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FRA LANDSBYLAUGET

JULETRÆSTÆNDING I STEVNING
Nu er julemanden atter på vej til Stevning for at tænde byens
julelys ved ”Under kastanjen”.
Vi håber, at rigtig mange børn vil komme og tage imod julemanden
LØRDAG DEN 1. DECEMBER KL.14.00
Når vi har sunget og danset omkring juletræet,
går vi hen i kulturhuset, hvor julemanden vil dele julegodter ud til børnene, mens de voksne kan
få æbleskiver og gløgg.
Håber, at se rigtig mange børn og voksne.
De bedste julehilsner fra Julemanden /
Stevning Landsbylaug / Brandværnet

Nu er det tid til at støtte Rundt om Stevning.

I dette blad er indlagt et girokort, som alle husstande bedes benytte til
at støtte bladet med et beløb, stort eller småt. Alle beløb har betydning.
Hvis man i stedet foretrækker at betale kontant kan det ske ved at aflevere det kontante beløb hos Margit Schmidt, Østermarken 22 i Stevning. Husk at angive navn, hvis I lægger en kuvert i postkassen.
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Borgermøde 2013:

Sæt X i kalenderen Torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19 – ca. 21.30
Der vil være valg til Stevning Landsbylaug samt Kulturhusbestyrelsen.
Programmet er under udarbejdelse, men vi kan allerede nu oplyse at bedemand Lars Jensen
kommer og holder foredrag om sit liv: ”fra rocker til bedemand”
Mere om dette i næste nummer af Rundt om Stevning.

Et lille opråb til borgere:

Bilister i byen møder ”mørklagte” børn på vej til skolebussen samt ”usynlige” hundeluftere
både morgen og aften.
For at undgå farlige situation: HUSK REFLEKSER her i den mørke tid.

Bevarelse af Hjortspring Børnehus:

Hjortspring Børnehus´s fremtid vil blive behandlet i Børne – og uddannelsesudvalget den
27.11.12 – landsbylauget har også indgivet et høringssvar med argumenter for Børnehusets
bevarelse.

Nye boligejere i Stevning:

Landsbylauget byder nye boligejere velkommen til Stevning med bogen: Vi og vore huse,
som fortæller om de enkelte huses historie.
Skulle der være nye ”stevninger”, som ikke har modtaget bogen, kan der rettes henvendelse
til Landsbylauget.
Ligeledes opfordres de respektive ”gadeambassadører”, om at give Landsbylauget besked,
når der flytter nye beboere ind på gaden.
Bestyrelsen Stevning Landsbylaug

Rundt om Stevning i 2013
Blad nr.
146
147
148
149
150
151

Deadline

16/01
13/03
15/05
14/08
18/09
20/11

Udkommer

26/01
23/03
25/05
24/08
28/09
30/11

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: 6/12, 10/1, 6/2, 5/3, 8/4, 7/5, 12/6
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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

NYT FRA KLUBBEN

Lige nu julehygger vi i klubben og laver julepynt og julegaver.
Så er der nok ikke så mange der tænker På foråret,
men eftersom januar udgaven af Rundt om Stevning først udkommer igen
sidst i januar, og vi starter op igen d. 9. jan. 2013,
kommer her programmet for forårssæsonen

Forårsprogram for klubben

d. 9. jan: varm kakao og boller
d. 16. Jan.
d. 23. Jan.

d. 30.jan: laver vi fastelavnsmasker og
d. 6. Feb.

” ballon-hatte”

d. 13. Feb. Holder vi vinterferie
d. 20. feb.
d. 27. feb. Dilettant for børn ( i gymnastiksalen kl.
18.30- 20.00 )
d. 3.mar. Påsketing
d. 13. mar. Påsketing
d. 20. mar. AFSLUTNING

Til sidst vil vi gerne ønske alle
en rigtig god og hyggelig jul
Hilsen Klubrådet
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FRA NØRRESKOV-SKOLEN
www.norreskov-skolen.dk

Lys på cyklerne og refleks på jakken

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

Vi ser frem til at kunne se nogle meget tydelige elever i den kommende vinter.

