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FORENING           FORMAND/KONTAKTPERSON    
 
 
 
 
Bladudvalg (ejvind@sonderborg.dk) Ejvind Bojsen 74 45 83 59 
 Skolevænget 12a 
Børnehuset   Ketty Jørgensen        74 45 86 37 
 Skolevænget 14 
Bådelaug Per Appel 51 58 15 04 
 Hjortspringvej 16 
FOBIS Jens Erik Bendixen 74 45 87 89 
 Skolevænget 24  
Grundejerforeningen(Vestermarken) Bjarne Ketelsen 30 23 82 55 
 Østermarken 20 
Nørreskov-Skolen (ejvind@sonderborg.dk) Ejvind Bojsen 88 72 43 95 
(www.norreskov-skolen.dk) Nordborgvej 62 (Svenstrup) 
 Skolegade 21 (Guderup) 
 Pedel Steffen Fog (Svenstrup) 40 17 61 41 
 Pedel Frank Boye (Guderup) 20 97 82 06 
KFUM-spejderne  Carsten Davidsen 29 49 50 51 
 Stevning Gade 2b   
Klubberne Dorte Nissen                           31 37 08 97 
 Skolevænget 9      
Klublokalerne Dorte Nissen                           31 37 08 97 
(Udlejning til fødselsdage)(Bedst 17-18)   Skolevænget 9  
Lokalhistorisk forening Vagn Hesselager 74 45 94 21 
 Stevningnorvej 45  
Madklub (tilmelding) Else Willadsen 74 45 83 70 
 Hjortspringvej 1 
Ringriderforeningen Claus Hansen 21 74 88 58   
 Vestermarken 9   
 Hjortspringvej 5    
Skolebestyrelsen Henrik Christensen 23 40 84 34 
 Gl. Guderup 21 
Sognepræst BOSC@KM.DK. Bo Scharff 74 45 62 05 
 Kalvehavevej 3 
Stevning Brandværn Poul Nissen  20 81 08 97 
 Skolevænget 9 
Stevning IF Anette Bendixen 74 45 87 89 
 Skolevænget 24 
Stevning Kulturhus Steffen Fog 74 45 88 13 
 Sandvigvej 4 
Stevning landsbylaug  John Svane Christensen      74 45 80 83 
 Østermarken 29 
Stevning Vandværk Kjeld Nissen 74 45 94 26 
 Ravnsbjergvej 3 
 
 

Se bladet i farver på: http://stevning.infoland.dk/ 
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FRA  KLUBBERNE  
 

 

   Nyt fra 

 ”KLUBBEN” 
Vi vil gerne starte fritidsklubben i Stev-

ning op igen. 
Vi forventer at starte med en klub  

midt i januar måned. 
Det ville være dejligt, hvis børn og unge 

( 0-klasse til 7. klasse) 
kunne mødes til hyggeligt samvær i 

kælderen under børnehuset en gang i ugen. 
Har du evt. lyst til at hjælpe er du meget velkommen 

til at kontakte: 
 

Helle Henningsen tlf. 74450306/27126098 
Heidi Christensen tlf.73404036/28736193 

     Dorte Nissen tlf. 31370897 
 

Der vil først i jan. måned komme en seddel 
rundt med endelig dato og tidspunkt 
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Hellig Tre Konger 
 

Torsdag d. 5. januar 2012 holdes der en festlig 
Hellig Tre Kongers aften i Stevning 

 
Vi håber der er rigtig mange der vil klæde sig ud til ukendelighed, og gå på besøg hos naboer 
og venner. 
 
Du kan også blive hjemme og få besøg af de udklædte. Her kan du så prøve at gætte på 
hvem der gemmer sig bag udklædningerne. Hvis du vil have besøg skal du huske at tænde 
lyset ved din gadedør. Du kan også tænde levende lys ved din gadedør. De udklædte be-
gynder at går rundt ca. kl.18.00  og slutter i Stevning Kulturhus ca. kl. 22.30, og de går kun 
ind i de huse hvor der er tændt lys udenfor. 
 
Hvis du kunne tænke dig at gå udklædt og evt. mangler lidt hjælp til at komme i gang, eller 
hvis du vil vide, hvordan det er at have besøg at udklædte, så kan du kontakte Jytte og Gun-
nar Frandsen på tlf. 74 45 91 25.  
(Hvis du vil have hjælp til udklædning, skal du gerne kontakte Jytte og Gunnar i begyndelsen 
af december). 
 

Inviter dig selv og alle de andre til en festlig  –  fornøjelig  –  fælles afslutning 
i  Stevning Kulturhus 

 
Her bliver den bedst udklædte og den bedst udklædte gruppe kåret. Efter kåringen lægger de 
udklædte maskerne, så alle kan se hvem der har gemt sig bag udklædningerne. Det er de 
ikke udklædte, der ved en  afstemning afgør hvem der er bedst og sjovest udklædt. 
 
Her er fest og højt humør – god stemning og musik i Caféen fra kl. 22.00. 
Her kåres den bedst udklædte enkeltperson og gruppe kl. 22.30. 
Her er høflig betjening i baren. 
Her kan købes øl – vand – pølser m/brød. 
Her er fest og højt humør – god stemning – musik og dans til festen slutter kl. 24.00. 
 
Entre kr. 20,- 
Udklædte har gratis adgang.     
Vi ses til en festlig aften i Stevning Kulturhus.                                                  
   

 
 
 
Arrangør: Stevning Kulturhus 
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FRA KIRKEN 
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7 
 

 

FRA LANDSBYLAUGET  

     

  
JULETRÆSTÆNDING I STEVNING 

 
Nu er julemanden atter på vej til Stevning for at tænde byens 
julelys ved ”Under kastanjen”.  
Vi håber, at rigtig mange børn vil komme og tage imod jule-
manden 
 

LØRDAG DEN 26. NOVEMBER KL 14.00 
 

Når vi har sunget og danset omkring juletræet, går vi hen i 
kulturhuset, hvor julemanden vil dele julegodter ud til børne-
ne, mens de voksne kan få æbleskiver og gløgg. 
 
