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SÅ ER KLUBBEN STARTET
I STEVNING !
Vi er nu startet med klubben I Stevning.
Det foregår i lokalerne under børnehuset
hver onsdag fra kl. 17.00 til 20.00

Alle børn der går i 0. til 7. klasse er velkommen
til at kigge ned til os.

Du må selvfølgelig gerne tage mor eller far med, hvis
de har lyst til det. Vi har altid kaffe på kanden,
og så kan de se hvad vi laver.
Vi har bordtennis, bordfodbold, air hockey og
play station, men du kan også male og tegne, og vi har næsten alt
til de kreative hænder!!

Som noget nyt vil det være muligt også kan købe
frugt og grønt i kiosken
Vi glæder os til at se dig!!!
Hilsen Klubrådet
Dorte Nissen tlf.31370897
Helle Henningsen tlf. 27126098
Heidi Christensen tlf. 28736193
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FRA FOBIS

Fastelavn
Vi slår katten af tønden i
kulturhuset i Stevning
Søndag d. 19.02.2012, fra
kl. 14.00 -16.00.
Hilsen Fobis
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Dilettant i Stevning
Det foregår i kultur huset
Onsdag den 22.2.2012. kl. 18.30
Specielt for børn
Fredag den 24.2.2012 kl. 19.00.
Generalprøve, specielt for pensionister
Lørdag den 25.02.2012. kl. 19.00.
Premiere: husk: tilmelding til Jytte Frandsen på
tlf. 74459125 mellem kl. 18.00.-19.00. eller hos
Poul Nissen 74459283.
Der kan bestilles/købes smørrebrød til 100 kr.
Senest den 13.02.2012
Stykket hedder: Et svips med et knips !
Er det muligt at have en ukendt bror, når ens mor
siger, at hun aldrig har født ham?
Det spørgsmål må Otto stille sig, da Heinrich
præsenterer sig, som hans bror fra Amerika.
Sandheden er, at Alf – som han i virkeligheden
hedder, og som kan hypnose--På bodegaen har hørt, at Titter, det lokale
postbud, har fortalt at Otto og Jette har vundet
i lotto.
Desværre løber Titter konstant med en halv vind,
og helt galt går det, da hun kommer til at læse
et halvt brevkursus i hypnose!!!!!!!!
Instruktøren er : Yrsa Kappel

med venlig hilsen

Vi glæder os til at se jer

Dilettanterne

God fornøjelse!!!

og bestyrelsen i FOBIS
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FRA FORENINGEN NYGÅRD
OPLEV NØRRESKOVEN I FEBRUAR
Naturvandring med skovfoged Leo Vindahl Olsen
Tid og mødested: Lørdag 25. februar kl. 13.00 – ca. 15.00 ved
Nygård den gamle skovfogedbolig i Nørreskoven.
Deltagerpris:
Voksne 20 kr. børn fri deltagelse. Der er ingen
tilmelding, man møder blot op.
Kaffe/te/ kage: Efter naturvandringen er der mulighed for at købe
kaffe, te og kage på Nygård. Pris 25 kr.
ARRANGØR: Foreningen Nygård: www.nygaard-als.dk

De Glücksborgske Hertuger
Foredrag med museumsinspektør Inge Adriansen Sønderborg Slot
Tid og sted:

Mandag 12. marts kl. 19 – 21 i den gamle skovfogedbolig
Nygård i Nørreskoven

Entre:

Entre vil være 80 kr.

Kaffe/The/Kage:

Der er mulighed for at købe kaffe, the, kage a 25 kr.
ARRANGØR:

FOF-Sønderborg i samarbejde med Foreningen Nygård
www.nygaard-als.dk
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SYNG EN SANG I NØRRESKOVEN

Sangmaraton 24. marts 2012
Tid og sted:

24. marts kl. 8.00 – kl. 18.00 på Nygård i Nørreskoven på Als

Program:

Vi synger fra den danske Folkehøjskolesangbog

Medvirkende:

Et forhåbentlig stort og velsyngende publikum akkompagneret af lokale pianister.

Alle er velkomne til være med hele dagen, men man må også gerne
komme og gå. Der kan købes, drikke og let traktement hele dagen
Arrangør: Foreningen Nygård www.nygaard-als.dk
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Malerfirma
C.C. Schinks Eftf.

Nordborgvej 163, Hjortspring
6430 Nordborg
Tlf. 74 45 93 78
Mobil 40 57 93 78

v/ David Hildebrandt

- en god forbindelse
Gl. Guderup 2 . Guderup . 6430 Nordborg . Tlf. 74 45 84 15

•
•
•
•
•
•
•
•

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

Als Entreprenørforretning ApS
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

Tlf. 74 45 86 87 . Fax 74 45 84 71
Salon
Hvirvel
v/ Jonna Olsen

74 45 35 85

Salon Hvirvel

Sandvej 31, Svenstrup
6430 Nordborg

Åbningstider:

Tirsdag 8.30Nye
- 13.00
Åbningstider:
Onsdag 8.30 - 17.30
v/ Jonna
Olsen
Tirsdag
8.30 - 17.30
Torsdag 8.30 - 13.00
Fredag 8.30 - Onsdag
17.30
8.30 - 17.00
Lørdag
efter Torsdag
aftale
Åbningstider:
Sandvej 31,
Svenstrup
8.30 - 17.00
Mandag
Tirsdag 8.30 - 13.00
6430
Nordborg lukket
Fredag
8.30
- 17.00
Onsdag
8.30 - 17.30
Mandag
Torsdagefter
8.30aftale!
- 13.00
Fredag 8.30 - 17.30
Lørdag
efter aftale
Mandag
lukket

