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- god amatørmusik

Stevning
MuSIk-feSTIvAL

G

GrATIS AdGAN

Lørdag 1. juni

Stor Scene

Telt Scene

13.00-14.00 Jam Joy

14.00-14.30 Trio havita

14.30-15.30 Jotted Notes

15.30-16.00 Trio havita
17.00-17.30 Just Jane

16.00-17.00 Was Ist Los

18.30-19.00 Benjamin

17.30-18.30 Sixpack bluesband

20.00-20.30 Just Jane

19.00-20.00 Thunderborg
20.30-21.30 Børges Blues Band
21.45-22.45 Ace Cafe
23.00-24.00 Noodles
STevning KulTurhuS · SKolevængeT 14 · STevning
ret til ændringer i musiksammensætningen forbeholdes

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

Arrangør: Stevning Kulturhus

Plakaten er sponsoreret af grafisk arbejde · 74 45 88 88

Telefon:

52 19 18 13

Stevning Musikfestival 2013
Aktiviteter for alle:
kl. 11.00 –!!!!!!!!!!!!

Kræmmermarked

kl. 11.00 – kl. 16.00

Børnekræmmermarked

Aktiviteter for børn:
 fiskedam
 pilekast
 flødebollekaster
 trillebør løb
 hoppepude
Aktiviteter for voksne:
 slå søm i planke
 slå om øl prisen
 trillebør løb
Hele dagen kan du købe:
 is – slik – chips – ringridderpølser
 øl – vand – vin – m.m.
kl. 17.30 – 19.30 kan du købe:
 skinke med flutes og kartoffelsalat
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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

FRA FOBIS
Generalforsamling i FOBIS afholdt d.2.4.2013.
Referat fra generalforsamlingen:
Formanden fremlagde sin beretning for 2012, hvor han kom ind på de forskellige arrangementer som har været afholdt. Man konstaterede igen en god tilslutning/opbakning til arrangementerne.
Der var tak til sponsorer samt hele dilettant holdet og bestyrelsen
Beretningen godkendt
-Kasserer fremlagde regnskab som for året gav en overskud på kr. ca. 500,00.
Regnskabet godkendt.
-Valg til bestyrelsen:
Følgende nye medlemmer valgt, stort velkommen.
Johannes Good, Susanne Madsen, Steffen Jørgensen
Valg af suppl. til bestyrelsen
Genvalg til Gunnar Frandsen og John Skjødt
Valg af revisorer.
Genvalg af Ejvind Bojsen og Dorte Hagensen
Valg af revisor suppl.
Genvalg til Anette Bendixen.
Ingen indkomne forslag.
Formanden takkede de afgående medlemmer for deres virke i foreningen igennem
den årrække, hvor de har siddet i bestyrelsen og overrakte en gave fra foreningen.
Formanden bød ligeledes de nye medlemmer velkommen i foreningen.
J.E. Bendixen
formand

På forhånd tak
Med venlig Hilsen
Henriette FOBIS
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FRA LANDSBYLAUGET
Rundt om Stevning i 2013
Blad nr.
149
150
151

Deadline
14/08
18/09
20/11

Udkommer
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: 12/6,

Det arbejder vi med i landsbylauget

Sidst i maj måned forventer vi at opsætte borde-/bænkesæt og etablere grill-plads ved Sandvig, samtidig med at badebroen sættes op.
Vi har indkøbt 10 borde-/bænkesæt og de 6 af dem placeres ved Sandvig, 2 ved Stevningnor
og 2 langs Stevningnor-stien. Badebroen er ved at blive renoveret, og vi arbejder på også at
få gelænder på den.
Midler til indkøb af diverse materialer er indhentet hos LAG og andre fonde.
Sønderborg Kommune er i øjeblikket i gang med kommuneplanen – kampagnen hedder Råb
bare højt, og har været slået stort op i diverse trykte medier, hvor kommunens borgere har
været opfordret til at komme med input. Man ønsker også at inddrage landsbyerne i processen, så lauget har også deltaget i nogle møder omkring dette.

