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I december travlt vi har, 

alt til julen skal være klar. 

Der skal bages og der skal pyntes op, 

inden stjernen sættes på træets top. 

Sende ønskeseddel vi også når, 

så vi af  julemanden mange gaver vil få. 

mailto:e.svenstruppe@gmail.com


 

  Kommentar 
Et lille juleeventyr af: Ellen Reumert 1918 

 

En lille landsby, det kunne være Svenstrup. 
 
Julesneen var faldet så blødt og tæt i et par dage, 
børnene var henrykte, de tumlede hele dagen, 
rutschede på slæderne ned ad den høje bakke lige 
uden for byen, som en stormvind fór de ned ad den 
glatte, tilkørte bakke.  
Det var en fryd at suse gennem luften. 
 
Børnene kom hjem med røde kinder, strålende 
øjne og god appetit. Det var utroligt, hvad de kunne 
sætte til livs af store humpler fedtebrød, og hvor det 
smagte, det hvide fedt med det grove køkkensalt. 
 
Og ved I hvad - næste dag var det jul!  
Forventningens glæde var næsten ikke til at holde 
ud. Inde i huset duftede det af klejner og julekager, 
og i ovnen brasede julegåsen: Mad var det jo selv i 
den fattigste hytte, når det var jul!  
 
Og mor satte et fad dampende 
julegrød ud 
 i laden til nisserne - og næste dag var 
fadet tømt. Far mente bestemt, at det 
var kattene; men mor vidste bedre besked: 
Det var da den lille julenisse, som boede på loftet. 
 

 Eller var det far? 
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Svenstrup Hjemmeside 
www.svenstrup-als.dk 
 

 

E SvenstruPPe´  ønsker alle vore brugere 

og læsere en rigtig glædelig jul, samt et 

godt og lykkebringende nytår, med tak for 

det gamle. 
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GUDSTJENESTER I SVENSTRUP KIRKE 
 

 

 

December 2015: 

Søndag den 6.12.15: kl. 19.00 / MJK / De 9 læsninger m. konfirmander og 

kor + Nordals koret 

Søndag den 13.12.15: kl. 10.30 / MJK 

Søndag den 20.12.15: kl. 10.30 / Menighedsgudstj. 

Juleaften, den 24.12.15: kl. 14.30 og 16.00 /MJK 

Juledag,  den 25.12.15: kl. 10.30 /MJK 

Anden juledag, den 26.12.15: Kl. 10.30 / MJK 

Søndag den 27.12.15: Henvisning til Egen Kirke 

Januar 2016: 

Nytårsdag den 01.01.16: kl. 16.00/ MJK/ ”Bobler & kransekage” 

Søndag den 03.01.16: kl. 10.30/MJK 

Søndag den 10.01.16: Kl. 10.30 / MJK 

Søndag den 17.01.16: Kl.19.00 / MJK 

 

       

DET SKER I SVENSTRUP KIRKE: 

 

”De 9 læsninger” 

Søndag den 6.december kl. 19.00 synger vi julen ind sammen med 

Nordalskoret og organist Sebastien Clasen.Vi hører hele frelseshistorien 

gennem ”De 9 læsninger” som konfirmanderne læser op for os og efter 

gudstjenesten er der glögg og julesmåkager til alle. 

 



 

 

 

 

CAFÉ-EFTERMIDDAG  FOR ÆLDRE I KONFIRMAND-LADEN  

VED SVENSTRUP PRÆSTEGÅRD. 

 

Onsdag den 13. januar kl. 14.00-16.00 

Sognepræst Sophie Juel, Nordborg og Oksbøl Kirker kommer og fortæller. 

Vi synger og hygger os med kaffe og kage. 

 

 
 

Så velkommen til enhyggelig eftermiddag. Det er gratis at deltage. 

Vi glæder os til at se dig. Tilmelding til præsten senest mandagen inden café-

eftermiddagen på tlf. 21 67 72 05 eller på mail mbk@km.dk 

 

 

 

DØBTE I SVENSTRUP SOGN:  

  

 

VIEDE I SVENSTRUP KIRKE:  

 

       

 

DØDE / BEGRAVEDE VED SVENSTRUP KIRKE: 

                

 

mailto:mbk@km.dk


 

 

 

 

 

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/


 

Nyt fra kirken. 
 
