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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. Marts 

 Til: Eva Tagesen 

 e.svenstruppe@gmail.com 

 Denne udgave er lavet af 

 Gert Wonsyld 

     

 

 

Kommentar 
 

Kære læsere det er et tyndt E`Svenstrupper der ud-

kommer i denne måned. 

Kirkestof, en enkelt artikel om bødlen og annoncer 

er det eneste der kan blive til. 

Det i dag (onsdag d. 24. febr.) afholdte pressemøde 

med regeringen gav ikke store forhåbninger for 

fremtiden, skolerne må dog igen holde  åbent for de 

mindste klasser (0-4 år) og butikker i vort område 

må åbne igen, men vi kan stadig ikke blive klippet 

og få afholdt vore foreningers generalforsamlinger. 

Forårets konfirmationer er igen flyttet til efteråret, 

håber det snart bliver mere normale tilstande. 

Gert Wonsyld   
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Nyt fra kirken 

Gudstjenestetider ved Svenstrup Kirke : 

(FB = Frederik Birkler) 

 

Februar 

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  v/FB 

(OBS : Nadver er flyttet fra 28.marts til 1.april) 

April 

Skærtorsdag d.1.april kl.19.00 (nadver)  v/FB 

Langfredag d.2.april kl.10.30  v/FB 

Påskedag d.4.april kl.10.30  v/FB 

2.Påskedag d.5.april kl.10.30  v/FB  

 

Ny dato for årets konfirmation 

     Coronaen kan stadig drille ! Vi har set os nødsaget til at flytte datoen for årets konfirmati-

on. I stedet for Bededag den 30.april afholder vi i år konfirmation i Svenstrup Kirke lørdag 

den 14.august kl.10.30.  

     Fire unge vil gerne konfirmeres. Forældrene er blevet enige om den nye dato sammen 

med præsten. 
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                              Barnedåb og vielse – stor eller lille fest ? 

     Vi må erkende, at vi for tiden befinder os i en periode med både indskrænkning af 

vores bevægelsesfrihed og mærkbare restriktioner i vore muligheder for livsudfoldel-

se. Det må dog ikke gøre os modløse eller få os til at hænge med hovedet. For midt i 

alt det, der hæmmer os i at leve, som vi gerne vil, er der heldigvis også lyspunkter. 

Store lyspunkter, endda. 

     Dem det her skal dreje sig om, er dåben og vielsen – betydningsfulde markører for 

to særlige begivenheder i et menneskes liv: indgangen til livet – og ægteskabets 

håndslag. Og selvom corona-restriktionerne er mange, behøver ingen holde sig tilba-

ge: I kirken kan der stadig holdes både barnedåb og vielse. 

     Ganske vist må antallet af deltagere for øjeblikket desværre begrænses (i skriven-

de stund må der samles 27-28 personer i Svenstrup Kirke). Men uanset hvor mange 

eller hvor få gæster man inviterer med, så giver selve dåbshandlingen – og også viel-

sen – mere end rigelig grund til at feste.  

     Begge handlinger lægger endda op til en stor fest – også selvom man blot vælger 

at invitere en ganske lille skare blandt de nærmeste. 

     Drejer det sig om vielse, behøver der ikke være tale om et overdådigt 

”udstyrsstykke”. Der er ingen, der har sagt, at man i den anledning skal tømme sin 

bankkonto, for at det hele kan se vældig flot ud ! Dette at blive gjort til mand og kone 

foran kirkens smukke alter – er dét måske ikke tilstrækkeligt til, at man kan kalde det 

en stor fest ? 

     Eller dette at bære sit lille barn ind i kirken for at få det døbt – er dét ikke så betyd-

ningsfuldt, at det i sig selv må siges at være endda overmåde festligt ?  

     I virkeligheden er det et fantastisk gode, at vi stadig har den mulighed – corona el-

ler ej. 