På landsbylaugets vegne
Lene Sørensen, formand
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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 KULTURHUSET
Juni 2013
lørdag 1.jun.
kl. 13.00
onsdag 12.jun. kl. 18.00
fredag 14.jun. kl. 18.00

kulturhuset
Madklubben
Kulturhuset

August 2013
lørdag 16. aug. Kl. 15.30

Kulturhuset

køkken
caféen

Stevning Musikfestival 2013
Madklubben, grillmenu med salat
Fødselsdagsfest for de frivillige hjælpere.
Kulturhusets årlige cykeltur med efterfølgende
spisning og hygge.

September 2013
mandag d.2.sep. kl. 18.00

madklubben

køkken

madklubben starter sæsonen.

mandag d.2.sep. kl. 09.30

Kulturhuset

salen

Linedance med Bente Philipsen kl. 18.00 – kl. 19
se opslag herunder

tirsdag 3.sep.

kl. 19.00

kulturhuset

caféen

onsdag 4.sep.

kl. 09.00

kulturhuset

caféen

onsdag 4.sep.

kl. 19.00

kulturhuset

caféen

torsdag 5.sep.

kl. 15.00

Læsekreds

caféen

Else Willadsen

caféen

søndagscaféen

caféen

PC kursus hold 1 - starter kl. 19.00 – kl. 21.00
se opslag herunder
PC kursus hold 2 - starter kl. 09.00 – kl. 11.00
se opslag herunder
PC kursus hold 3 - starter kl. 19.00 – kl. 21.00
se opslag herunder
Stevning læsekreds - starter kl. 15.00 – kl. 16.00
flere opl. fås ved Brigitte Fogt tlf. 7445 9239

mandag 16.sep. kl. 09.30
oktober 2013
søndag 6.okt

kl. 14.30

Motion og leg - starter sæsonen kl. 09.30 – kl. 11
se opslag herunder
Caféen er åben fra kl. 14.30 til kl. 16.30
alle er velkommen til sæsonstarten

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. 14 .august. Rundt om Stevning nr.149 udkommer d. 24.august, og
E`SvenstruPPe udkommer omkring d. 30. august.
Gå ind på www.stevningkulturhus og se mere om Stevning kulturhus og de aktiviteter og
arrangementer der foregår.
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Her er et rigtig godt tilbud til dig!

Cykeltur for hele familien
Vi starter fra Stevning Kulturhus
Skolevænget 12
lørdag d. 17. august 2013
Kl. 15.00
Cykelturen varer ca. 2 timer, og der er indlagt
pauser undervejs. Vi har en depotvogn med
hvis nogen trænger til en kop kaffe med kage,
en øl, en vand eller en cykel går i stykker.
Cykeltursbillet for voksne 15 kr. og børn 10
kr.

Når vi kommer tilbage til Kulturhuset er
grillen tændt og der kan købes vand øl,
ringridderpølser og kartoffelsalat.
--------------------Ringridderpølse med brød 15 kr.
-Ringridderpølse med kartoffelsalat og
flutes 25 kr.
Bagefter er der almindelig hygge hvor
der også kan spilles petanque og
vikingespil.

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

PC kursus for alle

i Stevning Kulturhus, Skolevænget 14

2013

Instruktør: Vagn Hesselager
Hold nr. 1-2013:

Tirsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen. Første gang d. 3. september og sidste gang d. 12. november 2013.
(der er ikke kursus d. 15. oktober)

Hold nr. 2-2013:

Onsdage kl. 09.00 – 11.00 i Caféen. Første gang d. 4. september og sidste gang d. 13. november 2013.
(der er ikke kursus d. 16. oktober)

Hold nr. 3-2013:

Onsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen. Første gang d. 4. september og sidste gang d. 13. november 2013.
(der er ikke kursus d. 16. oktober)

Der undervises individuelt. Du kan for eksempel lære at skrive i Word, regne i Excel, lave en præsentation
i Power Point, surfe på nettet eller skrive en mail.
Du må gerne medbringe din egen computer. Den kan kobles til et trådløst netværk i lokalet.
På hvert hold er der plads til 5 personer ved Kulturhusets computere + 4 personer med egen computer. Der
er max. 9 deltagere på hvert hold.
Det koster 100 kr. for at deltage i et kursus. Beløbet betales den første kursusdag.
Tilmelding til:
Vagn Hesselager tlf. 40 18 20 60 eller mail: vagn@hesselager.com
Ved tilmelding bedes du oplyse navn, adresse og telefonnummer.
Du bedes også oplyse om du ønsker at benytte din egen PC på kurset.
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Linedance

Stevning Kulturhus
Lyst til at ha’ det sjovt og få dig rørt?
- så kom og vær med til Linedance!

