
 
 
                         Den mørke tid er kommet….. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     bladene er næsten faldet af træerne…. 
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Kommentar 
 
 
Nu når den mørke tid kommer, skal du være sikker på, at du 
er en lysende cyklist. Lygter og reflekser skal være i orden, 
for ellers kan andre trafikanter ikke se dig. 
 Tjek derfor om din cykel er OK. : 
• Rød baglygte 
• Forlygte – gul eller hvid 
• Rød refleks bag på cyklen  
• Hvid refleks foran på cyklen 
• Reflekser på hjul eller pedaler 
Husk: 
• Lygterne skal side på cyklen og ikke på tøjet 
• Der skal være lys på fra solnedgang til solopgang 
Tøjreflekser: 
• Er vigtige, for at blive set når man går  
• De skal helst sidde eller hænge på benene, for så bevæger 
de sig så lavt, at bilernes lys fanger dem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Vi har nu fået dobbeltrettet cykelsti fra Kløvertoften til 
Ugebjergvej, og da kan cyklisterne og bilerne komme meget 
tæt på hinanden, især ved Apotekergade`s udkørsel. 
Hajtænderne er så langt tilbage, at man som bilist, ikke kan 
se langt nok til siden om der kommer nogen, ergo må man 
lidt længere frem, og så er det problemet opstår, da er 
bilerne allerede ude på cykelstien.    
  
Eva Tagesen
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Nygård 
 
 

EXOPLANETER HVAD ER DET? 
Astronomiaften på Nygård 

 
Tid:   Torsdag 19. November kl. 19.00. 
Hvor:  Den gamle skovfogedbolig NYGÅRD i Nørreskoven  på Als. 
Medvirkende:   John Andersen, cand. scient.  
Entre:  Medlemmer  af Foreningen Nygård 60 kr. Ikke medlemmer 75 kr. 
  Kaffe, vand,  kage kan købes. 
Arrangør:  Foreningen Nygård. 
 
NYGÅRDS JULEVÆRKSTEDER 

Aktiviteter for hele familien 
 

Kom og fremstil engle af uldflor, stjerner, hjerter, julenisser af naturmaterialer, 
juledekorationer. 

Lyt til en god julefortælling 
  

Tid: Lørdag 28. November i tidsrummet kl. 13.00 – 17.00 
Sted: Den gamle skovfogedbolig NYGÅRD i Nørreskoven på Als 
Entre: 20 kr. Kaffe og vafler kan købes 
Salg: Mulighed for køb af færdige juleting 
 
Alle er velkomne 

FORENINGEN NYGÅRD 
 

 

Svenstruplauget:           Hjælp – Hjælp – Hjælp. 
 

Årsmødet d. 21.10. var vældig hyggeligt. 
Anette Hedensted gav os en god og 
munter  opsang om fællesskab og 
livskvalitet. Desværre kunne vi ikke finde 
nok nye medlemmer til Lauget. Der er 
foreløbig to, men vi skal finde tre mere. 
Hvis vi fortsat skal have festligheder som 
f.eks. uge 42 og fællesspisning ved  
ringridningen, så skal der findes nye 
medlemmer. Det er op til jer alle sammen  

i Svenstrup, om Laugets arbejde skal 
fortsætte. Så derfor, meld dig nu til 
Laugets spændende arbejde. Du kan 
henvende dig til:  
Agnes: Tlf.: 40989289 
Børge:  Tlf.: 74456541 
Bente:  Tlf.: 74456568 
 
På bestyrelsens vegne 
Bente Purup. 
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NYT FRA KIRKEN  
 
 
Særlige begivenheder i og 
omkring Svenstrup Kirke: 
Allehelgensgudstjeneste - Søndag d. 
1. nov. kl. 10.30 
Kom og tænd et lys for én, du særligt 
savner! 
Vi mindes de kære, som vi har mistet. Det 
er lige meget, hvor længe det er siden. 
Under Gudstjenesten vil vi høre nogle 
livsfortællinger fra mennesker, der har 
mødt døden, blive læst højt. Der vil blive 
tændt lys for dem, der er døde i sognet 
siden sidste Allehelgen, og der vil i 
sammenhæng hermed være mulighed 
for, at der kan blive tændt lys for 
andre, som er døde – du skal blot 
lægge en seddel med navnet på den 
afdøde i det fine hvide sand i 
døbefonten, så vil navnet blive læst 
op, og der vil blive tændt et lys for 
vedkommende. 
  
