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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. november 2022 

 Til: Annemette Rojahn 

 e.svenstruppe@gmail.com 

 Denne udgave er lavet af 

 Annemette Rojahn 

     

 

 

 Kommentar 
Fyldte arrangementer igen 

Et blad fyldt med glade mennesker. Hvor er det 

dejligt at se. Det er dejligt, at der er fyldte  

arrangementer igen. Det har vi manglet. 

I dette blad er der mulighed for at se dejlige bille-

der fra fællesspisningen i uge 42 og Krolfs 

sæsonafslutning. 

Stort tillykke til årets ildsjæl og de 3 hole-in-one-

mestre. 

Derudover er der naturligvis stadig mange  

arrangementer, som I kan tage til. Jeg håber, at 

lysten til at samles overvinder en eventuel frygt 

for sygdom. 

I næste måned må jeg endnu en gang ty til mine 

kyndige hjælpere Eva og Gert, som vil opsætte 

næste blad. 

Tak for at I stiller op, når jeg ikke selv har  

mulighed for at lave bladet. 

 

Jeg vil ønske alle en dejlig november, og jeg  

håber vi ses derude.  

 

Mange hilsner Annemette 
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Nyt fra kirken 

Kirkens kalender 

Søndag den 6. november 

Allehelgensgudstjeneste i Svenstrup kirke kl. 19:00 med sognepræst  

Casper Rojahn. 

  

Søndag den 13. november 

Menighedsgudstjeneste i Svenstrup kirke kl. 10:30 med de frivillige. 

  

Søndag den 20. november 

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

  

Søndag den 20. november 

Operakoncert i Svenstrup Kirke kl. 15:00 

  

Søndag den 27. november 

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

Efterfølgende lagkage og kaffe, da vi fejrer Haderslevsstift 100 jubilæum. 

  

December 

Søndag den 4. december 

Syng julen ind med Midtalskoret kl. 19:00. Bagefter gløgg og æbleskiver. 
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Nyt fra kirken 

Nu er ferien forbi, og kirken går den travle tid i møde 

Når dette blad udkommer, vil jeg næsten have fået afholdt alt den ferie jeg havde til-

overs og vil være tilbage på arbejde. Jeg beklager den smule tumult, der har været 

ved min pludselige ferie. Det er ikke altid at lokalbladene her har været korrekte, og 

jeg beklager oprigtigt overfor alle, der skulle være gået forgæves til kirken af den 

grund. (Jeg har netop erfaret, at så sent som den 23. oktober havde vikaren glemt, at 

han skulle dække Svenstrup, og der derfor ingen gudstjeneste var. Jeg føler folkekir-

ken er et af de få steder i vores samfund, der godt kunne bruge flere djøffere til at hol-

de styr på den slags). Det bliver nu godt at komme tilbage i rytmen med at have høj-

messe hver søndag, inden vi går den travle tid med julen i møde. 

Den kommende måned bliver spændende, fordi vi der afholder to ny arrangementer, 

som jeg er meget spændt på, om I (menigheden) vil tage godt imod. Allerede når det-

te blad udkommer, vil vi have holdt vores første familiegudstjeneste med efterfølgen-

de fællesspisning. Vi har lanceret denne i håb om at imødekomme børnefamilierne i 

sognet. Kirken skal gerne være for alle, og det er vigtigt, at alle i sognet har en anled-

ning til at komme i kirke i ny og næ og føler, at folkekirken har et tilbud, som er rele-

vant for dem. Jeg er meget spændt på, om det er noget, der er interesse for her i 

Svenstrup. Jeg har fået 15 tilmeldinger, og det er rimeligt pænt. Jeg håber, at tallet vil 

vokse, efterhånden som tilbuddet bliver mere kendt i sognet. 

Derudover har vi også vores operakoncert den 20. november. Jeg tror, at det bliver 

rigtigt godt og en hyggelig dag oppe i kirken. Igen er jeg dog spændt på, hvordan 

Svenstrup tager imod det. Jeg prøver mig lidt frem her. Nu blev det opera denne 

gang, så næste gang overvejer jeg noget kristen rockmusik eller måske at få besøg af 

et gospelkor. Nu må vi se. Men koncerten er gratis, og der vil være lidt bobler og cho-

kolade efterfølgende, så kom meget gerne og støt op. 
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Ellers er julen så småt ved at falde på plads i kalenderen. Jeg har fået aftalt en jule-

gudstjeneste for Stevning børnehus og for Svenstrup Friskole. Jeg er spændt på at 

se fremmødet til denne første (forhåbentligt!) coronafri jul i to år. Sidste år var kom 

der 80 mennesker den 24., men jeg håber i år, at der kommer endnu flere, og at co-

ronaen ikke har gjort det af med folkets gamle tradition om at komme i kirke  

juleaftensdag. 

