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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 
Fritidsklubben Dorte Nissen                           31 37 08 97 
 Skolevænget 9 
Fritidsklubben - udlejning til fødselsdage www.stevningkulturhus - Stevning Fritidsklub. 
  
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 Nicolai Ranzau (Svenstrup) 40 17 61 41 
 Pedel Frank Boye (Guderup) 20 97 82 06 
KFUM-spejderne  Carsten Davidsen 29 49 50 51 
 Stevning Gade 2b   
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 52 19 18 13 
 Sandvigvej 4 
Stevning landsbylaug  Lene Sørensen      28 57 80 70 
 Hjortspringvej 19 
Stevning Vandværk Kjeld Nissen 74 45 94 26 
 Ravnsbjergvej 3 
 
 

Se bladet i farver på: http://stevning.infoland.dk/ 
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STEVNING RINGRIDNING 
Hos Jacob Rudolph, Skolevænget 23 

P 
R 
O 
G 
R 
A 
M 

 
 kl. 11.00  
Ryttere og voksne/børn med pyn-
tede cykler samles på Gølling-
gaard  
 
Kl. 11.30  
Optog gennem byen. Bagerst i 
optoget er der mulighed for at 
sidde med på et “fok”-læs.  
 
Kl. 12.00  
Ringridningen starter  
 
Kl. 12.30  
Cykel- og traktor ringridningen 
starter  
Først børn dernæst voksne  
 
Kl. 15.30  
Cykel- og traktorkongen udråbes  
 
Kl. 16.00  
Kongen udråbes og herefter 
præmieuddeling  
 
Kl. 16.30  
Afslutning  
 
Kl. 19.00  
Frokost i Jacob´s maskinhus  
 
Kl.21.30  
spilles der op til dans 

 
 INFORMATIONER:  
 
Hvem kan deltage:  
Stevning, Stolbro, Stolbrolykke og 
Dynved. Rytter med hest må invite-
re en gæste-rytter med ( en uden 
for de nævnte byer). Krav er at gæ-
ste-rytter selv medbringer en hest  
 
Ridekort/cykelkort og havetraktor:  
Ridekort pris kr. 40,-  
Cykelkort pris kr. 20,-  
Traktorkort pris kr. 20,- 
 
Frokostbilletter:  
Frokosten er for ALLE  
Pris: kr. 150,- inkl. 2 retters.  
Børn under 14 år ½ pris.  
Drikkevarer skal købes i baren.  
 
Ridekort/frokostbilletter kan købes 
hos nedenstående bestyrelses-
medlemmer. sidste frist for tilmel-
ding er søndag den 26 august.  
 
Henrik Hedegaard 73458091 / 
23665611  
Bent Bladt 74459582 / 20290620  
Linda Christensen 74459727  
Claus Hansen 21748858  
Marianne Von Qualen 73452020  
Nis Mathiesen 
 
Vi håber, at I alle vil møde talrigt 
op, og hejse flaget denne dag. 
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NYT FRA KLUBBEN  
Vi fra Klubben vil gerne sige: 

TUSIND TAK 
For den gode opbakning, der har været til  

vores initiativ. 
Hver onsdag fra midt i januar til sidst i marts, 
har klubben været besøgt af 20-25 glade børn, 

der har hygget sig med musik og spil. 
 

KLUBBEN starter op igen til efteråret, hvor vi 
regner med, at starte først i september måned. 

Endelig dato for opstart vil blive annonceret her i bladet, 
og der vil blive sendt en seddel med hjem i skoletasken. 

 
Er der flere forældre der har lyst til at hjælpe os, så meld 

jer gerne til Dorte Nissen på tlf. 31370897  
 Med håb om at se jer alle igen, vil vi gerne ønske alle 

en rigtig god sommer. 
Hilsen klubrådet  

Dorte, Helle og Heidi. 
 

 

 

 



- en god forbindelse

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

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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FRA SØNDAGSCAFEEN 
 

En lille hilsen fra os til alle, som har besøgt cafeen. Tak skal i have. Pengene denne gang 

blev delt lidt, 1000.00 kr går til hjælp til renovering af Petanquebanen og 700.00 kr til IT loka-

let. 