Start mandag den 2. september 2013
Kl. 18.00-19.30 Let øvede/Øvede
Sæson september til april 350 kr.
Instruktør: Bente Philipsen
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MOTION og LEG
I Stevning
kulturhus
•

Vi er nogle sty kker der har fået et lille hold op at stå.

•
•
•

Det er vi glade for, men vil gerne have flere
med.
Vi laver Gymnastik som alle kan være med
til, enten siddende på en stol eller stå ende.
Vi bruger bolde og elastikker.
Der bliver trænet med muskler, balance og
bevægelighed.
Vi slutter altid med hygge og en kop kaffe/te.
Det foregår i caféen om mandagen kl. 09.30 –
11.00.
Sæsonen starter mandag d. 16. september
2013
Vi holder juleferie d. 23. og d. 30. december.
Sæsonen slutter mandag d. 31. marts 2014.
Det koster 75 kr. for at deltage i hele sæsonen

•

Prøv at komme og se hvad vi laver.

•

•
•
•
•
•

•

Tilmelding og yderligere
oplysning ved:
Else Willadsen
Hjortspringvej 1, Stevning
Tlf.: 74 45 83 70
E-mail: elseerikw@bbsyd.dk
17

Fra Nørreskov-Skolens SFO/Klub
Med udgangen af april måned tog vi afsked med vores mangeårige medarbejder Jytte Birch
Eriksen, der har valgt at gå på pension. Det var dejligt at se de mange børn og forældre, der
kom for at sige farvel på trods af lockouten.
Onsdag d. 1. maj var første dag i SFO’en for de børn fra børnehaverne, der skal starte i
børnehaveklasse efter sommerferien. 41 små glade og forventningsfulde børn mødte op.
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De har nu perioden frem til 12. august til
at vænne sig til SFO-livet inden skolen
starter.
Vi har fået nyt bålhus på sportspladsen.
Desværre måtte vi efter påskeferien konstatere, at der havde været ildspåsættelse i et af vore to bålhuse.
Heldigvis er det gået hurtigt med at få et
nyt, og d. 7. maj kunne SFO og klub holde indvielse af det nye bålhus i strålende
solskin. Indvielsen blev fejret med pølser
og brød til alle. Efterfølgende har vi fundet
synderne, som er blevet meldt til politiet.

FRA NØRRESKOV-SKOLEN
www.norreskov-skolen.dk

Linjetilbud på Nørreskov-Skolen

Skal du gå i 7. klasse i næste skoleår? Så var det en god ide at gå ind på Nørreskov-Skolens
hjemmeside og læse mere om vores spændende linjetilbud.
Vi tilbyder 3 linjer:
Comm`On. Her bruger vi IT som det vigtigste arbejdsredskab. Vi vælger de IT-baserede undervisningsmaterialer og bruger kun bøger som inspiration eller hvis vi ikke har andre muligheder.
Hands On. Her arbejder vi praktisk og veksler mellem forskellige opgaver i løbet af timen. Du
får gode muligheder for at få forklaret opgaven mere end én gang.
Head On. Her arbejder vi med at blive udfordret fagligt. Vi sørger for, at du aldrig kommer til
at kede dig, fordi du er færdig med dit arbejde. Vi hjælper dig med til at udfordre dine evner,
så du bliver styrket i det, du brænder for.
Se vores linjebrochure på: www.norreskov-skolen.dk

FRA KLUBBEN
Vi har i klubrådet valgt at flytte vores
Klubaftenen til tirsdag aften i stedet for onsdag.
Dette sker, da vi fra flere børn og forældre har fået
tilbagemelding om, at mange børn går til sport/gymnastik
om onsdagen.
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Så når vi starter op til september igen med
Klubben bliver det
TIRSDAGE fra KL. 17.30 til 20.00.
Vi håber dette vil være med til at flere børn og voksne
vil komme i klubben.

