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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: 

 Annemette Drue 

 TLF.: 29708062 

  Indlevering til næste nr. 

 ...senest den 20. februar 2022 

 Til: Annemette Drue 

 e.svenstruppe@gmail.com 

 Denne udgave er lavet af 

 Eva Tagesen og Gert Wonsyld 

     

 

 

Vi er nu i gang med 46. årgang af 
ESvenstruppe’, og vi ønsker jer et godt 
nytår. 
 
Forhåbentlig kan vi i det nye år 2022, se frem til 
en mere normal hverdag. 
Vi håber jo alle at Pandemien’s klamme hånd  
fordamper, og vi igen kan mødes til de mange  
forskellige gøremål vi vær i sær har. 
Kultur og foreningslivet har været underdrejet i 
en lang periode, så vi ser frem til at  
restriktionerne lempes. 
 
Forsamlingshuset kan åbne, så der kommer 
gang i aktiviteterne igen, foreningerne skal have 
afholdt deres årlige generalforsamling.   
I november måned havde vi indsamling af bidrag 
til driften af ESvenstruppe. Bestyrelsen var lidt 
spændte på resultatet. Vi har efterhånden fulgt 
med tiden og indført elektroniske betalingsformer 
sidst Mobile Pay, der har vist sig som en god be-
slutning. 
 
Vi vil hermed sige tak for den støtte vi har  
modtaget. 
 
På bestyrelsens vegne 
Lasse Andersen. 
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Nyt fra kirken 

Søndag den 6. februar: 

Konfirmandgudstjeneste kl. 10:30 i Svenstrup kirke med sognepræst Casper Rojahn 

og konfirmanderne.  

  

Søndag den 13. februar: 

Gudstjeneste kl. 10:30 i Svenstrup kirke med sognepræst Casper Rojahn. 

 

Søndag den 20. februar: 

Gudstjeneste kl. 10:30 i Svenstrup kirke med sognepræst Casper Rojahn. 

 

Søndag den 27. februar: 

Gudstjeneste kl. 10:30 i Egen kirke med sognepræst Casper Rojahn. 

Ingen gudstjeneste i Svenstrup kirke på dette tidspunkt. 

Fastelavnsgudstjeneste kl. 14 med tøndeslagning ved sognepræst Casper Rojahn. 

 

At gøre status 

Et nyt år er over os, men inden vi helt forlader 2021, vil jeg tillade mig at gøre en kort 

status over, året der er gået. Jeg har fået tilsendt lidt statistisk fra vores kirkebogfø-

rende præst, Kitty Hovgaard, i Egen, og jeg vil tillade mig at dele lidt med jer. 

Vi havde således 6 vielser og kirkelige velsignelser i 2021, og jeg havde den fornøjel-

se at stå for dem alle, selvom jeg først kom til i maj. Vielser er min yndlings kirkelige 

handling. Alle er så glade. Man behøver som præst ikke være så nervøs for, at man 

laver en lille fejl, for det bærer folk over med, når det er en vielse. Alle kigger alligevel 

på bruden og brudgommen, det er jo dem, der er hovedpersoner.  
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Som præst er man således ikke så meget i fokus, og ens job er mest at få brudepar-

ret til at skinne på deres særlige dag. Jeg har været overrasket over, hvor bredt et 

udsnit af befolkningen, jeg har set til disse ceremonier. Der har været to helt unge 

par. Et der blev gift mest for det praktiske, nu hvor de havde fået et barn og et af de 

klassiske, store bryllupper. Begge par var meget smukke, og man skal være kynisk 

for ikke at elske en fejring af ung kærlighed. Der har dog også været to par, hvor de 

var over 50, og hvor de havde været sammen længe. Det glæder en som præst, at 

de gerne vil komme og fejre deres kærlighed ikke kun med deres familie, men også 

med Gud, som er al kærligheds kilde. Jeg håber på endnu flere bryllupper i 2022. 

