d. 11. marts, 2018, kl. 10:30

Frivilige hænder søges:
Svenstrup Kirke har brug for frivillige hænder - mere end nogensinde før: Vi
er utrolig glade og taknemlige for de få dygtige og flittige ildsjæle, som vi har,
men for deres skyld og for sognets skyld, så kan vi godt bruge nogle flere
frivillige kræfter.
Vi mangler ikke kun flere kirkeværter, men også frivillige kræfter til at give en
hånd med under andre kirkelige arrangementer og events, så som særgudstjenester, sogne-cafe, events for skolebørn, sommerfest, Jesus På
Slottet, etc.

Kirkeværter:
I forbindelse med en gudstjeneste tænder kirkeværten lys i kirken, deler
salmebøger ud, læser ind- og udgangsbøn, og hvis værten har lyst, så læser
vedkomne også kirkebønnen. Kirkeværterne fordeler gudstjenesterne i
mellem sig og skifter således, så ingen kommer til at bære hele læsset. Når
der er planlagt menighedsgudstjeneste, så er man mindst to om at stå for
gudstjeneste, så man vil aldrig være alene om en opgave, der vil altid være
en til at hjælpe.
Kunne det have din interesse at blive kirkevært, så kan du kontakte Martha
Thomsen på tlf: 21 91 76 75
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Jesus På Slottet:
Eventen ’Jesus På Slottet’, som er en skole-kirke projekt for børn i 3-klasse i
Sønderborg Provsti, der bliver sendt ud til alle skoler i provstiet. Hvert år er
det en stor og anderledes måde for børnene at møde personerne fra Bibelen
på, men det kan ikke fungere uden de mange frivillige hænder. Selvom der er
mange varme hænder, som kommer valfartende helt oppe fra NordborgOksbøl, så kan vi stadig bruge langt flere hænder, især nogle yngre kræfter
som vil kunne fortsætte det nærmest eventyrlige event for de mange børn.
Der er brug for: Historiefortællere, statister, guider, hornblæser, lydmænd, og
forskellige andre opgaver, så som klargøring, rengøring, hente og uddele
sandwich, etc. Jesus på Slottet afholdes altid over to sammenhængende
hverdage, onsdag og torsdag, i september. Der er en enkelt generalprøve
forinden.
Tilmelding som frivillig og flere oplysninger om ’Jesus På Slottet’ kan fås hos
koordinatoren Mette Carlsen: jesuspaaslottet@gmail.com

Svenstrup Kirke events og arrangementer:
Ekstra hænder har vi også brug for, når der skal laves mad og gøres klar til
sultne konfirmander, forældre og kirkegængere til fællesspisningen efter
ungdomsgudstjenesterne.
Når der skal bages kage til sognecafe’en, når der skal afholdes sommerfest,
og andre hyggelige arrangementer i Svenstrup Kirke, så hvis det er noget,
som man gerne vil hjælpe til med, så kan I skrive til mig (Maiko B.C.
Miyamoto, Sognepræsten i Svenstrup): maimi@km.dk mrk. Frivillig.

Kontaktoplysninger
Sognepræst

Maiko Barbara Cordelia Miyamoto
Træffes bedst: Tirs-fre kl. 8-9, samt tirs kl. 15-17, eller efter aftale.

Tlf: 7445 6205 / 2167 7205
Mail: maimi@km.dk
NB! Mobil.nr. på sogn.dk er forkert, der arbejdes på at få det rettet.
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Graver

Torben Nielsen
Træffetid hverdage (undtagen mandage) kl. 8-14
Tlf. 7445 6302, mobil 3145 8400

Formand

Leo Vindahl Olsen
Tlf. 7445 8211, mobil 2674 6211

Kirkebil:
Bestilles på GF-Taxi på tlf. 7445 9545 senest dagen før gudstjenesten
Hjemmeside
www.svenstrupkirke.dk<http://www.svenstrupkirke.dk>
Facebook
Find facebook på hjemmesiden.