Det går op for mig, at når I læser dette vil vi kende valgresultatet. Jeg kan levende 

forestille mig, at det ikke blev et resultat der har huet jer alle, men det smukke ved 

demokratiet er at mindst 50,1 procent af jer har fået jeres vilje. Så tillykke til dem af 

jer. 

Venlig hilsen 

Sognepræst Casper Rojahn 

 

Julehjælp 

Man kan allerede nu søge årets julehjælp fra Svenstrup kirke. Skriv en ansøgning til 
mig på casro@km.dk med lidt oplysninger om, hvem du er, hvor du bor, og hvad din 
situation er. Så vil jeg i samarbejde med menighedsrådet vurdere din ansøgning. 

Det er en streng tid med de høje priser, men der er lidt hjælp at hente her i kirken. Så 

skriv endelig, så den søde juletid endnu kan være lidt sød. 

Kirken i den kommende tid 

Søndag den 6. november kl. 19:00 er der allehelgensgudstjeneste oppe i Svenstrup 

kirke. Der er en særgudstjeneste, hvor vi mindes dem, vi har mistet i det forgangne 

år. Det er altid en ganske særlig aften fyldt med sorg, men også med gode minder og 

et håb om gensyn. 

Tirsdag den 8. november er der foredrag ovre i Egen sognegård kl. 19:00. Det er 

med journalist og forfatter Tommy Heisz. Det handler om ”Danmark før os”. Ud fra 

arkæologiske fund fortæller Heisz om de første mennesker, der bosatte sig her i  

vores land. 

 

mailto:casro@km.dk
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Den 16. november kl. 14:30 er der sognecafe. Vi afslutter dette efterårs sognecafeer 

med en juleafslutning, hvor vi spiser æbleskiver og drikker lidt gløgg alt imens vi syn-

ger nogle af vores yndlingsjulesange. 

Den 20. november er det som sagt vores operakoncert. Den er kl. 15:00. Se gerne 

den fine plakat der er levet om arrangementet her i bladet. 

Den 27. november er det første søndag i advent. Efter den gudstjeneste vil vi fejre, at 

Haderslev stift fylder 100 med at byde menigheden på et stykke lagkage til kirkekaf-

fen i stedet for de sædvanlige småkager. Så kom gerne og spis med og fejer vores 

”unge” stift. 

Sidst men ikke mindst er der 2. søndag i advent, som er den 4. december, koncert 

med Midtalskoret kl. 19:00. Bagefter er der gløgg og æbleskiver. Så kom og syng og 

lyt med på julens sange. 
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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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Bidrag til E`Svenstruppe. 

Så er det igen tid til frivillige bidrag til drift af E`Svenstruppe. Vi er taknemmelige for 

hvert et bidrag til at holde bladet kørende.                      

Man kan indbetale til MobilPay 7785MD eller Sydbank 8011-1028371 eller aflevere 

en kuvert med kontanter i Lasses postkasse Kirketoften 4 eller i Toves Nordborgvej 

119. 

På forhånd tak 

Lissie Wonsyld 

Kasserer 
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Svenstrup forsamlinghus 

Der skal lyde en stor tak til Connie's skilte alias ColorSigns Nordborg for at 
sponsorere dette folie til forsamlingshuset. 
Hilsen Bestyrelsen  
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Onsdag den 30. november på Holbøl Landbohjem. 

Tag med til en hyggelig julefrokost på Holbøl Landbohjem. 

Bussen afgår fra Kvickly kl. 12.00 med opsamling fra Havnbjergcentret,  

ved Egen Kirke og i Bro. 

Pris 325 kr. inkl. 1 genstand. 

Bindende tilmelding til Else Matzen på tlf.: 24263226 

senest den 23. november samt betaling på kontonr.:  

8011 1003416. 

                             ----------------- 

Vores gule programfolder kan hentes på biblioteket, apoteket og hos Skjerning 
samt ses på Facebook. 
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Melodi grandprix i Svenstrup  
           Forsamlingshus søndag d. 6 november kl. 14. 

