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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) Skolegade 21  
 Pedel Frank Boye  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 Formand 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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Opstart i uge 37 for alle Børnehold 
og i uge 40 for alle Voksenhold 
 
 
 
Børnehold 220 kr./Voksenhold 275 kr. 
(Betales inden den 1. november). 
 
 
 
Voksen/Forældre-Barn(1-3 år) 
Vi skal lege og have det sjovt med en masse 
redskaber. 
Vi kravler, triller, løber og hopper. 
Kan dine forældre ikke deltage, må du gerne 
tage en bedsteforælder eller en anden voksen 
med. Kom og nyd en aktiv time sammen. 
Vi ses. 
Helle Jørgensen 
Hver mandag kl. 16.30-17.30 
 
Drenge fræs og vilde piger (ca. 4-6 år) 
Vi vil forsøge, at have fart over feltet. 
Lege med højt aktivitetsniveau, 
Klatre/svinge i torve, stafetter og redskabsbaner 
– kort sagt; 
Det bliver leg og gymnastik på drengenes præ-
misser, men piger er selvfølgelig velkomne. 
Vi glæder os til at se Jer;  
Camilla Rasmussen, Marlene S. Knudsen og 
Christine Andersen 
Så kom tirsdag kl. 16.30 – 17.30 
 
Krudtuglerne (1-3kl.) 
Vil I med til søs og møde kaptajn Klo, kravle i 
masterne og springe fra "vippen", mens bom-
berne springer? 
Vi laver sjov og ballade, mens I lærer gymna-
stik og leger. 
Vi glæder os, til at se Jer; 
Efterlyser en leder til dette hold 
Hver onsdag kl. 16.45- 18.00  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 X-treme spring (4 - ca.8 kl.) 
Vi lærer dig springgymnastik og le parkour. 
Vi lærer dig ikke kun basis-spring, men også 
lidt avancerede spring. Den ugentlige træning 
starter med lidt opvarmning på 5-15 min - efter 
behov, hvorefter der er en lille udstrækning 
inden træning og så en lille en, når vi ved at 
være færdige.  
Robin Maron, Markus S. Thy og Johanne An-
dersen  
Hver torsdag kl. 17.00-18.45  
 
 
 
 
 
Gymnastik for friske kvinder 
Motionsgymnastik for kvinder i alle aldre. Jeg 
bruger "hæng på metoden" så alle kan være 
med. Der arbejdes med alle muskelgrupper i 
opvarmning, styrke, små lette serier, gulvøvel-
ser på måtte, kondi og udstrækning. Vi laver 
også øvelser med små pilatesbolde og brede 
elastikker. Kom og find en muskel du slet ikke 
vidste du havde! 
Vel mødt. ☺ 
Hanne Krenzen 
Hver mandag kl. 18.30- 19.45 

”Supermænd” 
Svenstrup- og Omegns Supermænd kaldes til 
gymnastik og hygge.Vi er jo mange der har 
godt af at få løsnet de stive lemmer, - da vi nok 
ikke er 15 år længre. 
Kom og vær med - det skal nok blive sjovt 
ellers gør vi det sjovt.  
Finn Lehmann og Gunnar Jensen 
Hver torsdag kl. 19.00-20.30 

 

 

Voksenhold: 

Vi har en 
Team 
Track 

Opstart i 
uge 40 
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STEVNING RINGRIDNING 
 

 
Vi fra bestyrelsen vil gerne takke for den fine opbak-
ning der igen i år var til vores ringridning. Vejret var 
smukt og mange Stevninger støttede igen i år op om-
kring arrangementet.  
 
 
Der var rigtig mange heste og ryttere tilmeldt, hvilket 
lagde op til en spændende dyst om konge titlen.  
Resultatet for årets ringridning for voksne blev: 
Konge:  Rie Riggelsen 
Kronprins: Susanne Meier 
Prins:  Martin Clausen 
 
Resultatet ved børnene blev: 
Konge: Fenja Petersen 
Kronprins: Celina Petersen 
Prins: Catrine Sørensen 
  
Som altid blev der også afholdt cykelringridning, og her blev resultatet: 
Voksne. 
Konge: Thomas Hansen 
Kronprins: Tommy Jensen 
Prins: Thomas Skøtt 
 
Børn: 
Konge: Milla Rasmussen 
 
Traktor ringridning fik følgende vinder: 
 
Konge: Jacob Sørensen 
Kronprins: Jan Jørgensen 
Prins: Henrik Svedborg 
 
Et stort tillykke til alle.  
 
Igen i år blev vores frokost en succes. Det var 115 mennesker tilmeldt, og der blev festet og 
danset til den lyse morgen.  
  
Vi vil også gerne benytte lejligheden til at takke alle forretningsdrivende i Stevning og omegn, 
for de fine sponsor gaver vi fik. Tak til alle som hejste flaget på denne dag. 
 