74 45 35 85

Tøj til hende og ham

FRA LANDSBYLAUGET
Borgermøde den 9. februar kl. 19.00

Vi har nu programmet for årets borgermøde færdigt og det ser således ud:
19.00 - 19.05

Velkomst

19.05 – 19.25

Status på Landsbylauget arbejde 2011

19.25 – 20.00

Bevarelse af Hjortspring Børnehus

20.00 – 20.15

Åben diskussion

20.20 – 20.30

Uddeling af Stevning Landsbylaugs pris

20.30 – 20.45

Valg til Landsbylauget og Kulturhusets bestyrelse

Lauget giver kaffen og en småkage.
Kulturhuset står for salg af øl og vand.
I Stevning og Svenstrup har en række forældre dannet en gruppe til bevarelse af Børnehuset, med bl.a Helle Jordt og Heidi Christensen.
Gruppen kommer og præsenterer hvad de arbejder med og håber at mange møder op og
støtter op omkring arbejdet.
På valg til Landsbylauget er Claus Bonde og John S. Christensen.
Kandidater kan melde sig til Landsbylauget eller på borgermødet.
Den sidste week-end inden borgermødet vil vi omdele programmet igen med lidt flere detaljer
Vi håber på et stort fremmøde som altid.

Oversvømmelse ved Sandvig
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Læskur for skoleelever på Stevning Gade

Som omtalt i sidste nr. af Rundt om Stevning har Anders ”Snedker” sponsoreret et venteskur
til skolebørnene nede i byen. Claus Bonde og Jens Peter Christiansen fra Lauget fik sat skuret op den 29.
december.
Også en stor tak til dem.
Lad os i fællesskab værne om det, så skolebørnene
kan få glæde af det på kolde og blæsende dage.

Højvande i Stevning

Mange hørte sikkert, at der var højvande i det sydlige
Danmark den første uge i januar.
Stevning/Sandvig blev heller ikke forskånet, som det kan ses på billedet.
På hjemmesiden kan man se flere billeder nede fra Sandvig.

Udviklingsplaner
Cykelsti
Nogle punkter, vi skulle tage fat på fra udviklingsplanerne, var en cykelsti fra Stevning til
Nordborg.
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 der er besluttet at etablere den her og nu.
Den indgår i budgetforhandlingerne og kommer måske med på dette års budget.
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 sendt til kommunen. Billigt er det dog ikke. Prisen pr fartmåler er ca.
100.000 kr., altså 200.000 kr i alt.
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Kommunen har svaret, at de har møde med politiet den 19. januar og vil her behandle vor
ansøgning.
På laugets vegne
John S. Christensen

FRA NØRRESKOV-SKOLEN
www.norreskov-skolen.dk

Godt nytår
Godt nytår til elever og forældre på Nørreskov-Skolen. Godt at erfare, at ingen er kommet til skade ved nytårsfyrværkeriet, og dejligt at
se, at der heller ikke i år er sket hærværk på nogen af skolerne.
Det bliver et spændende år på godt og ondt. Vi sætter gang i vores
omfattende udviklingsplan, som gerne skulle komme eleverne på
Nørreskov-Skolen rigtig meget til gavn.
Vi skal arbejde med positiv psykologi, som handler om: Vi er alle
gode til noget og det er vigtigt, at vi husker at fokusere på det, specielt når der er andre ting, vi har svært ved!
Så er det også i år, hvor vi desværre må lukke Svenstrupafdelingen ned. Det er skidt, men
der var ingen vej udenom. Hvis vi skal udnytte de ressourcer, som vi får stillet til rådighed,
optimalt, er det nødvendigt at prioritere om. Det har været en svær beslutning både for skolebestyrelse og ledelse. Men vi er her for at give vores elever de optimale betingelser med
antal af undervisningerstimer, undervisningsmaterialer osv.
Vi glæder os i hvert fald til at tage imod eleverne fra Svenstrupafdelingen efter sommerferien.
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Frugtordning

Mandag den 23. januar startede vi igen en frugtordning
med støtte fra EU, hvor vi får halvdelen af vore udgifter
betalt. Resten betaler skolen selv. Frugtordningen betyder, at alle elever hver dag i en periode på 60 skoledage
modtager 1 stk. frugt..

Nye køreplaner fra næste skoleår

I forbindelse med nedlæggelsen af Svenstrupafdelingen til sommer, har vi i samarbejde med
Sydbus fået lavet nye køreplaner for skolebusserne. De træder i kraft til næste skoleår. Vi
synes selv, at de er nærmest optimale for eleverne, idet der ikke er ret
meget ventetid på at komme hjem efter skoletid. I Stevning kører bussen
samme rute, som den plejer.
Der bliver 2 ruter for Nørreskov-Skolen:

Rute 725
Stolbro-Stevning-Svenstrup-Guderup og retur
Afg.
Stolbro
Dyndved
Stevning Skolevænget
Stevning Oksbølvej
Svenstrup Nordborgvej v/skolen
Nørreskov-Skolen Guderup

07.31
07.34
07.39
07.40
07.46
07.52

13.07
13.13
13.08
13.07
13.01
12.55

14.12
14.08
14.03
14.02
13.56
13.50

14.57
14.53
14.48
14.47
14.41
14.35

14.16
14.12
14.09
14.03
14.00
13.57
13.50

15.01
14.57
14.54
14.48
14.45
14.42
14.35

Rute 726
Egen-Østerholm-Elstrup-Sjellerup-Guderup og retur
Afg.
Nordborgvej v/Egen kirke
Nyled Holmskovvej
Østerholm
Elstrup Mølle
Elstrupskov
Sjellerupskov
Nørreskov-Skolen Guderup

07.26
07.30
07.33
07.39
07.42
07.45
07.52

13.21
13.17
13.14
13.08
13.05
13.02
12.55
13

Nyhedsbreve fra skolen

Hvis du vil læse mere om Nørreskov-Skolen, er det en god ide at
gå ind på vores hjemmeside: www.norreskov-skolen.dk. Under
”Informationer” finder du mange oplysninger, og under ”Skolebestyrelsen” kan du se alle de nyhedsbreve, som vi har udsendt. Det
giver et godt indtryk af de ting, der sker på Nørreskov-Skolen.