 

 

 

 

 

Der er kommet mange gode bud på en Svenstrupsang.  

Hvilken sang bestemmer i som Publikum og deltagere i Melodi Grandprix                                                        

 

Så kom og vær med til at vælge vores fremtidige Svenstrup -sang. 

Arrangementet koster 50 kr. og det er først til mølle-princippet. 

Billetter købes via MobilePay 4098 9289. Husk navn når du køber billet. Eller bestil-

les på mobil 4098 9289  

 

Program for eftermiddagen. 

 

Opvarmning med lidt fællessang 

Herefter hører vi Sangene. 

Kaffe og kage. 

Vi synger de 12 Svenstrupsange 

Afstemning  

Kåring af Svenstrupsangen. 

 E`Svenstruplaugs Kulturudvalg. 

                                                              Ret til ændringer forbeholdes  
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 TÆNDING AF JULETRÆET I SVENSTRUP  

 

 

 

 

 
SKER DEN 19. NOVEMBER  2022  

 
 

 

 

Vi mødes på pladsen ved  

NORDALS AUTOVÆRKSTED  

Nordborgvej 54   kl.   15.00 

Julemanden kommer måske også !!!!  

Har måske juleposer til børnene  !!!!  

E`Svenstrup Laug er vært ved gløgg og æbleskiver efter vi har danset om 

juletræet  
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Loppemarked og Åbent Hus 
 

Lørdag, den 19. november 2022 

Klokken 11.00 – 16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kom og få et kig ind i fortiden - Fossiler, sten og mineraler.  

 

Kom og gør en god handel på vores loppemarked. ”Jenne goi sache.” 
 

 

Stenklubben Als 
Als Amatørgeologiske Forening  
Sandvej 19 
6430 Nordborg 
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Afslutning Krolf – 2022 

Krolf sæsonen er slut for i år, og efteråret er over os. Vi holdt afslutnings-

komsammen tirsdag den 4. oktober, hvor vi igen i år startede med en Krolf dyst kl. 

17.00 i det dejligste solskinsvejr. Vi skulle alle skyde i samme hul, så der var en vold-

som trængsel på banen; men heldigvis ingen alarm og kun plads til en masse skæg 

og ballade. Der blev osse plads til en lille sving-om, når man – nok mod sin vilje - 

hjalp lidt til med at få en andens kugle i hul.   

Helle C. fik et flot hole-in-one slag, og det var hun med rette stolt af, som vi kan se på 

billedet.   
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Dernæst hyggede vi os med grillstegt kylling, salat, sovs og kartofler samt til kaffen 
hjemmebagte kager, som Mia og Ulla havde lavet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der var 3 hole-in-one mestre. Nemlig Tove, Sonja og Hans Egon med hver især 8 af 
slagsen, og der var præmier til alle 3. Klubmester med 25 slag blev Hans Egon, der 
også blev præmieret. Tove fik yderligere en præmie for flest slag, nemlig 1847. Fi-
duspræmien gik til Henning, der for at vinde sprang sammentællingen over på en ba-

ne; men det blev opdaget af formanden, da han gennemgik holdkortet.    

Så den gik ikke. 
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I år har vi haft 22 husstande som medlemmer mod 20 sidste år. 

Vi har rigtig hygget os på vores tirsdags træningsdage. Humøret har som altid været 

højt, og der har været en masse drillerier, når man havde for mange slag, før bolden 

gik i hul, eller man fik hole-in-one i det forkerte hul. Selv om vejret ikke altid har været 

det bedste, har der været et rigtig godt fremmøde. Kun en enkelt gang dukkede der 

ingen op. Nok fordi regnen silede ned. 

Der er osse flere, der har brugt Krolf banerne til famliekomsammen, så det er jo dej-

ligt. 

Det totale antal slag i 2022 på vores tirsdags træningsdage blev 27.294 mod 29.990 i 

2021. 

Krolf sæsonen starter igen i april 2023; men banerne må gerne benyttes hele vinte-

ren.  

Tak for en dejlig Krolf sæson og nyd det flotte efterårsvejr ind imellem regnbygerne. Vi 

glæder os til at se jer til næste år.  

