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Kontaktudvalg

Kære læsere!
Vi er godt i gang med år 2018,første måned og
E Svenstruppe’s 42. årgang. Den mest mørke, og
kedelige tid er allerede væk, hvordan resten af
vinteren bliver ved vi ikke. Vi ser dog frem et godt
forår, og forhåbentlig en god sommer.
Vi havde i november måned indsamling af penge til
driften af ESvenstruppe’. Det var med glæde
kassereren kunne gøre resultatet op, et positivt
resultat. Det ser vi som et tegn på, at der stadig er
behov for lokalbladet. Bestyrelsen vil hermed sige tak
til alle jer der har støttet, og med dette resultat er
muligt at udkomme planmæssigt 10 gange i 2018.
Den årlige generalforsamling er fastsat til
tirsdag d. 13. marts 2018, kl. 19.00
på Svenstrup Forsamlingshus.
Mød op og kom med jeres input.
Jeg vil hermed ønske alle et godt nytår.
På bestyrelsens vegne
Lasse Andersen
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Nyt fra kirken
Gudstjeneste tidspunkter i Svenstrup Kirke.
Februar
04/2 – kl. 16:00 – Kyndelmisse (Lys-tema og ingen altergang)
11/2 – kl. 10:30 – Fastelavn med tøndeslagning nede ved konfirmandladen.
18/2 – kl. 10:30 – Maiko
25/2 – kl. 16:00 – Kitty Hovgaard
Marts
04/3 – kl. 14:00 – Hanne Lund
11/3 – kl. 10:30 – Guldkonfirmation (ingen altergang)
18/3 – kl. 10:30 – Maiko
25/3 – kl. 10:30 – Palmesøndag: Konfirmation (ingen altergang)
29/3 – kl. 19:00 – Skærtorsdag
30/3 – kl. 10:30 – Langfredag – Robert Ryholt
April
01/4 – kl. 10:30 – Påskedag
02/4 – kl. 10:30 – 2.Påskedag
08/4 – kl. 10:30 – Menighedsgudstjeneste
15/4 – kl. 10:30 – Maiko
22/4 – kl. 10:30 – Maiko
27/4 – kl. 10:30 – Bededag
29/4 – kl. 10:30 – Menighedsgudstjeneste

Nadverritual A på prøve.
Da jeg startede her i sognet, så
kunne jeg fra dag et forstå, at man i
sognet ikke ønskede at synge nr.
439 ’O du Guds Lam,’ som er en
integreret del af nadver ritual B,
som man indtil nu har brugt her i

sognet. Ligesom jeg også kunne
forstå, at man ønskede at
genindfører en sang ’Bliv hos os’ af
en tidligere præst i sognet som
salme i forbindelse med nadveren.
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Man kan ikke gå ind og ændre på
de
fastlagte
ritualer
uden
udtrykkelig og skriftlig tilladelse fra
biskoppen, men der findes i
ritualbogen
tre
forskellige
nadverritualer. Jeg har derfor
fremlagt
et
forslag
til
menighedsrådet, som man har
godkendt. Forslaget vil opfylde
ønsket om at gå uden om salme nr.
439, og man vil kunne gøre brug af
den som Scharff har skrevet, og det
kan ske ved, at man indfører en
salme
imellem prædiken
og
kirkebøn og sætter ’Bliv hos os’ ind
før nadverritualet A som salmen før
nadveren. Nadverritual A er den

eneste af de tre nadverritualer, hvor
man ikke synger ’O du Guds Lam’.
Ritualet er nu på prøve her i sognet
i en periode som strækker sig frem
til og med juli måned. I denne
periode kan man lære den nye
ritual at kende, og man har
mulighed for at komme med
indsigelser og kommentarer til
menighedsrådet
vedrørende
ritualet.
Så kom i kirke, oplev ritualet og
fortæl hvad I synes. Skal vi beholde
det eller gå tilbage det ritual, som vi
har brugt indtil nu?