Nørreskov-Skolens nye skoleindsats
Vores afdelingsleder Carina Bielefeldt, har lavet flg. indlæg om opstarten på vores udviklingsplan:
I efteråret har alle skolens lærere haft mulighed for at tage stilling til hvilke pædagogiske
værktøjer, de har mest brug for at blive styrket indenfor. Det skete da vores eksterne konsulent Helle Fisker var på besøg i klasserne og talte med lærerne. Valget var meget klart: Lærerne vil gerne arbejde med positiv psykologi.
Så nu går starten….
Lørdag d. 21. januar samles alle lærere og skolens bestyrelse til pædagogisk dag på Hotel Scandic, hvor vi starter med at blive kloge på vores egne
styrker og derefter skal lærerne (både denne dag og pt. 3 efterfølgende
eftermiddage) arbejde med positiv psykologi i teori og praksis. Skolebestyrelsen har valgt at deltage for at få indblik i den positive psykologi, så vi
også i skolens bestyrelse fremover har en fælles referenceramme.

Alle er gode til noget….
Positiv psykologi handler om at skabe motivation og livsglæde ved at fokusere på det der
giver energi og begejstring. Overført til skoleregi handler det om at se på egne og andre styrker frem for svagheder – vi er alle gode til noget og det er vigtigt, at vi husker at fokusere på
det, specielt når der er andre ting, vi har svært ved!
Ikke mindst i de kommende år er det vigtigt, at vores personale er klædt ordentligt på: Når
både politikere kommunalt og på landsplan taler om, at vi skal inkludere - og dermed rumme
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flere og anderledes opgaver end vi hidtil har arbejdet med i folkeskolen - skal vi også have
værktøjerne til at varetage opgaverne. Her tænker vi på Nørreskov-Skolen at positiv psykologi er en god platform.
På Nørreskov-Skolen glæder vi os til at se, hvordan viden om positiv psykologi kan påvirke
vores hverdag og forventer at det kan bibringe os mange positive oplevelser om øget elevtrivsel, større anerkendelse af forskeligheder og ikke mindst, at vi med denne tilgang kan øge
tiden til læring!
Vi går forrest i Danmark!
Nørreskov-Skolen er nr. 2 skole i Danmark, der har valgt at opstarte en skoleindsats omkring
positiv psykologi – og det forventer vi os meget af! Blandt forskere og pædagoger er positiv
psykologi meget fremme i disse år. Derfor mærker vi også allerede nu så småt interesse fra
bl.a. forskere og andre interessenter, der vil følge skolen for at se hvilke forandringer og erfaringer vi gør os i vores udviklingsproces. Det bringer Nørreskov-Skolen helt frem i førerfeltet på det pædagogiske landkort!

Det private erhvervsliv bruger også positiv psykologi
Googler du ”positiv psykologi”, får du ca. 90.000 hits, og studeres disse links nærmere består
de af pædagogiske teorier og masser af konsulenter,
der har erfaringer fra erhvervslivet – men ikke fra skoleverden!
Det er der en årsag til: Positiv psykologi er et relativt
nyt begreb – først omkring 2001 er vi begyndt at anvende det i Danmark. Dog har mange private virksomheder i disse nedgangstider fået øjnene op for at
indføre positiv psykologi som metode for at øge bl.a. medarbejdertrivsel, effektivitet og dermed produktivitet og til syvende og sidst dermed bundlinjen.
Vores bundlinje handler ikke om kapitalt overskud, men om at have glade og tilfredse elever,
der har de optimale muligheder for at yde dét de kan! Og derfor er vi klar til at være den første skole i Danmark der kan beskrive de erfaringer vi gør os, så når der fremover bliver
googlet på positiv psykologi kan andre også læse om pædagogisk praksis – og ikke kun på
teori!
Vi glæder os til at vise andre, at vi kan noget her på Als – også når det gælder skole!
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DET FOREGÅR
I

Skolevænget 14

2012
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Søndagscafé og afslappet gudstjeneste med gospel stemning
Søndag d. 5. februar kl. 14.30 i Caféen i Stevning kulturhus

NYT! NYT! NYT! – MOTION FOR ÆLDRE
Februar 2012
Søndag 5.feb.
Mandag 6.feb.
Onsdag 8.feb.
Mandag 13.feb.
Mandag 20.feb.
Mandag 27.feb.