Håber, at se rigtig mange børn og voksne. 
 
   
                 De bedste julehilsner fra Julemanden / 

Stevning Landsbylaug / Brandværnet 

 



- en god forbindelse

Gl. Guderup 2 . Guderup . 6430 Nordborg . Tlf. 74 45 84 15

Malerfirma
C.C. Schinks Eftf.
v/ David Hildebrandt

Nordborgvej 163, Hjortspring

6430 Nordborg 

 Tlf. 74 45 93 78

Mobil 40 57 93 78

Aut. kloakmester
v/ Claus Bonde -  tlf. 40 59 93 12
Bent Jespersen -  tlf. 21 78 01 63
Stevning - 6430 Nordborg

- også salg af sand og støbemateriale

Als Entreprenørforretning ApS 

•	 Nyanlæg	af	haver
•	 Græsslåning
•	 Hjemmeservice
•	 Vedligeholdelse	
	 af	små/store	arealer
•	 Hækklipning
•	 Belægningsarbejde
•	 Træfældning
•	 Beskæring	m.m.

v/Bjarne	Bladt
Dyndvedgade	11	·	6430	Nordborg
Tlf.	74	45	94	03	·	Mobil	22	17	24	74



Salon Hvirvel
Åbningstider:
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Mandag

8.30 - 13.00
8.30 - 17.30
8.30 - 13.00
8.30 - 17.30

efter aftale
lukket

Sandvej 31, Svenstrup
6430 Nordborg

v/ Jonna Olsen
74 45 35 85Salon Hvirvel

Åbningstider:
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Mandag

8.30 - 13.00
8.30 - 17.30
8.30 - 13.00
8.30 - 17.30

efter aftale
lukket

Sandvej 31, Svenstrup
6430 Nordborg

v/ Jonna Olsen
74 45 35 85

Tlf. 74 45 86 87 . Fax 74 45 84 71

Tøj til hende og ham

Nye Åbningstider:
Tirsdag 8.30 - 17.30
Onsdag 8.30 - 17.00
Torsdag 8.30 - 17.00
Fredag 8.30 - 17.00
Mandag efter aftale!
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Juletræs tænding lørdag 26. november kl. 14.00 
Traditionen tro vil der være juletræs tænding oppe ved krydset lørdag den 26. november 
klokken 14. 
Vi skal se om børnene igen i år kan råbe så højt at vi kan få julemanden til at komme og 
hjælpe til med at tænde juletræet. Bagefter vil han deltage i dansen omkring træet inden vi 
alle går ned til gymnastiksalen i Kulturhuset hvor der vil være gratis slikposer til børnene.  
Der udover er der kaffe, sodavand og æbleskiver. 
 
Der udsendes et program til alle husstande lørdagen forinden. 
 
Vi håber på et stort fremmøde som altid. 
 

 
2010 
 
 

Læskur for skoleelever på Stevning Gade 
En borger foreslog sidste år at vi skulle undersøge muligheden for at få sat et venteskur til 
skolebørn sat op nede på Stevning Gade. 
Vi har forsøgt at gå gennem kommunen, men det er noget af en ”Ørkenvandring” Vi har der-
for besluttet at sætte et skur op på eget initiativ. Vi vil gerne have det sat op inden nytår. 
Efter en snak med Anders ”Snedker” er der faldet en appelsin ned i turbanen. 
Anders har tilbudt at lave skur til os mod at vi selv sætter fundamentet op. 
Vi vil gerne sige TUSIND TAK til Anders på byens vegne. 
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Fritidsklubberne 
Susanne Zimmermann har efter mange års arbejde med fritidsklubberne besluttet at stoppe. 
Kulturhuset vil overtage driften af fritidsklubberne og planlægger at genåbne fritidsklubberne 
og forsætte med udlejning af lokalerne til børnefødselsdage. 
Jeg vil ikke skrive mere om det her, da kulturhuset udsender mere detaljeret information når 
de har alle detaljer på plads. Det er en løsning, som vi alle kan være tilfredse med. Derfor 
skal vi også bevare Stevning Børnehus med SFO ordning her i byen.  
Vi skal alle bakke op omkring det initiativ som Helle Hjorth og en gruppe mødre har taget til 
bevarelse af Børnehuset. 
 
Vi vil gerne benyttet lejligheden til at takke Susanne for den store indsat hun har ydet gen-
nem årene i klubberne. Tusind tak Susanne. 
 
 

Borgermøde den 9. februar 2012 
Datoen for borgermødet 2012 er fastsat til den 9. februar. Sæt kryds i kalenderen allerede 
nu. 
Planlægningen er ikke slut så jeg kan ikke give en dagsorden på nuværende tidspunkt. 
Traditionen tro vil Landsbylauget pris blive uddelt til en borger i vort lokalsamfund som har 
ydet en særlig indsats. 
Forslag til kandidater modtages gerne. 
 
Program for borgermødet husstandsomdeles senere op til mødet.  
 

Udviklingsplaner 
Cykelsti 
Nogle punkter vi skulle tage fat på fra udviklingsplanerne var en cykelsti fra Stevning til Nord-
borg. 
Status er, at kommunen har en cykelsti på den strækning med i deres handleplan. Prisen er 
15,4 mill. kr. At den er med her betyder ikke, at det er besluttet at etablere den her og nu. 
Den indgår i budgetforhandlingerne og kommer måske med på næste års budget. 
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Fartmålere 
Et andet punkt vi har taget fat på, er at gøre noget ved den ofte hasarderede kørsel gennem 
lyskrydset. I lauget har vi besluttet som en ”billig” og præventiv løsning at ansøge om at få 
sat fartmålere op. 
En ansøgning er på vej til kommunen. Billigt er det dog ikke. Prisen per fartmåler er ca. 
100.000 kr altså 200.000 kr i alt. 
 
