
 
 
 

 
 

Spil-Dansk-Dagen i 
Svenstrup Forsamlingshus 

 

 
 
Spil dansk dagen 28 okt. Blev afholdt i Svenstrup 
forsamlingshus med deltagelse af Nordborg Sangforening 
der var mødt 88 personer  som fik en hyggelig sang- 
eftermiddag. Nordborg sangforening gav os nogle prøver 
fra deres righoldige repertoire og der var også fællesang og 
kaffebord. 
 
Gert Wonsyld 
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Kommentar 
 
Er du glad for at læse E'svenstruppé? 
 
Så er det nemlig igen tid til at støtte vores dejlige lille blad! 
Hjælp os med at overleve, så vi fortsat kan holde 
lokalsamfundet orienteret. 
 
Hvert år trykkes ca. 5200 eksemplarer fordelt på 10 numre = 
årligt op mod 100.000 siders tryk. 
Et bidrag på 60 kr. eller mere pr. husstand vil hjælpe os med 
at dække de stigende omkostninger ved trykningen. 
Bladet bliver til ved frivilligt arbejde med redaktion,samling 
tilrettelæggelse af udbringning og arbejdet med 
hjemmesiden, hvor i kan gå ind og kigge i nye og gamle 
numre. 
 
Det er bidrag fra dig(!) Bladets læser, der sammen med 
bidrag fra Svenstrups foreninger, menighedsrådet og lidt 
reklameindtægter, der finansierer bladet.  
Uden det vil bladet ikke kunne eksistere. Her vil jeg rette en 
stor tak til jer, vi trofast år efter år ser støtte bladet - og så 
håber vi, at vi i år også kan få dig med, der jo egentlig gerne 
vil støtte, men ikke liiige fik gjort noget ved det.... 
Så grib den indlagte kuvert eller girokortet nu , eller overfør 
dit bidrag direkte til E' svenstruPPe's bankkonto nr. 8011 
1028371. Du kan også lægge dit bidrag i den vedlagte kuvert 
og aflevere den i Lissies lille blomsterbutik (Nordborgvej 50), 
til formand Lasse (Kirketoften 4) eller til mig selv, kasserer 
Christian (Nordborgvej 70) 
 
. 
På forhånd mange Tak 
Christian Christensen 
Kasserer for E' SvenstruPPe' 
 

 
 

Høstfest. 
Så havde vi igen en fornøjelig og god Høstfest . Tak for det. 
Men hvor ville det være dejligt at flere ville deltage. 
Husk når vi ikke støtter op om det store arbejde der bliver 
lavet lokalt ,gider de til sidst ikke lave noget, Og så kan man 
nok finde på at komme med den evige kommentar ,at der 
intet sker lokalt 

Hilsen en tilfreds deltager. 
R. Knudsen Himmark 
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Nyt fra kirken 
 
Særlige begivenheder i Svenstrup Kirke november - december 2010: 

 
Tænd et lys for én, du savner 
Søndag d. 7. november kl. 16.00: Alle 
Helgens gudstjeneste. 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 med navns nævnelse af to 
omgange for dem, der er døde i sognet 
siden sidste Allehelgen. I forbindelse med 
sidste lystænding vil der være mulighed 
for at få tændt lys for andre døde, hvis 
man lægger en seddel med afdødes navn 
i døbefonten eller giver den til præsten 
inden gudstjenesten begynder. 
 
Spillemandsmesse 
Søndag d. 14. november kl. 16.00 har vi 
en anderledes gudstjeneste i Svenstrup 
kirke. En spillemandsmesse, hvor salmer og 
musik står i folkemusikkens tegn. Et 
spillemandsorkester slår tonen an. Vel mødt 
til en gudstjeneste, hvor musikken har en 
fremtrædende rolle.  
 
Koncert i Svenstrup kirke 
Onsdag d. 24. november kl. 19.30  er der 
koncert ved morten Pedersen, klaver og 
Susanne Arnesen sang. De vil fylde kirken 
med dejlige bløde jazz toner og sange. 
 
