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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 
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 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 
 
 

Se bladet i farver på: http://stevning.infoland.dk/ 

 

 

 

 

 

 



Stor Scene
13.00-14.00 Jam Joy

14.30-15.30 Jotted Notes

16.00-17.00 Was Ist Loss

17.30-18.30 Six-pack bluesband

19.00-20.00 Blue Sunday

20.30-21.30 Børges Blues Band

21.45-22.45 Ace Cafe 

23.00-24.00 Bamses Minder

Telt Scene
14.00-14.30 Trio havita

15.30-16.00 Trio havita

17.00-17.30 Guitar Gangsters

18.30-19.00 Benjamin

20.00-20.30 Guitar Gangsters

STevninG KulTurhuS · SKolevænGeT 14 · STevninG 
ret til ændringer i musiksammensætningen forbeholdes

Stevning
MuSIk-feSTIvAL 

- god amatørmusik

Lørdag 1. juni
GrATIS AdGANG

Plakaten er sponsoreret af grafisk arbejde · 74 45 88 88
Telefon: 52 19 18 13Arrangør:  Stevning Kulturhus

Nymøllevej 8 · Guderup · 6430 Nordborg · Tlf. 74 45 85 90
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NYT FRA KLUBBEN 
 
 

Så siger vi tak for i år. 
Vi har haft en god sæson med mange  

hyggelige timer. 
 

Så derfor skal der  
 lyde en stor tak for den gode opbakning  

vi har haft igen i år. 
 

En særlig tak skal lyde til Jens Madsen,  
der forærede os græskar til vores  

Halloween-fest. 
 

Vi starter op igen til september,  
Og håber at se jer alle igen. 

 
Ha´en go´sommer og på gensyn  

Hilsen Klubrådet 
 

 

 

 



- 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 FORENINGEN NYGÅRD 
 

 
 
 

 
 

Forhistorisk Fodtur I Nørreskoven 
 

 
 
Mødested:  Den gamle skovfogedbolig Nygård i Nørreskoven på Als 
 
Hvornår:  Søndag 21. april  kl. 13.00 - 15.30   
 
Turbeskrivelse: Vandreturen vil foregå i Nygårds omgivelser, og nogle af  områdets 
  fortidsminder: gravhøje, jættesstuer m.m. fremvises. Der vil blive fortalt 
  om udgravninger, fund og anekdoter 
 
Turleder:  Museumsinspektør Merete Boel Essenbæk, Haderslev Museum 
 
Pris:  40 kr. 
 
Traktement:  Efter turen kan der købes kage og kaffe på Nygård 
 
 

Arrangør: 
Foreningen Nygård 

(www.Nygaard-als.dk)  
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KORSANG OG JAZZMUSIK   
I NØRRESKOVEN 

 
 
Tid og Sted: Lørdag 4. maj kl. 15.00 i den gamle skovfogedbolig Nygård i 
  Nørreskoven på Als 
 
Medvirkende: Damekoret SWE-Dames, København 
  Jazzgruppen Sax-Appeal med sangerinden Iben Broholm 
 
Program:  Korsang, fællessang og swingende jazz 
 
Entre:  40 kr. 
 
Traktement: Kaffe og kage kan købes 
 

Arrangør 
Foreningen Nygård 

(www.nygaard-als.dk)  
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FRA SØNDAGSCAFE´EN 
 

En tak til alle, som besøgte søndagscafeen. Vi har haft en dejlig sæson og hyggede os rigtig 

meget. Desværre har Magdalene kun været med i oktober, så 

slap hendes kræfter op, og hun døde i januar. Vi manglede 

hende meget. Nu har Rita Fog sagt ja til at være cafepige nr. 6 til 

næste efterår, og det er vi glade for. Vi har købt 2 klokker for 

pengene, ellers vil vi bruge resten til os selv engang. På gensyn 

til oktober. 

Mange hilsner fra Connie, Lene, Mary, Rita og Brigitte  

 

 

 

 

Læsekreds i Stevning 
 

Vi er 3, der ønsker at oprette en læsekreds i Stevning. Der er møde den 1. 

torsdag i måneden om eftermiddagen i vinterhalvåret.  

På dette møde diskuteres en bog, som er lånt via biblioteket og man får en 

ny bog udleveret, som så diskuteres ved næste gang 

Prisen er 50 kr. pr. år, idet vi skal betale en fast pris til kulturhuset.  