Angående Petanquebanen har vi en lille bøn til pædagogerne.  Banen er ikke en sandkasse 

eller en racebane, hold lidt øje med børnene så de petanquespiller har fornøjelse med den 

renoveret bane, hver gang de kommer.  

Vi starter op igen til oktober, indtil da en hilsen til alle Stevninger fra 

 Connie, Mary, Lene, Magdalene, Rita og Brigitte 

 

 

 

 

FRA LANDSBYLAUGET 
 

Landsbylauget har ansøgt flere fonde om tilskud til badebro, borde og bænke til opsætning 

ved Sandvig og Stevning Nor, samt etablering af grill-pladser begge steder.  

Vi forventer at kunne gennemføre projektet i foråret 2013. 

 

Vi vil gerne opfordre byens borgere til at henvende sig til Landsbylauget hvis man har ideer til 

projekter som kan komme byens borgere til gode. 

 

Herudover vil vi gerne rette en tak til John Svane Christensen for hans utrættelige engage-

ment gennem en årrække som for formand for Landsbylauget. Han har gjort en kæmpe ind-

sats for Stevnings ve og vel, og har bl.a. været involveret i cykelstien mod paragraf 5, Stev-

ningnor stien, kulturhusets tilblivelse, pjecen om Stevning, børnehusets bevarelse, julearran-

gementer og ikke mindst som tv star J. Vi håber, at vi stadig kan trække på dine ressourcer, 

hvis det kniber. Tak. 
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Rundt om Stevning i 2012 
 Blad nr.   Deadline  Udkommer 

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: 6/6 – 3/9 
 

 

 

FRA NØRRESKOV-SKOLEN  
www.norreskov-skolen.dk 

 

Så samles vi alle…….. 
Tirsdag den 14. august er første skoledag efter sommerferien. Det bliver en speciel festlig 

dag, for da samles alle Nørreskov-Skolens elever på Nørreskov-Skolen i Guderup.  

Lige nu arbejder lærerne på højtryk for at danne nye klasser. Skolebestyrelsen har netop 

vedtaget, at der skal dannes nye klasser på nuværende 0. til 5. årgange.  

 

Ferieplan 12-13 
 

1. skoledag efter sommerferien - tirsdag den 14. august 2012 
Efterårsferie………. Lørdag den 13. oktober -    søndag den 21. oktober 2012 
Juleferie…………… Lørdag den 22. december -    onsdag den 2. januar 2013 
Vinterferie…………. Lørdag den 9. februar -    søndag den 17. februar 2013 
Påskeferie………… Lørdag den 23. marts -    mandag den 1. april 2013 
St. Bededag………. Fredag den 26. april -    søndag den 28. april 2013 
Kristi Himmelfartsferie… Torsdag den 9. maj -    søndag den 12. maj 2013 
Pinseferie………….. Lørdag den 18. maj -    mandag den 20. maj 2013 
Grundlovsdag…….. Onsdag den 5. juni 
Sommerferie………. Lørdag den 29. juni  

 
De nævnte dage inklusive. 

 

 
 

 



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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FRA LOKALHISTORISK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1771 blev alle boel, kådsteder, inderstesteder og marker opmålt og registreret med nr. så det 

kunne ses, hvilke marker der hørte til de forskellige boel og kådsteder. 

 

127   Hjortspringvej 4 (Stevninghøj) 

128   Skolevænget 17  166   Hjortspringvej 9 

146   Hjortspringvej 5  147   Skolevænget 15 

148   Skolevænget 19  149   Skolevænget 8 

151   Stevninggade 2  152   Stevninggade 5 

153   Stevninggade 7  154   Stevninggade 19 

155   Stevninggade 21  157   Skolemesterens mark 

 

Alle kådstedernes marker grænser ind mod Hjortsprings parceller og var på 2-3 tdr. land. 

Historien om Lillemarksvej 

 

Historien om Lillemarksvej 
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På Stevninghøj hed ejeren Peter Petersen Høi f. 1757, gift 1783 med Anne Cathrine Madsen. 

Peter Petersen Høi opretter en vej til samtlige kådneres marker, den går igennem hans 

gårdsrum og hans bagved liggende have over til kådnernes jordstykker, vejen skal begynde 

ved skolemesterens jordstykke. 

