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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. April 

 Til: Eva Tagesen 

 e.svenstruppe@gmail.com 

 Denne udgave er lavet af 

 Eva Tagesen 

     

 

 

Kommentar 
 

Den 4. maj er det 76 år siden, at Danmark blev be-

friet fra den tyske besættelse under 2. verdenskrig, 

da kendte jubelen ingen grænser. 

 

 

Jubelen var også stor onsdag den 28. april, hvor 

landet blev delvist genåbnet, (dog stadig med visse 

begrænsninger) og man igen kunne mødes med 

sine venner i det offentlige rum. 

Her i bladet kan man da også se en del begræns-

ninger, forstået på den måde, at der stadig er man-

ge aflysninger fra div. foreninger og arrangemen-

ter .  

Men i Kirken sker der da noget, for søndag den 2. 

maj indsættes Sognets nye præst Casper Rojahn, 

Hjertelig velkommen, håber og tror på I virkelig må 

trives her i vores lille samfund. 

Pastor Frederik Birkler, som har været afløser for 

Sognet i 7½ måned, takker af på en hjertevarm 

måde, læs mere om dette og meget andet inde i 

bladet. 

Eva Tagesen 

Endelig 
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Nyt fra kirken 

Gudstjenestetider ved Svenstrup Kirke : 

(CR = Casper Rojahn) 

(FB = Frederik Birkler) 

 

April 

Fredag   Bededag d. 30. april kl.10.30 (nadver)  v/FB 

Maj 

Søndag  4.s.e. Påske d. 2. maj kl.14.00  Gudstjeneste med 

                               indsættelse af Casper Rojahn 

Søndag  5.s.e. Påske d. 9. maj kl. 10.30     v/CR 

Torsdag  Kr. Himmelfartsdag d. 13. maj kl.10.30  v/CR 

Søndag  6.s.e. Påske d. 16. maj kl. 10.30   v/CR 

Søndag  Pinsedag d. 23. maj kl. 10.30       v/CR 

Mandag  2. Pinsedag d. 24. maj kl. 14.00  Friluftsgudstjeneste 

                                            på Nygaard (se nedenfor) 

Søndag  Trinitatis d. 30. maj kl. 10.30 (nadver)  v/CR  
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Friluftsgudstjeneste på Nygård 

 
 

Herved indbyder de 5 nordalsiske sogne til friluftsgudstjeneste i de smukke omgi-
velser omkring den tidligere skovfogedbolig Nygård 

 

Hvornår:   

2. pinsedag mandag 24. maj 2021 kl. 14.00  
 

Hvor:    

Ved den gamle skovfogedbolig Nygård, Nørreskovvej 41 i Nørreskoven 
 

Om gudstjenesten:  

Præster og organister fra de 5 nordalsiske  sogne medvirker  
 

Medbring:   

Medbring evt. klapstol.  I begrænset omfang findes der stole til udlån 
 

Traktement:   

Efter gudstjenesten er der gratis kage og kaffe, såfremt coronarestriktionerne 

tillader det. 
 

Bemærk: 

Da det i øjeblikket med det nugældende forsamlingspåbud kun er muligt at gen-
nemføre  udendørsgudstjenester med max. 50 deltagere er det nødven- digt med 
forhåndstilmelding. 

 
Tilmelding: 

Tilmelding kan foretages  til Birgitte Romme tlf: 41570519 eller på  

e-mail: birgitte.ole10@gmail.com  

. 

Alle er velkomne 

Arrangør: Oksbøl kirkes menighedsråd 
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Tak for en god tid 

     I knap 7½ måned har jeg fået lov til at virke som sognepræst i Svenstrup Sogn. Lad mig 

derfor benytte denne lejlighed til at udtrykke en stor og varm tak for en god tid. For mig har 

det været en udelt glæde og fornøjelse at varetage de opgaver, som nu engang hører ind 

under præstens arbejde. 

     Først og fremmest har jeg glædet mig umådelig meget over at gøre tjeneste i sognets 

smukke kirkerum. Men desuden har samarbejdet med menighedsrådet og med de faste 

medarbejdere ved kirken været en sand fornøjelse for mig. Jeg føler virkelig, at vi har haft 

det godt med hinanden. Hertil kommer de mange venlige og behjertede mennesker, som 

jeg har været i forbindelse med både i kirken og ude omkring i sognet. Hvor er der mange, 

der har vist mig stor imødekommenhed, også selvom jeg kun var vikar for en tid.  