1. møde torsdag den 5. sep. 2013 

Tilmelding til Brigitte Fogt 74 45 92 39, Ruth Good 74 45 86 85 eller Karin Hesselager 74 45 

94 21  

 

 

FRA LOKALHISTORISK FORENING 
 

Åbning i april: D. 8. og 22. fra 14 til 17 

Bog om Svenstrup kirke: 

Vi mangler stadig en del billeder af personer døbt og gift i Svenstrup kirke, så gå venligst i 

gemmerne. 

 



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 LANDSBYLAUGET 
 
 
BORGERMØDET 7.2.13 
Landsbylauget afholdt det årlige borgermøde d 7.2.13 i 

kulturhuset. Der blev bl.a. afholdt valg både til landsbylau-

gets og til kulturhusets bestyrelser.  

 

I landsbylauget var formand Lene Sørensen, næstformand Jens Peter Christiansen  og kas-

serer Margit Schmidt alle på valg, og de modtog alle genvalg, og da der ikke var modkandi-

dater, fortsætter de på deres poster sammen med den øvrige bestyrelse, som består af 

Claus Bonde og Dorte Hansen. Suppleanter er Jens Madsen og Michael Christensen. 

 

Kulturhuset havde brug for et nyt medlem, da Mia Ljungquist Christensen fra bestyrelsen ikke 

modtog genvalg, og her var der kampvalg mellem Gitte Breede og Tenna Nissen, og Gitte 

blev nyt medlem af bestyrelsen 

 

Jens Peter fra landsbylauget orienterede kort om året, der var gået, hvor den største bedrift 

nok var at være med til at kæmpe for børnehusets overlevelse i byen. 

Næste års projekt bliver, at få lavet nogle områder med borde, bænke og bålsteder ved 

Sandvig og Stevningnor og få badebroen renoveret. Alt sammen med midler fra LAG og fra 

diverse fonde. 

Landsbylauget opfordrede ligeledes byens borgere til at rette henvendelse til landsbylauget, 

hvis der opstår behov eller er ønsker om tiltag, som ville være relevant at landsbylauget gik 

ind i. 

Landsbylauget uddelte også Landsbylaugets pris 2012, som går til en person, der har ydet 

en speciel indsats for lokalområdet.  I år fik John Svane Christensen prisen for sit store en-

gagement igennem 10 år i landsbylauget, de fleste år som formand.  

 

Aftenen sluttede med foredrag ved provst Lorenz Christensen fra V. Sottrup, som fortalte på - 

og om sønderjysk humor og dialekter – provsten fortalte fra sin ”prædikestol” mange små 

historier på en meget sjov og fængslende måde. 

 

Tak til de fremmødte 
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HJÆLP SØGES: 
 
For at opfylde en del af udviklingsplanen for Stevning, som blev lavet i 2011, går landsbylau-

get til foråret i gang med at forbedre områderne ved Sandvig, Stevningnor og Stevning-

norstien. 

For at gøre områderne mere attraktive for badegæster og friluftsmennesker vil der blive pla-

ceret 10 sæt borde og bænke og nogle bålsteder i områderne, ligesom badebroen vil blive 

renoveret. 

Det finansielle er ved at være på plads – halvdelen af beløbet på ca. 100.000 kr. skal vi selv 

finansiere, mens den anden halvdel kommer fra LAG. 

 

For at muliggøre projektet, har landsbylauget brug for nogle frivillige hjælpere, som kan og vil 

afse nogle timers arbejdskraft 

 

Der er indtil videre planlagt en arbejdslørdag den 6. april og den 25. Maj. 
 
Yderligere oplysninger kan fås ved ”projektleder” Claus Bonde – tlf. 40 59 93 12 

 
     På Landsbylaugets vegne 

               Margit 

 

Rundt om Stevning i 2013 
 Blad nr.   Deadline  Udkommer 

148  15/05  25/05                                   
149  14/08  24/08 
150  18/09  28/09 
151  20/11  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: 8/4, 7/5, 12/6 
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FRA STEVNING IF 
 

Nu er vintersæsonen 2012 / 2013 ved at være slut, og 

idrætsforeningen takker udøvere og ledere for denne sæson og 

håber, at vi ses igen til næste år, hvor vi regner med at fortsætte med vores nuværende akti-

viteter på samme tidspunkter – muligvis bliver gymnastikholdet tirsdag aften flyttet til tirsdag 

formiddag. 

                                                  Hilsen 
      Bestyrelsen 
 
 

FRA BRANDVÆRNET 
 
Her er en trist meddelelse, som vi har modtaget fra 

Stevning Frivillige Brandværn. En æra i Stevning er 

hermed slut. Siden 1946 har der været et brandværn i 

Stevning. Og hvis man så tænker på, hvor mange 

mennesker, de gennem tiden har hjulpet i krisesituationer. 