Til gengæld afstår kådnerne deres stykke Gademaj, som han nu må indhegne og bruge til 

gavn og nytte. 

Dette bliver underskrevet af Peter Petersen Høi og samtlige kådnere og sendt til Herredsfo-

geden i Nordborg. 

For alt dette får de en regning fra Herredsfogeden, som de nok syntes var for stor, for de 

sender en bøn om nedsættelse af regningen. 

Dette må bliver imødegået for 1796 sender de en tak til Herredsfogeden for den gode be-

handling, de har fået ved sagens forløb angående den nye vej. 

Peter Petersen Høi flytter 1795 til Dalby. 

Den nye ejer hedder Hans Christian Hansen Høi f. 1770 og gift med Kirstine Lind f. 1769. 

1796 anlægger Hans Chr. Hansen Høi en retssag mod Peter Petersen Høi og samtlige kåd-

nere i Stevning for at få omstødt brugsretten til den nye vej. 

Vidner i sagen er Chresten Hansen Rudolph 74 år og Chresten Clausen 52 år. 

Som syns-og skønsmænd bliver indkaldt: 

Jacob Clausen i Svenstrup,  Hans Nymand i Sjellerup, Hans Henrik Uhlenberg i Holm, Matz 

Nissen i Oksbøl, Jørgen Christensen i Egen og Claus Jacobsen i Svenstrup. Alle synsmænd 

bliver spurgt om deres syn på den eksisterende vej, og alle siger ja til at den skal blive – og 

den ligger der stadigvæk 2012. 
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DET FOREGÅR 
 

I 

 

Skolevænget 14 
 

2012 - 13 
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Juni 2012 
Lørdag 2.jun.     kl. 13.00  kulturhuset            Stevning Musikfestival 2012    
 
På Stevning Musikfestival er der også andre aktiviteter :  
Kræmmermarked for alle                                              Her kan du gøre et godt køb. 
Der sælges Amerikansk lotteri med flotte præmier      5 lodder for 20 kr.    Amerikansk lotteri trækkes kl. 
19.30 
Du vil også kunne udfordre dine venner ved at banke søm………………... 
Specielt for børnene kl. 13.00 – kl. 18.00: 
Fiskedam                                                                       Hvor der fiskes efter gaver til en pris af 20 kr. 
Pilekast                                                                          Hvor der kastes med pile efter balloner 3pile for 10 kr. 
Flødebollekaster                                                            Kast med bolde og se om du kan ramme plet 3kast for5kr. 
Der er også mulighed for at få brugt noget energi på hoppepuden 
Og så får Musikfestivallen også besøg af en brandbil 
 
På Stevning Musikfestival kan du købe: 

is – slik – chips – ringridderpølser – aftensmad – drikkevarer 
og 

billetter til 80ér fest d. 5. oktober kl. 18.00 – pris 225 kr. pr. billet 
 
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.  
 
August 2012 
Lørdag 11.aug. kl. 15.00 kulturhuset  Cykeltur for alle 
 
September 2012 
mandag 3sep. kl. 18.00 Madklubben køkken Fællesspisning 
tirsdag 4.sept.      kl. 19.00 kulturhuset caféen PC- kursus hold 1 starter kl. 19.00 - 21.00 
onsdag 5.sept.      kl. 09.00 kulturhuset caféen PC- kursus hold 2 starter kl. 09.00 – 11.00 
0nsdag 5.sept.      kl. 19.00 kulturhuset caféen PC- kursus hold 3 starter kl. 19.00 – 21.00 
 
Oktober 2012 
Fredag 5.okt.      kl. 18.30 Kulturhuset Salen 80ér fest med spisning og levende musik.  
 
Faste tidspunkter: 
Petanque:   alle er velkomne 
Vi spiller alle torsdage kl. 09.30 – ca. kl. 11.00.  
 