Med venlig hilsen
KLUBRÅDET

Søndag den 2. juni arrangerer S.U.F. cykelringridning for
børn og VOKSNE, i forbindelse med Ringridningen
Cykelrytterne er velkomne, til at deltage i Ringrideroptoget. Mødestedet er kl. 11.25 ved Reese’s gård,
Voldgade 26, Himmark. (Det er på forældrenes eget ansvar).
Selve Cykelringridningen, begynder når optoget ankommer på Ringriderpladsen, hvor man også tilmeldes. Ringridning for de voksne afvikles, når børnene er færdige.
Der er præmie til de 3 der tager flest ringe i hver aldersgruppe. Ligeledes er der præmie til den flottest
pyntede cykel.
Der vil være mulighed for, at låne en lanse til Cykelringridningen.
Prisen for at deltage er 25 kr., som inkluderer en forfriskning for børnene.

Vi håber at mange børn og VOKSNE har lyst til at deltage i

Årets Cykelringridning!
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Søndag den 2. juni
Så er det igen blevet tid til Svenstrup Ringridning. Rytteroptoget starter i Himmark
klokken 11.30, med ledsagelse af Muta in
Bass. Efterfølgende spiller Muta in Bass også et par numre på pladsen.
Vi opfodrer til at du hejser flaget og er med til at gøre dagen
ekstra festlig.

For børnene er der dåsekast
og snoretræk. Du kan også lave
en stand og sælge de ting du
gerne vil af med. Der er også
cykelringridning på pladsen,
når optoget er ankommet. Man
tilmelder sig også på pladsen. I
år et det både børn og voksne, der kan deltage!

På pladsen kan man købe
kaffe, lagkage, ringriderpølser, øl og sodavand. Hvis
man føler sig heldig, kan
man også prøve lykken i
tombolaen.

Glæder os, til at se Jer på festpladsen.
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FRA GUDERUP/STEVNING VANDVÆRK

åbent hus

Lørdag den 24. august 2013 kL. 11 - 14
Kom forbi og se det nye Vandværk i guderup, Sølspang 5,
6430 Nordborg, mød bestyrelsen og få en snak om arbejdsprocessen og de mange fordele ved det nye vandværk.

Det gamle vandværk
Det nye vandværk

indvielse af vandværk
e
gg
By

rie

.
t..

Vi serverer
ringriderpølser,
øl og vand

KRÆMMERMARKED
KRÆMMERMARKED/ BØRNEMARKED.
DETTE AFHOLDES LØRDAG DEN 1. JUNI PÅ PLÆNEN VED STEVNING KULTURHUS SAMME DAG SOM MUSIK FESTIVALEN.
MARKEDET STARTER KL 11,00 TIL KL ??
DER SÆLGES
SMYKKER- MAGNET TERAPI SMYKKER- KORT- IT TILBEHØRHJEMME STRIK- MALERIER-NISSER-GLASKUNST-LEGETØJ OG
MEGET ANDET.
DER ER STADIG MULIGT FOR AT TILMELDE SIG MED EN STAND
FREM TIL DEN 30 MAJ.
TIL SUSANNE
PÅ 28800396
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FRA LOKALHISTORISK
Traneodde ISO. WRG: 2
12 M

13 – 10M

Dette er betegnelsen for Fyrtårnet på Søkortet over Lillebælt.
Farvandet over mod Helnæs Fyr er fyldt med områder med
meget lave bundstande og har jo også igennem historien været
årsag til en del strandinger eller grundstødninger.
På kortet er de benævnt:
TRANEODDE GRUND – SØNDRE STENRØN – HESTESKOEN