Lyset fra Betlehem bæres ind 
Søndag d. 28. november 1. søndag 
i advent kl. 10.30: Årets kommende 
konfirmander bærer flammen fra 
Betlehem ind, så den igen kan lyse 
døgnet rundt i vores kirke. De synger 
adventssang og tænder 
adventskransen.  
Adventsfrokost for frivillige 
omkring kirken efter 
Gudstjenesten. 
 
 

 
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: 
”Da kom Zebedæussønnernes mor hen 
til Jesus sammen med sine sønner, 
kastede sig ned for ham og ville bede 
ham om noget.  Han spurgte hende: 
»Hvad vil du?« Hun sagde til ham: »Sig, 
at mine to sønner her må få sæde i dit 
rige, den ene ved din højre, den anden 
ved din venstre hånd.«  Jesus svarede: »I 
ved ikke, hvad I beder om. Kan I drikke 
det bæger, jeg skal drikke?« »Ja, det kan 
vi,« svarede de.  Han sagde til dem: »Mit 
bæger skal I vel drikke, men sædet ved 
min højre og ved min venstre hånd står 
det ikke til mig at give nogen; det gives til 
dem, som min fader har bestemt det for.« 
  Da de ti andre hørte det, blev de vrede 
på de to brødre.  Men Jesus kaldte dem 
til sig og sagde: »I ved, at folkenes 
fyrster undertrykker dem, og at 
stormændene misbruger deres magt 
over dem. Sådan skal det ikke være 
blandt jer. Men den, der vil være stor 
blandt jer, skal være jeres tjener, og den, 
der vil være den første blandt jer, skal 
være jeres træl, ligesom 
Menneskesønnen ikke er kommet for at 
lade sig tjene, men selv at tjene og give 
sit liv som løsesum for mange.”  
 
Mathæus evangeliet kap. 20 
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Hvem ønsker ikke - Ligesom 
Zebedæussønnernes mor - at børnene 
kommer til bedre vilkår, når der hele tiden er 
mennesker omkring dem som udøver deres 
magt  på en ikke særlig anerkendende 
måde.  
 
Men sætter vi os selv for højt, kommer vi let 
til at se ned på folk. Vi skal forblive i 
øjenhøjde med alle mennesker, og være 
åbne for hinanden.  
 
At hjælpe et medmenneske uden at forvente 
at få noget igen, kan føles utroligt befriende, 
fordi man  glemmer sig selv et kort øjeblik. I 
disse øjeblikke opstår en følelse af ægte 
nærvær. Og der findes rigtig mange  
mennesker som gør en stor forskel; som 
sætter sig selv lidt til side for en stund, for at 
hjælpe et andet menneske.  
 
Jeg tror og håber på at mange har oplevet 
at give eller få den hjælpsomhed hvor der 
ingen bagtanke er. Og oplevet hvilken 
anderledes glæde og taknemlighed det er at 
give og modtage sådan en gave.  
Susanne Thorning 
 
 
 
Salmestafet ved Gert Sommerlund 
Stafetten kommer fra Ruth Good. 
 
Ynglingssalmer har jeg mange af – for tiden 
kredser jeg lidt om nogle nyere af Holger 
Lissner, som jeg synes meget smukke, og 
som jo er skrevet i et nutidigt sprog, som vi 
ikke skal spekulere så meget over tydningen 
af. Og det er måske lidt af  et problem for 
især unge mennesker, at vore 4 største 
salmedigtere (T.H. Kingo, H.A. Brorson, 
N.F.S. Grundtvig og B.S. Ingemann) ikke er 
af nyere dato, og derfor sprogligt kan være 
lidt svære at forstå.  
Den salme jeg har valgt at skrive om, er en 
af klassikerne, skrevet af H.A. Brorson i 
1734. 
”Op al den ting, som Gud har gjort” 

 
 
