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Kommentar 
 

Det ”ruller” derud af ….. 
Fodboldfeberen har bredt sig til hele verden og fylder en 
stor del af sendefladen på mange TV kanaler her og i 
udlandet. Verdensmesterskaber i fodbold 2006 i Tyskland 
er i gang.  
 
22 spillere på de lux græsbaner, som er plejet og passet 
efter alle kunstens regler, løber rundt og på akrobatisk vis 
dribler bolden i mål – eller de forsøger da på det. Millioner 
af tilskuere følger slagets gang på stadion, ved 
storskærme eller i millioner af hjem. Voldsomme 
følelsesudsving fra dyb opgivende gråd, når ens 
favorithold er på taberkurs, til ekstaseagtige 
glædesudbrud, når heldet vender og holdet er på vej til 
mellemrunder. Alt det er vi dagligt vidner til i fjernsynet. 
Heldigvis har det indtil nu – mandag den 26. juni – været 
afviklet med glade tilskuer og kun få voldelige bataljer. 
 
Det kan godt være, at Madsby pige cup 2006 ikke vises 
på landsdækkende TV, men det er alligevel en 
kraftpræstation, der er værd at fejre for SUF/BIF lilleput 
fodboldpiger, som løb af med sejren i år (se side 5). God 
gået og tillykke. 
 
Inden bolden ligger stiller og holdt op med at ”rulle” ved 
VM i fodbold 2006, fyldes TV skærmen med ”rullende” 
cykelhjul ved årets Tour de France 2006. 
 
Det er to vidt forskellige sportsgrene med meget 
forskelligt billedmateriale. Fra VM’s intense billeder med 
spændende detaljer af et teams kraftpræstationer, men 
også med ”unfair play” i slowmotion og engagerede 
tilskuere, - til Touren’s enkeltmandspræstationer på 
grænsen af det mulige i utrolig flotte, indbydende og 
mangeartede franske naturlandskaber. Et herligt 
rejseland med en venlig befolkning (….for det meste), 
masser af kultur krydret med god mad og – vin. Det er 
ikk’ så ringe. 
 
Mindre kan selvfølgelig også gøre det. Svenstrup 
Cykelklub er et godt eksempel. Her er landskabet for det 
meste flot alsisk og maden og vinen er vist medbragt. Det 
er nu heller ikk’ så ringe. 
 
Holdet bag bladet ønsker dig hermed en rigtig god 
sommer og på gensyn igen til september, hvor næste 
udgave af E SvenstruPPe’ udkommer. 
Husk – du bidrager selv til at sommeroplevelsen bliver 
god! 

m.v.h. Kaj Nielsen
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Nyt fra Kirken 
 
ARBEJDENDE 
IKON-VÆRKSTED 
 
Sofie Hansen har påbegyndt 
arbejdet med at male kirken nye 
ikon, som forestiller Marias 
bebudelse og som skal hænge 
ved døbefonten. 
 
Sofie Hansen har indvilliget i at 
forlægge sin arbejdsplads til 
selve kirken i en uge – fra fredag 
den 7. juli til fredag den 14. juli 
2006, hvor det vil være muligt for enhver, 
der har lyst, at se hvordan en ikon bliver 
til og at få forklaring på den særlige 
maleteknik, som ligger bag ikon 
fremstilling. 
 
Ikoner hører jo først og fremmest til i den 
græske og russiske kirke-tradition. Sofie 
Hansen har de seneste år studeret ikon 
maling på kurser og under ophold i klostre 

i Grækenland. Hun kan fortælle meget om 
den betydning ikoner har – og om hvorfor 
det er blevet så populært i Danmark og i 
andre lande i Vesten at beskæftige sig 
med ikoner i disse år. 
 
I øvrigt vil man kunne følge ikon 
fremstillingen på kirkens hjemmeside, 
hvor vi bringer billeder af processen fra 
dag til dag: www.svenstrupkirke.dk. 

 
 
Udskrift fra Svenstrup Kirkes 
Hjemmeside, søndag den 25. juni 2006 
 
Ikon til kirken  
Menighedsrådet har truffet aftale med 
Sofie Hansen fra Sønderborg, om at hun 
skal fremstille én ikon til Svenstrup Kirke. 
 
Ikon betyder egentlig blot ”billede” på 
græsk, men er blevet den almindelige 
betegnelse for billeder med religiøse 
motiver indenfor den græske og den 
russiske kirke.  Ikoner kopierer man, fordi 
man har antaget, at det oprindelige 
billede var en åbenbaring fra Gud. Derfor 
måtte der ikke ændres i det. Det er også 
grunden til at ikoner i reglen ser ud til at 
høre til i en anden tid, selvom de er malet 
indenfor de seneste år. 
 
