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FORENING           FORMAND/KONTAKTPERSON    
 
 
 
 
Bladudvalg (ejvind@sonderborg.dk) Ejvind Bojsen 74 45 83 59 
 Skolevænget 12a 
Børnehuset   Mette Ringsgaard        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  (Afventer ny sognepræst)  
  
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/ 
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SÅ STARTER KLUBBEN IGEN 
  

TIRSDAG d.17. sep. kl. 17.30 til 20.00 
I de ny renoverede lokaler under børnehuset, 

hvor vi altid har holdt til. 
Tag mor og far med, 

for vi serverer aftensmad. Drikkevarer kan købes. 
Ønsker du/i at spise med er der bindende tilmelding 

 Hos: Dorte Nissen tlf.31370897  
Helle Jordt tlf. 27126098 el. mail hellej@bbsyd.dk 

Heidi Schøber Christensen tlf. 28736193 el. mail hslc@live.dk . 

Tilmelding til aftensmad senest d.9. september 
Du er selvfølgelig også velkommen, selvom du ikke vil spise med. 

 
Program for efteråret 

                                                                                                   
d. 17. sep. Opstart med mad HUSK TILMELDING              
d.24 . sep.                                                                           
d.1. okt.                                              
d. 8. okt.                                                                                                        
d. 15 okt. HOLDER VI EFTERÅRSFERIE                 
d. 22. okt.  udhuler vi græskar til lygter                                                                 
d. 31. okt.  HELLOWEEN fest med mad til børnene                                 
d. 5. nov.                                                                                                
d. 12. nov.  Julehemmeligheder 
d. 19. nov.  Julehemmeligheder 
d. 26. nov. Laver vi juledekorationer/kalenderlys 
d.3. dec. Laver vi julegaver 
d.10. dec. Juleafslutning æbleskiver og vafler     
d.17. dec. og d. 31. dec. Holder vi juleferie      
Onsdag d. 7. jan starter vi op igen       
Forårets program kommer i ” Rundt om Stevning” i januar                                                                                                                                                                                                                   

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

Vi har valgt ikke at udfylde hele programmet, 
 så der er plads til børnenes egne ønsker. 

 
 Har du lyst til at være kreativ sammen med børnene er du altid velkommen. 

     Ret til ændringer forbeholdes. 
Ved evt. ændringer vil der komme løbesedler ud. 
                                                      På glædeligt gensyn 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 STEVNING IF 
 
 
 
 
 
 
 

Aktivitetsskema Vinter 2013 – 2014 
 

Aktivitet Start dato Tidspunkt Tilmelding /  
Tildeling 

Priser 

Motionsgymnastik 
gymnastiksal 

Tirsdag 
10. september 10:00 - 11:00 

For yderligere information 
Margit Schmidt 

26568197 

 
Kr. 200,- 

Motions badminton 
gymnastiksal 

Tirsdag 
10. september 

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

Tildeling af tider ved Linda 
Christensen 
60942742 

 
 

Kr.  200,- 

Motions badminton 
gymnastiksal 

Onsdag 
11. september 

15:30 – 16:30 
16:30 – 17:30 

 

Tildeling af tider ved Linda 
Christensen 
60942742 

 
Kr. 200- 

Motionsbadminton 
gymnastiksal 

Torsdag 
12. september 

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

Tildeling af tider ved Linda 
Christensen 
60942742. 

 
 

Kr. 200,- 

Zumba 
Gymnastiksal 

Onsdag 
11. september 

18:00 – 19:00 
19:30 - 20:30 

For yderligere information 
Margit Schmidt 

26568197 

 
Kr. 400.- 

Kortspil 
Klub lokalet 

Torsdag 
12. september 19:00 – 22.00   

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

 

Der er ingen aktiviteter på følgende datoer; 
Torsdag den 06. februar 2014. 

Onsdag den 19. februar og torsdag den 20. februar 2014.  

Sæsonen slutter til april 

 

På gensyn 
SIF Bestyrelsen ’ 
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VINTERAKTIVITETER 2013/14 
 

Motionsgymnastik: Instruktør Ingeborg Atzen  

I år er aktiviteten på opfordring fra leder og gymnaster flyttet til tirsdag formiddag fra 10 - 11 

Gymnastik for alle – individuelt tilpasset. Der arbejdes med styrketræning, som indeholder 

koncentreret muskeltræning for alle muskelgrupper – (incl. dem, vi griner med), balance- og 

konditræning, og der anvendes forskellige håndredskaber og bolde. 