Desuden har brandværnet været et markant billede på det 

sammenhold, der har været gennem tiderne. Jeg (red.) 

synes, at vi skylder en kæmpetak til alle de brandmænd, der gennem tiderne har brugt en 

stor del af deres fritid på at hjælpe andre medborgere. Det kan ikke betales med penge.  

Så: På Stevnings vegne: TUSIND TAK. 

 

Stevning Frivillige Brandværn 
 

På grund af de stigende krav, som stilles til de frivillige  
brandværn og manglende tilgang af nye folk til brandværnet, har 

vi valgt at nedlægge det frivillige brandværn i Stevning. 
 

Egen Frivillige Brandværn har overtaget området med virkning 
fra den 1. marts 2013.  

Der er 4 mand fra Stevning som fortsætter i Egen F. Brandværn. 
 

Vi vil gerne takke byens borgere og foreninger for den økonomiske 
støtte gennem årene. 

 
Mvh. 

 Stevning Frivillige Brandværn. 
 



15 

 

 
 
 
 
 

DET FOREGÅR 
 

I 

 

Skolevænget 14 
 

2013 
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Aktiviteter 
 
 
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.       kl. 13.00  kulturhuset            Stevning Musikfestival 2013    
Onsdag 12.jun. kl. 18.00 Madklubben køkken Madklubben, grillmenu med salat 
Fredag 14.jun.     kl. 18.00      Kulturhuset caféen  Fødselsdagsfest for de frivillige hjælpere. 
August 2013 
Lørdag 16. aug. Kl. 15.300 Kulturhuset  Kulturhusets årlige cykeltur med efterfølgende
                       spisning og hygge. 
Faste tidspunkter: 
Petanque 
    Torsdage kl. 09.30 – 11.30    Vi spiller hele året ude på petanquebanerne eller inde i salen. 
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. 52 19 18 13, mail: steffen@stevningkulturhus.dk.  Deadline for 
materiale til næste udgave er d. 13. maj. Rundt om Stevning nr.148 udkommer d. 25maj og E`SvenstruPPe ud-
kommer omkring d. 28. maj 

   
 NYT! Gå ind på www.stevningkulturhus og se mere om Stevning kulturhus og de aktiviteter og 
   arrangementer der foregår.  
 
   Herunder vil Stevning Kulturhus gerne præsentere den nyvalgte bestyrelse og deres ansvarsområder. 

Steffen Fog 
Sandvigvej 4 

Formand  
Repræsentant i Landsbylauget 
Fondsbestyrer Aktivitetska-
lender  
Tilsyn med bygninger 
Ansvar for booking og nøgler 

7445 8813 5219 1813 
4017 6141 
 

sfogsv4@gmail.com 

John Stavski 
Sandvigvej 7 

Næstformand Pressekontakt-
kontakt, Ansvar for hjemme-
siden 

7445 9213  6127 9213 stavski@mail.dk 

Christian Bonde 
Hjortspringvej 26 

Kasserer  7445 8578 2194 8578 Bondechristian1@gmail.com 

Heidi Christensen 
Østermarken 35 

Sekretær 7340 4036 
 

2873 6193 hslc@live.dk 
 

Helle Jordt Henningsen 
Østermarken 24 

Indkøb til arrangementer 
Medhjælperbank 

 2712 6098 hellej@bbsyd.dk 
 

Gitte Breede 
Ravensbjergvej 1 

Tilsyn med rengøring  6168 8742 Ravnsbjergvej1@privat.dk 
 

Anette Berg Andreassen 
Stevning Gade 8 

Medhjælperbank 
Tilsyn med udendørs område. 

8724 2015 2330 9815 anette@sg8.dk 

Dorte Nissen 
Skolevænget 9 

Suppleant 7445 9283 3137 0897 Wriborg1@hotmail.com 
 

Tenna Nissen 
Stevning Gade 17 

Suppleant  2285 9765 muz1988@hotmail.com 
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Jens Madsen
Stevninggade 23 . 6430 Nordborg

Tlf. 74 45 97 99
www.stevninggaard.dk

Guderup
Butik tlf. 73 15 10 10 · 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

& 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..!

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

Støt vore annoncører 
– de støtter os
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FRA FOBIS 
 

Dilettant 2013. 
FOBIS og dilettanterne vil igen i år gerne TAKKE for den store opbakning til årets dilettantfo-

restillinger. 

