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Kommentar 
 

 
Det er ganske vist! 

 
Der var flere, der havde hørt det, og nogle mente oven i kø-
bet, at der havde været troværdige og ædruelige vidner til, at 
nogen meget livagtig havde fortalt, at på visse tider af døg-
net kort før solopgang i morgendisen var der set skygger i 
nærheden af fyrtårnet ved Himmark Strand. 
 
Der var også én, der en aften i styrtede regnvejr med lyn og 
torden havde set en kvindeskikkelse i lange gevandter løbe 
hvileløs rundt på fyrtårnets balkon. Om det var tordenvejret 
eller det evigt blinkende rød-grønne lys fra fyrtårnet, der 
havde udløst den hvileløse tilstand hos den gamle kvinde-
skikkelse var der ingen, der helt turde gætte på. 
 
Det blev seriøst overvejet, om ikke der skulle søges ekspert-
hjælp fra et professionelt konsulentfirma fra Harry Potter 
World, for en gang for alle at komme til bunds i denne 
mærkværdige historie fra Himmark. 
 
Det kom dog aldrig så vidt - det havde vi nok heller ikke haft 
råd til - for E Svenstruplaug valgte resolut at tage sagen i 
egen hånd, og på beslutsom og håndfast vis fået fat i den 
gamle kvindeskikkelse fra fyrtårnet på et tidspunkt, hvor hun 
i sommerkåd letsind havde sneget sig ud af fyrtårnet, mens 
det stadigvæk var lidt lyst endnu. 
 
Det skulle hun ikke have gjort, for det beseglede hendes 
skæbne til en varm og ophedet tur med afgang fra Sankt 
Hans bålets affyringsrampe på stranden lige foran fyrtårnet 
den 23. juni i år. Det skete på behørig vis med pølser, soda-
vand, øl, taler og sang. 
 
Og der faldt igen ro og fred over området ved Himmark Fyr. 
 
Det er ganske vist, at efter sådan en vild historie må det væ-
re åbenlyst for enhver, at redaktionen vist trænger til en me-
get lang sommerpause, så derfor kommer vi først igen til 
september. 
 

God sommerferie ønskes du af hele holdet bag 
E SvenstruPPe’. 

 
m.v.h. Kaj Nielsen 
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E' Svenstruplaug 
 

 
 

 
 

Strandrensning 
Himmark Strand 

Tirsdag den 5. juli 2005, kl. 18:30 
 
Lauget sørger for:  De nødvendige redskaber 
     Arrangerer grill efter strand- 
     rensningen 
     Forhåbentligt godt vejr 
Kommunen har  
bevilget:    Pølser, øl og sodavand til alle, der  
     har været med. 
 
Hvad skal du?:   Møde op og give en hånd med. 
     Og så ellers nyde både en ren 
     strand og en hyggelig aften 
 

    Vel mødt 
    E’Svenstruplaug 
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Nyt fra Kirken 
 
Konfirmandopstart 
Søndag den 21. august markerer vi, 
at de nye konfirmander begynder 
deres undervisning. De unge fra 7. 
klasse i Svenstrup sogn bliver 
inviteret til et arrangement, der 
starter med frokost kl. 12 og slutter 
med gudstjeneste kl. 14-15 – og til 
gudstjenesten er alle andre 
selvfølgelig også velkomne. 
 
Udflugt til Flensborg 
 
Vi har en udflugt til Flensborg fredag efter-
middag den 26. august 2005, hvor vi bl.a. 
skal se det nyindrettede Skibsfartsmuseum. 
 
Pris 80 kr. som dække entre og kaffe under-
vejs. Afgang fra Forsamlingshuset i Sven-
strup kl. 12:30. Opsamling i Stevning kl. 
12:40. 
 
Tilmelding til Christian Schmidt, tlf. 74 45 84 
18, Hans Peter Johansen, tlf. 74 45 61 58 
eller Jacob Christensen, tlf. 74 45 62 12 se-
nest onsdag den 24. august. 

 
Gudstjenesteværksted 
Menighedsrådet har besluttet, at der til ef-
teråret én gang hver måned skal være 
”gudstjenesteværksted”, som optakt til guds-
tjenesten kl. 10:30.  
 

Vi ar tidligere på året brugt gudstjeneste-
værkstedet til at undersøge, hvordan det 
fungere med at læse dagens prædikentekst 
intensivt og meditativt i en mindre gruppe 
som optakt. Og erfaringen herfra er så gode 
– for både præst og menighed, at vi gerne 
vil fortsætte med det. Sådan en fælles læs-
ning og samtale inden gudstjenesten gør det 
lettere at forbinde bibelteksten med deres 
eget daglige liv – og giver direkte inspiration 
til præsten udlægning i prædikenen – sådan 
at prædikenens udformning bliver et fælles 
projekt for præst og menighed. 
 