Når der fremkommer nyt skal vi nok orientere om det her i bladet. 
 
     På laugets vegne  

John S. Christensen 
 
 

 
 
 

Rundt om Stevning i 2012 
 Blad nr.   Deadline  Udkommer 

140  18/01  28/01 
141  14/03  24/03 
142  16/05  26/05                                   
143  15/08  25/08 
144  19/09  29/09 
145  14/11  24/11 

 
 
 

Madklubben 
Hvis man ønsker at deltage i madklubben, skal man huske:  
                          TILMELDING SENEST 3 DAGE FØR TIL: 

                            Else Willadsen 
                                               TLF. 74 45 83 70 
 
Kommende datoer for madklubben: 8/12, 12/1, 8/2, 7/3, 2/4, 8/5, 6/6 
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FRA NØRRESKOV-SKOLEN  
www.norreskov-skolen.dk 

 
Fremtidens skole 
 
Skolebestyrelsen har på sit seneste møde lavet høringssvar til Sønderborg kommunes for-
slag til fremtidens skole: 
 
 
Skolebestyrelsen vægter højt, at:  

 Den kommende beslutning vedr. fremtidens skole skal være en langsigtet og 
holdbar løsning, der træffes hurtigt. 

Der er behov for at den endelige beslutning skal være holdbar i mange år og at økonomien 
bag beslutningen kan bære fremtidens børnetal og samtidig sikre, at der er plads til både for-
nuftige klassestørrelser, to-lærer-ordninger, skoleudvikling og efteruddannelse.  

 

 Sønderborg Kommune skal have det antal skoler, der er behov for. 

Det budget, der afsættes til skoledrift, skal udnyttes optimalt. Skolerne skal være i stand til at 
lave en timefordeling, hvor der som minimum undervises efter det vejledende timetal i alle 
fag.  

 Eleverne skal have et skoletilbud der udvikler 
dem fagligt, personligt og socialt. 

Målet skal være at tilrettelægge en undervisning, der 
forøger andelen af elever der er fagligt, personligt og 
socialt er i stand til at påbegynde og færdiggøre en ung-
domsuddannelse i umiddelbar forlængelse af folkesko-
len, således at kommunen efterlever regeringens 95 % målsætning. 
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 Skoleudvikling 

Bestyrelsen kan gå ind for de udviklingstanker, som bliver beskrevet i ”Fremtidens skole”. Vi 

er på Nørreskov-Skolen allerede i gang med at udvikle på flere af områderne. Vi kan fuldt ud 
gå ind for byrådets anbefaling om at målrette midler til efter- og videreuddannelse af lærerne. 

 

 

Skolebestyrelsen kan ikke anbefale 

 Distriktstanken 

Skolebestyrelsen kan ikke anbefale distriktstanken. Efter en del års erfaringer med 2 afdelin-
ger på Nørreskov-Skolen ved vi, at det giver stor utilfredshed blandt forældrene, hvis deres 
børn skal flyttes til en anden skole for at give optimale klassedannelser, hvilket er ét af formå-
lene med opdelingen i distrikter. Vi kan forudse forældreprotester hvert år i forbindelse med 
indskrivningen til børnehaveklasserne. Vi får dermed en situation, hvor utilfredse forældre 
kommer til at præge en ellers god skolestart. 

Vi anbefaler, at skolerne skal blive ved med at have deres egen selvstændige ledelse. 
Mange forskningsresultater konkluderer, at ledelses tilstedeværelse er altafgørende for at 
kunne udviklingsoptimere en skole. Derfor er mængden af ledelsestimer til sparring og coa-
ching af personalet yderst vigtigt for at fremtidssikre folkeskolernes løbende udvikling. 

Vi anbefaler ligeledes, at skolerne beholder deres egen bestyrelse. En fælles bestyrelse for 
et distrikt vil ikke have det samme ejerskab til lokalskolen som i den nuværende struktur. For 
Nørreskov-Skolens vedkommende frygter vi, at det går ud over det nære og meget intensive 
forældresamarbejde, som vi har oparbejdet igennem de seneste 6 år. 

Desuden anbefaler vi, at skolerne beholder deres egen sekretær. Der er i dagligdagen be-
hov for, at der på en stor skole er en sekretær til at udføre de mangeartede opgaver, som vi 
bliver stillet overfor i løbet af en skoledag. Vi har på Nørreskov-Skolen et meget velfungeren-
de sekretariat, som er i stand til at klare de administrative opgaver, der er på en skole. Vi fo-
reslår, at der oprettes en økonomisk ”Task force”, der kan hjælpe de skoler, der har svært 

ved at få økonomien til at hænge sammen. 
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Frugtordning 
Vi har søgt og fået bevilliget EU-støtte til en ny frugtordning, som 
træder i kraft efter nytår og varer i 3 mdr.  
Frugtordningen vil ligne den, som vi kørte for et par år siden. 
Lige nu er opgaven at finde en leverandør, som kan opfylde vores 
krav til levering og kvalitet.  
 
 
Juleafslutninger 
Tirsdag den 20. december er sidste skoledag inden juleferien. Traditi-
onen tro byder sidste skoledag på julehygge i klasserne og gudstjene-
ste i kirken. 
Skolen starter igen efter juleferien torsdag den 5. januar. 
 
 
 
 
Lys på cyklerne og refleks på jakken 

Så er den mørke tid kommet, hvor eleverne skal have lys på deres cykler. 
Alle bilister ved, hvor svært det er at se mørklagte cyklister, og det værste, 
der kunne ske var, at et barn blev kørt ned. Derfor opfordrer vi alle forældre 
til at tjekke børnenes cykler, så vi undgår uheld i den mørke tid. 
Alle elever på Nørreskov-Skolen har fået udleveret en refleks, og vi vil lige-
ledes opfordre til, at den bliver sat på børnenes overtøj. 

