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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. Oktober 

 Til: Eva Tagesen 

 e.svenstruppe@gmail.com 

 Denne udgave er lavet af 

 Gert Wonsyld 

     

 

 Om mundbind 
Hvornår skal du bruge et mundbind? 
Du skal bruge mundbind i følgende situationer. 
• Hvis du rejser med kollektiv transport. 
Ved besøg på restauranter, caféer, konditorier, bager-

forretninger, fastfood-restauranter m.v., hvor der er 

siddende indendørsservering. Bagerforretninger, fast-

food-restauranter m.v. uden borde er således undta-

get. Kantiner på arbejdspladser, hvor der ikke er of-

fentlig adgang, er også undtaget.  Kravet om mund-

bind gælder så længe du går eller står, men ikke når 

du sidder ned. Du skal således bære mundbind, når 

du går ind i lokalet, når du rejser sig fra din plads ved 

bordet, fx for at gå på toilettet eller står ved disken for 

at bestille mad eller drikkevarer, betale osv 

Herudover anbefaler vi, at du bruger mundbind: 
• Hvis du er smittet eller i risiko for at være smittet 
med ny coronavirus og undtagelsesvist er nødt til at 
bevæge dig ud, fx fordi du skal testes. 
• Hvis du er i øget risiko for et alvorligt forløb ved 
COVID-19 og kommer i situationer, hvor enten du el-
ler andre kan have svært ved at holde 2 meters af-
stand, fx i indkøbscenteret, ved en fejring eller et kul-
turelt arrangement. 
• Hvis du skal besøge en person i øget risiko, som 
du ikke deler husstand med, fx personer i plejebolig, 
kan du overveje at bruge mundbind, når du ikke kan 
holde minimum 2 meters afstand i situationer med 
særlig tæt kontakt, fx ved behov for pleje og omsorg. 
• Ved store forsamlinger, fx optog, hvor det kan væ-
re svært at holde afstand. 
I erhvervsmæssig sammenhæng, hvor hyppig eller 
langvarig ansigt-til-ansigt kontakt ikke kan undgås, fx 
frisører. 
Man kan også opsætte fysiske barrierer som skærme 
af plastik eller glas i situationer, hvor der skal holdes 
en vis afstand. 
Bemærk, at der gælder særlige retningslinjer 
for personale i sundheds- og ældresektoren. 

Komentaren handler i dette nr. 

drejer sig hvad vi gør ved Covid-19. 

https://www.sst.dk/da/corona/Information-til-fagpersoner
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Nyt fra kirken 

Gudstjenestetider ved Svenstrup kirke. 

 

September 

D 27/9 kl. 10.30 Frederik Birkler 

 

Oktober 

D. 04/10 kl. 10.30 Frederik Birkler 

D. 11/10 kl. 10.30 Frederik Birkler 

D. 18/10 kl. 10.30 Frederik Birkler 

D. 25/10 kl. 10.30 Frederik Birkler 

 

November 

D. 01/11 kl. 19.00 Alle Helgen – Frederik Birkler 

D. 08/11 kl. 10.30 Frederik Birkler 

D. 15/11 kl. 10.30 Frederik Birkler 

D. 22/11 kl. 10.30 Frederik Birkler 

D. 29/11 kl. 10.30 Frederik Birkler 

 

Alle Helgen: I den forbindelse vil navne på afdøde blive læst højt og der vil 

blive tændt et lys. Der er mulighed for at tage et gravstedslys med og tænde 
på  gravstedet efter gudstjenesten. En invitation til de efterladte. 
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Nyt fra Kirken. 

D. 21/9 siger vi velkommen til Frederik Birkler, han har tidligere gjort tjene-
ste i sognet i flere omgange. Denne gang skal han være fast vikar  frem til 
marts, hvor vi forhåbentlig får ansat en ny sognepræst. 

 

I tiden uden fast sognepræst er det Kitty Hougaard der er kirke-
bogsfører. 

 

Nadver: Det er igen mulig at komme til alters. Frederik Birkler vil sørge 
for at denne væsentlige del af gudstjenesten kommer til at foregå på be-
tryggende måde og ud fra gældende retningslinjer. 

 

 

Sognecafe` 

D. 25/11 kl. 14.30. Vi synger julen ind og vi hygger med gløgg,   æbleskiver 
og kløben. Kom og vær med til nogle hyggelige timer.  

 

Covid – 19 retningslinjer. 

Der henvises til kirkens hjemmeside. 

