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Kommentar
Bladet udkommer 10 gange årligt.

Så er det 3. E’ Svenstruppe med mig ved roret lavet. Det går bedre og bedre med at få
bladet lavet, og jeg finder flere og flere af de
små fejl, som jeg får rettet op på fra gang til
gang. Jeg nyder at opsætte bladet, og det er
så dejligt, at der bliver budt ind med så meget fra jer. Det vil jeg sige jer tak for.

1. Nr. Februar

Derudover vil jeg rigtig gerne sige tak til alle,
der kom og fejrede Casper, Birk og jeg til
præstefejringen, som ikke kunne afholdes i
foråret. Det var en hyggelig dag og dejligt at
se så mange af jer. Og her på præstegården
bliver der altid sat pris på gode kager

7. Nr. September

2. Nr. Marts
3. Nr. April
4. Nr. Maj

5. Nr. Juni
6. Nr. Juli
8. Nr. Oktober

9. Nr. November
10. Nr. December
Deadline:

Mange hílsner til jer alle

Sidste Indleveringsfrist er

- Annemette

altid den 20.
Deadline er deadline og indlæg
modtaget efter denne dato kan
kun påregnes medtaget efter for

udgående aftale med:
Annemette Drue
TLF.: 29708062
Indlevering til næste nr.

...senest den 20. november
Til: Annemette Drue
e.svenstruppe@gmail.com

Denne udgave er lavet af
Annemette Drue
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Nyt fra kirken

Gudstjenester og arrangementer i Svenstrup sogn
Søndag den 7. november: Alle Helgens gudstjeneste kl. 10:30 i Svenstrup kirke
med sognepræst Casper Rojahn.
Søndag den 14. november: Gudstjeneste kl. 10:30 i Svenstrup kirke med sognepræst Casper Rojahn.

Søndag den 21. november: Gudstjeneste kl. 10:30 i Svenstrup kirke med sognepræst Casper Rojahn.
Søndag den 28. november: Første advents gudstjeneste kl. 10:30 i Svenstrup
kirke med sognepræst Casper Rojahn

Hjælp os med at hjælpe andre
Svenstrup sogn har brug for hjælp og jeg rækker ud til jer mine kære sognebørn
for at høre, om jeg kan hverve nogle af jer til nogle beskedne, men vigtige, op-

gaver i kirken.
Hver anden måned har jeg plejehjemsgudstjenesten i Guderup Plejecenter. Det
er den første onsdag i måneden kl. 15. Jeg tager afsted med meget af kirkebetjeningen, både Peter, vores organist, og Susanne, vores kirkesanger, men vi

mangler endnu lidt kræfter. Plejecenteret ser gerne at vi tager en frivillig med
også, ligesom Egen kirke gør, når Kitty kommer.
Den frivillige har nogle overkommelige, men vigtige opgaver. Dels skal man dele
bæger ud til de ældre, så de kan få nadver, og så bagefter skal disse også vaskes af. Personalet på plejehjemmet værdsætter meget den frivillige, fordi de så
har en ekstra hånd, hvis pludselig en af dem må gå fra med en ældre.
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Det er meget hyggeligt at være med til gudstjenesten på plejehjemmet. Vi mødes kl.
14:30 op spiser kage og drikker kaffe med de ældre. Det er en ganske velbesøgt
gudstjeneste, og de ældre er gode til at synge med. Hvis du bor i Svenstrup og er i
bil, vil jeg meget gerne køre med dig til plejecenteret. Min forlovet bruger vores bil til
at køre til arbejde, og hvis det regner, tør jeg ikke cykle med præstekjolen.
Vi har også brug for en frivillig til at redde julen! Da der har været interesse i sognet,
har jeg besluttet at genindføre midnatsgudstjenesten til jul i år. Bare som en prøve, og

så må vi se, hvor mange der kommer.
Desværre er vores organist i Aarhus, og derfor mangler vi nogle der kan spille. Jeg
ved at chancen for at en af jer, mine læsere, kan spille orgel er lille, men vi har også
et klaver i kirken. Så hvis du kan spille klaver og føler dig modig nok til at tackle et par
af de klassiske julesalmer, så må du meget gerne melde dig til at bidrage til vores
midnatsgudstjeneste.
Jeg har besluttet at jeg holder midnatsgudstjenesten under alle omstændigheder.
Hvis vi ingen musiker finder, så må vi bare alle sammen synge lidt højere, og mon så
ikke stemningen bliver lige så god. Jeg håber i hvert fald på at se rigtig mange af jer
til en af vores julegudstjenester i år.
Hvis du gerne vil hjælpe os en af disse opgaver, så ring eller skriv endelig til mig. Telefon: 21 67 72 05. Mail: casro@km.dk.
På forhånd tak.
Sognepræst Casper Rojahn

