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  Nr. 10          44. Årgang 

      December/Januar   2020 

Julelys i Svenstrup by. 

Hej alle i Svenstrup, vi har fået  et 
utroligt flot  juletræ  sat op nede 
ved Nordals Auto og også i træer-
ne oppe på Nordborgvej  er der 
kommet lys i.  

Glæd jer over den flotte belys-
ning  som E’Svenstruplaug står 
bag. 

 
Takker Ole Rasmussen for det flotte træ og Nordals 
Auto og Kommunen for strømmen,  samt de frivillige 
der sørger for at vi andre kan glæde os over synet her 
i den mørke tid.              Agnes  
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 Bladet udkommer 10 gange årligt. 

 1. Nr.  Februar 

  2. Nr. Marts 

  3. Nr. April 

  4. Nr. Maj 

  5. Nr. Juni 

  6. Nr. Juli 

   7. Nr. September 

  8. Nr. Oktober 

  9. Nr. November 

10. Nr. December 

 

 Deadline: 

 Sidste Indleveringsfrist er  

 altid den 20. 

 Deadline er deadline og indlæg 

 modtaget efter denne dato kan 

 kun påregnes medtaget efter for

 udgående aftale med:  

 Eva  TLF.: 50986877 

  Gert. TLF.: 51222363 

 Indlevering til næste nr. 

 ...senest den 20. November 

 Til: Eva Tagesen 

 e.svenstruppe@gmail.com 

 Denne udgave er lavet af 

 Eva Tagesen 

     

 

 

Kommentar 

E SvenstruPPé ønsker 

alle vore brugere og 

læsere en rigtig  

glædelig jul,  

og godt nytår. 

Ja, så er vi nået til det sidste nummer af  

E SvenstruPPe` s 44. årgang, og som I jo nok 

opdager imens i læser bladet, så har vi rigtig 

fundet julepynten frem igen, og sådan vil det 

jo nok også være godt gang i det rundt om-

kring i alle hjemmene, en hyggelig og travl 

måned ligger forude. 

Men om alt skal være, så bliver det jo nok en 

noget anderledes December med efterfølgen-

de Jul og Nytår over hele landet, end det ple-

jer at være, de faste juletraditioner bliver der 

nok rørt lidt ved hist og pist, men vi tror at det 

bliver rigtig godt og hyggeligt alligevel, vi har 

jo allerede været gode til at tilpasse os alle de 

restriktioner der løbende er blevet os påbudt 

her i året 2020. Så fortsæt med at passe godt 

jer selv og hinanden.  

Eva Tagesen 
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Nyt fra kirken 

Gudstjenestetider ved Svenstrup kirke. 

(FB = Frederik Birkler) 

  

November  
Søndag  d.29.  nov. kl.10.30  1. søndag i Advent  v/FB 

December 

Søndag d. 6. dec. kl.10.30  2. søndag i Advent v/FB 

Søndag d.13.dec. kl.10.30  3. søndag i Advent  v/FB 

Søndag d.20.dec. kl.10.30 4. søndag i Advent v/FB 

Torsdag d.24.dec. kl.13.00  Juleaftensdag   v/FB 

                                 kl.14.30  v/FB                           

                                 kl.16.00  v/Anne Margrethe Hvas 

Fredag  d.25.dec.  kl.10.30   1. Juledag      v/FB 

Lørdag  d.26.dec.  kl.10.30   2. Juledag      v/FB 

Søndag d.27.dec.  kl.10.30   3. Juledag      v/FB 

Januar 2021 

Fredag    d. 01. jan.  Kl. 16.00     Nytårsgudstjeneste    v/FB                

Søndag d. 03. Jan. kl. 10.30   Hellig tre Konger  v/FB  

Søndag d. 10. Jan. Kl. 10.30  1.s.e. Hellig tre Konger v/FB 

Søndag d. 17. jan. Kl. 14.00  2.s.e. Hellig tre Konger  v/ Kitty Hovgaard 

Søndag d. 24. jan. Kl. 10.30  Sidste s.e. Hellig tre Konger v/FB 

Søndag d. 31. jan. Kl. 10.30  Septuagesima v/FB 
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Covid-19 kommer desværre til at spille en rolle ogsa  i afviklingen af 

gudstjenester pa  Juleaftensdag. Vi skal holde afstand – ogsa  i kirken. 
Der er plads til 50 personer i kirken under gudstjenesten. 