Hvor traditionen førhen kun har eksisteret 
i den ortodokse kirke, så er der i dag 
mange mennesker i andre kristne lande 
som er optaget af at male ikoner. Sofie 
Hansen er en af de dygtigste ikonmalere i 

Danmark. Hun er begyndt ret sent i livet, 
men har arbejdet intensivt med at 

 

http://www.svenstrupkirke.dk


Juli / August 2006 Side 4 af 12 E SvenstruPPe’ 

uddanne sig i de senere år og er under 
fortsat uddannelse på ophold i 
Grækenland. Da hun oven i købet er 
knyttet til Svenstrup Kirke gennem sin 
opvækst her i byen, er det faldet 
Menighedsrådet meget naturligt at bede 
hende bidrage til kirkens udsmykning på 
denne måde. 
Motivet vil være ”Marias bebudelse”, hvor 
man ser Maria stå overfor englen Gabriel. 

Den kræver en minutiøs omhu at male en 
ikon, fordi den skal være nøjagtig ned til 
mindste detalje. Sofie Hansen vil 
fremstille ikonen i løbet af 
sommermånederne. Den bliver lidt over 
en halv meter høj, og vil blive hængt op 
på væggen ved døbefonten i slutningen af 
august.

  
 

 
 
SOMMERKONCERT 
 
Den 2. august 2006 er der 
sommerkoncert i Svenstrup kirke kl. 
19:30. Vi får besøg af koret ”Dorimus”.  
Koret består af yngre sangere og har 
hjemsted i Ålborg, men er i 
sommerperioden på turné i Grænselandet 
med koncerter både i Sønderjylland og i 
Sydslesvig.  
Dorimus har et højt musikalsk niveau og 
stor koncertaktivitet med et repertoire, 
der spænder fra renæssance over 

romantik til musik fra vor egen tid. Koret 
har dog en særlig forkærlighed for nyere 
nordisk musik. Så der vil i til koncerten 
være musik af bl.a.  Nystedt, Holmboe og 
andre nyere danske komponister samt 
kendte sommersange og salmer. 
 
Der er fri entre – og alle er velkomne. 
Menighedsrådet  
 
Menighedsrådet 
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Der er menighedsrådsmøde i mødelokalet 
ved Præstegården den 22. august 2006, 
kl. 19:00 
 
Menighedsrådets møder er offentlige og 
alle interesserede er velkomne. Referater 
fra menighedsrådsmødet er fremlagt i 
kirkens våbenhus. 
 
Ferie  
Peter Ruge er bortrejst på ferie fra den17. 
juli til den 6. august 2006. 
 
Embedet passes i perioden den 15. til 29. 
juli af Preben Holm, Nordborg tlf. 74 45 
15 48 og i perioden den 30. juli til den 5. 
august af Kitty Hovgaard Jensen, Egen tlf. 
74 45 84 90 
 
KIRKEBIL 
Kirkebilen bestilles hos GF-Taxi på telefon 
74 45 95 45 senest dagen før 
gudstjenesten. "Kirkebil" er til rådighed 
for enhver, der ikke selv kan skaffe sig 
transport til kirke 
 
KIRKEGÅRDEN 

Graver og kirketjener Torben Nielsen 
træffes i arbejdstiden på kirkegården og 
på telefon 74 45 63 02. 
 
WWW.SVENSTRUPKIRKE.DK. 
Kirkens hjemmeside findes på: 
www.svenstrupkirke.dk. Her finder man 
alle relevante oplysninger om kirken, - 
menighedsrådet, - gudstjenestetider 
møder osv. 
 
Viede 
Kristina Stuhr Jørgensen og Paul 
Christensen, Solbjerggård 
 
Helle Jessen og Jørgen Jørgensen, 
Svenstrup 
 
Line Paulsen og Claus Høst Nielsen, Mjang 
 
Kirkelig velsignelse  
Anja og Karsten Roland Hansen, 
Havnbjerg 
  
Døbte 
Tobias Petersen. Nordborg 

   
 

Svenstrup Ungdomsforening 
 
SUF/BIF lilleput piger til Madsby pige cup 2006 
 
Fredag den 2. juni tog vores lilleput piger 
til Madsby pige cup i Fredericia, de 10 
piger tog af sted med af forventning og 
spænding på, hvad den weekend ville 
bringe. 
 
Fredag skulle vi indkvarteres på en skole i 
Fredericia og der var fælles indmarch kl. 
20.00 på banerne ved Madsby. Billederne 
derfra kan ses på hjemmesiden 
www.madsbypigecup.dk  
 
Lørdag startede vi med at tage en tur i 
Madsby legepark, desværre var vejret 
ikke det bedste men pigerne hyggede sig 
der. 
  
