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Kommentar 
 

 
Et nyt kapitel  

  
For Lissie og Gert var lørdag den 21. juni 2008 afslutningen 
af endnu et kapitel i deres lange aktive virke i Svenstrup som 
erhvervsdrivende. 
 
Men vi kan jo glæde os over, at de heldigvis bliver boende i 
Svenstrup, så der er håb om, at de fortsat vil tage aktiv del i 
nogle af de foreningsaktiviteter, vi har i Svenstrup som f.eks. 
Ungdomsforeningen, E SvenstruPPe’, Svenstrup Lauget og 
mange flere. 
 
Utallige er de opgaver gennem årene, hvor en henvendelse 
fra enkelt personer, foreninger eller sammenslutninger til 
Lissie og Gert om hjælp til forskellige arrangementer, uden 
tøven har resulteret i en helhjertet indsats både i 
bogstaveligste forstand personligt aktivt med en 
håndsrækning eller et økonomisk bidrag til arrangementer. 
 
På Jesper Blochs initiativ og med accept fra Lissie og Gert, 
vil vi i næste nummer af E SvenstruPPe’ forsøge at give 
indblik i brudstykker af Lissie og Gerts tid som selvstændig 
erhvervsdrivende i Svenstrup.  
 
Vi vil - her i første omgang - fra E SvenstruPPe’ ønske Lissie 
og Gert held og lykke med deres nye tilværelse i et helt nyt 
kapitel, og så vender vi tilbage med mere i næste nummer. 
 

Efterlysning – nr. 4 
 

Jeg har nu fået den første ”meget forsigtige” henvendelse 
om at få lidt mere at vide om hvordan bladet bliver lavet. 
Men der er stadigvæk god plads til kreative sjæle, som vil 
overtager opgaven med at lave elektronisk layout af E 
SvenstruPPe’, når jeg stopper med april udgaven i 2009. Så 
kom blot ud af buske – hold dig ikke tilbage. 
 

E SvenstruPPe’ ønsker dig 
hermed en rigtig god sommer 

m.v.h. Kaj Nielsen 
 

Redaktion 
 Lasse Andersen 74 45 62 73 
 Gert Wonsyld 74 45 63 00 
   
 
Kontaktudvalg 
Brandværn 
 Kenneth Svendsen 74 45 63 73 
E’ Svenstruplaug 
 Bente Purup 74 45 65 68 
  e-mail: bpurup@mail.dk 
E Si Skå 
  Eva Tagesen 74 45 63 57 
  e-mail: tagesen21@privat.dk 
Folkedansere 
 Per Zacho 74 45 62 79 
Nørreskovskolen, Svenstrup afdeling 
 Rasmus Andreassen 74 45 61 42 
  e-mail: slgura@nordborg.dk 
Nørreskovskolen, Guderup afdeling 
 Ejvind Bojsen 74 45 82 06 
  e-mail: ejvind@sonderborg.dk 
Hjortspring Børnehus 
 Inge Jørgensen 74 45 86 37 
Jagtforeningen 
 Hans Jakob Møller 74 45 63 01 
KFUM Spejderne Hjortspring Gruppe 
  Carsten Davidsen 74 45 95 50 
Lokalhistorisk Forening 
  Jørgen Valentin 74 45 61 65 
Menighedsrådet 
 Peter Ruge 74 45 62 05 
  e-mail: pru@km.dk 
Riecks Arkæologiske samling 
 Anni Thy 74 45 61 23 
Ringriderforening 
 Dorthe Johansen 74 45 62 50 
  e-mail: Skovgaard2@get2net.dk 
Skolebestyrelsen 
 Jørgen Frølund 74 45 85 40 
  e-mail: jjf@stevning.dk 
Skytteforeningen 
 Torsten Larsen 74 45 95 07 
Svenstrup Cykelklub 
  Ole Tagesen 74 45 63 57 
  e-mail: tagesen21@privat.dk 
Svenstrup Vandværk 
 Gert Johansen 74 45 62 50 
“Trævlerne” 
 Jonny Mathiesen 74 45 63 71 
Ungdomsforeningen 
 Bibi Andersen 74 45 17 62 
  e-mail: bibi@andersen.mail.dk 
   