 

Venlig hilsen 

Jonna Olsen 
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PRÆSTEVIKAR i SVENSTRUP 

 

     Som de fleste nok vil vide, står Svenstrup Sogn uden sognepræst for tiden. I den for-

bindelse har jeg sagt ja til at træde ind som vikar. Det nyvalgte menighedsråd, som går i 

arbejdstøjet fra den første søndag i Advent, regner med – og håber på – at en ny sogne-

præst kan indsættes i embedet i marts næste år. Men indtil da er det mig, der har over-

taget den præstelige tjeneste i sognet. Og det glæder jeg mig meget over. 

     Svenstrup sogn og kirke er efterhånden velkendt for mig, idet jeg tidligere har gjort 

tjeneste her ad flere omgange. I den forbindelse har jeg bl.a. også haft fornøjelsen af at 

undervise en flok konfirmander og har forestået selve konfirmationen. Den fandt sted på 

en dejlig aprildag sidste år. Jeg husker det som en meget festlig dag. 

     Hvis jeg skal sige lidt om mig selv, kan jeg fortælle, at jeg trådte mine barnesko i Nybøl 

mellem Sønderborg og Gråsten. Holder meget af Sønderjylland med denne landsdels na-

tur, liv og historie. Gennem årene har jeg gjort tjeneste som sognepræst tre forskellige 

steder i landet. Sideløbende var jeg i 30 år tilknyttet forsvaret og gjorde som ung reser-

veofficer FN-tjeneste på Cypern. Senere, som feltpræst, trak jeg endnu engang i FN-

uniformen helt nede i Namibia i den sydlige del af Afrika. For 10 år siden gik jeg på pensi-

on, og min kone Inge og jeg bor nu i den sydøstlige del af Sønderborg. Er især optaget af 

menneskelivets ”inderside” – herunder religiøse erfaringer. Har udgivet bogen ”Lad den 

kerne underfuld…..”.  

     Som pensionist har jeg dog næsten uafbrudt vikarieret som præst rundt omkring i bå-

de Sønderborg og Aabenraa provsti. Og nu er jeg så endnu engang havnet her i Svens-

trup sogn. Jeg glæder mig meget over den tillid, der er vist mig både fra menighedsrå-

dets side og fra alle dem i sognet, som jeg allerede har mødt eller talt med. For mig per-

sonligt er præstearbejdet et privilegium. I forbindelse med gudstjenesten og de forskelli-

ge kirkelige handlinger er det stadig inspirerende at fordybe sig i de gamle tekster. Hele 

tiden er der nyt at finde, mere at lære og at tænke over. 

     I skrivende stund glæder jeg mig også til at være sammen med de unge, som har 

meldt sig til konfirmandundervisning. På denne måde har jeg en masse gode forventnin-

ger til mit virke i Svenstrup kirke og sogn. 

Med venlig hilsen 

Frederik Birkler 

Mobil 40 76 76 11 

E-mail fbi@km.dk  

mailto:fbi@km.dk
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Resultat af menighedsrådsvalg i Svenstrup kirkesogn 

15. september 2020 

 

Der var valgforsamling til menighedsrådet den 15. september 2020. 

 

Følgende blev valgt ind. 

Klaus Have Hansen 13 stemmer 

Leif Melchior  9 stemmer 

John S. Christensen 9 stemmer 

Karin Stavski  8 stemmer 

Leo V. Olsen  6 stemmer 

Maja Jørgensen 6 stemmer 

Som suppleant valgtes Agnes Nielsen med 16 stemmer 

 

Alle ønskes tillykke med valget. Det nye menighedsråd konstituerer sig i november og til-
træder 1. søndag i advent når det nye kirkeår begynder. 

 

Det skal samtidig meddeles at der er mulighed for at udløse et afstemningsvalg. Frem-
gangsmåden er følgende: 

• Kandidatliste skal indgives senest 13. oktober 2020 kl. 23.59 
• Der skal vælges 6 medlemmer til menighedsrådet 
• Der skal være mindst 6 stillere, som underskriver på kandidatlisten 
• Funktionsperioden for menighedsrådet er 4 år. 
• Kandidatlisten skal udarbejdes på en af kirkeministeriets godkendt formular 

Kandidatlisten kan afleveres til 

Leo Vindahl Olsen 
Nørreskovvej 37, Svenstrup 
6430 Nordborg 
Tlf: 7445 8211 / 2674 6211               
leovindahl@gmail.com 

eller 

Karin Stavski 
Sandvigvej 7, Stevning 
6430 Nordborg 
Tlf: 7445 9213 / 6128 9213                         
kbstavski@gmail.com 

mailto:leovindahl@gmail.com
mailto:kbstavski@gmail.com
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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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Årets teaterprojekt 

 
Forestillinger 28. og 29. oktober kl. 18.00 og 19.30 

 
Hidtil har Svenstrup Friskoles elever startet kalenderåret med at skabe en teaterforestilling 
fra bunden. I dette skoleår har vi valgt at spille teater i efteråret i stedet, og selv om Covid-
19 måske stadig kan spænde ben, er det planen at sætte en forestilling op i slutningen af ok-
tober, hvor det bliver mørkt, vådt og koldt og en afbrydelse i den almindelige undervisning 
derfor er ekstra kærkommen. 