Derfor afholdes der i år tre julegudstjenester d.24.december, som det kan ses af 

gudstjenestelisten og på kirkens hjemmeside.  

Derfor vil det være nødvendigt med tilmelding, som foregår efter  

”først til mølle-princippet”, til enten kl.13.00 – til kl.14.30 – eller til kl.16.00. 

Derfor: ønsker du at deltage i gudstjenesten i Svenstrup Kirke på Juleaftensdag, så 

kontakt venligst Leo V. Olsen. Han kan træffes enten på tlf.7445 8211 / 2674 6211 

eller pr. e-mail leovindahl@gmail.com  

Gudstjenesten kl.13.00 vil blive live-streamet via kirkens facebookside. Den vil da 

også kunne ses senere, når man har tid, på dette link: 

https://www.facebook.com/Svenstrup-Kirke-714096511957750  

Nyt menighedsråd konstitueret 

På et møde tirsdag d.10.november blev der foretaget konstituering af det nye me-

nighedsråd. Leo Vindahl Olsen blev genvalgt som formand, og Klaus Have Hansen 

valgtes som næstformand. 

Det nye råd træder i funktion fra d.1.søndag i advent, d.29.november. 

Tre juleaftensgudstjenester i år - med tilmelding ! 

mailto:leovindahl@gmail.com
https://www.facebook.com/Svenstrup-Kirke-714096511957750
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JULETRÆET 

     I de fleste danske hjem – især hvor der er børn – vil der juleaften blive danset omkring 

juletræet. Der vil blive sunget julesange og -salmer. Træet vil være pyntet med alt muligt: 

hjerter, engle, klokker, kugler, stjerner, lys, glimmer m.m. Og der vil ligge gaver under træet.  

     Traditionen kommer sydfra, fra Tyskland. Vi skal tilbage til de første årtier af 1800-tallet, 

da vi første gang hører om juletræer i Danmark. Det begynder i København. Og forholdsvis 

hurtigt er det skik i hele landet. 

     Det var nu ikke alle, der var lige begejstrede for at anbringe et grønt træ i stuen i forbin-

delse med julehøjtiden. Hvad har det med det glade julebudskab at gøre? 

     Den dengang unge digterpræst N.F.S.Grundtvig var mildt sagt imod et sådant nymodens 

påfund. Det huede ham ikke. I sit tidsskrift ”Dannevirke” skrev han i 1817, at juletræet sim-

pelthen er udtryk for en udvandet kristendom. 

     Imidlertid ændrede Grundtvig senere opfattelse. Da han blev gift og i 1822 fik sin første 

søn, Johan, opgav han at stritte imod. Før julen i 1823 skrev han endda et juletræsdigt, hvor 

han giver udtryk for sin glæde over det smukke, grønne træ: ”…med lys det smykkes til jule-

kvæld…” – skriver han bl.a. i næsten barnlig juleglæde. 

     I øvrigt har der verseret en lille from historie, der uden tvivl har bidraget til juletræets 

indførelse. Det var en senmiddelalderlig legende om Livstræet i Paradisets Have: Da Adam 

døde, blev han begravet på Golgata, og Set tog tre kerner fra Livstræet og plantede dem på 

graven. De blev da til et stort og kraftigt træ, der siden blev anvendt som tømmer for Kristi 

kors. 

     Livets træ blev til Forløsningens træ. 

     Når vi stadig – som en naturlig ting – op til jul bærer et juletræ ind i stuen, er der selvføl-

gelig intet til hinder for, at vi i denne folkelige tradition ser en dybere symbolsk værdi i for-

bindelse med julens glade budskab. 

     Barnefødslen i Betlehem er et umådelig stærkt udtryk for, at Himlen åbner sig for os 

mennesker her på jorden. Når vi tager dette barn nærmere i øjesyn – og spejler os selv i det 

– kan vi opleve, at det er blevet himmelsk at være menneske. Evigheden er brudt igennem 

til os – omslutter og indeslutter os i et kærligt favntag. 

