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Nu er vi lige blevet færdig med Vild med dans,
så står juleforberedelserne for døren,
heldigvis har vi vores juletøj klar, vi ta`r lige en
svingom mere, det er godt nok en travl tid vi
lever i, men vi kan elsker det.

Nr. 10
45. Årgang
December 2021

Kommentar
Ja så er det snart gået et år mere, og
trods corona er der udkommet 10 nr. af
E`Svenstruppe igen.
Der har ikke været så mange aktiviteter i
og omkring Svenstrup i 2021, men vi er
klar til et forhåbenligt bedre år 2022.
Året begynder godt med at Svenstrup
Forsamlingshus afholder en Kim Larsen
aften med middag og underholdning så
støt op om dette.
Fjernvarmen er også ved at grave sig vej
til Svenstrup. Vi håber at det bliver et godt
aktiv for byens borgere i 2022 og årene
fremover.

Bladet udkommer 10 gange årligt.
1. Nr. Februar
2. Nr. Marts
3. Nr. April
4. Nr. Maj
5. Nr. Juni
6. Nr. Juli
7. Nr. September
8. Nr. Oktober
9. Nr. November
10. Nr. December
Deadline:

Sidste Indleveringsfrist er
altid den 20.

God jul og godt nytår ønsker

Deadline er deadline og indlæg

Gert Wonsyld

modtaget efter denne dato kan
kun påregnes medtaget efter for
udgående aftale med:
Annemette Drue
TLF.: 29708062
Indlevering til næste nr.

...senest den 20. Januar 2022

E SvenstruPPe´ ønsker alle vore brugere og
læsere, en rigtig glædelig jul, samt et godt og
lykkebringende nytår, med tak for det gamle.

Til: Annemette Drue
e.svenstruppe@gmail.com
Denne udgave er lavet af
Eva Tagesen og Gert Wonsyld
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Nyt fra kirken
Gudstjenester og arrangementer i Svenstrup sogn

Gudstjenester i december og januar
Søndag den 5. december: Syng julen ind gudstjeneste med De Ni Læsninger kl. 19:00 i
Svenstrup kirke ved Sognepræst Casper Rojahn og Nordals koret.
Søndag den 12. december: Tredje søndag i adventsgudstjeneste kl. 10:30 i Svenstrup kirke
med Sognepræst Casper Rojahn.
Søndag den 19. december: 4. adventsgudstjeneste i Svenstrup kirke kl. 10:30 med sognepræst Casper Rojahn.
Fredag den 24. december: Julegudstjeneste kl. 14, kl. 16 og midnatsgudstjeneste kl. 23:30 i
Svenstrup kirke med sognepræst Casper Rojahn.
Lørdag den 25. december: 1. juledagsgudstjeneste kl. 10:30 i Svenstrup kirke med sognepræst Casper Rojahn.
Søndag den 26. december: 2. juledagsgudstjeneste kl. 10:30 i Svenstrup kirke med Sognepræst Robert Ryholt.
Lørdag den 1. januar: Nytårsgudstjeneste kl. 16 i Svenstrup kirke med sognepræst Casper
Rojahn.
Søndag den 2. januar: Gudstjeneste kl. 10:30 i Svenstrup kirke med sognepræst Casper Rojahn.
Søndag den 9. januar: Gudstjeneste kl. 10:30 i Svenstrup kirke med sognepræst Casper Rojahn.
Søndag den 16. januar: Gudstjeneste kl. 10:30 i Svenstrup kirke med sognepræst Casper
Rojahn.
Søndag den 23. januar: Gudstjeneste kl. 14:00 i Svenstrup kirke med sognepræst Kitty Hovgaard.
Søndag den 30. januar: Gudstjeneste kl. 10:30 i Svenstrup kirke med sognepræst Casper
Rojahn.
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Den kære juletid
Allerede i den forgangne måned har julen allerede så småt indfundet sig. Dels har vi
netop haft juleafslutning i sognecafeen. Det var et rigtig hyggeligt arrangement, hvor
der ikke blev sparet på noget. Vi havde både æbleskiver, gløgg, brunkager og kløben, så jeg var vældig godt tilfreds.
Jeg har også været ude med min andel af dette års julekurve. Alle sognebørn over
85 år får af kirken en lille julekurv uddelt på vejene af kirken. Det var en vældig un-