 
Tekst & layout 
 Kaj Nielsen 74 45 63 67 
 
Trykning 
 Lasse Andersen, John Dahl, Peter 
 Meier, Claus Nicolaisen, 
 Hans Petersen, Benny Jensen 
Distribution  
 Marianne Møller 74 45 63 01 
Udbringning 
 Elever fra Hjortspringskolen 
 
Svenstrup Hjemmeside 
www.svenstrup-als.dk 
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Sognets Foredragsforening 
inviterer til årets sommerudflugt 

 

Torsdag den 4. september 2008, Kl. 9:30- 21:00 
 

KL.09:30 Fra parkeringspladsen over for Svenstrup Forsamlingshus 
Kørsel i dobbeltdækker - direkte til: Olsens Paradis, Vester 
Vejrup, Bramming, Hvor vi går rundt i den utrolig spændende have, 
ligeledes spiser vi vores medbragte mad. Der kan købes 
drikkevarer i haven. 

 
Kl.14:00  Køres der til: Helge Engelbrecht musik 
  galleri i Ansager. 

Der får vi: Rundvisning, underholdning og 
kaffebord.  

 
Kl.17:00 Kører vi til: Agerskov kro hvor vi slutter 
  dagen med en to retters middag. 
 
Kl.20.00 Starter vi til Svenstrup, med forventet hjemkomst kl. ca. 21:00  
 
 

Kørsel – Entreer - Kaffebord & Middagen er med i prisen, som 
bliver 280 kr. pr. person. Drikkevarer sørger i selv for. 

 
Bindende tilmelding og betaling sker hos: 
Ole Tagesen Skoletoften 21, Svenstrup TLF.: 26 14 57 71 

Den. 4.,  5. eller 6. juli fra kl. 9.00 til kl. 13.00 
 
Venlig hilsen Foredragsforeningen 
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Nyt fra Kirken 
 
VED PETER RUGES AFGANG 
 
Som bekendt holder Peter Ruge op som 
præst i Svenstrup pr. 31. juli 2008. Den 
officielle afgang er først den 30. september. 
Men Peter holder ferie i august og 
september og fraflytter derfor præstegården 
den 31. juli. 
 
Peter har endnu 4 gudstjenester i juli, den 
6., den 13., den 20. og den 27., men søndag 
den 22. juni holdt han sin officielle 
afskedsgudstjeneste af hensyn til ferietiden i 
juli. Der var rigtig mange mennesker i kirke, 
ca. 200, hvilket gav en fantastisk 
salmesang. Efterfølgende var der en 
særdeles vellykket afskedsfrokost på 
forsamlingshuset, hvor der var 104 med. Vi 
sang 4 sange: Nu lyser løv i lunde, Et jævnt 
og muntert, virksomt liv på jord, Venn e 
kugge kukke i e maj og Keltisk 
Bortsendelsessang (Må din vej gå dig i 
møde), kirkekoret sang 2 sange, der blev 
holdt 10 meget forskellige taler ud over de 
to, Peter selv holdt, Rasmus Ruge sang en 
sang, og vi fik noget meget lækker mad 
leveret af Nord-Als Idrætscenter og drak 
noget udmærket hvid- og rødvin leveret af 
Carsten Mogensen. Bordopstilling, 
borddækning, servering m. m. klarede 
Lasse Andersen & Co. på bedste vis. 
 
Som formand for menighedsrådet vil jeg 
gerne her i E SvenstruPPe’ give Peter et par 
afskedsord med på vejen. 
 