Vil du have muligheden for at få bedret konditionen, stærkere muskler, bedre humør, lettere 

ved at tabe dig, mindre træthed og mere energi; så møde op i gymnastiksalen. 

Sæsonen starter tirsdag d 10. september kl 10 - 11 

Pris fra september til marts: 200 kr. 
 

Zumba: Instruktør Bente Phillipsen 

Dansebaseret fitnessform – få løse hofter, sved på panden og kom i 

godt humør til bl a latinamerikanske rytmer. 

Sæsonen starter onsdag d 11. september, og der er hold fra 18 – 19 

og 19.30 – 20.30. 

Pris pr sæson fra september til april: 400 kr. eller pr ½ sæson: 200 kr. 
 

Motionsbadminton. 

På udvalgte tider – se aktivitetsskemaet – er der mulighed for at spille 

badminton i gymnastiksalen. 

Tilmelding ved Linda Christensen, tlf. 6094 2742 

Pris pr sæson fra september til marts: 200 kr for voksne og 150 kr for 

børn  under 14 år. 
 

Kortspil 

Der spilles kort i foreningens klublokale under børnehuset torsdag kl 19 – 22 

Sæsonen starter 12. september 

Pris pr sæson: 100 kr. 
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FRA LANDSBYLAUGET 
 
 
 

Møllehøjvej 
Så er vejen igen blevet åbnet mellem Dyndved / Stolbro 

og Stevning.  

Efter aftale med kommunen har lokale kræfter etableret 4 vige pladser, så køretøjer kan 

komme forbi hinanden uden at ødelægge vejsiden. Der er et ”indkørsel forbudt”-skilt for last-

biler og traktorer, med undertavle hvor der står at det kun gælder gennemkørsel fra 01.10 – 

01.05. Det vil sige at tung trafik kan bruge vejen i sommerhalvåret, og biler hele året. Der vil 

ikke være vinterbekæmpelse på vejen. De fleste ønsker til brug af vejen er blevet opfyldt. Tak 

til dem, der har lavet arbejdet, og tak til kommunen, fordi de ville være med til at åbne den 

igen. 

 
Sandvig/Stevningnor 
Med midler fra LAG og tilskud fra NORDEA, SYDBANK og DANFOSS lykkedes det landsby-

lauget, at få etableret 10 sæt borde og bænke og 2 grill ved Sandvig og Stevningnor og få 

lavet en ny badebro. Alt sammen for at forbedre forholdene ved strandene for byens borgere 

og andre, der benytter områderne. 

TAK til NORDEA, SYDBANK OG DANFOSS – deres tilskud har været med til, at det  har 

kunnet lade sig gøre, at gennemføre så stort og relativt dyrt projekt.  

 

Vi kan konstatere, at facilite-

terne er blevet godt brugt i 

sommerens løb, så det er bare 

dejligt. 

Borde, bænke og grill blev sat 

op en regnvejrs lørdag i maj, 

og landsbylauget vil hermed 

gerne sige TUSIND TAK til alle 

de frivillige der hjalp med det-

te, både på en ene og anden 

måde. 
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Badebroen blev lavet hos Claus Bonde – og også MANGE TAK til dem, der hjalp med dette. 

(Der er nogle enkelte små-forbedringer/ændringer som skal foretages, inden broen skal ud 

næste år). 

Tømmerflåden har været noget genstridig i år og revet sig løs nogle gange - også det forbed-

res til næste år. Men den kommer ikke ud mere i år L 
 

Kommende opgaver 
Næste større opgave for landsbylauget er at opdatere Stevnings udviklingsplan. Forslag til 

tiltag eller projekter som kan komme byens borgere til gode modtages gerne. 

Vandværksbygningen på Mejerivej står for nedrivning, og der er fra en borger stillet forslag 

om at lave en udsigtsplads samme sted, hvis bygningen rives ned. I forbindelse med opdate-

ring af udviklingsplanen vil landsbylauget undersøge mulighederne herfor. 

 
På landsbylaugets vegne, 
Lene Sørensen 

 
 

Rundt om Stevning i 2013 
 Blad nr.   Deadline  Udkommer 

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: 2/9, 1/10, 6/11, 5/12, 6/1, 4/2, 5/3 
 

 

ET GODT RÅD! 
 