Om eftermiddagen, skulle pigerne spille 
kamp de startede ud med at møde 

Brøndby, en kamp som pigerne havde 
frygtet og glædet sig til længe, de vandt 
11-0 så var deres dag reddet, anden 
kamp tabte de og dermed endte de i B-
rækken til om søndagen. Et rigtig godt 
resultat, vi frygtede lidt de kampe de 
skulle ud i om søndagen. 
 
Lørdag aften var der sodavands diskotek, 
ved banerne. Da vi vidste at søndag ville 
blive en lang og hård dag, fik vi pigerne 
tidligt i seng, med lidt protester. 
 
Søndag skulle vi op halv syv, så de kunne 
være klar til første kamp kl.9.00, der var 
3 pulje kampe inden middag og piger 
vandt alle tre kampe, så de var klar til at 
møde Fredericia i finalen. 
 

http://www.SVENSTRUPKIRKE.DK
http://www.svenstrupkirke.dk
http://www.madsbypigecup.dk
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Det var lidt at en udfordring at skulle 
møde hjemmeholdet i finalen, men det 
ende godt og de vandt 2-1  
 
Efter endt præmie overrækkelse, kunne vi 
igen drage mod Nordals, med 10 trætte 
og glade piger. Første præmien var et 

spiller sæt, med skrift på ryggen hvor der 
står Vinder af Madsby pige cup 2006. Da 
vi ankom til Svenstrup, modtog 
forældrene os med banner og flag, det var 
en festlig måde at afslutte turen på, så 
stor tak til alle forældrene for 
opbakningen. 

 
Med venlig hilsen 
Susanne Zimmermann og Karin Frost Jensen 
 

 
Vindere af Madsby pige cup 2006 

 
 

Sommerfodbold 
 
Igen i år afholder SUF/BIF 
sommerfodbold, det er d. 2, 3 og 4. 
august kl. 10.00-14.00.  
 
Vi vil gerne vide hvor mange der kommer, 
derfor tilmeld dig til din træner eller til 
John Herbst på tlf.nr. 74 45 65 49.  
 
Husk at tage madpakke med og en 
drikkedunk. 
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Kom og få et par hyggelige dage på 
fodbold banen, alle fodbold spiller i 
SUF/BIF er velkommen. 
 
Fredag slutter vi af med at tænde grillen, 
der er alle forældre, søskende og 

bedsteforældre velkommen til at møde op. 
Medbring selv mad.  

 
Med sportslig hilsen  

Sommer fodbold trænerne 

 
 

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

    
 
 
Bestyrelsen:    Tlf.  Afdeling    Tlf.       . 
 
Formand:  Bibi Andersen  74451762 Gymnastik: Dorith Sprenger 74456505 
Næstform.: Michael Stærkær 74456505 Teater: Anne Marie Duus 74456090 
Kasserer: Inger-Marie Lyhne 74425283 Fodbold: Karin Frost Jensen 74456545 
Sekretær: Louise Andersen 20763407 Badminton: Jan Jørgensen  74459770 
                      

                          Eller send en mail til:bibi@andersen.mail.dk 
 
 

Budbringer 
 
Gas/skorstensproblemer – et godt råd! 
 
Hermed en lille beretning om nogle 
skorstensproblemer, som jeg lige har 
været igennem, og som, tror jeg, sagtens 
kan forekomme i andre anlæg. 
 
I 1989 fik vi installeret gasfyr i stedet for 
oliefyr. Fyret har nu fungeret 
tilfredsstillende i ca. 17 år. I alle disse år 
har vi haft regelmæssig serviceeftersyn 
via naturgas syd. 
 
For nogen tid siden observerede vi 
fugtindslag inde i huset på en vægflade, 
der også er yderside af skorstenen. For at 
finde ud af årsagen tilkaldte vi 
skorstensfejeren. Hans undersøgelse 
viste, at årsagen var tæring på det rustfrie 

rør, afgangsrøret, der fører fra kedlen ud 
igennem skorstenen og ud i det frie, samt 

 

mailto:bibi@andersen.mail.dk
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at afgangsrøret var næsten helt stoppet til 
med sod. 
 
Når gassen forbrænder, frigives der 
vanddamp. Denne vanddamp føres 
igennem skorstenen ud i det fri. Når 
afgangsrøret er utæt, slår vandampen ned 
på skorstenens inderside og viser sig 
eventuelt med tiden også på ydersiden, 
som her hos os.  
Hvis afgangsrøret er næsten fyldt med 
sod, er der risiko for, at kulilte fra 
forbrændingen kan slippe ind i det 
beboede område med kulilteforgiftning til 
følge. 