I de knap 20 år Peter har været præst i 
Svenstrup har han i tæt samarbejde med 
organist Ole Andersen skabt en 
gudstjeneste, som er meget forskellig fra en 
almindelig højmesse i den danske 
folkekirke. Der er en lys og let stemning, et 
godt humør og en glæde, som efter min 
mening er helt unik. Det skyldes selvfølgelig 
mange ting, men grundlæggende er det 
Peters udstråling som præst og den rolle, 
som musikken og kirkekoret under ledelse 
af Ole Andersen spiller, som fremkalder den 

gode stemning. I selve opbygningen af 
højmessen er der indføjet et musikinterval 
mellem 2. og 3. salme, som træder i stedet 
for en tekstlæsning. Det giver en ro og 
fordybelse og samtidig en lethed, så tiden 
flyver af sted. Dertil kommer, at Peter 
foretrækker at stå på gulvet, når han 
prædiker. Dermed møder han menigheden i 
øjenhøjde, hvilket giver en stærk 
fornemmelse af nærhed og nærvær. Peters 
prædikener er meget jordnære og enkle og 
nemme at forstå og handler om helt 
almindelige, dagligdags forhold. Han 
prædiker uden manuskript og har en lykkelig 
evne til at sætte ordene smukt sammen. Det 
gælder også de bønner, der læses fra 
alteret. Peter former selv sine bønner på 
stedet, så der bliver en fin sammenhæng 
mellem evangelieteksten, prædikenen og 
bønnerne. Der er mange andre ting omkring 
højmessen, som gør Svenstrup Kirke til et 
venligt og lyst sted, hvor det er en stor 
fornøjelse og glæde at komme: 
kirkeværtsordning, 3 helt unge kirkesangere, 
tænding af fyrfadslys på døbefonten, 
gående altergang af og til og kirkekaffe. Den 
meget anderledes gudstjeneste har tiltrukket 
mange mennesker udefra, så at der i 
kernemenigheden på 20-25 mennesker ofte 
er en 7-8 stykker, der er udensogns. 
 
Personligt er Peter venligheden og 
hjælpsomheden selv. Han møder alle 
mennesker med et smil og et åbent sind, og 
hvis der er noget, han kan gøre for dem, er 
han med det samme parat. Peter har været 
en stor støtte for menighedsrådet i de snart 
8 år, jeg har været med, og det har været 
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utrolig nemt at samarbejde med ham. Peter 
har tit prædiket om, at vi skal elske vores 
næste ved at vise hinanden venlighed, 
omsorg, medfølelse og hjælpsomhed. For 
hans eget personlige vedkommende er der i 
høj grad overensstemmelse mellem det, han 
siger, og det, han gør. Peter har været 
elsket af kernemenigheden, hvoraf mange 
også har deltaget i hans kurser og 
meditationsgruppe, men han har været 
afholdt overalt i sognet, fordi han møder alle 
på samme, venlige måde. I kirken har man 
kunnet se det på den måde, Peter møder 
dåbsselskaber på. Han gør meget ud af 
barnedåben, og jeg sikker på, at de 

mennesker, der kommer i kirke som del af et 
dåbsselskab, altid føler sig meget velkomne. 
 
Vi kommer til at savne Peter meget, han har 
virkelig sat sit præg på kirken og på sognet, 
men jeg tror også, at vi alle forstår, at han 
gerne vil prøve noget helt andet. Jeg vil på 
menighedsrådets og menighedens vegne 
gerne sige tak til Peter for alt det, han 
gennem årene har givet os, og ønske ham 
og Pernille og børnene alt godt i det 
midtjyske, hvor de nu rejser hen. 
 

Svenstrup Menighedsråd 
v/Thomas Damgaard 

 

 
 

MENIGHEDSRÅDSVALG 2008 
 
Der skal være valg til menighedsrådet her i 
efteråret. Menighedsrådet vælges for 4 år. 
Det nuværende menighedsråd har siddet 
siden 1. søndag i advent 2004 og fratræder 
den sidste dag i kirkeåret, d. v. s. den 30. 
november 2008. 
 
Der er her i Svenstrup Sogn en meget lang 
tradition for fredsvalg, hvilket vil sige, at der 
opstilles en kandidatliste på det orienterings- 
og opstillingsmøde, som menighedsrådet 
skal afholde. Hvis der så ikke indkommer 
andre lister, og det plejer der ikke at gøre, er 
den opstillede liste valgt. 
 