Myggestik 
Smør tandpasta på og det klør ikke mere. Effektivt og billigt.   (Mvh. Vagn) 

 



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 LÆSEKLUBBEN 
 
 
Den nye læseklub i Stevning. 
 ”Jeg erklærer, at der ikke findes nogen fornøjelse som at læse” 

Ovenstående er citat af Jane Austen og vil fra 2017 være at læse på Englands 10-punds 

sedler under et portræt af J.A. 

Inspiration til denne fornøjelse kan du nu få gennem den nye læseklub, 

som etableres i Stevning Kulturhus; sæson september – april. 

Kom og vær med. Vi læser den samme bog i løbet af ca en måned, mø-

des første torsdag eftermiddag i mdr. til en uhøjtidelig snak om og ople-

velse af bogen. 

Deltagelse er gratis og åben for unge som ældre. 

Mød op 5.september kl. 15.15 i cafeen, få udleveret den første bog og vær med til at præge 

den nye læseklub.  

Med hilsen Brigitte Fogt (tlf.51949239),  Karin Hesselager (26799421), Ruth Good 

(29901945) 

 

ANNONCE 
 

ÅBENT HUS 
Med børnetøj fra Pompdelux 

Tøjet fås til både piger og drenge fra str: 80-152cm. 
Glæder mig til at byde dig velkommen 

 
SØNDAG DEN 1/9 2013 KL. 11.00-12.30 

 
Åbent hus arrangementet afholdes på Østermarken 24, Stevning 

Tilmelding nødvendig på tlf. 2851 6700 ellermailto:bmu@pompdelux.com 
Med Venlig Hilsen 
Helle Jordt 
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DET FOREGÅR 
 

I 

 

Skolevænget 14 
 

2013 - 2014 
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September 2013 
mandag  2.sep. kl. 18.00 Madklubben køkken Madklubben starter sæsonen.  
Tirsdag   3.sep. kl. 19.00 Kulturhuset caféen PC kursus hold 1 - starter kl. 19.00 – kl. 21.00 
    se opslag herunder 
onsdag    4.sep. kl. 09.00 Kulturhuset caféen PC kursus hold 2 - starter kl. 09.00 – kl. 11.00 
    se opslag herunder 
onsdag    4.sep. kl. 19.00 Kulturhuset caféen PC kursus hold 3 - starter kl. 19.00 – kl. 21.00 
    se opslag herunder 
torsdag    5.sep. kl. 09.30 Petanque caféen Vi mødes og beslutter om vi vil spille ude eller 
inde. 
    Se opslag herunder 
Torsdag   5.sep. kl. 15.00 Læsekreds caféen Stevning læsekreds - starter kl. 15.00 – kl. 16.00 
    flere oplysninger fås ved Brigitte Fogt tlf.7445 
9239 
mandag   9.sep. kl. 09.30 Kulturhuset salen Linedance med Bente Philipsen  kl. 18.00 – kl. 
19.30 
    se opslag herunder 
lørdag   14.sep. kl. 08.00 Kulturhuset hele huset Hovedrengøring 
mandag 16.sep. kl. 09.30 Else Willadsen caféen Motion og leg - starter sæsonen kl. 09.30 – kl. 
11.00 
     se opslag herunder 
oktober 2013 
tirsdag    1.okt. kl. 18.00 Madklubben køkken Madklubben 
torsdag   3.okt. kl. 15.00 Læsekreds caféen Stevning læsekreds 
søndag   6.okt. kl. 14.30  Søndagscaféen caféen Caféen er åben fra kl. 14.30  til kl. 16.30 
    alle er velkommen til sæsonstarten 
 
november 2013 
søndag   3.nov. kl. 14.30  Søndagscaféen caféen Caféen er åben fra kl. 14.30  til kl. 16.30 
0nsdag   6.nov. kl. 18.00 Madklubben køkken Madklubben 
Lørdag 30.nov. kl. 14.00  Landsbylauget  Årets juletræ bliver tændt 
 
december 2013 
søndag    1.dec. kl. 14.30  Søndagscaféen caféen Caféen er åben fra kl. 14.30  til kl. 16.30 
torsdag   5.dec. kl. 18.00 Madklubben køkken Madklubben 
 