Vi ser frem til at kunne se nogle meget tydelige elever i den kommende vinter. 
 
 
Julefest på afdelingen  i Svenstrup                    
Torsdag d. 1. december holder vi julefest for hele afdelingen i 
Svenstrup fra kl. 18.00-20.00. 
Lige som tidligere år arrangerer alle klasser en aktivitet, som man 
kan besøge, og forældreforeningen lavere cafeer, hvor man kan 
købe æbleskiver, glögg, kaffe eller te. En sodavand til børnene er 
der også mulighed for. 
Midtvejs kommer nisserne rundt med de forudbestilte juleposer til børnene.Vi håber på at se 
alle børn og forældre til en hyggelig aften på skolen. Bedsteforældre er også meget velkom-
ne. 
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FRA STEVNING VANDVÆRK 
 
 

STEVNING  VANDVÆRK 
 

indkalder   til 
 

GENERALFORSAMLING 
 

Mandag den 12. december 2011,  Kl.  19.30. 
Kulturhuset,  i  Cafeen. 

       _________________________________________________________________________ 
 
 

Dagsorden: 
       
 1.   Valg af ordstyrer.     
      
            2.   Beretning ved formanden. 
 3.   Regnskab ved kassereren. 
 4.   Takstblad. 
            5.   Budget. 
     6.   Indkomne forslag. 
 7.   Valg:           2 bestyrelsesmedlemmer   
        1 revisor 
        1 bestyrelsessuppleant 
        1 revisorsuppleant 

8. Eventuelt. 
 
   Punkt 6. Indkomne forslag. 
      Fra bestyrelsen. 

   Fusion med Guderup og Stevning vandværk 
 

 
  Punkt 7. Efter tur afgår: 
  Bestyrelsesmedlem: Kjeld Nissen 
    Finn Voss 
  Revisor:                       Hans Blaudzen 
  Bestyrelsessuppleant: Chr. Hollender.  
  Revisorsuppleant:      Børge Juhl Pedersen 
 
     På bestyrelsens vegne 
         Kjeld Nissen 
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DET FOREGÅR 
 

I 

 

Skolevænget 14 
 

2011 -2012 
 
 
 
 
 

 



18 
 

Kom og prøv indendørs petanque, i gymnastiksalen – torsdage kl. 9.30 - ca. 11.30 
 
December 2011 
Søndag 4.dec.      kl. 14.30 Søndagscaféen      caféen    julecafé for alle Stevninge m.fl. 
Torsdag 8.dec.. kl. 18.00 Madklubben køkken Madklubben, vi spiser julemenu 
 
Januar 2012 
Onsdag 4.jan.  kl. 09.00  Kulturhuset            caféen Vagn starter nyt PC hold (se opslag) 
Onsdag 4.jan.  kl. 19.00  Kulturhuset            caféen Vagn starter nyt PC hold (se opslag) 
Torsdag 5.jan. kl. 22.00 Kulturhuset caféen Hellig Tre Konger aften i Kulturhuset 
Søndag 8.jan.      kl. 14.30 Søndagscaféen      caféen    Søndagscafé for alle Stevninge m.fl. 
Torsdag 12.jan. kl. 18.00 Madklubben køkken Madklubben,  fællesspisning 
   
Februar 2012 
Onsdag 8.feb. kl. 18.00 Madklubben køkken Madklubben,  fællesspisning 
 
Marts 2012 
Søndag 5.mar.     kl. 14.30 Søndagscaféen      caféen    Søndagscafé for alle Stevninge m.fl. 
Tirsdag 7.mar. kl. 18.00 Madklubben køkken Madklubben,  fællesspisning 
Tirsdag 13 mar.   kl. 18.00  Nørreskov-Skolen    Skolefest for indskolingen 
Onsdag 14.mar.   kl. 18.00      Nørreskov-Skolen    Skolefest for mellemtrinnet 
 
April 2012 
Mandag 2.apr.. kl. 18.00 Madklubben køkken Madklubben,  fællesspisning 
 
Maj 2012 
Tirsdag 8.maj. kl. 18.00 Madklubben køkken Madklubben,  fællesspisning 
 
Juni 2012 
Lørdag 2.jun.       kl. 12.00  kulturhuset            Stevning Musikfestival 2012    
Onsdag 6.jun. kl. 18.00 Madklubben køkken Madklubben, grillmenu med salat 
Fredag 15.jun.     kl. 18.00      Kulturhuset caféen  Fødselsdagsfest for de frivillige hjælpere.  
 
  

Stevning Kulturhus har overtaget fritidsklubben og udlejnin-
gen til børnefødselsdage i klublokalerne i Stevning. 

Udlejning til børnefødselsdage: Dorte Nissen – tlf. 3137 0897   
Bedst mellem kl. 17.00 – 18.00 
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Faste tidspunkter: 
 
NYT! NYT! NYT!   Petanque indendørs: 
    Torsdage  kl. 09.30 – ca. 11.30  sæsonen slutter, når udendørs sæsonen starter til foråret 2012. 
    Alle er velkomne. Kulturhuset har petanquekugler der kan lånes. 
 
Line Dance: 
    Mandage  kl. 18.00 – 19.30.             Sæsonen starter 5. september 2011 og slutter 30. april 2012 
    Alle er velkomne til at danse med. Det koster 300 kr. for at deltage i hele sæsonen. 
 
NYT! NYT! NYT!  Stevning Idræts Forening:        Babymotorik: 
     Yderligere information ved Helle tlf. 27 12 60 98 
     Tirsdage kl. 09.30 – 10.30. i gymnastiksalen    prisen for at deltage er 250 kr.      
 
Stevning Idræts Forening: Motionsgymnastik: 

       Yderligere information ved Margit Schmidt tlf. 74 45 84 93 
    Tirsdage kl. 17.00 – 18.00 i gymnastiksalen.                 Første gang d. 06.09.11. slut udgangen af februar 12.   
 
