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  Nr. 1          45. Årgang 
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Vinter ja  

Men SNE nu med følgerne deraf  

NEJ tak 

 

Vi har jo CORONA 

Så vi har ikke brug for mere 

bøvl. 
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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. Februar 

 Til: Gert Wonsyld 

 e.svenstruppe@gmail.com 

 Denne udgave er lavet af 

 Gert Wonsyld 

     

 

 

Kommentar 
 

Vi er nu godt i gang med et nyt år ESvenstruppes’ 45. 

årgang. Stadig er vi plaget af  COVID 19, der er ingen 

aktiviteter i vores klubber og foreningsliv . Det bliver 

rigtig dejligt når der igen kan lempes på restriktioner-

ne og vi kan få gang i en mere normal dagligdag.  

I februar og marts måned er det normalt at foreninger-

ne afholder deres general forsamlinger, sådan bliver 

det ikke i år, vi må håbe der stadig er liv i vores for-

eninger fremover. 

I november måned havde vi indsamling af penge til 

driften af ESvenstruppe’ . Det var med glæde kasseren 

kunne gøre resultatet op, et glædeligt godt resultat, 

som bestyrelsen hermed vil sige mange tak for. Der-

med kan ESvenstruppe’ fortsætte i 2021.   

Jeg  vil hermed ønske alle et godt nytår. 

På bestyrelsens vegne 
Lasse Andersen. 
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Nyt fra kirken 

Gudstjenestetider ved Svenstrup Kirke : 

(FB = Frederik Birkler) 

Januar 2021 

Septuagesima søndag d.31.jan. kl.10.30 (nadver)  v/FB 

Februar 

Seksagesima søndag d.7.febr. kl.10.30  v/FB 

Fastelavn søndag d.14.febr. kl.10.30  v/FB 

1.søndag i Fasten d.21.febr. kl.10.30  v/FB 

2.søndag i Fasten d.28.febr. kl.10.30 (nadver)  v/FB 

Marts 

3.søndag i Fasten d.7.marts kl.10.30  v/FB 

Midfaste søndag d.14.marts kl.10.30  v/FB 

Marie Bebudelsesdag d.21.marts kl.10.30  v/FB 

Palmesøndag d.28.marts kl.10.30 (nadver)  v/FB  

Besøg af præsten 

     Dersom nogen i sognet føler behov for at få lettet sind og tanker gennem en fortrolig 

samtale med et andet menneske, er man meget velkommen til at kontakte sognepræsten.  

     Det kan ske for os alle, at vi havner i situationer, hvor livet er svært – sommetider kan 

det endda føles ubærligt – og livsmodet synes helt at forsvinde. Det kan der være mange 

forskellige grunde til. Og vi mangler måske en at tale med, så vi kan sætte ord på de svære 

følelser, og på den måde blive lettet for det, der tynger. 

     Her står sognepræsten til rådighed. Man kan altid kontakte ham.  

     En sådan samtale sker under absolut tavshedspligt. 

     Kontakt sognepræst Frederik Birkler, tlf. 4076 7611 eller på mail :   fbi@km.dk                     

mailto:fbi@km.dk
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Præsten skriver: 

     Den seneste tid har kirkelivet i Svenstrup Sogn i høj grad været præget af 

den fortsatte corona-situation. I julen måtte vi med meget kort varsel aflyse de 

normale gudstjenester. Jeg håber dog, at I alle sammen fik mulighed for at 

synge nogle af vore dejlige julesalmer derhjemme. 

     I kirken måtte vi på alle søn- og helligdage indskrænke os til korte andagter. 

Vores kirketjener Torben sørgede for live-streaming. Ud fra tilbagemeldinger 

lyder det til, at mange har været inde på hjemmesiden og følge med i disse 

andagter. Flere har udtrykt glæde over dem. 

     I skrivende stund er der fortsatte restriktioner. Til gengæld kunne vi åbne 

kirken igen søndag d.10.januar. Det føltes både som en lettelse og en stor 

glæde. Men nu må gudstjenesten kun vare ½ time. Ingen fællessang. Dog er der 

en enkelt salme, som vores kirkesanger synger solo. Vi skal stadig passe på og 

vise hensyn. Kun 27-28 deltagere må der være i kirken, hvad enten der er 

gudstjeneste eller kirkelige handlinger. Vi holder 2 m afstand. Live-streaming 

fortsætter. Og vi forsøger at optimere den tekniske kvalitet.  