Kirke og forsamlingshus - Tro og 
samfund. Søndag den 15. november 
får vi besøg af Bjarne Nielsen Brovst.  
Sammen med ham vil vi konkret bevæge 
os fra kirke til forsamlingshus og i 
prædiken og foredrag se på 
sammenhængen mellem tro og samfund. 
Vi begynder derfor i Svenstrup Kirke 
kl. 19.00, hvor søndagens tekster og 
gudstjeneste kredser om dette emne. 
Den kendte højskolemand, Bjarne 
Nielsen Brovst vil være gæsteprædikant 
ved gudstjenesten, og efter en kop kaffe 
m.m. i forsamlingshuset vil han (”en af 
Danmarks bedste fortællere”) kursere 
over de livsværdier, der knytter sig til at 
være engageret i sit samfund. 
  
1. søndag i advent, den 29. november, 
bærer vi julens lys ind i Svenstrup 
Kirke. Flammen er tændt ved den evigt 

brændende flamme i kirken over Jesus 
fødested i Bethlehem. Fra denne dag vil 
vi fremover kunne tænde vores lys i 
kirken ved denne flamme, som konstant 
vil brænde i vores kirke enten i 
døbefonten eller i et dertil egnet 
”lysskab”. Konfirmanderne deltager i en 
lysprocession ved indgangen til 
gudstjenesten og vi tænder det første lys i 
adventskransen. 
  
2. søndag i advent, den 6. december 
kommer Nordborgkoret og giver ekstra 
stemmer og korsatser til gudstjenesten. 
Bagefter er der kage og gløgg. 
  
Bedstegudstjeneste - Søndag d. 13. 
dec. kl. 14.00, 3. søndag i advent  
Denne Gudstjeneste står i 
bedsteforældrenes og børnebørnenes 
tegn. Bedsteforældrenes, fordi vi alle har 
brug for bedstes fortælling og modne 
kærlighed og børnebørnenes, fordi det er 
deres jord. Vores lokale spejdere (KFUM 
og K) deltager sammen med 
repræsentanter fra 
menighedsgudstjenestegruppen i 
forberedelse og udførelse. Vi holder 
Gudstjeneste kl. 14 samtidig med 
domkirken i København, hvor ærkebiskop 
Rowan Williams prædiker i forbindelse 
med klimatopmødet. Kl. 15.00 slår vi 
sammen med kirker landet over 350 
klokkebedeslag for klimaet. Mellem de to 
begivenheder er der lidt mundgodt til 
børnene. 
  
”Vi synger julen ind” 4. søndag i 
advent, den 20. december kl. 16, og 
lytter til juleevangeliske læsninger 
(tema: Overvældende glæde). 
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Min yndlingssalme. 
Salmestafetten har jeg modtaget fra Ole 
Andersen. 
Blandt  især nyere salmer har jeg  valgt 
Lisbeth Smedegård Andersens : ”I går var 
hveden moden”, nr. 717 i salmebogen, 
skrevet i 1994 og 2002. 
Lisbeth S. Andersen skriver i et 
nutidssprog til /om nutidsmennesker. 
Salmen viser os genkendelighed fra 
hverdagen – f.eks. får vi ikke lige gjort 
det, vi skulle - men beder os stadig turde 
være levende mennesker med håb, 
ønsker og forventninger. 

I vers 3 får vi et godt forslag: I kirken  får 
vi rum til eftertanke og stille øjeblikke, 
berøres af ord og musik  og lader tanke 
og sind svæve omkring i frit fald. 
Salmen bekræfter os  i,  at kirken til alle 
tider er vidne om vores  tro, - også ”når 
skyggerne bliver lange og vinden lægger 
støvet til ro et ukendt sted”. 
Erik Sommers melodi til nr. 552 klæder 
salmen. 
Hilsen Ruth Good 
Stafetten sendes videre til Gunhild 
Rasmussen, tidligere Ravnsbjergvej. 

