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STEVNING RINGRIDNING
1. september 2012
Hos Jacob Rudolph, Skolevænget 23
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kl. 11.00

Ryttere og voksne/børn med pyntede cykler samles på Gøllinggaard
Kl. 11.30

Optog gennem byen. Bagerst i
optoget er der mulighed for at
sidde med på et “fok”-læs.

INFORMATIONER:
Hvem kan deltage:

Stevning, Stolbro, Stolbrolykke og
Dynved. Rytter med hest må invitere en gæste-rytter med ( en uden
for de nævnte byer). Krav er at gæste-rytter selv medbringer en hest
Ridekort/cykelkort og havetraktor:

Ridekort pris kr. 40,Cykelkort pris kr. 20,Traktorkort pris kr. 20,-

Kl. 12.00

Ringridningen starter
Kl. 12.30

Cykel- og traktor ringridningen
starter
Først børn dernæst voksne

Frokostbilletter:

Kl. 15.30

Cykel- og traktorkongen udråbes
Kl. 16.00

Kongen udråbes og herefter
præmieuddeling
Kl. 16.30

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 bestyrelsesmedlemmer. sidste frist for tilmelding 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

Afslutning
Kl. 19.00

Frokost i Jacob´s maskinhus
Kl.21.30

spilles der op til dans

Vi håber, at I alle vil møde talrigt
op, og hejse flaget denne dag.
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SÅ STARTER KLUBBEN IGEN
Onsdag d.5. sep. kl. 17.00 til 20.00
Så kom og vær med til en hyggelig opstart!!!
Tag mor og far med,
for vi serverer aftensmad. Drikkevarer kan købes.
Ønsker du/i at spise med er der bindende tilmelding
Hos: Dorte Nissen tlf.31370897
Helle Henningsen tlf. 27126098 el. mail hellej@bbsyd.dk
Heidi Christensen tlf. 28736193 el. mail hslc@live.dk .

Tilmelding til aftensmad senest d.31.august

Du er selvfølgelig også velkommen, selvom du ikke vil spise med.
Program for efteråret
d. 5. sep. Opstart med mad HUSK TILMELDING
d. 12. sep.
d. 19. sep.
d. 26. sep.
d. 3. okt. Laver vi masker, flagermus og
d. 10. okt. græskar i karton
d. 17 okt. HOLDER VI EFTERÅRSFERIE
d. 24. okt. udhuler vi græskar til lygter
d. 31. okt. HOLDER VI HELLOWEEN
d. 7. nov. Begynder vi på julekort og pynt
d. 14. nov. Laver vi julegaver
d. 21. nov. Laver julegaver og får varm kakao
d. 28. nov. Laver vi juledekorationer/kalenderlys

d. 5. dec. Bager vi julekager
d. 12. dec. Laver vi julegaver og
d. 19. dec. Pakker julegaver ind
D. 26. dec. og d. 2. jan. Holder vi
juleferie
Onsdag d. 9. jan starter vi op igen
med varm kakao og boller.
Forårets program kommer i
” Rundt om Stevning” i januar

Du kan selvfølgelig også bare spille bordtennis, bordfodbold, air hockey og Play-station eller
lytte til lidt god musik

Har du lyst til at tilbringe nogle hyggelige timer sammen med dit eget og andres
børn,
eller er du en ældre medborger,
der har lyst til at være kreativ sammen med børnene er du altid velkommen.
Vi glæder os til at høre fra jer, så meld til ved Dorte Nissen tlf. 31370897
På glædeligt gensyn Klubrådet
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- 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

En aften omkring

Maleren Emil Nolde
Om hans liv og kunst

Hvor:

Nygård den gamle skovfogedbolig i
Nørreskoven på Als

Hvornår:

Tirsdag 2.oktober kl. 19.00

Medvirkende:

Kunsthistorikeren Helle Binding

Entre:

25 kr.