Dilettant blev afviklet i uge 9, hvor der spillet for børn om onsdagen. Her var mødt ca. 30 per-

soner, hvoraf de 20 var børn. 

Fredag aften var der ca. 60 personer, som så stykket og 

deltog i det efterfølgende kaffebord. 

Lørdag var der 75 som så stykket og var med til spisningen 

og dans bagefter. 

 

Tak til alle de som mødte op for at støtte op om arrangementet 

 

Tak til amatør skuespillerne. Og hvis nogen går med en lille skuespiller i maven, så kan de 

rette henvendelse til FOBIS. Næste år gentager vi succesen. 

  

FOBIS vil derfor gerne sige STOR TAK til alle der har været med til, at arbejde for, at 
dilettant igen i år blev en succes. 

• Skuespillerne 

• Instruktør 
• Sponsorer: 
• Henrik`s bageri 
• Lys i Laden, Pøl. 
• Jan´s Malerforretning. 

• Johannes Good`s  Gårdbutik 
• Heden Maskinforretning 
• Stevning Snedkerforretning v/Anders Larsen 
• Skadborg byg 

• GF taxi 
• Stevning Byggeforretning ved John Skjøth 
• Bygma 
•  
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Fastelavn 2013 
Søndag den 10. februar blev der, som afslutning på børnenes vinterferie, igen holdt faste-

lavnsfest for børn og barnlige sjæle i Kulturhuset. 

Til det årlige fastelavns arrangement, hvor vi var samlet i Kulturhuset for at slå katten af tøn-

den, var der mødt ca. 40 rigtig flot udklædte børn. 

Vi havde nogle hyggelige timer med tøndeslagning og efterfølgende kakao og fastelavnsbol-

ler. 

Tak til Henriks Bageri for sponsering af meget velsmagende fastelavnsboller. 

Følgende børn blev konge og prins/prinsesse: 

 

Mindste 
Konge  Andreas Larsen 

Prins   Emil Buebiergaard 

 

Mellemste 
Konge  David Parascniv 

Prins    Nicolay Bonde Sørensen 

 

 

 

 

 

FOBIS Generalforsamling. 
Tirsdag d. 2.4.2013. kl.19.00. i cafeen i kulturhuset. 
Dagsorden: 

• Velkommen ved formand 
• Valg af dirigent 
• Valg af referent 
• Formandens beretning 
• Regnskab ved kasserer 
• Valg til bestyrelse      
• Valg af 2 suppleanter 
• Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant 
• Indkomne forslag 
• Evt. 

Indkomne forslag skal sendes til formand Jens Erik Bendixen, Skolevænget 24 senest d.  

27.03.2013. 

Med venlig Hilsen FOBIS. 



22 

 

FRA NØRRESKOV-SKOLEN  
www.norreskov-skolen.dk 

 
Her arbejder vi med styrker! 
_________________________________________________
_________________________ 
  
På Nørreskov-Skolen har vi fokus på elevernes styrker så vi 
skaber lyst og motivation hos eleverne. 
- Positiv psykologi er vores vej til den inkluderende skole. 
  
Som et led i skolens udvikling valgte et samlet lærerkollegie al-
lerede i efteråret 2011 hvilke pædagogiske værktøjer, de frema-
drettet fik mest brug for. Her var valget ikke svært – vi ville alle 
gerne have flere redskaber der styrkede vores inklusionskompe-
tencer. Derfor faldt valget på positiv psykologi – for vi er alle 
gode til noget! 
 
 
  

 Alle er gode til noget…. 

_________________________________________________ 
  
På Nørreskov-Skolen handler positiv psykologi om: 
At skabe motivation og livsglæde ved at 
fokusere på det der giver energi og 
begejstring. Dvs. det handler om at se på 
egne og andres styrker frem for svagheder – 
vi er alle gode til noget og det er vigtigt, at vi 
husker at fokusere på det, specielt når der er 
andre ting, vi har svært ved! 
  
En definition: 
Positiv psykologi er det videnskabelige 
studium af menneskets psykologiske ressourcer, styrker og mulighe-
der. (DPU) 
  
Positiv psykologi søger svar på hvordan man kan forstå optimale til-
stande karakteriseret ved indlevelse og flow og hvordan disse er re-
lateret til læring og udvikling. (Simon Nørby & Anders Myszak) 
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Afsked 
Den 1. februar sagde vi farvel til lærer Lene Norup Nielsen, som har valgt at gå på efterløn. 

Lene har i mange år har været ansat på hhv. Guderup skole, 

Hjortspringskolen og senest Nørreskov-Skolen. Lene er kendt af rigtig 

mange elever, idet hun de sidste år har haft størstedelen af sin 

arbejdstid på skolebiblioteket. 