 
 

 
Evangelisk kvarter 
Et evangelisk kvarter kan vare fra et 
splitsekund til en evighed. Det er både et 
sted og et tidsrum: et kvarter – et sted, 
hvor man kan bo - og en stund - et 
frikvarter. 
- et evangelisk kvarter: 
Når klokkerne lyder 
Når klokkerne lyder, har vi evangelisk 
kvarter. Her lyder midt i verdens larm et 
klingende bud på en fest – en stund, som 
er midt i verden og dog ikke af denne 
verden. En lille tid til eftertanke eller bøn 
– om du vil. 
Her midt i det offentlige rum lyder det igen 
og igen – ved solopgang og solnedgang, 
ved gudstjenester og andre kirkelige 
handlinger – og så mindsanten også for 
en gangs skyld på en særlig dag som den 
13. december, hvor vores biskop har 
opfordret os til at ringe til håb og alarm for 
vores gamle klode og dens forbrugsslidte 
klima, der er til så kæmpe ulykke for 
fattige og udsatte mennesker især i Afrika 
og Asien. 
Grib dagen – grib den stund af 
eftertænksomhed og bøn – håb og tro, 
som lyden af vores gamle klokker hjælper 
dig til! Stå stille et øjeblik og fald helt til ro 
ved bedeslagene. 
Bedeslagene afslutter klokkeringningen 
og giver os de ni slag, som skal minde os 
om, at der findes en Far i Himlen, der  

fylder alle fader- og moderhjerter med tro 
og grænsesættende tryghed. At der 
findes en menneskesøn, der fylder alle 
broder- og søster hjerter med håb og mod 
til at sætte sig selv ind for hinanden, og at 
der findes en Hellig Ånd, der leder os til 
vores medmenneske og gør, at vi kan 
elske.  
Nedenstående lille bøn kan være 
indledningen til et evangelisk kvarter, en 
gudstjeneste eller lignende, og den kan 
også hjælpe os til at bruge de daglige 
klokkeslag efter deres formål: En lille 
stund i selskab med den vi tror på og i 
fællesskab med alle dem, der også lige 
dér lader tid og evighed mødes i et 
”evangelisk kvarter”. 
(kling): Far – (kling): Søn – (kling): og 
Helligånd - giv os: 
(kling): Tro – (kling): Håb – (kling): og 
Kærlighed - i dit navn: 
(kling): Far – (kling): Søn – (kling): og 
Helligånd! Amen! 

 
PS: Denne lille bøn bruges i Svenstrup 
Kirke sammen med f.eks. konfirmander 
eller dåbsfolk til lige før vi går ind til 
præludiet ved en gudstjeneste.  
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Kirkebil 
Kirkebilen bestilles hos GF-Taxi på telefon 74 45 95 45 senest dagen før gudstjenesten. 
"Kirkebil" er til rådighed for enhver, der er dårligt gående. 
  

Kirkegården 
Graver og kirketjener Torben Nielsen træffes i arbejdstiden 8-14 på kirkegården og på 
telefon 74 45 63 02. 
  
Kirkens hjemmeside 
På: www.svenstrupkirke.dk finder man alle relevante oplysninger om kirken, 
menighedsrådet, gudstjenestetider, møder osv. Her kan du tillige hente dig en relevant 
prædiken eller en lille meditativ bøn at slide på.  
I øvrigt henvises til ”Nyt fra Kirken” i de lokale blade ”E’Svenstrupper” og ”Rundt om 
Stevning” samt en ”Kirke-seddel”, der altid ligger fremme i våbenhuset. 
  
Sognepræst 
Bo Scharff 
Der er altid mulighed for at træffe sognepræsten enten ved at henvende sig på 
præstegårdens kontor (den nye sydindgang) eller ved at træffe aftale over telefonen - dog 
undtagen mandag. Giv endelig sognepræsten besked, hvis der er viden om, at der på 
grund af sygdom eller lignende er brug for et ekstra besøg. 
Tlf.: 74 45 62 05 – e-mail: BOSC@km.dk 
  

Menighedsrådet 
Møde den 17. nov. 
Møderne holdes kl. 19 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), Asta Broesby-Olsen 
(næstformand), Bente Purup (kasserer i rådet), Maja Jørgensen (kontaktperson), Ruth 
Good, Gert Sommerlund, Bo Scharff (præst, født medlem), Torben Nielsen (medarb. 
repr.).  
Uden for rådet: Carl Chr. Schink (kirkeværge), Ole Rasmussen (kasserer). 
 

Dåb: 
24. oktober: Marie Have Hansen 

25. oktober: Zenia Petz Jepsen 

25. oktober: Freja Nørrelykke Duus 
Christensen    

Døde og begravede:  
28. september: Asmus Bonde 
 Viede: 
24. oktober: Karin Pedersen og Klaus 
Have Hansen 

 
 

http://www.svenstrupkirke.dk
mailto:BOSC@km.dk
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Svenstrup ringriderforening  
Afholder generalforsamling,  

onsdag d. 25. november, klokken 19,30  

i SUF’s klubhus bagved skolen.  