Traktement:

Kaffe og kage kan købes

Arrangør: Foreningen Nygård
www: nygaard-als
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FRA NØRRESKOV-SKOLEN
www.norreskov-skolen.dk

Ny start:
Nørreskov-Skolen klipper snoren!
Tirsdag d. 14. august startede skoleåret for Nørreskov-Skolen op for første gang på én
matrikel efter at have fungeret som én skole på to adresser siden 2003, hvor skolen
blev dannet.
Første

skoledag

i

skoleåret

2012 / 2013 valgte vi at starte
helt specielt”, siger skoleleder
Ejvind Bojsen, ”for den skulle vi
markere”.
”Vi har glædet os længe til specielt denne første skoledag”.
”Det er godt for både børn og
personale, at vi nu er samlet ét
sted og kan koncentrere os om
at lave skole – for det er vi rigtig gode til”, fortsætter han.
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”Personalet har arbejdet på højtryk for at være klar til at møde eleverne, for specielt faglokalerne har været fyldt med flyttekasser med ting fra vores gamle afdeling i Svenstrup, og de
tømmer jo ikke sig selv”, fortæller han. Selve den fysiske flytning har skolens tekniskadministrative personale selv stået for. ”Det gik rigtig godt og noget hurtigere end vi havde
turde håbe på”, fortæller skolelederen, ”så der har også været tid til ferie”.
Programmet for d. 14. august – første skoledag
Dagen blev markeret ved at alle mødtes på vores stadion kl. 8.00, hvor vi bl.a. hilste på de
nye børnehaveklassebørn og samtidig markerede, at skolen stadig arbejder med positiv
psykologi og fokuserer på hinandens styrker. Samtidig forevigede vi dagen med et billede
af alle skolens elever og personale!
Det er og bliver en stor dag, som vi meget gerne ville
markere for børnene – en festlig dag, Derfor valgte vi, at
inden vi skilles for at gå i klasserne, markeredes vores
nye fælles start ved at skolebestyrelsesformand Henrik
Christensen råbte hurra for et nyt skoleår sammen med
eleverne og bagefter klippede snoren over til NørreskovSkolen anno 2012.
Dagen sluttede kl. 11.45, og inden da havde alle elever været forbi vores lille pølsevogn og
fået en første-skoledags-pølse at gå hjem på.

Fakta:
I skoleåret 2012/2013 starter Nørreskov-Skolen op med 477 elever og 59 lærere og pædagoger.
Nørreskov-Skolen er placeret i Guderup og fik sit nuværende navn i forbindelse med at
Hjortspringskolen i Svenstrup og Guderup Skole blev lagt sammen i 2003. Pga. børnetallet
besluttede skolebestyrelsen i 2010 at lukke afdelingen i Svenstrup. Skoledistriktet er derfor
stadig det samme, men nu går eleverne på skolen i Guderup, hvor skolen bl.a. har sikret i
samarbejde med Sydbus, at der er en optimal skolebus til og fra skole for de børn, der kommer fra Svenstrup / Stevning-området.
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2 nye børnehaveklasser

45 nye elever fordelt på 2 klasser havde 1. skoledag tirsdag den 14. august.
Første skoledag har altid været en stor dag, som man husker i mange år fremover. Og det
kunne man også se på de nye elever i tirsdags. Flotte i tøjet med nye skoletasker, håret sat –
og helst mor eller far ved hånden.
Det var nok lidt overvældende for dem om morgenen, idet hele skolen havde fælles start på
sportspladsen. Men alle overlevede, og jeg er sikker på, at de havde en god dag. Børnehaveklasseledere er Susanne Kampp og Maja Jørgensen.

Politikontrol

Vi har haft besøg af Jan Ganderup fra Sønderborg Politi. Han oplyste, at politiet fra mandag
den 20. august laver kontrol ved Nørreskov-Skolen.
For bilernes vedkommende vil fokus specielt være på parkering, mobilsnak og seler.
Børn skal være mindst 1,35 m for at måtte sidde på forsædet. Manglende sele for børn er
2000 kr + et klip i kørekortet. Manglende sele til voksne er 1500 kr.
For elevernes vedkommende vil der være fokus på cyklerne. Er de lovlige? Kører man 2 på
én cykel? Og når det bliver mørkt om morgenen, vil man selvfølgelig tjekke lys. Mindste bøde
for børn er 500 kr.
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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 SPEJDERNE
Hjortspringgruppen stopper