MED ALSSTENEN – LILLEGRUND SAMT LAN-

GEGRUND.
Tilbage til fyret og specielt til jordstykket, det er bygget på.
Et gulnet dokument fortæller, at mellem den Kgl. PREUSSISKE
STATSKASSE ( VANDBYGNINGS VÆSENET) repræsenteret ved VANDBYGNINGSINSPEKTØR HR. JOSEPH i Flensborg og gårdejerenke ANNA HANSEN SKOV, født Vogt i
Himmark afsluttes følgende kontrakt med forbehold af sanktion af REGERINGSPRÆSIDENTEN i SLESVIG.
1915
§1
Gårdejerenke Anna Hansen Skov i Himmark sælger til den preussiske Statskasse af den hende tilhørende i Svenstrup Distrikt beliggende Grundejendom.
Parcel 99/61 etc. På arealkortet, stor 1,0,0327 ha, hvis beliggenhed og størrelse er angivet i den denne
kontrakt vedhæftede Arealkort.
§2
Statskassen betaler for det i § 1 betegnede areal en købesum af 35 pf. (fem og tredive pfenninge) pr.
Kvadratmeter, altså i alt for 327 Qm. 114,45 M., skriver Et Hundrede fjorten Mark 45 Pfenninge .
§3
Afståelsen sker fri for privatretlige Byrder og Afgifter, også for Bankrenter.
§4
Køberen rejser og vedligeholder på egen bekostning et kraftigt hegn mellem Parcellen og 99/61 etc.
På den ene side og Parcellerne 98/61 og 97/60 på den anden side.
§5
Sælgeren forpligter sig udtrykkelig til:
1 på det til hendes gård hørende Areal ikke at opføre nogen Bygning eller foretage nogen tilplantning, som på nogen som helst måde indskrænker udsigten til det nye Traner – Odde fyr, som skal opføres.
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2 At lade den naturlige afvanding fra de solgte Parceller, der hidtil har haft afløbsfald til
sælgerens ejendom, også fremtidig beholde dette sit afløb over denne hendes ejendom.
3 At lade foranstående under 1 og 2 indrømmede Servitutter tinglæse på hendes Folie i
Pantebogen.
§6
De på de til Statskassen solgte arealer hvilende Stats-og Kommuneafgifter overtager Statskassen.
Omkostningerne ved Kontraktens afslutning og skødets udstedelse bæres af køberen.
Stempelomkostningerne bæres, således som i loven fastsat.
§7
Overdragelsen til køberen af de solgte arealer er allerede foregået under forbehold af sælgerens retlige
krav på køberen.
§8
Betalingen til sælgeren skal ske inden for en frist af 2 uger, så snart
Vandbygningsinspektøren i Flensborg har fået underretning fra Pantekontoret, at det solgte areal er indført i Pantebogen som tilhørende
Statskassen.
Forrentning af købesummen inden for denne frist finder ikke sted. Der
er aftalt, at købesummen kan deponered, såfremt der ikke inden 15.
september 1905 skulle være givet hæftelsesfrit skøde på arealet.
1920

§9
Denne kontrakt er udfærdiget i eet eksemplar og underskrevet af begge parter.
Flensborg, den 21.–9.-1905.
Himmark, den 5.september 1905.
Foranstående kontrakt sanktioneres.
Slesvig, den 24. januar 1906

I B III 7288

Bemærkning:

Enkefru Skov`s ejendom er ved Tinglæsning af 12.
overgået til landmand Claus Clausen i Himmark.
(Beretning til Regeringspræsidenten den 22. 6. 1910 )
Og så var vi igen Dansk!
Oversættelsens rigtighed bekræftes:
København, den 15. marts 1921.
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Sign. Paul Hennings.
Kgl. edsvoren Translatør og Tolk.
(L. S. )
Den ejendom, som her er omtalt, ejes i dag af Holger Hansen og det gamle dokument som
der henvises til, er venligst udlånt af Hans Peter Bonde, Karlsminde, som i dag fører opsyn
med fyret.
Fyrtårnet lever ( fungerer) i ubemærkethed, idet ingen vej fører lige forbi. Jeg mindes dog, at i
min barndom var det et rigtig godt sted at hente TANG, som blev brugt som tildækning af
roekuler.
Mangen en grå Ferguson har gravet sig ned i sandet, når læsset skulle trækkes op fra
strandkanten.
Jørgen Valentin.