Fyraftensstilhed:
Fyraftensstilheden holder en pause.
Nordalsisk Kirkestafet:
De 5 nordalsiske menighedsråd arrangerer besøg i vore 5 kirker, hvor lokale
eksperter fortæller om kirkens historie, om døbefont, prædikestol, alterbillede
m.m. efter nedenstående plan.
Efter rundvisning og fortælling er der kirkekaffe.
Alle er velkomne.
Stafetten har nu været forbi Oksbøl og Svenstrup. 😊
Næste sted/gang er:
Onsdag den 20. marts 2018 kl. 19.00 Egen kirke (Kitty Hougaard)
Onsdag den 18. april 2018 kl. 17 - 18 Havnbjerg kirke (Kim Rasmussen)
Onsdag den 23. maj 2018 kl. 17 - 18 Nordborg kirke
Sognecafe:
Onsdag d. 14. februar kl14.30 til 16.00.
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Guldkonfirmation:
Guldkonfirmation vil foregå i forbindelse med en almindelig højmesse,
søndag d. 11. marts, 2018, kl. 10:30
Kirkeværter søges:
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

Indsamling i forbindelse med Gudstjenesten:
I kirken er der en kirkebøsse ved udgangen, hvor i man kan lægge et lille
bidrag til de forskellige formål, som Svenstrup kirke samler ind til. Hidtil har
det ikke været annonceret, men nu har I mulighed for selv at se her i bladets
kirkeside og på hjemmesiden, hvad der bliver samlet indtil, og hvornår.

Kirkeindsamling – formål og tidspunkter:
Fra d. 14. januar til og med d. 30. marts samler vi ind til Y`s men lokalt.
Fra d. 01. april til og med d. 21. maj samler vi ind til KFUM og KFUK i Danmark.
Fra d. 27. maj til og med d. 26. august samler vi ind til Diakonissestiftelsen.
Fra d. 02. september til og med d. 25. november, samler vi ind til Folkekirkens nødhjælp.
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Set og sket i sognet

Konfirmanderne har stået for vinduesdekorationerne
i kirken i december-måned, det har givet et hyggelig
stemning under gudstjenesterne.

Konfirmanderne har også været traditionen tro og
hentet juletræet til kirkerummet.

Den tredje søndag i advent havde
Svenstrup besøg af Havnbjerg
Kirkes børnekor, hvor de var med
til at lave en dejlig gudstjeneste
med en masse sang. De har lovet
at komme igen næste gang, det er
den tredje søndag i advent.

Juleaftensdag, hvor jeg havde mine to første
juleaftens gudstjenester, som jeg til min store glæde
var velbesøgt, hvilket I alle skal have tak for. Så fik
kirken også besøg af denne festlige og søde pige,
som mindede præsten om den søde pige Cindy Lou
fra filmen, Grinchen - Julen er stjålet. At se så festlige
og glade ansigter i kirken kan man kun blive glad af
som præst.
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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.
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.

Generalforsamling!
Lokalhistorisk forening afholder ordinær generalforsamling
torsdag d. 15. marts 2018 kl. 19.00 i Kulturhuset i Stevning.
Dagsorden ifølge vedtægter:
Valg af dirigent
Formandens beretning
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg af bestyrelses medlemmer
Valg af 2 suppleanter, samt revisor og revisor suppleant
Eventuelt.
Efter generalforsamlingen serveres kaffe og lagkager.
Derefter vil Elisabeth Vestergaard, Stevning fortælle om et
internationalt forskningsprojekt på De Kapverdiske Øer. Et projekt
der også har deltagelse fra Als.
Elisabeth er etnolog og antropolog og har deltaget i mange store
internationale projekter. Stadig aktiv forsker bl.a. med opgaver for
de danske universiteter.
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Nyt fra Svenstrup Forsamlingshus
Rigtigt godt nytår til alle der i 2017 har
bidraget til at vores forsamlingshus kom
godt gennem 2017
Der er rigtigt mange der har hjulpet med
mange forskellige gøremål, en stor tak skal
lyde fra hele bestyrelsen.
Men der er meget at gøre også i 2018, så vi får brug for flere der kan / vil hjælpe
til.
Det spænder lige fra græsslåning, rengøring og til bestyrelses arbejde, så lige
meget hvad du kunne tænke dig at bidrage med så kontakt Gert (51222363) som
er vores forretningsfører eller Lasse som er formand for støtteforeningen
(21746273) eller hvis du kunne tænke dig at deltage i bestyrelsesarbejde kan du
kontakte Børge (20496096), alle er velkommen.
Mange har ydet en stor indsats i de forgangene mange år og det skal de have en
stor tak for, men hos nogle begynder dåbsattesten at vidne om at de måske
skulle tage den lidt med ro uden de dog på nogen måde ønsker at slippe
forsamlingshuset. Derfor er der brug for nye kræfter og ideer til den fremtidige
drift, så kom ud af busken og meld dig.
Vi har et godt samarbejde hele vejen rundt og en gang om året samler vi alle
som har hjulpet til for at sige tak med lidt godt til ganen.
Kom ud af busken og det gælder ikke kun jer i Svenstrup men også de
omkringliggende byer for vi føler også af vi er forsamlingshus for alle der bor i og
omkring Svenstrup