61 år er ingen alder, men alligevel ser det ud til at vi må sige stop.
Som det ser ud nu for Hjortspring gruppe har vi holdt vores sidste spejder møde.
Leder manglen i Hjortspring gruppe gør at vi har besluttet ikke at starte op igen efter sommerferien.
Det er med beklagelse at vi må tage dette skridt, men vi ser ingen anden udvej i denne situation.
Vi er to leder tilbage i gruppen som stadig har lyst til spejder arbejdet, men vi har snakket det
igennem mange gange og kommet til den konklusion, med 2 lederkan man ikke lave spejder
arbejde af en sådan kvalitet, at det vil kunne fastholde børnene i længden.
Er spejderarbejdet ikke spændene nok, vil børnene en efter en stoppe med at gå til spejder
og til sidst vil der være så få tilbage at det ikke er sjov og udfordrende nok.
Som sagt er vi 2 leder tilbage som gerne vil fortsætte
.Hvis det skal kunne lade sig gøre skal vi finde 2-3 nye voksne som har lyst til en udfordrende
fritids interesse som det at gå til spejder og tilbringe tid sammen med børn og unge er.
På næstkommende Gruppe og ledermøde, vil vi formentlig beslutte at lade gruppen eksistere
videre uden medlemmer i et års tid endnu.
Viser det sig muligheder for at starte den op igen så vil det hurtig kunne lade sig gøre.
Gruppeleder Hjortspring gruppen
Carsten Davidsen
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FRA LANDSBYLAUGET
Landsbylauget meddeler:

Vi arbejder videre på at skaffe midler til at reparere badebroen og opsætte borde og bænke
ved Sandvig og Stevningnor.
Vi har fået midler fra Sydbank Fonden, Danfoss Fonden og LAG, men har endnu ikke opnået
det nødvendige beløb og søger derfor også om midler i andre fonde.
Arbejdet forventes stadig færdiggjort i løbet af foråret 2013.
Med venlig hilsen
Lene Sørensen
Formand

Rundt om Stevning i 2012
Blad nr.
144
145

Deadline
19/09
14/11

Udkommer
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: 3/9, 2/10, 7/11, 6/12, 10/1.
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DET FOREGÅR
I

Skolevænget 14

2012 -13
17

I Stevning spiller vi petanque hele året. Vi spiller om torsdagen kl. 09.30 – 11.30. Vi spiller udendørs på petanquebanerne når vejret er godt, og indendørs i salen når vejret er knap så godt. Alle er velkomne til at deltage.
Vi har petanquekugler til udendørs og indendørs spil.
September 2012
Mandag 3.sep.
Tirsdag 4. sep.
17.00
Tirsdag 4.sep.
Tirsdag 4. sep.
21.00
Tirsdag 4.sep.
Onsdag 5.sep.
Onsdag 5.sep.
17.30
Onsdag 5.sep
Onsdag 5.sep.
Onsdag 5.sep.
Onsdag 5.sep.
Torsdag 6. sep.
21.00
Torsdag 6. sep.
Mandag 24.sep.

kl. 18.00
kl. 16.00

Madklubben
SIF

køkken
salen

Madklubben, fællesspisning.
Motions badminton starter sæsonen kl. 16.00 –

kl. 17.00
kl. 18.00

SIF
SIF

salen
salen

Motionsgymnastik starter sæsonen
Motions badminton starter sæsonen kl. 18.00 –

kl. 19.00
kl. 09.00
kl. 15.30

Kulturhuset
Kulturhuset
SIF

caféen
caféen
salen

Vagn starter nyt PC hold (se opslag)
Vagn starter nyt PC hold (se opslag)
Motions badminton starter sæsonen kl. 15.30 –

kl. 17.00
kl. 18.00
kl. 19.00
kl. 19.30
kl. 16.00

Fritidsklubben
SIF
Kulturhuset
SIF
SIF

klublokaler fritidsklubben starter sæsonen (se opslag)
salen
Zumba hold 1 starter sæsonen kl. 18.00 – 19.00
caféen
Vagn starter nyt PC hold (se opslag)
salen
Zumba hold 2 starter sæsonen kl. 19.30 – 20.30
salen
Motions badminton starter sæsonen kl. 16.00 –

Kl. 19.00
kl. 09.00

SIF
Else Willadsen

klublokale Kortspil starter sæsonen
caféen
Motion for ældre starter sæsonen

kl. 18.00
kl. 14.30
Kl. 18.30

Madklubben
Søndagscaféen
Kulturhuset

køkken
caféen
salen

Madklubben, fællesspisning
Søndagscafé for alle der er til kaffe/te og kage
80`er fest med 2 retters menu og levende musik

November 2012
Søndag 4.nov.
kl. 14.30
Onsdag 7.nov. kl. 18.00

Søndagscaféen
Madklubben

caféen
køkken

Søndagscafé for alle der er til kaffe/te og kage
Madklubben, fællesspisning

December 2012
Søndag 2. dec. kl.
Torsdag 6.dec. kl. 18.00
Søndag 9.dec. kl. 14.30

Fobis
Madklubben
Søndagscaféen

køkken
caféen

juletræstænding
Madklubben, vi spiser julemenu
Søndagscafé for alle der er til kaffe/te og kage

Januar 2013
Torsdag 5.jan.
Mandag 7.jan
Tirsdag 8.jan.
Onsdag 9.jan.
Onsdag 9.jan.
Søndag 6.jan.
Torsdag 10.jan.

