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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 Rojahn 

 TLF.: 29708062 

  Indlevering til næste nr. 

 .senest den 20. januar 2023 

 Til: Annemette Rojahn 

 e.svenstruppe@gmail.com 

 Denne udgave er lavet af 

 Eva Tagesen 

     

 

 

 Kommentar 

E SvenstruPPe  

ønsker alle vores brugere og læsere  

En rigtig glædelig jul,  

samt et godt og lykke bringende  nytår 

Det’ sørme, det’ sandt, december! 
Den travleste måned for nisser især,   

December er jo børnenes mest spændende måned, det 

er bare ikke sjovt når mor eller far siger: Du skal være 

sød, ellers kommer Julemanden ikke med gaver - phu 

ha, det er ikke rart. Her i bladet er der mange tilbud 

gennem hele måneden, Se bare hvor byen er  pyntet 

med de flotteste træer langs landevejen, juletræet er 

også klar.  Vi kan også hygge os med sang, æbleskiver, 

gløgg - Bobler og kransekage m.m. i de forskellige for-

eninger, samt kirken. Og så kommer selveste juleaften, 

hvor familierne er samlet rundt om bordene med dejlig 

mad, derefter går dansen om træet, og så kan spæn-

dingen til gaver, endelig få frit løb.  

                           Det er sørme, det er nu -  det er jul. 

men så sandelig også for  borgerne her.   
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Nyt fra kirken 

Søndag den 4. december er der ”Syng julen ind” gudstjeneste kl. 19:00 oppe i kirken 

med Midtalskoret. Der vil både være fællessang og musikalske indslag fra koret. Dertil 

vil vi læse ”De ni læsninger”. 

Søndag 11. december er der 3. søndag i adventsgudstjeneste i Svenstrup kirke kl. 10:30 

med sognepræst Casper Rojahn. 

Søndag den 18. december er der 4. søndag i adventsgudstjeneste i Svenstrup kirke kl. 10:30 

med sognepræst Casper Rojahn. 

Lørdag den 24. december er der julegudstjeneste i Svenstrup kirke kl. 14:00 og 16:00. Der 

er også en midnatsgudstjeneste kl. 23:30. 

Søndag den 25. december er der 1. juledagsgudstjeneste i Svenstrup kirke kl. 10:30 med 

sognepræst Casper Rojahn. 

Mandag den 26. december  er der 2. juledagsgudstjeneste i Egen kirke med sognepræst 

Kitty Hovgaard. 

Søndag den 1. januar er der nytårsgudstjeneste i Svenstrup kirke kl. 14:00 med sognepræst 

Casper Rojahn. Derefter bobler og kransekage. 

Søndag den 8. januar er der gudstjeneste i Svenstrup kirke kl. 10:30 med sognepræst  

Casper Rojahn. 

Søndag den 15. januar er der gudstjeneste i Svenstrup kirke kl. 10:30 med sognepræst 

Casper Rojahn. 

Torsdag den 19. januar er der familiegudstjeneste med efterfølgende fællesspisning kl. 

17:00 i Svenstrup kirke med sognepræst Casper Rojahn. 

Søndag den 22. januar er der gudstjeneste i Svenstrup kirke kl. 10:30 med sognepræst 

Casper Rojahn. 

Søndag den 29. januar er der ingen gudstjeneste i Svenstrup kirke.  

Vi henviser til Egen kirke. 
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Den søde juletid 

Nu er alt min pludselig ferie afholdt, og jeg kan komme tilbage til arbejdet, nu hvor julen 

nærmer sig.  

Det har været et stille efterår. Der har kun været få dødsfald i vores sogn og endnu færre 

dåb og vielser. Jeg har brugt pausen til at lave en udførlig plan for min konfirmandunder-

visning, og jeg har også fået taget hul på juleprædikerne allerede.  

Vi havde dog en travl dag torsdag den 27. oktober, hvor vi afholdt vores første familie-

gudstjeneste. Jeg var meget spændt på, hvor mange der mon ville komme. Takket være co-

rona er det længe siden, at der har været noget lignende i sognet, og jeg havde ingen anel-

se, om hvordan sognet ville tage imod det. Heldigvis blev det en rigtig fin aften. Der kom 

33, hvilket var mere end jeg turde håbe på. Det glæder mig meget, at vi i vores lille sam-

fund er gode til at støtte op om de små lokale initiativer. 