Tak til Maja. 

 

 
Vi har taget afsked med vores 
organist Maja Jørgensen søndag 
den 22. november. 
Vi vil også her sige Maja mange tak 
for dejligt spil og mange gode 
musikoplevelser. 
Ikke mindst har du løftet 
stemningen i gudstjenesten med 
kirkens kor, som du har evnet at 
formidle musikkens og sangens 
glæde – til gavn for gudstjenesten, 
menigheden og ikke mindst de 
sociale arrangementer i 
konfirmandladen. 
Vi takker dig også for dit vikariat i 
mellemtiden, indtil den nye organist 
tiltræder. 
De bedste ønsker for dig – fra 
Svenstrup Menighedsråd. 
 
Ny organist: vi er i øjeblikket i 
gang med ansættelse af en ny 
organist. Vi håber, vi har fået det på 
plads til januar. Mere herom i 
næste udgave og på vores 
hjemmeside: svenstrupkirke.dk og 
facebook. 
 

Sognelæring: 
Som nævnt i tidligere blade og på 
vores hjemmeside, er vi i  
menighedsrådet i gang med at 
undersøge vores sogn – hvad der 
rører sig i forhold til kirken, og hvad 
menigheden ønsker sig. 
 
Vi har senest den 4. november 
2015 haft en gruppe på 10 
personer  til debat – Guldgravning – 
med henblik på af finde guldkorn til 
at arbejde videre med. 
 
Vi havde en rigtig god aften med 
åbenhed og ærlighed og ikke 
mindst fik vi mange guldkorn at 
arbejde videre med. Tusind tak til 
deltagerne for deres engagement. 
Vi havde en god og livlig debat. 
 
Bl.a. var der gode input til kirkens 
møde med lokalsamfundet og 
drømme for fremtiden. Traditioner 
og gentagelser er altid godt, men 
der er skam også gode ideer til nye 
tiltag. Nogle af disse tiltag vil kræve 
opbakning fra menigheden og ikke 
mindst hjælpende hænder.  
 
I foråret sætter menighedsrådet sig 
ned og prioriterer, hvad vi vil 
arbejde med ud fra de 2 oplæg vi 
har fået.  
 
Svenstrup Menighedsråd 
 



 

 

 

Efterlysning; 

Årets bommert 2016 

 
Hvem skal have prisen for årets bommert,  

Kender du en som har lavet en pinlig og sjov  

fejlhandling eller en udtalelse  

som var pinlig, med et lidt uheldigt udfald. 

Som på en sjov måde kan blive delt med os andre? 
 

 

 

. 

 

 

 

 

For ikke at an støde nogen  

gøres dette på en kærlig, men sjov måde. 

Forslag kan indgives til E’Svenstrup laug  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

E’Svenstruplaug ønsker alle 

Svenstrupper en rigtig god jul. 

Samt et super godt nytår 

med tak for jeres opbakning 

  i det gamle år. 

Håber vi ser rigtig mange af jer 

til arrangementer og projekter 

der står for døren i 2016. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

E’Svenstruplaug vil gerne sige tak til          

Nord-Als Autoværksted for lån af lokale         

til den årlige juletræstænding,                      

samt et stort tak til Ole Rasmussen                 

for sponsorat af juletræ,    

     som vi alle i byen nyder godt af. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gartnere roder rundt i Svenstrup: 

 
Hvis I har bemærket at der er nogle som roder rundt i jorden, 

rundt i Svenstrup, så er det rigtigt. Vi har fået 1.500 stk. 

blomsterløg, som er blevet sat i jorden, af vores super søde 

frivillige Svenstruppere, byen bliver bare så flot til foråret. 

 
 

 

 



 

E`Svenstruplaug inviterer alle til 

 

TOP møde i uge 06 2016 
 

Hej  se lige dette : 

 

 

E’ Svenstruplaug vil allerede nu gerne orientere om, at der afholdes 

borgermøde tirsdag d. 9. februar 2016 på forsamlingshuset, hvor vi i 

fællesskab, vil finde ud af hvor langt er vi kommet med de 

udviklingsplaner vi lavede for 5 år siden for Svenstrup. 
 Hvad vil vi fremadrettet  

 Hvad kan kommunen hjælpe os med  

 Hvad kan vi selv gøre 

 Hvordan kommer vi derhen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi havde i foråret et rigtig godt borgermøde, hvor der var rigtig mange af jer der 

mødte op, deltog aktivt og kom mange gode ideer for Svenstrup, dette vil vi rigtig 

gerne gentage  på mødet har vi også inviteret kommunen med. 

