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  Kommentar 

 

Så er det sommer – eller er det? Vi har ikke 

mærket meget til det i år og 

badevandstemperaturen er heller ikke helt 

behagelig endnu. Gad vide om vi når det i år? 

Alligevel har vi nu passeret midsommer og dagene 

bliver kortere – lidt deprimerende at tænke på, når 

der endnu ikke har været en flot sommeraften, 

hvor man har kunnet sidde på terrassen i bare 

arme til langt ud på aftenen. 

Men jordbærrene er modne og de nye kartofler 

smager lige så godt som altid – hvordan de så end 

kan vokse og modnes i det kolde vejr – så det er 

nok alligevel sommer.  

Der er heller ikke meget stof til E Svenstruppe – 

hvilket er et sikkert sommerferietegn. Men husk at 

indlæg/artikler altid er velkomne og næste 

nummer i slutningen af august skal nok blive 

større, når alle aktiviteter og foreninger starter 

igen. 

 

God sommer 

/Dorthe 
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GUDSTJENESTER I SVENSTRUP KIRKE 

 

 

Juli 2015: 
5.7.15:  Kl. 10.30 / MJK 
12.7.15: Kl. 10.30 / MJK 
19.7.15: Ingen gudstjeneste 
26.7.15:Kl. 9.00 /Kitty Hovgaard 
 
August 2015: 
2.8.15: Ingen gudstjeneste 
9.8.15: Kl. 9.00 / Annette Sloth 
16.8.15: Kl. 10.30 / MJK 
23.8.15: Kl. 10.30 /MJK / konfirmandindskrivning. 
30.8.15: 10.30 / MJK 
 

DET SKER I SVENSTRUP KIRKE: 

 SOMMERFEST I PRÆSTEGÅRDSHAVEN 
Fredag den 21. august kl. 17.00-20.00 inviteres alle i Svenstrup Sogn til 
sommerfest i haven ved Præstegården.  
 
Der vil være flere forskellige aktiviteter og indslag bl.a. levende musik, 
fællessang og for de yngste er der guldgravning og skattejagt. 
 
Vi tænder op i grillen og her kan man stege sine medbragte pølser/kød. 
Menighedsrådet serverer grøn salat og kartoffelsalat. Senere er der også kaffe 
og kage til alle.  
 
Husk: Medbring selv drikkevarer til maden. 
       Kom og vær med til en hyggelig aften. 
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KONFIRMANDINDSKRIVNING. 
Søndag den 23.august kl. 10.30 er der gudstjeneste i Svenstrup Kirke med 
efterfølgende konfirmandindskrivning i Konfirmandladen for alle børn i 7. 
klasse, som ønsker at blive konfirmeret i Svenstrup Kirke den 20.marts 
2016. 
 
Menighedsrådet er vært ved en lille forfriskning efter indskrivningen. 
 
Er du forhindret i at møde op på dagen, så kontakt sognepræsten på 
mbk@km.dk  
Igen i år bliver konfirmandundervisningen afholdt på 10 lørdage fra kl. 9.30-
13.30 fordelt over hele perioden. Undervisningen består bl.a. af forskellige 
workshops, hvor vi arbejder tematisk. Billedet er fra vores gospel-workshop. 

  
 

 

KLUMME: ”OM KÆRLIGHEDEN I DENNE SØDE 
SOMMERTID…” 

 
Lige for tiden bruger mine kollegaer og jeg rigtig meget tid på at skrive 
bryllupstaler. For her i sommer månederne er lørdagene optaget af bryllupper 
og jeg ELSKER det!!! 
 