Jeg havde stor glæde af mine tre frivillige, som ordnede det hele, dækkede bordene fint op 

og lavede en lækker gang spaghetti bolognese. I sandhed en eksklusiv ret, når man tager 

priserne på hakket oksekød i betragtning! Det var en oplevelse i sig selv at købe så meget 

ind, og alle i køen gloede noget på mig, da jeg langede fire kilo kød og fire kilo pasta op 

på båndet. Vi fandt dog ud af, at vores konfirmandlade ikke kunne klare den store succes, 

da vi havde ikke nok glas! Jeg har dog fået lov af menighedsrådet til nu at indkøbe flere 

glas, knive (vi havde gafler, men ikke knive af ukendte årsager), tallerkener og nogle bør-

nestole. 

Børnene var et dejligt publikum oppe i kirken, og de voksne var gode til at synge med. Det 

er hyggeligt at fortælle historier for børn, for de lader sig nemt engagere og taler gerne 

med, og som min gamle mentor altid sagde så ”Det er smart at skrive en prædiken for 

børn, for så sker der det forunderlige, at de voksne også forstår den”. Det tror jeg er sandt.  

Nede i konfirmandladen var der en rigtig god stemning, og folk blev meget længere, end 

jeg troede. Alt i alt en rigtig hyggelig aften, og vi har allerede besluttet at gentage succesen 

til januar. Så må vi se, hvor ofte vi skal have sådan en gudstjeneste.  

Til jul glæder jeg mig til igen at skulle holde julegudstjeneste for Børnehuset i Stevning og 

for Svenstrup Friskole. Som sagt er det meget hyggeligt at prædike for børn, og vi havde 

nogle gode dage sidste år.  
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Som jeg også skrev i sidste nummer, er jeg spændt på, hvor mange der kommer til jul. Jeg 

håber virkeligt ikke, at coronaen har gjort det af med folkets gamle tradition med at komme 

i kirke til jul. Det ville være en skam. I år holder vi igen to gudstjenester om eftermiddagen 

klokken 14 og klokken 16. Vi holder også vores midnatsgudstjeneste. Den gik rigtigt godt 

sidste år, og der var sådan en god og særlig stemning i kirken den aften. Jeg kan klart anbe-

fale at komme op i kirken og mærke den særlige ro, efter en travl dag i familiens skød.  

Venlig hilsen 

Sognepræst Casper Rojahn 

 

Kommende arrangementer 

Søndag den 4. december har vi vores ”Syng julen ind” gudstjeneste. Det er klokken 19:00. 

Midtals koret kommer og synger for os, og vi skal også selv synge nogle af julens gode sal-

mer. Der er tradition for, at vi kombinerer denne mere musikalske gudstjeneste med ”De ni 

læsninger”, som er en række bestående af, ja du gættede det sikkert, 9 læsninger. Her plejer 

jeg at have nogle fra menigheden til at læse teksterne, men jeg har ikke fået hvervet nogen i 

år endnu! Så skriv eller ring meget gerne til mig, hvis du kunne være interesseret i at læse 

en af teksterne op den aften. 

Den 1. januar har vi vores nytårsgudstjeneste kl. 14:00 med lidt champagne og kransekage. 

Det var rigtig hyggeligt sidste år og ganske velbesøgt, så jeg håber at det samme vil genta-

ge sig i år. 

Torsdag den 19. januar gentager vi så succesen med vores familiegudstjeneste. Menuen er 

endnu ikke faldet på plads, men jeg kan allerede nu love at den bliver gratis og at man ikke 

skal vaske op bagefter, så allerede nu er der noget at glæde sig til. Denne gang behøver 

man ikke melde sig til. Nu har jeg en ide om, hvor mange der cirka kommer. Så kom blot 

glad klokken 17:00 oppe i kirken og nyd et hyggeligt måltid bagefter nede i konfirmandla-

den. 
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        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 

Graver                  

                           61 63 09 90—Telefontid: Hverdage undtaget mandag 08—15 

 
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. 

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  

https://post.kirkenettet.dk/owa/UrlBlockedError.aspx
mailto:khj@km.dk
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Det er med beklagelse at bestyrelsen for 

 Svenstrup forsamlingshus må meddele  

at økonomien ikke kan slå til.  

 

Der indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling d. 14.12.2022 kl. 19.00 angående afvikling af For-

samlingshuset. Der skal afholdes 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.  2. generalforsamling 

bliver afholdt 10.01.2023 kl. 19.00.  

Begge møder afholdes i Svenstrup Forsamlingshus Nordborgvej 66. 