Kulturhuset
Else Willadsen
Kulturhuset
Kulturhuset
Kulturhuset
Søndagscaféen
Madklubben

Salen
caféen
caféen
caféen
caféen
caféen
køkken

Den store Hellig Tre Konger aften i Kulturhuset
motion for ældre starter igen efter juleferien
Vagn starter nyt PC hold (se opslag)
Vagn starter nyt PC hold (se opslag)
Vagn starter nyt PC hold (se opslag)
Søndagscafé for alle der er til kaffe/te og kage
Madklubben, fællesspisning

Oktober 2012
Tirsdag 2.okt.
Søndag 7.okt.
Fredag 5. okt.

kl. 22.00
kl. 09.00
kl. 19.00
kl. 09.00
kl. 19.00
kl. 14.30
kl. 18.00
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Faste tidspunkter:

Petanque
Torsdage kl. 09.30 – 11.30

Vi spiller hele året ude på petanquebanerne eller inde i salen.

PC kurser i Stevning Kulturhus: Vagn Hesselager er instruktør

Hold nr. 1-2012: Tirsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen d. 4. september - d. 33. november 2012.
Hold nr. 2-2012: Onsdage kl. 09.00 – 11.00 i Caféen d. 5. september - d. 14. november 2012.
Hold nr. 3-2012: Onsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen d. 5. september - d. 14. november 2012.
Hold nr. 1-2013: Tirsdage kl. 09.00 – 11.00 i Caféen d. 8. januar - d. 19. marts 2013.
Hold nr. 2-2013: Onsdage kl. 09.00 – 11.00 i Caféen d. 9. januar - d. 20. marts 2013.
Hold nr. 3-2013: Onsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen d. 9. januar – d. 20. marts 2011.
Tilmelding og information ved Vagn Hesselager tlf. 40 18 20 60 mail: vagn@hesselager.com

Else Willadsen: Leg og Motion
Mandage
kl. 09.30 – 11.00

Sæsonen starter 24. september 2012 og slutter 25 marts 2013

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. 04.09.12. og sidste gang 18.03.2013.
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. 05.09.2012 og sidste gang 19.03.2013
Onsdage kl. 19.30 – 20.30 i gymnastiksalen.
Første gang d. 05.09.2012 og sidste gang 20.03.2013
Stevning Idrætsforening: Motionsbadminton i Gymnastiksalen:
Tildeling af tider ved Linda Christensen tlf. 60 94 27 42
Tirsdage kl. 16.00-17.00 + 18.00-21.00.
Første gang d. 04.09.12. Slut 18.03.2013.
Onsdage kl. 15.30-17.30
Første gang d. 05.09.12. Slut 19.03.2013.
Torsdage kl. 16.00 -21.00
Første gang d. 06.09.12. Slut 20.03.2013
Stevning Idrætsforening: Kortspil i klublokalet under den gule bygning:
Torsdage kl. 19.00 – 22.00.
Første gang d. 06.09.11. Slut udgangen af marts 12.
Stevning Fritidsklub
Onsdage kl. 17.00 – 20.00

sæsonen starter 4. september

Lokalhistorisk Forening: Åbent hus - alle er velkomne
Der er åbent 1. og 3. mandag i måneden kl. 15.00 – 18.00 (undtaget juli, august og december måned)
Denne Kulturhus-folder er en fast del af Rundt om Stevning og E SvenstruPPe. Materialet til folderen skal sendes til Steffen Fog, Sandvigvej 4, tlf. 74 45 88 13, mail: steffenfog@bbsyd.dk. Deadline for
materiale til næste udgave er d. 19. september. Rundt om Stevning nr.144 udkommer d. 29. september
og E`SvenstruPPe udkommer d. 3. oktober.
NYT! Gå ind på www.stevningkulturhus og se mere om Stevning kulturhus og de aktiviteter og
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MOTION og LEG
I Stevning
kulturhus

•
•
•

Vi er nogle stykker der har fået et lille hold op
at stå.
Det er vi glade for, men vil gerne have flere
med.
Vi laver Gymnastik som alle kan være med
til, enten siddende på en stol eller stå ende.
Vi bruger bolde og elastikker.
Der bliver trænet med muskler, balance og
bevægelighed.
Vi slutter altid med hygge og en kop kaffe/te.
Det foregår i caféen om mandagen kl. 09.30 –
11.00.
Sæsonen starter mandag d. 24. september
2012
Vi holder juleferie d. 24. og d. 31. december.
Sæsonen slutter mandag d. 25. marts 2013.
Det koster 50 kr. for at deltage i hele sæsonen

•

Prøv at komme og se hvad vi laver.