Det er så fantastisk dejligt at møde alle de søde brudepar og høre om lige 
netop DERES kærlighed, og om, hvordan de blev væltet omkuld af 
kærligheden, da de mødtes. Man forstår, hvorfor det hedder ”To fall in love” 
på engelsk, når man forelsker sig, for kærligheden har det med at sparke 
benene væk under dem, den rammer.  
Men kærlighed er mange ting: Den første stormfulde forelskelse, der udvikler 
sig til kærlighed, som så igen vokser sig dybere og stærkere med tiden. Den 
forvandling der sker med mennesker der rammes af kærligheden vækker 
forundring og stor glæde i mig. Især når jeg sidder med ægtepar som skal fejre 
guldbryllup eller diamantbryllup og som har været gift med hinanden i flere år, 
end jeg indtil nu har levet. Par, som har delt hverdage og festdage, op-og-

mailto:mbk@km.dk


 

5 

nedture, kedsommelige øv-dage  og funklende solskinsdage gennem et helt 
langt liv, og som stadig ser på hinanden med kærligheden lysende i deres 
øjne. 
 
Den erotiske kærlighed, som elskende par deler mellem sig. Erotikken som 
gnistrer og flammer op og som tænder os og giver fornyet energi og skaber 
samhørighed mellem elskende. Kærligheden mellem forældre og børn er til 
gengæld af en HELT anden karakter. Min gode veninde er lige blevet mor til 
den skønneste lille dreng, og når jeg ser på hendes blik, når hun kigger på sin 
lille søn, så er det så kærlighedsfyldt, så jeg bliver helt varm om hjertet. 
Moder-/ faderkærligheden, som forældre føler for deres egne børn, delebørn, 
bonus-børn, plejebørn, den kærlighed er så dyb og stærk, så vi vil gøre ALT 
for at beskytte og passe på vores kære små. 
 
Vores kæledyr rammes også af kærligheden når vi mennesker først går i 
gang med at dele ud af den: Alle der har eller har haft et kæledyr ved, hvor 
dybt og kærligt et bånd der knyttes mellem mennesker og dyr. Et kærligheds 
bånd fuld af hengivenhed og nærhed. For kæledyrene er ligesom en slags 
venner for os og vores venner dem elsker vi også. Ikke på helt samme måde 
som vi elsker vores børn, vores kæreste eller vores forældre og søskende, 
men en form for kærlighed som bunder i respekt og stor glæde over at være 
sammen. 
 
Kristendommen taler om endnu en form for kærlighed: 
Næstekærligheden, som vækkes i os, når vi ser et menneske i nød, et 
medmenneske som har brug for os og for vores nærvær og hjælp. Her er der 
er ingen varme følelser i forhold til den anden, men der er en intention om at 
gøre gode ting mod den anden, og behandle ham eller hende med respekt og 
ligeværdighed… 
 
I Evangeliet står der: ”Gud er kærlighed” og ”Vi elsker, fordi Gud elskede os 
først.” ( 1. Joh. Brev kap. 4) Gud ER kærlighed. Kærligheden er forunderlig. 
Det mest forunderlige ved kærligheden er, at jo mere du giver, jo mere føler 
du, at du har. Så vær gavmild med kærligheden. God sommer. 
 
(Mai-Britt Josephsen Knudsen. Sognepræst i Svenstrup.) 
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FRA UDFLUGTEN TIL CARL NIELSENS BARNDOMSLAND DEN 20. 

MAJ 2015: 

 

 

 

 

 

Tak for en rigtig god tur  
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MENIGHEDSRÅDSMØDER I 

  KONFIRMANDLADEN 

      Onsdag den 19. august kl. 19.00 

 

 

DØBTE I SVENSTRUP SOGN:  
- Laura Kastrup Holmgaard Collin Knudsen 
- Valdemar Lindberg Holm 

  
VIEDE I SVENSTRUP KIRKE: 
   
 

 
DØDE / BEGRAVEDE VED SVENSTRUP KIRKE : 
- Orla Nielsen  

 
 
 

 

KONTAKTOPLYSNINGER:  

 

Præst: Mai-Britt Josephsen Knudsen 

Kalvehavevej 3, Svenstrup  

Træffetid: Hverdage (undtagen fredag) kl. 8-14 

tlf: 74 45 62 05 /  

mobil: 21 67 72 05 

Graver: Torben Nielsen 

Træffetid: Hverdage (undtagen mandag) kl. 8-14 på 

kirkegården. 

Tlf: 74 45 63 02 / mobil: 3145 84 00 

Formand: Leo Vindahl Olsen.  