Hver mandag kl. 14.30 – 15.30 i caféen i Stevning Kulturhus
Første gang mandag d. 6. februar
kl. 14.30 Søndagscaféen
kl. 14.30 Else Willadsen
kl. 18.00 Madklubben
kl. 14.30 Else Willadsen
kl. 14.30 Else Willadsen
kl. 14.30 Else Willadsen

caféen
caféen
køkken
caféen
caféen
caféen

Søndagscafé og afslappet gudstjeneste.
Motion for ældre
Madklubben, fællesspisning
Motion for ældre
Motion for ældre
Motion for ældre

Marts 2012
Søndag 4.mar.
Mandag 5.mar..
Tirsdag 6.mar.
Tirsdag 13 mar.
Onsdag 14.mar.
Mandag 19.mar.
Mandag 26.mar.

kl. 14.30
kl. 14.30
kl. 18.00
kl. 18.00
kl. 18.00
kl. 14.30
kl. 14.30

Søndagscaféen
Else Willadsen
Madklubben
Nørreskov-Skolen
Nørreskov-Skolen
Else Willadsen
Else Willadsen

caféen
caféen
køkken
caféen
caféen

Søndagscafé for alle Stevninge m.fl.
Motion for ældre
Madklubben, fællesspisning
Skolefest for indskolingen
Skolefest for mellemtrinnet
Motion for ældre
Motion for ældre

April 2012
Mandag 2.apr..
Mandag 2.apr.
Mandag 16.apr.
Mandag 23.apr.
Mandag 30.apr.

kl. 18.00
kl. 14.30
kl. 14.30
kl. 14.30
kl. 14.30

Madklubben
Else Willadsen
Else Willadsen
Else Willadsen
Else Willadsen

køkken
caféen
caféen
caféen
caféen

Madklubben, fællesspisning
Motion for ældre
Motion for ældre
Motion for ældre
Motion for ældre

Maj 2012
Mandag 7.maj
Tirsdag 8.maj.
Mandag 14.maj
Mandag 21.maj

kl. 14.30
kl. 18.00
kl. 14.30
kl. 14.30

Else Willadsen
Madklubben
Else Willadsen
Else Willadsen

caféen
køkken
caféen
caféen

Motion for ældre
Madklubben, fællesspisning
Motion for ældre
Motion for ældre

Juni 2012
Lørdag 2.jun.
Onsdag 6.jun.
Fredag 15.jun.

kl. 13.00 kulturhuset
kl. 18.00 Madklubben
kl. 18.00 Kulturhuset

køkken
caféen

Stevning Musikfestival 2012
Madklubben, grillmenu med salat
Fødselsdagsfest for de frivillige hjælpere.
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Faste tidspunkter:

Stevning fritidsklub:
Onsdage
kl. 17.00 – 20.00

her mødes unge fra 0.klasse til 7.klasse

NYT! NYT! NYT! ældregymnastik:
Yderligere information ved Else Willadsen tlf. 74 45 83 70
Mandage
kl. 14.30 – ca. 15.30
sæsonen starter mandag d. 6. februar
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.

Stevning Idræts Forening:

Babymotorik:

Yderligere information ved Helle tlf. 27 12 60 98
Tirsdage kl. 09.30 – 10.30. i gymnastiksalen
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
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.
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
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. 19. marts. Rundt om Stevning nr.141 udkommer d. 31. marts og E`SvenstruPPe udkommer ca. d. 31. marts.
NYT! Gå ind på www.stevningkulturhus og se mere om Stevning kulturhus og de aktiviteter og
arrangementer der foregår.
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I STEVNING KULTURHUS

Den sædvanlige
søndagscafé indledes med
en afslappet gudstjeneste, hvor
Svenstrup kirkes kor, organist og
præst skaber en stemning af gospel
og blide rytmiske toner.

Kom og få livsværdier til kaffen

Kirkebil kan bestilles hos GF – taxa på tlf. 74 45 95 45 senest dagen
før arrangementet. ”kirkebilen” er til rådighed for enhver,
der ellers har svært ved at komme i kirke.
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Arrangør: Søndags Caféen i Stevning og Svenstrup kirke

Motion for Ældre i Stevning Kulturhus
hver mandag kl. 14.30-15.30
første gang mandag den 6. februar.
Motion er godt for alle.
Musklerne skal bruges og kroppen skal holdes i gang hele livet – uanset alder og
fysisk niveau. Derfor er motion et godt tilbud til ældre, som har behov for træning
af hele kroppen.
Man kan sidde på en stol eller støtte sig til den.
Der vil blive trænet med muskler, balance og bevægelighed.
Alle kan deltage i de fysiske aktiviteter og sociale samvær.
Tilmelding til:
Else Willadsen, instruktør
Hjortspringvej 1,
tlf. 74458370
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Stevning
Musik-festival
for god amatørmusik

Lørdag d. 2. juni 2010
Kl. 13:00 – 24:00

Stevning Kulturhus – Skolevænget 14 – Stevning
Gratis adgang
Der kan købes øl/vand og ringridderpølser m.m.
Kl. 17.30 – 19.30 sælges ovnstægte skinke med
kartoffelsalat og flutes
Drikkevarer må ikke medbringes på festivalpladsen
Teknisk arrangør: stevning Kulturhus
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Rundt om Stevning i 2012
Blad nr.
141
142
143
144
145

Deadline
14/03
16/05
15/08
19/09
14/11

Udkommer
24/03
26/05
25/08
29/09
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: 8/2, 7/3, 2/4, 8/5, 6/6