januar 2014 
søndag    5. jan. kl. 14.30  Søndagscaféen caféen Caféen er åben fra kl. 14.30  til kl. 16.30 
søndag    5. jan. kl. 22.00  Kulturhuset caféen Hellig Tre konger aften i kulturhuset 
mandag  6. jan. kl. 18.00 Madklubben køkken Madklubben 
tirsdag    7 .jan. kl. 19.00 Kulturhuset caféen PC kursus hold 1 - starter kl. 19.00 – kl. 21.00 
    se opslag herunder 
onsdag    8.jan. kl. 09.00 Kulturhuset caféen PC kursus hold 2 - starter kl. 09.00 – kl. 11.00 
    se opslag herunder 
onsdag    8.jan. kl. 19.00 Kulturhuset caféen PC kursus hold 3 - starter kl. 19.00 – kl. 21.00 
    se opslag herunder 
februar 2014 
søndag     2.feb. kl. 14.30  Søndagscaféen caféen Caféen er åben fra kl. 14.30  til kl. 16.30 
tirsdag     4.feb. kl. 18.00 Madklubben køkken Madklubben 
torsdag    6.feb. kl. 19.00 Landsbylauget caféen Borgermøde 
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onsdag  19.feb. kl. 18.30 Fobis salen Dilettant 
fredag  21. feb. kl. 19.00 Fobis salen Dilettant 
lørdag  22. feb. kl. 19.00  Fobis salen Dilettant 
 
marts 2014 
søndag   2.mar. kl. 14.00 Fobis salen  fastelavn – slå katten af tønden 
onsdag   5.mar. kl. 18.00 Madklubben køkken Madklubben 
søndag   9.mar. kl. 14.30  Søndagscaféen caféen Caféen er åben fra kl. 14.30  til kl. 16.30 
 
 
Faste tidspunkter: 
Petanque 
    torsdage kl. 09.30 – 11.30    Vi spiller hele året - ude på petanquebanerne eller inde i salen. 
 
PC kurser i Stevning Kulturhus: Vagn Hesselager er instruktør 
    Hold nr. 1-2013: Tirsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen d. 3. september - d. 12. november 2013. 
    Hold nr. 2-2013: Onsdage kl. 09.00 – 11.00 i Caféen d. 4. september - d. 13. november 2013. 
    Hold nr. 3-2013: Onsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen d. 4. september - d. 13. november 2013. 
    Hold nr. 1-2014: Tirsdage kl. 09.00 – 11.00 i Caféen d. 7. januar - d. 18. marts 2014. 
    Hold nr. 2-2014: Onsdage kl. 09.00 – 11.00 i Caféen d.89. januar - d. 19. marts 2014. 
    Hold nr. 3-2014: Onsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen d.89. januar - d. 19. marts 2014. 
   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 16. september 2013 og slutter 31. marts 2014 
Bente Philipsen: Linedance - for let øvede / øvede 
  Mandage kl. 18.00 – 19.30                            sæsonen starter 09.09.2013 og slutter i april 3014 
Stevning Idræts Forening: Motionsgymnastik: 

     Yderligere information ved Margit Schmidt tlf. 74 45 84 93 
    Tirsdage kl. 10.00 – 11.00 i gymnastiksalen.                 Første gang d. 10.09.13. og sidste gang 25.03.2014.   
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. 11.09.2013 og sidste gang 26.03.2014 
       Onsdage kl. 19.30 – 20.30 i gymnastiksalen.               Første gang d. 11.09.2013 og sidste gang 26.03.2014 

Stevning Idrætsforening: Motionsbadminton i Gymnastiksalen: 
  Tildeling af tider ved Linda Christensen tlf. 60 94 27 42 
    Tirsdage kl. 16.00 - 21.00                                           Første gang d. 10.09.2013. og sidste gang 25.03.2014. 
    Onsdage kl. 15.30 - 17.30                          Første gang d. 11.09.2013.   og sidste gang  
26.03.2014. 
    Torsdage kl. 16.00 - 21.00                                          Første gang d. 12.09.2013. og sidste gang 27.03.2014 
Stevning Idrætsforening: Kortspil i klublokalet under den gule bygning: 
    Torsdage kl. 19.00 – 22.00.                                               Første gang d. 12.09.2013. og sidste gang 
27.03.2014 
Stevning Fritidsklub 
   Tirsdage kl. 17.30 – 20.00 sæsonen starter 17. 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. 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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PC kursus  for alle                                        2013     
i Stevning Kulturhus, Skolevænget 14  
 
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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MOTION og LEG                                
I Stevning
kulturhus

• Vi er nogle stykker der har fået et lille hold op at stå.