Også en stor tak til alle de frivillige hjælpere, der år efter år trofast stiller op og hjælper. Uden 
jer ville  det ikke kunne lade sig gøre. Tusind tak.   
 

På gensyn til næste år. 
Bestyrelsen.  
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FRA FORENINGEN NYGÅRD 
 

En aften omkring 

Maleren Emil Nolde 
 Hans liv og kunst 

 
Program: Om den tyske maler Emil Nolde med frisisk, 
  danske rødder 
 
Medvirkende: Kunsthistorikeren Helle Binding 

 
Hvor:  Nygård den gamle skovfogedbolig i  
  Nørreskoven på  Als 
 
Hvornår: Tirsdag 2.oktober kl. 19.00 
 
Entre:  25 kr. 
 
Traktement: Kaffe og kage kan købes 
 

Arrangør: Foreningen Nygård 
www.nygaard-als.dk    

 
 
 

 
 
 
 
 

  



- 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 LANDSBYLAUGET 
 

Hjortspring Børnehus 
På Borgermødet i Februar blev Hjortspring Børnehus’s fremtid diskuteret.  

Der er herefter afholdt møder med forældre til børn i 

huset og blevet meldt ud at man efter sommerferien 

ville træffe en beslutning. 

Byrådet har ikke truffet en beslutning herom for nuvæ-

rende, men medio oktober kan vi formodentlig få en 

mere fyldestgørende tilbagemelding. 

 

Møllehøjvej 
Møllehøjvej (mellem Oksbølvej og Stolbro) bliver lukket permanent, arbejdet er allerede i 

gang. 

Det bliver Danmarks flotteste cykelsti – den lukkes på begge sider af bækken med blomster-

potter.  

Hovedtrækkene i beslutningen bunder i prisen.  

Hvis vejen skal genåbnes for alle trafikanter og modtage den trafik der kommer, skal vejen 

udvides til en bredde på 5 meter som er Vejreglernes minimum. Prisen for en sådan renove-

ring vil være ca. 4 mill. Kr. + udgifter til erhvervelse af areal + grøfter til afvanding. 

Vejen skal som minimum betjene landbrugstrafikken til de marker der ligger på strækningen 

samt cykelrute 38 som kræver en vis standard af vejens overflade. Ved at bibeholde den nu-

værende vejbredde på 3 meter og lukke for anden trafik end førnævnte, vil renovering af ve-

jen kunne holdes på ca ½ mio kr. 

Kommunen har afsat 10 mio kr. til belægninger, så ”den store” renovering af vejen ville være 

en meget stor del af budgettet for en relativt lille vej. 

 

Hele baggrunden for  kommunens beslutning kan læses på Stevning.infoland.dk, linket er 

placeret på forsiden. 

Mvh. Lene Sørensen 
Formand 
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Juletræstænding 
Selvom der er laaaaang tid til jul, – så reserver lørdag d. 1.12. kl. 
14.00 TIL JULETRÆSTÆNDING  under kastanjen. 

 Nærmere program følger i november udgaven af Rundt om Stevning 

 

Rundt om Stevning i 2012 
 Blad nr.   Deadline  Udkommer 

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: 2/10, 7/11, 6/12, 10/1. 
 

 

FRA KULTURHUSET 
 
 

Arbejdslørdag 
Lørdag den 15. september 

var der arbejdslørdag i kul-

turhuset. Indenfor blev der 

gjort rent, og udenfor fjerne-

de man bl.a. løbebanen, som 

var helt groet til. Der blev 

fyldt jord i og sået nyt græs, 

så det kom til at se pænt ud. 

Fra pålidelig kilde har vi hørt, 

at skolegården bliver asfalte-

ret i efterårsferien – uge 42. 

Herefter skulle det igen være muligt for børn og voksne at færdes der uden at falde i et hul. 
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FRA NØRRESKOV-SKOLEN  
www.norreskov-skolen.dk 

Fodboldturnering 
Nørreskov-Skolen deltager her i efteråret i Ekstra Bladets fodboldturnering. Vi har både et 

pige- og et drengehold med fra overbygningen, og de har spillet deres første kampe. Pigerne 

vandt 13-0 over Havnbjerg, og drengene vandt 10-1, ligeledes over Havnbjerg. Når turnerin-

gen er slut, bringer vi selvfølgelig holdenes resultater. 

Pigeholdet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drengeholdet 
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Og hvordan går det så? 
Op til sommerferien lavede vi nye klasser i indskoling og mellemtrin for at opnå det bedste 

resultat ved sammenlægningen af de to afdelinger. Og hvordan er det så gået indtil nu? 

Efter de meldinger, som vi får fra lærere, elever og forældre er det gået stort set smertefrit i 

alle klasser. Der har intet været af bemærkninger om ”dem” og ”os”. Og det er rigtig glædeligt 

at høre, for det var jo lige netop det, vi ville undgå. Det er mit indtryk, at skolestarten med de 

mange nye elever er gået over forventning. En del klasser har allerede afholdt deres første 

forældremøde, og mange lærere er kommet begejstret tilbage og meldt om rigtig stor foræl-

dreinvolvering og – opbakning. Sådan! 