Både husets bestyrelse og Svenstrup Forsamlingshus’ støtteforening er enige om at Svenstrup for-

samlingshus bør lukke pr. 1. februar 2023. Forsamlingshuset har i dag ikke de nødvendige booknin-

ger for at kunne opretholde den løbende drift og vedligeholdelse. 

Huset blev indviet 10. marts 1912 

I de første mange år var der ansat en forpagter. Han boede på 1 sal og de værelser der i dag lejes 

ud var tidligere hans lejlighed. 

Forsamlingshuset havde oprindeligt ingen spiritusbevilling, og stedet blev derfor døbt ”E Safthus”. 

Efter et prøve-år blev huset tildelt en bevilling 25. maj 1964, godt 52 år efter indvielsen. Navnet E 

Safthus er dog blevet hængende. 

Specielt i ældre tid var forsamlingshuset det naturlige sted at afholde både familie sammenkomster 

og foreningsarrangementer 

Forsamlingshuset i Svenstrup har i årernes lagt lokaler til mange forskellige aktiviteter som f.eks: 

Ungdomsforeningens sammenkomster, konfirmationer, fødselsdage, bryllupper, dilettant og folke-

dans. 

Det var også her der blev drukket begravelseskaffe. 

Huset gemmer på mange minder om festlige lejligheder, men disse gode minder kan ikke betale  

vores energiregninger. 

Hvis Svenstrup forsamlingshus skal overleve kræver det en stor pose penge, som det ikke har været 

mulig at få ved fundraising og udlejninger. 

Bestyrelsen  

Svenstrup forsamlingshus 

Svenstrup forsamlingshus venner 
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Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling 
 

Onsdag 14.12.2022 kl. 19.00 

I Svestrup Forsamlingshus 

 
Dagsorden: 

  Formandens beretning 

  Økonomi 2022 

  Budget 1. kvartal 2023 

  Opløsning af Svenstrup forsamlingshus 

 

Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling 
 

Tirsdag 10. 01.2023 kl. 19.00 

I Svenstrup Forsamlingshus 

 
Dagsorden: 

  Opløsning af Svenstrup forsamlingshus 

 

 

 

 

 

Onsdag den 8. februar kl. 19.00 i Nordals Idrætscenter 

fortæller dyrlæge Ole Kaspersen (kendt fra filmen 

”Onkel”) om oplevelser fra sit arbejdsliv. 

Tilmelding senest den 1. februar 2023 til: 24625025. 

Pris 100 kr. inkl. kaffe og kage. 
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Skulptur 

indvielse  
 

Den 4. december kl. 14  

ved alle`n ved Svenstrup Kirke 
 

 

E´Svenstrup Laug er vært ved et mindre traktement, 

som vil foregå i Riecks Stensamling efterfølgende. 

                                                    VELMØDT E`SVENSTRUP LAUG         
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   Torsdage                                   2022                                                                      2023 
 

 
 

 
 

Så er året ved at være omme og Juleafslutningen nærmer sig. Vi kører som vi 
plejer med aktiviteter fra kl. 14 og spisning kl ca.17  
 
 

 
 
Den 9 februar 2023 har vi foredrag.  
Her kommer Pastor Jens Chr. Rothmann og fortæller om sine oplevelser fra 2020 til 2021 i 
Kabul.  Alle er velkommen pris 50 kr.  
  
 

 

                 Program for vintersæsonen 2022-2023 i "E SI-SKÅ"  
         

01-dec     Aktivitet   Div. Kortspil og andre   

08-dec     Aktivitet   Juleafslutning Start kl. 14                                             

            2023     

           

12-jan     Aktivitet   Nytårskur       

19-jan     Aktivitet   Div. Kortspil og andre   

26-jan     Aktivitet   Lotto og div.     

          

02-feb     Aktivitet   Div. Kortspil og andre   

09-feb     Aktivitet   Foredrag. 
     Roth-
mann Fortæller Om Sin tid i Kabul 

16-feb     Aktivitet   Div. Kortspil og andre   

23-feb     Aktivitet   Lotto og div.     

          

02-mar     Aktivitet   Div. Kortspil og andre   

09-mar     Aktivitet   Ud af huset.     

16-mar     Aktivitet   Lotto og div.     

23-mar     Aktivitet   Generalforsamling og div..   

30-mar     Aktivitet   Afslutning.     