• Det er vi glade for, men vil gerne have flere
med.

• Vi laver Gymnastik som alle kan være med
til, enten siddende på en stol eller stå ende.

• Vi bruger bolde og elastikker.
• Der bliver trænet med muskler, balance og

bevægelighed.
• Vi slutter altid med hygge og en kop kaffe/te.
• Det foregår i caféen om mandagen kl. 09.30 –

11.00.
• Sæsonen starter mandag d. 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
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Petanque
i Stevning Kulturhus

Vi spiller petanque hele året.
- udendørs når vejret er godt, 

- og i salen når vejret er dårligt.

Vi spiller:
Torsdage       kl. 09.30 - ca. 11.30  

og alle er velkomne til at spille med

Vi bruger caféen  som klublokale på spilledagene

Kulturhuset har petanquekugler, du kan låne.

Arrangør: Stevning Kulturhus
Skolevænget 14
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Madklubben
i Stevning Kulturhus

hvor alle er velkomne til at være med

I  1988 tog lokalrådet initiativ til at oprette en 
madklub.  Det har været en succes i alle årene. Vi 
ved,at der er flyttet en del nye mennesker til 
Stevning, derfor en forklaring på, hvad Madklubben 
egentlig er.

Fra september til juni, er der madklub 1 gang om 
måneden – på rullende ugedage. Man skiftes til at 
lave mad – hovedret og kaffe/te med kage. Dem der 
laver mad starter ca. kl. 16.00. Vi spiser kl. 18.00 
og ca. kl. 20.00 går vi hjem. Der er som regel 2 til 
at lave mad og 1 der bager. Prisen for at deltage er  
30 kr. pr. person. Børn der ikke går i skole spiser 
gratis.

Madklubben holder til i køkkenet i Stevning 
Kulturhus, Skolevænget 14.

Hvis du/i vil deltage i madklubben skal du/i huske:
Tilmelding senest 3 dage før til 

Else Willadsen på telefon 74 45 83 70

Datoer i sæsonen 2013 – 14:

Mandag d. 2. september
Tirsdag d. 1. oktober
Onsdag d. 6. november
Torsdag d. 5. december (julemiddag)
Mandag d. 6. januar
Tirsdag d. 4. februar
Onsdag d. 5. marts
Torsdag d. 3. april
Mandag d. 5. maj
Torsdag d. 12. juni
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Søndagscaféen er for alle!

Tag familien, venner og naboer 
med  til friskbrygget kaffe - te -
saftevand og et stort udvalg af 

dejlige hjemmebagte kager.
Alt fås til meget rimelige priser

Søndag d. 6. oktober       kl. 14.30 – 16.30
Søndag d. 3. november    kl. 14.30 – 16.30
Søndag d. 1. december    kl. 14.30 – 16.30
Søndag d. 5. Januar       kl. 14.30 – 16.30
Søndag d. 2. Februar      kl. 14.30 – 16.30
Søndag d. 9. marts         kl. 14.30 – 16.30

I
Stevning

Kulturhus
Skolevænget 14

Søndags-caféen har åben:

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

Det er her vi mødes
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FRA NØRRESKOV-SKOLEN  
www.norreskov-skolen.dk 

Ny folkeskolereform 
Folketinget har netop vedtaget en folkeskolereform, 

som får afgørende betydning for eleverne. Det be-

tyder flere fag, flere timer og en længere skoledag, 

hvor der bl.a. er mulighed for at gå i lektiecafe´ eller 

bruge tiden på faglig fordybelse. Desuden skal ele-

verne dyrke 1 times motion i skolen – hver dag. 

Reformen træder i kraft fra skoleåret 14/15. 

 
 
Her er nogle overskrifter fra forliget: 

 Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 

 Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige 

resultater. 

 Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt 

for professionel viden og praksis. 

 
 En længere og varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring 

 Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere 

 Få klare mål og regelforenklinger 

 
Med den længere og varierede skoledag indføres følgende ændringer af timefordelingen: 

 

 Forhøjelse af dansk i 4.-9. klasse med én lektion om ugen. 

 Forhøjelse af matematik i 4.-9. klasse med én lektion om ugen. 

 Indførelse af engelsk i 1. og 2. klasse med én lektion om ugen. 

 Forhøjelse af idræt i 1. klasse med én lektion om ugen. 