derholdende tur. Dels fordi jeg uddelte med Leif Melchior fra menighedsrådet. Hver
gang jeg nævnte en adresse, anede han dårligt, hvor det var. Men nævnte jeg derimod navnet, så kendte han alle dem, vi var ude hos og vidste, hvor de boede! Men
når jeg har boet her 34 år, som han har, så kan jeg forhåbentlig det samme. Det var
dejligt at lege julemand for en dag og gå rundt og dele kurve ud. Folk blev både glade og overrasket, og så fik jeg også mulighed for at få hilst på lidt flere af mine sognebørn, hvilket jeg altid værdsætter muligheden for.
December af en travl måned for mange, og vi præster er ikke undtaget. I år har vi en
særjulegudstjeneste for børnehaven i Stevning og for Svenstrup Friskole. Dem glæder jeg mig til. Julen er jo børnenes fest. Så har vi også en særgudstjeneste i form af
”Syng Julen ind” gudstjenesten den 5. december. Her vil vi synge mange af de kære,
gamle julesalmer, og så vil vi mellem hver salme have en af ”De Ni Læsninger”. De
betyder dybest set, at vi vil læse 9 forskellige historier fra Bibelen. Der er tradition for,
at det er menigheden, der læser teksterne op og ikke blot præsten. Jeg ville derfor
være taknemmelig, hvis nogen af jer læsere ville melde sig til at læse højt den dag.
Jeg har fået et par frivillige allerede, men mangler endnu fire-fem stykker, så skriv
endelig til mig.
Jeg arbejder også i skrivende stund på en Luciagudstjeneste med Svenstrup Friskole
den 12. december. Jeg håber, det vil kunne komme i stand, da jeg tror, at det vil være en rigtig hyggelig gudstjeneste. Børn bringer så meget liv ind i kirken.

Til jul får I rig mulighed for at komme i kirke. På juleaftensdag har vi dels de almindelige julegudstjenester kl. 14 og 16, men i år har vi også en midnatsgudstjeneste kl.
23:30. Det er et eksperiment, og jeg er meget spændt på at se, hvor mange der
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kommer. Hvis det bliver en succes, så tænker jeg det vil blive en årligt tilbagevende
tradition. Der er også gudstjenester i kirken både første og anden juledag, så selv
den mest garvede kirkegænger bør kunne spise sig mæt.
Alt dette er jo endnu forudsat, at coronaen opfører sig ordentligt. Det ville være ærgerligt, om vi må gå glip af endnu en traditionel jul i kirken, når nu det er der, så mange af danskerne bruger deres kirke. P.t er der ingen nævneværdige restriktioner i folkekirken, så nu er der kun at håbe og bede for, at det vil forblive tilfældet julen over.
Hvis vi er heldige, og det bliver en jul med kun få restriktioner nødvendige, så vil jeg
glæde mig meget til forhåbentligt at se mange af jer i kirken ved de mange forskellige
gudstjenester her i julen.
Venlig hilsen
Sognepræst Casper Rojahn

Fra Menighedsrådet
November 2021
Et lille tilbageblik
Det var jo i år vi fik vor nye præst Casper Rojahn, hvilket vi i sognet er utrolig glade for. I ledighedsperioden var vi så heldige at
Frederik Birkler fungerede som fast vikar. Det gjorde det hele noget
nemmere.
Den nye præstefamilie er faldet godt til og engagerer sig på mange
måder i sognets aktiviteter.
Det var også året hvor præstegården blev smukt renoveret udvendigt,
så den fremtræder fint som en idyllisk gammel bygning.
Det var også det første år hvor vi fungerede sammen i Egen-Svenstrup
pastoratet.
Vi havde i efteråret et uformelt møde med menighedsrådet fra Egen.
Menighedsrådene har ikke nogen direkte berøringsflader, men vi orienterede hinanden om det vi arbejder med i det daglige.
Det var også året hvor mangeårige graver, Torben, valgte at søge nyt
job. Vi regner med at kunne ansætte en ny graver omkring februar.

6

Uddeling af julehjælp og gavekurve til borgere over 85 år
For et par år siden besluttede menighedsrådet at alle sognets beboere
over 85 år, skulle betænkes med en julekurv. Alle ældre Svenstruppere
og Stevninger, som har adresse indenfor for sognet vil modtage julekurven.
Det er en tradition som vi vil forsætte med fremover.
Vi har ad kringlede veje fundet frem til beboere over 85 år. Skulle
der imidlertid være nogen som er over 85 år og som ikke er blevet betænkt, hører vi gerne fra dem.
Kurvene, 28 stk. i alt, er blevet delt ud allerede i slutningen af
november. Det var dejligt at se så mange glade borgere modtage pakken. Næste år vil vi bestræbe os på at uddele pakker i starten af
december. Det var lidt tidligt i år.
På billedet kan man se indholdet af pakken