I vil hører nærmere og vi glæder os til at se jer  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

På vegne af E´Svenstrup laug 

Anneli Thy 

  



 

 

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 Enggaarg  – 51718663  
Sekretær: Torben Petersen – 24805461  
Kasserer: Jens Johansen – 40240476 
Best.medlem: Kenneth Svendsen – 20761216 
www.svenstrupbrand.dk 
 

http://www.svenstrupbrand.dk/


 

 

 
 

Søndag den 13. december, kl. 14:00 -16:30 

afholdes der juletræsfest for børn på 

Svenstrup Brandstation 

Tilmelding mht. godteposer (pris 30.-kr) til: 

Torben Petersen: 24 80 54 61 

Micheal Enggård: 30 28 40 96 

Dennis Pedersen: 51 37 19 46 

… senest d. 9. december 
 



 

 

SUF ORIENTERER:                                                                                                                          
 

Vi er blevet gjort opmærksomme på, 

at hvis der er en familie der gerne vil 

have deres børn til at gå til en 

fritidsinteresse her i Svenstrup 

Ungdomsforening, men ikke har 

ressourcer til, at sende deres børn 

til fodbold, gymnastik eller 

svømning, så findes der en ordning i 

kommunens regi, hvor man kan 

søge om økonomisk hjælp. Man kan 

kontakte følgende personer som 

kan fortælle meget mere om hvilke 

muligheder der er for at få dækket 

sportsudgifterne: 

Projektleder: Nils Ole Rasmussen 
26336422 
Tovholder: Myrna Sandholdt 
27900225 
 
Der kan også sendes en 
ansøgningsblanket fra følgende 
side: 
www.sonderborgkommune.dk/fritids
pas 
 
Der findes også en anden 
organisation som hedder Broen og 
de skriver følgende: 
 
Vi ved, at der i dag er utrolig mange 
børn, som lever i familier med enlige 
forsørgere, i sygdomsramte familier 

eller i familier hvor en eller begge 
forældre er alkoholikere, 
narkomaner eller slås med andre 
sociale problemer. 

I BROEN Sønderborg er vores 
målgruppe børn og unge til og med 
17 år. Vi ønsker at disse børn bliver 
meldt til en fritidsaktivitet i en så 
tidlig alder som muligt, da det vil 
være med til at give børnene en 
pause fra en til tider problemfyldt 
hverdag. 

Sponsorer og midler fra forskellige 
fonde og puljer gør det muligt for os 
at hjælpe med f.eks. kontingent, 
sportstøj og andre rekvisitter. 
Herudover kan vi tilbyde hjælp med 
transport til og fra fritidsaktiviteter. 

Kender du et barn, som kunne have 
brug for BROEN Sønderborgs 
hjælp? Så skal du enten ringe eller 
sende os en beskrivelse af barnets 
forhold, så træffer vi en afgørelse så 
hurtigt som muligt. 

De kan kontaktes på følgende 
adresse: 
 
Broen Sønderborg 
93900732 
info@broen-sonderborg.dk 

 
Med Venlig Hilsen  

Svenstrup Ungdomsforening ( SUF ) 

 

 
 



 

 
 
 
Vinder af kagemand: 
 
I forbindelse med kontingent betaling havde 

gymnastik afdelingen i SUF udloddet en 

kagemand, blandt de gymnaster der betalte 

deres kontingent til tiden.  

Vinderen blev udtrukket blandt de gymnaster 

der har betalt rettidigt.  

Vinderen blev: Sofia Bruncke.  

Hun er gymnast på Forældre/barn.. 

 

 

 

SUF`s  Julestævne:

Nu nærmer julen sig og med den 
SUF's store julestævne i fodbold. 
Stævnet foregår i Nordals-hallen i 
dagene 27-28-29. december. 
Kom ind til Nordals-hallen og støt 
vores lokale fodboldhold. 
 