      

     Hvilket træ er da bedre egnet til at vise dette end netop det stedsegrønne grantræ? 

     På en måde forvandles det herved til Livets træ for os.  

     Juleaften danser vi i ring omkring Livets træ. Ringen er i sig selv et billede på evigheden 

(uden begyndelse og uden ende). Og dansen er i høj grad glædens udtryk. Synger vi så sam-

tidig nogle af vore vidunderlige julesalmer, kan vi næsten ikke andet end opleve en  

GLÆDELIG JUL. 
                                                                                                                               Frederik Birkler 
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        Kontaktoplysninger 

 

    Præstevikar              Frederik Birkler 

                                                                                           Mobil 40 76 76 11 

                                                                                           E-mail fbi@km.dk  

 

Graver                        Torben Nielsen 

                        Træffetid hverdage (undtagen mandage) kl. 8-14 

                        Tlf. 7445 6302 og 61630990 

 

Formand                        Leo Vindahl Olsen 

                        Tlf. 7445 8211, mobil 2674 6211 

 
Kirkebil            Bestilles på GF-Taxi på tlf. 7445 9545 senest dagen før     

                                                                                              Gudstjenesten 

 

Hjemmeside            www.svenstrupkirke.dk<http://www.svenstrupkirke.dk> 
Facebook                        Find facebook på hjemmesiden. 

mailto:fbi@km.dk
https://post.kirkenettet.dk/owa/UrlBlockedError.aspx
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Succes med Live-streaming 

På grund af corona-restriktionerne kunne vi ikke lave teaterforestillinger med publi-
kum og efterfølgende kaffebord i år. Vi overvejede kort, om vi skulle aflyse, men ele-
verne var allerede godt i gang med at øve årets stykke og lave kulisser til fortællin-
gen om ”Drengen, som skulle dele sin iPad”. I stedet besluttede vi at prøve kræfter 
med at livestreame forestillingerne til forældre og andre med interesse i Svenstrup 
Friskole.  

Skolens yngste elever er klar til at synge ved starten af forestillingen. 

Forestillingen handlede om dren-
gen Viggo, der ikke havde sin egen 
iPad, men som i stedet måtte dele 
med resten af familien. For at få 
tid til at spille med sin kammerat, 
listede han ned om natten og 
satte ledningen i stikket for at få 
strøm på familiens iPad, som selv-
følgelig var løbet tør, nu han ende-
lig havde den for sig selv. 

 

Fortsættes næste side. 
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(U-)heldigvis var stikket defekt og kortslutningen hidkaldte en elektro-fe, som gav ham det 
obligatoriske ønske, som feer altid giver i eventyrene. Viggos ønske var pudsigt nok ALTID 
at have iPad-tid og klarede elektrofeen i et snuptag. Nu er det jo sådan med ønsker og øn-
skefeer, at man skal passe på med hvad man ønsker. Man får nemlig præcis det man ønsker 
sig, og det er ikke sikkert at man ønskede det man selv troede. I stedet for at have iPad’en i 
hænderne hele tiden fik feen tryllet Viggo ind i iPad’en og han måtte nu underkaste sig fa-
miliens meget forskellige aktiviteter på maskinen.  

I løbet af forestillingen fik han bl.a. lov til at blive vejrvært i Nyhederne, være med i Barbie 
Girl videoen for sin mor, danse TikTok dans med sin irriterende lillesøster og være mål i en 
skydescene med vennerne fra Fortnite. Heldigvis dukkede elektrofeen op igen inden det gik 

helt galt og befriede 
ham fra iPad’en, så Vig-
go kunne fortælle sine 
forældre at det ikke 
nødvendigvis var lykken 
at være statist i en iPad 
og at han nok skulle 
holde sig fra at snige sig 
ned til natlige spilleses-
sioner med kammera-
terne fremover. 