•

•
•
•
•
•
•
•

Tilmelding og yderligere
oplysning ved:
Else Willadsen
Hjortspringvej 1, Stevning
Tlf.: 74 45 83 70
E-mail: elseerikw@bbsyd.dk
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Petanque
Vi spiller petanque hele året.
Udendørs når vejret er godt,
og i salen når vejret er dårligt.
Der spilles:
Torsdage
kl. 09.30 - ca. 11.30

Alle er velkomne

Kulturhuset har petanquekugler, der kan lånes.
Sted
: Stevning Kulturhus, Skolevænget 14
Instruktør : Mathias Jensen tlf. 74 45 83 13
Caféen fungerer som klublokale på spilledagene

Arrangør: Stevning Kulturhus
Skolevænget 14
22

Madklubben
i Stevning Kulturhus

hvor alle er velkomne til at være med
I 1988 tog lokalrådet initiativ til at oprette en
madklub. Det har været en succes i alle årene. Vi
ved,at der er flyttet en del nye mennesker til
Stevning, derfor en forklaring på, hvad Madklubben
egentlig er.
Fra september til juni, er der madklub 1 gang om
måneden – på rullende ugedage. Man skiftes til at
lave mad – hovedret og kaffe/te med kage. Dem der
laver mad starter ca. kl. 16.00. Vi spiser kl. 18.00
og ca. kl. 20.00 går vi hjem. Der er som regel 2 til
at lave mad og 1 der bager. Prisen for at deltage er
30 kr. pr. person. Børn der ikke går i skole spiser
gratis.
Madklubben holder til i køkkenet i Stevning
Kulturhus, Skolevænget 14.
Hvis du/i vil deltage i madklubben skal du/i huske:
Tilmelding senest 3 dage før til
Else Willadsen på telefon 74 45 83 70
Datoer i sæsonen 2012 – 13:
mandag d. 3. september
Tirsdag d. 2. oktober
Onsdag d. 7. november
Torsdag d. 6. december (julemiddag)
Torsdag d. 10. januar
onsdag d. 6. februar
Tirsdag d 5. marts
Mandag d. 8. april
Tirsdag d. 7. maj
onsdag d. 12. juni
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Stevning
Kulturhus
Skolevænget 14

Det er her vi mødes
Søndagscaféen er for alle!
Tag familien, venner og naboer
med til friskbrygget kaffe - te saftevand og et stort udvalg af
dejlige hjemmebagte kager.
Alt fås til meget rimelige priser

Søndags-caféen har åben:
Søndag d.
Søndag d.
Søndag d.
Søndag d.
Søndag d.
Søndag d.

7.
4.
9.
6.
3.
3.

oktober
november
december
Januar
Februar
marts

kl. 14.30 – 16.30
kl. 14.30 – 16.30
kl. 14.30 – 16.30
kl. 14.30 – 16.30
kl. 14.30 – 16.30
kl. 14.30 – 16.30

Søndags - Caféen bestyres af : Connie Vogt, Magdalene Jespersen,
Brigitte Fogt, Rita Hansen, Mary Jensen og Helene Bonde.
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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.

FRA STEVNING IF
Motionsgymnastik: Instruktør Ingeborg
Atzen

Gymnastik for alle – individuelt tilpasset. Der arbejdes med styrketræning , som indeholder
koncentreret muskeltræning for alle muskelgrupper – (incl dem vi griner med), balance – og
konditionstræning, og der anvendes forskellige håndredskaber og bolde.
Vil du have muligheden for: at få bedre kondition, stærkere muskler, bedre humør, lettere
ved at tabe dig, mindre træt og mere energi; så mød op i gymnastiksalen tirsdag d 4.9. kl 17
– 18.
Pris pr sæson fra september til marts: 200 kr

Zumba: Instruktør Bente Phillipsen

Dansebaseret fitnessform – få løse hofter, sved på panden
og kom i godt humør til latinamerikanske rytmer
Sæsonstart: 5. september kl 18 – 19 eller 19.30 – 20.30.
Tilmelding nødvendig ved Margit Schmidt, tlf 26568197 eller
mail: masc@bbsyd.dk
Pris pr sæson fra september til april: 500 kr.
Eller ½ sæson (september til januar eller januar til april):
250 kr

Motionsbadminton:

På udvalgte tider – se skema – tilmelding ved Linda Christensen, tlf. 60942742
Pris pr sæson fra september til marts: 200 kr for voksne, 150 kr for børn under 14 år.