Leg og motion for rigtig voksne:  
Mandage kl. 09.00 – 11.00  sæson start d. 24. september sæson slutter 25. marts 2013 
 
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: sfogsv4@gmail.com .  Deadline for materiale 
til næste udgave er d. 15. august. Rundt om Stevning nr.142 udkommer d. 25. august og E`SvenstruPPe ud-
kommer ca. d. 29. august. 
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: 

Tirsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen. Første gang d. 4. september og sidste gang d. 13. november 2012.  
                                                                                                                     (der er ikke kursus d. 16. oktober) 

Hold nr. 2-2012: 
Onsdage kl. 09.00 – 11.00 i Caféen. Første gang d. 5. september og sidste gang d. 14. november 2012.  
                                                                                                                     (der er ikke kursus d. 17. oktober) 

Hold nr. 3-2012:  
   Onsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen. Første gang d. 5. september og sidste gang d. 14. november 2012. 

                                                                                                                     (der er ikke kursus d. 17. oktober) 
 
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 + 4 personer med egen
computer. Der er max. 9 deltagere på hvert hold. 
 
Det koster 100 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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Cykeltur for hele familien
Vi starter fra Stevning Kulturhus
Skolevænget 12
lørdag d. 11. august 2012
Kl. 15.00
Cykelturen varer ca. 2 timer, og der er indlagt 
pauser undervejs. Vi har en depotvogn med 
hvis nogen trænger til en kop kaffe med kage, 
en øl, en vand eller en cykel går i stykker. 
Cykeltursbillet   for voksne 15 kr. og børn 10 
kr.

Når vi kommer tilbage til Kulturhuset er 
grillen tændt og der kan  købes vand  øl, 
ringridderpølser og kartoffelsalat.

--------------------
-Ringridderpølse med brød 15 kr.
-Ringridderpølse med kartoffelsalat  og

flutes 25 kr.

Bagefter er der almindelig hygge hvor 
der også kan spilles petanque og  
vikingespil.

Bestyrelsen for Stevning kulturhus står for arrangementet
med hjælp fra Anette Bendixen.

Her er et rigtig godt tilbud til dig!
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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 KIRKEN 
 
 
 

Særlige begivenheder i Svenstrup Kirke og Sogn juni - august 2012: 

 
 
 
Søndag d. 24. juni kl. 19.00 SOMMERAFTENSGUDSTJENESTE 
Hen over sommeren (her den 24. juni + 1. og 8. juli samt 12. august) vil vi øge antallet af 
aftensgudstjenester. Her vil vi fejre de lyse sommeraftener med en kort og let gudstjeneste, 
der er præget af Højskolesangbogens sommersange, sommerdigte og jazzede musik-indslag. 
Prædikenen over dagens evangelium vil være kort og billedrig, og det hele vil ikke tage læn-
gere, end at man kan holde grillen varm. En rigtig sommerlig oplevelse i din lokale kirke. 
 
Fredag d. 29. Juni kl. 17.00 En Sommeraften i Præstegårdshaven 
Som sidste år inviteres hele sognet og dets venner til en hyggelig grill-aften i Svenstrups 
smørhul af en præstegård med park og skov – se nærmere i kommende flyveseddel. 
 
 

Fredag d. 24. august kl. 17.00 Spaghettigudstjeneste 
Familiehygge i Svenstrup Kirke med efterfølgende spaghetti i konfirmandladen. Tag alle bør-
nene med til fortælling, drama og sang i en stemningsfuld kirke. Kl. ca. 17.45 går vi ned og 
hygger os med spaghetti og kødsovs i konfirmandladen. 
 
Søndag d. 9. september kl. 10.30 rytmisk præget Svenstrup-højmesse med ind-
skrivning af de nye konfirmander (let frokost i konfirmandladen for forældre og 
kommende konfirmander) 
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Konfirmanderne har ordet 
 

 
 
Under denne rubrik bringes hen ad vejen årets kon-
firmanders bemærkninger til mødet med kirken og 
konfirmationen 
Rikke Bak Frølund lægger ud: 
Jeg blev konfirmeret d. 1. april i Svenstrup Kirke. Til konfir-
mationsforberedelsen op til konfirmationen har jeg lært 
meget om, hvad det egentlig er jeg tror på og måske endda 
lært at være et bedre menneske. Når man er blevet konfir-
meret, bliver man lidt mere behandlet som en voksen. Kon-
firmationen betyder også, at jeg selv har sagt ja til, at jeg 
tror på Gud. Ved dåben var det jo mine forældre, der sagde 
ja for mig. Festen efter har også betydet meget, fordi hele 
min familie og nogle venner var der for at fejre det sammen 
med mig. 
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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: 
 