Jeg vælger den ikke fordi den er en 
ynglingssalme, men fordi den gjorde et 
meget stort indtryk på mig i en meget tidlig 
alder.  
Jeg tror jeg gik i 1. klasse i landsbyskolen 
på min hjemegn.  Skolen havde 2 
klasselokaler til alle 7 årgange – frøken 
Petersen underviste 1. til 4. klasse i det ene 
lokale, og lærer Madsen underviste 5. til 7. 
klasse i det andet. 
Som jeg husker det, synes jeg vi havde 
bibelhistorie hver dag, og frøken Petersen 
(blandt eleverne kaldet Tippe) var en god og 
levende fortæller, og hun havde bestemt 
ikke noget imod at forkynde. 
I første klasse havde vi ikke salmevers for, 
for vi kunne jo knap læse, så Tippe sagde 
verset først, og så gentog vi, hvorefter vi 
sang salmen, og vi fik de svære passager 
forklaret – og det var her salmen gjorde et 
stort indtryk på mig. 
Jeg husker meget tydelig gennemgangen af 
vers 2: 
 
Gik alle konger frem på rad 
I deres magt og vælde, 
De mægted ej det mindste blad 
At sætte på en nælde. 
 
Da fik jeg min første store eksistentielle  
eller religiøse oplevelse - det stod soleklart 
for mig, at Gud er en realitet, at der bag hele 
tilværelsen er en kæmpe kraft, som vi slet 
ikke kan fatte. 
Salmens 2. vers gjorde mig med andre ord 
religiøs på en ny måde, derfor har jeg valgt 
at skrive om denne salme i dag. 
De ni andre vers fortjener også at blive læst, 
men det synes jeg i skal gøre selv – det er 
nummer 15 i salmebogen. 
 
Stafetten går videre til Dines Nordtop  
 
 

 
 

 
 



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. 
 
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: 26. oktober, 
16. november – årets sidste, hvor rådet 
nykonstituerer sig. 
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).  
 

 
 

 

Dåb 
Den 2. oktober: Jamie Bækmand Vestergaard 
 

 

Døde og begravede 
Den 25. september: Dorthea Marie Rudbeck 
Den 5. oktober: Kaj Madsen 

 

Viede 
Ingen 
  

http://www.svenstrupkirke.dk
mailto:BOSC@km.dk
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Sognets foredragsforening 
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Sognets foredragsforening 
 
 
Resterende foredrag 2010/2011 
Alle foredrag er i Svenstrup forsamlingshus 
 
Torsdag d. 4. nov. 2010 kl. 19:30 til 22:00: Hans Schultz Hansen og Inge Adriansen 
Skurke og Helte i Sønderjyllands historie 
“Prins Frederik af Augustenborg (prinsen af Nør) & general de Meza.” 
  
Torsdag d. 11. nov. 2010 kl. 14 til ca. 16: Annette Vinter Hedensted 
"Livet er ikke det værste, man har, og om lidt er kaffen klar" 
Underholdning ved sogne- og sygehuspræst Annette Hedensted. 
Kan det passe at mænd og kvinder er så forskellige, at der ikke er noget og gøre ved det? 
 
Torsdag d. 27. jan. 2011 kl. 14 til ca. 16: Leo Randløv 
Skærslipperoplevelser og mødet med børn og forældre som skoleinspektør 
 
Torsdag d. 10. feb. 2011 kl. 14 til ca. 16: Jørgen Mads Clausen  
”Min verden - inden jeg kom på Danfoss lønningsliste” 
 

 
 
 
 

Lokalhistorisk forening 
 
Åbningstider: 1. og 3. mandag i november fra 15 - 18. Altid kaffe/te på kanden og ofte også 
kage dertil. 
  
Svenstrupbogen - status: 
Indsamlingen af materiale går planmæssigt.  
Vi mangler dog, at I går op på loftet i jeres gemmer og finder de gamle billeder frem. Når bogen 
først er kommet på gaden er det jo for sent. Og det ville da være ærgerligt, hvis I, når I læste 
bogen, kom i tanke om det på loftet. 
Så: Op på loftet eller hvor I nu gemmer familiens gamle billede, bøger osv - for at se om der 
ikke er noget, der burde med i bogen. 
Der er sikkert en gammel kuffert eller papkasse, som ved nærmere eftersyn kunne være 
interessant. 
Det materiale vil vi gerne låne og affotografere. 
  
Ring til Inger Marie Christiansen 7445 6328, Jørgen Valentin 7445 6165 eller Sine Møller 7445 
8463. 
eller smut ind i arkivet i Stevning Kulturhus. 
  