Kortspil:

Der spilles kort i foreningens klublokale under børnehuset torsdag kl 19 – 22 fra 6. september
Pris pr sæson fra september til april: 100 kr
På gensyn
Bestyrelsen
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Aktivitetsskema Vinter 2012 – 2013
Aktivitet

Start dato

Tidspunkt

Motionsgymnastik
gymnastiksal

Tirsdag
04. september

17:00 - 18:00

Motions badminton
gymnastiksal

Tirsdag
04. september

Motions badminton
gymnastiksal

Onsdag
05. september

Motionsbadminton
gymnastiksal

Torsdag
06. september

16:00 - 17:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
15:30 – 16:30
16:30 – 17:30
16:00 – 17:00
17:00 - 18:00
18:00 – 19:00
19:00 – 20:00
20:00 – 21:00

Zumba
Gymnastiksal

Onsdag
05. september

18:00 – 19:00
19:30 - 20:30

Kortspil
Klub lokalet

Torsdag
06. september

19:00 – 22.00

Tilmelding /
Tildeling
Yderligere information
Margit Schmidt
26568197
Tildeling af tider ved Linda Christensen
60942742
Tildeling af tider ved Linda Christensen
60942742
Tildeling af tider ved Linda Christensen
60942742.
Tilmelding skal ske ved
Margit Schmidt
26566897
Eller
Mail:masc@bbsyd.dk

For yderligere oplysninger vedr. aktiviteterne, priser og trænerne - se vores hjemmeside.
På gensyn
SIF Bestyrelsen
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FRA KIRKEN
Særlige begivenheder i Svenstrup Kirke og Sogn sept. – okt. 2012:
Søndag d. 9. september kl. 10.30 rytmisk præget Svenstrup-højmesse med indskrivning af de nye konfirmander (let frokost i konfirmandladen for forældre og
kommende konfirmander)
Søndag d. 7. oktober kl. 10.30 Jagt- og høstgudstjeneste. Vi skal fejre efteråret og
takke for Guds mangfoldige gaver til os gennem naturens underfulde vækst. Det bliver med
dygtige jagtblæsere og et feststemt kor.
Fredag d. 12. oktober kl. 19.00 ”Børnenatkirke” – for børn og barnlige sjæle: Oplev
kirkens nathygge i klokketårn, spir og loftshvælvinger med efterfølgende ”Bamsegudstjeneste”. Husk at medbringe barn og/eller bamse!

De ”gamle” konfirmander har ordet
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Et par skarpe bemærkninger fra Cecilie Pallumblad:

Til konfirmantionsforberedelsen lærte vi om Gud, os selv og kristendommen.
Vi lærte vores eget forhold til Gud at kende, og hvad det
egentligt

betyder

at

være

kristen.

At være til konfirmationsforberedelse gav et helt andet
indtryk

af

Gud,

end

det

vi

har

lært

i

skolen.

Bo, vores præst, lærte os om mange forskellige ting, som
vi

kan

bruge,

når

vi

bliver

voksne.

Ved konfirmationsforberedelsen lærte vi hinanden i klassen bedre at kende på nye måder, fordi vi var sammen på
andre måder.

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:

”Da Jesus kom til området ved Cæsarea Filippi, spurgte han sine disciple: »Hvem siger folk, at Menneskesønnen er?« De svarede: »Nogle siger Johannes Døber, andre
Elias, og andre igen Jeremias eller en anden af profeterne.« Så spurgte han dem: »Men
I, hvem siger I, at jeg er?« Simon Peter svarede: »Du er Kristus, den levende Guds
søn.«”
Matt. 16, 13-16
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Der er et dybt venskab mellem Jesus og Peter.
Deres forhold udtrykker det, som vi kun kender dybt i hjertet.
Et godt venskab - det er at kende hinanden hele vejen rundt – sommer og vinter - og alligevel
holde af hinanden
– at kunne være både tæt og ind imellem på god afstand fra hinanden, men altid bevare en
bagvedliggende tone af samhørighed.
At kunne glemme alle besværlighederne og bevare intentionen dybt nede om at ville give
hinanden det gode i livet:
Afstand – tilgivelse, bekymringsløshed og afslappet væren - når det er det, der skal til.
Og nærvær – anerkendelse og engageret med- og modspil – når det er det, der skal til.
Jesus vandrer omkring med sine disciple – sine nærmeste venner – for netop at møde hinanden og andre mennesker med dette budskab om venskabets etik.
De går ind i de små palæstinensiske landsbyer på vej mod Jerusalem, for at møde ganske
almindelige mennesker som du og jeg.
På et tidspunkt kommer Jesus mor og hans brødre til ham, for at kalde ham hjem til sin rigtige familie, men Jesus siger, at det netop er disse, som hans mor kalder en samling landstrygere, der er hans brødre.
Hans Mor siger til ham, at det da ender galt en dag, hvis han bliver ved med at farte rundt
sådan og gøre sig til ven med alle slags mennesker og ikke tænker på at værge sit rygte og
holde sig til mennesker, der hører til i ordentlige familier.
I den tids Palæstina levede man i familier og stammer, hvor gengældelse og hævn truede
enhver, der ville forulempe dens medlemmer. Uden for familiens og stammens beskyttelse
levede man et temmelig farligt liv – det var dette liv den gode mor, Maria, vil beskytte sin søn
fra.
Men Jesus fortsætter sin vandring på de støvede landeveje med sine luvslidte venner, og
lever af det de lige kan skaffe sig ved at tigge eller tilbyde lidt hjælp på gårdene, hvor de
kommer frem.
Og en aften kommer de til et stort bjerg – forklarelsens bjerg, og Jesus spørger dem, der følger ham:
Hvad tænker I så om mig?
Hvem tror I, jeg er?
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Det er et stærkt spørgsmål.
Lad os forestille os, at vi følges med et menneske i tykt og tyndt gennem længere tid – forestille os, at det var én af vores nærmeste, der spurgte os:
Hvem tror du, jeg er?
Svaret kan vi ikke slå op i en bibel eller andre kloge tekster.
Svaret vil komme dybt nede fra vores inderste sjæl:
Du er min forbindelse til det liv, der er mere værd end maden og klæderne.
Du er min vej til tro, håb og kærlighed – min menneskebror – min menneskesøster.
Peter Madsen, hvis fortælleform jeg til dels låner her, har tegnet det så vidunderligt i sin bog
”Menneskesønnen”:
Han viser Peter og Jesus gående sammen foran det store bjerg – forklarelsens bejrg, for hvis
fod valmuerne blomstrer.
De går lidt for sig selv, og Jesus vender sig halvt mod Peter og spørger: Hvem er jeg for dig?
Og Peter svarer:
”Du er Kristus, den levende Guds søn – det ved vi godt!
Og herunder tegner Peter Madsen så, hvordan Jesus omfavner Peter i et stort og stille knus.
I omfavnelsen danner de to ligesom den samme kontur som bjerget bag dem, og Jesus siger:
”Det er denne tro, der er klippen, som min kirke skal bygges på!”
”Husk det, men hold jeres viden om, hvem jeg er, for jer selv lidt endnu.
Tiden er endnu ikke inde til, at verden får det at vide.
Hvorfor ikke – siger disciplene så – Vi må da fortælle folk det, så de også kan følge dig –
så du kan blive rigets konge, som det er bestemt!
Nej, siger Jesus, mit rige er ikke af denne verden. Min skæbne er en anden.
Snart drager vi til Jerusalem.
Der vil jeg blive forkastet af ypperstepræsten og de skriftkloge – pint og plaget af hedninger –
og til sidst – bliver jeg slået ihjel!
Den besked bliver for meget for dem – og Peter siger så:
”Det må ikke ske!”
”Bliv her! – drag ikke til Jerusalem”
Og det barske svar fra Jesus kender vi.
”Vig bort Satan!”
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”Satan …? Mig … Jamen, …
”Peter … du mener det godt, men dine tanker er mennesketanker.
Det er ikke min bestemmelse at gøre, hvad mennesker vil … men hvad Gud vil!”
Jeg er ikke frelseren som mennesker har forestillet sig det …
Men som Gud har tænkt det.
Og hvis I vil følge mig, skal I vide, at det også kommer til at koste jer dyrt.
Min Gud er kærlighedens Gud … og den, der lever i kærlighed … må miste sit liv for at finde
det.
Den der følger mig, kommer hver dag til at bære sorg og smerte – men den, der således giver sit liv, skal netop derved vinde det.
For livet i kærlighed er den eneste sande livets vej.
Bo Scharff, sognepræsten

Tro, livsværdier og åndelig styrke

rystes og udvikles gennem livet og

dets udfordringer. Præsten kan være en god samtalepartner, når noget skal vendes for at
blive bedre. Ring og aftal tid!