Nordalsisk kirkestafet
I løbet af det kommende år inviterer de 5 nordalsiske menighedsråd
alle interesserede til at besøge vores 5 kirker, hvor lokale eksperter
fortæller om kirken. Svenstrup kirke er den anden i rækken.
Tid og sted: Onsdag d. 11. Oktober 2017 17.00-18.00 Svenstrup kirke
Vi mødes på kirkegården
Program:

Peter Møller og Leo Vindahl Olsen fortæller om:
Kirkegården med klokketårn og øvrige historier.
Våbenhus og præstetavlens specielle historie.
Kirkens historie med dens indre, så som restaurering,
Altertavle, pulpitur, prædikestol, døbefont, orgel mm.

Traktement: Efter rundvisning og fortælling er der kirkekaffe.
Alle er velkomne
Svenstrups kirkes menighedsråd
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Valg til E’Svenstrup Laug
Den 1 November 2017
Kl 19:00 Svenstrup forsamlingshus

Den 1. november 2017 bliver der afholdt valg til E’Svenstruplaugs
bestyrelse.
E’Svenstruplauget består i øjeblikket af 6 personer (vedtægter siger 5 til 7).
Vi har i øjeblikket 5-6 kandidater, men det stadig muligt at melde sig som
kandidat til bestyrelsen. Man kan melde sig så sent som på valgdagen.

Dagsorden
1. Velkomst
2. Indlæg v. skoleledere Arne Munksgaard
3. Kort beretning Svenstrup Laug 2014-17
4. Økonomi 2014-17
5. Indkommende forslag
Forslag skal være bestyrelsen i hende senest fredag den 20. Okt. 2017
6. Kaffe pause. Der serveres kaffe /te og kage
7. Valg handling
8. Valgresuslat
9. Eventuelt

Mvh.

E’Svenstruplaugs bestyrelse
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Uge 42 i Svenstrup.
Husk at sætte X i kalenderen allerede nu.
Igen i år vil der være fælles spisning på
forsamlingshuset fredag den 13/10 Kl 18.00 med
dejlig mad fra byen kok
ÅRETS ILDSJÆL 2017 kåres også samme aften.
Pris voksne : 70 kr. Børn u. 12 år : 30 kr.
Tilmeldingsfrist er senest den 9. oktober 2017
Tilmelding til :
Agnes Nielsen
Mølletoften 22.
Mob.40989289
Mail:nielsen@moisen.net
Netbank : 8011 0001026144 – HUSK navn + TLFnr.
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Så kan du komme til STORT Sønderjysk kaffebord i Svenstrup
Søndag d. 5. november 2017 fra kl. 14.30 – 16.30

På Svenstrup Friskole

Prisen er kr. 60,- pr. person, som du betaler ved indgangen
Håber vi ses
Støtteforeningen for Svenstrup Friskole
Har du lyst til at hjælpe med at bage en kage, lagkage eller småkager til
Sønderjysk kaffebord, så ring til Helle 51920878

Ryk direkte i fængsel!
Det var beskeden til
skolens elever i sidste
uge, da Svenstrup
Friskole tog på den årlige
lejrskole. Første stop på
vej til Randlevskolen v.
Odder var nemlig det
gamle statsfængsel i
Horsens, hvor eleverne fik
et indtryk af, hvordan det
tidligere var at sidde i
fængsel. Eleverne var
meget forundrede over,
hvor små cellerne var og
hvor store den
navnkundige P.A. Albertis bukser var, da han blev indsat i Horsens – hele 155
cm i livvidde.
Efter et par timer i fængsel, blev elever og medarbejdere heldigvis løsladt så de
kunne rejse videre.
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En tidsrejse
Næste dag bød på en tur til Moesgaard museum, hvor skolens yngste elever
drog helt tilbage til stenalderen for at opleve, hvordan man mener, at mennesker
levede dengang. Mellemgruppen så på menneskets udvikling og mødte bl.a.
Lucy, som er den ældste af vore forfædre blandt hominiderne. Her havde de god
gavn at det de lærte i foråret, hvor de arbejdede med temaet ”Min & Din krop” og
kunne derfor, til formidlerens store forundring, svare på spørgsmål om
mennesketarmens længde og tændernes betydning for, hvilken kost man kan
spise.

Et mysterium
Skolens ældste klasser blev sat på arbejde som efterforskere af et kendt mord,
nemlig Grauballemandens død og fundet i mosen v. Grauballe. I løbet af et par
timer, blev eleverne både præsenteret for liget af Grauballemanden og en række
fakta om hans liv og levetid, inden de i små grupper fik lov til at komme med hver
deres teori om hans død.