     Nu har menighedsrådet – sammen med Egen – valgt en ny sognepræst. Og jeg kan bare 

sige: når I tager imod Casper med samme åbenhed og venlighed, som I har tager imod mig, 

så kan kirkelivet i Svenstrup Sogn blive til megen lykke og velsignelse både for ham og hans 

familie og for jer alle sammen. Dette er i hvert fald mit store ønske for jer. 

     Hjertelig tak til jer alle for en god tid. 

                                                                                               Med lyse forårshilsener 

                                                                                                             Frederik Birkler      

Ny dato for årets konfirmation 

     På grund af coronaen har vi set os nødsaget til at flytte datoen for årets konfirmation.  

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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Corona og kirkeliv 

     Kirkelivet i Svenstrup Sogn er stadig præget af corona-situationen – dog i mindre grad, end 

det har været længe. Netop nu i skrivende stund er der sket en lempelse af de mange restrik-

tioner, idet vi er vendt tilbage til forholdene, som de var før jul. 

     Det betyder bl.a., at kravet om, at en gudstjeneste højest må vare ½ time, ophæves. Der er 

åbnet for fællessang. Der holdes mindst 2 meters afstand, hvis der synges. Arealkravet er lem-

pet fra 7,5 kvm pr. person til 2 kvm pr. person, så der nu må være 48 personer i kirken. Regler-

ne omkring sprit og mundbind gælder dog stadig, ligesom vi fortsat viser hensyn til hinanden. 

Men alt i alt nogle væsentlige skridt i retning af normaliserede forhold – til megen glæde for 

de fleste.  

     Konfirmanderne har siden jul kunnet mødes i kirken små tre kvarter hver torsdag, hvor vi 

har fået en lille snak, fremsagt trosbekendelsen i fællesskab, bedt Fadervor sammen og blevet 

velsignet. Desuden har de unge fået en lille opgave med hjem, som de skulle aflevere den 

efterfølgende torsdag. 

     De sidste 4 undervisningstimer er nu flyttet over i konfirmandlokalet, og torsdag d.29.april 

stopper undervisningen. Herefter er der udsigt til en forhåbentlig dejlig festdag lørdag 

d.14.august, hvor de unge vil blive konfirmeret i Svenstrup Kirke. Vi håber selvfølgelig, at der 

til den tid er blevet helt normale tilstande igen. 

     Det seneste år har lært os, at der med coronaen pludselig kan indløbe nye, uventede med-

delelser fra myndighederne. Vi håber og tror dog, at vi nu har lagt det værste bag os. Ved evt. 

ændringer i ovenstående kan man holde sig underrettet via kirkens hjemmeside.   

 

 

 

Kirkebogsførende sognepræst 

     Har man brug for en attest, eller ønsker man navneændring, et opslag i kirkebogen el.lign., 

skal man for fremtiden henvende sig til Kitty Hovgaard, sognepræsten i Egen. Det er hende, 

der registrerer og fører de digitale kirkebøger.  

     Kitty Hovgaard kan træffes på tlf. 74 45 84 90 eller på mail: khj@km.dk  

                                                                                                              

mailto:khj@km.dk
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Indsættelse af Casper M. Rojahn som ny 

præst i Svenstrup kirke 
 

Søndag den 2. maj klokken 14.00 
 
 

Casper Rojahn vil blive indsat som præst i Egen/Svenstrup pastorat søndag den 2. maj 
klokken 14.00 i Svenstrup kirke. 
 
Indsættelsen bliver ikke som tidligere efterfulgt af kaffe og kage i Svenstrup forsamlings-
hus pga. Corona restriktioner. Menighedsrådet planlægger at afholde en velkomsts 
gudstjeneste ved en senere lejlighed, med efterfølgende kaffe og kage i forsamlingshu-
set, når vi ikke længere er omfattet af restriktionerne. Dette skal vi nok annonce i god 
tid. 
 
Selve indsættelsesgudstjenesten den 2. maj bliver også med restriktioner. Med de øje-
blikke regler er det kun tilladt at være 28 personer i kirken. Det betyder at man skal til-
melde sig efter ”Først til mølle” princippet. 
 
 
Tilmelding ved 
Leo Vindahl Olsen 
Tlf.: 7445 8211 / 2674 6211 
leovindahl@gmail.com 

 
 

mailto:leovindahl@gmail.com
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        Kontaktoplysninger 

 

Sognepræst     Casper Rojahn 

                           Tlf. 74 45 62 05 eller mobil 21 67 72 05 

                                                                                                                                                                                      

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. 

https://post.kirkenettet.dk/owa/UrlBlockedError.aspx
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Søger hjælp til redaktionen ! 