 
 

Dansk/tysk idrætsdag 
6. klasserne deltog den torsdag den 13. septem-

ber i en dansk/tysk idrætsdag i Aabenraa. Ca. 

1000 elever var samlet på stadion i Aabenraa, 

og der blev blandt andet dystet i baglæns høv-

dingebold, der blev slået på trommer, og så var 

der også forskellige aktiviteter i skoven. 

Det er Region Sønderjylland-Schleswig, der står 

bag idrætsdagen sammen med 10. klasserne i 

Aabenraa og deres lærere, og de havde skruet et 

ret så spændende program sammen.  

 

 

 

Grøn smiley 
Forleden havde vi Arbejdstilsynet på uanmeldt besøg. De vurdere-

de, at Nørreskov-Skolens arbejdsmiljø er i orden. Virksomheden får 

derfor en grøn smiley på vores hjemmeside. Det betyder, at virk-

somheden ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet. Den 

grønne smiley er dermed også et signal til omverdenen om, at vi har 

orden på vores arbejdsmiljø. I vores SFO fik vi derimod et påbud 

om at få repareret en mur, hvor der ved specielle vindretninger kan 

trænge vand ind. Vi var klar over problemet, og havde haft Sønderborg kommune ude at se 

på problemet. Muren bliver repareret hurtigst muligt. 

 



12 

 

Hallen skal have nyt tag 
Knap er vi færdige med den omfattende kloakering rundt om skolen, før det næste projekt 

går i gang. Mandag den 10. september gik håndværkerne i gang med at skifte tag på hallen 

samt den bygning, som rummer administration, bibliotek og 7.+8. klasserne. Tagstenene bli-

ver fjernet, og i stedet kommer der paptag på. (Listetækning) 

Grunden til det omfattende arbejde er, at taget flere steder er utæt, og man er bekymret for, 

at der efterfølgende skal dannes skimmelsvampe. Det er Sønderborg kommune, der står for 

arbejdet – og betaler. Arbejdet forventes færdigt til jul.

 

 

 

FRA LOKALHISTORISK 
 
Bogprojektet: 
Svenstrup – vi og vor kirke – fra tid til anden. 

 

 
 

Vi er godt i gang, men mangler MEGET. 

 

Bryllupsbilleder:  
Vi vil gerne låne bryllupsbilleder, hvis I eller nogen i jeres familie er blevet viet i Svenstrup 

kirke. Så scanner vi billedet og I får det selvfølgelig retur.  

Vi prøver at finde navnene på jer, via E’svenstruppe og Rundt om Stevning, så I skal nok bli-

ve kontaktet, hvis I ikke melder jer frivilligt! 
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Dåbsbilleder:  
Billeder i forbindelse med dåben vil vi gerne låne. Behøver ikke være taget i kirken.  

 

Konfirmationsbilleder:  
Vi har en del, men mangler også en del, så find det venligst frem og vrid hjernen for at huske 

navnene. 

 

Gravstensbillederne:  
Har vi styr på, de er alle fotograferede. De er jo til at finde. 

 

Menighedsrådene  
gennem tiderne mangler vi også, med eller uden billeder. Så kig venligst i gemmerne. 

 

Renoveringer gennem tiderne 
 

Jordfordelingerne i 1950erne 
 
Osv 
 

Kontakt venligst én af os: Jørgen Valentin, Inger Marie Christiansen, Tove Semmelmann,  

Kirsten Jørgensen, Sine Møller, Elsebeth Breede, Connie Vogt eller Vagn Hesselager 

 

Email: svenstruparkiv@skla.dk 

 

Historien om et billede 
 

 
 
 

Historien om et billede af Margrethe Skaarup f. Christensen. 

Hun er født i Stevning og  tjente som ung på ”Junkergaard”, 

hvor billedet har ligget i mange år. 

Ved sit giftermål tjente hun hos Peter Wrang på ”Nygaard”.  

Blev gift med Carl Christensen Skaarup og flyttede senere til 

Skolegade i Guderup, hvor hun boede i et hvidt hus ved skolen 

til sin død, hun blev meget tidlig enke. 

Hun har en tilknytning til Stevning, og er Sonja Mathiesens 

mormor. 
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Familien Christensen: 
Margrethe Christensen er født 17. november 1893 i Stevning, som uægte datter af tjeneste-

pige Doris Christensen, tjenende i Stevning. 

Doris Christensen er datter af: 

 kådner (og senere hestehandler i Elstrup) Jørgen Christensen i Østerholms parceller, f. 25. 

juni 1834 i Bredsten på Kegnæs, søn af daglejer Niels Christensen og Anna Cathrine f. Niel-

sen, gift 13. marts 1859 i Kegnæs kirke med Dorthea Marie Clausen f. 14. januar 1838 i 

Sønderborg, datter af guldsmed Jens Clausen og Anna Marie f. Bruhn. 