Hen ad vejen vil gudstjene-
steværkstedet også komme 
til at beskæftige sig med an-
dre former for optakt til guds-
tjenesten. 
 
Gudstjenesteværkstedet er 
henlagt til Mødelokalet ved 
Præstegården og bliver an-
nonceret i gudstjenestelisten, 
-- og det kræver ingen særli-
ge forudsætninger at være 
med.  
 
 

Studiekreds  
Peter Ruge og Frank Jakobsen, Svenstrup, 
vil indbyde til en studiekreds i efteråret med 
arbejdstitlen: ”Jesus-billeder”.  
• Hvem var han? 
• Hvordan var han? 
• Hvorfor var han sådan? 
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• Er Jesus Gud eller menneske? 
 
Jesus-billeder kan være af så mange slags. 
Det kan være dem, som kunstnere af man-
ge forskellige slags igennem tiderne har 
skabt for vores og sikkert også deres egen 
skyld. Det kan være dem, historiske forskere 
prøver at sammenstykke. Det kan være 
dem, vi selv skaber for vores indre øje for at 
svare på nogle af de mange spørgsmål man 
kan stille om Jesus. 
 
Vi vil se på mange af de forskellige slags 
billeder, for at se om det overhovedet kan 
lade sig gøre at svare på disse spørgsmål. 
 
Studiekredsen indledes med et foredrag for 
alle interesserede onsdag den 7. september 
2005, kl. 19:00: ”Jomfru Maria i kristen 
kunst. En gennemgang af Marias forskel-
lige skikkelser i den kristne kunst.” ved 
Susanne da Cunha Bang, København - 
for af Maria er der i tidens løb givet mindst 
lige så mange forskellige fremstillinger som 
af Jesus! 
 

Studiekredsen mødes 5. oktober, 2. novem-
ber, 7. december, 11. januar, 8. februar, kl. 
19-22. 
 
Tilmelding til Frank Jakobsen tlf. 74 45 65 
68. 
 
Døbte 
Christian Fynbo Hansen, Svenstrup 
 
MENIGHEDSRÅDET 
Kommende møder: den 16. august 19:00.  
Menighedsrådets møder er offentlige og af-
holdes i Mødelokalet ved Præstegården.  
 
KIRKEGÅRDEN 
Graver og kirketjener Torben Nielsen træf-
fes i arbejdstiden på kirkegården og på tele-
fon 74 45 63 02. 
 
WWW.SVENSTRUPKIRKE.DK. 
Kirkens hjemmeside giver alle relevante op-
lysninger om kirken, menighedsrådet, om 
gudstjenestetider, møder osv.

Lokalhistorisk Arkiv 
 
Lokalhistorisk Arkiv holder flyttedag 
 
Når disse linier læses er flytningen af Lokal-
historisk Arkiv i fuld gang. 
 
Den 13. august 2005 åbner vi dørene til 
Stevning Kulturhus, og da vil det glæde os 
meget, hvis I vil komme og ”besigtige” de 
nye lokaler. Men nærmere om dette arran-
gement i dagspressen. 
 

Arkivet åbner igen på den nye adresse 
mandag den 5. september 2005 fra kl. 15:00 
til 17:00. 
 
Angående Arkivet er man altid velkommen 
til at kontakte Arkivets leder Inge Marie 
Christiansen på tlf. 74 45 63 28. 
 
Bestyrelsen ønsker alle beboere i Sven-
strup Sogn en god sommer.

 

http://www.SVENSTRUPKIRKE.DK
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Budbringer 
 

Computerspil sælges 
 

Jeg har et computerspil, som var købt ved en fejl 
 
- the sims 2 university  250 kr. 
- the sims 2    300 kr. 
 
De er helt nye, så jeg vil gerne sælge det for 550 kr. 
 

Henvendelse til 
Vicky Nedergaard Andersen 
Kløvertoften 16, Svenstrup 

Tlf. 74 45 64 65 
Mobil 28 59 34 74 

 
 
 

Cykler sælges: 
 
Everton,  gul/rød, 3 gear pigecykel  250 kr.  Størrelse ca. 10 år. 
Basecamp, blå, 3 gear, drengecykel  200 kr.  Størrelse ca. 8 år. 
 

 
 
Henvendelse til Jesper Bloch, Sandvej 31, Svenstrup. Tlf.74 45 65 85 
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Trænger du til at få ”Tryk på helbredet”  
 Så henvend dig trygt til 
 Vivi Madsen 
 Mølletoften 4 
 Tlf.: 74 45 64 58 
 Og bestil en tid… 
 

 
 

Svenstrup Forsamlingshus 

 

Svenstrup Forsamlingshus Støtteforening 
afholder Høstfest på Svenstrup Forsamlingshus 

Lørdag den 24. september 2005, kl.19:00. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reserver dagen   !!!!!!!!!!!!!!!! 
Program for festen i næste nummer af E SvenstruPPe’ 
 
 
Annonce:
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Annonce: 

Ferie, sol og sommer.  
Når man skal på ferie, er det meget vigtig, at man forbereder sig godt. 