Stevning Idræts Forening: Zumba: 
    Yderligere information ved Margit Schmidt tlf. 74 45 84 93 

       Onsdage kl. 18.00 – 19.00 i gymnastiksalen.           Første gang d. 08.09.2011 og sidste gang april 2012. 
       Onsdage kl. 19.30 – 20.30 i gymnastiksalen.           Første gang d. 08.09.2011 og sidste gang april 2012. 
 
  Stevning Idrætsforening: Motionsbadminton i Gymnastiksalen: 

    Tildeling af tider ved Linda Christensen tlf. 60 94 27 42 
 
PC kurser i Stevning Kulturhus: Vagn Hesselager er instruktør 
    Hold nr. 1-2012: Onsdage kl. 09.00 – 11.00 i Caféen d. 4. januar - d. 28. marts 2012. 
    Hold nr. 2-2012: Onsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen d. 4. januar – d. 28. marts 2012. 
   Tilmelding og information ved Vagn Hesselager tlf. 40 18 20 60 mail: vagn@hesselager.com 

 
Stevning Idrætsforening: Kortspil i klublokalet under den gule bygning: 
    Torsdage kl. 19.00 – 22.00.                                             Første gang d. 08.09.11. Slut udgangen af marts 12. 
 
Lokalhistorisk Forening: Åbent hus - alle er velkomne  
Der er åbent 1. og 3. mandag i måneden kl. 14.00 – 17.00    (undtaget juli, august og december måned) 
 
Denne Kulturhus-folder er en fast del af Rundt om Stevning og E SvenstruPPe. Hvis du/i har en eller flere 
aktiviteter der skal foregå i Stevning Kulturhus, kan den/de offentliggøres her i folderen.  Materialet til folderen 
skal sendes til Steffen Fog, Sandvigvej 4, tlf. 52 19 18 13, mail: steffenfog@bbsyd.dk.  Deadline for materiale 
til næste udgave er d. 10. januar. Rundt om Stevning nr.140 udkommer d. 28. januar og E`SvenstruPPe udkom-
mer ca. d. 1. februar 
NYT! Gå ind på www.stevningkulturhus og se mere om Stevning kulturhus og de aktiviteter og 

    arrangementer der foregår.  
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PC kursus  for alle                                        2012     
i Stevning Kulturhus, Skolevænget 14  
 
Instruktør: Vagn Hesselager                                                                            
 

 
 

Hold nr. 1-2012: 
Onsdage kl. 09.00 – 11.00 i Caféen. Første gang d. 4. januar og sidste gang d. 21. marts 2012.  
                                                                                            (der er ikke kursus d. 15. februar og d. 14. marts)  

Hold nr. 2-2012:  
   Onsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen. Første gang d. 4. januar og sidste gang d. 21. marts 2012. 

                                                                                            (der er ikke kursus d. 15. februar og d. 14. marts)  
 
 
Der undervises individuelt. Du kan for eksempel lære at skrive i Word, regne i Excel, lave en 
præsentation i Power Point, surfe på nettet eller skrive en mail. 
 
Du må gerne medbringe din egen computer. Den kan kobles til et trådløst netværk i lokalet.  
 
På hvert hold er der plads til 5 personer ved Kulturhusets computere + 3 personer med egen 
computer. Der er max. 8 deltagere på hvert hold. 
 
 
Det koster 75 kr. for at deltage i et kursus. Beløbet betales den første kursusdag.  
 
 
Tilmelding til: 
Vagn Hesselager tlf. 40 18 20 60 eller mail: vagn@hesselager.com 
 
 
Ved tilmelding bedes du oplyse navn, adresse og  telefonnummer. 
 
 
Du bedes også oplyse om du ønsker at benytte din egen PC på kurset.     
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Nordborgvej 153 . 6430 Nordborg . Tlf. 74 45 95 82

Massage · Urteterapi · Øreakupunktur

Tlf. 30 20 22 11
www.sundicentrum.dk



Hele familiens
frisør...

Anne Pedersen
Mosevej 5
Tlf. 74 45 88 66

  ALS SPECIALFODER
v/Kjeld Nissen
Ravnsbjergvej 3, Stevning
6430 Nordborg, tlf. 74 45 94 26

Vi sælger foder til: Heste . Får . Kaniner . Fugle . Hunde m.m.

 V/GUDERUP TØMRERFORRETNING ApS
Smedevænget 9 . Guderup . 6430 Nordborg . Tlf. 74 45 80 80

- alt snedker- og tømrerarbejde udføres

Egebjergvej 15
Stevning

6430 Nordborg
Tlf. 74 41 57 83
Fax 74 41 67 83
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ANNONCER 
 
 

Spil volley i EUI 
 
Hej 
Vi er en broget flok af mænd og kvinder i alle aldre, der hver man-
dag i vinterhalvåret spiller volleyball i Guderuphallen. 
De fleste af os har spillet volley før, men der er også nybegyndere 
med. Det er ikke noget problem, for vi lærer gerne fra os. Unge 
mennesker er også velkomne. 
Vi er på nuværende tidspunkt ca. 10 spillere, så vi vil gerne have 
nogle flere med.  
 
Du kunne jo prøve og komme.  
Så kan du jo se, om det er noget for dig. 
  
Vi spiller som sagt hver mandag aften kl. 20, og den nye sæson er startet.  
Hvis du vil høre mere, så kontakt Finn Pedersen på tlf. 2966 8546 
 
 
 
  

Stolegymnastik 
Vi er nogle pensionister, der kunne tænke os, der var noget gymnastik 
for dem, som ikke kan være med ved det andet motion. 
Hvad syntes i om, at der kom stolegymnastik med lette øvelser fra cd 
indtalt af Lisbeth Dahl? 