 

Vel mødt: 
Nye som gamle medlemmer 
til mange hyggelige timer i 

”E - Si - skå” 
I 2023 

Alle arrangementer afholdes 
på 

Svenstrup Forsamlingshus 
 torsdage KL. 14.00 – 17.00 
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Så fik vi i Svenstrup vores Svenstrupsang. 
Søndag d. 6 november afviklede E`Svenstruplaug:    Melodi Gran Prix.  
En forrygende eftermiddag hvor der blev dystet om hvem der kunne levere den 
Svenstrupsang publikum bedst kunne lide.  

De 10 sange med musik blev spillet og sunget inden der var afstemning om de 3 bedste, 

disse gik videre til den endelige vinder af Konkurrencen. 

Her var det sang nr. 9  En lille by på 

landet, der løb med sejren og blev 

nummer 1 sang 

 Musik/ tekst er leveret af  

Hanne Schmidt og Bente Nissen. 

Svenstrup siger Tak for sangen 

Hanne og Bente vi glæder os til at 

bruge den.    

En eftermiddag hvor der i flere timer blev sunget til Svenstrups Pris, det var en stor ople-

velse at høre de 10 sange og få lov til at synge dem inden afstemningen. 

Alle 10 dejlige sange kom med gode eksempler på hvad vores lille by kan og indeholder.  

Når vi ser den kreativitet der ligger i sangene bliver vi Svenstrupper ydmyge over for de 

dygtige skribenter og komponister der har lagt tid og sjæl i arbejdet for at fortolke vores 

by i ord og musik. Stor tak for indsatsen. 
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Sangene blev sunget af. 

Rikke Maria Mandahl Jacobsen med  

Kristoffer Kock på Klaver og 

Jesper Hindø på kontrabas. 

Tak for den flotte præsentation af sangene.   

I har lagt mange timers forberedelse i opgaven.  

Stor tak til jer 3. 

I Præsenterede dem på flotteste vis.   

 

Vi takker Publikum, aktører, sponsorer. 

                                                                 

E`Svenstruplaug 
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 En fælles foreningsaften for alle foreningsbestyrelsen 

Mandag d. 6 februar kl 19 på Svenstrup forsamlingshus. 

 
 Vi starter med lidt champagne og kransekage inden vi tager fat på året 2023, 

Hovedformålet med sammenkomsten er fællesskabet i Svenstrup. 

 

Hvad har vi allerede planlagt i de enkelte foreninger.  

Kan vi have en fælles kalender inde på Infoland Laugets hjemmeside. 

Hvad kan vi samarbejde om og hvordan kan vi 

samarbejde.  

Håber alle har lyst og interesse i at være med.  

Giv gerne besked om hvor mange i kommer fra jeres foreninger    

tlf. 40989289 

 

På forhånd tak for 2022 og vi i Lauget glæder sig til 2023  

      Vi ses   
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Vi har modtaget følgende, der videresendes til orientering: 
  
  

Nordborgvej spærret fra Vestergade til Vesterled 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Guderup 6430 

  
Fra Fredag 03.12.2022 klokken 05.00                    
  
Til  Mandag 05.12.2022 klokken 05.00 

  

Der er skiltet omkørsel i perioden. 
  
  

Med venlig hilsen 
  
  

Sønderborg Kommune 
Landdistrikter, Natur og Fødevarer 
 
Carl Erik Maae 
Landsbyudvikler 
M 27905469 
came@sonderborg.dk - www.sonderborgkommune.dk 

  
 
  
  
  

     
  
       

mailto:came@sonderborg.dk
http://www.sonderborgkommune.dk/
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Om Svenstrups hjemmeside… 

 
 

 

Landsbyen Svenstrup (og Himmark og Torup) på Nordals har hjemmesiden https://
www.svenstrup-nordals.dk, der er oprettet i regi af E’Svenstruplaug. Siden er gratis 
for E’Svenstruplaug, da licenser m.v. er betalt af Sønderborg Kommune som en fæl-
les løsning for alle landsby-laug. Hvert landsby-laug har så sin egen hjemmeside. 
 

I dag, hvor der jo også eksisterer Facebook, er der måske ikke så mange der bruger 

en hjemmeside som vores. Men i modsætning til Facebook er vores hjemmeside 

mere ‘statisk’, - den  ændrer sig sjældent. Når man klikker sig ind på siden kommer 

man til forsiden, som dog løbende opdateres med nyheder og nye arrangementer i 

Svenstrup, Himmark og Torup. Men de øvrige sider ændrer sig sjældent.  