     Der vil blive holdt nadver under gudstjenesten på sidste søndag i måneden. 

     Hvad der fortælles her, kan pludselig ændres igen. Derfor må det anbefales, 

at man følger med på kirkens hjemmeside, som løbende opdateres. 

     Corona-forholdene har også spillet en stor rolle for undervisningen af 

konfirmanderne, ja, de må simpelthen slet ikke undervises for øjeblikket. Dog 

holder jeg løbende kontakt til de unge, og vi mødes fortsat forholdsvis kort 

hver torsdag, får en lille snak, går ind i kirken, siger trosbekendelsen og be’r et 

Fadervor sammen. Og så får de unge en lille opgave med hjem. Jeg håber 

meget, at vi senere får mulighed for at indhente noget af det forsømte. 

     Til sidst skal jeg huske at gøre opmærksom på, at har man brug for en attest, 

navneændring, kirkebogsopslag el.lign., er det Kitty Hovgaard, sognepræsten i 

Egen, man skal henvende sig til. Det er hende, der fra d.1.januar har ansvaret 

for al registrering og kirkebogsføring i de to sogne, tlf. 74 45 84 90 eller på mail: 

khj@km.dk   

                                                                                                              Frederik Birkler 



 

 6  

Kyndelmisse 

     Den 2.februar er det Kyndelmisse. Ordet er en fordanskning af det latinske Missa Candala-

rum, og betyder lysenes messe. Det er egentlig en katolsk højtid, hvor man indvier alle de lys, 

som skal anvendes i det kommende år. Dog blev man ved med at fejre dagen i Danmark lang 

tid efter reformationen, også efter at Struensee i 1770 havde sløjfet den som fridag. I dag er 

den vistnok gået i glemmebogen for de fleste. 

     Vi plejer at sige, at Kyndelmisse er den koldeste dag på året. Selvom dette ikke nær altid 

kommer til at passe, markerer den, at man er nået halvvejs gennem vinteren, som fra gammel 

tid regnedes fra 1.november til 1.maj. 

     Som så mange andre helligdage har Kyndelmisse rødder i en folkelig tradition. Derfor er der 

knyttet flere forskellige skikke til dagen – ligesom man i århundreder også i kirken har hæftet 

forskelligt evangelisk tankegods på den. 

     Her i denne korte artikel vil vi dog alene opholde os lidt ved den tanke, at der er tale om en 

lysfest – en fest for lysets afgørende betydning. 

     Lyset er fundamentalt for alt liv. Det ved vi både fra naturen og fra vores liv som mennesker. 

Sådan omtales lyset da også i mange bibelske sammenhænge. 

Gud kaldes for lys, og ”der er slet intet mørke i Ham”. Jesus omtaler sig selv som ”verdens lys”. 

Og under Hans påvirkning og indflydelse kan også vi mennesker leve som ”lysets børn”. Vi kan 

være lys-bærere. Og vi opfordres til ikke sætte vores lys ”under en skæppe”, som det hedder et 

sted. 

     Her er noget som den tidligere, nu afdøde, præsident i Sydafrika Nelson Mandela havde en 

dyb forståelse af. Og lad mig blot her til sidst citere, hvad han engang sagde:  

     ”Vor dybeste frygt er ikke, at vi er utilstrækkelige. Vor dybeste frygt er, at vi er mægtigere 

end vi kan gøre os begreb om. Det er vort lys, ikke vort mørke, der skræmmer os mest. 

     Vi spørger os selv: ’Hvordan kan jeg tillade mig at være begavet, storslået, talentfuld, beta-

gende?’ – Men hvordan skulle du ikke være det? Du er et Guds barn. Det tjener ikke verden, at 

du leger lille. Der er intet oplyst ved at gøre dig mindre, så andre ikke kommer til at føle sig 

utrygge sammen med dig. 

     Vi er født til at manifestere den Guds herlighed, der er i os. Den er ikke blot i nogle af os. 

Den er i os alle. Og når vi lader vort eget lys skinne, giver vi ubevidst andre tilladelse til at gøre 

det samme. Idet vi bliver befriet fra vor egen frygt, virker vort nærvær automatisk befriende på 

andre.” 