     Derfor – kære nye og vordende forældre samt forelskede par: Hold jer ikke tilba-
ge ! Kirkedøren står åben for jer. Og under alle omstændigheder: uanset hvor mange 
eller hvor få gæster, I inviterer, kan I her få den smukkeste begyndelse på en stor fest. 
                                                                                                      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. 

 

Besøg af præsten 

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

tale 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 forskel-

lige 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
https://post.kirkenettet.dk/owa/UrlBlockedError.aspx
mailto:fbi@km.dk
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Orientering fra Menighedsrådet 

 

Så er menighedsrådsarbejdet i gang i det nye år, stadig i Coronaens 
skygge. 
Vi håber at der efter 28. februar sker en gradvis genåbning af sam-
fundet, så kirken også kan bevæge sig hen imod normale tilstande. 
 
Ny præst 
I skrivende stund er opslaget til præstestillingen ikke udløbet. 
Mandag eftermiddag, den 22. februar, er der deadline. Vi glæder os 
til at se hvor mange der har ansøgt om stillingen. Vi kan forhåbent-
lig give en mere fyldestgørende status i næste nummer af bladet. 
 
Regnskab for 2020 
På menighedsrådsmødet den 16. marts klokken 18.30 er der tid til at 
fremlægge regnskabet for 2020. 
Interesserede indbydes til at overvære fremlæggelsen såfremt det har 
interesse. Vi må dog tage forbehold for at Corona-restriktioner må-
ske ikke gør det muligt. I april nummeret af bladet vil vi fremlægge 
de væsentligste tal til orientering, 
 
Fund af gamle billeder 
I forbindelse med klargøring af præstegården til den nye præst er vi 
stødt på en række gamle billeder af præstegårdens ombygning i 1967. 
Der er en række personer / håndværkere på billederne, som vi ikke 
har navne på. Vagn Bruncke især har bidraget til at sætte navne på 
mange af dem. Billederne kan hentes og downloades på dette link. 
Skulle nogen af jer ligge inde med yderligere oplysninger er I vel-
komne til at kontakte menighedsrådet. Husk at sende en kopi til lo-
kalhistorisk arkiv af jeres svar. 
https://www.jottacloud.com/s/2063a9b31a9488a49a199a6ce628e5ed354  
 
 
 

https://www.jottacloud.com/s/2063a9b31a9488a49a199a6ce628e5ed354
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Et andet billede der fandt dagens lys herunder er fra da klokkestab-
len blev renoveret i 1963. 

Menighedsrådet. 



 

 9  



 

 10  

 

 

Generalforsamling på Svenstrup Friskole 
Dato & tid: d. 19/4-21, kl. 19.00 

Sted: Svenstrup Friskole 
 

 
Generalforsamlinger er undtaget forsamlingsforbuddet, men vi skal selvfølgelig holde afstand iht. 

gældende regler fra sundhedsmyndighederne. Derfor vil vi have at i tilmelder jer, så vi på forhånd kan sikre 
korrekt afstand. 

 
Vi gør opmærksomme på at der skal bruges mundbind under hele generalforsamlingen. 

Vi opfordrer til at man selv medbringer kuglepind til afstemningen for at minimere smitterisiko. 
 

Tilmelding til generalforsamling med antal senest d. 15/4 på generalforsamling@svenstrupfriskole.dk  

Dagsorden: 
 

1. Valg af ordstyrer & referent 
2. Bestyrelsen aflægger beretning 

a. Formandens beretning 
b. Skolederen beretter om det forgangne år 
c. Tilsynsførendes beretning 
d. Kasserens beretning & forelæggelse af revideret årsregnskab for 2020 

3. Valg til bestyrelsen 
a. Valg af stemmetællere 
b. Valg af medlemmer i forældrekredsen 

i. På valg er: Morten Carstensen 
ii. På valg er: Charlotte Thomsen 

c. Valg af medlemmer i skolekredsen 
i. På valg er: Kristoffer Jacobsen 

4. Valg af suppleanter 
a. Valg af suppleant i forældrekredsen 

i. På valg er: Karina Leonhard 
b. Valg af suppleant i skolekredsen 

i. På valg er: Ioana Cravet 
5. Indkomne forslag 
6. Evt. 