Dagsorden:   

• Valg af dirigent  
• Formandens beretning ved Dorthe 

Johansen  
• Regnskab ved Vivi Riggelsen  

• Valg til bestyrelse:  
• På valg er:  
• Sanne Riggelsen og  
• Dorthe Johansen  
• Evt.  

Foreningen er vært ved kaffe/the og 
kage.  

På bestyrelsens vegne  

Dorthe Johansen 

 
 
 
 

Svenstrup vandværk. 
 
Der er taget vandprøver både på 
vandværket og ledningsnettet. Begge 
prøver viste et tilfredsstillende resultat, 
dog er der målt en lille overskridelse på 
ammonium på 0,012mg/l. 
Alle analyseresultater kan ses 
på Internettet under: WWW.svenstrup-
vand.dk  under analyserapport.  
Samtlige husstande skulle gerne have 
modtaget et aflæsningskort, enten pr. 
post eller pr. mail som skal afleveres 
senest d. 12. november – husk det nu. 

Det koster 100kr. hvis det ikke 
afleveres til tiden.  
Dem der bor til leje modtager ikke et kort, 
da udlejer får tilsendt kortet, og skal 
sørge for aflæsningen. 
Aflæsningen skal afleveres til kasserer 
Jørgen Jørgensen, sandvej 15 eller på 
mail til: sandvej15@live.dk  
 
 
På bestyrelsen vegne  
Gert Johansen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sandvej15@live.dk


 
 

Brandværn 

 
 
Her er hvad vi har haft af udkald/aktiviteter siden sidst.  
24 sep.              kl 18.32               Flystyrt /almeringsøvelse 
(redningsbåd) 
 
Vi vil løbende skrive i Svenstruppe hvad vi har kørt til af alarmer og 
samtidig vil vi nævne hvornår vi har vores øvelser. 
Vi siger velkommen til vores nye brandmænd: 
Henrik Juul Nielsen 
Dennis Autzen Pedersen 

         Gert Marek

Hvis der sidder nogle som har lyst til at se hvad vi laver på øvelserne er i velkomne til at kigge 
ned, Vi mødes på stationen klokken 18.30 under selve øvelsen vil i kunne se hvorledes det hele 
foregår og hvad der sker, både hvad holdlederen, røgdykkerne og resten af mandskabet laver, 
og efterfølgende er der hygge og snakken på stationen. 
 
Øvelser i den kommende måned: 
2 november Øvelse Brandhus /røgdykker øvelser Brandskolen Sønderborg. 
23 november Øvelse Farlige stoffer  
6 December JULETRÆSFEST 
Ved interesse tage kontakt til en brandmand eller vores kaptajn  
Kenneth G. Svendsen 
Tlf.: 20 76 12 16

 

Søndag den 6. december, kl. 14:00-16:30 
Juletræsfest for børn 

på Svenstrup Brandstation 

 Tilmelding mht. godteposer til: 
 

Finn Lehmann        tlf. 7445 6061 / 4085 6061 

Tom Marek           tlf. 6137 0924 

Helge Kock           tlf. 7445 1314 / 6127 0242 
 

... ... senest den 3. december 
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 Winds - Galleri  
 

Kom til åbent Hus -  forkæl sanserne, der bydes på:  
Galleri, keramik, hjemmelavet lækkerier, kranse, dekorationer. pynte grønt m. m. 

Så ta` en lørdag el. Søndag fri, og kom et smut forbi. 

Lørdag/Søndag - d. 21/22.11. kl.1300 til 1800. 

Lørdag/Søndag - d. 28/29.11. kl.1300 til 1800. 

På gensyn i WINDS-GALLERI.    

Ugebjergvej 5, Svenstrup 

Tlf.74456330 - Åbent efter aftale. 

På forhånd mange Tak, og rigtig god dag.  

MVH. Ida Wind 

 
 
 
 

Lokalhistorisk forening: 
  
Arkivet har i november åbent:  
Mandag d. 2. nov. fra 14 til 18  
Mandag d. 16. nov. fra 14 til 18 
Desuden har det åbent på valgdagen, tirsdag d. 17. Nov fra 9 til 18. 
 
 
 
  

Foredragsforeningen. 
 