 
 

” Mens disciplene talte sammen, stod han pludselig midt i blandt dem, og han si-
ger til dem: ”Fred være med jer!” 
De blev bange og forfærdede og troede, det var en ånd, de så. Men han sagde til 
dem: ”Hvorfor er I rystede, og hvorfor kommer der tvivl i jeres hjerte? Se på mine 
hænder og fødder – DET ER MIG!” 
… Han tog dem med ud af byen, hen i nærheden af Betania, og løftede sine hæn-
der og velsignede dem. Idet han velsignede dem, skiltes han fra dem og blev bå-
ret op til himlen. De tilbad ham, og fyldt med glæde vendte de tilbage til Jerusa-
lem, og de var hele tiden i templet og lovpriste Gud.” 

                                    Lukas-evangeliet kap. 24, 36-39. 50-53 
 
Det kalder jeg en værdig afsked – én, der holder visionerne åbne – én, der giver åndelig bæ-
rekraft. 
Lige meget hvem og hvordan – så er det at sige farvel til vores nærmeste - så vel som til 
vores eget liv - den tungeste opgave tilværelsen byder os. 
En tilværelse, hvor vi i lighed med Jesu korsfæstelse møder mange former for grusomhed og 
kulde. 
I familiernes mikrokosmos som i den store verden, må mennesker ofte leve med en hadets 
og krigens logik, som fjerner os fra vores menneskelige grundlag: bevidstheden om kærlig-
heden, drømmenes og legens afgørende og bærende magt i livet. 
 
Særligt her om foråret er der mange, der tager deres eget liv, eller geråder ind i en depressi-
on, fordi traumatiske oplevelser og menneskelig kulde og ensomhed har gjort dødens stilhed 
og det tunge farvel til livet lettere end den falske og forpinte virkelighed, som vi mennesker 
sommetider lever i. 
Hver dag må vi mennesker kæmpe for at bevare blikket for den Himmel af lys, glæde og 
taknemmelighed, som giver vores virkelighed bærekraft. 
I disse dage bærer Aung San Suu Kyi i Burma det lys – den glæde og taknemmeligheden 
over at være menneske – videre, som hun fik fra sin Far, der blev dræbt, da han var ved at 
opbygge et fredeligt demokrati i landet efter befrielsen fra det engelske overherredømme. 
I disse dage bærer hendes fredelige og af Ghandi inspirerede politiske liv endelig frugt – hun 
har siden først i maj været fuldgyldigt medlem af det parlament, som militærstyret endelig 
har givet lov til at konstituere sig. 
 
Båret af en fælles drøm med sin mand, der døde mens hun var afskåret fra ham i sin husar-
rest i Burma – 
støttet og fulgt af den ene af sønnerne, som fik lov at rejse ind i landet og genforenes med 
hende her i november for 1½ år siden – bærer hun nu den drøm om demokrati og menne-
skelighed for de hårdt ramte burmesiske indbyggere videre – se filmen om hende! 
Hun og mange andre er eksempler på, at der findes en livsbærende kraft i de drømme, som 
kommer til udtryk i symboler og fortællinger om åndeligt menneskeligt fællesskab. 
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Drømme, som får os til at blive taknemmelige for selv små tegn på, at menneskelighed og 
kærlighed findes. 
Sådan har det burmesiske folk og dets munke igen og igen mødt op ved den smukke villa, 
hvor militæret havde spærret hende inde, for at råbe til hende: 
Aung San Suu Kyi! - Aung San Suu Kyi! 
Og for at se hende bekræfte det: 
Ja, det er mig! – jeg lever, og bærer drømmen og den åndelige kraft videre for jer! 
Sådan sagde Jesus også til sine disciple: 
”Se – det er mig – jeg er!” 
 