Kirkekaffen vender tilbage
Det er netop blevet vedtaget i aktivitetsudvalget, at kirkekaffen igen skal serveres efter vores højmesser om søndagen. Jeg glæder mig meget til at have en anledning til
at få talt mere med jer alle sammen over en kop kaffe og en småkage efter gudstjenesterne.

Gudstjeneste 31.10
Der er en ændring i forhold til gudstjeneste d. 31.10. Der er ingen gudstjeneste i
Svenstrup Kirke denne søndag.
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Kirkebogsførende sognepræst
Har man brug for en attest, eller ønsker man navneændring, et opslag i kirkebogen el.lign., skal man for fremtiden henvende sig til Kitty Hovgaard, sognepræsten i
Egen. Det er hende, der registrerer og fører de digitale kirkebøger.
Kitty Hovgaard kan træffes på tlf. 74 45 84 90 eller på mail: khj@km.dk

Kontaktoplysninger
Sognepræst

Formand

Kirkebil

Casper Rojahn
Tlf. 74 45 62 05 eller mobil 21 67 72 05
Leo Vindahl Olsen
Tlf. 7445 8211, mobil 2674 6211
Bestilles på GF-Taxi på tlf. 7445 9545 senest dagen før
Gudstjenesten

Hjemmeside
Facebook

www.svenstrupkirke.dk<http://www.svenstrupkirke.dk
Find facebook på hjemmesiden.
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JULETRÆSTÆNDING

2021

I SVENSTRUP
DEN 20. NOVEMBER
KL. 15.00 PÅ
PLADSEN VED
NORDALS AUTOVÆRKSTED

DER DANSES OM JULETRÆET OG

MÅSKE KOMMER

LAUGET ER VÆRT VED
ÆBLESKIVER , GLØG
OG SAFT TIL BØRNENE.

JULEMANDEN OG
HANS KONE OG MÅSKE HAR DE JULEPOSER MED TIL ALLE BØRNENE.

KOM TIL ET LILLE HYGGELIGT ARRANGEMENT,
VELMØDT

E`SVENSTRUP LAUG
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Fra Menighedsrådet

Oktober 2021

Velkomst til vor nye præstefamilie
Den 10. oktober kunne sognets beboere endelig møde vor nye præst på forsamlingshuset. Han blev jo allerede indsat i maj, men pga. Corona, kunne det først arrangeres
nu.
Vi startede med en eftermiddagsgudstjeneste klokken 14.00 efterfølgende var der
dækket op til et ”lille” Alsisk kaffebord i forsamlingshuset.
Ole Andersen stod for musikken og der blev sunget fra højskolesangbogen.
Vi vil gerne takke alle som mødte op for at hilse på Casper, Annemette og Birk.
Lille Birk fik en traktor af Finn og Signe Voss.
Den gjorde stor lykke. Måske har vi en kommende entreprenør her i sognet.