Aarhus’ fristelser
Sidste dag på lejrskolen gik til Aarhus, hvor eleverne igen blev delt, så de 3
yngste klasser gik på opdagelse i Den gamle By og de ældste klasser fik en
rundvisning i Væksthusene, hvor de ud over spændende planter også så
museets nye gennemsigtige sommerfugle flyve rundt mellem bananpalmer og
kæmpe-åkander. En tur på Stenomuseet blev det også til, inden vi gik på Dokk1
og de 2 ældste klasser blev sluppet løs i gågaden til lidt shopping for de sidste
lommepenge.
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Syng en sang om efteråret
i
Nørreskoven
Tid og sted:

Lørdag 7. oktober kl. 15.00 i den gamle
skovfogedbolig Nygaard i Nørreskoven på
Als

Præsentation:

Sognepræst Kitty Hovgård Jensen, Egen
kirke præsenterer kendte og mindre kendte
efterårssange for et velsyngende publikum

Musikledsagelse: Nygårds husorkester medvirker
Traktement:

Kaffe, te, kage kan købes

Arrangør: Foreningen Nygård
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GrossGym og Yoga i Svenstrup
Vi skifter hver anden gang mellem Cross Gym og Yoga, du får lejligheden for at prøve begge dele
over 10 onsdage fra kl.19 til kl.20
Cross Gym hvor du bliver udfordret især på puls og styrke, et godt mix af styrke -gymnastiske- og
puls-træningsøvelser, primært med egen kropsvægt, alene eller i makkerskab, dit humør og din
forbrændning kommer med garanti helt i top.
Yoga, forskellige stilarter, hvor vi arbejder med styrke, balance og fleksiblitet, i statsike og
dynamiske øvelser. Her arbejder du for dig selv og med dig selv, her er der tid til fordybelse, at
lytte indad, krop, sjæl og sind bringes i balance. Vi slutter timen af med meditation.

Max power – max styrke – få krop og humør op i gear og i balance 
CrossGym og Yoga gør dig stærk på alle plan.
Begge hold er for ALLE, uanset alder, køn, fysik og baggrund.
Det er sjovt, hyggeligt og (lille smule) hårdt, dog super skønt (i sær bagefter), prøv bare.

Det foregår i Gymnastiksalen ved Svenstrup Friskole
10 Onsdage fra kl.19 til kl.20
Start 2017: 04. oktober Slut: 06. december
Pris: 500 kr. for 10 gange. Betaling sker på første dag. Enten kontant eller mobilepay, tilmelding dog
nødvendig og bindende.
Der kan max være 25 og min. 10 deltagere. Først til mølle princip.
Skriv eller ring til Ulla for tilmelding (navn og adresse.)
Steimle.schmidt@gmail.com eller tlf. 30 26 60 87.
Se mere på www.morswellness.dk
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Husk: Indendørs sko Vand og
evt. Tæppe og Yoga måtte

Himmark – Svenstrup Jagtforening
Nyjæger på årets markjagter.
Vi har i år valgt at oprette 4 gæstepladser til nyjægere
på vores markjagter den 5. november og den 2.
december
For at kunne komme i betragtning og være med i
lodtrækningen
så
send
en
email
til
hansjacobmoller@gmail.com. De eneste krav er at du
har erhvervet jagttegn inden for de seneste 5 år og er
i besiddelse af gyldig jagttegn på jagterne.
Deltagerne bliver udvalgt ud fra ”først til mølle” princip
og derefter får man besked om det praktiske for dagen.
Bestyrelsen for Himmark-Svenstrup Jagtforening

Til salg:
1 stk.Våbenskab.
28” Herrecykel, meget velholdt, helt nye dæk og slange på begge hjul.
( Dyre dæk og slange) Kom og se cyklen, så taler vi om prisen.
Plæneklipper selvkørende (mærket Texas)
Kun 2½ år gammel, (vi taler om prisen)
2 stk. HP printerpatroner (Farve + Sort) 301-301
Desværre et dumt fejlkøb, så de er ubrugte.
Henvendelse:
Arne Buch Kirketoften 17 Svenstrup Telefon: 74456150
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E kost o Als i gammel dav
(Et alsisk bryllup i gamle dage i Himmark)