     Her er noget, som vi kan minde hinanden om i forbindelse med Kyndelmisse. 

                                                                                                            Frederik Birkler 
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Menighedsrådet vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle et 
rigtig godt nytår. Vi håber alle, at vi i 2021 kommer fri af Covid
-19´s stamme greb, og forhåbentlig kan genoptage et mere normalt 
liv. Der er håb forude, nu hvor der er kommet en vaccine. 
Når vi skal se tilbage på 2020, var det jo et år i Covid-19´s 
tegn. Desuden rejste vores præst, Maiko, midt på året. Her fik vi 
heldigvis en rigtig god løsning, som vi alle er meget taknemlige 
for. Frederik Birkler har indvilliget i at være fast vikar indtil 
en ny præst er ansat. Det betyder at der har kunnet opretholdes 
gudstjenester, konfirmandundervisning og andre kirkelige handlin-
ger, som om vi havde en fast præst. 
Hvis vi skal skue lidt tilbage og fremad herved årsskiftet kan vi 
sige at: 
Menighedsrådet har i 2020 bl.a. arbejdet med: 

En udviklingsplan for kirkegården. Dette er nødvendigt, da 2 ud 
af 3 i dag bliver bisat og kun 1 ud af 3 bliver begravet. Det 
betyder at der ikke er behov for så mange gravpladser som 
tidligere. Derfor at vi valgt at nedlægge mange gravpladser, 
når fredningstiden udløber. Udviklingsplanen kan ses på kir-
kens hjemmeside under menuen ”Kirkegården”. Kort på side 23 
viser hvordan det vil se ud når planen er gennemført. 

I december arbejdede vi med en vision for vor kirke. Vi havde 
et langt godt helaftensmøde, flere også uden for menighedsrå-
det deltog. En af udfordringerne vi har, er at antallet af 
ældre over 50 år stiger og antallet under 50 år falder og be-
folkningen generelt falder. Se grafen. Indbyggertallet er 
faldet fra 1331 til 1236. Heraf er ca. 90% medlem af folke-
kirken. Visionen kan ses på kirkens hjemme side. 

Vi fik sat låger i Urnelunden og låger i på kirkegårdens syd-
side. De øvrige låger blev renoveret. 

Arbejdet med sikring af ustabile gravsten blev ligeledes af-
sluttet, således at der ikke er fare for at der er gravsten 
som vælter, pga. af sætning o. lign. 

Der blev afholdt menighedsrådsvalg. Leif Melchior og Klaus Have 
Hansen blev valgt ind. Jonna Olsen og Thorkild Lauritzen 
valgte at stoppe. Stor tak til Jonna og Thorkild for deres 
indsats. 

Orientering fra Menighedsrådet 
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2021 bliver et spændende år for det nye menighedsråd. Vi har mange 
opgaver foran os. Her er nogen af dem. 

En af de vigtigste er naturligvis at vi får ansat en ny perma-
nent præst. Processen er lige startet her efter nytår, hvor vi 
skal have lavet et stillingsopslag. Opslaget forventes offent-
liggjort i februar måned. Herefter følger en udvælgelsesproces 
blandt ansøgerne - indkaldelse til prøveprædiken og samtale - 
valg af præst blandt de indkaldte ansøgere. Indsættelse af den 
nye præst forventes at kunne ske i slutningen af april. Ind-
sættelse vil foregå både i Svenstrup og Egen. Hele ansættel-
sesprocessen foregår i samarbejde mellem Svenstrup og Egen me-
nighedsråd. 

 
Orgelet er i øjeblikket under ombygning således at det bliver 

udvidet med en ekstra stemme, og klaviaturet forbedres så det 
er lette at spille på. Dette arbejde forventes afsluttet se-
nest i februar. Vi gælder os til at kunne høre endnu skønnere 
orgelmusik. 

 
Vi har konstateret at Tagrytteren (Spiret) på kirken, trænger 

til en renovering. Noget af træværk og kobberinddækning skal 
udbedres. Dette arbejde vil også starte i 2021 

 
Udover at præstegården indvendig bliver gjort klar til den nye 

præstefamilie, skal den udvendige facade på præstegården gen-
nem en større renovering. En planlægning der har stået på det 
sidste års tid. Vinduer, træværk og tavl(murværk), skal reno-
veres. 