 Forhøjelse af musik i 1. og 5. klasse med én lektion om ugen. 

 Forhøjelse af håndværk og design i 4. klasse med én lektion om ugen. 

 Indførelse af 2. fremmedsprog i 5. klasse med én lektion om ugen og i 6. 
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klasse med to lektioner om ugen. 

 Forhøjelse af timetallet i natur/teknik i 2. og 4. klasse med én lektion om 

ugen. 

 Indførelse af valgfag fra 7. klasse med to lektioner om ugen. 

 En ugentlig lektion fra 8. klasse i geografi flyttes til 7. klasse, således at der 

sker en udjævning af timerne mellem de to klassetrin. 

 

 

 

FRA FOREDRAGSFORENINGEN 
 
Så er vi klar med programmet for 2013/14 

Alle foredrag foregår i Svenstrup forsamlingshus fra kl. 14 til ca. 16 og koster 50 kr. 
incl. kaffe/te og kage. 
 

Vi lægger ud: 

2013: 
3. oktober 2013 kl 14: Alsisk i ord og sang. Vi får besøg 

af to erfarne herrer udi det alsiske sprog og musik, nemlig: 

Hans Jørgen Clausen (Alsingergildet) og Heine Nielsen, 

Ketting (Kendt musiker). 

7. november 2013 kl. 14: Mit liv i og efter Klingbjerg. 
Hans Jørgen Stuhr, der er født og opvokset i Klingbjerg vil fortælle om sit liv fra barndom-

men i Klingbjerg til voksenlivet som bl. a. vicekriminalkommissær og kursusleder for Irakiske 

og Afghanske politisoldater. 

 

Og i 2014 
30. januar 2014 kl. 14: Jorden rundt i Danish Dynamite. Jørgen Bonde, født og opvokset 

i Torup vil fortælle om sit liv og virke. Hvorledes han sammen med syv otte andre byggede 

båden ”Danish Dynamite”, med hvilken de på tre år sejlede jorden rundt. 

27. februar 2014 kl. 14: Tordenskjolds soldater spiller under ledelse af Jes Solmer. 
Programmet er ved redaktionens slutning ikke endelig fastlagt. 

Med venlig hilsen 

Programkomiteen: Ingolf H, Jørgen V og Vagn H 



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 LOKALHISTORISK 
 

Lokalhistorisk forening  
Holder lukket indtil mandag d. 2. september kl. 14, hvor vi er klar til at modtage de dåbsbille-

der, brudebilleder etc. som I finder frem i sommerferien. 

PS kan du ikke vente så længe, så er en fra bestyrelsen næsten altid klar til at modtage dem. 

God sommer!!! 

 

FRA E´SVENSTRUPLAUG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 

 

 

RESERVER allerede nu uge 42 hvor der bl.a. sker føl-
gende : 

Der vil være fælles spisning søndag den 13. oktober til 
megen favorabel pris for hele familien, mere info sene-
re. 

Samme dag afholder skolen loppemarked, SUF arran-
gerer SPIL og LEG om formiddagen, mens brandvær-
net kommer om eftermiddagen og viser hvordan man 
frigører personer fra bil som er forulykket. 

Mandag kan du og din familie melde dig til at cykle 
med cykelklubben i lokalområdet. 

Tirsdag holder skytte foreningen åbent hus , hvor du 
kan prøve at skyde med forskellige skydevåben. Bare 
mød op !!!!! 

Onsdag da foregår det på Alsingergården, hvor 
Stolbroladen og farveladen udfordrer jeres kreative 
evner. Der er også altid en overraskelse i løbet af ef-
termiddagen. Men det er foreløbig en hemmelighed. 

Arrangør er E`SvenstrupLaug i samarbejde med for-
eningerne 

  

  

UGE 42 efterårsferien 
2013 

 Skal foregå i Svenstrup hvor der sker en masse. 

VÆR aktiv i 
efterårsferien 
sammen med 
din familie 

Der vil kom-
me en folder 
med flere 
oplysninger 
lidt senere på 
året 
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FRA KIRKEN 
 

Afsked med Bo Scharff 
Vi har den 7. juli 2013 taget afsked med vores præst Bo Scharff og hans kone Vibeke ved en 

hyggelig og også festlig afskedsgudstjeneste med efterfølgende kaffebord i Svenstrup For-

samlingshus. 