Børn: 

Anne Marie f. 21. januar 1861 f. på Kegnæs 

Christen f. 28. december 1862 f. på Kegnæs 

Anna Cathrine f. 24. december 1864 -  resten er født i Østerholm 

Jørgen f. 8. maj 1866 

Hans Peter f. 18. januar 1868 

Jens Peter f. 22. november 1869 

Johannes f. 7. september 1871 – boede Stevning gade 

9 

Christian f. 27. marts 1873 – boede Stevningnorvej 5 

Doris f. 3. marts 1875 – mor til Margrethe 

Christine Marie f. 17. januar 1877 

Cecilie f. 27. maj 1879 

Doris Christensen f. 3. marts 1875 blev gift 29. juni 1897 i Svenstrup kirke med Jørgen Au-

gust Philipsen f. 2. juli 1870 i Købingsmark, død 9. marts 1917, faldt i krigen ved Schwerin, 

Mecklenburg, begravet i Schwerin. Doris Christensen døde 17. december 1963 i Havnbjerg 

sogn. 

Børn: 

Jørgen f. 27. november 1897 i Guderup 

Dora Thea f. 14. maj 1907 i Elstrup 

Anne Marie f. 27. august 1908 i Elstrup 

Ved giftermålet 1897 er hun i Stevning. 

Margrethe Christensen f. 17. november 1893 blev forlovet 17. marts 1921 med Carl Chri-

stensen Skaarup fra Guderup f. 29. april 1894 i Egenmølle 

Børn: 

Dorthea Marie Christine f. 24. juni 1921 – mor til Sonja Mathiesen 

Carl f. 23. januar 1924 – var rutebilchauffør  og havde en delikatesse forretning i Nordborg. 

 



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 SOGNETS FOREDRAGSFORENING 
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DET FOREGÅR 
 

I 

 

Skolevænget 14 
 

2012 -13 
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Lørdag d. 15. september blev kulturhuset gjort grundig rent, så det er klar til den nye sæson.  Samtidig blev der 
arbejdet udendørs. Her blev længdespringsbanen fjernet, og der blev fyldt jord i og sået græs. Det var en hygge-
lig og effektiv dag.  Bestyrelsen takker alle der gav en dag for at hjælpe Kulturhuset.  
 
Oktober 2012 
Mandag  1.okt. kl. 18.00  Bente Philipsen salen Linedance let øvede  /øvede kl. 18.00 – 19.30 
Tirsdag 2.okt. kl. 18.00 Madklubben køkken Madklubben,  fællesspisning 
Søndag 7.okt.       kl. 14.30 Søndagscaféen      caféen    Søndagscafé for alle der er til kaffe/te og kage 
Fredag 5. okt. Kl. 18.30 Kulturhuset salen 80`er fest med 2 retters menu og levende musik 
 
Kulturhuset holder lukket i uge 42, fordi gårdspladsen skal asfalteres i denne uge. 
 
November 2012 
Søndag 4.nov.      kl. 14.30 Søndagscaféen      caféen    Søndagscafé for alle der er til kaffe/te og kage 
Onsdag 7.nov. kl. 18.00 Madklubben køkken Madklubben,  fællesspisning  
 
December 2012 
Søndag 2. dec. kl. 14.00 Fobis juletræstænding   
Torsdag 6.dec.     kl. 18.00 Madklubben køkken Madklubben, vi spiser julemenu 
Søndag 9.dec.      kl. 14.30 Søndagscaféen      caféen    Søndagscafé for alle der er til kaffe/te og kage 
 
Januar 2013 
Torsdag 5.jan.      kl. 22.00 Kulturhuset            Salen    Den store Hellig Tre Konger aften i Kulturhuset 
Mandag 7.jan kl. 09.00      Else Willadsen       caféen motion for ældre starter igen efter juleferien 
Tirsdag 8.jan.  kl. 19.00  Kulturhuset            caféen Vagn starter nyt PC hold (se opslag) 
Onsdag 9.jan.  kl. 09.00  Kulturhuset            caféen Vagn starter nyt PC hold (se opslag) 
Onsdag 9.jan.  kl. 19.00  Kulturhuset            caféen Vagn starter nyt PC hold (se opslag) 
Søndag 6.jan.       kl. 14.30 Søndagscaféen       caféen    Søndagscafé for alle der er til kaffe/te og kage 
Torsdag 10.jan. kl. 18.00 Madklubben køkken Madklubben,  fællesspisning 
   
Februar 2013  
Søndag 3.feb.       kl. 14.30 Søndagscaféen       caféen    Søndagscafé for alle der er til kaffe/te og kage 
Onsdag 6.feb. kl. 18.00 Madklubben køkken Madklubben,  fællesspisning 
Torsdag 7. feb. Kl. 19.00  Landsbylauget salen Det årlige Borgermøde 
Onsdag 27.feb kl. Fobis salen Dilettant for børn 
 