På bestyrelsen vegne
Børge (formand)
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Ordinær generalforsamling for Svenstrup Forsamlingshus
14- 3 - 2018 kl. 19.00 i forsamlingshuset.
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Valg af referent
Formandens beretning ved Børge
Regnskab ved Gert
Indkommende forslag
Valg til bestyrelsen
Valg af suppleant
Valg af revisor
Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.
Med venlig hilsen Bestyrelsen
Umiddelbart efter afholder Støtteforeningen deres ordinære generalforsamling

Elementbørnene og det forsvundne gode humør
Tirsdag d. 30/1 og onsdag d 31/1 kl. 19.00
Blænder Svenstrup Friskole op for årets teaterforestilling. Forestillingen handler
om skolens fire elementbørn, Aqua, Terra, Ignis og Ventus (som indgår i skolens
logo) og hvordan de tager imod den ny elev Strid, som forsøger at splitte deres
venskab, ved at spille dem ud mod hinanden. Med hjælp fra den skøre spåkone i
mystikbutikken, får de heldigvis genetableret deres gode venskab og får også
omvendt Strid, så han får det godt på sin nye skole. Stykket er skrevet af en af
skolens lærere, Rikke Wejlgaard Hansen, som også stod bag sidste års
forestilling om drengen Kedelige Kurt.
Som altid foregår det hele i Svenstrup Forsamlingshus, entreen er kun 30 kroner
og så er det endda incl. kaffe og kage fra friskolens støtteforening.
Arne Munkgaard
skoleleder
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Kommende arrangementer i Lauget

** Det NYVALGTE Svenstrup laug inviterer til Borgermøde
Den 20. februar kl.19.00 på Svenstrup forsamlingshus
afholdes det årlige foreningsmøde med en god snak om vores lokal område.
Alle er meget velkommen
Dagsorden og emner
19.00 Velkomst
19.10

Projektleder Iben Nielsen fra Sønderborg Forsyning vil fortælle om

Havmølle projektet i det sydlige Lillebælt.
” Lillebælt Syd ” kan blive navnet på havmøllepark i det sydlige Lillebælt –
En havmøllepark der vil gøre det muligt for Sønderborg området at leve op til
Visionerne om at blive CO2 . neutral i 2029.
19.40 Foreningsorientering !
Emner / ideer fremadrettet:
Eks. Byvandring, tilflyttere, komsammen, eller måske filme lokal området ………
Der er indlagt en kaffe pause, derfor vil vi gerne at der meldes til senest den 18. februar til
Mia Bendorff : Mobil 23839317 eller mail Etam7@hotmail.com
Ret til ændringer forbeholdes

**HUSK også project “ REN BY “ lørdagen før palmesøndag som er den store
konfirmationsdag
Den 17. marts kl. 9.00 - der vil komme mere i næste E` Svenstruppe om dette.

Vi håber at se rigtig mange til begge aktiviteter. VELMØDT !!!
E`SVENSTRUP LAUG
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Nye tilflyttere til Svenstrup.
Så er tiden kommet til, at få den store container tømt, der ligger mange
timers arbejde forude, inden det hele er på plads i jeres nye hjem,
Skoletoften 25 i Svenstrup.
Ditte Juel 45 år,
starter på social og sundhedsuddannelse
I Aabenraa den 12. Marts, efterfølgende elev i
Sønderborg kommune til August.
Tonny Andersen 49 år, startede som
Personalekonsulent i Miljøstyrelsen Augustenborg
pr. 1.12.2017
Parret kommer fra Frederikssund, børnene er
flyttet hjemmefra, så med vores alder syntes vi
chansen var her til, at prøve noget nyt.
Hjertelig velkommen til Svenstrup/ALS, håber I vil
trives her i vores lille hyggelige samfund.
Her bor I nu. Et lille overblik over de Alsiske bynavne.