Det er pinligt at danse TikTok med sin lillesøster ☹  
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Salg af julekalendere 

Igen i år har Støtteforeningen for Svenstrup Friskole fået fremstillet en skrabe-
julekalender. I disse coronatider skal man være kreativ, når det ikke lige er mu-
ligt at stemme dørklokker hos naboerne, så derfor har en del af skolens elever 
udbudt julekalenderen til salg på Facebook. Støtteforeningen hjælper skolen 
med mange spændende anskaffelser, i år har vi bl.a. fået moderniseret skole-
køkkenet og købt nye mikroskoper til Science-lokalet. Jeg håber derfor at I 
støtter op om salget af julekalendere igen i år. Kender I ikke nogen som sælger 
kalendere, så henvend jer på skolen, så skal vi nok formidle kontakten til en af 
eleverne. 
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Luciaoptog corona-style 

Når vi nu ikke må komme op i kirken med det årlige luciaoptog, så må vi jo sørge for at I 

kan se det på anden vis. Med de gode erfaringer udi livestreaming, har vi derfor besluttet 

at livestreame årets luciaoptog. Det sker på skolens Facebookside (facebook.com/

svenstrupfriskole) mandag d. 14. december kl. 9.00. Eleverne fra indskolingen kommer 

rundt til skolens øvrige elever og så håber vi at teknikken ikke driller mere, end I også kan 

få en dejlig oplevelse af glade on koncentrerede elever i luciaoptoget. 

Luciaoptoget på Svenstrup Friskole i 2019 
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Optagelse af nye elever 

Selv om skoleåret starter 1. august, optager vi jævnligt elever i løbet af året og således også 

i år. Siden efterårsferien er 3 der kommet 3 nye drenge til fra andre skoler, men vi har stadig 

plads til flere. Kontakt skolen på tlf.: 6128 7681 for at få en rundvisning og en samtale om 

hvad vi kan og gør samt hvad vi forventer af elever og forældre her på skolen. 

Særligt for kommende elever i 0. klasse/børnehaveklasse gælder det, at vi starter 1. maj og 

ikke har rullende skolestart som i folkeskolerne på Nordals. Dette har børnehaverne forstå-

else for, og skoleklare børn kan normalt få lov til at fortsætte i børnehaven indtil 1. maj, 

hvis de har valgt en friskole til skolestarten. Hvis corona-forholdene tillader det, holder vi et 

orienteringsmøde for forældrene til de kommende majbørn i løbet af januar/februar, men 

ellers er vi altid klar til at mødes med en familie ad gangen, blot I kontakter skolen.  



 

 14  

Masser af leg og oplevelser på  
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Enorm udsigt fra Hotel Alsik 

En flok banditter indtager skolen. 

Vi optræder for mor og far 
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   E`Svenstruplaug 

 

Vi er stadig i en Corona  tid hvor alt ikke er 

som det plejer  men Julen står for døren og derfor vil vi 

gerne ønske alle en god Jul. 
Selv i en Coronatid har Lauget været i arbejdstøjet  

Vore storkereder har fået fyld i rederne og vi håber at når i læser dette. Har vi 

fået midler til at få de sidste detaljer på plads til vore storke gæster i foråret. 

Nordborgvej gruppen er også i arbejdstøjet. Hjørnegrunden nede 

ved Nordborvej/ Ugebjergvej her har de godt gang i et bi/ blomster 

projekt. Ved Nordborgvej/ Nørreskovvej er der planer om en cykel-

parkering. 

Multikultur hus som gerne skal blive en del af Svenstrup By´s 

HJERTE og som der i første omgang ikke lykkedes at få for 

projektmidler til. Håber vi at få fremskaffet midler til. På nu-

værende tidspunkt har vi Arkitektstuderende fra Aarhus der 

er interesseret i projektet. Så lykkes det for os denne gang 

bliver det spændende. 

Det var lidt om hvad vi arbejder med.  

Vi håber at vi får en mere normal hverdag i 2021. Så vi også kan mødes og få 

drøftet projekterne omkring Himmark strand, Nordals resort, dagligvare butik 

ved Danfoss m.m. 

God Jul og et godt nytår   

                          E`Svenstruplaug  

Vi ses til mange gode timer i fællesskabets tegn. 

 

 

 

 

 

 



 

 17  

ER DU TILFLYTTER  

            til vores lokal           

område               
*Vil du / din familie være aktiv ! 

*Vil I gerne møde folkene i området, 

hvordan kan vi det ! 

*Vil I gerne dyrke sport og hvordan kommer vi i gang og 

hvor ! 