Stor tak til Jonna Olsen og Karin Stavski som har formået at få en
dejlig julekurv sat sammen.
Sognecafe’
Året sidste sognecafe’ blev afholdt den 17. november. Det var godt
besøgt. Vi hyggede med sange fra højskolesangbogen. Der blev serveret
æbleskiver med gløgg, kløben, kaffe og kage.
Sognecafe’ for 2022 vil blive annonceret i starten af det nye år, når
datoer er fastlagt.
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Så starter vi på det nye kirkeår
Det gamle kirkeår går på hæld, og det nye kirkeår starter som altid
1. søndag i advent.
Det er også ved den tid at menighedsrådet sender hjemfaldsbreve, ud
til de gravstedsejere hvor gravstedsretten og aftaler man har udløber
den 31.12.2021.
Man bliver bedt om at tage stilling til om gravstedsretten skal forlænges eller evt. nedlægges.
En forlængelse af et gravsted skal være minimum 5 år og opefter. Er
der en hæk omkring gravstedet skal man betale for hækklipning for hele perioden man forlænger med.
Vælger man at forlænge vil man modtage et nyt gravstedbrev, som viser
hvor længe man har retten til gravstedet.
Man kan altid kontakte graveren og bede om at få tilsendt et gravstedsbrev, hvis det skulle være bortkommet.
Derudover kan kirken tilbyde 4 ydelser:
Ren – og vedligeholdelse
Plantning af forårsblomster
Plantning af sommerblomster
Gran-dækning op til jul
Vælger man at købe alle eller nogen af disse ydelser kan igen vælge
at få en årlig regning eller betale for flere år ad gangen; det kaldes et legat. Fordelen ved et legat er at man betaler dagsprisen og
undgår de årlige prisstigninger. Ulempen er at man skal afholde en
større udgift på en gang.
Mange vælger selv at ren- og vedligeholde gravstedet og indrette og
beplante det efter eget ønske.
Takster for de forskellige ydelser kan man se på kirkens hjemmeside i
undermenuen ”Kirkegård”
Corona
Vi håber og beder til at kunne gennemføre julegudstjenesterne uden at
være hæmmet af Corona-restriktioner. Der er desværre ingen der ved
hvilken tid vi går i møde vinteren over.

Selvom det er lidt tidligt, vil menighedsrådet ønske alle en rigtig
glædelig jul og takke for året der gik.
Menighedsrådet
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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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Udklip fra Jyske Vestkysten
Marts 1992

( De ti bud )
Regelsæt for starten af Svenstrup cykelklub lavet af Jørgen Jessen 1991
1. Cykle hver mandag formiddag, uanset vejr og vind, skæve helligdage o.s.v.
2. Der betales ingen kontingent.
3. Medlemmer laver på skift næste uges rute.
4. Starter som nyt medlem. Eller har haft fødselsdag i løbet af ugen, har et skænk med.
5. En årlig sommertur på ca. en uges varighed.
6. En tre dags tur.
7. Ca. 3 hel dags ture i løbet af året.
8. 2. Påskedag spiser vi æg i skoven.
9. Til jul får vi æbleskiver i skoven
10. En mandag i december er vi i konfirmandstuen i præstegården, hvor vi synger og
fortæller historier, får kaffe/te medhjemmebagte småkager.
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Cykelklubbens Maskot
Nu er jeg igen kommet frem i lyset, blevet pudset og poleret.
Jeg skal nemlig til Jubilæumsfestfest.
Først var det den 28.januar 1992 hvor
cykelklubben havde klaret det første år med
stor succes, og enighed om at fortsætte.
2001 blev der fejret 10 års jubilæum.
2011 er jeg igen æresgæst ved Cykelklubbens
20 års jubilæum på Svenstrup forsamlingshus.
Et stort tillykke fra Cyklen.
Og nu er der så gået yderligere ti år, hvor jeg
igen er æresgæst ved cykelklubbens
30 års jubilæum, på Svenstrup forsamlingshus.
Endnu et stort tillykke fra cyklen.
Nye tider i Svenstrup cykelklub

Udlevering af trafiksikre gule veste + en rød til bageste mand/kvinde
med klubbens logo, en gave fra klubben. Cykelhjelme er alle også flinke
til at bruge.
Angående de 10 bud, som cykelklubbens stifter Jørgen Jessen lavede da
klubben startede d. 28.1. 1991—så er de stadig gældende.
Klubbens 30 års jubilæum bliver fejret på Svenstrup forsamlingshus d.
24.1. 2022—på grund af corona kunne der ikke fejres jubilæum i 2021
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Div. billeder fra vores livsbekræftende mandagsture.
F.eks. som Harald der altid har kunster for.