Marts 2013 
fredag 2.mar kl. Fobis salen Dilettant med kaffe  
Lørdag 3.mar kl. Fobis salen Dilettant med spisning og musik 
Søndag 3.mar.      kl. 14.30 Søndagscaféen      caféen    Søndagscafé for alle der er til kaffe/te og kage 
Tirsdag 5.mar. kl. 18.00 Madklubben køkken Madklubben,  fællesspisning 
 
April 2013 
Mandag 8.apr.. kl. 18.00 Madklubben køkken Madklubben,  fællesspisning 
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Faste tidspunkter: 
Petanque 
    Torsdage kl. 09.30 – 11.30    Vi spiller hele året ude på petanquebanerne eller inde i salen.  
Bente Philipsen: Linedance: 
    Mandage kl. 18.00 – 19.30   let øvede /  øvede start 17. september – slut april 2013 
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. Hvis du/i har en eller 
flere aktiviteter der skal foregå i Stevning Kulturhus, kan den/de offentliggøres her i folderen.  Materi-
alet 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. 12. november. Rundt om Stevning nr.145 udkommer d. 
24. november og E`SvenstruPPe udkommer d. 28. november. 

 
   NYT! Gå ind på www.stevningkulturhus og se mere om Stevning kulturhus og de aktiviteter og 
  arrangementer der foregår.  
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FRA STEVNING IF 
 
 
 

Aktivitetsskema Vinter 2012 – 2013 
 

Aktivitet Start dato Tidspunkt Tilmelding /  
Tildeling 

Motionsgymnastik 
gymnastiksal 

Tirsdag 
04. september 17:00 - 18:00 

Yderligere information  
Margit Schmidt 

26568197 

Motions badminton 

gymnastiksal 

Tirsdag 
04. september 

16:00 - 17:00 
18:00 - 19:00 
19:00 - 20:00 
20:00 - 21:00 

Tildeling af tider ved Lin-
da Christensen 

60942742 

Motions badminton 

gymnastiksal 

Onsdag 
05. september 

15:30 – 16:30 
16:30 – 17:30 

 

Tildeling af tider ved Lin-
da Christensen 

60942742 

Motionsbadminton 

gymnastiksal 

Torsdag 
06. september 

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

Tildeling af tider ved Lin-
da Christensen 

60942742. 

Zumba 

Gymnastiksal 

Onsdag 
05. september 

18:00 – 19:00 
19:30 - 20:30 

Tilmelding skal ske ved  
Margit Schmidt 

26566897 
Eller 

Mail:masc@bbsyd.dk 
Kortspil 

Klub lokalet 

Torsdag 
06. september 19:00 – 22.00  

 
For yderligere oplysninger vedr. aktiviteterne, priser og trænerne - se vores hjemmeside. 
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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 latinameri-

kanske 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. 6094 2742 

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 børne-

huset torsdag kl. 19 – 22 fra 8. september 

Pris pr sæson fra september til april: 100 kr. 

 
    
   
 
 

På gensyn 
      Bestyrelsen 
 
 

 



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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ANNONCE 
 
 
 
 
 
 
 

Et godt alternativ til den kommunale.  
 
Så er sommeren ved at nå sin ende. 
 Mange dejlige solskinsdage har der været, så vi nåede at blive dejlig solbrændte.  
 
I legestuegruppen fik vi fejret Sankt Hans, sammen med børnenes bedsteforældre. 
Vi brændte heksen af på bålet og både børn og voksne havde et par hyggelige timer sam-
men. 
 
Skoven har vi også besøgt et par gange, med stor interesse for hvad man finder i naturen. 
 
Efteråret byder på modne frugter og bær, så vi har for nyligt lavet dejlig brombærsyltetøj af 
de mange brombær vi fik plukket. 
 
Sidst i september måned skal vi på udflugt en hel dag. Turen går til Lillebælt camping, hvor vi 
har en campingvogn stående. Vi håber naturligvis på godt vejr, men hyggeligt bliver det. 
  
Jeg opdaterer løbende min hjemmeside med billeder, nyheder og ledige pladser.  
I øjeblikket har jeg en ledig plads. 
 
Er du/interesseret i min dagpleje, så tag et kig ind på min hjemmeside. 
www. Henriettesdagpleje.dk   
 
 Eller ring til mig. I må meget gerne komme på besøg. 
50 92 75 25 

 
Venlig hilsen Henriette  
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FRA TRÆVLERNE 
 

Julestue 
Lørdag den 1. december og søndag den 2. december hol-

der trævlerne julestue på Alsingergården i Svenstrup. Beg-

ge dage fra kl. 10.00 til 16.00. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

FRA KIRKEN 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Særlige begivenheder i Svenstrup Kirke og Sogn okt. – dec. 2012: 

 
 

NB:  
I år synger vi julen ind – sammen med Nordalskoret - 2. søndag i advent kl. 19.00 

4. søndag i advent (i år den 23. dec.!)holdes Svenstrup-højmesse kl. 10.30 (og ikke 

som tidligere annonceret kl. 16.00 som en ”Vi synger julen ind” med liturgiske læsninger) 
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Søndag d. 7. oktober kl. 10.30 Jagt- og høstgudstjeneste.  
Vi skal fejre efteråret og takke for Guds mangfoldige gaver til os gennem naturens underful-

de 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 ”Bamse-

gudstjeneste”. Husk at medbringe barn og/eller bamse! 