  

Alsingergaarden Sandvej 21 Svenstrup 6430 Nordborg 
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November 2010 
Mandag 1.nov.  kl. 15.00 Lokalhistorisk forening     Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00. 
Onsdag 3.nov.    kl. 18.00 Madklubben          Køkken Fællesspisning 
(tilmelding tlf. 74 45 83 70). 
Søndag 7.nov. kl. 14.30 Søndags-Caféen Caféen Sælger kaffe/te med dejlige 
hjemmebagte kager.   
Mandag 16.nov. kl. 15.00 Lokalhistorisk forening     Åbent hus – alle er velkomne kl. 
15.00 – 18.00. 
 
December 2010  
Søndag 5.dec. kl. 14.30 Søndags-Caféen Caféen Sælger kaffe/te med dejlige 
hjemmebagte kager 
     og varme vafler i samarbejde med spejderne. 
Torsdag 9.dec. kl. 18.00 Madklubben Køkken Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 83 70). 
 
Januar 1011 
Mandag 3.jan.      kl. 15.00  Lokalhistorisk forening     Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00. 
Onsdag 5. jan. kl. 22.00 Kulturhuset Caféen Hellig Tre Konger – afsløring – fest og hygge. 
     Der er kåring og afsløring kl. 22.30. 
Torsdag 6.jan. kl. 18.00 Madklubben Køkken Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 83 70). 
Søndag 9.jan. kl. 14.30 Søndags-Caféen Caféen Sælger kaffe/te med dejlige 
hjemmebagte kager.   
Mandag 17.jan.    kl. 15.00  Lokalhistorisk forening     Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00. 
 
Februar 2011 
Søndag 6.feb.      kl. 14.30 Søndags-Caféen Caféen Sælger kaffe/te med dejlige 
hjemmebagte kager.   
Mandag 7.feb.     kl. 15.00  Lokalhistorisk forening     Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00. 
Onsdag 9.feb.      kl. 18.00  Madklubben Køkken Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 83 70). 
Mandag 21.feb.   kl. 15.00  Lokalhistorisk forening     Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00. 
 
Marts 2011 
Søndag 6.mar. kl. 14.30 Søndags-Caféen Caféen Sælger kaffe/te med dejlige 
hjemmebagte kager.   
Mandag 7.mar.    kl. 15.00  Lokalhistorisk forening     Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00. 
Tirsdag 8.mar. kl. 18.00 Madklubben Køkken Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 83 70). 
Tirsdag 15.mar. kl. 18.00 Skolen Sal+Café Skolefest for 00.H + 0.H + 1.H + 2.H + 
3.H. 
Onsdag 16.mar. kl. 18.00 Skolen Sal+Café Skolefest for 4.H + 5.H + 6.H. + ”7.H.” 
Mandag 21.mar.  kl. 15.00  Lokalhistorisk forening     Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00. 
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Sæt kryds i kalenderen ved lørdag d. 4. juni 2011. fra kl. 12.00 til kl. 24.00 

Kom til Stevning Kulturhus og vær med til: 
Stevning musikfestival 2011 - for god amatørmusik. 

 
Faste tidspunkter: 
 
Bente Philipsen: Linedance  
Mandage kl. 18.00 – 19.20. Start mandag d. 6. september i salen – sæsonen slutter til april. 
Mandage kl. 19.30 – 20.50. Start mandag d. 6. september i salen – sæsonen slutter til april. 
- Har du lyst til at have det sjovt og få dig rørt – så kom og vær med til Linedance. 

 
Stevning Idræts Forening: Leg og motion: 

   
 
 Yderligere information ved Margit Schmidt tlf. 74 45 84 93 

Tirsdage kl. 19.00 – 20.00 i gymnastiksalen. Første gang d. 07.09.10. og sidste gang udgangen af 
februar 11. 

Stevning Idræts Forening: Zumba fra 18 – 25 år 
Tilmelding ved Margit Schmidt tlf. 74 45 84 93 

   Onsdage kl. 19.00 – 20.00 i gymnastiksalen. Første gang d. 06.10.10. og sidste gang udgangen af 
februar 11. 