KFUM spejderne Hjortspring gruppe.
Så er vores spejder sæson startet igen.
Vi havde det første arrangement i weekenden d. 7-8. januar, hvor vi samlede juletræer ind for at tjene en skilling til spejderne.
Tak til spejder, grupperådet og forældre som mødte op for at hjælpe.
Vi har i denne sæson valgt at holde fri en del tirsdage, som ellers er vores faste møde dag.
Vi vælger i stedet for at lave nogle heldagsture, typisk en lørdag.
Grunden til at vi har taget den beslutning, er at vi nu kun er 3 ledere tilbage, til at lede børnene og for ikke at slide os selv helt op, prøver vi nu denne fremgangsmåde.
Når det bliver sommerferien har børnene haft det samme antal spejder timer som, før men
bare fordelt anderledes.
Traditionen tro holdt vi d. 29. januar vores nytårs appel samt bedsteforældre gudtjeneste i
Svenstrup kirke.
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NYT!! Familie spejd
Hjortspring gruppen vil i foråret tilbyde en helt ny måde at gå til spejder på.
Det kommer til at hedde Familie spejd og går ud på at man som familie kan kommer og være
med i vores spejder aktiviteter.
Familie spejd er normalt for børn fra 3 – 6 år sammen med deres forældre.
Men vi lader os ikke begrænse, så hos Hjortspring gruppe er det for alle lige fra 0 – 109 år,
bare mor og far er med. Formålet er, at man som familie skal have nogle gode sjove oplevelser sammen.
Vi vil på disse møder lave tema-projekter eller udflugter,
hvor alle vil kunne bidrage med noget, både børn og
voksne.
Vores motto er learning by doing, så der er ingen forventninger om, at man skal kunne binde knob, løbe hurtig eller
være god til at læse og regne, den eneste forventning vi
har, det skal være sjovt at være spejder.
Det første Familie spejd møde vil være lørdag d. 24 marts
fra kl. 10.00 – 15.00.
Læs mere om dette arrangement på vores hjemmeside og hvordan i tilmelder jer.
www.spejdernet.dk/hjortspring

Spejdernes juletræs-indsamling

Den 7. og 8. januar samlede spejderne juletræer ind i
Svenstrup og Stevning.
For 20 kr. tog vi de juletræer med, som var sat ud vil
vejen. Vi fik samlet en hel del træer.
Vi vil gerne takke alle dem, som har støttet spejderne,
ved at vi fik lov, at afhente deres juletræ.
Vi kommer igen næste år i starten af januar. Vi vil annoncere her i bladet og lægge en seddel
i postkasserne kort før jul om hvornår det bliver.
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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

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

- alt snedker- og tømrerarbejde udføres

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.

Egebjergvej 15
Stevning
6430 Nordborg
Tlf. 74 41 57 83
Fax 74 41 67 83

FRA EN BORGER
Hunde høm høm

Jeg er en af de mange hundeejere, der går tur med
Vapse...
Jeg kunne godt tænke mig en lille appel til ALLE hundeejere, at de samler deres hunds lorte op!
For de af os, som trofast samler hundens efterladenskaber op, vi får nogle misbilligende blikke af de husejere, der oplever hunde høm-hømmer ved deres
grund.
Vi er nogle stykker, der er rigtig trætte af at se andre
hundes efterladenskaber...
Jeg vil gerne henvise til artiklen Hundelort i haven – slip af med dem ved hjælp af et klistermærke se link:
http://www.idenyt.dk/Boligen/Boligen-i-ovrigt/Hundelort-i-haven--slip-af-med-dem-ved-hjalpaf-et-klistermarke-60283
Måske var dette en hjælp til de, der lader høm-hømmerne ligge, at de ikke skal gå rundt med
hømhøm posen. Jeg har bestilt klistermærker hjem, og de bliver delt ud sammen med bladet.
Med venlig hilsen
En af de mange hundeejere i Stevning
(ønsker at være anonym) (Kendt af redaktionen)

OPFORDRING
Billig ulykkesforsikring - 20 kr.
Kære motionister og hundeluftere.
For 20 kr. kan man købe en refleksvest hos Stevning Maskinforretning - Verdens billigste ulykkesforsikring.
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Jeg kører en del i Stevning, også efter mørkets frembrud og vil så nødigt køre jer ned.
Mange af jer er meget mørke og svære at se - til tider meget svære at se.
Så vær så venlig at bære en refleksvest, specielt i skumringen og om aftenen.
I er meget svære at se, når I ikke bærer reflekser. Vestene
er ikke så dyre
På forhånd tak – Vagn Hesselager

KURSUS
Kursus i porcelænsmaling

Der undervises individuelt og i de forskellige teknikker f.eks.
meisenteknik, wipe-out teknik, pennetegning, pusteteknik,
sachsisk blomst og meget mere. Desuden undervises i de forskellige farveblandinger og olier.
Kursus afholdes:
Tirsdag formiddag kl. 9 - 11.45 og tirsdag aften kl. 19 – 21.45
Sted: Doris Mathiesen, Stevning Gade 17, tlf. 74 45 94 54
Pris for en sæson (10 x 3 timer) er 350 kr.
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FRA LOKALHISTORISK
Svenstrupbogen

Så kom bogen: Svenstrup – vi og vore huse – fra tid til anden

Kan for 200 kr. købes hos:
Stevning Maskinforretning
Sydbank i Guderup
Sine Møller, Hjortspringvej 23
Elsebeth Breede, Vestermarken 24
Connie Vogt, Stevningnorvej 5
Vagn Hesselager, Stevningnorvej 45

Generalforsamling i Lokalhistorisk forening
Afholdes d. 22. marts kl 19.00 i Stevning Kulturhus – Cafeen.
I forbindelse med generalforsamlingen, der afholdes i henhold til vedtægterne, er der kaffebord og underholdning. Alle er velkomne.