Ca. 85 fra nær og fjern var mødt op for at sige tak til præsteparret for deres tid i Svenstrup 

Sogn. Der var underholdning med fløjtespil af Mette Purup, og Maja Jørgensen havde med 

koret sammensat et dejligt program til underholdning for os alle – og ikke mindst for Bo og 

Vibeke.  

Der var gode og sjove taler fra menighedsrådsformand Leo Vindahl Olsen og tidligere for-

mand Asta Broesby-Olsen og fra organist Maja Jørgensen med tak for godt og nært samar-

bejde. 

Eftermiddagens aktiviteter blev styret af John Svane Christensen, der også har taget mange 

gode billeder, som er lagt på kirkens hjemmeside www.svenstrupkirke.dk 
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Da menighedsrådets gave ikke var klar på afskedsdagen, bringer vi her et 

billede af gaven, som er et kors fremstillet af lindetræ fra den gamle kirke-

allé, der blev fældet i 1995. Foden og endestykkerne er moseeg, som 

stammer fra Stevning Hjørn. Bo har selv designet, og Matthias Jensen har 

fremstillet det. 

 

 

Ved afrejsen fik Bo også en fotobog med billeder fra afskedsgudstjenesten og festlighederne 

i Forsamlingshuset. 

 

Præsteansættelse 
Nu går vi så en ny spændende tid i møde med ansættelse af ny præst til Svenstrup Kirke. Vi 

er i menighedsrådet glade for, at vi fortsat får vores egen præst. Vi har gjort et stort stykke 

forarbejde for at tiltrække ansøgere og tror, at det virker. Se hvad vi skriver om vores kirke, 

præsteboligen og stillingen på hjemmesiden. Stillingen er netop opslået med udløb 26. au-

gust 2013. Så vi er meget spændte. 

 

Proceduren er, at ansøgninger sendes til biskoppen for Haderslev stift – Marianne Christian-

sen. Der bliver derefter et orienteringsmøde for menighedsrådet, hvor biskoppen præsenterer 

ansøgningerne. Så bruger menighedsrådet et par uger på at høre prøveprædikener og føre 

ansættelsessamtaler med udvalgte ansøgere. Derefter bliver der et indstillingsmøde, som 

provsten deltager i fra begyndelsen, men som hun så forlader, for at menighedsrådet alene 

skal finde frem til, hvem vi vil indstille som nr. 1, 2 og 3 til stillingen. 

Når den nye præst er valgt, vil vi fastlægge en indsættelsesdato for den nye præst. 

 

Samtidig med præsteskiftet skal der ske en mindre renovering af præstegården, der jo blev 

totalrenoveret ved sidste præsteskifte i 2008/2009. Så det er nu mest maling og udbedring af 

en mindre bygningsskade, som står for tur. Vi arbejder på højtryk for at få boligen klar til den 

nye præst, som vi forventer ansat sidst i oktober. 

 

Som I kan se på gudstjenestelisten andetsteds, er gudstjenesterne frem til udløb af oktober 

besat med nabopræster, og ikke mindst vores egen aktive menigheds-gudstjenestegruppe 

og de aktive kirkeværter. 
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Og hvad arbejder menighedsrådet ellers med? 
Udover opgaven med ansættelse af ny præst, arbejder vi for tiden også med forskellige re-

noverings-opgaver. Bl.a. er kapelbygning og toiletter netop malet. Kirken kalkes løbende. 

Diget skal snart have det næste stykke omsat. Og så bruger vi også en del tid på at lave en 

kirkegårdsplan og ikke mindst på at få økonomien til at hænge sammen, så vi bruger penge-

ne de rigtige steder. Vi vil jo også meget gerne have gode aktiviteter i kirken for alle i menig-

heden – for store og små/ældre og yngre. 

 

Konfirmandgudstjeneste 
Den 1. september 2013 kl. 10.30 holdes der konfirmandsindskrivnings-gudstjeneste, hvor vi 

byder velkommen til det nye konfirmandhold og deres familie. 

Der er indskrivning efter gudstjenesten denne dag med lidt hygge og godt til ganen i konfir-

mandladen. 

Organist Maja Jørgensen og menighedsrådsmedlem Martha Thomsen vil stå for indskrivning 

mm. 

Tilmelding til ”frokost-mødet” bagefter til Maja Jørgensen majamaja@bbsyd.dk (2547 0050) 

senest 27. august! 

Undervisningen forventes at starte i uge 43 – eller lige derefter – med vores nye præst. 