Resultat af generalforsamling
Lokalhistorisk arkiv for Svenstrup Sogn
SVENSTRUP-STEVNING
Har holdt generalforsamling og bestyrelsen har konstitueret sig.
Der var genvalg over hele linjen.
Formand: Vagn Hesselager
Næstformand: Jørgen Valentin
Arkivleder: Sine Møller
Kasserer: Elsebeth Breede
Medlemmer: Inger Marie Christiansen, Connie Vogt og Tove Semmelmann
Suppleant: Kirsten Jørgensen
Revisor: Gert Wonsyld
Revisorsuppleant: Ingolf Henningsen
Arkivet har til huse i Stevning Kulturhus, Skolevænget 14, Stevning, 6430 Nordborg.
Åbent: 1. og 3. mandag 14-17
Mail: svenstruparkiv@skla.dk
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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

Støt vore annoncører
– de støtter os

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 maj - juli 2013:
Fra og med august måned vil præster udefra og menigheden selv passe gustjenesterne i Svenstrup Kirke, da sognepræsten fratræder stillingen.
Se gudstjenestelisten på kirkens hjemmeside: www.svenstrupkirke.dk
eller hent en kirkeseddel i Kirken – gudstjenestetiderne er i skrivende stund endnu ikke på plads.
Inden udgangen af oktober vil den nye præst være ansat.

AFSKEDSGUDSTJENESTE

Bo Arne Scharff holder afskedsgudstjeneste
i Svenstrup Kirke Søndag den 7. juli 2013 kl. 14.00.
Efterfølgende kaffebord i Svenstrup Forsamlingshus.
Alle indensogns og udensogns med tilknytning til
Svenstrup Kirke indbydes.
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Tilmelding til Martha Thomsen: mmat@bbsyd.dk / 21 91 76 75 eller til Menighedsrådsformand Leo Vindahl Olsen: leovindahl@gmail.com / 26 74 31 11
- senest tirsdag den 2. juli.
Med venlig hilsen Menighedsrådet

ALLE MENNESKER HAR BRUG FOR NOGET AT TRO PÅ
Det er noget, som vi hurtigt finder ud af, når vi udfordres af tilværelsens og vores egne lu-

ner. Vi må have noget, der kan holde den værste meningsløshed fra døren. Vi må tro på, at
den ulykke og det, som mennesker kan finde på at gøre mod hinanden, ikke er det sidste,
der kan siges om det liv, vi lever.
Hvor finder vi så noget at tro på?
Er der et særligt sted, hvor vi kan blive tanket op med tro?
Ja, nu er det jo præsten, der skriver denne lille farvelhilsen til det sogn, som jeg har nydt at
være præst i gennem godt 4 ½ år.
Og svaret ligger jo lige her på præstens skrivebord og i bibelen: Fortællingen – den fantastiske fortælling om en mand, der kæmpede for retfærdighed og kærlighed, og som for det
troende hjerte tilmed er Guds Søn, Jesus – selve kærlighedens søn.
Men denne fortælling skal jo først blive levende i vores hjerter. Vi skal høre den igen og igen,
så vi så at sige kan den ”by heart”.
Derefter skal det skridt for skridt gå op for os, at den genbeskriver alt det, der er virkelig
livskvalitet i i vores liv:
Det pålidelige
det, der er til at tro på, fordi det ikke hævder sig ved kontante argumenter og håndfaste beviser om styrke og magt, men har korset som kernebillede og viser sin styrke i de svage
værdier: kærlighedens værdier
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Det tilgivende
det, der på længere sigt vinder, fordi det klarer sig uden om bitterhed, hævn og ufred
og Det åndelige
det, der åbner tilværelsen for nye muligheder og bringer mennesker tættere på hinanden
Skridt for skridt skal vi gå vores livs vej, og den store fortælling skal flette sig ind i vores
egen lille fortælling.
I stille stunder skal vi så kunne mærke, at i vores inderste findes en diamant af menneskelighed, der konstant kalder på disse livskvaliteter.
Kalder på ham, der er Herre over kærligheden.
Jeg vil bede til, at hver eneste her på denne egn – om jeg har haft noget at gøre med jer
eller ikke – at I må finde stunder, hvor I kan se denne diamant og høre denne stemme!
Af hjertet TAK, for rigtig mange dejlige oplevelser og
festligt samvær – også fra min Hustru Vibeke
– Bo Scharff

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 give luft til
nyt liv. Ring og aftal tid – eller prøv at komme forbi!

