
 
 
 

 

 
 

 

Juli/august 2010 
Nr.6 /34. årgang 
 
Indhold side 
Kommentar 2 

Redaktion & Kontaktudvalg 2 

Nyt fra kirken 3 

Stolbroladen – aktiviteter 5 

Hjertelig tak 5 

Ringridning 6 

Cykelringridning 6 

Høstfest 7 

Svenstrup lauget 8 

Annonce – hundehvalpe 10 

Foredragsforeningen 11 

Koncert – Henrik Jansberg 12 

Folkedans  13 

Lokalhistorisk forening 13 

Aktivitetskalender 16   

Indlevering til næste nr. 
...senest  den 20. august 

til.... Dorthe Hoffland, Sandvej 21 
E-mail:   e.svenstruppe@gmail.com 
                                                    
Samling af næste nummer:  
      Tirsdag d. 31. aug. kl. 19.00 

mailto:e.svenstruppe@gmail.com


Juli/august 2010 Side 2 af 16 E SvenstruPPe’ 

Kommentar 
 
 
Så er det atter sommer og ferietid – og hvor er det dejligt, at 
også vejrguderne endelig giver os sommer. Jeg synes, det 
har været et vådt og koldt forår, men heldet har da været 
med os i Svenstrup, så der var godt vejr til ringridningen. 
 
Dette sommernummer af E Sventruppé er ikke så stort, men 
der er nogle gode arrangementer til efteråret, hvis man ikke 
lige har alderen til sommeraktiviteterne i Stolbroladen. 
Personlig glæder jeg mig til at høre Henrik Jansberg Band – 
de kan anbefales, selvom jeg ikke lige har hørt dem i den 
konstellation. 
 
 

 
 
 
God sommer til jer alle 
 
Dorthe Hoffland 
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Nyt fra kirken 
 
Særlige begivenheder i Svenstrup Kirke juli - 
september 2010: 
Søndag d. 22. august kl. 10.30 Rytmisk 
gudstjeneste med konfirmandindskrivning 
Efter gudstjenesten er der indskrivning af 
årets nye konfirmander. Den tilsendte 
seddel skal afleveres i udfyldt stand, og i 
forbindelse med lidt kaffe, sodavand og 
snitter vil der være et par prøver på, hvilke 
temaer undervisningen vil byde på samt 
orientering om årsplan og arrangementer.  
 
Min yndlingssalme - af John Petersen 
 
Det, at jeg nu har modtaget stafetten med at 
fortælle om min ynglings salme, tvinger mig 
jo til at tænke over hvilken salme jeg skal 
vælge og det er svært, for der er mange 
gode salmer, min første indskydelse er ’ Det 
kimer nu til julefest’ med tekst af Grundtvig 
og en skøn melodi af C. Balle, det bliver ikke 
rigtig jul med mindre man har siddet i kirken 
juleaftens eftermiddag og sunget den! men 
det er jo ikke for sæson for julesalmer, så 
tankerne får igen lov at svæve frit, næste 
salme der dukker op er ’ Den signede dag 
med fryd vi ser ’også med tekst af Grundtvig 
og melodi af Weyse og smuk fortolket af 
Erik Grip på udgivelsen ’De levendes Land’ 
udgivet i 1983 i anledning af Grundtvigs 200 
års dag.. 
 
Men ved nærmere eftertanke tror jeg at min 
ynglings salme må være ’Op al den ting som 
Gud har gjort’ med tekst af, en anden af 
vore store digtere, nemlig H A Brorson. Han 
var en person, der havde sit daglige virke 
her i Sønderjylland, først som præst i 
Tønder og siden som provst og biskop i 
Ribe, han statue står den dag i dag udenfor 
Ribe Domkirke, hvor tonerne af hans salmer 
strømmer ud fra klokkespillet adskillige 
gange om dagen. Hans digtning og 
tilværelse i det hele taget bærer dybt præget 
af de særlige politiske, administrative og 
kulturelle forhold i hans sønderjyske 
hjemstavn. 
 