 

I 45 år er ESvenstruppe’ udkommet,  det er for så vidt ingen høj alder, men redaktio-

nen  er nået til et tidspunkt hvor der er ønske om afløsning .  

Bladet er startet som et skoleblad, budbringer til beboerne i Svenstrup, det er også 

blevet kirkeblad. 

I 45 år er bladet blevet omdelt 10 gange om året, og det udkommer omkring d. 1. i 

måneden.  

For at bladet kan udkomme kræver det en del arbejde og planlægning. 

ESvenstruppe’ fremstilles af frivillige personer, som er interesserede og bruger tid på 

de forskellige opgaver. 

Vi er 10 -12 personer der hver måned modtager stof- redigerer- trykker og bringer bla-

det ud. 

En del af den gruppe der arbejder med redigering vil meget gerne afløses. 

Arbejdet består i at modtage stof, redigering og opsætning af bladet foregår elektro-

nisk.  

Derfor søger vi nu aktuelt personer, der har tid og lyst til denne funkti-

on. 

Det kræver lidt EDB og computer kendskab. Vi hjælper gerne med til, at I kommer 

godt i gang. 

ESvenstruppe’ stiller materiale og EDB udstyr til rådighed. 

 
For at    stadig kan udkomme er det yderst vigtigt  

at vi får tilført nye kræfter.  

På bestyrelsens vegne 
Lasse Andersen. 
 
Vi håber på hjælp. Bestyrelsen kan kontaktes som følger! 
 
email: e.svenstruppe@gmail.com 
 
Lasse Andersen   tlf. 21746273   e.mail: lasse@fyhn.dk 
Lissie Wonsyld  tlf. 24636393 
Peter Møller  tlf. 61786301 
Inger Good  tlf. 74456304 
Hans Chr. Christiansentlf. 40846328 

mailto:e.svenstruppe@gmail.com
mailto:lasse@fyhn.dk
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Svenstrup Forsamlingshus Støtteforening. 

Fra bestyrelsens side vil vi takke alle for den støtte og velvilje vi har mødt i året 2020, således 
at forsamlingshuset kan præsentere sig som et indbydende og brugbart samlingssted, et 
godt aktiv 

for Svenstrup. 

Som tidligere år vil vi bede om hjælp til vedligeholdelse af arealerne omkring forsamlingshu-
set, arbejdet består af: Fortov og fliser fejes, bed foran huset luges og rives, areal ved bagind-
gang renholdes og rives.  

Jeg har lavet en turnusliste med ugenumre, arbejdet bedes udført i den planlagte uge. 

Jeg håber I vil afse tid.  

Hvis I ikke ønsker at medvirke vil jeg gerne have besked.  

Arbejdskalender for året 2021. 

Uge 15, april måned  familien  Ole Tagesen   tlf. 26145771 

Uge 18,april måned  familien Lasse Andersen   tlf. 21746273 

Uge 19, maj måned  familien Willy Olesen   tlf. 74456292 

Uge 24, juni måned   familien Ole Rasmussen   tlf. 74456193 

Uge 27, juli måned  familien Bent Asmussen   tlf. 74456407 

Uge 30, juli måned  familien Peter Møller Himmark tlf. 74456301 

Uge 33, august måned  familien Børge Nielsen   tlf. 30873837  

Uge 36, september måned   familien Kurt Weber  tlf. 25481943 

Uge 41, september måned  familien Bent Rasmussen   tlf. 74456526 

Uge 47, november måned  familien Helmuth Buss   tlf. 74456284 

 

På forhånd tak og god fornøjelse med årets oprydningsdage. 

 

Den årlige vedligeholdelses- og rengøringsdag er ikke fastsat, dato bekendtgøres senere.   

Vi starter kl. 8.00 med morgenkaffe og slutter dagen med spisning. 

Vi hører gerne fra jer hvis I har lyst til at give en hånd med både den dag og i årets løb, der er 
altid  

plads til en til i støttekredsen.  

 

På bestyrelsens vegne 

Lasse Andersen 

Tlf. 21746273.    
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Gymnastik  

Så er det et år siden Corona kom til Danmark og hvor næsten alt blev lukket ned.  

Vi nåede ikke at afvikle vores opvisning i 2020 og sige ordentligt farvel til alle gymnaster. 