 
Forestillingen i år 
handler om en dreng, 
som ønsker sig at have 
familiens iPad hele ti-
den, så han kan spille 
på den, uanset hvad 
resten af familien el-
lers skulle bruge den 
til. Som i mange even-
tyr, får han et ønske 
opfyldt, men hvad er 
prisen? 

Foto fra forestillingen i januar 
2020 

 
I stedet for de traditio-
nelle 2 forestillinger på 
2 dage, spiller vi styk-

ket 4 gange, stadig over 2 dage, og lukker kun 50 tilskuere ind pr. forestilling. Vi skal selvføl-
gelig overholde alle forholdsregler omkring coronasmitte, og derfor har vi besluttet, at bil-
letterne skal købes i forvejen. Ved bestillingen angiver man, hvor mange billetter familien vil 
have og vi sørger så for, at I kommer til at sidde sammen i sikker afstand til den næste fami-
liegruppe. Imellem forestillingerne bliver alle stole og kontaktflader tørret af, så det er så sik-
kert som det nu kan blive at være tilskuer. 

 
Billetter a 25 kr/stk kan købes ved at sende mail til stottesvefri@gmail.com skriv: hvilken 
dato og klokkeslæt I ønsker samt antal personer fra familien (elever som er med i forestil-
lingen tælles ikke med). Det er først til mølle og der er kun 50 pladser til hver forestilling. 

 

Svenstrup Friskole 

-et NATURligt valg 

mailto:stottesvefri@gmail.com
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Cykelsponsorløb 

I foråret måtte vi aflyse det årlige cykelsponsorløb pga. Covid-19. det råder vi nu bod på, idet 
Skolernes Motionsdag inden efterårsferien bliver afholdt som cykelløb rundt i Svenstrup. Vi 

har vurderet at det er forsvar-
ligt i forhold til Covid-19, når 
vi sløjfer det efterfølgende 
kaffebord. Eleverne er nu ved 
at finde sponsorer, så vi håber 
at rigtig mange vil støtte op og 
hjælpe eleverne med at samle 
penge ind til Svenstrup Frisko-
les Støtteforening. Støttefor-
eningen hjælper året rundt 
skolen med at give eleverne 
ekstra oplevelser, udstyr og 
oplevelser of i et år, hvor lejr-
skolen måtte aflyses pga. Co-
vid-19, er der brug for andre 
oplevelser for eleverne. 

 

Hestekræfter på skemaet. 

Den sidste måned har eleverne i skolens ældste 
klasser haft hestekræfter på skemaet. Dansk 
Automobilsports Union har tilbudt os en række 
undervisningsforløb, hvor bilen er omdrejnings-
punktet. Der er arbejdet med bilens historie, 
bilens betydning for udviklingen af vores infra-
struktur, beregnet bremselængder og accelera-
tion, arbejdet med verdensmålene i forhold til 
transport, fysikkens love der let sætter sig ud 
over færdselsloven, larm, uddannelsesmulighe-
der og mange andre relevante problemstillinger 
set fra en motorsportsvinkel. Ud over arbejdet 
på skolen, har eleverne 2 gange været til en hel 
undervisningsdag på gocart banen i Asserballe. 
Ud over at køre ræs, har eleverne også fået et 
indblik i alt det, som ligger rundt om at holde 
en gocart kørende. Det er nemlig ikke nok at 
hælde benzin på, føreren skal også være i god 
form og vide, hvordan han skal håndtere bilen og konkurrere med de øvrige kørere.  
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Gymnastik på Svenstrup Friskole                    
 

Børnehold opstart i uge 38                         Voksenhold opstart i uge 40 
Pris 275 kr. inkl. T-shirt til opvisning.          Pris 275 kr. 
 
Betales inden den 1. nov. 2020. (4. november trækkes der lod blandt indbetalte kontingenter 
om et stk. kagemand/kone. Vinderen får direkte besked.) 