Teksten i Op al den ting som Gud har gjort’ 
er i al sin enkelhed meget rammende, i 
næstsidste vers lyder det ’Hvad skal jeg 
sige? - Mine ord vil ikke meget sige’ her er 
det med få ord sammenfattet hvad vi alle må 
erkende: vi er alle kun små brikker i en 
meget større sammenhæng og nogle gange 
kan vi, uanset hvor meget vi end forsøger, 
ikke ændre verdens gang, selv med nok så 
ihærdig en indsats eller nok så gode 
argumenter. 
Det andet vers lyder således: 
Gik alle konger frem på rad 
i deres magt og vælde, 
de mægted ej det mindste blad 
at sætte på en nælde. 
 
Igen er det med enkle og rammende ord 
beskrevet, at selv med alverdens gods og 
guld, og disse tiders moderne midler, såsom 
al vores elektroniske udstyr, er det ikke alt vi 
har i vores magt at ændre, nogle gange må 
man lade skæbnen eller de højere magter 
råde og indstille sig på realiterne. 
Men samtidig fortæller salmen om al det 
underfundige og dejlige som også findes, for 
eksempel skovens fugle, engens blomster 
og stjerneflokkens blinken på himlen.  
Alt i alt en rigtig god salme som man ikke 
kan andet end at holde af. 
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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: 
” Jeg bor i det høje og hellige - og hos den, 
der er knust, hvis ånd er nedbøjet, for at 
oplive den nedbøjede ånd og oplive det 
knuste hjerte.   

 Esajas 57, 15 
 
I bibelen handler det hele tiden og især i det 
nye Testamente om, at gå ud til dem, der 
står uden for og hjælpe dem til at komme 
ind. Gud bor ikke kun i det høje og hellige; 
men også hos dem, der er nedbøjede og 
knust. Gud er så at sige bærer af det knuste 
hjertes visdom. 
 
Han har ikke bare nok i sig selv deroppe i 
sin almægtige himmel. I Jesus Kristus viser 
han vejen ud af selvtilstrækkeligheden. Den 
store selvtilstrækkelighed, som særligt 
rammer os, der med al vores materielle 
velstand tilsyneladende har alt på det tørre. 
Vi, der tror, at vi har sikret os med velstand 
står virkelig i fare for at skrive os selv ud af 
det vigtigste – det, som er livet selv: at have 
fællesskab med dem, der nedbøjede og 
knuste må leve med at tabe ansigt og give 
afkald på alt sit eget. Livets lys ligger i 
taknemmeligheden for blot at være til i 
fredeligt fællesskab med andre og i at kunne 
give nærvær og trøst til dem, der knust og 
fortabt. 
 
Bibelen handler faktisk først og fremmest 
om dem, der er knust og fortabt. Det er også 
det, der ligger i det, når Jesus siger: ”Jeg er 
ikke kommet for at kalde retfærdige, men 
syndere!” 
 
Bibelens brændende budskab handler ikke 
om at hjælpe og redde dem, der allerede er 
reddet. Og da slet ikke dem, der mener, at 
de på forhånd er frelst og retfærdige. Dem, 
der har deres på det tørre. 

Igen og igen tales der til os om, at ingen i 
virkeligheden har deres på det tørre. Det er 
bare noget, vi tror: 
”Siden du siger: Jeg er rig, jeg har samlet til 
huse og mangler intet, og du ikke ved, at 
hvis nogen er elendig og ynkelig og fattig og 
blind og nøgen, er det dig, så råder jeg dit til 
hos mig at købe guld, der er lutret i ild, for at 
du kan blive rig.” (Åb. 3, 14) 
 
Hvis vi tror, at vi har nok i os selv, og ikke 
behøver dele livet med nogen – hvis vi tror, 
at livet bare kan leves sådan lunkent – uden 
at tage de store glæder og de store sorger 
med og dele dem med andre, så nærmer vi 
os den alvorligste form for dødsstivhed. 
 
Men vi har brug for, at nogen rør ved vores 
hjerte – at nogen gør os levende med deres 
nærvær og deres kærlighed. 
Det store kristne budskab handler om, at 
denne kraft - dette kærlighedens ord både 
kan komme fra et andet menneske – og fra 
Gud. I en eller anden uudgrundelig 
kombination kan det komme fra både Gud – 
og fra dig! 
 
     Bo Scharff 
 
Dåb 
Den 23. maj: Kevin Dyrvig Bendorff 
Den 13. juni: Johannes Stuhr Christiansen 
 
Døde og begravede 
Ingen 
 
Viede 
Den 23. maj: Anne Dyrvig Bendorff og 
Dennis Dyrvig Jensen 
 
Kirkebil 
Kirkebilen bestilles hos GF-Taxi på telefon 
74 45 95 45 senest dagen før 
gudstjenesten. "Kirkebil" er til rådighed for 
enhver, der ellers har svært ved at komme i 
kirke. 
 