Hvis der har jeres interesse vil vi gerne have kontakt med jer. 
Vi håber at kunne begynde i det nye år  

Venlig hilsen  
Anna Hansen og Else Willadsen 

                                Tlf. 7445 8370  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



26 
 

FRA STEVNING IF 
 
 
 
 
NYT NYT NYT  
Nu er der også Babymotorik i Stevning 
Kom og være social i 1 time sammen med dit barn, hvor vi blandt andet styrker barnet san-
ser. 

Vi styrker også barnet motorik med forskellige øvelser, synger, 
massager mm 
Det foregår i Stevning Kulturhus´s gymnastiksal. Vi starter op 
tirsdag d.15 november 2011 fra 9.30-10.30. 
Prisen er KUN 250 kr. for 10 gange. 
Tilmelding nødvendig og du er også meget velkommen til at 
kontakte mig på 2712 6098 for nemmere info. 
Glæder mig til at se dig og dit barn. 

     
 Med Venlig Hilsen 

Stevning Idræts forening 
Helle Jordt Henningsen 

 
 

FRA FOREDRAGSFORENINGEN 
 
 

Foredragsforeningen 2012 
Begge foredrag foregår i Svenstrup forsamlingshus kl. 14 til ca. 16. Pris 50 kr. 
inkl. kaffe og kage: 
26. jan. 2012: Filt Jensen, fhv. forstander på Gråsten Landbrugsskole. Udviklin-
gen i landbruget især påvirket af den grå Ferguson. 
23. feb. 2012: Bent Jensen, Linak. Fortæller om Linaks udvikling. 
 

FRA LOKALHISTORISK FORENING 
Svenstrupbogen er desværre på grund af sygdom blevet lidt forsinket, men vi 
arbejder hårdt på at få den ud inden jul. 
 
Endnu en gammel stil: 
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Jens Madsen
Stevninggade 23 . 6430 Nordborg

Tlf. 74 45 97 99
www.stevninggaard.dk

Guderup
Butik tlf. 73 15 10 10 · Spisekrog tlf. 73 15 10 17

Åbningstider: 
Man. - fre. 9.00 - 19.00 · Lør. 8.00 - 16.00 · 1. søn. i mdr. 10.00 - 16.00

Nymøllevej 8 · Guderup · 6430 Nordborg · Tlf. 74 45 85 90

& Farvehandel Salg til private

Hjortspringvej 17 . 6430 Nordborg . Mobil: 24 24 14 94



Stevninggade 4  .  Stevning  .  6430 Nordborg  .  Telefon 74 45 90 94

Mobil 20 12 90 94

Stevning snedker 
 & tømrer
	 	 v/Anders	Larsen

Goods Gårdbutik
Alt i frugt, grøntsager og kød..!

 
   

 
  

 

v/Rasmus Burmeister, Stevning 
Massage i dit eget hjem 

Tlf.: 20 18 02 51 

 

 

 

 

Sæsonpræget udvalg, da vi kun sælger danske 
varer, enten egen avl, eller lokalt produceret.

F.eks. Gårdens grisekød - hele eller halve pakket lige 
til fryseren...

35 kr. 
pr. kg.

Stevning 

v/Gitte og Claus

Smedevænget 16 · Guderup · 6430 Nordborg · Tlf. 74 45 87 86
Fax 74 45 82 82 · E-mail: grill@vildsvin.dk · www.vildsvin.dk
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FRA BORGRUPPEN 
 

Friskole 
 
 
Siden sidst:  
 
Den kommende Svenstrup friskole er ved, at blive indmeldt i friskole foreningen.  
 
Den 31.10 2011 er der deadline for, at gå i gang med udarbejdelsen af stillingsbetegnelsen 
for den kommende skoleleder.  
 
Jesper (fra Danfoss Univers) er hjemvendt fra U.S.A. efter han har været på besøg for, at 
undersøge mere konkret omkring det påbegyndte projekt.  
 
Beklager der var fejl i Tanja og Annies mailadresser i det forrige nyhedsbrev, de rigtig kom-
mer her. Tanja: tanjaandersen@mail.dk og Annie: baloodemsey@forum.dk  
 
Cykel løbet d. 16/10 var en rigtig god oplevelse, med 34 børn der cyklede 35.820 kr. ind til 
Svenstrup friskole. Flot, at der blev trampet så mange gange i pedalerne…  
Info:  
 
Indmeldelses blanket er lagt ud på skolens hjemmeside.  
 
Skolens logo kan ses her nederst i nyhedsbrevet, hvor skolens mail adr. Også fremgår.  
 
Der vil blive sendt info ud til jer alle, hvor i skal oplyse jeres pasningsbehov i SFO’en.  
Ide grundlaget for Svenstrup friskole er under udarbejdelse.  
I vil modtage nyhedsbrev 1 gang pr mdr. Hvor i vil blive informeret om hvad skole bestyrelsen 
arbejder med.  
Fået tilbud på buskørsel mellem Stevning og Svenstrup fra et lokalt busselskab. Med skolens 
nuværende størrelse, kan det dog ikke tilgodeses i budgettet. Men der arbejdes videre med 
Sydbus.  
  
Svenstrup friskole starter til august 2012, men uden inventar.. Så rydder du/I op i jeres gem-
mer må i meget gerne kontakte os, før i smide ud. Tag gerne kontakt til Sandra Pedersen på 
tlf. 25626763.  
 
Hvad der skal ske fremover:  
 
  
Kommunen har indkaldt til indledende møde ang. Forhandlinger af skole bygningerne, hvor 
bygnings køb gruppen deltog. Første møde blev afholdt d. 10/10 2011.  
  
Vedtægterne omkring Svenstrup friskole vil blive indsendt til undervisningsministeriet til god-
kendelse.  
 
Skole bestyrelsen vil tage på besøg hos Grænseegnens friskole for, at få idéer. De er startet 
her efter sommerferien med 50 elever. 