Vi har en fantastisk god solkrem, 
 

Beskyt huden mod de skadelige virkninger af solens 
uva/uvb stråler med forever unikke og effektive 
SPF30 sunblokke med 100 % stabiliseret aloe vera 
gel. Vort vandfaste produkt bevarer endda sin SPF. 
efter 40 minutters aktivitet i vandet 

 
Er rigtig god til børn 

Hvis skaden skulle ske, og man bliver solbrændt, 
har vi Aloe Vera produkter som kan hjælpe. 

 
 

Henvendelse til 
Ove Jensen Nordborgvej 113 

6430 Nordborg 
Tlf. 61 67 09 50 eller 74 45 61 10 
Kan også bestille gennem mail. 

agove@mail.tele.dk 
 
 
 

Svenstrup Ungdomsforening 
 

Hvem skal du kontakte, hvis du vil i kontakt med  SUF   Læs her! 
 

    
 
Bestyrelsen:  Afd. 
Formand:      Bibi Andersen          tlf. 74451762         Gymnastik:   Dorith Sprenger        tlf. 73456505 
Næstform.:   Michael Stærkær    tlf. 74456505         Teater:        Anne Marie Duus      tlf. 74456090 
Kasserer:      Inger-Marie Lyhne  tlf. 74425283           Fodbold:     Karin Frost Jensen    tlf. 20848856 
Sekretær:     Karin Melchior        tlf. 74456474          Badminton:   Jan Jørgensen         tlf. 74459770 
                     Eller send en mail til:  bibi@andersen.mail.dk 

 
Aloe lips med 
jojobaolie. Beskyt 
ter også mod solen  

 
Aloe vera gel, 
virker kølende og 
beroligende  
 

 
Aloe First.  
Virker meget 
beroligende 

 

mailto:agove@mail.tele.dk
mailto:bibi@andersen.mail.dk


Juli / August 2005 Side 9 af 10 E SvenstruPPe’ 

Nørreskov-Skolen 
 

RÅD OM LUS 
 
Fra en af skolens forældre, Majbritt Lindberg, har vi modtaget et 
tip angående lus, som jeg iler med at bringe videre: 
 
Den pågældende familie har haft gode erfaringer med en 
shampoo, der hedder ”Gå væk, lus”, og som skulle kunne 
købes hos Salon Hvirvlen på Sandvej i Svenstrup. 
 
Efterfølgende spiser barnet B-vitamin, som skulle ændre blodets 
smag til noget, lusene ikke kan lide. 
 
Det lyder jo, som om det var værd at prøve for at blive de små 
kryb kvit.  

Birgitte Bay 
 
 
 
 
Annonce: 
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Aktivitetskalender 
....juli & aug. 2005 

 
Tidspunkt  Aktivitet Mødested 
 
Søndag d.   3. juli  Ingen Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Tirsdag d.  5. juli kl. 18:30 Strandrensning – alle er velkommen Himmark Strand 
 
Søndag d. 10. juli kl. 10:30 Gudstjeneste (Preben Holm) Svenstrup Kirke 
 
Søndag d. 17. juli kl.   9:00 Gudstjeneste (Preben Holm) Svenstrup Kirke 
 
Søndag d. 24. juli kl. 10:30 Gudstjeneste (Peter Ruge) Svenstrup Kirke 
 
Søndag d. 31. juli kl. 10:30 Gudstjeneste (Peter Ruge) Svenstrup Kirke 
 
Søndag d.  7. aug. kl. 10:30 Gudstjeneste (Peter Ruge) Svenstrup Kirke 
 
Søndag d. 14. aug. kl. 10:30 Gudstjeneste (Peter Ruge) Svenstrup Kirke 
 
Lørdag d. 20. aug. …sidste frist for indlæg til E SvenstruPPe’ september udgave 
 
Søndag d. 21. aug. kl. 14:00 Gudstjeneste - Konfirmandstart Svenstrup Kirke 
 
Fredag d. 26. aug. Kl. 12:30 Kirken – Udflugt til Flensborg /start ved Forsamlingshuset 
 
Søndag d. 28. aug. kl. 19:30 Gudstjeneste (Peter Ruge) Svenstrup Kirke 
 
Onsdag d. 31. aug. …udkommer E SvenstruPPe’ september nummer 
 
Søndag d.  4. sept. kl. 10:30 Gudstjeneste (Peter Ruge) Svenstrup Kirke 

 (......uden ansvar) 
 

 

God sommerferie 
og på gensyn til september 

 