Stilhed, lystænding og fyraftensfred i kirken på hverdage
Mandag er der mandagsstilhed kl. 18.30

Torsdag er der lystænding og forbøn kl. 17
Tirsdagene 14. og 28. august; 11. og 25. september; 9. og 23. oktober kl. 16.15 holder
vi FYRAFTENSFRED
– et møde i kirkens kor, hvor evangeliets budskab om fred formidles af lyd fra menneskestemmer – den lyd, som korets loft er indrettet til at gengive smukt.

Dåb

Den 3. juni: Villads Kastrup Holmgaard Collin Knudsen. Dåbsord: Alt er muligt for den, der
tror! (Markus 9, 23).
Den 15. juli: Johanne Clausen. Dåbsord: Du skal elske Herren, din Gud, af hele dit hjerte, af
hele dit sind og af hele din styrke – og din næste som dig selv (Markus 12, 30-31).
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Den 18. august: Isabella Winther Pedersen. Dåbsord: Alt er muligt for den, der tror (Markus
9, 23).
Den 18. august: Villads Alexander Malle.
Den 19. august: Carl Waldemar Hildebrandt (forrettet i Oksbøl Kirke).

Døde

Ingen i Svenstrup Sogn

Viede

Den 28. juli: Sanne Madsen (efter vielsen: Sanne Kudsk Valentin) og Allan Kudsk Valentin

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 (sydindgang) eller ved at træffe aftale over telefonen - dog undtagen mandag.
Tlf.: 21 67 72 05 – e-mail: BOSC@km.dk

Menighedsrådet

Der holdes ordinært møde igen efter sommerferieperioden 21.august, 18. september, 23.
oktober og 20. november. Der er tale om den 3. tirsdag i måneden på nær i oktober.
34

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.
Mandag den 10. september er der orienteringsmøde, hvor der vil være mulighed
for at opstille rådsmedlemmer til et eventuelt aftalevalg.
Det nye menighedsråd 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

Årets

sommeraften

i

Præste-

gårdshaven
Begyndelsen var våd, men enden blev god!
Vi sang os tørre og varme ved aftenens
”lejrbåls-bålsang” -
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AKTIVITETSKALENDER
Faste tidspunkter:

AUGUST
Lørdag

25. aug.

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.

”Rundt om Stevning” nr. 143 udkommer.

SEPTEMBER
Lørdag
01. sep.
Søndag
02. sep.
Mandag
03. sep.
Søndag
09. sep.
Søndag
16. sep.
Onsdag
19. sep.
Søndag
23. sep.
Lørdag
29. sep.
Søndag
30. sep.

Kl. 11.00. Stevning ringridning. Se program.
Kl. 10.30. Svenstrup Højmesse.
Kl. 18.00. Madklub.
Kl. 10.30. Rytmisk præget gudstjeneste. Indskrivning konfirmander.
Kl. 10.30. Menighedsgudstjeneste.
Deadline for stof til ”Rundt om Stevning” nr. 144.
Kl. 10.30. Svenstrup Højmesse
”Rundt om Stevning nr. 144” udkommer.
Kl. 19.00. Stillegudstjeneste.

OKTOBER
Tirsdag
02. okt.
Fredag
05. okt.
Søndag
07. okt.
Søndag
07. okt.
Fredag
12. okt.
13-21 okt. incl.
Søndag
14. okt.
Søndag
21. okt.
Søndag
28. okt.

Kl. 19.00. En aften med Emil Nolde. Nygård.
Kl. 18.30. 80-er fest. Kulturhuset.
Kl. 10.30. Jagt- og høstgudstjeneste.
Kl. 14.30 til 16.30. Søndagscafe.
Kl. 19.00. Børnenat-kirke.
Skolens efterårsferie
Ingen gudstjeneste.
Kl. 10.30. Svenstrup Højmesse.
Kl. 10.30. Svenstrup Højmesse.

NOVEMBER
Søndag
04. nov.

Kl. 16.00. Alle Helgens Mindegudstjeneste.

EJVIND BOJSEN, SKOLEVÆNGET 12A, TLF. 74 45 83 59. Mail: ejvind@sonderborg.dk
DEADLINE FOR STOF TIL “RUNDT OM STEVNING” NR. 144 ER DEN 19. SEP. 2012.
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