Her ville Chatrine hjælpe ham,
takken—et drilsk klap i numsen.
(Før krænkelseskulturen vandt indpas.)
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Så sker der igen noget i

Forsamlingshuset i Svenstrup
Fredag 28 januar 2022

Kom og genoplev Kim Larsens uforglemmelige musik, fortolket af selveste Anders Munch +
en kollega (se mere på Andersmunch.dk).
Vi starter kl. 18 med en fantastisk spise, se menuen nedenfor. Dørene åbnes kl. 17.
Menu: Kalvesteg som vildt med asier, tyttebær og hjemmelavet waldorfsalat, pyntet med valnødder og bladselleri. Hertil hvide og franske kartofler, flødesovs samt en varm grønsag.
Der vil være lejlighed for køb af øl, vand og vin.
Koncerten varer i 2 x 45 minutter. I pausen serveres kaffe/te og kage.
Pris: Alt dette for kun 250 kr. pr person. Der sælges kun 100 billetter, så det er først til mølle
princip.

Er det måske årets julegave dette her?
Billetter: Kan købes ved at indsende beløbet til konto nr.: 8011-1025765 i Sydbank (husk at
skrive navn ved overførsel) eller betale kontant til Børge Nielsen Kløvertoften 14 i Svenstrup.
(tlf. 26284860). Tilmelding er bindende
HUSK: Vi skal overholde de til enhver tid gældende Corona restriktioner!

Sidste frist for tilmelding er 15/1 2022
Bestyrelsen ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
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Nyt i forsamlingshuset
Går du og gemmer på en god ide hvad vi kan bruge forsamlingshuset til så kom
med den.
Der vil om ganske kort tid blive opsat en idekasse ved forsamlingshuset. Her kan
du fortælle os hvad din gode ide går ud på ved at lægge en kort beskrivelse i vores idekasse.
Alle forslag, gode som mindre gode vil blive behandlet på et bestyrelsesmøde.
Husk at skrive navn og telefon nr. på din gode ide så vi kan kontakte dig hvis din
ide bliver godkendt af bestyrelsen

Vi takker på forhånd for jeres hjælp

Bestyrelsen

14

Vi har afholdt generalforsamling, hvor Doris Mathiesen er indtrådt i bestyrelsen i stedet for
Kirsten Jørgensen.
Ny bestyrelse:
Vagn Hesselager, formand
Inger Marie Christiansen, næstformand
Sine Møller, arkivleder
Karin Brodersen
Torben A. Vestergaard
Elsebeth Breede
Doris Mathiesen

Suppleanter:
Jørgen Valentin
Helge Mathiesen

Glædelig Jul

Ingolf Henningsen, revisor
Børge Nielsen, revisorsuppleant
Herudover er:
John Svane Christensen, nyudnævnt kasserer
Søren Østergaard, ansvarlig for hjemmesiden www.svenstruparkiv.dk
-------------------

Vi holder åbent 1. og 3. mandag i måneden fra 14 til 17.
Desuden laver vi arkivarbejde de fleste onsdage fra 9 til 11

15

Med den dejlige sol vi har haft i
lang tid varer det nok længe inden
vi kan komme til at bygge en flot
snemand.
Håber vi får en hvid jul, det gør det
hele så hyggeligt.
(Men også besværligt for trafikken)

Glædelig Jul

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

December 2021 & Januar 2022
Aktivitet

Mødested

Søndag d. 5.12 kl. 19,00

Syng julen ind gudstjeneste v.Casper Rojahn Kirken

Søndag d.12.12 kl. 10,30

Adventsgudstjeneste v. Casper Rojahn

Kirken

Søndag d.19.12 kl. 10,30

Adventsgudstjeneste v. Casper Rojahn

Kirken

Fredag d. 24.12 kl. 14,00

Julegudstjeneste v. Casper Rojahn

Kirken

kl. 16,00

Julegudstjeneste v. Casper Rojahn

Kirken

kl. 23.30

Midnatsgudstjeneste v. Casper Rojahn

Kirken

Lørdag d. 25.12 kl. 10,30

1.juledagsgudstjeneste v. Casper Rojahn

Kirken

Søndag d. 26.12 kl. 10,30

2.juledagsgudstjeneste v. Casper Rojahn

Kirken

Lørdag d. 1.1

kl. 16,00

Nytårsgudstjeneste v. Casper Rojahn

Kirken

Søndag d. 2.1

kl. 10,30

Gudstjeneste v. Casper Rojahn

Kirken

Søndag d. 9.1

kl. 10,30

Gudstjeneste v. Casper Rojahn

Kirken

Lørdag d. 15.1 SIDSTE FRIST for tilmelding til KIM LARSEN aften.
Søndag d. 16.1 kl. 10,30

Gudstjeneste v. Casper Rojahn

Kirken

… Den 20. Januar er sidste frist for indlevering til næste nr…
Søndag d. 23.1 kl. 14,00

Gudstjeneste v. Kitty Hovgaard

Fredag d. 28.1 kl. 18,00

Kim Larsen aften med middag

Søndag d. 30.1 kl. 10,30

Gudstjeneste v. Casper Rojahn

Kirken
Forsamlingshuset

… Den 29. januar udkommer næste nr. af E` Svenstruppé…

24
20

Kirken