 

Mange foreninger i Svenstrup kan anvende siden som et arkiv… F.eks. er der på 

forsiden altid nyeste udgave af E SvenstruPPe’ og et link til tidligere numre helt til-

bage til år 2000. Endnu tidligere numre gemmes på det lokalhistoriske arkiv på pa-

pirformat. Foreninger bør dog ikke satse udelukkende på at hjemmesiden i al frem-

tid kan agere arkiv. Vi kan blive underlagt begrænsninger. 

 

Vi bestræber os på at det er enkelt at se aktuelle nyheder og arrangementer, og 

nemt at skelne disse fra sidens arkivfunktioner. Vi forsøger at være opmærksomme 

på dette, når vi arbejder med opsætning og vedligeholdelse af siden, men vi tager 

gerne imod bemærkninger. Vi er desuden i gang med at justere siden, da visse op-

lysninger ser ud til at være forældede. Men det vil tage nogen tid at komme på om-

gangshøjde med dette, da arbejdet med opsætningen som så meget andet i Svens-

trup er baseret på frivilligt arbejde. 

 

At arrangementer offentliggøres på hjemmesiden skal ikke få nogen til ikke også at 

offentliggøre dem via E SvenstruPPe’ -bladet, da det jo også er en ting, der skaber 

noget fællesskab i Svenstrup. Og det er måske ikke er alle, der lige får klikket ind på 

hjemmesiden. Men hvis en forening eller borger synes noget også bør ligge på 

hjemmesiden - eventuelt på forsiden - så skriv til os.  

Skriv til e-mail adressen: haej12@gmail.com 

 

Hans Erik Jacobsen 

https://www.svenstrup-nordals.dk/
https://www.svenstrup-nordals.dk/
mailto:haej12@gmail.com
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Stenklubben har lørdag den 19.11.2022 holdt Loppemarked og Åben Hus. 

Vi er stolte og glade for den store interesse, der blev vist for både vores loppemarked, de 

fine juledekorationer, smykker og kort, hvor hele overskuddet gik til klubbens arbejde, og 

for vores sten- fossil- og mineralsamling.  

Der kom mange gæster, der gerne ville vide mere om geologien og nogle medbragte fine 

fund fra stranden, som de kunne få mere viden om af vores medlemmer.  

Flere viste interesse for et medlemskab i klubben, som er for alle aldre. 

Vi ønsker alle en Glædelig Jul og et godt Nytår   
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     SUF Julestævne  

 
 

Nu er vi kommet over Corona og alting er igen åbnet op 

samt så nærmer julen sig hastigt. Vi glæder os meget 

over, at vi nu kan genoptage vores traditionsstævne 

med indendørs fodbold i dagene 27-28-29 dec. i Nordals 

hallen efter et par års pause.  

Så vi håber I vil kigge forbi i Nordals hallen og støtte vores lokale 

hold i kampen om æren…. Programmet vil senere blive lagt op på 

SUF's hjemmeside (Suf-Als.dk). 

 

 

 

 

Hvis man har lyst til at give en hånd med på de praktiske ting såsom 

dommerbord, klargøring af medaljer og pokaler kan man melde sig 

til hos Torsten Junk 41829065.  

Mvh SUF- fodbold 
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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 

 

 

                      Premium Foder 

           Kvalitets foder til hund & kat 

                     Basmosevej 3 

                        23303911 

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
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Byd julen velkommen her til Svenstrup, man kan lige så godt begynde og ønske sig; 

Noget helt nyt i vores Aloe Vera Forever er at vi har fået en web side. Her 

kan i gå ind og se alle vores produkter og bestille jeres julegaver. 

Da det er helt nyt og stigende priser i dagligdagen, vil jeg hjælpe os her i Svenstrup 

ved at give 10 % på de varer i bestiller på dette link. 

Opret jer som kunde, og i kan nemt gå ind og bestille frem over.  

https://thealoeveraco.shop/uijwE73I   dette link giver automa-

tisk 10 % 
Gentleman’s Pride  Pleje til huden efter barbering 

Barbering kan forårsage hudirritation og tørhed. Manga produkter til barbering indeholder stærke, rengø-
rende stoffer, der forstyrrer hudens naturlige fedt/fugt -balance. Lipiderne (fedtlignende substanser) i over-
huden reduceres, og så skal huden genfugtes, beroliges og blødgøres igen uden at irritere. For lipiderne 
er vigtige for hudens friske udseende, blødhed og spændstighed.  
 