 

Den 1. april skal vi tage afsked med Asger La Cour Møller, som også 

har valgt at gå på efterløn. Asger var ansat på Stevning skole indtil den blev lagt sammen 

med Svenstrup skole og blev til Hjortspringskolen. Siden har han været på Svenstrupafdelin-

gen indtil sidste sommer, hvor alle flyttede til Nørreskov-Skolen i Guderup. 

 
 
 
Nyansættelse. 
I Asger La Cour Møllers stilling har vi ansat Rasmus Lind, som kommer fra en stilling i Ha-

derslev kommune. Rasmus skal fortrinsvis undervise i sløjd, idræt og N/T. Han er foreløbig 

ansat indtil sommerferien. 

 

 

Skolebus 
Som jeg skrev i et forældrebrev til alle, har vi fået ændret afgangsti-

derne for skolebusserne, så de om morgenen starter 5 min. før. Der-

ved skulle vi gerne undgå, at skolebusserne er så forsinkede, at 

eleverne kommer for sent i skole. 

Ændringen trådte i kraft den 4. marts, og de første observationer viser, at det har hjulpet. 

 
 
Linjetilbud i overbygningen 
I beslutningen om Fremtidens skole, som kommunalbestyrelsen har vedtaget, skal der fra 

skoleåret 13-14 på alle overbygningsskoler i Sønderborg Kommune oprettes linjetilbud i 

overbygningen. 

På Nørreskov-Skolen har vi været ude i mange og lange overvejelser over, hvordan linjetil-

buddet skulle strikkes sammen på vores skole.  

Linjetilbuddet bliver indført i næste skoleårs 7. årgang. 
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Det har været vigtigt for os at tænke udskoling på en anden måde og tænke over, at gøre 

skolen til et sted, hvor eleverne glæder sig til at komme. Derfor bliver vores fokus at tage ud-

gangspunkt i måden børnene lærer på – for at give dem den bedst mulige undervisning. Alle 

elever har samme mål, de skal nå efter 9. klasse – men måden de skal nå dertil er forskellig 

– og det vil vi gerne udnytte! 

 

Vi ved dog at et sådan valg skal være velovervejet og derfor bliver eleverne i perioden fra 

sommerferien til efterårsferien introduceret til forskellige måder at arbejde på og dermed og-

så indholdet i linjerne og først derefter sker det egentlige linjevalg. 

 

Vi har nu løftet lidt på låget til vores kommende linjetilbud her, men vi er først endelig klar til 

at præsentere indholdet tirsdag d. 9. april, hvor forældre til alle kommende 7. klasser får 

sendt præsentationsmaterialet hjem, ligesom man vil kunne finde det på skolens hjemme-

side. 

Derudover vil kommende 7. årgang blive inviteret til et forældre / elev møde inden sommerfe-

rien – i lighed med tidligere år og i forbindelse med linjevalget i efteråret, vil der også være 

yderligere information. 

 
 

Sundheds- og trivsels politik 
Bestyrelsen har påbegyndt et arbejde med at udarbejde en ny sund-

heds- og trivselspolitik. Denne politik skal afløse de nuværende mobbe- 

og kostpolitikker, som i forvejen trængte til en revidering. 

Arbejdet er lige påbegyndt, så det varer lidt inden vi kan præsentere den 

nye politik. 

 
 
 

Kommende børnehaveklasser 
 
Til det kommende skoleår har vi fået indmeldt 40 nye ele-
ver til de kommende børnehaveklasser. Det giver 2 fine 
klasser. Vi glæder os til at tage imod dem. 
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FRA KIRKEN   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Særlige begivenheder i Svenstrup Kirke og Sogn jan. - april 2013: 

 
Søndag d. 3. februar kl. 10.30 Familiegudstjeneste – Svenstrup-højmesse. Tag hele fami-

lien med til en gudstjeneste, hvor evangeliet forklares i børnehøjde med hjælp fra konfirman-

der. 

 

Søndag d. 10. februar kl. 19.00 Stillegudstjeneste med temaet: Stilhed og livsværdier. 
Efter at børnene har holdt fastelavn hele dagen, vil der her være voksentid til dem, der vil 

udforske, hvad stilhed og fred betyder for udviklingen af livsværdier. Måske kan fasten og 

den sidste kolde tid bruges til noget, der virkelig forbereder forårets komme? 

Kan man høre freden vokse og stilheden gro? 