 

Søndag d. 22. september kl. 19.00 Stillegudstjeneste ved fagottist Henrik Soelmark og or-

ganist Maja Jørgensen – en særlig udgave af Svenstrup Kirkes musikalske stillegudstjene-

ster. 

Søndag d. 6. oktober kl. 10.30 Jagt- og høstgudstjeneste ved Christina Holm Egelund. Tra-

ditionen tro kommer jagtblæserne fra Sønderborg og sætter os i efterårsstemning! 

 

I mellemtiden 
I tiden frem til den nye præst er ansat, står menighedsrådet gerne til rådighed ved henven-

delser fra menigheden. Vi har kontakt til provstiet, der er med til at løse uopsættelige hen-

vendelser. 

 

Følg også med på vores hjemmeside www.svenstrupkirke.dk . Siden opdateres løbende med 

referater, nyheder og billeder. 

 

    På menighedsrådets vegne 

    Mona Boysen – næstformand 
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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 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 

hjælpsom bøn. 

 
Fra august til den nye præst er indsat vil præster udefra og menigheden selv passe 
gudstjenesterne i Svenstrup Kirke – de lokale bedemænd kender til, hvilke præster, 
der har begravelsesvagt, ved øvrige uopsættelige sager kan provst Anne Margrethe R. 
Hvas tlf.: 3060 7330 kontaktes. 
 

Menighedsrådet 
Menighedsrådet holder første møde efter sommerferien, hvor næste halve års møder plan-

lægges: 22. august. 

Alle gange kl. 19.00 i Konfirmandladen. 

Menighedsrådets møder er offentlige, og alle interesserede er velkomne. Referater fra me-

nighedsrådsmødet er fremlagt i kirkens våbenhus. 

Rådets medlemmer: Leo Vindahl Olsen (formand), Mona Boysen (næstformand), John Sva-

ne Christensen (kasserer i rådet), Henrik Christensen (sekretær), Karin Stavski (kirkeværge), 

Jytte Schink er efter eget ønske udtrådt af Menighedsrådet og  1. suppleant Martha Thomsen 

(kontaktperson) er indtrådt, graver Torben Nielsen (medarbejder-repræsentant). 

 

 

Suppleanter: Kurt Christensen 

Uden for rådet: organist Maja Jørgensen (medarb. repr.), Ole Rasmussen (kasserer). Byg-

ningssagkyndig: 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 

  
 
 
 
 
AUGUST 
Lørdag 24. aug. ”Rundt om Stevning” nr. 149 udkommer. 
Lørdag 24. aug. Kl. 11-14. Åbent hus i Guderup/Stevning vandværk. Guderup. 
Søndag 25. aug. Kl. 10.30. Gudstjeneste. Kitty Hovgaard Jensen. 
 
SEPTEMBER 
Søndag 01. sep. Kl. 10.30. Konfirmandgudstjeneste. Indskrivning. 
Mandag 02. sep. Kl. 18.00. Madklub. 
Lørdag 07. sep. Kl. 11.00. Stevning ringridning.  
Søndag 08. sep. Kl. 10.30. Gudstjeneste. Karin Kofod. 
Søndag 15. sep. Kl. 19.00. Gudstjeneste. Stig Torben Christensen. 
Onsdag 18. sep. Deadline for indlæg til ”Rundt om Stevning” nr. 150 
Søndag 22. sep. Kl. 19.00. Stillegudstjeneste.  
 
Lørdag  28. sep. Rundt om Stevning” nr. 150 udkommer. 
Søndag 29. sep. Kl. 10.30. Gudstjeneste. Niels Refskou. 
 
OKTOBER 
Tirsdag 01. okt. Kl. 18.00. Madklub. 
Søndag 06. okt. Kl. 10.30. Jagt- og høstgudstjeneste. Christina Holm Egelund. 
Søndag 06. okt. Kl. 14.30 til 16.30. Søndagscafé. Kulturhuset. 
Uge 42  Skolens efterårsferie. 
Søndag 13. okt. Kl. 10.30. Gudstjeneste. Henriette Heide. 
 
EJVIND BOJSEN, SKOLEVÆNGET 12A, TLF. 74 45 83 59. Mail: ejvind@sonderborg.dk 
DEADLINE FOR STOF TIL “RUNDT OM STEVNING” NR. 150 ER DEN 18. sep. 2013. 