Næste bogprojekt:
Svenstrup – vi og vor kirke – fra tid til anden.
I bøgerne om Stevning og Svenstrup har vi kun lidt om
de seneste præster, så der mangler resten om Svenstrup kirke og hvad der er sket gennem tiderne.
Det vil vi prøve, om vi kan skrive en bog om.
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Der går nok igen en 2 – 3 år med det, da bogen godt kan blive lige så omfattende som de 2
foregående.
Vi vil bl.a. prøve at lave en fortegnelse over de kirkelige handlinger – dåb – konfirmation –
vielse og begravelse, så langt tilbage i tiden, som vi kan komme.
Her vil vi selvfølgelig gerne have hjælp:
Billede fra barnedåb
Har du et konfirmationsbillede - guldkonfirmationsbillede.
Billede af brudepar viet i Kirken

Foredragsforeningen

Begge foredrag foregå 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. Udviklingen i landbruget især påvirket af den grå Ferguson.
23. feb. 2012: Bent Jensen, Linak. Fortæller om Linaks udvikling.
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Farvehandel Salg til private

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

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

Jens Madsen

Stevninggade 23 . 6430 Nordborg
Tlf. 74 45 97 99
www.stevninggaard.dk

Stevning snedker
& tømrer
v/Anders Larsen

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

Mobil 20 12 90 94

v/Rasmus Burmeister, Stevning

Massage i dit eget hjem
Tlf.: 20 18 02 51

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

Goods Gårdbutik

Stevning

Alt i frugt, grøntsager og kød..!
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.

Svenstrup Friskole – Borgerlån

Svenstrup Friskole er en realitet, men vi har brug for hjælp

Kære borgere i lokalområdet i og omkring Svenstrup og Stevning, det er med stor glæde at bestyrelsen
for Svenstrup Friskole kan meddele at friskolen bliver en realitet. Vi har afsluttet forhandlinger med
kommunen angående skolebygningerne og fået en aftale der også bevarer det lokale foreningsliv på
skolen.
Købsaftalen i korte træk:
 Købsaftalen omfatter skolebygningerne samt de 2 boldbaner der er tilknyttet skolen i dag. Prisen er aftalt til 2 millioner kr.
 Alle foreningerne der har til huse i skolebygningerne i dag vil have samme brugsret som de har
i dag, friskolens undervisning osv. skal dog tilgodeses og har første prioritet.
 Kommunen dækker 1/3 af forbruget på vand, gas og el. Herved overholdes reglerne for statstilskud for friskoler, da friskolens økonomi ikke belastes af det lokale foreningsliv.
 Kommunen plejer de 2 boldbaner som de har gjort hidtil.
Finansieringen – det er her vi har brug for jeres hjælp:
 Da der ikke er nogen kreditforeninger der ønsker at hjælpe med finansieringen, skal hele
købsbeløbet finansieres via pengeinstitutter. Det har vi styr på og kommunen stiller en garanti
for os.
 Vi overtager en tom skole, men en skole har dog også brug for inventar, derfor vil vi gøre 2
ting for at rejse startkapital:
o Indskud: Hver familie betaler et indskud på 5000 kr.
o Borgerlån: Vi håber at du/i vil låne os penge. Ideen er et rentefrit lån, hvor tilbagebetalingen påbegyndes efter 5 år. Tilbagebetalingen vil ske over en årrække ved lodtrækning da vi formoder at vi ikke vil være i stand til at betale hele beløbet på én gang.
o Risikoen: Pengene vil være tabt såfremt skolen mod forventning skulle gå konkurs.

Borgerlån - Trods ovennævnte risiko håber vi på jeres støtte
Skulle du/I ønske at støtte områdets nye friskole med et borgerlån her i opstartsfasen bedes du/i kontakte vores kasserer på kasserer@svenstrupfriskole.dk eller på SMS til 22916250, hvor du/i angiver
navn og adresse. Repræsentanter fra bestyrelsen eller forældrekredsen vil så besøge jer i sidste halvdel
af februar, som opfølgning på denne anmodning. Repræsentanterne vil kunne svare på evt. spørgsmål
og medbringer en bindende låneaftale.
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FRA KIRKEN
Særlige begivenheder i Svenstrup Kirke og Sogn februar – april 2012:

Søndag d. 5. februar kl. 14.30 Café-gudstjeneste i søndagscaféen i Stevning Kulturhus. Den sædvanlige søndagscafé i Kulturhuset indledes med en afslappet gudstjeneste,
hvor Svenstrup Kirkes Kor, organist og præst skaber en stemning af gospel og blide rytmiske
toner – i dagens anledning erhverves kaffe og kage for en tier.
Søndag d. 19. februar kl. 19.30 Stillegudstjeneste med indledning til fasten. Fagottist Henrik Soelmark fletter tonerne til en meditativ gudstjeneste, hvor temaet
er at høre og se livets virkelighed tværs gennem overfladiskhed og materialisme.
Tirsdag d. 28. februar kl. 17-20 Mød unge mennesker, der beretter om kampen
mod sult – Det er et multimediepræget arrangement af unge for unge med afsluttende billedg-udstjeneste kl. 19.30
Søndag d. 26. februar kl. 10.30 Gudstjeneste med temaet ”Pilgrimsvandring”. De
kommende konfirmander har været på pilgrimsvandring, og vi holder en gudstjeneste, hvor
vi får deres bud på, hvor man møder Gud i livet.
Søndag d. 4. marts kl. 9.00 Gudstjeneste og sogneindsamling. Traditionen tro indleder vi indsamlingen mod sult blandt vores medmennesker med en lille koncentreret gudstjeneste – åndelig føde til sognets indsamlere.
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Torsdag d. 22. marts kl. 19.00 I konfirmandladen, Den nye Gud - debataften om,
hvad vi tror på. Hvad kan vi bruge trosbekendelsen til i dag – er det muligt at tro som moderne menneske? Der vil være to oplæg om, hvordan vi kan forstå Gud i dag, og hvad vi
kan bruge ham til. Kom og vær med i den efterfølgende samtale, som krydres med moderne
salmer, bønner og digte om emnet.
Søndag d. 25. marts kl. 19.00 Maria-gudstjeneste – Vi fejrer Marias Bebudelse og søger efter kvindelig hjælp til vores tro. Vi inviterer alle, der har en Maria-ikon til at møde op kl.
18.30, så vi inden gudstjenesten kan tale lidt om ikonerne og den hjælp, de repræsenterer.
Dette vil så indgå i prædiken og oplæg til stilhed. Sammen bærer vi ikonerne ind i kirken ved
gudstjenestens begyndelse.