De bedste efterårshilsener og pas godt på jer selv      

 

Krolf udvalget   
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Stemningsbilleder fra Fællesspisning d. 21 oktober 

2022 

 

En utrolig dejlig aften hvor børn og voksne  

nød en fælles aften med god mad. 

                                Se bare lige salatbaren. 

Dertil kom alt den anden gode mad. 

 Samt ikke mindst fælles hygge og god musik  

 

 

 

Vi var 105 personer til denne første                                   

Fællesspisning siden 2019 hvor Corona én tog over.  
 

 
 

 
 
E´Svenstruplaug siger  
tak for en dejlig aften i fællesskabets tegn. 
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Kåring af Årets Ildsjæl 2022. 
Endelig kunne Brandværnet afleverer ildsjæle pokalen som de havde haft fra 2019, 
pokalen skifter normalt ejere hvert år.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokalen blev sendt videre til en pige der er og altid har været aktiv og engageret i lo-
kalsamfundet /foreningslivet. 
                           Et stort og velfortjent tillykke til. 

                                       Mia Bendorff. 
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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. fællesspisninger , hvor man som ny kan 

deltage ! 

Der er rigtig mange spørgsmål , når man er tilflytter mange af disse kan besvares 

med en velkomstpakke.  

 

 

 Du kan få denne pakke ved at kontakte enten Agnes Nielsen Mobil 40989289 / 

Mail : NIELSEN@MOISEN:NET eller Eline Brandt Mobil 23448603 / Mail : ELI-

NE.BRANDT@HOTMAIL:COM 
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E-Si-Skå   

Så er det ved at være efterår og vi er startet i E-si-Skå på  

Svenstrup Forsamlingshus                                                        

Blot ikke d. 3 november da har vi et ud af huset arrangement.  

 
 
Endelig program for eftermiddagen har vi ikke endelig afklaret her ved redaktions 

slut. Ring til Agnes på tlf. 40989289 

Alle er velkomne i klubben. 

Så har du lyst til at være sammen med andre ældre torsdag eftermiddag fra kl.14 til 

ca. 17 på forsamlingshuset her i Svenstrup, lige det rigtige for dig der har fri om tors-

dagen. 

Vi glæder os til at se dig i klubben og har du nogle ideer til andre aktiviteter er disse 

også velkomne. 

         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 

Info fra Svenstrup vandværk. 
Tiden for aflæsning af vandur nærmer sig.  
Da vi delvis har skiftet til elektronisk aflæsning skal følgende veje IKKE aflæse 
vandmåler: 
Nordborgvej, Vestertoften, Ugebjergvej og Ugebjergtoften. 
 
Følgende skal heller IKKE aflæse, da de får skiftet vandmåler senest 1. december 
det er Egebjergvej, Kalvehavevej, Pedersbjergvej, Sandvej, Apotekergade,  
Kirketoften, Kløvertoften, Mellemtoften og Skoletoften. 
 
Øvrige gader skal aflæse, og vil få aflæsningskort tilsendt pr. mail eller pr. post. 
Aflæsningen er flyttet til 1. dec. i år. 
 
På bestyrelsens vegne 
Gert Johansen 
 

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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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. 6.11 kl. 19.00         Allehelgensgudstjeneste                    Svenstrup kirke 

Søn. d. 6.11 kl. 14.00         Melodi Grandprix                Svenstrup forsamlingshus 
 
Tirs. d. 8.11 kl. 19.00          Foredrag                                          Egen Sognegård  
 
Søn. d. 13.11 kl. 10.30       Menighedsgudstjeneste                     Svenstrup kirke 
 
Lør. d. 19. 11 kl. 16.00        Juletræstænding                      Nordals Autoværksted 
 
Lør. d. 19.11 kl. 11.00         Loppemarked og åbent hus               Sandvej 19   
 
Søn. d. 20.11 kl. 10.30       Gudstjeneste med dåb                       Svenstrup kirke  
 
Søn. d. 20.11 kl. 15.00       Operakoncert                                     Svenstrup Kirke 

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

  
Søn. d. 27.11 kl. 10.30      1. adventsgudstjeneste                       Svenstrup kirke 
 
Ons. D. 30.11 kl. 12.00      Julefrokost med Hjem og Kultur    Holbøl Landbohjem  
  
 

...Den 30. november udkommer næste nr. af E` Svenstruppé… 

         

 Tidspunkt                                 Aktivitet  Mødested 

  Aktivitetskalender         November 2022                        
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