 
Den sidste større opgave vi i øjeblikket kender til, bliver 

planlægning af udskiftning af taget på klokketårnet. 
 

 

Menighedsrådet 



 

 9  

                                                                                                                                                  

        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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Coronaundervisning på Svenstrup Friskole 
 

Hele januar er nu gået med hjemmeundervisning, enten med udleverede 
opgaver eller online på Teams. Det er en ny virkelighed vi må forholde os 
til. Det virker på mange måder let og ligetil, men virkeligheden er ofte en 
anden.  

Tidens børn og unge er vant til at blive holdt i hånden, enten ved at pæda-
goger, lærere eller forældre aktiverer dem eller ved at de sætter sig selv 
med en iPad, en computer eller den uundværlige mobiltelefon. Det er en 
form for mikrokedsomhed, hvor hvert et ledigt øjeblik bliver fyldt ud med 
mobilen i hånden og opmærksomheden rettet mod ligegyldige input fra 
nettet og har taget over fra den kreativitet børn tidligere viste, når der ikke 
var opgaver eller arbejde på tapetet.  
 

De fleste voksne kan huske, hvordan man cyklede ud for at se om en 
kammerat var hjemme i stedet for at sende en sms og spørge. Børn kunne 
samles uden voksenopsyn og selv finde på lege (og unoder), uden en vok-
sen til at sætte det hele i rammer. Den kedsomhed, der satte børn og unge 
i gang med at finde på, udvikle sociale normer og finde på nye ting som 
igen var med til at skabe nye opfindelser og senere virksomheder, er i dag 
erstattet af endnu et klik på mobilen, hen til kedsomheden og det mal-
strøm af tilfældige input nettet giver os. 
  

Det er desværre også en virkelighed vi møder hos nogle af vore elever, 
når det tager længere tid at blive set/hørt af læreren, mens der undervises 
på Teams. Lærerne kan ikke på samme måde som i klassen, gå rundt 
mellem eleverne og ud af øjenkrogen se, at Peter er på vej ud på et side-
spor. Der skal ikke meget ophold i undervisningen til, før en del af elever-
ne distraheres og lader tankerne flyde. Det er en udfordring som vi arbej-
der på at imødegå, bl.a. arbejder et par af lærerne med optagelse af små 
undervisningsvideoer, så eleverne kan få gentaget en gennemgang af et 
nyt emne, når de sidder fast, eller blot ikke forstod budskabet i første om-
bæring og derfor skal se og høre det igen. 
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Heldigvis har vi også en stor gruppe elever, som i den grad drager nytte 
af, at deres lærere er tilgængelige på Teams hele dagen. Alle skolens læ-
rere kan kontaktes hele dagen, enten på Teams eller på telefonen, så der 
er ingen undskyldning, når man mangler hjælp. Vi har også givet eleverne 
mulighed for at hente ekstra materialer og opgaver, enten elektronisk, el-
ler ved at vi lægger det ønskede frem til dem på skolen, så de kan gå en 
tur og hente det.. 
Med Teams kan vi langt hen ad vejen følge det almindelige skema, de 
eneste fag der ikke rigtig fungerer over en skærm er idræt og madkund-
skab. Det gør, at vi kan holde det faglige efterslæb på et minimum og at 
eleverne kan fastholde progressionen i deres kundskaber. 
 

Det er også en af grundene til at vi opgraderer på IT området og udskifter 
elevernes iPad med en PC allerede fra 6. klasse her i løbet af januar. Vi 
har, med hjælp fra Svenstrup Friskoles Støtteforening, indkøbt bærbare 
pc’ere til endnu en klasse, så de nu får en større skærm og det styresy-
stem og programmer, de fleste kommer til benytte i deres kommende ung-
domsuddannelse. 

For alle de yngre elever, holder vi fast i brugen af iPads, der giver mange 
gode muligheder for at komme i gang med at bruge IT, som et værktøj på 
lige fod med blyant, lineal og viskelæder. 

 

Bålhytte i Svenstrup 

 
Eksempel på det vi påtænker, billede lånt fra Shelterbyg.dk 
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I slutningen af 2019 satte friskolen, SUF og E’ Svenstruplaug sig sammen, 
for at arbejde på et udendørs samlingssted, i form af en bålhytte, til gavn 
for alle Svenstrups borgere. Skolen savnede et sted til udeundervisning, 
SUF et samlingssted til spillermøder og hygge efter kampe og lauget kun-
ne godt se ideen med et fælles samlingssted udendørs, som kan benyttes 
af alle i byen. 
 