 Inviterer til foredrag med Anne Krestine Nielsen, Mjang (tidl. Stevning)  
torsdag d. 12. Nov. kl. 14 i Svenstrup forsamlingshus. 
Vi tager en tur til Iran i ord og billeder. Iran er et helt andet land og kultur langt fra det vi kender. 
           
MVH.   Jørgen Valentin 
  



 

Budbringer 
 

 

Græsklipning af plæner udføres  

i Svenstrup og omegn.  

Kontakt Hans på mobil:  20621090 
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Julestue 2009

Papirklip
Træting
Dek. porcelæn
Saltdej/str. nisser
Pileflet
Juledekorationer
Knivmager
Café m/hjemmebag

Strikkede ting/småkager 
Smykker
Gaveartikler
Glas/glaskugler/nips
Mohair
Kniplinger
Patchwork
Syet jule og brugsting

Trævlerne Alsingergården Svenstrup 6430 Nordborg

Lør. d.28.11 kl.10-16
Julemanden kommer

Søn. d.29.11 kl.10-16
Julemanden kommer    

Alsingergården. Sandvej 21

Gratis adgang.
Velkommen til juleudstillingen.

 
 
  



 

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  
 

 
 
 

 
 

 
 

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:agove@mail.tele.dk
http://www.myaloevera.dk/ove
mailto:bibi@andersen.mail.dk


 

 
 
 
 

• 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… 

 

 
 



Aktivitetskalender 
  

Tidspunkt       Aktivitet   Mødested 

Søndag  d.  1. Nov. kl. 10.30 Allehelgengudstjeneste  
  (tema: Livet,døden og Kærligheden) Svenstrup Kirke  
Søndag  d.  1. Nov. kl. 14.30 Søndags- Cafèen Stevning Kulturhus 
 
Mandag  d.  2. Nov. kl. 15-18 Lokalhistorist Arkiv Stevning Kulturhus 
 
Søndag  d.  8. Nov. kl. 10.30  Menighedsgudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Torsdag d. 12. Nov. kl. 14.00 Foredragsforening Svenstrup Forsamlingshus 
 
Søndag d. 15. Nov. kl. 19.00 Gudstjeneste  Svenstrup Kirken 
   med efterfølgende foredrag i  Svenstrup  Forsamlingshus  
    ( tema: Tro og samfund) 
   Prædikant og foredragsholder: Bjarne Nielsen Brovst. 
Mandag d. 16. Nov. kl.15-18 Lokalhistorisk Arkiv Stevning klubhus 
 
Tirsdag  d. 17. Nov. kl.  9-18 Lokalhistorisk Arkiv Stevning klubhus 
  
Torsdag d. 19. Nov. kl.19.00 Astronomiaften Nygård 
  
Fredag  d. 20. Nov.. … … Sidste frist for indlæg til E`SvenstruPPe`s  December nummer. 
 
Søndag d. 22. Nov. kl.  9.00 Gudstjeneste ved Preben Holm Svenstrup Kirke 
  
Onsdag d. 25. Nov. kl. 19.30 Ringriderforening: Generalforsamling.  SUF`s klubhus 
 
Lørdag  d. 21. Nov. kl.13.00-18.00   
Søndag d. 22. Nov. kl.13.00-18.00 
Lørdag  d. 28. Nov. kl.13.00-18.00  Ugebjergvej 5 Svenstrup 
Søndag d. 29. Nov. kl.13.00-18.00 
 
Lørdag  d. 28. Nov. kl.10.00-16.00  Alsingergården 
Søndag d. 29. Nov. kl.10.00-16.00 
   
Lørdag  d. 28. Nov. kl.13.00-17.00  Aktiviteter for hele familien Nygård 
 
Søndag d. 29. Nov. kl.10.30 1. Søndag i advent  
  (tema: Lysets magt over mørket) Svenstrup kirke 
   
Søndag  d. 6. Dec. kl.10.30 2. Søndag i advent med Nordborgkoret Svenstrup Kirke 
 
Søndag  d. 6. Dec. kl.14.00-16.30 Brandværnet`s juletræsfest Brandstationen 
   ( tema: Kærlighedens lys )  
 
Onsdag d. 2. Dec.. … … Udkommer næste nr. af E`SvenstruPPe … …  
 
 (... ... oplysninger uden ansvar)    
 

Julestue Trævlerne 

November 2009 

Vinds Galleri 
  