Orienterings- og opstillingsmødet afholdes i 
år tirsdag den 9. september kl. 19 i 
mødelokalet ved præstegården. På mødet 
vil der først blive givet en orientering om 
menighedsrådets arbejde i de forløbne 4 år 
og om kommende opgaver for det nye 
menighedsråd. 
 
Efter orienteringsmødet vil der være en 
pause, og derefter vil opstillingsmødet 
begynde. Alle, der er interesseret i at få 
indflydelse på det nye menighedsråds 
sammensætning, har her mulighed for at 
være med til at bestemme, hvem der skal 
vælges, så det er vigtigt at møde op denne 
aften. På det sidste orienterings- og 
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opstillingsmøde for 4 år siden blev der 
opstillet 9 kandidater. De 7, der fik flest 
stemmer, blev valgt til menighedsrådet, de 
øvrige 2 blev suppleanter. 
 
Det er meget vigtigt for det kirkelige liv i 
Svenstrup Sogn, at der er et velfungerende 
og rimelig aktivt menighedsråd. 
Menighedsrådets arbejde består først og 
fremmest i at støtte præsten i dennes 
arbejde med gudstjenesten og med kirkelige 
aktiviteter uden for gudstjenesten. Den 
bedste støtte får præsten ved, at man som 
menighedsrådsmedlem kommer i kirke. Vi 
er jo i den situation, at Peter Ruge rejser. En 
ny præst vil blive valgt af det nuværende 
menighedsråd, mens et nyt menighedsråd 
vil få som hovedopgave at understøtte den 
nye præst, der tager over den 1. januar. Vi i 
det siddende menighedsråd ser meget 
gerne, at det vigtigste i den liturgi, Peter 
Ruge og Ole Andersen har indført, 
videreføres. Det gælder bl.a. 
kirkeværtsordning og kirkekaffe, 
musikinterval, kirkekorets store rolle, 
gående altergang, tænding af fyrfadslys på 
døbefont og af dåbslys ved barnedåb og 
menighedsgudstjenester. Vi vil forsøge at 
vælge en ny præst, der er meget 
interesseret i et nært samarbejde med 
menighedsrådet og menigheden, åben for 
en løbende fornyelse af gudstjenesten og 

villig til at respektere den aktive rolle, som 
menigheden spiller i Svenstrup Kirke.  
 
En anden, ligeledes meget vigtig del af 
menighedsrådets arbejde er at sørge for 
rammerne, d. v. s. sørge for, at kirke, 
kirkegård og præstegård holdes i forsvarlig 
stand. Hvad dette angår, har vi i den 
forløbne periode først og fremmest arbejdet 
med en fornyelse af kirkegården, hvor flere 
og flere kistegrave forsvinder og erstattes af 
urnegrave. Vi har også fået forbedret 
toiletforholdene ved mødelokalet, hvor der 
nu er etableret et handicapvenligt toilet. Vi 
har desværre en stram økonomi pga. store 
afdrag og renter i forbindelse med 
renoveringen af kirken i 2003.  
 
Det kommende menighedsråd kommer til at 
begynde med især til at arbejde med en 
gennemgribende istandsættelse af 
præstegården, som vil nødvendiggøre, at vi 
optager et afdragsfrit lån i stiftet frem til 
2011, hvilket jo betyder, at vi vil have en 
stram økonomi mange år frem i tiden.  
 
Der har været en god stemning og et fint 
samarbejdsklima i det siddende 
menighedsråd, det kan forhåbentlig 
fortsætte i det nye råd. 
 

Svenstrup Menighedsråd 
v/Thomas Damgaard 

 
 

 
 

 
Ny Indsamlingsbøsse 

 
Svenstrup kirke har fået ny 
indsamlingsbøsse. Den er lavet af træ og 
drejet af Matthias Jensen i Stevning. Den er 
af træ fra den gamle lindealle på trekanten 
foran kirken, ligesom dåbslysestagerne som 
Matthias Jensen også fremstiller. 
 