Lidt overraskende havde vi kun 2 dåb i hele 2021. Nu må I lige stramme jer an 

Svenstrup sogn! Vi har haft et befolkningsfald i 5 år, og hvis der skal være et Svens-

trup om 30 år, så må vi få søsat en ny generation. Husk hvad Guds første bud til 

mennesket var, helt tilbage i Første Mosebog kapitel 2: ”Bliv frugtbare og talrige og 

opfyld jorden (Svenstrup)”. 

For at runde 2021 af vil jeg tale kort om julen. Der kom 60 til julegudstjenesterne om 

eftermiddagen, og det var nok, hvad man kunne forvente, når nu coronaen igen viste 

sit grimme ansigt. Til min store glæde kom der hele 22 til midnatsgudstjenesten, og 

derfor vil jeg gerne kalde den for en succes. Jeg vil derfor holde en igen næste jul og 

håbe at se endnu flere af jer til den tid. 

Jeg vil runde af med at løfte sløret for lidt af det kommende år. Sognecafeen vil ven-

de tilbage, hvilket jeg glæder mig til. Der vil også i februar være en fastelavnsgudstje-

neste. Der vil efterfølgende være tøndeslagning og fastelavnsboller til alle. Så jeg hå-

ber at se alle jer med børn eller børnebørn komme og slå katten af tønden med os 

nede i konfirmandladen. 

Jeg ønsker jer alle et godt nytår. 

Venlig hilsen 

Sognepræst Casper Rojahn 
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Året der gik og året der kommer – Svenstrup Menighedsråd gør status 

År 2021 var et produktivt et for os her i menighedsrådet. Der har været to større pro-

jekter. I begyndelsen af året fik vi udvidet orglet i kirken, så det nu har en ekstra 

stemme. Derudover blev, der fortaget flere mindre forbedringer, så orglet er lettere at 

spille på, hvilket vores mange vikarorganister har bemærket og værdsat. Den har og-

så fået en indbygget ozongenerator, som skal sørge for at der ikke opstår skimmel-

svamp inde i de store, kolde og mørke rum inde i orglet. 

Vi har også renoveret præstegårdens facade. Det var et stort arbejde, der stod på 

over flere uger. Det er et stort arbejde for et menighedsråd at være tovholder på så 

stort et projekt, der involverede både en arkitekt, tømrer, murer og malere. Det blev 

til mange byggemøder hen over sommeren, men det var arbejdet værd, da vores 

præstegård nu står som ny. Casper fortæller at næsten alle der kommer til møde på 

præstegården kommenterer på, hvor flot han dog bor der. ”Det er jo ren Morten 

Korch” som de siger. 

Det var også året, hvor vi fik ansat en ny præst, Casper Rojahn, og ham håber vi på 

at have mange år endnu. 

I slutning af året fik vi også et nyt medlem af menighedsrådet. Maja, som sad i flere 

år i rådet, flyttede til Midtjylland for at være tættere på børn og børnebørn. I hendes 

sted er vores suppleant, Agnes Nielsen trådt til. 

Grundet Corona har det været vanskeligt at holde arrangementer. Men der blev dog 

afholdt den årlige sommerfest og det var en særdeles hyggelig dag med grillmad, bål 

og god musik. 

I dette nye år har vi allerede meget på tapetet. Vi har netop fået ansat vores nye gra-

ver. Vi kan endnu ikke løfte sløret for, hvem det er. Men vedkomne begynder den 1. 

marts og vi glæder os meget til tage imod dette nyeste medlem af vores personale. I 

næste nummer skal vi nok give en rigtig introduktion af graveren 

Aktivitetsudvalget har også allerede flere projekter undervejs, så følg med i de kom-

mende numre af dette blad for at se, hvornår vi næste gang inviterer til arrangement 

her i kirken. Allerede nu kan I dog godt sætte kryds i kalenderen den 27. februar, 

hvor vi har fastelavnsgudstjeneste med tøndeslagning og fastelavnsboller bagefter. 
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Kom gerne udklædt! 