Vi fik set på de forskellige typer bålhytter og fandt ud af, at det ville koste 
omkring 300.000 kr. at etablere en, når der også skulle være et shelter, 
adgang til toiletfaciliteter, grillplads og sikkerhed omkring hytten. De man-
ge penge skulle først samles sammen og derfor gik Morten Carstensen i 
gang med at søge lokale fonde om midler til bålhytten. Vi fik hurtigt tilsagn 
om ca. halvdelen af pengene, og efterfølgende måtte der så søges lidt 
bredere. Et af tilsagnene betingede, at hele finansieringen var på plads in-
den udgangen af 2020 og derfor var det en stor lettelse, da Friluftsrådet 
bevilgede de sidste midler midt i december 2020. 
 

Nu forestår så arbejdet med at indhente tilbud, søge byggetilladelse og få 
tilrettelagt rækkefølgen af opgaver. Når vi har det på plads, håber vi på at 
der er folk fra både byen og skolekredsen, der vil hjælpe til med det prakti-
ske arbejde omkring bålhytten. Der skal graves render til strøm, vand, af-
ledning og internet ligesom der skal lægges fliser i bunden, laves et grill-
sted og vi skal have renoveret et af skolens gårdtoiletter, så det kan benyt-
tes af overnattende gæster i sheltermodulet. Håbet er, at det hele kan væ-
re klar i løbet af foråret, så vi kan undervise mere udenfor, når eleverne 
engang får lov til at vende tilbage til dagligdagen på skolen og SUF kan 
afvikle hjemmekampe med plads til både spillermøde og grillhygge efter 
kampene. 

 
Arne Munkgaard 
skoleleder 
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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.  
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Efterlysning af ny formand til gymnastik i SUF. 

 

Da jeg har valgt og stoppe efter mange år som gymnastikformand, jeg stopper til SUF general-

forsamling(når den kan afholdes pga. Corona). 

Hvis gymnastikken skal fortsætte i SUF er det tvingende nødvendigt, at der er en der melder 

sig og jeg vil selvfølgelig være behjælpelig med, at komme ind i tingene i opstartsfasen. 

Vi har ca. 6 forskellige alders hold i gymnastik med både børn/unge og selvfølgelig også de 

ældre, vi oplever at dem der udøver gymnastik, er glade ved vores dygtige ledere og hjælpe 

instruktører, så også der er der et godt bagland og trække på, da mange af dem har været 

med i gamet i flere sæsoner. 

Så hvis der er en der er interesseret og evt. har nogle spørgsmål inden man melder sig, er du/

I velkomne til at kontakte undertegnede for nærmere afklaring, så kom nu bare frisk. 

 

MVH 

Dorith Kær Sprenger 

Telefon 20966505 

Mail : dorith@bbsyd.dk 

 

Lokalhistorisk forening 

Det er en mærkelig tid, som vi nok aldrig glemmer.  

Vi forventer ikke at komme i gang igen foreløbig. Realistisk bliver det nok først efter påske, 

inden vi kommer i gang. 

Men skulle I mangle bøger, så sig bare til. 

Pas godt på jer selv 

Vagn Hesselager 
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FRA NØRRESKOV-SKOLEN 
www.norreskov-skolen.dk 
 
19.januar 2021    Lærer i en coronatid 
En typisk mandag i mit liv, som hjemmeundervisende lærer i en coronatid på Nørreskov skolen. Mellem kl.7.45 og 8.00 modtager 
mine elever i 8.a en detaljeret plan for dagen. Hvem skal de have, hvornår er der pause, hvornår skal de bevæge sig og hvornår skal 
vi hygge os sammen.  
Mine vigtigste mål, som lærer sammen med eleverne, er at eleverne møder hver dag. Derfor skal eleverne også kunne glæde sig til 

noget hver dag – glæde sig til at være sammen, glæde sig til at lære noget nyt, glæde sig til at lave sjov, grine lidt eller bare til at se 
mig ☺  
Vi lærere står til rådighed i hele skoletiden, så kan eleverne altid få hjælp - ligesom, hvis de var på skolen. Nørreskov-skolen er en 
lektiefriskole, så når den sidste time er slut, så skal eleverne også have fri. 
Som udgangspunkt følger vi skemaet under coronanedlukningen, fordi det er vi blevet enige om eleverne, klassens lærere og jeg, at 
det vil vi rigtig gerne. Det har vi nu gjort i to uger, og det vi er rigtig glade for det – bortset fra timen fredag fra kl.14-15 – den har vi 
sløjfet. 
En typisk dag i nødundervisning kan se sådan ud: 