Kirkegården 
Graver og kirketjener Torben Nielsen 
træffes i arbejdstiden 8-14 på kirkegården 
og på telefon 74 45 63 02 og mobil 29 36 04 
08. 
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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 til 
inspiration.  
I øvrigt henvises til ”Nyt fra Kirken” i de 
lokale blade ”E’Svenstruppe´” 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 
Der holdes ordinære møder: 17. august, 21. 
september, 26. oktober, 16. november. 
Alle datoer (undtagen 26. oktober) er 3. 
tirsdag i måneden. 
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 
(nykonstitueret 13. november):  

Thomas Damgaard (formand) 
Asta Broesby-Olsen (næstformand)  
Bente Purup (kasserer i rådet) 
Maja Jørgensen (kontaktperson) 
Ruth Good 
Gert Sommerlund (kirkeværge) 
Bo Scharff (præst, født medlem). 

Uden for rådet: Torben Nielsen (medarb. 
repr.), Ole Rasmussen (kasserer).

 
 

Stolbroladen - aktiviteter 
 
Vi har igen i år Kreative aktiviteter på 
Stolbroladen hvor børn kan komme og lave 
forskellige ting som bl.a male på lærred, 
plade, papir og sten o.a. Lave kort, 
dækservietter, smykker, deltage i skattejagt. 
 
Der er mulighed for køb af kage/kaffe, vand. 
Desuden kan man se malerier fra  
Farveladen. 

 Alt dette sker fra d. 30.juni til 18.august 
hver onsdag kl. 14-17 og koster 30 kr. pr 
barn. Forældre/bedsteforældre er også 
velkomne til at blive og hygge sig med 
børnene. 
 
Arrangør er Stenklubben, Fotoklubben og 
Farveladen. 
 
Anna Weber

 

Hjertelig tak 
 
… for al udvist opmærksomhed ved vort 
guldbryllup den 3. juni. Tak til familie, venner 
og naboer for flaghejsning/tanker ved vores 
dør og forsamlingshus/lys på vores gade 
ved hjemkomst. 
 
Med venlig hilsen 
Jytte og Villy B. Olesen 

http://www.svenstrupkirke.dk
mailto:BOSC@km.dk
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Svenstrup ringridning 2010 
 
Allerførst en stor tak til alle som var med til 
endnu engang at gøre Svenstrup ringridning 
til et vellykket arrangement. Også en stor 
tak til alle dem som ydede en indsats i 
forbindelse med indvielse af info tavlerne og 
fællesspisningen om lørdagen.  
 
Festpladsen var rigtig godt besøgt, og der 
var en god stemning på pladsen begge 
dage. 

 

Tak til sponsorerne, det er dejligt at alle 
lokale bakker vores arrangement op. 
Arbejdernes landsbank var på pladsen med 
en container med sand hvor der blev 
begravet 1kr. i engang imellem. Der blev 
gravet til den store guldmedalje, en aktivitet 
som både små og større børn havde meget 
fornøjelse af. 
 
131 ryttere deltog i selve ringridningen. Efter 
en spændende dyst kunne Monica 
Jørgensen, Torup kåres som Dronning – et 
stort tillykke. Det er rigtig dejligt når en lokal 
vinder dysten. Kronprins blev Finn 
Gundersen, Sydals og Hary Clausen, 
Holmskov blev prins. Alle havde 24 ringe. 
Monica Jørgensen blev selvfølgelig bedste 
Svenstrup rytter.  
  