Farvel til

Siden sidste nyhedsbrev har vi sagt farvel til 2 lærere, som er gået på efterløn.
Hans Honore havde sidste arbejdsdag den 31. august. Hans har
arbejdet på skolen i Guderup siden 1979. De sidste år arbejdede han
i indskolingen, og der er flere af de små elever, der har spurgt,
hvornår Hans kommer igen.
Tove Frederiksen har arbejdet på skolen siden 1975, og havde sidste
arbejdsdag den 30. september. Tove har de sidste del år arbejdet på
mellemtrinnet, og hun har i tidens løb været klasselærer for mange
børn. Hun arbejder stadig på frivillig basis med et hold i håndarbejde.

Linjetilbud

I forbindelse med Fremtidens skole har politikerne besluttet, at der på hver skole skal tilbydes
linjer i overbygningen. Det betyder, at eleverne skal vælge sig ind på en bestemt retning, som
de har interesse i. Det kunne være innovation, sprog, science, sundhed osv. Vi har endnu
ikke lagt os fast på, hvilke linjer Nørreskov-skolen skal tilbyde, men jeg kan fortælle, at vi har
haft et indledende møde med Linak for at undersøge, om vi kan få et samarbejde i gang med
dem. Vi planlægger med, at vi skal oprette 3 linjer.
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Motionsløb

Fredag før efterårsferien deltog vi som vanligt i Skolernes
motionsløb.
Og det er jo helt utroligt, som der bliver løbet denne dag.
De allerfleste går til den med stor ildhu, og der bliver løbet
mange km. En elev fra 9. årgang nåede op på hele 28.
km, og der var flere – også små elever, der løb 20 km.
Et valghold fra overbygningen deltog desuden i en
duathlon, hvor der også blev gået til den.
I det hele taget stod uge 41 i sundhedens tegn, og mange klasser havde specielle
sundhedsforløb ugen igennem.

Ferieplan.

Nu er den endelige ferieplan for skoleåret 13-14 vedtaget, og det blev som ventet nedenstående plan:

Ferieplan for skoleåret 13-14

1. skoledag efter sommerferien - mandag den 12. august 2013
Efterårsferie

Lørdag den 12. oktober

søndag den 20. oktober 2013

Juleferie

Lørdag den 21. december

onsdag den 1. januar 2014

Vinterferie

Lørdag den 8. februar

søndag den 16. februar 2014

Påskeferie

Lørdag den 12. april

mandag den 21. april 2014

St. Bededag

Fredag den 16. maj

søndag den 18. maj 2014

Kristi Himmelfartsferie

Torsdag den 29. maj

søndag den 1. juni 2014

Grundlovsdag/Pinseferie..

Torsdag den 5. juni

mandag den 9. juni 2014

Sommerferie

Lørdag den 28. juni

De nævnte dage inklusive.
Hertil kommer de lørdage og søndage, der ikke er omfattet af ovenstående.
Antal skoledage: 200.
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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 NORDALS Y´S MEN´S CLUB
Nordals Y´s men´s club indbyder til:

Julemarked
Lørdag den 1. december 2012

hos maler Schink på Nordborgvej 163 fra kl. 10.00 til 16.00.
Salget går ubeskåret til julemærkehjemmet i Kollund.
Vi glæder os til at se rigtig mange denne dag.
Med stort Y´s men´s hilsen

FRA KULTURHUSET
Hellig Tre Konger – før og nu.