torsdag den 29.marts kl. 19.00 Fælles arrangement for de 5 nordalsiske kirker
på Hotel Nørherredhus:
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 senest som forfatter til bogen: Fra Nørrebro til Nørregade. Det skal her tilføjes, at Vor Frue Kirke, hvor han havde sit virke, ligger i Nørregade i København, mens Nørrebro er et af yderkvartererne, nok væsentligt et arbejderkvarter, Hans livsvej har således bragt ham vidt omkring i alle henseender.
De fem nordalsiske sogne inviterer sognenes beboere til dette arrangement – der er gratis
adgang.
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Årets Konfirmation 2011

Robin Schmüser Thy - Egebjergvej 2, Sine Leander Junk - Sandvej 5
Stinna Nielsen Bonde - Dalvej 1, Patrick Lorentzen - Kløvertoften 26
Rikke Bak Frølund - Stevning Gade 18, Louise Rod Nørholt - Ugebjergvej 39
Marisa Louise Avalon Marchant – Vestertoften 30, Mikkel Wulf Hansen - Kastanievej 12
Sebastian Albeck Jonas - Voldgade 19A, Cecilie Lind Pallumblad - Egebjergvej 6
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Påskens gudstjenester handler om at rykke tættere på hinanden og på lyset:
Vi begynder den 5. april med en skærtorsdagsnadvergudstjeneste kl. 19.00, hvor vi
bogstaveligt nærmer os hinanden i et bordfællesskab i kirken. Vi prøver at indleve os i den
forsonede mangfoldighed, som Jesus fællesskab med disciplene rummede.
Langfredagsgudstjenesten den 6. april kl. 10.30 bliver en meditativ gudstjeneste over
korsordene. Korsordene læses af frivillige og sættes i et nutidigt lys. Ved gudstjenestens
slutning bærer vi alterets lys og stage ud, således at vi Påskesøndag d. 8. april kl. 10.30
kan bære lyset ind igen og holde en rigtig ”Svenstrup-højmesse”, der fejrer opstandelsens og
tilgivelsens lys.
2. påskedag Mandag den 9. april mødes vi ved stensætningen foran Nygård i Nørreskoven kl. 11.00. Med udgangspunkt i de to disciples flugt væk fra Jerusalem – Emmausvandringen -, hvor den opstandne Jesus møder dem og får dem til at genvinde håbet,
foretager vi en vandring med oplevelser af det guddommeliges nærvær i naturen. Vi slutter
med en kort nadvergudstjeneste i Svenstrup Kirke kl. ca. 14.00. Medbring selv drikke og lidt
spiseligt.
Dåbslørdage
Lørdag den 14. april og den 2. juni er der derfor afsat mulighed for få sit barn døbt ved en
særlig lørdagsgudstjeneste. Der henvises i øvrigt til søndagsgudstjenesterne.

Evangelisk kvarter
Et evangelisk kvarter kan vare fra et splitsekund til en evighed. Det er
både et sted og et tidsrum: et kvarter – et sted, hvor man kan bo - og
en stund - et frikvarter.
- et evangelisk kvarter:

” I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.
Han (Guds ord og Guds ånd - Jesus) var i begyndelsen hos Gud.
Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er.
I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket
greb det ikke.

Johannesevangeliet 1, 1-5
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Her er dét, som vi kan søge ind til i vores liv: Lyden af Guds skaberord, som åbner os og viser os, hvad vi er skabt af - det lys, som mørket ikke kan gribe og det liv, som døden ikke
kan få bugt med.
Det er dét lys, som vi kan bede om at få lov til at møde hinanden med, og det er dét liv, som
vi må give hinanden, hvis vi vil leve i glæde og uden bitterhed.
Men det er ofte så svært. Vi møder situationer, hvor vi bliver vrede. Mennesker – både dem
tæt på og dem, vi tilfældigt møder - kan hidse os op, så vi tænker eller handler med krybdyrhjernen – går i forsvar eller angriber – dæmoniserer og udråber syndebukke.
Hjertet og vejrtrækningen kan ryge helt op i halsen, men vi kan få hjertet på rette plads og
finde fredens åndedrag, hvis vi prøver at stoppe op midt i skænderiet eller de dæmoniske
tanker og gøre lige som Frans af Assisi: Gå i os selv og be til Gud indtil freden og glæden
indfinder sig. Man kan f.eks. be eller synge nedenstående:

Du, skaber mild, min Far, lys
vejen op for mig!
Min bror, min søster må
jeg nærme mig med dig.
Vend bort mit sind
fra vreden blind!
Kald på mig med din ånd.
Kom lysets Gud lad ikke
mørket gribe mig!
Luk hjertet op for mig, lad
freden finde vej.
Giv tid – giv tro
og sindet ro
med livets åndedrag!

Evangelisk kvarter i kirken – de fleste torsdage kl. 17 holder vi et evangelisk kvarter
i kirken med et lille evangelisk tekststykke, meditation og moderne bønner og salmer.
Der vil altid være mulighed for en samtale med præsten bagefter.
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Dåb
Ingen

Døde

16. november: Heidi Elneff Johnson

Viede
Ingen

Kirkebil

Kirkebilen bestilles hos GF-Taxi på telefon 74 45 95 45 senest dagen før gudstjenesten. "Kirkebil" 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 præstegårdens 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
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Menighedsrådet

Der holdes ordinære møder: 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 menighedsrådsmødet er fremlagt i kirkens våbenhus.
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.