Tlf. 74 45 82 11/  

mobil: 26 74 62 11 

Mere information: 

www.svenstrupkirke.dk  

 

KIRKEBIL: Bestilles hos GF-Taxi på telefon  

74 45 95 45 senest dagen før gudstjenesten eller arrangementet. 

  

http://www.svenstrupkirke.dk/
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Kreative Aktiviteter på Stolbroladen Sandvej 19, 
Svenstrup. 
 
Igen i år kan vi tilbyde kreative aktiviteter af forskellig art på 
Stolbroladen. 
Vi starter onsdag den 1. juli kl. 14-17 og fortsætter hver onsdag til og 
med d.29.juli.  
Det er igen Stenklubben og Farveladen som er arrangør. 
 
I Farveladen kan man male på forskellige slags materialer, bl.a. 
lærred, papir, glas, æsker og stof. Lave kort og dækservietter o.a.  
Smykker og andet kan laves i Stenklubben og udenfor kan man lære 
trædrejning. 
Derudover kan man deltage i en skattejagt. 
 
Forældre/bedsteforældre er meget velkomne at blive og hygge 
sammen med børnene. 
 
Mulighed for køb af kaffe/kage, sodavand.  
 
Pris 30 kr. for en eftermiddag og lidt til materiale for smykkerne. 
 
Børn fra ca.5 år og opefter kan deltage. Ingen tilmelding man møder 
bare op. 
 
Venlig hilsen 
Anna Weber Flintevænget Guderup 
Mobil 40 74 63 98 
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Hvem skal hyldes med ildsjælsprisen 2015 i Svenstrup? 
 
Kender du en person eller en gruppe/forening, som du mener, fortjener en 
særlig hyldest ? 
 
Så er det nu du kan indstille kandidaten/kandidaterne til ildsjælsprisen 2015 i 
Svenstrup. 
 
Årets ildsjæl kåres ved fællesspisningen i uge 42 på Svenstrup 
forsamlingshus. Ildsjælsprisen er en hyldest til de frivillige, der gør en særlig 
indsats for landsbylivet i Svenstrup.  
 
Sådan indstiller du en person/gruppe/forening: Skriv og fortæl din begrundelse 
i en tekst og send din indstilling senest den 8/9 2015 til: 
Agnes Nielsen, Mølletoften 22, Svenstrup, e-mail: nielsen@moisen.net 
 
 

Mange tak  

E’Svenstruplaug vil gerne takke alle de flinke damer som sponsorerede en 
lagkage/kage til årets fælles ”Gratis kaffe bord” uden dem kunne dette super 
gode arrangement ikke lade sig gøre. Også en tak til dem som kom forbi og 
støttede op om arrangementet.  
 

Årets bommert. 
Årets bommert gik til Mogens Madsen, hvor katten havde rendt med målene 
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Nyt fra Svenstrup Friskole 
 

 
 

Der blev cyklet i Svenstrup d. 4. juni 
Støtteforeningen for Svenstrup Friskole havde arrangeret cykelsponsorløb og i 
år ville vi gerne have alle elever med så undervisningen stoppede kl. 12.10 og 
så skulle alle ud at cykle inden de havde fri kl. 15.00. Der blev i alt samlet kr. 

44.365,- ind, så det var rigtig flot. 
 
 

Der var præmier til: 
Miriam Wind for flest cyklede omgange 

Sofie Hoffland for flest indsamlede penge 
Der var 1. præmie til Pegasus gruppen for flest indsamlede penge pr. elev, 

hele gruppen skal en tur til fodboldgolf, som er sponsoreret af Als fodboldgolf. 
Der var 2. præmie til Lille Bjørn gruppen for flest indsamlede penge pr. elev, 

de fik en fodbold gruppen kan spille med. 
 

Vi siger stor tak til alle der har sponsoreret cyklisterne og stor tak til 
Arbejdernes Landsbank (Gildbro) 

Super Brugsen (Guderup) 
Jysk (Sønderborg) 

som alle sponsorerede en eller flere præmier til vores cyklister. 
 