Stevning Idræts Forening: Basketball fra 8 til 14 år: 
   Yderligere information ved Linda Christensen tlf. 60 94 27 42 
   Onsdage kl. 16.45 – 17.45 i gymnastiksalen. Første gang d. 08.09.10. og sidste gang udgangen af 

februar 11 
Stevning Idrætsforening: Motionsbadminton i Gymnastiksalen: 
Tildeling af tider ved Linda Christensen tlf. 60 94 27 42 
Tirsdage kl. 16.00-17.00 + 18.00-19.00 + 20.00-21.00. Første gang d. 07.09.10. Slut udgangen af februar 
11. 
Onsdage kl. 19.00-20.00 + 20.00-21.00.                        Første gang d. 08.09.10.  Slut udgangen af 
februar 11. 
Torsdage kl. 16.00-19.00                                                Første gang d. 09.09.10.  Slut udgangen af 
februar 11. 
Stevning Idrætsforening: Kortspil i klublokalet under den gule bygning: 
Yderligere information ved Ove Andresen tlf. 74 45 80 75 
Torsdage kl. 19.00 – 22.00.                                             Første gang d. 02.09.10. Slut udgangen af marts 
11. 
 
PC kurser i Stevning Kulturhus: Vagn Hesselager er instruktør 
Hold nr. 1-2010: Onsdage kl. 09.00 – 11.00 i Caféen d. 1. september - d. 10. november 2010. 
Hold nr. 1-2010: Onsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen d. 1. september – d. 24. november 2010. 
- Tilmelding og information ved Vagn Hesselager tlf. 40 18 20 60 mail: vagn@hesselager.com 
 
Lokalhistorisk Forening: Åbent hus - alle er velkomne  
Der er åbent 1. og 3. mandag i måneden kl. 15.00 – 18.00 (undtaget juli, august og december 
måned) 
 
Denne Kulturhus-folder er en fast del af Rundt om Stevning og E SvenstruPPe. Hvis du/i har 
en eller flere aktiviteter der skal foregå i Stevning Kulturhus, kan den/de offentliggøres her i 
folderen.  Materialet til folderen skal sendes til Steffen Fog, Sandvigvej 4, tlf. 74 45 88 13, mail: 
steffenfog@bbsyd.dk.  Deadline for materiale til næste udgave er d. 15. november. Rundt om 
Stevning nr.133 udkommer d. 1. december og E`SvenstruPPe udkommer d. 3. december. 
 
  

mailto:vagn@hesselager.com
mailto:steffenfog@bbsyd.dk
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Svenstrup Ungdomsforening 

SUF/BIF indendørsfodbold i Nordalshallen 

      HOLD ÅRGANG STED DAG TIDSPUNKT TRÆNER 

U6 2005 gymnastiksalen onsdag 16.45-17.30 
Eline og 
Lisbeth 

U9 2002 hal 2 fredag 16-17 
Torsten og 

Judith 

U12 Drenge 1999 hal 2 torsdag 16-17 
Jan og 
Roland 

U12 Piger 1999 hal 2 fredag 17-18 John J 
U13og U14 

Drenge 
1998 

og1997 hal 2 fredag 19-20 Thorleif 

U15 Piger 1996 hal 2 fredag 18-19 
Helle og 

Finn 

Damer   hal 2 torsdag 17-18 
Karin og 
Thorleif 

Herre   hal 2 fredag 20-22 Henrik 

 
 

 

 
Kontakt Palle Søgaard på tlf. 
50745120 
 

      
      

 

Winds - Galleri 
 
 
Så oser der atter af Julehygge i Winds - Galleri        Der bydes selvfølgelig på masser af godt. 
 
Galleri, Keramik, flowglass, kranse,dekorationer,pyntegrønt og meget andet godt. 
Ta lidt fri og kom et smut forbi. 
 
Den 20-21/11 kl 1300-1700 

og den 27-28/11 kl 1300-1700.    
 
Der severes selvfølgelig kaffe og lidt mundgodt. 
 