Udskiftning i menighedsrådet
Maja Jørgensen har fyldt meget i vort kirkeliv de sidste 25 år. Hun og Steffen har valgt
at flytte nærme til deres børn, som bor i det midtjyske.
Det betyder at hun træder ud af menighedsrådet 31. oktober.
Maja har haft mange roller i kirkelivet. Hun har bl.a. været organist, korleder, kirkevært, menighedsrådsmedlem med forskellige udvalgsposter.
Vi takker Maja mange gange for indsatsen og ønsker hende og Steffen held og lykke med et liv tættere på børn og børnebørn.
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Se en lille hyldest video til Maja på kirkens facebookside.
https://www.facebook.com/svenstrupkirke.dk/videos/3211976715682015
Til at afløse Maja træder Agnes Nielsen ind i menighedsrådet. Agnes har tidligere siddet i menighedsrådet, og har derfor erfaring med arbejdet i et menighedsråd.
Graveren
Vores graver Torben Nielsen har valgt at søge nye udfordringer. Han starter som Graver i Notmark den 1. november.
Menighedsrådet vil gerne rette en stor tak til Torben for hans solide indsat i de 21 år
han var ansat ved Svenstrup kirke. Han har bl.a. stået for transformering af gravstedregisteret og kirkegårdskortet, så alt nu føres digitalt på computer i stedet for via bøger.
Vi er nu i gang med at søge en ny graver. Det er uvist hvornår det er på plads.
Indstil da varetages driften på kirkegården af Gravermedhjælper Leif Gaul og praktikant Bjarne.
Telefonisk henvendelse til kirkegården er uændret på telefon 7445 6302 eller 6163
0990. Man bliver så viderestillet til formand Leo Vindahl. Ved henvendelse på e-mail
skal det ske på graver@svenstrupkirke.dk. Her vil John Christensen så besvare emails, der måtte komme.
Menighedsrådet

Bidrag til E`Svenstruppe.
Så er det igen tid til frivillige bidrag til drift af E`Svenstruppe. Vi er taknemmelige for
hvert et bidrag til at holde bladet kørende.
I år har vi fået oprettet MobilePay for at gøre det nemmere. Man indbetaler til
7785MD. Selvfølgelig kan man også stadig overføre pr. bank (Sydbank 80111028371) eller aflevere en kuvert med kontanter i Lasses postkasse Kirketoften 4 eller i Toves Nordborgvej 119.
På forhånd tak
Lissie Wonsyld
Kasserer

9

Afslutning Krolf – 2021
Så er efteråret over os, og Krolf sæsonen er slut for i
år. Vi holdt afslutnings-komsammen tirsdag den 12.
oktober, hvor vi startede med en Krolf dyst, hvor alle
skulle skyde i samme hul, så der var trængsel på
banen. Dernæst hyggede vi os med Wienerschnitzel
med det hele og muffins til kaffen.
Vi havde det dejligste solskinsvejr, da vi startede kl.
16.30, om end det var lidt køligt.
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Tove og Ejvind Volf blev Mrs. og Mr. hole-in-one mestre med
hver især 12 holes-in-one, så der var præmier til dem begge.
Der var osse 2 klubmestre i år med 27 skud på en bane,
nemlig Jens Byllemos og Hans Egon Bendorff, der også begge blev præmieret. Jens Byllemos har været den flittigste til
at møde op til vore træningsaftener. Ikke én eneste gang har
han misset. Så for den bedrift vankede der en flaske rødvin.
Endelig var der en præmie til den mest opfindsomme og kreative spiller: Nemlig Flemming Christiansen, der helt på egen
hånd skabte en 13 hullers bane på holdkortet, hvor der kun
er plads til 12 huller
Trods Covid 19 har
vi haft 20 husstande
som medlemmer i år
mod 19 sidste år.
Men vi har hygget
os på vores tirsdags
træningsdage og
sørget for at holde
afstand og ikke været for mange samlet
et sted i starten. Humøret har som altid
været højt, og der har været en masse drillerier, når man havde for mange slag, før
bolden gik i hul, eller man fik hole-in-one i det forkerte hul. Selv om vejret ikke altid
har været det bedste, har der været et rigtig godt fremmøde. Det totale antal slag i
2021 på vores tirsdags træningsdage blev 29.990 (2020 – 25.490).
Krolf sæsonen starter igen i april 2022; men banerne må gerne benyttes hele
vinteren.
Tak for en dejlig Krolf sæson og nyd det flotte efterårsvejr ind imellem regnbygerne.
Vi glæder os til at se jer til næste år.
De bedste efterårshilsener og pas godt på jer selv
Krolf udvalget
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ER DU GOD TIL OG INTERESSERET I AT ARBEJDE MED HJEMMESIDER . SÅ ER DET MÅSKE LIGE DIG VI MANGLER I E
`SVENSTRUP LAUG