8.00-8.10 Indtjekning evt. med tæppe noget at drikke og spise 

8.10-8.12 Jeg gennemgår dagens plan og kommenterer 

  

8.12-9.00 I læser og arbejder med opgaver til kapitel 13-15 i ”Drengen i den stribede pyjamas” 

 

9.00-9.10 Pause 

  

9.10-9.30 Arbejde videre med opgaverne 

9-30-10.00 Pause - husk at tisse og spise 

  

10.00-10.05 Indtjekning efter pause 

10.05-10.20 Vi snakker om landene i Europa 😊 

10.20-10.50 
 
I arbejder videre i grupperummene og konkurrerer mod hinanden. Send resultatet til mig. 

  

10.50-11.00 Pause 

  

11.00-11.30 Så skal I ud at bevæge jer… alt efter vejret! 

 

11.30-12.20 Pause - hvem laver du frokost til? 

  

12.20-12.25 Indtjekning efter pausen 

12.25-12.35 Matematik: Jeg fortæller om funktioner 

12.35-13.40 I arbejder med funktioner eller bliver hos mig og vi gør det sammen 

13.40-13.50 Hvad har vi lært i dag… - hvad sidder fast nu? Hvad gør vi bedre fremover? 
 
Jeg elsker at være sammen med mine elever. Vi har nogle suveræne gode dage sammen. Men hvor jeg dog glæder mig til at vi vender 
tilbage til vores klasselokale og kan være sammen… 
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Ferieplan for skoleåret 2021/2022 

Første skoledag efter sommerferien Mandag den 9. august 2021 

Efterårsferie  Lørdag den 16. oktober - søndag den 24. oktober 2021 

Juleferie Lørdag den 18. december - søndag den 2. januar 2022 

Vinterferie  Lørdag den 12. februar - søndag den 20. februar 2022 

Påskeferie  Lørdag den 9. april - mandag den 18. april 2022 

St. Bededag  Fredag den 13. maj - søndag den 15. maj 2022 

Kristi Himmelfart  Torsdag den 26. maj - søndag den 29. maj 2022 

Pinseferie  Lørdag den 4. juni - mandag den 6. juni 2022 

Sommerferie  Lørdag den 25. juni 2022 
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 E-Si-Skå  
Året 2020 har vi sagt farvel til og vores forventninger var, at vi 

kunne få en dejlig forårssæson her i starten på året 2021.                                                                   

Sådan blev det ikke og om vi kommer i gang før starten i sep-

tember ved vi ikke.  

 

    

Håbet er dog at det bliver muligt for os at mødes for at sige god-

dag og farvel, vi ses til september.                                                            

Men om det lykkes vil kun tiden vise.  

Herfra vil vi gerne sige at vi savner jer.                                              

Pas godt på jer selv og hinanden.                                                       

Det er en svær tid vi lever i lige nu og ikke mindst jer der er blevet 

ene.                                                                           

Heldigvis går vi lysere tider i møde. 

                E-Si-Skå   

                  Glæder sig til at vi ses igen 

 

På bestyrelsens vegne 

    Åse ,Hans Kurt og Agnes 
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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. fælles-

spisninger , hvor man som ny kan deltage ! 

Der er rigtig mange spørgsmål , når man er tilflytter 

mange af disse kan besvares med en velkomstpak-

ke. 

 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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E`Svenstruplaug                                                      

Til orientering:                                                                                                    

Lauget har I forbindelse med Idehøring Nordals Ferieresort.                                                                             

Indgiver følgende forslag.       

I forbindelse med opførslen af Nordals ferieresort og oprensningen ved Himmark strand, for-

slår vi  

At det tidligere (lokalplan 108.-1) planlagte lyskryds ved Nordborgvej, Ahlmanns vej og Uge-

bjergvej gentænkes. Dette vil give en glidende trafikafvikling. 