 

Søndag d. 4. november kl. 16.00 Alle helgen Mindegudstjeneste.  
Kom og få tændt et lys for én, som du har mistet! – Du skriver bare navnet på en seddel ved 

indgangen, så bliver navnet nævnt sammen med de andre, og der bliver i stilhed tændt et 

lys. 

 

Søndag d. 11. november kl. 10.30 Svenstrup-højmesse med  
”Freden” som tema og efterfølgende kransenedlæggelse ved mindestenen for de 

faldne fra 1. verdenskrig.  

 

Fredag d. 23. november kl. 17.00 Børnegudstjeneste med familiehygge.  
Efter en vaskeægte børnegudstjeneste går vi i konfirmandladen og får pasta og kødsovs 

(som kun Tove kan lave den!) 

 

Søndag d. 2. december 1. Advent kl. 10.30  
Svenstrup-højmesse - Konfirmanderne bærer Betlehemslyset ind og tænder ad-

ventskransen 

 

 

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: 
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”Martha sagde til Jesus: »Herre, havde du været her, var min bror ikke død. Men selv nu ved 

jeg, at hvad du beder Gud om, vil Gud give dig.« Jesus sagde til hende: »Din bror skal op-

stå.« Martha sagde til ham: »Ja, jeg ved, at han skal opstå ved opstandelsen på den yderste 

dag.« Jesus sagde til hende: »Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, 

om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det?« 

Hun svarede: »Ja, Herre, jeg tror, at du er Kristus, Guds søn, ham som kommer til verden.«” 

     Joh. 19, 21-27 

 

Der var nogen, som Jesus særligt holdt af. 

Jesus er Guds søn, som gav sig selv til hele verden. 

Men han var lige som os – der var nogen, som han elskede særlig højt. 

Maria, Martha og deres bror Lazarus. 

De levede i Bethania, hvor Jesus tit kom. Her følte Jesus sig hjemme. Her var kærligheden 

ikke hjemløs. 

Her blev han taget godt imod i huset og kunne sidde i timevis og tale med Maria, der kærligt 

lyttede til hans levende ord. 

 

Sådan har vi alle et sted – et lille paradis, hvor vi føler os hjemme. Eller der har i det mindste 

på tidspunkter i vores liv været sådan et sted. 

Et sted, med mennesker, som vi holder særlig meget af. Et sted, hvor vi føler os hjemme. 

Ofte er det knyttet til barndommen, og fylder os med lys, når vi tænker på det. 

For os alle – også de af os, som er helt unge – er det vigtigt at komme i tanker om det og 

huske det – det er aldrig for sent at finde frem til minderne, lede efter gnisterne fra dette lys 

– selvom de så skulle være helt små – det er aldrig for sent at få en lykkelig barndom. 

At takke for stunder af lys og lade dette lys brede sig og rejse håbet, når det er faldet. 

Jesus mødte flere gange mennesker, hvis håb var faldet. 

En synagogeforstander, hvis datter var død – enken fra Nain, hvis eneste søn døde. Han så 

deres hjerteskærende sorg og blev dybt rørt i sit inderste. Derfor opvækkede han den lille 

pige og enkens store søn fra døden. 

Før eller siden kommer vi, ligesom Jesus, til at stå foran den samme hjerteskærende sorg, 

når vi ser nogen, som vi elsker sygne hen og dø. 

Selv helt unge mennesker kommer nogen gange ud for det, og mange tænker en del over 

døden, og den meningsløse ulykke der findes. F.eks. når far og mor skændes eller skilles, 

eller mopper dig i dit forsøg på at finde identitet og selvværd. 
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Nogen giver helt op og begraver håbet. 

Lukker håbet inde, for at det ikke skal komme mere til skade.  

Vi kan alle sammen komme ud for at opleve, at så mange vil forsøge at slukke vores håb, at 

vi ikke tør lade det stå fremme. Og nogen gange skærmer vi håbets flamme så meget, at 

lyset ikke kan ses. 

Når vi har det sådan kan det være som om mørket breder sig. Vi holder op med at kontakte 

andre – gider ikke være sammen med nogen, og vi kan blive helt bange for at fortælle no-

gen noget om, hvad vi tænker på. 

Det er som om tankerne bliver et mørke, der kommer ud af munden, hvis de bliver formule-

ret. 