På arrangørernes vegne 
 
Dorthe Johansen 

 
 

Cykelringridning 
 

 
 
 
 

Ved cykelringridningen blev der følgende 
vindere: 
  
Børn fra 3 til 7 år: 
 1. Christian F. Hansen 5 år 
 2. Josefine Lehmann 6 år 
 3. Jesper H. Carstensen 5 år 
Bedst pyntet cykel: Jonas H. Carstensen 3 
år 
 
Børn fra 8 til 12 år: 
 1. Karina Jacobsen 11 år 
 2. Anna Louise Todsen 12 år 
 3. Laura T. Clausen 11 år 
 Bedst pyntet cykel: Camilla F. Hansen 9 år 
  
M.v.h. 
Lis Andersen fra SUF 
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HØSTFEST 
’10 

 
Så er der atter høstfest i Svenstrup Forsamlingshus 

 
Sæt kryds ved den 25/9 2010  

 
Vi byder op til en festlig aften med dejlig mad og 

god musik  
 

Musikken bliver i år leveret af Kim Jensen fra 
Dyndved  

 
Husk det er for alle, og tag gerne din nabo med! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svenstrups høstfestudvalg 
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Svenstrup lauget 
 
Vi siger tak for den gode opbakning i 
forbindelse med indvielse af vore historiske 
infotavler. 
Det var en dejlig eftermiddag, hvor Peter 
fortalte lokalhistorie ved Fyrtårnet og 
Karlsminde  

      
            
Hans Chr. Christiansens  barnebarn        
afslørede de 2 første infotavler, det vil vi 
gerne takke for  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vejret var fantastisk , mange kom cyklerne 
ned til Fyrtårnet hvor vi fik den første 
historiske fortælling af Peter Møller 
 
Fra Karlsminde gik turen til Torup. 
 

Her er der Andreas Bonde der afsløre og 
fortæller. 

 
 
Andreas var med til at finde placering og 
med velvilje fra Espersen fik vi en rigtig go 
plads som Espersen lægger jord til og 
Andreas holder græsset flot klippet tak til jer 
fra os. 
 
Varmen gjorde at vi alle tørstede efter 
eftermiddags kaffe, der blev serveret oppe 
på ringriderpladsen i teltet. 
 
Herefter gik turen op til kirke alleen  
 

 
Finn Bruncke´s barnebarn afslørede 
infotavlen. 
Finn stod for den historiske fortælling. 
Mange var så optaget af vores dejlige 
historie, så det kneb med at få en del af 
deltagerne med videre i vores færd. 
                                                                                                        
 
 
  



Juli/august 2010 Side 9 af 16 E SvenstruPPe’ 

Så kom vi til Himmark. Her har vi placeret 
tavlen så man står og kikker ned i landsbyen 
eller flækken Himmark. Peter sørgede også 
her for det historiske indslag  
Inden turen gik op til forsamlingshuset  
Hvor den sidste tavle blev indviet 
 

 
 
En sådan dejlig historisk tur var vi nødt til at 
afslutte på go maner med champagne og 
chips 
 
Svenstruplauget siger tak til alle fremmødte  
Samt en stor tak til Landistriktsudvalget  
der har gjort det muligt for os at 
 indkøbe tavlerne. 
 
Opsætningen her har vi haft et godt lokalt 
gravehold, skrivearbejdet er knapt færdige 

da informationerne i tavlerne kommer på 
engelsk, tysk og dansk. 

 
KL. 17.30 sluttede denne del af lørdagen. 
Herefter gik vi over på ringriderpladsen for 
at spise sammen og maden var bare go.  
 
Dejligt med en så stor tilslutning i 
lokalsamfundet. Tak til jer der tog slæbet. 

 
Svenstruplauget. 

 
P.S. 
Svenstruplauget ser meget positiv på 
fremtiden, vi har nu fået tilsagn fra 2 
personer der gerne vil være med, så når i 
får næste nr. regner vi med at I får navnene 
på et fuldt Laug. 
Vi ses efter sommerferien  

Agnes 
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Annonce 
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Optakt til Tønder Festival 
 
 

Få et strejf af Tønder festivalen på  
 

SVENSTRUP FORSAMLINGSHUS d. 20 august kl. 20 kommer 

 
Henrik 

Jansberg 
Band  

m. Sangerinde 
 

 
 
Henrik Jansberg Band spiller folkemusik og har optrådt både i 
Danmark og på flere udenlandske spillesteder så snyd ikke dig  
selv for denne oplevelse, nærmere oplysninger kommer ved 
opslag samt i ugeavisen. 
 