Bo Scharff, sognepræsten 
 
 
 

Stilhed, lystænding og fyraftensfred i kirken på hverdage 
Hver mandag er der mandagsstilhed kl. 18.30 
Om torsdagen kl. 17 er der lystænding og forbøn 
Tirsdag i lige uger kl. 16.15 holder vi FYRAFTENSFRED  
– et møde i kirkens kor, hvor evangeliets budskab om fred formidles af improvise-
ret lyd fra vores stemmer. 
 
 

Dåb 
Den 12. maj: Ida Inge Jung Davidsen (dåbsord: Vær barmhjertige, som jeres Fader er barm-
hjertige! – Lukas 6, 36) 
 

Døde 
Den 30. april: Anker Jeppesen 
 

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 tele-
fon 74 45 63 02 og mobil 29 36 04 08. 
 

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

Der er altid mulighed for at træffe sognepræsten enten ved at henvende sig på præstegår-

dens kontor (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 gudstje-

neste i kirken de fleste torsdage kl. 17.00 og tirsdage i lige uger kl. 16.15 til FYR-

AFTENSFRED!. 

Tlf.: 21 67 72 05 – e-mail: BOSC@km.dk 

 

Menighedsrådet 
Der holdes ordinært møde den 19. juni og den 21. august begynder vi igen efter sommerfe-

rieperioden.  

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.  

Den 4. september er der opstillingsmøde til det nye Menighedsråd, som skal vælges 

efter følgende valgkalender: 

25. september: kl. 19: Tidligste tidspunkt for aflevering af kandidatliste 

2. oktober: Kl. 19: Sidste frist for indlevering af kandidatlister 

16. oktober: Kl. 19: Sidste frist for afhjælpning af mangler ved kandidatlister 

Aflysning af valg i sogne med aftalevalg 

13. november: Menighedsrådsvalg 2012 
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FRA MENIGHEDSRÅDET 
 
 
Skal Svenstrup Kirke lukkes og kun bruges ved dåb, konfirmation, bryllup og begra-
velse? (svarende til 16 gange i 2011)* 
- eller skal der fortsat være døgnåbent i Svenstrup kirke? Det er op til dig!! 
 

 

*Der var i 2011: 7 døbte, 2 vielser, 6 begravelser og 1 konfirmationssøndag med 23 konfir-

merede. 

Folkekirken er kirke for de folk, der bor i sognet.  

 

Svenstrup kirke er således kirke for alle os 1220 medlemmer af folkekirken (ud af 1354), der 

bor i Svenstrup sogn, dvs. Stevning og Svenstrup (tallene er pr. 1.1.2012). 

Alle vi 1220 har indflydelse på, hvordan Svenstrup Kirkeskal være, da sognet har sit eget 

menighedsråd på 6 folkevalgte medlemmer, der står for kirkens drift. 

I år er det valgår, så du har nu chancen for at være med til at bestemme Svenstrup Kirkes 

fremtid enten ved selv at sige ja til at være kandidat til menighedsrådsvalget, eller ved at op-

fordre en person, du har tillid til, til at stille op. Og endelig ved at møde frem til opstillings-
mødet 4. september i Konfirmandladen. 

Mulighederne her i Svenstrup er mange: 

  Årligt budget på kr. 1.371.200 (i 2012) 

 1 aktiv og engageret præst (ansat af kirkeministeriet) 

 1 flittig graver og en sæsonansat gravermedhjælper (ansat af menighedsrådet) 

 1 kreativ organist og korleder (ansat af menighedsrådet) 

  unge kirkesangere 

 1 børnekor  

 ca. 10 frivillige der aktivt hjælper til ved gudstjenester og andre aktiviteter 

 1 smuk middelalderlandsbykirke 

 1 konfirmandlade 

Der er plads til mange flere kirkegængere og brugere af kirkens aktiviteter. 

 

Har du gode ideer til, hvordan disse gode resurser kan bruges til gavn for dig og de andre 
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1219 beboere her i sognet, så er det lige noget for dig, at komme ind i rådet eller blive aktiv 

som frivillig. 

 

Skal gudstjeneste altid være søndag formiddag? – hvad med en tirsdag aften eller en 
fredag eftermiddag? 
Der er rigtig mange muligheder for at gøre tingene på, så kirken får et nutidigt præg. Kun fan-

tasien sætter grænserne.  