 
Der er intet lovkrav om eftersyn af 
skorsten/afgangsrør ved gasfyr. Men 
ovennævnte har fået mig til at lave en 
aftale med skorstensfejeren om eftersyn 
hvert tredje år. 
 

Med venlig hilsen 
Helge Christensen 

Kirketoften 10 
 
 

 
 
 

Svenstrup Forsamlingshus 
 
 
 

 
 
 

Svenstrup Forsamlingshus Støtteforening 
afholder Høstfest på Svenstrup Forsamlingshus 

Lørdag den 16. september 2006, kl.19:00. 
 

          
 
 

Reserver dagen   !!!!!!!!!!!!!!!! 
Program for festen i næste nummer af E Svenstruppe’ 
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Annoncer: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Zoneterapi 
• Laserterapi og øreakupunktur uden nåle 

God til aktuelle skader, forstuvninger, 
fibersprængninger, knæproblemer, led og 
muskler, sår uren hud m.m. 

• Ben-, nakke-, skulder- og rygmassage 
• Ansigtsmassage og akupressur 
• Kranio Sakral Terapi 
 
Trænger du til at få ”Tryk på helbredet”  

Så henvend dig trygt til 
Registreret Alternativ Behandler (RAB) 
Vivi Madsen 
Mølletoften 4, Svenstrup 
Tlf.: 74 45 64 58 
Og bestil en tid… 
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Annonce: 
 
 
 

Aloe Vera 
Sundhed og velvære: 

 
Helse: Aloe Vera drikkegel, er en unik nærings cocktail, der renser maven. Med 

en velfungerende fordøjelse optager du flere af de værdifulde 
næringsstoffer. 

Hudpleje:  Huden udsættes til stadighed for angreb og må beskyttes godt. Aloe Vera 
gelly, Propolis, mousturizing, Heat, lips, Tandpasta, o.s.v. 

Skønhed:  Med Forevers skønhedsprodukter ser du rigtig godt ud og føler dig frisk.     
Den som søger naturlig skønhed og kræver kvalitet, finder begge dele i 
vores Aloe Vera sortiment Parfume, aftershave, Shampoo, Make up, osv. 

Dyr: Aloe Vera er ligesom for mennesker velgørende for dyr. Både husdyr, 
konkurrence - og produktions dyr får et rigt næringstilskud af Aloe Vera. 
Anvend Aloe Vera produkter ved rengøring, pleje og massage. 

 

 
Vi har rigtig mange gave ideer, Jul, fødselsdage, jubilæer o.s.v. 

 
Al henvendelse til: din Aloe Vera forhandler: 

Ove Jensen Nordborgvej 113 Svenstrup tlf.: 74 45 61 10 mob: 61 67 09 50 
Du må gerne henvende dig på e-mail, så afleverer jeg en brochure til dig 

agove@mail.tele.dk 
 
 
 

mailto:agove@mail.tele.dk
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Aktivitetskalender 
..juli & august 2006 

 
Tidspunkt  Aktivitet Mødested 
 
Søndag d.  2. juli Kl.   9:00 Gudstjenesteværksted Præstegården 
 Kl. 10:30 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Fredag d.  7. juli Kl. ? Start på en uge med Ikonmaleri Svenstrup Kirke 
 
Søndag d.  9. juli Kl. 10:30 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Søndag d. 16. juli  Ingen Gudstjeneste i Svenstrup Kirke 
 
Søndag d. 23. juli Kl. 10:30 Gudstjeneste (Ole W. Sørensen) Svenstrup Kirke 
 
Søndag d. 30. juli  Ingen Gudstjeneste i Svenstrup Kirke 
 
Onsdag d  2. aug. Kl. 19:30 Sommerkoncert med ”Dorimus” Svenstrup Kirke 
 
Søndag d.  6. aug. Kl.  9:00 Gudstjeneste (Kitty H. Jensen) Svenstrup Kirke 
 
Søndag d. 13. aug. Kl. 19:30 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Søndag d. 20. aug. Kl. 10:30 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 ….sidste frist for indlæg til E SvenstruPPe’ september nummer 
 
Tirsdag d.  22. aug. Kl. 19:00 Menighedsrådsmøde (offentligt) Præstegården 
 
Søndag d. 27. aug. Kl. 10:30 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Torsdag d. 31. aug. ………udkommer E SvenstruPPe’ september udgave 
 

 (......uden ansvar) 
 
 
 
 

 