Som de fleste beboere i Stevning sikkert nok ved, bliver der hvert år den 5. januar fejret Hellig Tre Konger, men der er sikkert ikke mange der ved, at det efterhånden er ved at være en
meget gammel skik, hvis oprindelse er ukendt.
Grunden til at man fejrede Helligtrekonger var, at nu sluttede juletiden, og man skulle nu tilbage til den normale hverdag igen. Normalt blev/bliver juletidens ophør fejret med at juletræet tændes for sidste gang, hvorefter det bliver plyndret, men på nogle egne her på Als er udklædningsskikken blevet bibeholdt.
Helligtrekongersaften og Helligtrekongersdag, den 5.-6. januar, blev før i tiden fejret forskelligt alt efter, hvor på Als man befandt sig. Helligtrekongersaften har været fejret helt tilbage til
middelalderen, hvor børn eller unge gik fra dør til dør med en bevægelig stjerne sat på en
lang stage.
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Når de kom på besøg i hjemmene, sang man normalt en salme, som priste de Hellige Tre
Konger, og når salmen var sunget, fik man en belønning i form af gemt julemad eller andet i
den stil. Denne måde at fejre helligtrekonger på har i Lysabild været brugt helt op helt op til
1830. I mange andre landsbyer gik de unge ud for at lade sig beværte med en snaps.
I Stevning har vi så beholdt den skik, hvor man klæder
sig ud til ukendelighed og derefter går rundt til naboer
og bekendte for at drive gæk med dem. Man bliver
inviteret indenfor og bliver så budt på en skænk, hvorefter naboerne så skal prøve at gætte, hvem de nu har
besøg af. Hvis de udklædte ikke gættes, forlader de
huset, hvorefter naboerne så kan sidde og spekulere
over, hvem dét nu var de havde besøg af.
Det at være udklædt på Helligtrekongersaften har været brugt helt tilbage til tyskertiden, hvor der efter sigende skulle være folk, der har klædt sig ud som kejser Vilhelm, handelsmand, læge eller noget helt andet.
I dag, på Helligtrekongersaften kan man hvert år se stor aktivitet med udklædte, der går rundt
mellem naboer og bekendte for at drive gæk. Helt fra gammel tid har man fulgt en regel, der
siger, at hvis lyset ved gadedøren er tændt, så er de udklædte velkomne. Så husk, hvis man
ønsker at få besøg Helligtrekongersaften, så skal man tænde lyset over gadedøren eller
tænde levende lys ved døren.
Her i Stevning er det også blevet en fast tradition, at Stevning Kulturhus holder fest for udklædte og ikke udklædte i Stevning Kulturhus. Når de udklædte har været rundt i byen, samles de i Kulturhuset, hvor der så bliver stemt om den sjoveste og den flotteste udklædning,
hvorefter maskerne smides. Her kan man så tit se stor overraskelse blandt de ikke udklædte,
der er mødt op, når de opdager, hvem det er, de har haft besøg af i løbet af aftenen.
Hellig Tre Konger aften d. 5. januar 2013 slutter i Stevning kulturhus fra kl. 22:00 til kl.
01:00 med musik og dans. De udklædte smider maskerne kl. 23:30
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DET FOREGÅR
I

Skolevænget 14

2012 -13
14

December 2012
Lørdag 1. dec. kl. 14.00
Torsdag 6.dec. kl. 18.00
Søndag 9.dec. kl. 14.30

Stevning Lansbylaug
Madklubben
køkken
Søndagscaféen 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.

kl. 22.00
kl. 09.00
kl. 19.00
kl. 09.00
kl. 19.00
kl. 14.30
kl. 18.00

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

Februar 2013
Søndag 3.feb.
Onsdag 6.feb.
Torsdag 7. feb.
Onsdag 27.feb

kl. 14.30
kl. 18.00
Kl. 19.00
kl.