2 af det nuværende råds medlemmer genopstiller (Mona Boysen og Klaus Nørrelykke). Af de 

4 afgående medlemmer fortsætter de 2 som frivillige. 

Så der er brug for din indsats, som kandidat eller som frivillig. Det er tanken at oprette en 

”bank” af frivillige med mange forskellige evner og styrker, som kan hjælpe til ved kirkens 

forskellige arrangementer og aktiviteter. 

Vil du vide mere? Har du spørgsmål? 
 
- om rådets opgaver og arbejdsfordeling 
 
- om samarbejdet med præsten, organisten og graveren 
 
- om de frivilliges opgaver 
 
- om det særlige ved Svenstrup Kirke 
 
- om selve menighedsrådsvalget 
 
kan du henvende dig til Asta Broesby-Olsen tlf. 20411965 eller pr.mail astabroes-

by@gmail.com, så kan vi evt. aftale et møde med et eller flere af det nuværende råds 
medlemmer. 
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AKTIVITETSKALENDER 
 
Faste tidspunkter: 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. 

 
 
MAJ 
Lørdag 26. maj ”Rundt om Stevning” nr. 142 udkommer 
Søndag 27. maj Kl. 10.30. Pinsedag. Svenstrup højmesse. 
26/5 til 28/5 incl. Pinseferie. 
Mandag 28. maj Kl. 10.30. Udflugtsgudstjeneste. Saxappeal. Nygård strand. 
 
JUNI 
Lørdag 02. jun. Kl. 13.00 til 24.00. Stevning Musikfestival. 
Søndag 03. jun. Kl. 10.30. Trinitatis. Svenstrup højmesse. 
Tirsdag 05. jun. Grundlovsdag. Skolen holder lukket. 
Onsdag 06. jun. Kl. 18.00. Madklub. 
Søndag 10. jun. Kl. 10.30. Svenstrup højmesse. 
Søndag 17. jun. Kl. 10.30. Menighedsgudstjeneste 
Søndag 24. jun. Kl. 19.00. Sommeraftensgudstjeneste. 
Fredag 29. jun. Kl. 17.00. En sommeraften i Præstegårdshaven. 
Fredag 29. jun. Sidste skoledag inden sommerferien. 
Lørdag 30. jun. Skolen holder sommerferie indtil den 13. august incl. 
 
JULI 
Søndag 01. jul. Kl. 19.00. Sommeraftensgudstjeneste. 
Søndag 08. jul. Kl. 19.00. Sommeraftensgudstjeneste. 
Søndag 15. jul. Kl. 10.30. Svenstrup Højmesse. 
Søndag 22. jul. Ingen gudstjeneste i Svenstrup kirke. 
Søndag 29. jul. Ingen gudstjeneste i Svenstrup kirke. 
 
AUGUST 
Søndag 05. aug. Kl. 19.00. Aftengudstjeneste. Ole W. Sørensen. 
Lørdag 11. aug. Kl. 15.00. Kulturhusets cykeltur for alle. 
Søndag 12. aug. Kl. 19.00. Sommeraftensgudstjeneste. 
Tirsdag 14. aug. Første skoledag efter sommerferien. 
Onsdag 15. aug. Deadline for stof til ”Rundt om Stevning” nr. 143. 
Søndag 19. aug. Kl. 16.00. Svenstrup Højmesse. 
Fredag 24. aug. Kl. 17.00. Spaghettigudstjeneste. Derefter spisning. 
Lørdag 25. aug. ”Rundt om Stevning” nr. 143 udkommer. 
 
SEPTEMBER 
Søndag 02. sep. Kl. 10.30. Svenstrup Højmesse. 
Mandag 03. sep. Kl. 18.00. Madklub. 
Søndag 09. sep. Kl. 10.30. Rytmisk præget gudstjeneste. Indskrivning konfirmander. 
 
EJVIND BOJSEN, SKOLEVÆNGET 12A, TLF. 74 45 83 59. Mail: ejvind@sonderborg.dk 
DEADLINE FOR STOF TIL “RUNDT OM STEVNING” NR. 143 ER DEN 15. AUG. 2012. 