Kirken havde ellers to gamle kirkebøsser. 
De var lavet af en lokal smed måske 
omkring 1900. De var ikke særlig kønne, 
men havde en selvfølgelig værdi, fordi de 
havde været ved kirken så længe og var 
fremstillet af en lokal håndværker. 
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Grunden til at de gamle bøsser blev stjålet 
var, at nogen opdagede, at der var mønter i 
dem. Tidligere stod en kirkebøsse i reglen 
åben, men vi havde været så uforsigtige at 
sætte hængelås på dem, og da nogen 
havde opdaget at, der var penge i og da det 
gjaldt om at få mønterne ud, var der jo ikke 
andet at gøre end at tage bøsserne med sig. 
 
Den nye kirkebøsse er en gave fra Matthias 
Jensen, og der er god mening i, at det 
endnu engang er en lokal håndværker, der 
fremstiller kirkens indsamlingsbøsse. 

 
Dåb 
Cevin Fynbo Hansen 
 
Viede 
Linda og Anders Jørgensen,  Tårup 
 
Døde og begravede  
Else Jørgensen,  Svenstrup 
Jens Hansen,  Svenstrup 
 
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 8-14 på kirkegården 
og på telefon 74 45 63 02. 
 

Kirkens hjemmeside 
Kirkens hjemmeside findes på: 
www.svenstrupkirke.dk. 
Her finder man alle relevante oplysninger 
om kirken, menighedsrådet, 
gudstjenestetider, møder osv. 
 
Menighedsrådet 
Der er menighedsrådsmøde den 19. august 
2008, kl. 19:00 i mødelokalet ved 
Præstegården.  
Menighedsrådets møder er offentlige, og 
alle interesserede er velkomne. Referater 
fra menighedsrådsmødet er fremlagt i 
kirkens våbenhus. 
 
Menighedsrådets medlemmer er. Thomas 
Damgaard (formand), Carl Chr. Schink 
(kirkeværge), Finn Broesby-Olsen, Bente 
Purup, Maja Jørgensen, Solveig Herborg, 
Karin Melchior, Ole Andersen (medarbejder 
repræsentant), Peter Ruge (sognepræst). 
 
Gudstjenesteliste 
Søndag  6.7 10:30   
Søndag  13.7 10:30   
Søndag  20.7 10:30   
Søndag  27:7 19:30 
 
Søndag  31.8 10.30 

Konfirmandvelkomst. Kitty H. 
Jensen 

 
Øvrige tidspunkter for gudstjenester i august 
og september kendes endnu ikke. De 
tilrettelægges, efter at Peter Ruge er rejst, af 
provst Anne Margrethe Hvas, Ketting. Så 
snart tidspunkterne kendes, vil de blive lagt 
ud på hjemmesiden og slået op på 
opslagstavlen i våbenhuset. 
 
Vakance 
I tiden 1. august 2008 - 1. januar 2009 vil 
der ikke være nogen præst i Svenstrup. Ole 
Werth Sørensen, Oksbøl, vil være 
kirkebogsførende præst, hvilket vil sige, at 
alle henvendelser vedr. barnedåb, bryllup og 
begravelse/bisættelse skal rettes til Ole 
Werth Sørensen, 74 45 11 42. 

 

http://www.svenstrupkirke.dk
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Stolbroladen – sommer nyt 
 
Kreative aktiviteter og 
maleriudstilling på 
Stolbroladen 
 
Vi planlægger igen i år at afholde kreative 
aktiviteter, som vi har gjort i flere år. Vi 
starter onsdag den 2. juli 2008, kl. 14 -17 og 
fortsætter hver onsdag til og med den 13. 
august 2008. 
 
• Igen i år kan man laver smykker og 

andre nye ting i stenklubben 
• Fotoklubben laver igen en skattejagt og 

står for cafeen 
• Farveladen tilbyder forskellige former for 

maleri også her har vi nogle nyheder 
 
Man kan bare møde op, der er ingen 
tilmelding. 
 

Pris 30 kr. for at deltage en hel eftermiddag, 
dog lidt materiale udgifter til visse ting. 
 