---------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                              

En lille efterlysning 
 

Har du nogle bordduge som bare ligger og fylder i skabet eller 
skuffen, så vil Støtteforeningen for Svenstrup Friskole gerne 
overtage dem.  
 
Det skal helst være nogen som IKKE skal 
stryges, men til gengæld er farven helt lige 
meget. 

 
Du kan kontakte Helle på 51 92 08 78 
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Indtryk fra friskolens lejrtur – fra 0. klasse (Herkules) 
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Svenstrup Frivillige Brandværn 

 
Udrykninger i år: 
2015-01-29     Min. forurening-Mindre spild – Større glasplade tabt på 
kørebane        
2015-02-11     Min. forurening-Mindre spild – FUH med bil og cykel 
2015-04-01     Ass.-A-sprøjte – Pumpning af vand der truer bygninger          
2015-04-02     Ass.-A-sprøjte – Planlagt pumpning af vand der truer bygning 
2015-04-03     Ass.-A-sprøjte – Planlagt pumpning af vand der truer bygning 
2015-04-05     Ass.-A-sprøjte – Planlagt pumpning af vand der truer bygning 
2015-04-10     Min. forurening-Mindre spild – Gylle og jord på kørebane          
2015-04-23     Min. forurening-v/FærdselsUheld – Færdselsuheld med 2 biler          
2015-06-03     Naturbrand – Bål var efterladt og uden opsyn 
 
Hvad laver vi ellers? 
Da vi er byens brandværn hjælper vi også hvis der er behov for en hjælpende 
hånd. 
I år har vi hjulpet med: 
- opsætning af badebro ved Karlsminde strand og Himmark strand. 
- opsætning af telt til ringridning. 
- trafikregulering ved ringridning. 
- trafikregulering ved koncert ved Nygård. 
 
Ny brandmand M/K? 
Svenstrup frivillige brandværn har brug for et par nye brandmænd / kvinder i 
brandværnet. 
Hvis du kan svare ja til dette, så er det lige dig vi har brug for: 
- Er du mellem 18 og 40 år.  
- Har du lyst til at gøre en forskel når uheldet er ude.  
- Har du et fornuftigt helbred.  
- Har du lyst til at tage en uddannelse som brandmand – Gratis.  
- Er du bosiddende i / omkring Svenstrup.  
 
For mere info, tag kontakt til en brandmand du evt. kender, eller kontakt en fra 
brandværnets bestyrelse.  
Kaptajn: Anker Thy – 20629133  
Vicekaptajn: Michael Enggaard  – 51718663  
Sekretær: Torben Petersen – 24805461  
Kasserer: Jens Johansen – 40240476 
Best.medlem: Kenneth Svendsen – 20761216 
www.svenstrupbrand.dk 
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Ringridning 
 
I forbindelse med Svenstrup ringridning er der glemt en sort soft shell jakke, 
str. L, mærke: Saint barth, i teltet. Den kan afhentes hos Dorthe Johansen, 
Skærveagervej 5, Himmark 
 
TAK ! 
Tak til alle som gjorde en kæmpe indsats i forbindelse med ringridningen. 
Uden alle disse frivillige hjælpere og sponsorer var dette arrangemnet ikke 
muligt.  
Dysten i galgerne gik rigtig fint, og efter dagens dyst kunne vi kåre Hary 
Clausen, Holmskov som konge. Der deltog 146 ryttere. 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Dorthe Johansen 
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Bestyrelsen          Navne:        Mailadr:       Tlf.:            
  
Formand :                 Karin Frost Jensen   karin_frostjensen@sport.dk  2253 1887 
Næstformand :         Eline Brandt              eline_brandt@hotmail.com         2344 8603 
Kasserer:                  Michael   Stærkær    asfaltrod@bbsyd.dk                   2089 6000 
Fodbold formand :    Torsten Junk             torsten.suf@gmail.com 4182 9065 
Gymnastik formand  Dorith Spenger         dorith@bbsyd.dk                      2096 6505 
Sekretær :                 Ulla Schmidt            steimle.schmidt@gmail.com       3026 6087 
Supplanter: Marrianne  Jessen,  Janni Petersen og Julia Findstrup Røhrchen. 
Revisor : Flemmning Vejlin og Alice Søgaard  
 

 

 

 

     

 

Hvert 2. år bør systemet have en gennemgående service. Selv ved et nyt 

airconditionanlæg siver ca. 10 procent af kølemidlet ud årligt. Det er en normal 

proces. Imidlertid medfører den en forringet køleeffekt og kan på længere sigt 

give risiko for kompressorskader. Desuden sidder der et tørfilter, som fjerner 

fugt og urenheder fra kølemidlet. Dette filter bør også kontrolleres og evt. 

udskiftes. 