 
Arrangør:  Svenstrup Forsamlingshus 
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Nord-Als Folkedansere 
  

 
Nord-Als Folkedanseres børn og unge dansede sæsonens sidste dans til Skt. Hans aften ved 
Nygård 
 
Næste sæson for Nord-Als Folkedanseres børn og unge starter igen torsdag den 26. august 
Hold I 17.00 – 17.55 fra børnehaveklasse til 2. klasse – her har vi både sanglege 

og lærer de grundlæggende trin i folkedans 
Hold II 18.00 – 18.55 fra 3. kl. til unge – her danser vi mest folkedanse 
Hold III 19:00 – 19:45 Ekstra dans for unge fra 6. klasse + øvede dansere  
 
Den kommende sæson byder bl.a. på  
17.-18. september Weekendlejr og dans på Alsingergården 
8.-10. oktober Dans og musiklejr i Tørring 8-18 år 
29.-31. oktober Ungdomsstævne i Sdr. Felding 
4. december  Julehygge og juletræsfest på Alsingergården 
 
2011  
6. januar  Vi starter igen 
19. marts  Forårsafslutning 
i april   Børne- og ungdomsstævne 
12.-17. Juli  Barnlek 2011 i Skive ( Nordisk B&U stævne ) 
18. - 23. juli  Landsstævne i Aabenraa 
 

Lokalhistorisk forening 
 
I har vel set, at mindestenene er blevet 
opfrisket i anledning af 90 årsdagen for 
genforeningen. 
Vi holder lukket i juli og august og er tilbage 
1. mandag i september. 

Evt henvendelse kan ske til arkivleder: Inger 
Marie Christiansen 74 45 63 28 
Alle læsere ønskes en god varm sommer! 
  
Pbv 
Vagn Hesselager 
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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 
Tlf.: 74 45 64 58 
Og bestil en tid… 
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Bestyrelsen:            Navne:       Tlf.:            Mailadr: 
 

Formand:   Bibi Andersen        30207483 bib@andersen.mail.dk 
Næstformand: Karsten Abrahamsen     25632711 kab@sdbg-fornikling.dk 
Kasserer:  Inge-Marie Lyhne       74425283 imlyhne@stofanet.dk 
Sekretær:  Louise Andersen       20763407 lize@mail.dk 
Fodbold:  Karin Frost Jensen       22531887 karin_frostjensen@sport.dk 
Gymnastik:  Dorith Sprenger       20966505 dorith@bbs.dk 
Badminton:  Jan Jørgensen       61602238     

 
 

          
 

  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 godt 
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. 

Jeg har Aloe varmecreme til muskler, gelly, propoliscreme til tør hud, tandpasta, deo stik, aloe 
lips, og vores enestående drikke gel i 3 smags varianter og mange flere produkter. 
       

 
 
 

Forever kvalitets Aloe Vera: 
Nordborgvej 113 Svenstrup 

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

  Hjemmeside: www.myaloevera.dk/ove  
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Tidspunk                      Ak vi tet                                                            Mø dested  

Søndag d. 4 juli ingen gudstjeneste i Svenstrup – Gudstjeneste i Egen kl. 9.00 og i Nordborg kl. 
10.30 ved Preben Holm  
 
Søndag d. 11. juli ingen gudstjeneste i Svenstrup – Gudstjeneste i Havnbjerg kl. 9.00 og i Oksbøl 
kl. 10.30 ved Ole Werth Sørensen 
 
Søndag 18. juli kl. 10.30 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Søndag 25. juli kl. 10.30 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Søndag 1. aug. kl. 10.30 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Søndag 8. aug. kl. 10.30 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Søndag 15. aug. kl. 10.30 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Fredag 20. aug. kl. 20.00 Koncert – Henrik Jansberg Band Forsamlingshus 
 
    ..… D. 20. august… Sidste frist for indlæg til E`SvenstruPPe’s september nummer.  
 
Søndag 22. aug. kl. 10.30 Rytmisk gudstjeneste med konfirmandindskrivningSvenstrup Kirke 
 
Torsdag 26. aug. Kl. 17 el. 18 Opstart folkedans – børn og unge Alsingergården 
 
Søndag 29. aug. kl. 10.30 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
    … 1. september … Udkommer næste nr. af E SvenstruPPe’ … …  
  
Søndag 5. sept. kl. 10.30 Menighedsgudstjeneste Svenstrup Kirke 
 
Tirsdag 7. sept. Kl. 19.30 Opstart folkedans – voksne Alsingergården 
 
Torsdag 9. sept. Kl. 13.30 Sommerudflugt – foredragsforeningen P-plads forsamlingshus 
 
Søndag 12. sept. kl. 10.30 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 
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