Programmet kommer til at ligge på 
hjemmesiden "suf-als.dk" fra  
uge 51. 
 
God jul. 
SUF- fodbold 

 
 
 

 
 
 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://suf-als.dk/


 

 

Lokal Historisk Forening: 
 

Ønsker alle en god jul og et godt nytår. 

Vi holder juleferie fra den 7. dec. til den 4. januar 2016.  

Kom og besøg os, vi er i Stevning kulturhus 

og har åbent - i hver måned: 

Den 1. og den 3. mandag   

fra kl. 14.00 til kl. 17.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Taksigelse:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Tusind tak for al 
opmærksomhed ved vores 

guldbryllup. 
Tak til naboer og venner for 

den flotte kurv og  
fine dørkrans. 

 
Kærlig hilsen 

Inger og Jørgen Good 
 



 

 
Mangler du en julegave  
til en du holder af?  
eller  
Er du selv stresset før jul 
så læs her: 
 
Zoneterapi på Ører, Hænder og Fødder 
 - det mest afslappende du kan forestille dig, 
 - samtidig behandles dine fysiske skavanker,  
 -blidt men effektfuldt 
et enkelt greb svarer til at en akupunktør sætter  
8 nåle i øret! 
Derudover praktiserer jeg: 
- Alm. zoneterapi,  - Triggerpunktsmassage,    - 
Laserterapi  
- Generel vejledning i kost og 
kosttilskud, udstrækning, øvelser 
 
Ved tidsbestilling eller køb af 
gavekort resten af 2015 
1. behandling kr. 200,00 
efterfølgende behandlinger kr. 430,00 
 
Henvend dig til  
Vivi Madsen 
FDZ-Zoneterapeut 
RAB (Registreret Alternativ Behandler) siden1998  
tlf.: 74456458 
  



 

 
 
 
 

                                                                                                                                                               

 
 

 
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  
 

 Nord-ls Autoværksted 

f. 74456 – www.nord-als-auto.dk 

 

     

 

 

Nord - Als Autoværksted 

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

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


 

 

HENRIETTES PRIVATE DAGPLEJE 

 Et godt alternativ til den kommunale.  
 
 

Efteråret er nu kommet og det betyder bl.a. Modne frugter fra træerne. 

Vi har i år høstet blommer for derefter at lave blommemarmelade. 

 Hvert barn fik med stor stolthed sit eget glas marmelade med hjem. 

 

Snart vil vi en tur i skoven og finde materialer til vores årlige juledekorationer. 

 

I legestuen har vi i forår/sommerperioden opholdt os ude i haverne. Nu er det så tid 

til, at komme indenfor og som vi plejer, vil det foregå i Guderup aktivitetscenter en 

gang i ugen.  

Jeg passer nu 4 friske drenge i alderen 1-2 år. 

 

Nu har jeg så lige en enkelt ledig plads tilbage, så hvis i er interesserede da ring til mig 

og vi kan aftale et besøg, så i kan se og høre om hvem jeg er. 

 

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. 

I er også velkommen til; at kigge ind på min hjemmeside: 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.henriettesdagpleje.dk/


 

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 

 
 
 
 
 
 

   

JEG GÅR PÅ EFTERLØN D 31.12.15 
Tak for tilliden der er vist mig gennem alle årene. 

Glædelig jul og godt nytår.  

Jonna Olsen  Sandvej 31, Svenstrup 

 

http://www.myaloevera.dk/ov


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skal du holde fest, eller er der andre lejligheder, hvor du gerne vil have, 

at dine gæster overnatter, tæt på hvor du bor, til rimelige priser, så kan 

vi tilbyde overnatning til 10 personer med mulighed for 4 ekstra 

opredninger. 

Pris:  250 kr. pr. person pr. nat uden morgenmad (inkl. linned) 

            300 kr. pr. person pr. nat med morgenmad (inkl. linned) 

            900 kr. pr. nat pr. lejlighed (sommerhus koncept) 

Der er adgang til et fuldt udstyret køkken, TV-stue, bad og toilet. 

Kontakt os: 

E-mail: linda@maron1.dk  

Tlf.:  20491918 

www.maron1.dk 

Eller kig forbi og se lejlighederne. 

Der afregnes kontant eller pr. Mobilepay ved ankomsten  

mailto:linda@maron1.dk