September 2021 fik vi igen lov til at starte gymnastik op med sprit, vaske hænder og mund-

bind.  

Alle holdene kom rigtig godt i gang efter omstændighederne. Men det holdt kun nogle få 

måneder, så blev gymnastikken/idrætten igen lukket ned.   

Supermænd og kæphest er startet stille op igen, da de kan være udendørs. Men ellers er alt 

stillet i ro til efter sommerferien. Så må vi se, hvordan det ser ud derefter angående Corona.  

En stor tak til alle leder for den indsat I har gjort herunder Corona og en stor tak til alle 

børn/forældre og voksne som har deltaget i gymnastik og bakket foreningslivet op i en Co-

rona tid. 

Husk når vi må afholde generalforsamling i SUF stopper jeg som gymnastikformand. Der er 

stadig ikke nogen som har meldt sig.  

Det er rigtig vigtigt, at der er en som melder sig, så vores gymnastik kan fortsætte her i 

Svenstrup 

Venlig hilsen  

Dorith Sprenger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 13  

Hej 

Jeg har åbenbart været lidt for optimistisk med hensyn til åbningsdato,  

så det bliver ikke den 19. april,  

som annonceret i Rundt om Stevning og E Svenstruppe. 

Ny dato kan ikke meldes ud. Vi må vente til myndighederne melder ud. 

Beklager. 

Men vi kan vel starte, når alle er vaccinerede. Vi må se tiden an. 

Vi ses -- på et tidspunkt! 

Mvh. 

Vagn  



 

 14  

TIL SALG 

 

3 personers og 2 personers sofagruppe 

I brun læder. 

Fremstår meget velholdt. 

  

2 velholdte Fastrupstole  med høj ryg 

+ fodskammel i lys uldstof. 

 

PARTNER” PLÆNEKLIPPER ( BENZIN) 

Sælges for 250 kr. 

  

+ GOLF sæt 

Kom og byd. 

 

Henvendelse til 

Karin Brodersen 

Tlf: 21408240 
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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 Ni-

elsen på mobil 40989289 eller ved at skrive på 

mail adresse : NIELSEN@MOISEN.NET 
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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 

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:  

 

 

Byd foråret og sommeren velkommen 

 
 

Hermed kan jeg byde jer alle velkommen til 

foråret og sommeren med Produkter som 

kan bruges hele sommeren. 

Aloe drik i 3 smagsvarianter, som giver 

solskin i maven. 

Argi+ som giver dig energi bust. 

Deo stik, holder dig frisk hele dagen. 

Solcreme faktor 30 med Aloe Vera i så hu-

den har det godt, mens solen bager på din 

hud. 

Gelly: plante på tube, til alt på din hud som klør kradser, irriterer dig. 

Propolis: til alle de steder hvor man synes huden bliver tør, albuer, hælen, knoer, 

finger osv. 

Head Lotion: til muskler som bliver Ømme, nakke, læg, lår, lænden, ryg osv. 

Aloe Lips: er total uundværlig, holder læberne fugtige og tørrer  ikke ud, har man-

ge forspørgelser på dem, jeg har tilbud på 3 stk.  

C9 kick start på sommeren, man synes formerne kunne godt være anderledes, 

så denne kick start på 9 dage vil gøre en fantastisk forskel. 

Og mange flere Aloe Vera Produkter. 

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
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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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Fredag d. 30.04. kl.10.30 Bededag (nadver) v/FB Kirken 

Søndag d.02.05. kl.14.00 Gudstjeneste med indsættelse af 

    Casper Rojahn Kirken 

Søndag d.09.05. kl.10.30 Gudstjeneste v/ CR Kirken 

Torsdag d.13.05. kl.10.30 Kr. Himmelfartsdag v/CR Kirken 

Søndag d.16.05. kl.10.30 Gudstjeneste v/CR Kirken 

 

...Torsdag d. 20. Maj sidste frist for indlevering til næste nr… 

 

Søndag d.23.05. kl.10.30 Pinsedag Gudstjeneste v/CR Kirken 

Mandag d.24.05. kl.14.00 2. Pinsedag Friluftsgudstjeneste Nygård 

Søndag d.30.05. kl.10.30 Trinitatis (nadver) Kirken 

 

...Mandag d. 31. Maj udkommer næste nr. af E` Svenstruppé… 

 Tidspunkt                              Aktivitet Mødested 

                Aktivitetskalender        Maj 2021                                                                                                                                                              
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