Søndagscaféen
Madklubben
Landsbylauget
Fobis

caféen
køkken
salen
salen

Søndagscafé for alle der er til kaffe/te og kage
Madklubben, fællesspisning
Det årlige Borgermøde
Dilettant for børn

Marts 2013
fredag 2.mar
Lørdag 3.mar
Søndag 3.mar.
Tirsdag 5.mar.

kl.
kl.
kl. 14.30
kl. 18.00

Fobis
Fobis
Søndagscaféen
Madklubben

salen
salen
caféen
køkken

Dilettant med kaffe
Dilettant med spisning og musik
Søndagscafé for alle der er til kaffe/te og kage
Madklubben, fællesspisning

April 2013
Mandag 8.apr..

kl. 18.00

Madklubben

køkken

Madklubben, fællesspisning

Maj 2013
Tirsdag 7.maj.

kl. 18.00

Madklubben

køkken

Madklubben, fællesspisning

Juni 2013
Lørdag 1.jun.
Onsdag 12.jun.
Fredag 14.jun.

kl. 13.00
kl. 18.00
kl. 18.00

kulturhuset
Madklubben
Kulturhuset

køkken
caféen

Stevning Musikfestival 2013
Madklubben, grillmenu med salat
Fødselsdagsfest for de frivillige hjælpere.

August 2013
Lørdag 16. aug. Kl. 15.300

Kulturhuset

Kulturhusets årlige cykeltur med efterfølgende
spisning og hygge.
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Faste tidspunkter:
Petanque
Torsdage kl. 09.30 – 11.30
Bente Philipsen: Linedance:
Mandage kl. 18.00 – 19.30

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

start 17. september – slut april 2013

PC kurser i Stevning Kulturhus: Vagn Hesselager er instruktør

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
Onsdage kl. 19.30 – 20.30 i gymnastiksalen.
Første gang d. 05.09.2012
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. 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. 8. januar. Rundt om Stevning nr.146 udkommer d. 26.
januar og E`SvenstruPPe udkommer omkring d. 31. januar.
NYT! Gå ind på www.stevningkulturhus og se mere om Stevning kulturhus og de aktiviteter og
arrangementer der foregår.
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Hellig Tre Konger
Lørdag d. 5. januar 2013 holdes der en festlig Hellig Tre Konger aften i Stevning
Vi håber der er rigtig mange der vil klæde sig ud til ukendelighed, og gå på besøg hos naboer og venner.
Du kan også blive hjemme og få besøg af de udklædte. Her kan du så prøve at gætte på hvem der gemmer sig
bag udklædningerne. Hvis du vil have besøg skal du huske at tænde lyset ved din gadedør. Du kan også
tænde levende lys ved din gadedør. De udklædte begynder at går rundt ca. kl.18.00 og slutter i Stevning
Kulturhus ca. kl. 23.30, og de går kun ind i de huse hvor der er tændt lys udenfor.
Hvis du kunne tænke dig at gå udklædt og evt. mangler lidt hjælp til at komme i gang, eller hvis du vil vide,
hvordan det er at have besøg at udklædte, så kan du kontakte Jytte og Gunnar Frandsen på tlf. 74 45 91 25.
(Hvis du vil have hjælp til udklædning, skal du gerne kontakte Jytte og Gunnar i begyndelsen af december).

Inviter dig selv og alle de andre til en festlig – fornøjelig – fælles afslutning
i Stevning Kulturhus
Her bliver den bedst udklædte og den bedst udklædte gruppe kåret. Efter kåringen lægger de udklædte
maskerne, så alle kan se hvem der har gemt sig bag udklædningerne. Det er de ikke udklædte, der ved en
afstemning afgør hvem der er den bedst udklædte enkeltperson og den bedst udklædte gruppe.
Her er fest og højt humør – god stemning og musik i Caféen fra kl. 22.00.
Her kåres den bedst udklædte enkeltperson og gruppe kl. 23.30.
Her er høflig betjening i baren.
Her kan købes øl – vand – pølser – m.m.
Her er fest og højt humør – god stemning – musik og dans til festen slutter kl. 01.00.
Entre kr. 20,Udklædte har gratis adgang.
Vi ses til en festlig aften i Stevning Kulturhus.