 

Søndag d. 24. februar kl. 19.00 Musikgudstjeneste ved konfirmander 

og gæstemusikere. Så er der gang i kirken (igen!). De unge mennesker 

folder sig selv, deres tro og deres musikalitet ud. Vi får besøg af jazzpianist 

Morten Pedersen og sing a song writer Richardt Nielsen – og måske har 

Richardt et par ekstra unge gæstesolister med, der kan støtte kon-

firmanderne i den musikalske fortolkning af det kristne budskab, som de 

skal konfirmeres i. 

 

Fredag d. 8. marts kl. 19.00 Forårs-stillegudstjeneste. Vi fejrer forårets komme ved en let 

aftengudstjeneste med indlagt forårsdigt og forårssang. 
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Søndag d. 10. marts Ingen gudstjeneste, men årets Sogneindsamling løber af staben. Vi 

mødes i Konfirmandladen kl. 09.30. Denne dag har Svenstrup Sogn og Folkekirkens 
Nødhjælp brug for frivillige indsamlere til kampen mod sult. 
– tilmeld dig som indsamler til Frank Bodholdt Jakobsen: frankbj@bbsyd.dk 

Udviklingshjælp nytter - og kampen mod fattigdom kan vindes. Men der er stadig meget at 

tage fat på.  En af de helt store udfordringer er sult. 870 mio. mennesker lider af kronisk un-

derernæring, og hvert 12. sekund dør et barn af sult. Sult og fejlernæring er verdens største 

sundhedsrisiko. Samtidig forstærker sult alle andre dårligdomme, fx sygdommen hiv/aids. 

 

Kasif Nakatenda var for underernæret til at få gavn af sin 

hiv-medicin. To geder og en køkkenhave fra Folkekirkens 

Nødhjælp har bogstavelig talt givet Kasif et nyt liv. Kasif 

ønsker held og lykke med Sogneindsamling 2013, så 

flere kan få hjælp. 

 
 

© Peter Høvring 

 

D. 10. marts kl. 09.30 mødes vi altså i Konfirmandladen ved præstegården og gør en fælles 

indsats i kampen mod sult, tag godt imod indsamlerne, når de kommer rundt til så mange 

døre i sognet som muligt! 

”Vi er med i Sogneindsamlingen igen, fordi det giver rigtig god mening. Dels vil vi gerne være 

med til at bekæmpe sulten i verden – og dels bliver kirken synlig på en helt særlig måde, når 

indsamlerne kommer rundt i hele sognet,” siger indsamlingsleder Frank Bodholdt Jakobsen. 

 

 

Søndag d. 17. marts kl. 10.30 Svenstrup-Højmesse med fejring af Maria og hendes be-

budelse. Tag din ikon med, så den kan bæres ind i procession og pryde alteret under guds-

tjenesten. Kom helst mindst ti minutter før og meld dig hos præsten. 
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Søndag d. 24. marts Palmesøndag kl. 10.30 Konfirmationsgudstjeneste 
 
Så skal årets 16 unge mennesker fra Nørreskov-Skolen og fra Svenstrup Friskole konfirme-
res: 
Sabrina Kliver Anker, Ravnsbjergvej  14 

Frederik Braasch, Kildebæk  28 

Nicolai Pagh Christiansen, Bag Oksevejen   1B , st   th, 6330 Padborg 

Laura Telling Clausen, Ugebjergvej  27 

Nadine Duarte Collin, Oksbølvej  50B 

Henning Hess, Frydenlundvej   5 

Johanne Marie Hoffland, Sandvej  21 

Anders Bondegaard Høeg, Rugbjergvej   8 

Karoline Marie Berthelsen Johansen, Enebærvej   6 

Ida Johnsen, Vestertoften  35 

Tanya Falk Lyster, Hjortspringvej  10 

Kasper Klindt Madsen, Stevning Gade  23A 

Nicolai Hougaard Nielsen, Mellemtoften   3 

Agusta Johanna Vilberg Olafsson, Ottemosevej  20 

Louise Adeline Skov Rossen, Baggesens Vej   4, 6440 Augustenborg 

Mads Peter Østergaard, Løkken  20 , st   th 

Denne liste er ikke udtryk for i hvilken rækkefølge de unge mennesker bliver konfirmeret  
 
 
 
 
Skær-Torsdag d. 28. marts kl. 19.00 Nadvergudstjeneste – vi efterligner aftenmålti-

det, hvor Jesus indstiftede nadveren. Kom helst et kvarter før, så vi kan begynde med at 

sætte os hyggeligt til rette ved det dækkede bord midt i kirken. 