Der er endnu et større byggeprojekt på bedding i år. Vi skal have udskiftet taget på 

vores flotte klokketårn, så det endnu kan ringe til gudstjeneste mange år endnu. 

Vi ønsker jer alle et godt nytår. 

Svenstrup Menighedsråd 

Kirkebogsførende sognepræst 

     Har man brug for en attest, eller ønsker man navneændring, et opslag i kirkebo-

gen 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  

                                                                                                                                                  

        Kontaktoplysninger 

 

Sognepræst     Casper Rojahn 

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

                                                                                                                                                                                      

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:khj@km.dk
https://post.kirkenettet.dk/owa/UrlBlockedError.aspx
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Ordinær generalforsamling 
På Svenstrup Forsamlingshus. 

 

 

 

 

 

Torsdag d. 16 marts 2022 kl. 19.00 

Dagsorden: 

Valg af dirigent 

Valg af referent 

Formandens beretning ved Ove Jensen 

Regnskab ved Børge Nielsen 

Indkommende forslag 

Valg: 

På Valg til bestyrelsen (Søs) 

Valg af forretningsfører (Børge Nielsen modtager ikke genvalg) 

Valg af suppleant 

Valg af revisor 

Eventuelt 

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før. 

 

Med venlig hilsen bestyrelsen 

PS. Vi ved der sidder manne her i Svenstrup som har gå på mod for at  

hjælpe her i Svenstrup, så kom og være med til at holde vores alle sammens 

forsamlingshus aktiv.   

 

Efter forsamlingshusets generalforsamling fortsætter støtte foreningens generalfor-

samling. 

 

Når vi starter på kaffen, vil der være et foredrag fra Ove Jensens tur jorden rundt i 

1980. 
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Svenstrup Forsamlingshus Støtteforening 

Støtteforeningen afholder generalforsamling.  
Onsdag d. 16. marts 2022 kl.19, på Svenstrup Forsamlingshus. 
Med følgende dagsorden i henhold til vedtægterne. 
 
1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke. 
3. Regnskab. 
4- Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er: 
 Lasse Andersen 
 Viggo Brodersen 
 John Jacobsen 
5. Valg af suppleant: 
 Villy Olesen 
6. Valg af revisor: 
 Helmuth Buus 
7. Indkomne forslag. 
    Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i 
hænde senest 8 dage før 
    generalforsamlingen.  
8. Eventuelt.  
 
Med venlig hilsen bestyrelsen. 
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Cafe eftermiddag på Svenstrup forsamlingshus. 

Søndag d. 13 februar fra kl. 15 -17. 

Med guitaristen Haftor Medbøe og kontrabassisten Jesper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hindø.                           En uforglemmelig eftermiddag. I Caféen 

Med musik, film og fællessang om Als og Martin N. Hansen. 

 

I centrum står filmen “Hvor En Var Baen” af Haftor Medbøe, der viser en ubetinget 

kærlighed til den alsiske natur. Et studie i naturskønhed. 

                     

Haftor Medbøe er en norskfødt guitarist, komponist, foredragsholder samt meget mere. Sin tidli-

ge barndom tilbragte han på Als, men er nu bosat i Skotland hvor han er professor i musik på Edin-

burgh Napier University.  

Jesper Hindø har boet det meste af sit liv på Als og spillet kontrabas i Sønderjyllands Symfonior-

kester i 38 år og ved flere koncerter medvirket som solist. Han er i dag freelancemusiker og spiller 

hovedsageligt jazzkoncerter og kirkekoncerter.  

 

Tilmelding: tlf. 40989289   Mail: nielsen@moisen.net 

Pris: 40 kr.                                                                   Svenstrup forsamlingshus  

                                                                                                                           

E`Svenstruplaug 
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Ny Dato 

Så sker der igen noget i   

Forsamlingshuset i Svenstrup 

Fredag 18 marts 2022 

Kom og genoplev Kim Larsens uforglemmelige musik, fortolket af selveste Anders 

Munch + en kollega (se mere på Andersmunch.dk). 