Arrangør: Bestyrelsen for Stevning Kulturhus.
17
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= Lørdag d. 1. juni 2013
kl. 13.00 – 24.00
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Farvehandel Salg til private

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

Guderup
Butik tlf. 73 15 10 10 · Bagerafdeling tlf. 73 15 10 16
Åbningstider: Alle ugens dage kl. 08.00 - 20.00

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

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!). Til gudstjenesten får vi besøg af ”De vise mænd fra Østerland”. De vise mænd har hver deres tro i hjertet, men kommer alle med gaver til det lille Jesus-barn. Gaver, som de giver af deres inderste. Hvad har du at gi?

Søndag d. 2. december 1. Advent kl. 10.30 Svenstrup-højmesse - Konfirmanderne
bærer det nye Betlehemslyset ind - flammen, som vi har hentet i Nordborg, og
som er en fredsflamme, der er bragt hele vejen herop fra Betlehemskirken i Palæstina.
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Konfirmanderne går i lysprocession ved begyndelsen af gudstjenesten og tænder
adventskransen både 1., 2. og 4. søndag i advent:

Søndag d. 9. december - 2. søndag i advent kl. 19.00 synger vi julen ind sammen
med Nordalskoret afvekslet med juleevangeliske læsninger. Konfirmanderne bærer
lys ind! Efter gudstjenesten er der gløgg og småkager
Mandag d. 24. december kl. 14.30 og kl. 16.00 Juleaftens-gudstjenester
Mandag d. 24. december kl. 23.30 jule-midnatsgudstjeneste. Den stille nat – den
hellige nat – kun oplyst med levende lys byder vi indenfor i kirkens varme indre,
hvor julefreden virkelig får chance for også at trænge ind i vores indre!

23

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:

” v1 På den tid kom nogle og fortalte ham om de galilæere, hvis blod Pilatus havde blandet med blodet fra deres offerdyr. v2 Og han sagde til dem: »Mener I, at
de var større syndere end alle andre galilæere, siden det gik dem sådan? v3 Nej,
siger jeg, men hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme ligesom de. v4 Eller
de atten, som tårnet i Siloa styrtede ned over og dræbte – mener I, at de var mere
skyldige end alle andre i Jerusalem? v5 Nej, siger jeg, men hvis I ikke omvender
jer, skal I alle omkomme ligesom de.«
v6 Så fortalte han denne lignelse: »En mand havde et figentræ, som var plantet i
hans vingård, og han kom og ledte efter frugt på det, men fandt ingen. v7 Han
sagde da til gartneren: I tre år er jeg nu kommet og har ledt efter frugt på dette
figentræ uden at finde nogen. Hug det om! Hvorfor skal det stå og tage plads op
til ingen nytte? v8 Men han svarede: Herre, lad det stå et år til, så skal jeg få gravet omkring det og givet det gødning. v9 Måske bærer det så frugt næste år. Hvis
ikke, kan du hugge det om.«
Jeg bor i det høje og hellige - og hos den, der er knust, hvis ånd er nedbøjet, for
at oplive den nedbøjede ånd og oplive det knuste hjerte.”
Lukasevangeliet 3, 1-9
Gud, giv mig sindsro
til at acceptere det, som jeg ikke kan ændre
mod til at ændre det, jeg kan
og visdom til at se forskellen. Amen.
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Kan man binde en elefant?
En elefant, der kan løfte flere hundrede kilo, alene med sin snabel?
På en måde er det det, der er spørgsmålet til i dag.
Teksterne til i dag handler nemlig om at være bundet – bundet til det, man frygter på – bundet til sin skæbne.
Spørgsmålet, som teksterne stiller, er:
Har Gud på forhånd beregnet, hvor meget hver enkelt skal lide?
Er der nogen mennesker, der bare er født forkert og gør de forkerte ting, og derfor får deres
retfærdige straf?
Ja, på en måde har jeg desværre skrevet under på det i mit præsteløfte, min særlige præstelige håndfæstning på den augsburgske bekendelse.
Den bekendelse, hvor det i artikel 17 hedder, at de ugudelige mennesker og djævlene vil
Kristus fordømme til at pines uden ende!
Den særlige moralske forpligtigelse, som jeg samtidig har skrevet under på, forpligtiger mig
dog også på at tale mod sådanne middelalderlige og umenneskelige holdninger.
For er det ikke sådan, at enhver form for vold rammer blindt?
Var det ikke det, kære konfirmander, vi i Konfirmandladen hørte Shaka Loveless synge om i
sin sang ”Ikke mere tid”?
Eller findes der en gud – en skæbnegud – der sørger for at uretfærdige og onde syndere
rammes og bindes af en ond skæbne – et ondt endeligt.
En gud, der sørger for, at de der dør en pludselig død – om de så bliver ofre for en despot
eller bliver ramt af et tårn, der styrter ned – at sådanne mennesker på en eller anden måde
særlig har fortjent at lide, fordi de er større syndere eller mere skyldige end alle andre?
Jesus siger, ”nej!”
Men det handler om os mennesker og vores ansvar.
Kan vi tage ansvaret i vores egen hånd og gøre os fri – vriste os løs fra den pæl, vi er bundet
til?
Så vi kan være frie mennesker for hinanden?
Eller er det, som vi hørte læst fra alteret:
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”Fædrene spiser sure druer,
og sønnerne får stumpe tænder!”
Ifølge dette gammeltestamentlige mundhæld, så forfølges vi af de fejl, som vores forældre
har gjort.
Spiser vores far sure druer, der giver huller i tænderne, så kommer vi også til det – og ender
med stumpe-tænder i munden?
Men er det Guds værk, eller skyldes det tendensen blandt mennesker til at holde fast i dårlige vaner og traditioner – vores tendens til at binde os til en pæl af sikkerhed og kontrol –
ophøjede og stive religiøse ritualer eller fordummende fjernsynsunderholdning i familien, der
ødelægger kommunikationen og fjerner os fra hinanden?
Jeg spørger igen:
Kan en elefant finde sig i at være bundet i stedet for at slide sig løs?
På trods af sin kæmpe størrelse og sine mægtige kræfter?
Forklaringen er enkel.
Når en elefant er lille, bliver den bundet med jernkæder til et jernrør.
Hvor meget den end prøver, kan elefantungen ikke slide sig løs, og jo mere den trækker, des
mere gør det ondt.
Til sidst giver elefantungen op – den har lært, at den ikke kan slide sig løs.
Det er derfor den voksne elefant ikke prøver at slide sig løs.
For selv om det ikke mere er en kæde, som holder elefanten bundet, er der en indre stemme, der siger:
”Jeg kan ikke, det er umuligt”.
Det handler om at være bundet af angst og frygt.
Det handler om nogle bånd, som er usynlige, men alligevel ofte effektive.
Lige så effektive som de bånd og de trusler, som store institutionaliserede religioner gennem
århundreder har tordnet ned over folk.
Det handler om religion – i sin dårlige afskygning ordet religion betyder ”at binde fast”!
Og desværre har alle de store verdensreligioner ofte fået det til at lyde, som om det handler
om at være bundet af gudsfrygt – ikke af et lydhørt hjerte – et kødhjerte, som Ezekiel skriver
senere i sin bog, men bundet af et stenhjerte, der regner alt ud i regler og konsekvens.
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Religion og regler binder os på hænder og fødder.
Ja, og det kan måske nogle gange være meget godt.
Godt hvis disse hænder og disse fødder gør andre mennesker ondt – slår og holder andre
mennesker nede.
Heldigvis har vi de ti bud.
Vi lever i et land, der med skatteregler sørger for at fordele bare lidt af rigdommen – binder
os til at bruge penge på de gamle - dem, der er blevet syge – børnene og de unge.
Vi skal ikke bare bryde reglerne.
Det var det, de troede, at Jesus mente, og derfor klyngede de ham op på et kors, for at vise,
hvad verdens magthavere gør med dem, der tager let på reglerne, og sætter kærligheden
højest.
I de ti bud møder vi almen menneskelig religiøsitet og generelt anvendelige regler for god
opførsel, men de er sat med et gammeltestamentligt fortegn, som både Ezekiel og Jesus gør
op med i dagens tekster.
Fra indledningen til de ti bud lyder det:

Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren din Gud, er en lidenskabelig Gud.
Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem, der hader mig …
Men det, som Jesus taler om er noget andet
Han taler om noget, der overgår al forstand! Om noget, der kaldes ”Guds Rige”
Han giver os håb om, at kærligheden findes – at der findes et liv i opmærksomhed over for
vores medmenneskers ve og vel, der kan befri os og vende os mod livet.
Han får os til at vende os mod det Guds rige, som begynder her og nu og varer i evighed til
den forenede lyd af Guds og menneskers hjerter.
Et Guds rige, som ikke kun er for døbte eller forud frelste, men først og fremmest for de, der
rammes af sygdom og verdens ondskab.
For de mennesker, der lige nu står i en vanskelig situation, hvor de skal vælge mellem liv og
død – mellem at give op som den lille elefantunge eller rive sig løs.
Give op og sove hen i fortabthed
eller splintre ”du kan ikke – kæden” og tro på, at du er elsket og frigjort fra ”had og angst –
pælen”.
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Vi er alle mennesker, som lever af kærlighed og håb.
Vi må erkende, at det at være i kærligheden kræver, at vi kan udholde både smerte og kaos.
Sårbarhed og splid mellem mennesker er en del af vores eksistens, hvis vi fortsat vil kæmpe
for at lade kærligheden bestemme over vores liv.
Tro på, at der altid vil være en gartner, der vil tale vores sag – grave om os og gøde vores
håb.
For vi er kærlighedens udøvere – vi er dem, der skal manifestere, at kærligheden findes
uden for Gud –
derude, hvor vi – i mødet med Jesus i fortællingen om hans liv – må lade kærligheden gå
forud for vores behov for at binde hinanden.
Guds Rige findes midt i en verden, hvor retfærdigheden sommetider mangler, og kærligheden til tider synes at forsvinde i verdens morads af smerte og magtbegær.
Gud, giv mig sindsro
til at acceptere det, som jeg ikke kan ændre
mod til at ændre det, jeg kan
og visdom til at se forskellen.
Amen.
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En uniformeret samling fra vores mindestund for de faldne fra 1. verdenskrig i forbindelse
med kirkekaffen søndag den 11. november i år.

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 og lystænding i kirken på hverdage
Mandage er der mandagsstilhed kl. 18.30
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Torsdage er der evangelisk kvarter med lystænding og forbøn kl. 17
Disse torsdage vender vi søndagens evangelium, og du kan komme med dit bud på, hvad der
skal siges i søndagens prædiken. Det kan også være et andet evangelium, som du måske
som menighedsgudstjenesteleder skal holde gudstjeneste omkring en anden søndag, så bare
sig det, når du kommer.

Dåb
Den 6. oktober: Emil og Noah Husballe Pape Henriksen

Døde
Ingen

Viede
Den 6. oktober: Kirsten Hesselager og Steen Haubjerg Madsen
Velsignelse af borgerligt indgået ægteskab:
Den 9. november: Randi Evelyn Ørebro og Lindy Ørebro

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.
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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

Den 30. november holdes et kort møde kl. 18, hvorefter der er afslutning for det gamle råd.
Den
Menighedsrådets møder er offentlige, og alle interesserede er velkomne. Referater fra
menighedsrådsmødet er fremlagt i kirkens våbenhus.
*Det nye Menighedsråd, som konstituerede sig den 6. november, ser således ud:
Leo Vindahl Olesen (formand og), Mona Boysen (næstformand), Jytte Schink
(kontaktperson og kirkeværge), John Svane Christensen (kasserer i rådet), Henrik Christensen (sekretær), Karin Stavski, Bo Scharff (præst, født medlem).
Suppleanter: Martha Thomsen og Kurt Christensen
Uden for rådet: Torben Nielsen og Maja Jørgensen (medarb. repr.), Ole Rasmussen (kasserer). Bygningskyndig: ikke helt afklaret.