Derudover har vi udstilling af vores malerier 
som er i forskellig stil arter. 
 
Anna Weber 

 

Hilsen til Svenstrup 
 
Hvad er det for en verden, vi lever i? 
Jeg har før skrevet ”Svenstrup er en 
dejlig by”. 
 
Jeg mener det da stadig – men hvad er 
det for en verden, vi lever i? Alt skal 
være stort – alt stort dræber det mindre! 
Hvad tænker jeg nu på? Selvfølgelig 
”Lissie’s Butik!” 
 
Der er tilbud i én af de store butikker i 
Havnbjerg – Nordborg – Guderup, ak ja alt 
skal være stort, man snupper lige bilen – 
suser af sted – man skal jo alligevel have 
fyldt benzin på. 
 
Ak ja – man kan jo lige snuppe en kage til 
aftenskaffen – ohøj – det er fredag og 
sliktime ved aftenskaffen - - - det var 

det – så er den handel lavet – benzin – 
kage – slik m. m. foa at spare 6,95 kr. på 
et enkelt tilbud! 
 
Og dette sker i en velfungerende landsby 
med mange forskellige foreninger og 
aktiviteter. Nu er det nok for sent at 
redde ”Lissie’s Butik”, tilbage står så mon 
man i tide kan redde KIRKEN og bakke op 
om den? 
 
Kun fremtiden vil vise det! 
 
En hilsen til Lissie’s Butik, Kirken og E 
SvenstruPPe’ Med Tak for tiden der er 
gået 

Birgit Petersen 
Th. Brorsonsvej 78, Nordborg 
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Svenstrup Ringriderforening 
 
Svenstrup ringridning 2008 
 
Allerførst en stor tak til alle som var med til 
endnu engang at gøre Svenstrup ringridning 
til et vellykket arrangement. Festpladsen var 
rigtig godt besøgt. 
 
Tak til sponsorerne. 
Indvielsen af vores nyindkøbte telt gik fint, 
og de 33 hjemmebagte lagkager og 7 
pladekager blev alle spist. 1000 tak til alle 
kagebagerne. 
 
124 ryttere deltog i selve ringridningen. Efter 
en spændende dyst kunne Henrik 
Christensen, Gråsten kåres som konge, 

kronprins blev Lotte Ellegård, Fynshav og 
Lene Clausen, Bovrup blev prins. Alle havde 
24 ringe. Efter omridning med Maria 
Byllemos og Monica Jørgensen blev Dorthe 
Johansen bedste Svenstrup rytter. Alle tre 
havde 23 ringe. 
 
Jeg har flere lagkagefade som ikke er blevet 
afhentet – ring tlf.74 45 62 50, hvis du 
mangler dit fad, så kommer jeg forbi med 
det. Har du ved en fejl fået det forkerte med 
hjem, bytter jeg også gerne, da vi mangler 
et stål fad. 

På arrangørernes vegne 
Dorthe Johansen

 
 

Resultat fra Svenstrup`s 
Børne cykelringridning 

 
Aldersklasse 3 til 7 år 
1. Sofie Lehmann, Svenstrup 9 ringe 
2. Dennis Johansen, Svenstrup 7 ringe 
3. Claus Bonde, Svenstrup  5 ringe   
  
Flottest pyntet cykel: Sofie Hofland         
  

Aldersklasse 8 til 11 år (12 omgange); 
1. Jesper Nielsen, Augustenborg 12 ringe 
2. Matias Voigt, Svenstrup  10 ringe 
3. Jonas Jacobsen, Augustenborg  9 ringe  
  
Flottest pyntet cykel: Katrine Kock 
  
M.v.h. Lis Andersen 

 
 

 

 
 
Bestyrelsen:  Telefon: 
 
Formand:   Bibi Andersen  30207483  
Næstformand: John Herbst   50591516 
Kasserer:   Inger-Marie Lyhne 74425283 
Sekretær:   Louise Andersen  20763407 
Fodbold:   Karin Frost Jensen 22531887 
Gymnastik:   Dorith Sprenger  20966505 
Badminton:  Jan Jørgensen  61602238 
 

Mail: bibi@andersen.mail.dk 

mailto:bibi@andersen.mail.dk
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HØSTFEST 2008 
 
  
 

Så er der atter høstfest for alle! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budbringer 
 
 

 
 

Tremmeseng købes 
 

Henvendelse til 
Eva Tagesen, Svenstrup 

Mobil tlf. 26 14 57 71 
 
 
 

 
 

 
Højtalere sælges 

Jamo Compact Sat/Sub. 
70 W rated power. 