Lang-fredag d. 29. marts kl. 10.30 – korsordene i nutidig belysning. Korsordene læ-

ses af frivillige og sættes i et nutidigt lys. Ved gudstjenestens slutning bærer vi alterets lys 

og stage ud, således at vi 

Søndag d. 31. marts kl. 10.30 kan holde Svenstrup-Højmesse i opstandelsens tegn. 
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Mandag den 1. april 2. påskedag Emmausvandring fra Nygård i Nørreskoven kl. 

11.00. Kort nadvergudstjeneste i Svenstrup Kirke kl. ca. 14.00. Medbring selv drikke 

og lidt spiseligt til vandringen. 

 

Fredag d. 12. april kl. 17.00 i Stevning Kulturhus Børnegudstjeneste med familiehygge 

 
 
 
 
 

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: 

 

 

 

” Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør!”  Lukasevangeliet 23, 34 

 

Tak for din kærlighedserklæring, din uforbeholdne kærlighedserklæring, som kalder tilgivel-

sen frem i os! 

Som kaldet fra et kært menneske: ”Elsk mig!”  

 – Kaldet, der – når vi hører det - får os til at indse og bekende:  

Ja, vi har brug for en kærlighed og en tilgivelse, som er større end den, vi selv kan præstere. 

 

Knækket hænger Kristus i blodige lysstråler over os. Vi er den knækkede kirke – kærlighe-

dens styrke, som vises i afmagt.  

Knækket og faldet sammen mod højre hænger du på vores krucifiks i kirken her - som kir-

kens to tilmurede østvinduer i koret – som dit hoved og dit blik på korset. 

Du korssøndrede Kristus, din banebrydende nåde bryder ned over os! 

Tak, Jesus, for dit evangeliske værk - Guds værk på vore vegne – i solidaritet med de fortab-

te, der ikke ved, hvad de gør, når de skader Guds elskede børn. 

Tak fordi du kårer os til medlemmer af et kongerige, hvis politik er tilgivelse og frigørelse. 
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Dit ufattelige alternativ – som føder os på ny! 

Tak fordi du gav dig selv til os – så vi bliver født på ny i vores relationer til hinanden: som 

brødre og søstre – mødre og fædre: 

 

”Kvinde, dér er din søn! ... Dér er din mor!”  Joh. 19, 26-27 

 

”Sandelig siger jeg dig: I dag skal du være med mig i Paradis!”  Luk. 23, 43 

Tak, du al nådes Gud, som rækker mig din hånd og viser mig vejen ind til Paradis – vejen 

frem mod mit livs eneste mål: at jeg må blive til den kærlighed, som er synlig i dig Kristus på 

korset. 

Giv mig at blive en del af dit hjertes gerninger – i dit rige og ind i denne verden – for din 

skyld – og for min skyld. 

 

”Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?”  Matt. 17, 46 

Midt i mørket – dér hvor alting brister - på vejen ind i dit rige og på denne verdens iskolde 

veje – her råber vi -  med ord, som du, Jesus, lader høre i treenighedens kor. 

Ord, som ved korsets forvandlende kraft - én gang for alle - åbenbarer al menneskelig af-

magt og forladthed. 

Al den afmagt og forladthed, som ved ærlig hengivelse smelter bort som dug for opstandel-

sens sol. 

 

”Jeg tørster.”   Joh. 19, 28 

Min gane er tør som et potteskår, min tunge klæber til gummerne 

du lægger mig i dødens støv! (Salme 22, 16) 

Du, Gud, - tørster du som et døende menneske?  

Tørster som vi efter de levende vande – tørster efter den elskedes læber. 

 

”Det er fuldbragt!”  Joh. 19, 30 

Og ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den 

Enbårne har den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed - Ingen har nogensinde set Gud; den 

Enbårne, som selv er Gud, og som er i Faderens favn, han er blevet hans tolk. (Joh. 1, 14 og 

18) 

Ovenstående er momentet, der skaber omdrejningspunktet for en levende kirke – med en 

levende menighed selv på en dag som Langfredag.  



30 

 

Kom og vær med – også til påskens helt specielle højtidsgudstjenester. 

For husk på: 

Sandheden i trosspørgsmål afgøres ikke på deres sandsynlighed, men på om de 

bringer fred og tilgivelse mellem mennesker. 

Sand tro bringer mennesker tættere på hinanden. 

Sognepræsten 

 

 

Tro, livsværdier og åndelig styrke rystes og udvikles gennem livet og dets udfor-

dringer. Præsten kan være en god samtalepartner, når noget skal vendes for at give luft til 

nyt liv. Ring og aftal tid! 