Nord-Als Autoværksted 

 

Hiver din bil efter vejret? 

mailto:karin_frostjensen@sport.dk
mailto:eline_brandt@hotmail.com
mailto:dorith@bbsyd.dk
mailto:steimle.schmidt@gmail.com


 

17 

              Nordborgvej 54 Svenstrup 

Tlf. 74456306 - www.nord-als-auto.dk 

 

     HENRIETTES PRIVATE DAGPLEJE 
 Et godt alternativ til den kommunale.  
 
Vi er her i dagplejen ved, at få lavet en ny legeplads og den samt det nye 
motorikrum er nu godt som færdig.  
 
Jeg vil ligesom resten af min legestuegruppe, ”privatdagplejen 6430” holde 
åbent hus d. 9. maj, kl. 9.30-11.30. Vi åbner dørene op, så alle interesserede 
kan komme og se/høre hvem vi er, se vores hjem og hvad vi kan tilbyde jeres 
børn. 
 Tilmelding senest d. 4. maj. 
Tlf. 50927525 
  
Jeg passer lige nu 4 drenge i alderen 1-2,5 år. 
Så der er lige plads til en legekammerat mere. 
 
Hvad koster en plads i min dagpleje? 
En plads koster forældrene 1760,- pr. måned. 
Kommunen giver et tilskud på 5280,- pr. måned. 
Det samlede beløb er derfor 7040,- pr. måned. 
 
Har i lyst til, at vide mere om min dagpleje og se de mange fine billeder, så kig 
ind på hjemmesiden: www.henriettesdagpleje.dk 
 
Venlig hilsen Henriette  

 
 

  
 

Goods gårdbutik Stevning Midtvej 1 
  

Gårdens grisekød 
Der kan købes både hele og halve grise. En hel gris vejer ca. 80 kg. 
Velhængt og færdigpakket lige til at lægge i fryseboksen. 
Tilbuds pris kun 35 kr./kg. 
Bestilling i butik eller mobil 21 93 43 88 - Johannes. 
Vi slagter grise hver anden mdr. derfor bestilling i god tid. 
Desuden i butikken: et stort udvalg i kyllinger og andet kød samt diverse 
slagterpølser. 
Alt indenfor pærer, æbler og diverse grøntsager. Æg, honning og hjemmelavet is. 
Vi lægger stor vægt på at alt er lokalt produceret så vi kan stå 100 % inde for 
kvaliteten. 
Derfor også sæsonpræget udvalg 
 
Åbningstider: 
Mandag - Torsdag   10.00-12.00  og 14.00-16.30 
Fredag - Lørdag   9.00-16.30  
Søndag    Lukket 

http://www.nord-als-auto.dk/
http://www.henriettesdagpleje.dk/
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Nyhed – Nyhed – Nyhed 
Vi har fået en fantastisk solbeskytter spray faktor 30, som indeholder Aloe Vera 
og vitamin E for at beskytte huden mod ældning og solskader.  
Den er ekstra vandfast og selvfølgelig rigtig go til børn. 

Beskytter med UVA og UVB 
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/ov 

 
  
  
 

 

1. Zoneterapi 
2. Laserterapi og øreakupunktur uden nåle, god til aktuelle skader, forstuvninger, 

fibersprængninger, knæproblemer, led og muskler, sår, uren hud m.m. 

3. Ben-, nakke-, skulder- og rygmassage. 
4. Ansigtsmassage og akupressur. 

5. 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… 

 

 

http://www.myaloevera.dk/ov