*Vil I gerne bidrage med hænder til frivilligt arbejde, 

hvor henvender jeg mig !        

*Er der nogen store arrangementer og evt. fællesspis-

ninger , hvor man som ny kan deltage ! 

Der er rigtig mange spørgsmål , når man er tilflytter 

mange af disse kan besvares med en velkomstpakke. 

 Du kan få denne pakke ved at kontakte Agnes Nielsen 

på mobil 40989289 eller ved at skrive på mail adresse : 

NIELSEN@MOISEN.NET 
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Lokalhistorisk forening. 

Vi er også præger af pandemien, men ikke direkte ramt. 

Som en slags status for 2020 vil jeg nævne 3 store ting: 

Bogen Paragraf Fem blev udgivet og vel modtaget. Mere end 400 eks er solgt. 

 

Skulpturen Paragraf Fem er blevet fremstillet, opsat og indviet. Vi synes, den er blevet 

et flot vartegn. 

 

20års jubilæum: Den 6. december 2000 blev er holdt stiftende generalforsamling i Lo-

kalhistorisk Forening for Svenstrup Sogn. Dvs foreningen har eksisteret i 20 år. Vi 

ville have fejret jubilæet, men covid 19 sætter jo en stopper for meget også denne 

fejring.  

 

Foreningen vil gerne ønske alle en glædelig jul og et godt nytår og håber vi i det kommen-

de år får styr på corona-pandemien. Pas godt på jer selv. 

Vagn Hesselager/formand 
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2020                   2020 

24.09.Opstart/ orientering, opgaver, Kortspil/dart Fællesspisen kl. 17,15 

  

01.10 Mini lotto 

08.10 Div. Kortspil/dart/ andre aktiviteter 

15.10 Mini lotto 

22.10 Div. Kortspil/dart/ andre aktiviteter 

29.10 Ud af huset 

  

05.11 Div. Kortspil/dart/ andre aktiviteter 

12.11 Mini lotto 

19.11 Div. Kortspil/dart// andre aktiviteter 

26.11 foredrag 

  

03.12 Mini lotto 

10.12 Juleafslutning 

                            2021                                               2021 
  

07.01. Opstart /Nytårskur 2020 

14.01 Div. Kortspil/dart/ andre aktiviteter 

21.01 Mini lotto 

28.01 Div. Kortspil/dart/ andre aktiviteter 

   

04.02 Div. Kortspil/dart/ andre aktiviteter 

11.02 Mini lotto 

18.02 Syng sammen 

24.02 Div. Kortspil/dart/ andre aktiviteter 

   

04.03 Div. Kortspil/dart/ andre aktiviteter 

11.03 Mini lotto 

18.03 Generalforsamling 

25.03 Sæsonafslutning 

  

E-Si-Skå  
Ønsker alle en glædelig jul. 

 Året 2020 har været et år med 

mange forhindringer for socialt 

samvær.  

Nu håber vi at alt går godt, så vi d. 

7 januar kan fejre en god start på 2021 med mange hygge-

lige timer sammen. 

På bestyrelsens vegne 

     godt nytår  
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Bestyrelsen           Navne:                          Mailadr:                                     Tlf.:              
 

Formand:                           Karin Frost Jensen                  karin_frostjensen@sport.dk                     22531887 
Næstformand:                  Eline Brandt                             eline_brandt@hotmail.com                      22448603 
Sekretær:                           Louise Skov Johansen            louise_johansen6400@hotmail.com  
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Svømmeformand:            Ioana Cravet                            ioanacravet@yahoo.dk                                                                         53765386  
Krolf:  Formand                 Mia Bendorff                          etam7@hotmail.com                                 23839317 
Badminton: Formand        Karin Frost Jensen                  karin_frostjensen@sport.dk                     22531887 
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Revisor:                                                                                Alice Søgaard 
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Jeg ga r meget op i at vi kommer godt igennem vinteren, og corona tiden, at 

vores emunsystem er pa  toppen, vores skin ikke bliver 

ødelagt. Jeg giver gerne gratis ra dgivning om hvad Aloe 

Vera kan hjælpe med. 

Vinteren giver mange tør, sart og irriteret hud. 

Propolis er fantastisk til tørre og sprækkende hænder, ansigtet, osv. 