Hvis vi finder os i det mørke, så dør vi – åndeligt, og selv almindelige læger ved, at hvis det 

bliver ved længe nok, så dør vi også fysisk. 

Så – at dø åndelig – det kan være meget farligt. 

De fleste af os har oplevet perioder, hvor vi følte os udslukte – åndeligt døde. Vi kender det 

som en tomhed inden i – et mørke af meningsløshed. 

Derfor skal vi frygte denne form for død mere end den fysiske. For den kan tage livet af os, 

selv om vi ser ud til stadig at være levende. Hvis vi lader angsten for den fysiske død råde 

over vores liv, glemmer vi, at det er meget mere farligt og smertefuldt at dø åndeligt. Prisgi-

vet en levende og smertefuld død er vi, hvis vi opgiver håbet og troen på, at det ender godt.  

 

Det var det, Jesu disciple fandt ud af, da de havde oplevet, at Jesus var blevet korsfæstet og 

var død fra dem. 

I første omgang gemte de sig selv væk bag låste døre. De turde ikke komme frem.  

 

De havde mistet deres håb og var bange for, at de romerske soldater skulle finde dem og 

klynge dem op på et kors ligesom de havde gjort med Jesus. Jesus Kristus, der var selve li-

vets vej og håbet for dem. 

Men pludselig viste de sig på gaderne igen. De kom frem med sig selv og deres håb, selvom 

de virkelig risikerede at blive fanget af romerske soldater eller af fanatiske jøder, der smed 

selv kvinder og børn i fængsel med religiøs iver ligesom Paulus – der dengang hed Saulus. 

Det forholdsvis beskedne antal mennesker, der modigt og kærligt havde fulgt Jesus, kom 

frem på gader og stræder. 

I jødiske råd og rundt omkring kendte man dem som dem, der ventede ”Riget”. Dem, der 

havde håbet i behold og troede på, at det endte godt trods død og barske vilkår i tilværelsen. 
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Nu forsamlede de sig tilmed i større grupper og fortalte på alle slags sprog, at almindelige og 

fattige mennesker skulle tro på fremtiden, selvom de ofte levede en kummerlig tilværelse. 

Rige mennesker med indflydelse og magt, skulle ligesom Zakæus komme frem og få tilgivel-

se, selvom de havde misbrugt deres magt og gjort ondt eller taget fra de fattige. 

De historiske fakta fastslår, at de kristnes fortælling om, at den fysiske død ikke har den af-

gørende magt i tilværelsen, bredte sig som lysets magt om jordens akse. 

I løbet af kort tid bredte troen sig selv blandt romerske soldater og fra Rom gik det ud over 

hele vores del af verden.  

Uden tvivl har det også været til skade for budskabet, at det blev en statsreligion; men der 

er intet, der kan slå det kristne håb ihjel.  

Ingen har magt over det lys, Gud har skabt livet med og som bringes ud med håb fra men-

neske til menneske, når vi tør åbne os og tale magtfrit med hinanden. 

Således er det kristendommens eksistensgrundlag, at der er nogle, der mener, at de har set 

Jesus efter hans død. De har ikke set ham stå op og gå ud af graven, men de har set ham. 

Paulus nævner en lang række personer, der har set ham. Jesus går gennem lukkede døre og 

giver disciplene fredhilsenen. 

Han rejser deres håb, ligesom da han oprejser Lazarus fra de døde, fordi han elsker ham og 

vil gøre dem forståeligt både i deres sind og i deres hjerte, at: 

”Jeg – kærlighedens søn – er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, om han 

end dør!” 

Sådan siger han til Martha, da hun møder ham med sin intellektuelle tro på, at Lazarus skal 

opstå på den yderste dag. Hun har lært at sige: ”Du er Kristus, Guds søn, ham som kommer 

til verden.” 

Men der skal en Maria til for at det når ind til hjertet. 

Hun kommer også ud for at møde Jesus – deres håb og vej til livet – og siger: ”Herre, havde 

du været her, var min bror ikke død.” 

 

Som tidligere falder hun ned for hans fødder og græder. 

Og ligesom igen senere hos Simon farisæeren, da hun viser sit inderste hjertes følelser, sæt-

tes Guds hjertes handling i gang, og Lazarus opvækkes fra de døde! 

Udgangspunktet for handling er, at Jesus – ligesom vi – kunne elske andre mennesker. Det 

er her døden mister sin magt. Det er heraf evigheden udspringer. 

Ligesom når vi går til nadver og modtager det brød og den vin, som i os skaber en kilde, der 

vælder med vand til evigt liv. 
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Jesus ved, at Gud altid hører ham, fordi han gennem ham – som gennem hvert eneste men-

neskes kærlighed – vil være alt i alle. 

Ligesom Martha og Maria tilsammen med både sind og hjerte ved, at Jesus er opstandelsen 

og livet, så ved vi alle, at lyset har magt over mørket. 

Inderst inde ved vi, at kærligheden og tilgivelsen er det eneste, der kan holde os levende i 

vores liv. 