32 
 

FRA KIRKEN 
 
 
Velkommen! 
Rasmus Christiansen er blevet ansat som ny gravermedhjælper. Vi byder ham hjerteligt vel-
kommen og nyder allerede hans gode indsats. Ikke mindst på skrænten ned til gravstederne i 
”rondellen”, hvor han og vores trofaste graver, Torben Nielsen er ved at gøre kirkegårdens 
herlighedsværdier endnu mere synlige. Bo Scharff 
 

Rekreation: 
Menighedsrådet har vedtaget, at én af de 3 gratisdage, som foreningen ”Nygård” har stillet til 

rådighed for Svenstrup Kirke som tak for brug af brænde fra Pastoratets skovparcel, går til at 
billiggøre et 2 dages retræte/rekreationsophold på det vidunderlige sted. Alle er velkomne: 
 

Hvor skal troen overvintre? 
Livets kilder i en fastetid 

Fredag den 9. marts kl. 16.00 til søn-
dag den 11. marts kl. 14.00 med mu-
lighed for deltagelse i gudstjeneste i 
Svenstrup Kirke søndag kl. 10.30. in-
viteres DU på forkælelses-retræte på 
Nygaard. 
Evangeliske andagter med livets kilde som tema, forkælelse med vegetarisk 
aftensmad fra Det franske Køkken, vandringer med små andagter i den smukke 
natur omkring Nygaard, gruppesamtaler og perioder med stilhed. 
Pris: kr. 950,- 
Tilmelding til sognepræsten på 74456205 eller bosc@km.dk                       

Bo Scharff 
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Fælles arrangement for de 5 nordalsiske kirker 
på Hotel Nørherredhus torsdag den 29.marts kl. 19 
  
Biskop Erik Norman Svendsen, kgl. konfessionarius og forfatter kommer til Nordals torsdag 
den 29. marts, hvor han vil fortælle os noget om sit liv, sin tro, arbejdet med udgivelsen af 
den nye salmebog og om de tildragelser, som han har været ude for. 
 
Erik Norman Svendsen er kendt - ikke blot gennem sit virke for kongehuset - men også se-
nest som forfatter til bogen: Fra Nørrebro til Nørregade. Det skal her tilføjes, at Vor Frue Kir-
ke, hvor han havde sit virke, ligger i Nørregade i København, mens Nørrebro er et af yder-
kvartererne, nok væsentligt et arbejderkvarter, Hans livsvej har således bragt ham vidt om-
kring i alle henseender. 
 
De fem nordalsiske sogne inviterer sognenes beboere til dette arrangement – der er gratis 
adgang.  
 

NB: 
Søndag d. 15. januar kl. 19.00 Kort Gudstjeneste med efterfølgende foredrag på Svenstrup 
forsamlingshus. Johs. Nørregaard Frandsen, cand.phil. og Institutleder på Institut for Litte-
ratur, Kultur og Medier på Syddansk Universitet prædiker i kirken over evangeliet og for-
tæller i forsamlingshuset om Jeppe Åkjær 
 
 

Dåbslørdage: 
Til jer, der har fået en lille ny, tilbyder vi særlige dåbsgudstjenester, som er indrettet 
særligt efter børnefamilierne og deres barnedåbsgæster. 
Gudstjenesterne i Svenstrup er generelt meget børnevenlige, og det giver bestemt stor me-
ning at få sit barn døbt på en søndag kl. 10.30 ind i det almindelige gudstjenestefejrende fæl-
lesskab. I Svenstrup har vi dog en del gudstjenester på tidspunkter, der passer dårligt for den 
fest, der som regel holdes efter en barnedåb. 
Lørdag den 7. januar, den 14. april og den 2. juni er der derfor afsat mulighed for få sit 
barn døbt ved en særlig gudstjeneste. 
 

Dåb 
1. oktober: Thea Jordt Hjortlund 
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Døde 
22. september: Poul Lorenzen 
16. oktober: Irmgard Heldtberg 
30. oktober: Holger Christian Lundin Pedersen 
 

Viede 
Ingen 
 

Kirkebil 
Kirkebilen bestilles hos GF-Taxi på telefon 74 45 95 45 senest dagen før gudstjenesten. "Kir-
kebil" er til rådighed for enhver, der ellers har svært ved at komme i kirke. 
 

Kirkegården 
Graver og kirketjener Torben Nielsen træffes i arbejdstiden 8-14 på kirkegården og på telefon 
74 45 63 02 og mobil 29 36 04 08. 
 

Kirkens hjemmeside 
På: www.svenstrupkirke.dk finder man alle relevante oplysninger om kirken, menighedsrådet, 
gudstjenestetider, møder osv. Her kan du tillige hente dig en relevant prædiken eller en lille 
meditativ bøn til inspiration.  
 

Sognepræst 
Bo Scharff 
Der er altid mulighed for at træffe sognepræsten enten ved at henvende sig på præstegår-
dens kontor (den nye sydindgang) eller ved at træffe aftale over telefonen - dog undtagen 
mandag. Det er som regel også muligt at træffe præsten i forbindelse med en lille 
gudstjeneste i kirken de fleste torsdage kl. 17.00. 
Tlf.: 74 45 62 05 – e-mail: BOSC@km.dk 
 

Menighedsrådet 
Der holdes ordinære møder: 17. januar; 21. februar; 20. marts inkl. offentligt regnskabsmøde; 
17. april; 15. maj inkl. offentligt budgetmøde; samt 19. juni 
Det årlige syn afholdes lørdag 18. februar kl. 10-12   
Der er tale om den 3. tirsdag i måneden. 
Møderne holdes kl. 19 i mødelokalet ved præstegården. 
Menighedsrådets møder er offentlige, og alle interesserede er velkomne. Referater fra me-
nighedsrådsmødet er fremlagt i kirkens våbenhus. 
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Menighedsrådets medlemmer er: Asta Broesby-Olsen (formand og kontaktperson), Thomas 
Damgaard (næstformand, sekretær og kirkeværge), Bente Purup (kasserer i rådet), Mona 
Boysen, Ruth Good, Klaus Nørrelykke; Bo Scharff (præst, født medlem). 
Uden for rådet: Torben Nielsen/Maja Jørgensen (medarb. repr.), Ole Rasmussen (kasserer). 
Bygningskyndig: Hans Jensen.  
 