 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til bestyrelsen på 
bestyrelsen@svenstrupfriskole.dk senest d. 31/3-2021. 
 
På bestyrelsens vegne 
Morten Carstensen 
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Bøddelen boede i ”Hulen” 

Af Viggo Vandkær Thomsen 

Ud mod den stærkt befærdede landevej fra Sønderborg til en af Danmarks største ar-

bejdspladser, Danfoss, står ved landsbyen Svenstrup et skilt med det enkle navn 

”Hulen”. Nå, ja, kan forbipasserende sige, nu om dage kan folk altså også bo i en hule. 

Kun få, kender stedets dramatiske historie. 

Selve navnet ”Hulen” er meget gammelt. Det nævnes så tidligt som i 1575, her lå en-

gang det hus, hvor rakkeren boede. Det lå uden for landsbyen, afsides, for gode borge-

re ville ikke have noget med rakkeren at gøre. Hans arbejde var ”urent”, han skulle tage 

sig af døde dyr, men han var også bøddel ved henrettelser. Og af dem kender vi en 

del, som foregik på den nærliggende galgebakke, som lå ved Egen kirke. En 12 alen 

bred vej førte derop, fortælles det. 

Folk fra hele Als strømmede til bakken i vinteren 1634, da Hans Taters bande mødte 

deres skæbne. Efter at bandens medlemmer havde spredt skræk i mange sogne i flere 

år, besluttede alsingerne, at nu skulle de fanges. Fra hver gård stillede en mand til jag-

ten, og banden blev fanget – Hans Tater først efter flugt i robåd til Lyø – og 8. januar 

1634 henrettede bøddelen Hans Tater, Henrik fra Vinsel, Johan Krumm, Zagarias Nor-

vegius, Johan Schultz og Hans Taters mor. I kirkebogen skrev præsten efter de 6 hen-

rettelser ”….Gud bevare kristne for sådanne folk på alle deres rejser. Amen. 

12. September 1765 måtte bøddelen igen til galgebakken. Christian Mathiesen fra Stol-

bro på Als havde myrdet 2 unge piger, som ”han havde besvangret” , og nu mødte han 

selv sin skæbne.  

21. Juli 1791 blev Hans Peter Skrædder fra Guderup, også på Als, henrettet efter mor-

det på en ung pige, som var gravid med hans barn. Det var sidste henrettelse på Egen 

kirkebakke. 

Gennem årene har flere bødler boet i ”Hulen”, men da den sidste døde i, blev hans hus 

brækket ned, og præsten i Svenstrup tog sig af det ene af de to børn, han efterlod. Men 

landsbyens folk ville ikke kendes ved ”rakkerbarnet”, før de ved en sammenkomst så 

præsten ”sætte sig ved barnet og spise af samme fad….” 

Så var bøddelens tid forbi. Men i Svenstrup kirke ses stadig den dør, som bøddelen 

skulle gå ind ad. Han måtte ikke bruge den fælles indgang. Galgebakken er overpløjet, 

men ses ved Egen kirkegård. Og stadig ses  skiltet ”Hulen” ved vejen, som førte til  

bøddelens hus 

                                                                  ”Bøddelens dør”. 



 

 12  

 
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 

De tidlige forårsblomster er på vej 

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) 

 

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

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 

 

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

  

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

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

 

...Onsdag d. 31. Marts udkommer næste nr. af E` Svenstruppé… 

 

Skærtorsdag  d. 1. april Kl. 19,00 (nadver)  v/FB Kirken 

Langfredag    d. 2. april Kl.  10,30  v/FB Kirken 

Påskedag      d. 4. april Kl.  10,30   v/FB Kirken 

2. Påskedag d. 5. april Kl.  10,30  v/FB Kirken  

 

 

 Tidspunkt                              Aktivitet Mødested 

                Aktivitetskalender        Marts 2021                                                                                                                                            
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