(kaldet håndværker creme) 

Den er også velegnet til hundepotter når der saltes på fortovene. 

Julegaver ideer 

Jeg sammensætter gaver ideer til  

Ham: Deo stik, Aftershave. 

Hende: Soya serie En hud i balance 

Og mange andre gave muligheder. (se Hjemmeside eller ring) 

Hilsen Ove Jensen 

Vestertoften 5  6430  Nordborg 
E.mail: agove@mail.tele.dk 
Tlf. +45 61670950 

Hjemmeside. www.myaloevera.dk/Ove 

Jeg har produkter: Kosttilskud, Hudpleje, Træning og vægtkontrol, Hårpleje, Hjem og hus-

holdning, og kursus i forretnings muligheder. 

mailto:agove@mail.tele.dk
http://www.myaloevera.dk/Ove
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Skal du holde fest, eller er der andre anledninger, hvor du gerne vil have, at dine gæster 

overnatter i Svenstrup? 

Vi tilbyder overnatning, i nyrenoverede værelser med gode senge. Der kan sove op til 
13 personer hos os, fordelt i  
to lejligheder. Der er adgang til et fuldt udstyret køkken, TV-stue, bad og toilet. 

Priser:   

 
Der afregnes kontant eller med ”Mobilepay” ved ankomsten. 
 

Kontakt os: linda@maron1.dk           20491918 
 
 

Eller kig forbi  

Egebjergvej 1 – 6430  Nordborg  / www.maron1.dk 

250 kr. pr. person pr. nat inkl. linned 

300 kr. pr. person pr. nat inkl. morgenmad og linned 

900 kr. pr. nat pr. lejlighed - sommerhus koncept 

mailto:linda@maron1.dk
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBi7me0q7TAhXFKJoKHR2lCeMQjRwIBw&url=http://www.stonebriarconcept.com/?p%3D907&psig=AFQjCNHnzQooKcEIn3OSkwGyrirKUg2Peg&ust=1492626710882241
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZof_m067TAhXJApoKHUBhAPIQjRwIBw&url=http://www.grafodidaktplusz.hu/&psig=AFQjCNFza8MFs9SEoY_RvHKvE-UpF0jyOA&ust=1492627051357863
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Søndag d. 29.11. kl. 10.30 1. søndag i Advent   Frederik Birkler Kirken 

Søndag d. 06.12. kl. 10.30 2. søndag i Advent   Frederik Birkler Kirken 

Søndag d. 13.12. kl. 10.30 3. søndag i Advent   Frederik Birkler Kirken 

Søndag d. 20.12. kl.10.30 4. søndag i Advent   Frederik Birkler Kirken 

Torsdag d.24.12. kl.13.00 Julegudstjeneste      Frederik Birkler Kirken 

   kl.14.30 Gudstjeneste            Frederik Birkler Kirken 

   kl. 16.00 Gudstjeneste            Anne Margrethe Hvas Kirken 

Fredag d.25.12 kl. 10.30 1. Juledag                 Frederik Birkler Kirken 

Lørdag d.26.12. kl. 10.30 2. Juledag                 Frederik Birkler Kirken 

Søndag d. 27.12. kl.10.30 3. Juledag                 Frederik Birkler Kirken 

Fredag  d.01.01. kl. 16.00 Nytårsgudstjeneste  Frederik Birkler Kirken 

Søndag d.03.01 kl. 10.30 Hellig tre Konger      Frederik Birkler Kirken 

...Onsdag d. 6. Januar  sidste frist for indlevering til næste nr… 

Søndag  d.10.01. kl. 10.30 Gudstjeneste            Frederik Birkler Kirken 

Søndag d.17.01. kl. 14.00 Gudstjeneste         v/ Kitty Hovgaard Kirken 

Søndag d. 24.01. kl. 10.30 Gudstjeneste            Frederik Birkler Kirken 

Søndag d. 31.01. kl. 10.30 Septuagesima          Frederik Birkler Kirken 

...Mandag d. 1. Februar udkommer næste nr. af E` Svenstruppé… 

 Tidspunkt                              Aktivitet Mødested 

                Aktivitetskalender     December/Januar 2020      /2021                 
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