Menighedsrådsvalg i Svenstrup Sogn

I henhold til lov om valg til menighedsråd §16 bekendtgøres det herved, at der i forbindelse
med valget tirsdag den 13. november 2012 kun er indleveret én gyldig kandidatliste.
Derfor aflyses afstemningen - Valgbestyrelsen for Svenstrup Sogn. Asta Broesby-Olsen
(formand for valgbestyrelsen)
De nye medlemmer og deres konstituering kan ses af ovenstående *
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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.

NOVEMBER
Lørdag
24. nov.
Søndag
25. nov.

”Rundt om Stevning” nr. 145 udkommer
Ingen gudstjeneste.

DECEMBER
Lørdag
01. dec.
Lørdag
01. dec.
Søndag
02. dec.
Søndag
02. dec.
Søndag
02. dec.
Søndag
09. nov.
Søndag
09. dec.
Søndag
16. dec.
22/12 til 02/01 incl.
Søndag
23. dec.
Mandag
24. dec.
Mandag
24. dec.
Mandag
24. dec.
Tirsdag
25. dec.
Onsdag
26. dec.
Søndag
30. dec.

Kl. 10.. til 16.00. Y´s men´s Club. Julestue.
Kl. 10.00 til 16.00. Trævlernes julestue. Alsingergården.
Kl. 10.00 til 16.00. Trævlernes julestue. Alsingergården.
Kl. 10.30. Svenstrup Højmesse. 1. søndag i advent.
Kl. 14.00. FOBIS. Juletræet tændes ”under kastanjen”.
Kl. 14.30 til 16.30. Søndagscafe.
Kl. 19.00. Gudstjeneste. Vi synger julen ind. 2. søndag i advent.
Kl. 10.30. Menighedsgudstjeneste. 3. søndag i advent.
Skolens juleferie.
Kl. 10.30. Svenstrup Højmesse. 4. søndag i advent.
Kl. 14.30. Juleaftens gudstjeneste.
Kl. 16.00. Juleaftens gudstjeneste.
Kl. 23.30. Jule-midnatsgudstjeneste.
Kl. 10.30. Svenstrup Højmesse. Fødselsdagsgudstjeneste.
Ingen gudstjeneste.
Kl. 10.30. Svenstrup Højmesse. Julesøndagsgudstjeneste.

JANUAR
Tirsdag
Lørdag
Søndag
Torsdag
Søndag
Onsdag
Søndag
Lørdag
Søndag

01. jan.
05. jan
06. jan
10. dec.
13. jan.
16. jan.
20. jan.
26. jan.
27. jan.

Kl. 16.00. Nytårsgudstjeneste. Derefter champagne og kransekage.
Kl. 22.00 til 01.00. Hellig Tre Konger. Kulturhuset.
Kl. 10.30. Svenstrup højmesse. Hellig Tre Konger.
Kl. 18.00. Madklub.
Kl. 10.30. Svenstrup Højmesse.
Deadline for stof til ”Rundt om Stevning” nr. 146.
Kl. 10.30. Menighedsgudstjeneste.
”Rundt om Stevning” nr. 146 udkommer.
Kl. 19.00. Stillegudstjeneste.

03. feb.
06. feb.
07. feb.

Kl. 10.30. Familiegudstjeneste. Svenstrup Højmesse.
Kl. 18.00. Madklub.
Kl. 19.00. Borgermøde. Kulturhuset.
Skolens vinterferie.
Kl. 19.00. Stillegudstjeneste: Stilhed og livsværdier i fasten.

FEBRUAR
Søndag
Onsdag
Torsdag
Uge 7
Søndag

10. feb.

EJVIND BOJSEN, SKOLEVÆNGET 12A, TLF. 74 45 83 59. Mail: ejvind@sonderborg.dk
DEADLINE FOR STOF TIL “RUNDT OM STEVNING” NR. 146 ER DEN 16. JAN. 2013.
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