Pris: 400 kr. 
 

Henvendelse til 
Jesper Bloch, Sandvej 31 

tlf. 74 45 65 85 

Sæt kryds i din kalender til et brag af 
en fest 
 

Svenstrup Forsamlingshus skaber 
igen de helt rette rammer til en 
hyggelig og uforglemmelig aften med 
masser af go’ musik og lækkert mad.. 
 

Tag dine venner og naboer med, 
samt højt humør!   

Lørdag den 20. september 
2008 kl. 18:00 
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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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Fantastisk – Fantastisk – Fantastisk 
Hvad forever kvalitets Aloe Vera kan gøre for os mennesker og dyr 

Hvorfor ik` prøve, jeg er sikker på det Aloe kunne gøre noget god 
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. 
Der er produkter til a drikke og til at smøre på. (husk forårssolen nemt kan overraske os) 

 
Der er en gave til de 10 første ordre 

 

Forever kvalitets Aloe Vera: 
Nordborgvej 113 Svenstrup 

 
Ring til 61 67 09 50.  

eller Skriv Sms. 61 67 09 50  
Skriv en E. mail: agove@mail.tele.dk 

Hjemmeside: www.myaloevera.dk/ove  
 

mailto:agove@mail.tele.dk
http://www.myaloevera.dk/ove
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Aktivitetskalender 
… … juli & august 2008 

Tidspunkt  Aktivitet Mødested 
 
Onsdag d.  2. juli Kl. 14-17 Kreative aktiviteter hver onsdag til den 13. aug. Stolbroladen 
 
Søndag d.  6. juli Kl. 10:30 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 Kl. 9-13 Sidste frist for tilmelding til Sommerudflugt - Foredragsforening 
 
Søndag d. 13. juli Kl. 10:30 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Søndag d. 20. juli Kl. 10:30 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Søndag d. 27. juli Kl. 19:30 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Søndag d.  3. aug. ? Gudstjeneste (se Kirkens hjemmeside eller i våbenhuset) 
 
Søndag d. 10. aug. ? Gudstjeneste (se Kirkens hjemmeside eller i våbenhuset) 
 
Søndag d. 17. aug. ? Gudstjeneste (se Kirkens hjemmeside eller i våbenhuset) 
 
Tirsdag d. 19. aug. Kl. 19:00 Menighedsrådsmøde Præstegården 
 
Onsdag den 20. aug. … … sidste frist for indlæg til E SvenstruPPe’ september udgave 
 
Søndag d. 24. aug. ? Gudstjeneste (se Kirkens hjemmeside eller i våbenhuset) 
 
Torsdag d. 28. aug. Kl. 17:00 Sæsonstart – Nord-Als Folkedansere Alsingergården 
 
Fredag d. 29. aug. … … udkommer E SvenstruPPe’ september nummer 
 
Søndag d. 31. aug. Kl. 10:30 Gudstjeneste – Konfirmandvelkomst (Kitty Jensen)  

Svenstrup Kirke 
 
Torsdag d. 4. sept. Kl.  9:30 Sommerudflugt – Foredragsforeningen  

parkeringsplads over for Forsamlingshuset 
 
Søndag d.  7. sept. ? Gudstjeneste (se Kirkens hjemmeside eller i våbenhuset) 
 
Tirsdag d. 9. sept. Kl. 19:00 Valg til Menighedsråd, Orienterings- og opstillingsmøde  
   Præstegården 
 

 (......uden ansvar) 
 

 