Midt i al den smerte og ulykke, som findes i livet, kan det synes som om vi allerede er døde; 

men der er altid noget, der kan vække os til live – det ender godt! 

Som lyset, der bryder igennem hver morgen, er den kærlighed, som holder vores hjerte ban-

kende. 

Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Far,  

som i sin store barmhjertighed  

har genfødt os til et levende håb 

ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde! 

Amen.  

 

Bo Scharff, sognepræsten 

 

Tro, livsværdier og åndelig styrke  
rystes og udvikles gennem livet og dets udfordringer. Præsten kan være en god samtale-

partner, 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 9. og 23. oktober kl. 16.15 holder vi FYRAFTENSFRED  

– et møde i kirkens kor, hvor evangeliets budskab om fred formidles af lyd fra menneske-

stemmer – den lyd, som korets loft er indrettet til at gengive smukt. 
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Dåb 
Den 23. september: Linea Brochner Schmidt 

 

Døde 

Den 14. august: Inger Johanne Schmidt 

 

Viede 
Den 18. august: Maria Louise Lindgren Jørgensen og Jens-Christian Elkiær Frandsen 

 

 

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 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.  

 

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. 

Tlf.: 21 67 72 05 – e-mail: BOSC@km.dk 
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Menighedsrådet 
Der holdes ordinært møde den 30. oktober. Den 30. november holdes et kort møde kl. 18, 

hvorefter der er afslutning for det gamle råd.  

Der er normalt 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.  

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 
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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 

 Onsdage: Klubben er åben kl. 17-20. 

 
 
SEPTEMBER 
Lørdag 29. sep. ”Rundt om Stevning nr. 144” udkommer. 
Søndag 30. sep. Kl. 19.00. Stillegudstjeneste. 
 
OKTOBER 
Tirsdag 02. okt. Kl. 18.00. Madklub. 
Tirsdag 02. okt. Kl. 19.00. En aften med Emil Nolde. Nygård. 
Fredag 05. okt.  Kl. 18.30. 80-er  fest. Kulturhuset. 
Søndag 07. okt. Kl. 10.30. Jagt- og høstgudstjeneste. 
Søndag 07. okt. Kl. 14.30 til 16.30. Søndagscafe. 
Fredag 12. okt. Kl. 19.00. Børnenat-kirke. 
13-21 okt. incl. Skolens efterårsferie 
Søndag 14. okt. Ingen gudstjeneste. 
Mandag 15. okt. Kl. 14.00. Sange og sanglege. Foreningen Nygård. 
Søndag 21. okt. Kl. 10.30. Svenstrup Højmesse. 
Søndag 28. okt. Kl. 10.30. Svenstrup Højmesse. 
 
NOVEMBER 
Søndag 04. nov. Kl. 14.30 til 16.30. Søndagscafe. 
Søndag 04. nov. Kl. 16.00. Alle Helgens Mindegudstjeneste. 
Onsdag 07. nov. Kl. 18.00. Madklub. 
Søndag 11. nov. Kl. 10.30. Svenstrup Højmesse. 
Onsdag 14. nov. Deadline for stof til ”Rundt om Stevning nr. 145. 
Søndag 18. nov. Kl. 10.30. Menighedsgudstjeneste. 
Fredag 23. nov. Kl. 17.00. Børnegudstjeneste med børnehygge. 
Lørdag 24. nov. ”Rundt om Stevning” nr. 145 udkommer 
Søndag 25. nov. Ingen gudstjeneste. 
 
DECEMBER 
Lørdag 01. dec. Kl. 10.00 til 16.00. Trævlernes julestue. Alsingergården. 
Søndag 02. dec. Kl. 10.00 til 16.00. Trævlernes julestue. Alsingergården. 
Søndag 02. dec. Kl. 10.30. Svenstrup Højmesse. 1. søndag i advent. 
Søndag 02. dec. Kl. 14.00. FOBIS. Juletræet tændes ”under kastanjen”. 
Søndag 09. nov. Kl. 14.30 til 16.30. Søndagscafe. 
Søndag 09. dec. Kl. 19.00. Gudstjeneste. Vi synger julen ind. 2. søndag i advent. 
Søndag 16. dec. Kl. 10.30. Menighedsgudstjeneste. 3. søndag i advent. 
Søndag 23. dec. Kl. 10.30. Svenstrup Højmesse. 4. søndag i advent. 
Mandag 24. dec. Kl. 14.30. Juleaftens gudstjeneste. 
Mandag 24. dec. Kl. 16.00. Juleaftens gudstjeneste. 
Mandag 24. dec. Kl. 23.30.  
 
EJVIND BOJSEN, SKOLEVÆNGET 12A, TLF. 74 45 83 59. Mail: ejvind@sonderborg.dk 
DEADLINE FOR STOF TIL “RUNDT OM STEVNING” NR. 145 ER DEN 14. NOV. 2012. 