Alle laug i kommunen har en INFOLAND hjemmeside tilhørende vores lokalområde. I dette tilfælde så er det Svenstrup / Himmark og Torup
Vi er en bestyrelse på 7 personer og 2 suppleanter og en masse frivillige som
giver en hånd med når det kniber , som arbejder med mange forskellige ting i
vores lokal område. Vi arrangerer forskellige fællesspisninger og sommetider
f.eks. øl smagning. Vi sørger for at sætte ren by projekt i gang, arbejder med af
forskønne vores lokalområder og meget mere.
Men facts er at vi meget gerne vil sætte billeder, møde referater , kommende
arrangementer og lignende informationer på vores hjemmeside, men mangler
en som kan gøre dette for os.
Vi har PT en hjemmeside, som der kan bygges videre på.
Kommunen afholder ca. 3 - 4 seancer pr. år, hvor man kan deltage og få løst
nogen af de problemer man arbejder med samt snakke med de andre laug,
hvordan de evt gør.
Lauget havde tænkt at du kunne deltage i de laug møder du har løst til . Vi i
lauget vil sende de bilag som vi ønsker ud på nettet.
Hvis du vil kigge lidt på det vi har, så er linket
www.Svenstrup-Nordals.dk
Hvis du gerne vil vide noget mere om dette så kan du kontakte Mia Bendorff
MOB 22775700 eller mail : Etam7@hotmail.com

På

E`Svenstrup Laugs vegne / Mia Bendorff
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Referat fra E`Svenstrup Laugs generalforsamlingen
den 27. september 2021
1. Velkommen ved Agnes Nielsen .
Fremmødte ca. 75 personer
Fjernvarme konsulent Lars Pabst + 2 andre var mødt op til indslaget.
Fjernvarme gennem Svenstrup på Nordborgvej mod Guderup starter oktober 2021.
Fjernvarme på stikvejene opstart 1. kvartal 2024.
Der blev sagt at få fjernvarme ind til huset kunne ikke sammenlignes med naboen eller andre , da installationerne ikke er ens, ej heller de rabatter og bidrag man kan få.
Der gives god pris for gamle gas anlæg.
Vil man vide mere og tilmelde sig til fjernvarme , som det er muligt at gøre allerede nu
så sker det på
WWW. SONFOR.DK. Her kan man også se priser på de almindelige anlæg og på de
ekstra store, hvis man ønsker det. Se dette og mange andre oplysninger på hjemmesiden. Hjemmesiden vil hele tiden blive opdateret og forbedret.
Alle er meget velkommen til at kontakte fjernvarme på Nordals og høre mere. Lauget
hjælper også med distributionen af informationer om fjernvarme, som skal ud i området via lokalbladet.

2. Kaffe og lagkage i pausen :
Lauget var vært ved hjemmelavet lagkager
3. Valg af dirigent :
Morten blev foreslået og valgt
4. Formandens beretning ved Agnes
Nielsen :
Startede med at sige at det ikke var muligt
at afholde generalforsamling i 2020 pga.
corona
Lauget har også været lukket ned iflg. de
restriktioner vi alle har kendt til , møderne
blev i perioden afholdt på teams, men det
er nu bedre at være sammen til møderne.

hjælpe lauget.

Men alligevel blev der arbejder rundt omkring af de fantastiske frivillige vi har til at

Der er rigtig mange ildsjæle i Torup, Himmark og Svenstrup.
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Der er arbejdet med følgende projekter i perioden:
-Storkeprojektet, som fortsætter da rederne skal løbende vedligeholdes
-Slæbested v. Himmark er pt. stoppet pga gift projektet
-Forskønnelse af Nordborgvej, bearbejdet jorden og klargjort til såning af vilde
sommer blomster og sidst opførelse insekt hotel på hjørnegrunden,fortsætter også
med vedligeholdes arbejde for at bevare biodiversiteten.
-Shelter / bålhytte ved friskolen er opført og næsten færdig, men der mangler stadig nogen ting
- Multihal i Svenstrup, 2020 lå projektet mere eller mindre stille, men nu arbejdes
der på højtryk i arbejdsgruppen for at skaffe midler og fremlægge en strategiplan
- Ren by er en god tradition og er tilbagevendende år for år. Friskolen har også
ydet en stor hjælp med dette.
Sluttede med at takke laugs medlemmerne for godt samarbejde samt igen alle andre, som yder en frivillig indsats , når der kaldes på hjælp.
I fremtiden er der rigtig meget brug for ekstra hænder til de mange projekter. Håber alle stadig vil støtte op og hjælpe til. En stor TAK