Vi ses i Winds-Galleri Ugebjergvej 5, Svenstrup(tlf.74456330/2752633099 



 

SYNG EN SANG I NØRRESKOVEN 

Fællessang på Nygård 
 

Tid og sted: Lørdag 13. november kl. 15.00 i den tidligere skovfogedbolig 

NYGÅRD i Nørreskoven på Als 

 

Program: Vi synger et udvalg nye sange og gamle klassikere fra 

FOLKEHØJSKOLESANGBOGEN  sammensat af modtageren af 

Sønderborg Kommunes musikpris 2010 Jes Solmer.  

  

Entre:  Der er fri entre, men kaffe og kage kan købes  

 

Musikledsagelse: Jes Solmer: Klaver 

 Ole Andersen:  Bas 

 

 

Arrangør: FORENINGEN NYGÅRD 
 
  



 

• 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:   Karin Frost Jensen       22531887 karin_frostjensen@sport.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:  Palle Søgaard       22531887  
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  
 

 
 
Week-end seng og paraply-klapvogn - begge i pæn stand - kan afhentes gratis. 
  
Else Rasmussen 
Ugebjergvej 24 
Tlf. 74 45 61 93 
  

 

mailto:karin_frostjensen@sport.dk
mailto:kab@sdbg-fornikling.dk
mailto:imlyhne@stofanet.dk
mailto:lize@mail.dk
mailto:dorith@bbs.dk
mailto:agove@mail.tele.dk
http://www.myaloevera.dk/ove
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Aktivitetskalender 
 november & december 2010 

Tidspunkt  Aktivitet Mødested 
 

Mandag d. 1. nov. Kl. 15- 18 Åbent Hus Lokalhistorisk forening 

Torsdag d. 4. nov. KL. 19,30 Sognets foredragsforening (Helte og skurke) Forsamlingshuset 

Søndag d. 7. nov. Kl. 16.00 Alle helgensgudstjeneste Svenstrup Kirke 

Torsdag d. 11.nov. Kl. 14,00 Sognets foredragsforening Forsamlingshuset 

Lørdag d. 13. nov. Kl. 15,00 Fællessang på Nygård Nygård 

Søndag d. 14. nov. Kl. 16.00 Spillemandsmesse Svenstrup Kirke 

Mandag d. 15. nov. Kl. 15 – 18 Åbent Hus Lokalhistorisk forening 

Tirsdag d. 16. nov. Kl. 19.00 Menighedsrådsmøde Præstegården 

Lørdag d. 20. nov.  Sidste frist for indlæg til E`Svenstruppe december nummer 

Lørdag d. 20. nov. Kl. 13 – 17 Julehygge Winds Galleri 

Søndag d. 21. nov. Kl. 13 – 17 Julehygge Winds Galleri 

Søndag d. 21. nov. Kl. 10.30 Menighedsgudstjeneste Svenstrup Kirke 

Onsdag d. 24. nov Kl. 16,00 Koncert  med Morten Pedersen klaver og 

    Susanne Arnesen sang. Jazz toner og sange Svenstrup Kirke      

Lørdag d. 27. nov. Kl.13 – 17 Julehygge Winds Galleri 

Lørdag d. 27. nov. KL.15,00 Byens juletræ tændes Ved Nordals Auto 

Lørdag d. 27. nov. Kl. 10 – 16 Julestue 2010 Alsingergaarden 

Søndag d. 28. nov. Kl. 10 – 16 Julestue 2010 Alsingergaarden 

Søndag d. 28. nov. Kl. 13 – 17 Julehygge Winds Galleri 

Søndag d. 28. nov. Kl. 10.30 1 Søndag i advent Gudstjeneste konfirmanderne bærer 

  Betlehemslyset ind og tænder adventskransen. Svenstrup Kirke 

Fredag d. 3. dec. Udkommer   E`Svenstruppe  december  udgave  

Søndag d. 5. dec. Kl. 10,30 Gudstjeneste med Nordalskoret Svenstrup Kirke 

Søndag d. 12. dec. KL. 10,30 Menighedsgudstjeneste Svenstrup Kirke 

Søndag d. 19. dec. Kl. 16,00  ”Vi synger julen ind!” Svenstrup Kirke 

 

(... ... oplysninger uden ansvar) 

 