E kost boj
(Indbydelse til bryllup)
Indbydelsen foregik efter gammel skik med en ridende indbyder, når der
skulle bydes til bryllupsfest. Denne mand kaldtes en »Bråndsmand«,
han kom ridende på en blankpudset hest, iklædt sorte læderstøvler,
hvide benklæder, blå trøje med en rød-hvid roset. Når Bråndsmanden
ankom til det hjem, som skulle indbydes, begyndte han med at opsige
indbydelsens remse, der var sammensat af den indbydende familie.
Under opremsningen af denne, måtte Bråndsmanden ikke lade sig
forstyrre, da det var skik og brug, at den, der blev. indbudt, skulle prøve
på dette - lykkedes det at bremse Bråndsmanden, fik han drillende
bemærkninger under brylluppet. Denne remse kunne lyde således:
»Jeg bringer en hilsen fra Å. Hansen og forlovede om at deltage i vores
bryllup, den 14. juli kl. 15.00 i Svenstrup kirke, og til efterfølgende
bryllupsfest på kroen, hvis ikke passende, så afbud til kroen inden en
uge«. Mere måtte der ifølge skik ikke siges, og uden flere ord skulle
Bråndsmanden forlade huset - men gående baglæns ud af døren, så
de indbudte hele tiden kunne se Bråndsmandens ansigt - denne gamle
skik er brugt gennem generationer til begyndelsen af det nittende
århundrede, og kunne desuden tage lang tid, da Bråndsmanden godt
kunne risikere at skulle ride mange kilometer for at udføre dette »kost
boj«.
»E

selve kost dav«

Efter udsendelsen af indbydelsen blev festen holdt på kroen eller som
oftest i brudens hjem - dette var en stor fest, og brylluppet varede som
regel i 3 dage. Den første dag gik med selve forberedelserne og har
været festligt for naboer, venner og familie. Det var skik og brug, at man
bragte naturalier i form af æg, høns, flæsk, vin, øl og meget andet.
Hvis brylluppet var om sommeren, og brudeparret var fra en gård,
blev festen som oftest afholdt i selve loen - her forestod der et stort
pyntningsarbejde hvor man »drejede loen« d.v.s. man lavede selve
gildesalen af hvide lagener, idet disse blev hængt op rundt om ved
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væggene og hængt over til loft, så man ikke kunne se op i rygningen af laden - der blev også pyntet med et hav af blomster. Førstedagsgæsterne fik eftermiddagskaffe, om aftenen brød med pålæg, øl
og snaps - dette var festens første dag, og man havde gjort det hele
klart til festens anden dag.
Men for at et par kunne blive gift, skulle der lyses til ægteskab fire
uger før brylluppet i de forlovedes kirker, og præsten sagde fra
prædikestolen: »Der lyses til ægteskab for Hans Petersen og forlovede Anna Jørgensen, og hvis nogen har noget at indvende mod
indgåelse af dette ægteskab, skal de henvende sig inden 14 dage til
de kirkelige myndigheder.«
På festens anden dag mødte gæsterne festligt klædt, damerne i lang
kjole - herrerne i svalbensvanz med hvid vest eller gærok (lang
frakke). Selve turen til kirken startede fra hjemmet med alle gæsterne på hestekøretøjer, på første vogn sad der to hornblæsere, som
blæste musikstykker på vejen til kirke, så kom brudens vogn med
brud og to brudesmykkere, den næste var brudgommen og forældrene og siden gæsterne, der deltog i vielsen. Under selve turen til
kirken måtte vognene med brud og brudgom ikke stoppe på noget
tidspunkt - da det så, ifølge overtro, ville gå dem ilde.
Indgangsceremonien i kirken - bruden på venstre side af brudgommen med efterfølgende brudesmykkere - brudesmykkere skulle
bekoste brudens sjal og en hvid roset til brudgommen. Ud af kirken
gik bruden på højre side af gommen, og turen hjem til festen gik med
fuld musik af hornblæserne, der også stod ved indgangen til
festlokalet og spillede et stykke, hver gang der gik gæster ind i festsalen. Man begyndte festen med at servere et stort kaffebord med
efterfølgende »kaffepuncher«. Var der ikke anvendt bordkort, blev
man anvist plads af en mand som, kaldtes »E Skaffer«. Brudgom med familie til venstre - brudens til højre. Efter dette beså man de
nygiftes hjem inde og ude og kl. 19 blev der igen råbt til bords. Middagen
bestod oftest af suppe, steg, fløderand og vin. Ved 10-11-tiden sluttede
spisningen, så var der et lille ophold hvor damerne skiftede til kortere
balkjoler - derefter blev der spillet op til brudevals, og dans nr. 2 var
forbeholdt familien. Under festen serveredes der »Ballepuncher og
grog«. Efter gammel skik skulle gæsterne rive brudens sjal itu under
festen, og dette betød lykke. Ved tretiden blev der serveret røget
skinke - frikadeller og stuvede kartofler. Ved festens afslutning forlod
brudeparret salen med masser af ris om ørerne. Senere på natten