Beretningen blev godkendt .
5. Regnskabet ved kasseren John Petersen :
Alle poster indtægter / udgifter blev gennemgået samt de projekter der er gang i
og dem som er afsluttet

Alt det gav en kassebeholdning pr. den 31.12.2020 på 35066,55 kr.
Regnskabet var revideret og godkendt af bilagskontrollanterne og blev godkendt
på generalforsamlingen.
6. Vedtægtsændring , paragraf 8 :
Det var et krav fra banken at pålydende på paragraffen blev følgende : Lauget varetager den daglige arbejdsgang og kan nedsætte relevante arbejdsgrupper. Lauget tegnes således : VISA / dankort tegnes af formand. Netbank tegnes af kasseren.
Vedtægtsændring blev godkendt på generalforsamlingen.
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7. Valg til lauget :
Valg af laugsmedlemmer :
På valg var Leif Melchior, Ina Jørgensen og Agnes Nielsen.
Leif Melchior ønskede ikke genvalg

Ina og Agnes modtog genvalg
Kurt Kahler , som har været suppleant i nogen år har sagt ja til at indtræde i bestyrelsen.
Dette blev godkendt på generalforsamlingen, sammen med genvalg af Agnes og
Ina.
Valg af 2 suppleanter til lauget
Hans E. Jacobsen ønskede at indtræde og blev valgt af generalforsamlingen.
Lauget mangler stadig en. Lauget har hjemmel til at handle på egen hånd, hvis
kandidat melder sig . Godkendt på generalforsamlingen.
Valg af 2 bilagskontrollanter. I dag er det Asta B. Olsen og John Jacobsen og de
ville gerne modtage genvalg . Valget godkendt på generalforsamlingen.
Valget foregik i god ro og orden, lauget takker også Morten for at styre mødet .
Lauget konstitueres på næste bestyrelsesmøde
8. Evt. :
-Der laves i øjeblikket en film om Svenstrup, som kommer ud på nettet i 2022.
Er der nogen som ligger inden med video og billeder af arrangementer og lignende så må de gerne henvende sig til lauget. Vi vil gerne have dem og måske kan
de bruges i filmen.

-Forslag til at vores tilflytterfolder lægges ud til ejendom mæglerne her i området.
Det vil lauget tage til efterretning og afprøve muligheden
RF: Mia Bendorff
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E-Si-Skå inviterer
Kom og vær med til at synge julen ind
Torsdag d. 2 december fra kl. 16 til Kl.18
På Svenstrup forsamlingshus
Vi har været igennem en hård Corona periode med stram nedlukning.

Derfor håber vi at rigtig mange vil hjælpe os
i E-Si-Skå med at hygge og synge julen ind.

Poul Andersen fra Augustenborg
underholde med musik og fællessang.
Vi har Gløgg og æbleskiver samt kløben og kaffe på kanden
Vi glæder os til nogle hyggelige timer, nu hvor vi igen må mødes.

alle er velkomne.
Vi ses
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Ændringer i program for efterår 2021 i "E SI-SKÅ"

04.11
11.11
18.11
25.11
02.12
02.12
09.12

Ud af huset husk tilmelding til Lasse
Div. Kortspil/dart/ andre aktiviteter
Lotto
Div. Kortspil/dart/ andre aktiviteter

kl.14 til 15.30
kl.16 til 18,00

Div. Kortspil/dart/ andre aktiviteter
Syng julen ind med Poul Andersen
JULEAFSLUTNING

Vel mødt:
,
til mange hyggelige timer i ”e-si-skå”
Alle arrangementer afholdes på

Svenstrup Forsamlingshus -

Vi har en gratis flagstang med sokkel
som kan hentes (graves op)
på Brokbjergvej 6, Himmark.
Ved interesse henvendelse på
telefon 40826862.

Vi vil gerne sende en fødselsdags hilsen
til Johanne Nielsen (Vestertoften 25) der
fylder 90 år den 14. November.