Medbringer deres tre dejlige katte
Norsk skovkat - en ældre herre på 14 år
Perser skovkat - en dame på 4 år
Maine coon - en dame på 7 år
Alle tre er neutraliserede udekatte.
Ref.: Eva Tagesen
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Set på Facebook, vi får da noget flot at kigge på når dette imponerende springvand
bliver startet, her i foråret og så med den flotte baggrund.

Eva Tagesen

Annoncer

Nord-Als Autoværksted
Tlf. 74456306 – www.nord-als-auto.dk
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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

Navne:

Bestyrelsen:

Navn:

Mailadr:

Mail adresse:

Tlf.:

Tlf.nr.:

Formand:
Karin Frost Jensen
karin_frostjensen@sport.dk
22531887
Næstformand:
Eline Brandt
eline_brandt@hotmail.com
22448603
Sekretær:
Louise Skov Johansen
louise_johansen6400@hotmail.com
Kasserer:
Michael Stærkær:
asfaltrod@bbsyd.dk
20896000
Fodboldformand:
Torsten Junk
torsten.suf@gmail.com
41829065
Gymnastikformand: Sprenger
dorith@bbsyd.dk
20966505
Svømmeformand: Ioana Cravet
ioanacravet@yahoo.dk eller vandplask@suf-als.dk
Krolf:
Mia Bendorff
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

Eller kig forbi
Egebjergvej 1 – 6430 Nordborg / www.maron1.dk
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udgivelser i år 2018
Nummer

Sidste frist
for indlæg

Trykning af
bladet

E SvenstruPPe’ udgives

1
(februar)

Lørdag den
20. januar

Mandag den
29. januar

Onsdag den
31. januar 2018

2
(marts)

Tirsdag den
20. februar

Mandag den
26. februar

Onsdag den
28. februar 2018

3
(april)

Tirsdag den
20. marts

Onsdag den
28. marts

Tirsdag den
3. april 2018

4
(maj)

Fredag den
20. april

Mandag den
30. april

Onsdag den
2. maj 2018

5
(juni)

Søndag den
20. maj

Onsdag den
30. maj

Fredag den
1. juni 2018

6
(juli / aug.)

Onsdag den
20. juni

Fredag den
29. juni

Mandag den
2. juli 2018

7
Mandag den
(september) 20. august

Onsdag den
29. august

Fredag den
31. august 2018

8
(oktober)

Torsdag den
20.
september

Mandag den
1. oktober

Onsdag den
3. oktober 2018

9
(november)

Lørdag den
20. oktober

Onsdag den
31. oktober

Fredag den
2. november 2018

10
(dec./ jan.)

Tirsdag den Onsdag den
20. november
28.
november

Fredag den
30. November 2018
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Internet
(pdf – format)

Aktivitetskalender
Tidspunkt

Februar 2018

Aktivitet

Mødested

Tirsdag d. 30.01

kl. 19.00

Skoleteater

Forsamlingshuset

Onsdag d. 31.01

kl. 19.00

Svenstrup Friskole

Forsamlingshuset

Søndag d. 04.02

kl. 16.00

Kyndelmisse (Lys-tema og ingen altergang)

Torsdag d. 08.02

kl. 14.00

Foredrag ”E SI SKÅ”
v. Gert Jensen gartner v. Universe

Kirken

Forsamlingshuset

Onsdag d. 14.02

kl. 14.30

Sognecafe´

Konfirmandladen

Søndag d. 11.02

kl. 10.30

Fastelavn med tøndeslagning nede ved konfirmandladen.

Søndag d. 18.02

kl. 10.30

Maiko

Tirsdag d. 20.02

kl. 19.00

Borgermøde i Svenstruplauget

Kirken
Forsamlingshuset

Lørdag d. 20. Februar 2018 – sidste frist for indlevering til næste nr.

Søndag d. 25.02

kl. 16.00

Kitty Hovgaard

Kirken

Søndag d. 04.03

kl. 14.00

Hanne Lund

Kirken

Søndag d.11.03

kl. 10.30

Guldkonfirmation ( ingen altergang )

Kirken

Torsdag d.15.03

kl. 19.00

Generalforsamlig i Lokalhistorisk foren. Stevning kulturhus

Søndag d.18.03

kl. 10.30

Maiko

Kirken

….onsdag d. 28. Februar 2018 - udkommer næste nr. af ESvenstruppe
Onsdag d.11.04

kl. 19.00

Ordinær generalforsamling for Svenstrup Forsamlingshus
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