2. Aloe-Jojoba Shampoo + Aloe-Jojoba Conditioner 
Disse to fantastiske hårprodukter er et godt makkerpar til morgenbadet. Plejer hovedbunden. Produkterne er så milde, 
at de kan bruges af hele familien hver dag. 

 

3. Aloe Propolis Creme. 
Aloe Propolis Creme plejer huden over hele kroppen, virker fantastisk her i kulden. 

 

4. Aloe Ever-Shield 
Efter bad og indsmøring står Aloe Ever-Shield klar til at holde dig frisk hele dagen. En skånsom og 

effektiv deostick med en mild duft, der passer til både mænd og kvinder.  

 

5. Forever Bright Toothgel 
Et smukt smil kræver god mundhygiejne. Så er det heldigt, at Forever Bright Toothgel renser effektivt, samti-

dig med at den plejer tandkød og slimhinder. Uden fluor, men med Aloe vera, propolis og kisel. 

Tip! Tænk 2+2+2, når du børster tænder – 2 gange om dagen med 2 cm tandpasta i 2 

minutter. 

 

6. Aloe Lips 
Som prikken over i’et kan du få bløde og glatte læber, der er beskyttet mod vejr og 

vind. Med denne læbepomade i lommen kan du klare de fleste situationer. Aloe vera, 

jojobaolie og bivoks plejer dine læber på bedste vis, men Aloe Lips gør også under-

værker for tørre albuer, flossede neglebånd og kløende insektstik. 

Og meget mere. 
 

Brug Linket foroven eller ring og spørg efter katalog eller kik hjemmeside. 

Hilsen Ove Jensen Vestertoften 5.  6430 Nordborg 

Tlf. +45 61670950   e.mail: agove@mail.tele.dk 

Hjemmeside: www.ove-aloevera.myforever.cc  
 

https://thealoeveraco.shop/uijwE73I
mailto:agove@mail.tele.dk
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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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 Tidspunkt                                 Aktivitet  Mødested 

Aktivitetskalender                December 2022 & Januar 2023         

24 

Torsdag  d. 01.12.          kl. 14.00          E-Si- Skå - alm. Klubdag                                                              Forsamlingshuset 

Søndag  d. 04.12.    kl. 14.00    Skulptur Indvielse                           alle´n ved Svenstrup Kirke 

Mandag d. 06.12    kl. 19.00    E`Svenstruplaug - ny tradition                     Forsamlingshuset 

Torsdag  d. 08.12.     kl. 14.00    E-Si- Skå -  Juleafslutning                              Forsamlingshuset 

Søndag  d. 11.12.   kl. 10.30         3. Søndag i  advent   Gudstjeneste                                   Kirken 

Onsdag  d.14.12.   kl. 19.00        Ekstra ordinær generalfors.                      Forsamlingshuset 

Søndag  d. 18.12.   kl. 10.30     4. Søndag i advent   Gudstjeneste                                   Kirken 

Lørdag   d. 24.12.   kl. 14.00 & 16.00  Julegudstjeneste -                                                                                                                                                       Kirken    

                                                                                                            Kl. 23.30                               Midnatsgudstjeneste                                                                                                                                               Kirken 

Søndag  d. 25.12.   kl. 10.30                  1. Juledags gudstjeneste                                                                                                                                                   Kirken 

Mandag d. 26.12.  kl.    ?                                              2. Juledags gudstjeneste                                                                                                                           Egen Kirke 

Dagene d. 27.-28.-29. 12.            SUF Julestævne                                                Nordals hallen 

Søndag   d. 01.01.  kl. 14.00        Nytårsgudstjeneste                                                                                                                                                                       Kirken 

Søndag   d. 08.01 .       kl. 10.30                         Gudstjeneste                                                                                                                                                                                                                Kirken 

Tirsdag   d. 10.01.  kl. 19.00        Ekstra ordinær generalfors.                      Forsamlingshuset 

Søndag   d. 15.01.  kl. 10.30        Gudstjeneste                                                                   Kirken 

Torsdag  d. 19.01.  kl. 17.00                           Familiegudstjeneste                                                       Kirken 

Søndag  d. 22.01.          kl. 10.30        Gudstjeneste                                                                   Kirken 

Søndag  d. 29.01.   kl.                   Ingen gudstjeneste, der henvises til                                                              Egen Kirke 

Mandag d.06.02.  kl. 19.00                             Ny tradition.  E Svenstruplaug                                                           Forsamlingshuset 

Onsdag d. 08.02.  kl. 19.00         Hjem & Kultur                                       Nordals idrætscenter 