 

 

Stilhed og lystænding - hverdagsgudstjenester i Svenstrup kirke: 

Mandage er der mandagsstilhed kl. 18.30 

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 10. januar: Simon Roager Paulsen 
 

Døde 
7. november: Karta Petersen 

30. november: Arne Kvistgaard Steffensen 

26. december: Hans Steffensen 

6. januar: Magdalene Jespersen 

 
Viede 
Velsignelse af borgerligt indgået ægteskab: 

Den 26. januar: Lone Antoinette Sørensen og Henrik Tietgen Rathje 
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Kirkebil 
Kirkebilen bestilles hos GF-Taxi på telefon 74 45 95 45 senest dagen før gudstjenesten. "Kir-

kebil" er til rådighed for enhver, der ellers har svært ved at komme i kirke. 

 

Kirkegården 
Graver og kirketjener Torben Nielsen træffes i arbejdstiden 8-14 på kirkegården og på tele-

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

 

Kirkens hjemmeside 
På: www.svenstrupkirke.dk finder man alle relevante oplysninger om kirken, menighedsrå-

det, gudstjenestetider, møder osv. Her kan du tillige hente dig en relevant prædiken eller en 

lytte til en original sang komponeret til nogle af vores særlige gudstjenester.  

 

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 

 

Menighedsrådet 
Torsdag den 17. januar kl. 19.00 holder det nye råd sit første ordinære møde, hvor datoer 

for det næste halve år fastlægges – se referatet i våbenhuset eller næste Nyt fra Kirken. 

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), Hen-

rik Christensen (sekretær), Karin Stavski, Bo Scharff (præst, født medlem).  

Suppleanter: Martha Thomsen og Kurt Christensen 

Uden for rådet: graver Torben Nielsen og organist Maja Jørgensen (medarb. repr.), Ole Ras-

mussen (kasserer). Bygningskyndig: Klaus Witte 
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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. 

 
 
 
 
 
MARTS 
Lørdag 23. mar. ”Rundt om Stevning” nr. 147 udkommer. 
23/03 til 01/04 incl. Skolens påskeferie. 
Søndag 24. mar. Kl. 10.30. Palmesøndag. Konfirmation. 
Torsdag 28. mar. Kl. 19.00. Skærtorsdag. Nadvergudstjeneste. 
Fredag 29. mar. Kl. 10.30. Langfredag. Gudstjeneste. 
Søndag 31. mar. Kl. 10.30. Svenstrup Højmesse. 
 
APRIL 
Mandag 01. apr. Kl. 14.00. Nadvergudstjeneste. Emmausvandring fra Nygård kl. 11.00. 
Lørdag 06. apr. Landsbylaugets arbejdslørdag ved Sandvig og Stevningnor. 
Søndag 07. apr. Kl. 10.30. Svenstrup Højmesse. 
Mandag 08. apr. Kl. 18.00. Madklub. 
Fredag 12. apr. Kl. 17.00. Børnegudstjeneste i Stevning Kulturhus. 
Søndag 14. apr. Ingen Gudstjeneste. 
Søndag 21. apr. Kl. 10.30. Svenstrup Højmesse med konfirmation. 
Søndag 21. apr. Kl. 13.00 til 15.30. Forhistorisk fodtur i Nørreskoven. Nygård. 
Fredag 26. apr. Kl. 19.00. Store Bededags – stillegudstjeneste. 
Søndag 28. apr. Kl. 10.30. Svenstrup Højmesse. 
 
MAJ 
Lørdag 04. maj Kl. 15.00. Korsang og jazzmusik i Nørreskoven. Nygård. 
Tirsdag 07. maj Kl. 18.00. Madklub. 
09/05 til 12/05 incl. Skolens Kristi Himmelfartsferie. 
Onsdag  15. maj Deadline for stof til ”Rundt om Stevning” nr. 148. 
Lørdag 25. maj ”Rundt om Stevning” nr. 148 udkommer. 
Lørdag 25. maj Landsbylaugets arbejdslørdag ved Sandvig og Stevningnor. 
 
JUNI 
Lørdag 01. jun. Kl. 13.00. Stevning Musikfestival. Kulturhuset. 
Onsdag 12. jun. Kl. 18.00. Madklub. 
 
EJVIND BOJSEN, SKOLEVÆNGET 12A, TLF. 74 45 83 59. Mail: ejvind@sonderborg.dk 
DEADLINE FOR STOF TjL “RUNDT OM STEVNING” NR. 148 ER DEN 15. maj 2013. 
 
 