Stilhed og lystænding - hverdagsgudstjenester i Svenstrup kirke – til
og med juni:
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.
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Dåb

Søndag den 31. marts: William Lindberg Holm (Williams dåbsord: ”Som I vil, at mennesker
skal gøre mod jer, sådan skal I gøre mod dem!” Lukas 6, 31)

Døde

14. april: Alan Jensen

Viede

18. maj: Belinda Ørebro Holm og Brian Friedrichsen = Belinda Ørebro Friedrichsen og Brian
Friedrichsen
18. maj: Christina Wind og Lasse Schanz = Christina Wind Schanz og Lasse Wind Schanz

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 3145 8400.

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

Menighedsrådet

Menighedsrådet holder møde den 13. juni; - første møde efter sommerferien, hvor næste
halve års møder planlægges: 22. august.
Alle gange kl. 19.00 i Konfirmandladen.
Menighedsrådets møder er offentlige, og alle interesserede er velkomne. Referater fra
menighedsrådsmødet er fremlagt i kirkens våbenhus.
Rådets medlemmer: Leo Vindahl Olesen (formand), Mona Boysen (næstformand),
John Svane Christensen (kasserer i rådet), Henrik Christensen (sekretær), Karin
Stavski, Bo Scharff (præst, født medlem). Jytte Schink er midlertidigt udtrådt af
Menighedsrådet og indsuppleret af 1. suppleant Martha Thomsen, der dækker posten som kontaktperson. Posten som kirkeværge varetages af Karin Stavski.
Suppleanter: Martha Thomsen og Kurt Christensen
Uden for rådet: graver Torben Nielsen og organist Maja Jørgensen (medarb. repr.), Ole Rasmussen (kasserer). Bygningssagkyndig: Klaus Witte
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AKTIVITETSKALENDER
Faste tidspunkter:

MAJ
Lørdag
Lørdag
Søndag

25. maj
25. maj
26. maj

Mandage: 1. og 3. mandag i hver måned. Lokalhistorisk åben
Mandage: Motion for ældre. Cafeen. Kl. 14.30 til 15.30

”Rundt om Stevning” nr. 148 udkommer.
Landsbylaugets arbejdslørdag ved Sandvig og Stevningnor.
Kl. 10.30. Svenstrup-Højmesse.

JUNI
Lørdag
01. jun.
Lørdag
01. jun.
Søndag
02. jun.
Onsdag
05. jun.
Søndag
09. jun.
Onsdag
12. jun.
Søndag
16. jun.
Søndag
23. jun.
Søndag
30. jun.
Søndag
23. jun.
29/6 til 11/8 incl.

Kl. 11.00. Kræmmermarked ved Kulturhuset.
Kl. 13.00. Stevning Musikfestival. Kulturhuset.
Kl. 09.00. Gudstjeneste. Annette Sloth.
Grundlovsdag. Skolen holder lukket.
Kl. 10.30. Svenstrup-Højmesse.
Kl. 18.00. Madklub.
Kl. 10.30. Svenstrup-Højmesse
Kl. 19.30. Skt. Hans ved Sandvig. FOBIS.
Ingen gudstjeneste..
Kl. 10.30. Menighedsgudstjeneste.
Skolens sommerferie.

JULI
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

07. jul.
14. jul.
21. jul.
28. jul.

Kl. 14.00. Afskedsgudstjeneste. Derefter arr. i forsamlingshuset.
Ingen gudstjeneste.
Kl. 09.00. Svenstrup-Højmesse.
Ingen gudstjeneste.

14. aug.
17. aug.
24. aug.
24. aug.

Deadline for stof til ”Rundt om Stevning” nr. 149.
Kl. 15.00. Kulturhusets cykeltur.
”Rundt om Stevning” nr. 149 udkommer.
Kl. 11-14. Åbent hus i Guderup/Stevning vandværk. Guderup.

AUGUST
Onsdag
Lørdag
Lørdag
Lørdag

SEPTEMBER
Mandag
02. sep.
Lørdag
07. sep.

Kl. 18.00. Madklub.
Kl. 11.00. Stevning ringridning.

EJVIND BOJSEN, SKOLEVÆNGET 12A, TLF. 74 45 83 59. Mail: ejvind@sonderborg.dk
DEADLINE FOR STOF TIL “RUNDT OM STEVNING” NR. 149 ER DEN 14. aug. 2013.
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