17

blev brudeparret besøgt af gæsterne med » Varmølspotten«- grydelåg, og der blev lavet masse støj. Trediedagen var gæsterne budt til
kaffe ved tretiden, det foregik i en meget venskabelig atmosfære,
idet gæsterne var i stødet fra dagen i forvejen og havde lært hinanden at
kende . Der blev sunget, holdt taler og serveret masser af brændevin,
ligesom gaverne blev beundret. Maden, der blev serveret om aftenen,
var levningerne fra dagen i forvejen. Ud over at »Skafferen« skulle
anvise gæsterne deres plads, var det også hans opgave at sørge for, at
serveringen klappede under selve festen. Sådan er et alsisk bryllup
blevet afholdt langt tilbage i tiden og frem til midten af dette
århundrede.
Fortalt og oplevet af Hans Møller; Himmark.
Indlæg af Peter Møller

Brudepar Anno 1900
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Den 4. juni kl. 11.39 dukkede et billede op
af denne flotte mindeplade med nedstående
tekst på min facebookside.
Søren Ebbesen Skov .
Kender jeg nogen, der kunne have
interesse i denne mindeplade i marmor,
den stammer fra Svendstrup kirke på Als
så vidt jeg ved...
Efter nogen tænken og snak med min søn
Peter, gik handlingen i gang. Vi ringede til
Søren Ebbesen Skov, fik lavet en aftale om
at
vi
kunne
hente
den
på
Skorstensfejerskolen i Tønder hvor han
arbejdede. Og nu befinder pladen sig så her
i Svenstrup.
Har så været på nettet for at finde historien
bag pladen.
Eva Tagesen