Brumbasserne (1-3 år).                                                                                                                    Jump in (1. kl. og opefter).  
Den bedste dag i ugen er gymnastikdag!!               Vil du blive stærkere, mere smidig og øve 
Der skal laves vilde lege, grines rigtig meget,         masser af spring? Så er Jump in holdet, det 
hygge os og vær sammen, vi skal synge lidt           rigtige for dig. Som noget nyt tage vi 
og lege i redskaber.                                                      opvarmning med Crossfit øvelser, efterfulgt 
Der forventes at både børn og voksne er klædt    af spring ved hjælp af diverse redskaber som 
i tøj, som I kan bevæge jer i, og at alle                    Trampolin & Air track. Til alle fra 7 – 14 år. 
deltager i aktiviteterne.                                                Mød op og være med 
 

Vi skal have sved på panden, så vi kan sove            Onsdag kl. 18:00 – 19:30 
rigtigt godt om natten.                                                 Opstart den 16. september 
                                                                                           Ved Ioanna, Markus og Emil 
Onsdag kl. 16:45-17:45 
Opstart den 16. september       
Ved Lone og Maria  

 Tumle-Bumle (ca. 4—1. kl. ).                                               Gymnastik for friske kvinder. 
   Vi tumler, leger og bruger vores krop det              Motionsgymnastik for alle aldre. 
    Bedste vi har lært.                                                      Opvarmning, god grundgymnastik, små 
     Med redskaber bygger vi baner, så hele                  serier, pilatesbolde, lidt konditionstræning        
   kroppen bliver brugt, det kilder i maven               og til sidst udstrækning / afslapning.  
                                                                                        Kom frisk og gå hjem med et smil på læben 
                                                                                                         og lidt sved på panden. 
Tumle-Bumle (ca. 4 – 1. kl.).                                       Husk at tage din nabo eller veninde med. 
Vi tumler, leger og bruger vores krop det                 (Ingen opvisning) 
bedste vi har lært. 
Med redskaberne bygger vi baner, så hele               Mandag kl. 18:30 - 19:45 
kroppen bliver brugt, det kilder i maven og vi         Opstart d. 28. september 
bliver godt trætte.                                                          Ved Hanne Krenzen 
Er du 3 år og måske klar til gymnastik uden 
mor/far, så er du meget velkommen. 
 
Mandag kl. 16:45 – 17.45 
Opstart den 14. september 
Ved Helle og Thea 



 

 13  

 
 

Kæphest/Hobbyhorse (fra 8 år og opefter). 
Sadl din kæphest/hobbyhorse og kom til 
masser af sjov og go motion. Vi skal springe, 
ride dressur, spille hestefodbold og prøve 
kræfter med det vilde ponygames eller måske 
en ringriderdyst hvem ved, ihvertfald skal vi 
have det sjovt. 
Har du ikke din egen kæphest/hobbyhorse kan 
du låne en ved mig. Vi ses Angelika. 
 
Torsdag kl. 17:00 – 18:00 
Opstart den 17. september 
Ved Angelika 
 
____________________________________________ 
 
 

Supermænd. 
Svenstrup- og Omegns Supermænd kaldes til 
gymnastik/motion og hygge. Vi er jo mange 
der har godt af at få løsnet de stive lemmer, - 
da vi nok ikke er 15 år længere. 
Kom og vær med - det skal nok blive sjovt 
ellers gør vi det sjovt. 
(Ingen opvisning) 
 
Torsdag kl. 19.00-20.30 
Opstart d. 1. oktober 
Ved Finn Lehmann 

 

Gymnastikudvalget: 
Dorith Sprenger Tlf. 20966505 
Angelika Jensen Tlf. 60177743 
Heidi Jensen Tlf. 27598667 
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E´Svenstruplaug 
 

Lauget har fra Sønderborg kommunes Teknik og Miljø afdeling  
 fået en kort skriftlig orientering omkring planarbejdet med Nordals Ferieresort. 
 
Som I ved igangsatte Sønderborg Kommune planprocessen i efteråret 2019 med to efterfølgende 
borgermøder. Dette gjorde vi i forbindelse med det som kaldes en VVM-afgrænsning samt idehøring af 
et kommuneplantillæg. 
  
Oprindeligt arbejdet Forvaltningen efter at få et færdig forslag til lokalplan, kommuneplantillæg, 
miljøvurdering m.m. til politisk behandling til maj mødet i Byrådet og med en endelig vedtagelse af 
plangrundlaget den 30 september 2020. Med denne tidsplan kunne Udviklingsselskabet nå at gå i jorden 
med projektet efteråret 2020. 
 
På grund af forskellige justeringen i projektet og Covid-19 følger vi ikke længere denne tidsplan.  

   
Oprindelig tidsplan. 
  