Hjertelig tillykke med fødselsdagen
morrnor/oldemor.
Ønskes du af dit barnebarn og dine
2 oldebørn

Marianne Jepsen
For Tove Sørensen
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Generalforsamling i Svenstrup vandværk afholdt d. 6. oktober 2021
Formandens beretning:
Vi har i 2020 afholdt 2 bestyrelsesmøder og et revisionsmøde.
Der er taget de obligatoriske vandprøver. Der er blandt andet analyseret på alle 3 boringer, og vandet overholder kravværdier.
I 2020 er der udpumpet 50564 m3 vand, og der er faktureret 43207 m3. Det svarer til
et spild på 15 %
Vi har haft 32 husstande som ikke selv fik aflæst vandforbruget. Alle disse husstande
blev besøgt af de forskellige bestyrelsesmedlemmer. Flere husstande havde defekte
vandure, og har i flere år fået skønnet et forbrug. Dette kan muligvis forklare det høje
spild.
Der har været en mus i teknikskabet på vandværket, hvilket bevirkede at vi flere dage
i træk havde ustabil vandtryk i Svenstrup med de dertil hørende gener. Der er nu opsat musefælder.
Reparation og vedligeholdelse: Defekt tørløbssikring på vandværket, hvor det tog
lang tid at finde fejlen.
Utæthed ved målebrønd på Ahlmansvej.
Stort vandbrud på Nørreskovvej, 260m3/døgn, hvor vandet ligeledes måtte lukkes af
flere omgange.
Målebrønd sat på Fæbrovej, Egebjergvej
Fejlmontering af vandur på ledningsnet for 10år siden. Fejlen blev opdaget i 2020, og
det har medført refusion til forbrugeren.

Vedligeholdelse på vandværket har dette år medført fjernelse af overskydende skyllegrus.
Regnskab:
Regnskabet viste er overskud på 140.835kr. Omsætningen har været på 348.006kr

Valg:
Genvalg til bestyrelsesmedlem Gert Johansen og revisor Jan Nøhr Petersen
Vedtægtsændring:
Forslag om ændring fra andelsselskab til a.m.b.a blev vedtaget. Er efterfølgende blevet endeligt godkendt på ekstraordinær generalforsamling d. 20/10 2021
Diverse andre informationer fra vandværket:
Fremover skal ledningsoplysninger indberettes med 2 timers varsel. Derfor skal
hele vandledningsnettet opmåles med elektroniske koordinater. Nærmere info
omkring dette sker på vandværkets hjemmeside, på facebook siden – Svenstrup (Als) og omegn og med en seddel i postkassen.
Der er udsendt vandaflæsnings sedler enten pr. mail eller pr. post. Såfremt du ikke
har modtaget et aflæsningskort skal Alsbogføring kontaktes på tlf: 74421314
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ER DU TILFLYTTER
til vores lokal
område
*Vil du / din familie være aktiv !
*Vil I gerne møde folkene i området,
hvordan kan vi det !
*Vil I gerne dyrke sport og hvordan
kommer vi i gang og hvor !
*Vil I gerne bidrage med hænder til frivilligt arbejde,
hvor henvender jeg mig !

*Er der nogen store arrangementer og evt. fællesspisninger , hvor man som ny kan deltage !
Der er rigtig mange spørgsmål , når man er tilflytter
mange af disse kan besvares med en velkomstpakke.
Du kan få denne pakke ved at kontakte Agnes Nielsen på mobil 40989289 eller ved at skrive på
mail adresse : NIELSEN@MOISEN.NET
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Tirsdag den 30. november kl. 19.00 november
Nordals Idrætscenter
Kom og hør Ester Jensen beretning om, da hun
som 55 årig blev alene og virkelig gjorde en ung pige
drøm om en motorcykel. Hun har i løbet af 14 år
tilbagelagt 225.000 km i 58 lande og 6 kontinenter
Pris 70 kr. incl. Kaffe og kage
Husk tilmelding 2462 5025

Bestyrelsen

Navne:

Mailadr:

Formand:
Næstformand:
Sekretær:
Kasserer:
Fodboldformand:
Svømmeformand:
Krolf: Formand
Badminton: Formand
Revisor:
Revisor:
Bestyrelse:
Suppleanter:

Karin Frost Jensen
karin_frostjensen@sport.dk
Eline Brandt
eline_brandt@hotmail.com
Louise Skov Johansen
louise_johansen6400@hotmail.com
Michael Knudsgaard
asfaltrod@bbsyd.dk
Torsten Junk
torsten.suf@gmail.com
Ioana Cravet
ioanacravet@yahoo.dk
Mia Bendorff
etam7@hotmail.com
Karin Frost Jensen
karin_frostjensen@sport.dk
Flemming Vejlin
Alice Søgaard
Finn Borup
Mette Bladt, Flemming Vejlin, Alice Søgaard og Dorith Sprenger
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Tlf.:
22531887
22448603
20896000
41829065
53765386
23839317
22531887

Byd julen velkommen her til Svenstrup, man kan lige så godt
begynde og ønske sig;
1. Aloe Liquid Soap
Aloe Liquid Soap er også velegnet til sart hud. Lad det
cremede skum omslutte hele kroppen, og nyd fornemmelsen.
2. Aloe-Jojoba Shampoo + Aloe-Jojoba Conditioner
Disse to fantastiske hårprodukter er et godt makkerpar til morgenbadet. Plejer hovedbunden.
Produkterne er så milde, at de kan bruges af hele familien hver dag.
3. Aloe Propolis Creme.
Aloe Propolis Creme plejer huden over hele kroppen, virker fantastisk her i kulden.
4. Aloe Ever-Shield
Efter bad og indsmøring står Aloe Ever-Shield klar til at holde dig frisk hele dagen. En skånsom og effektiv deostick med en mild duft, der passer til både
mænd og kvinder.
5. Forever Bright Toothgel
Et smukt smil kræver god mundhygiejne. Så er det heldigt, at Forever Bright
Toothgel renser effektivt, samtidig med at den plejer tandkød og slimhinder.
Uden fluor, men med Aloe vera, propolis og kisel.
Tip! Tænk 2+2+2, når du børster tænder – 2 gange om dagen med 2 cm tandpasta i 2 minutter.
6. Aloe Lips
Som prikken over i’et kan du få bløde og glatte læber, der er beskyttet mod vejr
og vind. Med denne læbepomade i lommen kan du klare de fleste situationer.
Aloe vera, jojobaolie og bivoks plejer dine læber på bedste vis, men Aloe Lips
gør også underværker for tørre albuer, flossede neglebånd og kløende insektstik. Og meget mere.
Ring og spørg efter katalog eller kik hjemmeside.
Hilsen Ove Jensen Vestertoften 5. 6430 Nordborg
Tlf. +45 61670950 e.mail: agove@mail.tele.dk
Hjemmeside: www.ove-aloevera.myforever.cc
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Nord-Als-Autoværksted ApS.
Service & Reparation
af ALLE Bilmærker.

Nord-Als Autoværksted ApS.
Nordborgvej 54 Svenstrup
6430 Nordborg
Tlf. 74 45 63 06
nord-als-auto.dk
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Dejlige store og lyse værelser, alle med gode senge
Vi tilbyder overnatning op til 12 personer, fordelt i to lejligheder.
Der er adgang til fuldt udstyret køkken, TV-stue, bad, toilet og
terrasse.
Priser:

300 kr. pr. person pr. nat inkl. linned
350 kr. pr. person pr. nat inkl. morgenmad og linned
1000 kr. pr. nat pr. lejlighed - sommerhus koncept
Der er adgang til papirhåndklæder og håndsprit!
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
Tidspunkt

November 2021
Aktivitet

Mødested

Søndag d. 7.11 kl. 10.30

Alle Helgens gudstjeneste

Svenstrup Kirke

Søndag d. 14.11 kl. 10.30

Gudstjeneste v. Casper Rojahn

Svenstrup Kirke

Onsdag d. 17.11 kl. 14.30

Sognecafé

Konfirmandladen

… Den 20. november er sidste frist for indlevering til næste nr…
Lørdag d. 20.11 kl. 15.00

Juletræstænding

Nordals Autoværksted

Søndag d. 21.11 kl. 10.30

Gudstjeneste v. Casper Rojahn

Svenstrup Kirke

Søndag d. 28.11 kl. 10.30

Første advents gudstjeneste

Svenstrup Kirke

… Den 30. november udkommer næste nr. af E` Svenstruppé…
Tirsdag d. 30.11 kl. 19.00

Foredrag hos Hjem og Kultur i

Nordals Idrætscenter
Torsdag d. 2.12 kl. 16.00

Syng julen ind
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Svenstrup forsamlingshus