 
 
 

FRA MENIGHEDSRÅDET 
 

”At lære kirken og kirkens mennesker at kende.” 
 Det er baggrunden for, at vi inviterer dig og alle i sognet til arrangementer som ”En aften i 

præstens have”, ”Børnenatkirke” og ”Spaghettigudstjeneste”.  
Når vi har gæster fra andre sogne – tæt på eller fjerne – udbryder de ofte med begejstring i 
stemmen ”sikke en dejlig kirke I har”. Og det har vi helt sikkert. Her er en åben og lys stem-
ning, en præst der altid venligt byder indenfor til gudstjenesten, der kan være både festlig og 
højtidelig – aldrig stiv og uvedkommende. Fuld af musik, fine pigekorstemmer, nutidige sal-
mer og rytmiske toner, men også ro og stilhed til eftertanke. En kirke hvor mennesker fra 
menigheden aktivt spiller en rolle i gudstjenesten forløb. Kirken hvor døren altid står åben for 
den der søger et åndehul – et pusterum i dagens travlhed. 
Men hvad hjælper det at vores kirke er kendt udenbys, hvis ikke de mennesker, der bor i 
Svenstrup sogn (Stevning og Svenstrup), kender til det særlige ved Svenstrup Kirke, er glade 
for den og bruger den. Den gruppe der kommer jævnligt til gudstjenesterne sætter selvfølge-
lig stor pris på kirken og fælleskabet omkring den, men der er altid plads til én til - dig, din 
familie og dine venner. 
I menighedsrådet vil vi med disse nye aktiviteter vise dig og alle de mennesker her i sognet, 
der har lyst til det, hvad kirken er og give jer lejlighed til at møde os og snakke med os. For-
håbentlig får vi herved gjort op med nogle af de myter, der eksisterer omkring folkekirken, 
præst, råd.mv. Så benyt endelig chancen for en snak med en af os om det, som afholder dig 
fra at bruge kirken. Hvad vil du gerne vide? – spørg los, spørg os. 
Kort sagt, så har vi – i bedste Lars Larsen-stil – et godt tilbud til dig - til alle – små som store 
– unge som gamle. 

Asta Broesby-Olsen 
formand 
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AKTIVITETSKALENDER 
 
 
Faste tidspunkter: Mandage: 1. og 3. mandag i hver måned. Lokalhistorisk åben 

 Tirsdage: Mødedag bævere, ulve og spejdere kl. 18.00-19.30. 
  

 
 
 
 
NOVEMBER 
Lørdag 26. nov. ”Rundt om Stevning” nr. 139 udkommer. 
Lørdag 26. nov. Kl. 10.00. Julestue. Alsingergården. 
Lørdag 26. nov. Kl. 14.00. Juletræstænding. ”Under kastanjen”. Landsbylauget. 
Søndag 27. nov. Kl. 10.00. Julestue. Alsingergården. 
Søndag 27. nov. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 1. søndag i advent. 
 
DECEMBER 
Torsdag  01. dec. Kl. 18.00. Juletræsfest på Nørreskov-Skolens Svenstrupafdeling. 
Søndag 04. dec. Kl. 14.30. Søndagscafé. 
Søndag 04. dec. Kl. 19.30. Musikgudstjeneste v/Nordalskoret. Derefter glögg. 
Torsdag 08. dec. Kl. 18.00. Madklub. Kulturhuset. 
Søndag 11. dec. Kl. 10.30. Menighedsgudstjeneste. 
Søndag 18. dec. Kl. 16.00. Gudstjeneste. Vi synger julen ind. 
21/12-4/1 incl. Skolens juleferie. 
Lørdag 24. dec. Kl. 14.30. Gudstjeneste. Juleaften. 
Lørdag 24. dec. Kl. 16.00. Gudstjeneste. Juleaften. 
Lørdag 24. dec. Kl. 23.30. Midnatsgudstjeneste. Juleaften. 
Søndag 25. dec. Kl. 10.30. Gudstjeneste. Juledags fødselsdagsgudstjeneste. 
Mandag 26. dec. Ingen gudstjeneste. 
 
JANUAR 
Søndag 01. jan. Kl. 16.00. Nytårsgudstjeneste. Derefter champagne og kransekage. 
Torsdag 05. jan Kl. 22.30. Hellig Tre Kongers aften. Kulturhuset. 
Søndag 08. jan. Kl. 10.30. Gudstjeneste. Hellig Tre Konger. 
Søndag 08. jan. Kl. 14.30. Søndagscafé. Kulturhuset. 
Torsdag 12. jan. Kl. 18.00. Madklub. Kulturhuset. 
Søndag 15. jan. Kl. 19.00. Gudstjeneste. Derefter foredrag v/Johs. N. Frandsen 
Onsdag 18. jan. Deadline for stof til ”Rundt om Stevning nr. 140” 
Søndag 22. jan. Kl. 10.30. Menighedsgudstjeneste. 
Lørdag 28. jan. ”Rundt om Stevning” nr. 140 udkommer 
Søndag 29. jan. Kl. 10.30. Bedstegudstjeneste og spejdernes nytårsappel. 
 
FEBRUAR 
Onsdag  08. feb. Kl. 18.00. Madklub. Kulturhuset. 
Torsdag 09. feb. Borgermøde. Kulturhuset. 
Uge 7  Skolens vinterferie. 
 
EJVIND BOJSEN, SKOLEVÆNGET 12A, TLF. 74 45 83 59. Mail: ejvind@sonderborg.dk 
DEADLINE FOR STOF TIL “RUNDT OM STEVNING” NR. 140 ER DEN 18. JAN. 2012. 

 