Frederik Ebbesen (F.: 16. februar 1768 i Sjellerup, Død: Egen Sogn på Als – 22.
april 1836 i Slesvig by) var en dansk præst og stænderdeputeret.
Kirkelig karriere
Hans forældre
var billedhugger (drejer og snedker) Frederik Ebbesen (efterkommer af træskærer Friedrich
Ebbesen) og Anna Marie Müller. Han dimitterede fra Odense lærde Skole1789 og
blev cand.theol. 1794. Han var den første kandidat til at bestå med udmærkelse.
Fra 1794 til 1795 var Ebbesen lærer ved Københavns Døtreskole, men da han blev afskediget
herfra på grund af uenighed med direktionen, forsvarede han sig (1795) i en pjece; det eneste,
han vides at have udgivet. Han blev så i 1796 residerende
kapellan i Nordborg og 1805 sognepræst i Svenstrup Sogn på Als, hvilket han var til sin død
1836. Fra 1808 til 1819 var han tillige konstitueret amtsprovst på Als og fik i 1819 rang som
amtsprovst, selvom biskop Stephan Tetens selv overtog provstiet.
Oplysningsmand
Frederik Ebbesen var rationalist og lod denne filosofi påvirke sin gerning. Ebbesen var godt
hjemme i den danske kirkelige lovgivning og hævdede ved enhver lejlighed Als`s danske
kirkelige stilling. Han var i øvrigt en brav og retskaffen karakter. Kirkeligt fik han trods en del
modstand indført Evangelisk-kristelig Salmebog (1811). Til konfirmanderne kunne han
forklare: "I maa ikke tage Herrens navn forfængeligt, men trænger I indimellem til at sætte en
Trumf paa, så sig hellere "for Fanden", for der er jo ingen Djævel til". I 1807 beordrede
han gabestokken ved kirken fjernet.
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Da han nærmest ved et uheld på en auktion kom i besiddelse af gården Gøllinggård, oprettede
han her et teglværk, en kalkovn, senere et garveri og muligvis også et spinderi. Det faldt nogle
i sognet for brystet, og indsendte en klage til kong Frederik VI, men da Ebbesen svarede, at
han skaffede flere familier brødet, blev sagen henlagt.
I 1797 etablerede han en sognebogsamling og fik herfor Landhusholdningsselskabets store
sølvmedalje. Han var selv korresponderende medlem af selskabet og var meget optaget af
landbrugets fremgang, bl.a. ved mergling og dræning. Han lod også en ny præstegård med nyt
haveanlæg opførte, og han fik kirkegården anlagt som et haveanlæg.
Stænderdeputeret
Han blev 1834 valgt til medlem af den første slesvigske stænderforsamling, hvor han
utvivlsomt har sluttet sig til den danske minoritet, men han døde efter en tale under
forsamlingens første møde den 22. april 1836. Han var den eneste ikke-bonde fra en
nordslesvigsk landkreds. Som herredsprovst hævdede han ved enhver lejlighed øens
tilknytning til Danmark.
Ægteskaber
Gift første gang: 7. april 1797 i Nordborg med Anna Margrethe Vogelsang
(9. december 1778 på Solbjerggård - 20. maj 1828 i Svenstrup),
datter af parcellist Mathias Jensen Vogelsang, Solbjerggård og Margrethe Mortensdatter With
af Ketting)
Gift anden gang: 17. oktober 1828 i Egen Kirke med
Brigitte Margrethe Ahlmann
(21. maj 1801 i Adsbøl - 16. februar 1879 i Guderup),
datter af sognepræst i Egen Hans Ahlmann og Anna
Dorothea Marie "Doris" Gorrisen)
Hans anden kone var af tysk familie, og i hendes hjem i
Guderup kom hertugen og hans datter Caroline Amalie,
der blev gift med prins Christian (VIII) Frederik. I sin
guvernørtid kom prinsen jævnligt til Als, og ifølge
kirkekrøniken besøgte han Ebbesen
i 1816, 1818 og 1830.
Kilde: Avisen Hejmdal 1930

Så spørger jeg ligesom - Søren Ebbesen Skov .

Kender jeg nogen, der kunne have interesse i denne
mindeplade i marmor, den stammer fra Svendstrup
kirke på Als så vidt jeg ved...
Kan afhentes hos Eva Tagesen Skoletoften 21
Svenstrup TLF.: 50986877
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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

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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Pu-ha,drømte jeg
glemte at stille uret
1 time tilbage.
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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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Aktivitetskalender
Oktober 2017
Tidspunkt

Aktivitet

Mødested

Søndag d. 01.10

kl.10.30

Gudstjeneste / Maiko

Kirken

Onsdag d. 04.10

kl. 19.00

GrossGym og Yoga

Lørdag d. 07.10

kl.15.00

Syng en sang i Nørreskoven-

Søndag d. 08.10

kl. 10.30

Menighedsgudstjeneste

Onsdag d. 11.10

kl. 17-18

Kirkestafet

Fredag d. 13.10

kl. 18.00

Fællesspisning / Årets Ildsjæl

Søndag d. 15.10

kl. 10.30

Gudstjeneste / Maiko

Svenstrup Friskole
Skovboligen Nygård
Kirken
Svenstrup Kirke
Forsamlingshuset
Kirken

Fredag d. 20. oktober – sidste frist for indlevering til næste nr.
Onsdag d. 20.10

kl. 14.30-16 Sognecafe

Konfirmandladen

Søndag d. 22.10

kl. 10.30

Gudstjeneste m. fire små Luther-spil

Kirken

Søndag d. 29.10

kl. 10.30

Gudstjeneste / Maiko

Kirken

Onsdag d.1. november udkommer næste nr. af ESvenstruppe
Onsdag d. 01.11

kl. 14.30

Plejehjemsgudstjeneste

Guderup Plejecenter

Onsdag d. 01.11

kl. 19.00

Valg til E`Svenstruplaug

Forsamlingshuset

Søndag d. 05.11

kl.14.30 -16.30 Sønderjysk kaffebord

Svenstrup Friskole

Søndag d. 05.11

kl.19.00

Alle Helgens-gudstjeneste

Torsdag d. 23.11

kl. 14-18

Åben skole

Kirken
Nørreskov-skolen

1977 -2017

24