Vi starter kl. 18 med en fantastisk spise, se menuen nedenfor. Dørene åbnes kl. 17. 

Menu: Kalvesteg som vildt med asier, tyttebær og hjemmelavet waldorfsalat, pyntet 

med valnødder og bladselleri. Hertil hvide og franske kartofler, flødesovs samt en 

varm grønsag.  

Der vil være lejlighed for køb af øl, vand og vin.  

Koncerten varer i 2 x 45 minutter. I pausen serveres kaffe/te og kage. 

Pris: Alt dette for kun 250 kr. pr person. Der sælges kun 100 billetter, så det er først 

til mølle princip.  

Billetter: Kan købes ved at indsende beløbet til konto nr.: 8011-1025765 i Sydbank 

(husk at skrive navn ved overførsel) eller betale kontant til Børge Nielsen Kløvertof-

ten 14 i Svenstrup. (tlf. 26284860). Tilmelding er bindende 

HUSK: Vi skal overholde de til enhver tid gældende Corona restriktioner! 

Sidste frist for tilmelding er 1/3 2022                    MVH Bestyrelsen 

Vi har stadigvæk billetter til salg 
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Hej alle over 15 år og bor i Svenstrup, Himmark og Torup 

Inviteres til en anderledes? 

Generalforsamling i E´Svenstruplaug. 

På Svenstrup forsamlingshus. 3 marts 2022 kl. 18.30 – 21.30 

 

Kl.18.30   Velkomst og forplejning. 
 

Kl. 19.00   Generalforsamling. 

Dagsorden: ifølge vedtægter.  

 

Kl. 19.35        

Hvad har vi gang i:  

I Svenstrup, Himmark og Torup Vi glæder os til at vise jer med ord  

og billeder hvad der er gang i, lige i øjeblikket. 

 

1    Nordborgvej. 

 

Cykel parkering.              Kaffepause. 

 

 
Tour De Nordals. 

 
M.M. 

  

Vi afslutter med omtale af vores film.    

Der er gang i udviklingen af vores lokalsamfund.                                                                   

Der er stærke netværk i Himmark, Torup og Svenstrup og det er vi glade for.                  

Med disse netværk er det muligt at påvirke i hvilken retning vi vil gå.  

Kom og vær med til at sætte retning for, hvor vi vil hen.                                                            

I har hver især mulighed for at bidrage til den positiv udvikling i Lokalområdet. 

                                                          

Vi ses  

                               E`Svenstruplaug 
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Generalforsamling i E`Svenstruplaug. 
På Svenstrup forsamlingshus. 3 marts 2022 kl. 19.00. 

 

 
 

 

 

 

 

Dagsorden: 

Valg af dirigent. 

Formanden aflægger beretning. 

Kasserer aflægger regnskab. 

Indkomne forslag:  

Valg: 

          laugsmedlem Hans Henning modtager genvalg. 

          laugsmedlem Peder modtager genvalg. 

          Laugsmedlem John modtager genvalg. 

          laugsmedlem Mia modtager genvalg. 

          2 stedfortrædere: Hans og Søs modtager genvalg. 

          2 Bilagskontrolanter.  

        EVT. 

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 23 fe-
bruar 2022. 

Forslag kan sendes på Mail kontakt@svenstrup-nordals.dk   

Eller på Tlf. 40989289 

                                                         På bestyrelsens vegne Agnes  

                                                                             E`Svenstruplaug 

                                                 

 
 

mailto:kontakt@svenstrup-nordals.dk
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Nyt i forsamlingshuset 

 

Går du og gemmer på en god ide hvad vi kan bruge forsamlingshuset til så kom 

med den. 