Den oprindelige tidsplan, som blev præsenteret i januar 2020 på borgermødet på Nordals Idrætscenter 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
På 

nuværende tidspunkt arbejder 
forvaltningen på en ny tidsplan og vi forventer endelig 
vedtagelse af projektet til sommer. Når planforslaget sendes 
i 8 ugers høring, planlægger vi at afholde borgermøde. Så snart vi kender dato for dette vil vi sende 
invitation ud til Landsbylaug, berørte parter, interesseorganisationer m.m. 

  
  
Venlig hilsen 
 
Sønderborg Kommune 
Teknik & Miljø - By & Landskab 
 
Lauget takker for orienteringen til alle borgere i Svenstrup. 
Vi glæder os til at høre nyt og se projektet blive sat i gang.  

                                                   E´Svenstruplaug                                                                       
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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  
Kasserer:                            Michael Knudsgaard               asfaltrod@bbsyd.dk                                   20896000 
Fodboldformand:            Torsten Junk                             torsten.suf@gmail.com                             41829065  
Gymnastikformand:        Dorit Sprenger                         dorith@bbsyd.dk                                         20966505 
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 
Revisor:                              Flemming Vejlin   
Revisor:                                                                                Alice Søgaard 
Bestyrelse:                        Finn Borup 

Annonce 

Velholdt herrecykel til salg. Kildemoes 

med 7 gear, fodbremse, cykelcomputer, 

indbygget dynamo, punkterfrie dæk – 

bagdæk nyt, et sæt cykeltasker kan med-

følge. Pris 400 kr. / kom med et bud. 

 

Ole Rasmussen, Ugebjergvej 24 

Tlf. 74456193, E-mail: else.ole@bbsyd.dk 

mailto:karin_frostjensen@sport.dk
mailto:eline_brandt@hotmail.com
mailto:louise_johansen6400@hotmail.com
mailto:asfaltrod@bbsyd.dk
mailto:torsten.suf@gmail.com
mailto:dorith@bbsyd.dk
mailto:ioanacravet@yahoo.dk
mailto:etam7@hotmail.com
mailto:karin_frostjensen@sport.dk
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Aloe Vera Produkter: Vil du have bumser eller lækker hud? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vores fantastiske skønne Aloe Vera produkter  som feks. Hånd sæben, eller  

Face & body sope , Aloe hand soap er uundværlig i denne tid hvor vi vasker hænder 

tit, og som også er velegnet til hele kroppen og håret, barbering af ben, og til 

skægstupper, er den super lækker. 

AloeVera Forever drikke Gel i 3 varianter er alle tiders til en lille morgen dram til 

at få tarmsystemet og maven igen på en god måde, og giver vores emmunforsvar et 

bust. 

Jeg har disse produkområder: 

 Kosttilskud, Hudpleje(sol creme), Træning og vægtkontrol, Hårpleje, Hjem og hus-

holdning, og kursus i forretnings muligheder(arbejde hjemme fra). 

 

Hilsen Ove Jensen Vestertoften 5  6430  Nordborg 

Tlf. +45 61670950 E.mail: agove@mail.tele.dk   Hjemmeside. www.ove-
aloevera.myforever.cc  
 

mailto:agove@mail.tele.dk
http://www.ove-aloevera.myforever.cc
http://www.ove-aloevera.myforever.cc


 

 18  

 

Nord-Als Autoværksted 

Nordborgvej 54 Svenstrup 

Tlf. 74456306 - www.nord-als-auto.dk 
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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. 01.10  kl. 10.30 Gudstjeneste   Frederik Birkler   Kirken 

Søndag d. 11.10  kl. 10,30 Gudstjeneste   Frederik Birkler    Kirken 

Søndag d. 18.10  kl. 10,30 Gudstjeneste   Frederik Birkler   Kirken 

                 

Tirsdag  d.20. Oktober sidste frist for indlevering til næste nr . 

 

Søndag d. 25.10  kl. 10,30 Gudstjeneste   Frederik Birkler   Kirken 

Onsdag d. 28.10  kl. 18,00 Friskolens Teater Forsamlingshuset 

Onsdag d. 28.10  kl. 19,30 Friskolens Teater Forsamlingshuset 

Torsdag d. 29.10  kl. 18,00 Friskolens Teater Forsamlingshuset 

Torsdag d. 29.10  kl. 19,30 Friskolens Teater Forsamlingshuset 

Søndag d. 01.11  kl. 19,00 Alle Helgens   Frederik Birkler Kirken 

 

..Mandag d.2. November, udkommer næste nr. af E`SvenstruPPé ..    

       

       

       

 Tidspunkt                              Aktivitet Mødested 

                Aktivitetskalender                Oktober 2020                                                      
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