Udskrift af lokalplan 108.-1   

                                                                                                                                        

Bliver dette en realitet får vi end mulighed 

for at komme ud på Nordborgvej.  

 

 

Forslaget af lyskrydset skyldes den øgede trafikmængde og for at få en høj trafiksikkerhed 

for de bløde trafikanter til og fra Danfoss. 

 

At vi Derudover forslå at der etableres gadebelysning fra Ahlmanns vej til den første flagstang 

ved Danfoss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 At der Etableres /Fortsættelse af dobbeltrettet cykelsti fra Svenstrup og op til Lyskrydset i 

Havnbjerg i begge sider.                                                                                                                                                          

Dette vil i stor udstrækning tilgodese de bløde trafikanter.   
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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 

AT Hastigheden på 60 km. Gennem Svenstrup udvides således.                                                                      

Udvidelsen på 60 km. Påbegyndes ved (Klingbjerg) Sandbjergvej og ophører ved 

(Elsmark) Mads Patent Vej.    

Dette vil give et bedre flov, last/personbiler kan køre igennem byen uden de store ge-

ner til glæde for alle.                                                                                                                        

De forurener /støjer mindre, når de ikke som nu accelerere op og ned i Svenstrup. 

Dette bevirker også, at sundhed og livskvalitet ikke mindskes nævneværdig i perioden 

Støj og forurening virker meget stressende både på dyr og mennesker.                          
Derfor håber vi at disse forslag kan være med til at nedsætte generne i byggeperioden 
for Borgerne i lokalområdet. 

                                                                          E`Svenstruplaug                                                  

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 

Jeg gå r meget op i åt vi kommer godt igennem vinteren, 

og coronå tiden, åt vores emunsystem er på  toppen, vores 

skin ikke bliver ødelågt. Jeg giver gerne gråtis rå dgivning 

om hvåd Aloe Verå kån 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 hundepoter når der saltes på fortovene. 

 

 

 

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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Dejlige store og lyse værelser, alle med gode senge 

Vi tilbyder overnatning op til 12 personer, fordelt i to lejligheder. 
Der er adgang til fuldt udstyret køkken, TV-stue, bad, toilet og 
terrasse. 
 

 

    

    Kontakt os:  

                linda@maron1.dk           20491918 
 

Eller kig forbi  

Egebjergvej 1 – 6430  Nordborg  / www.maron1.dk 

Priser: 

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

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

1000 kr. pr. nat pr. lejlighed - sommerhus koncept 

Der er adgang til papirhåndklæder og håndsprit! 
Der afregnes kontant eller med ”Mobilepay” ved ankomsten. 

mailto:linda@maron1.dk
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(FB= Frederik Birkler) 

Septuagesima  søndag d. 31. jan kl. 10,30 Gudstjeneste (nadver) v/FB Kirken 

Seksagesima   søndag d.  7. feb. Kl. 10,30 Gudstjeneste v/ FB Kirken 

Fastelavn          søndag d. 14.feb. Kl. 10,30 Gudstjeneste v/ FB Kirken 

 

...Lørdag d. 20. Februar sidste frist for indlevering til næste nr… 

 

1. søndag i Fasten         d. 21.feb. Kl. 10,30 Gudstjeneste v/ FB Kirken 

2. søndag i Fasten         d. 28.feb. Kl.  10,30 Gudstjeneste (nadver) v/FB Kirken  

   

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

 

3. søndag i Fasten         d.  7. marts Kl. 10,30 Gudstjeneste v/FB Kirken 

Midfaste søndag            d. 14. marts Kl. 10,30 Gudstjeneste v/FB Kirken 

 Onsdag 17.marts har vi planlagt Forsamlingshusets Generalforsamling  se i 

Marts nummeret af E`Svenstruppe med hensyn til evt. CORONA aflysning.  

Marie Bebudelsesdag    d. 21. marts Kl. 10,30 Gudstjeneste v/FB Kirken 

Palmesøndag           d. 28. marts Kl. 10,30 Gudstjeneste V/FB (nadver) Kirken 

 

 Tidspunkt                              Aktivitet Mødested 

                Aktivitetskalender       Januar/Februar 2021                                                              
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