Der vil om ganske kort tid blive opsat en idekasse ved forsamlingshuset. Her kan 

du fortælle os hvad din gode ide går ud på ved at lægge en kort beskrivelse i vo-

res idekasse. 

Alle forslag, gode som mindre gode vil blive behandlet på et bestyrelsesmøde. 

Husk at skrive navn og telefon nr. på din gode ide så vi kan kontakte dig hvis din 

ide bliver godkendt af bestyrelsen 

 

 

Vi takker på forhånd for jeres hjælp                       Bestyrelsen 
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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  
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 
Suppleanter:                     Mette Bladt, Flemming Vejlin, Alice Søgaard og Dorith Sprenger 

 

 

Lokalhistorisk forening 

Der indkaldes herved til generalforsamling torsdag d. 17. marts 2022 kl 19.  

i Cafeen i Stevning Kulturhus. 

Forslag, der kræver generalforsamlingens behandling, bedes sendt til: svenstrupar-

kiv@skla.dk senest 14 dage før. 

Alle er velkomne og vi giver en kop kaffe/the med kage til efter generalforsamlingen. 

Der tages forbehold for evt corona restriktioner. 

Mvh Bestyrelsen 

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:ioanacravet@yahoo.dk
mailto:etam7@hotmail.com
mailto:karin_frostjensen@sport.dk
mailto:svenstruparkiv@skla.dk
mailto:svenstruparkiv@skla.dk
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Aloe Vera Produkter:  

kære alle Svenstrupper og omegn: 

Gratis Aloe Vera planter. 

Jeg tror, I alle kender Aloe Vera, en fanta-

stisk plante, mange kan måske huske når 

man skar et blad af og smurte på når man 

brændte sig, mygge stik, tør hud, irriteret 

hud osv. 

Aloe Vera produkter fra forever living 

products bruger den rene inder gel fra plan-

ten i næsten alle vores produkter. 

Vidste i at man kan drikke Aloe Vera? 

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 huden 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, fin-

ger 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 mange 

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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Nord-Als-Autoværksted ApS. 

Service  &  Reparation 

af ALLE Bilmærker. 

 
Nord-Als Autoværksted ApS. 
Nordborgvej 54  Svenstrup 

6430 Nordborg 

Tlf. 74 45 63 06 

nord-als-auto.dk 
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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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Søn. d. 6. feb.  kl. 10.30                                         Konfirmandgudstjeneste                                         Svenstrup Kirke 

Søn. D. 13. feb. Kl. 10.30       Gudstjeneste v. Casper Rojahn     Svenstrup Kirke 

Søn. D. 13. feb. Kl. 15.00                            Caféeftermiddag                                              Svenstrup forsamlingshus 

Søn. D. 20. feb. Kl. 10.30       Gudstjeneste v. Casper Rojahn      Svenstrup kirke 

20. februar er sidste frist for indlevering til næste nr…  

Søn. D. 27. feb. kl. 10.30        Gudstjeneste v. Casper Rojahn      Egen Kirke 

Søn. D. 27. feb. kl. 14.00    Fastelavnsgudstjeneste                 Svenstrup kirke  

… Den 1. marts udkommer næste nr. af E` Svenstruppé… 

Tors. D. 3. marts kl. 18.30 ESvenstruplags generalforsamling  

    I Svenstrup Forsamlingshus 

Ons. D. 16. marts kl. 19.00     Generalforsamling Svenstrup Forsamlingshus 

Ons. D. 16. marts kl. 19.00     Generalforsamling for støtteforeningen 

    I Svenstrup Forsamlingshus 

Tors. D. 17. marts. Kl. 19 Lokalhistorisk generalforsamling  

    I Caféen i Stevning Kulturhus 

Fre. D. 18. marts kl. 18.00 Danmarks bedste Gas og Larsen Show 

    I Svenstrup Forsamlingshus 

 

 

 Tidspunkt                              Aktivitet Mødested 

  Aktivitetskalender         Februar   2022                                             
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