Salmestafet fra Poul Larsen - Gud, du, som lyset og dagen oplod

I salmebogen er rigtig mange salmer jeg holder meget af. Når jeg nu er bedt om at skrive
om en, jeg holder meget af, kan det være svært at vælge.
Jeg har valgt 753 ”Gud, du, som lyset og dagen oplod”. Denne salme vækker gode minder
fra min skoletid. Vi sang den fra ”Den danske sang” nr. 354 og der er kun fire vers og det er
de fire vers jeg vil holde mig til.
Vi brugte salmen som flagsang. Når flaget steg til tops kunne vi samtidig takke Gud for den
dejlige dag han gav os. Hele salmen er en stor tak for alt det Gud har skabt og givet os.
Salmen slutter med ”Frelser og fører, du æren skal få, nu og evindelig siden”.
Vers 4 i salmebogen er valgt fra i min omtale, for havde den været i sangbogen, havde jeg
aldrig valgt den som flagsang, men det er måske en fejl af mig.
Når jeg læser salmen i dag, ser jeg den også som en dejlig salme for livet. Når vi mennesker
ikke kan forstå det, som vi udsættes for, giver den et håb. I 1. vers ”nat sig ej nærmer din
kongestols fod, sol er der årle og silde”. Gud har givet os et liv her på jorden, men der venter
os også et liv efter døden.
Salmen er måske nok en lidt banal salme, men den er nem at forstå og forholde sig til – derfor har jeg valgt den.
Poul Larsen.
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AKTIVITETSKALENDER
Faste tidspunkter:

JANUAR

Mandage: 1. og 3. mandag i hver måned. Lokalhistorisk åben
Mandage: Motion for ældre. Cafeen. Kl. 14.30 til 15.30
Tirsdage: Mødedag bævere, ulve og spejdere kl. 18.00-19.30.
Onsdage: Klubben er åben kl. 17-20.

Lørdag
Søndag

28. jan.
29. jan.

”Rundt om Stevning” nr. 140 udkommer
Kl. 10.30. Familiegudstjeneste og spejdernes nytårsappel.

Søndag
Onsdag
Torsdag
Uge 7
Søndag
Søndag
Søndag
Onsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
Tirsdag
Tirsdag

05. feb.
08. feb.
09. feb.
12. feb.
19. feb.
19. feb.
22. feb.
24. feb.
25. feb.
26. feb.
28. feb.
28. feb.

Kl. 14.30. Cafe-gudstjeneste i søndagscafeen i Stevning Kulturhus.
Kl. 18.00. Madklub. Kulturhuset.
Borgermøde. Kulturhuset.
Skolens vinterferie.
Kl. 10.30. Gudstjeneste. Svenstrup højmesse.
Kl. 14.00 til 16.00. Fastelavn. FOBIS. Kulturhuset.
Kl. 19.30. Stillegudstjeneste med indledning til fasten.
Kl. 18.30. Dilettant. Specielt for børn. FOBIS. Kulturhuset.
Kl. 19.00. Dilettant. Generalprøve. FOBIS. Specielt for pensionister.
Kl. 19.00. Dilettant. Premiere. FOBIS. Kulturhuset.
Kl. 10.30. Ungdomsgudstjeneste med temaet ”Pilgrimsvandring”.
Kl. 17-20. Mød unge mennesker, der beretter om kampen mod sult.
Kl. 19.30. Gudstjeneste.

Søndag
Søndag
Onsdag
Søndag
Tirsdag
Onsdag
Onsdag
Søndag
Torsdag
Lørdag
Søndag
Torsdag

04. mar.
04. mar.
07. mar.
11. mar.
13. mar.
14. mar.
14. mar.
18. mar.
22. mar.
24. mar.
25. mar.
29. mar.

Kl. 09.00. Gudstjeneste og sogneindsamling.
Kl. 14.30. Søndagscafe.
Kl. 18.00. Madklub.
Kl. 10.30. Menighedsgudstjeneste.
Kl. 18.00. Skolefest for indskolingen. Kulturhuset.
Kl. 18.00. Skolefest for mellemtrinnet. Kulturhuset.
Deadline for ”Rundt om Stevning” nr. 141.
Kl. 10.30. Gudstjeneste. Svenstrup højmesse.
Kl. 19.00. Debataften: Den nye Gud. Konfirmandstuen.
”Rundt om Stevning” nr. 141 udkommer.
Kl. 19.00. Maria-gudstjeneste.
Kl. 19.30. Foredrag med Biskop Erik N. Svendsen. Nørherredhus.

Søndag
Torsdag
Fredag
Søndag
Mandag
Mandag
Søndag

01. apr.
05. apr.
06. apr.
08. apr.
09. apr.
09. apr.
15. apr.

Kl. 10.00. Konfirmation.
Kl. 19.00. Skærtorsdag. Nadvergudstjeneste.
Kl. 10.30. Langfredag. Meditativ gudstjeneste over korsordene.
Kl. 10.30. Opstandelsesgudstjeneste. Svenstrup højmesse.
Kl. 11.00. Vandre-gudstjeneste fra Nygård.
Kl. 14.00. Gudstjeneste. Svenstrup højmesse.
Kl. 10.30. Gudstjeneste. Svenstrup højmesse.

FEBRUAR

MARTS

APRIL

EJVIND BOJSEN, SKOLEVÆNGET 12A, TLF. 74 45 83 59. Mail: ejvind@sonderborg.dk
DEADLINE FOR STOF TIL “RUNDT OM STEVNING” NR. 141 ER DEN 14. MAR. 2012.
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