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Vi fra bestyrelsen vil gerne takke for den fine opbakning der igen i år var til vores ringridning.
Vejret var smukt og mange Stevninger støttede igen i år op omkring arrangementet.
Der var rigtig mange heste og ryttere tilmeldt, hvilket lagde op til en spændende dyst om
konge titlen.
Resultatet for årets ringridning for voksne blev:
Konge:
Henrik Hedegaard
Kronprins: Karina Christiansen
Prins:
Randi Von Qualen
Resultatet ved børnene blev:
Konge:
Cecilia Petersen
Kronprins: Fenja Petersen
Prins:
Milla Rasmussen
Som altid blev der også afholdt cykelringridning, og her blev resultatet:
Voksne.
Konge:
Henrik Thomsen
Kronprins: Claus Hansen
Prins:
Thomas Skøtt
Børn:
Konge:
Andreas Larsen
Kronprins: Sebastian
Prins:
Marcus
Traktor ringridning fik følgende
vinder:
Konge:
Jacob Bonde
Kronprins: Jan Jørgensen
Prins:
Emil Hougaard
Et stort tillykke til alle.
Det var 143 mennesker tilmeldt til frokost og det blev igen i år en bragende succes.
Vi vil også gerne benytte lejligheden til at takke alle de sponsor gaver vi fik. Tak til alle som
hejste flaget på denne dag.
Også en stor tak til alle de frivillige hjælpere, der år efter år trofast stiller op og hjælper. Uden
jer ville det ikke kunne lade sig gøre. Tusind tak.
På gensyn til næste år.
Bestyrelsen.
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Musik i Nørreskoven
Sang, dans og musik for børn og musikglade bedsteforældre
Hvor:

Den gamle skovfogedbolig Nygård i Nørreskoven på Als

Hvornår:

Mandag 14. oktober kl. 11.00 - 12.00 (I efterårsferien)

Målgruppe:

Børn 5 - 9 år og deres musikglade bedsteforældre

Program:

Nye og gamle sange med fagter, dansesange med hip-hop,
hold balancen på 1 ben
Ekstra:
Lær at spille på et mystisk instrument + spænding og
overraskelser

Musikalsk ledelse:

Musikpædagog Thomas Ousager med band.

Deltagergebyr:

Børn har fri adgang. Voksne 20 kr.

Traktement:

Efter arrangementet kan der købes juice, kaffe, the og boller

Arrangør:

Foreningen Nygård og Sønderborg Musikskole
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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

Kirkerne på Als og Sundeved

Foredrag med museumsinspektør Inge Adriansen
Tid og sted:

Tirsdag 22. oktober kl. 19.00 - 22.00 på det gamle skovfogedsted
Nygård i Nørreskoven på Als

Program:

Inge Adriansen vil fortælle om en række af
Sønderborg Kommunes 30 kirker og vise billeder herfra

Deltagergebyr:

80 kr.

Tilmelding:

Forhåndstilmelding kan foretages på FOF-Sønderborgs hjemmeside
Der vil være plads til max. 60 deltagere

Traktement:

The, kaffe og kage kan købes

Arrangør:

FOF Sønderborg i samarbejde med Foreningen Nygård
(www.nygaard-als.dk)
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FRA STEVNING IF

Aktivitetsskema Vinter 2013 – 2014
Aktivitet
Motionsgymnastik
gymnastiksal

Start dato

Tidspunkt

Tirsdag
10. september

10:00 - 11:00
16:00 - 17:00
17:00 – 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
15:30 – 16:30
16:30 – 17:30

Motions badminton
gymnastiksal

Tirsdag
10. september

Motions badminton
gymnastiksal

Onsdag
11. september

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

Zumba
Gymnastiksal

Onsdag
11. september

18:00 – 19:00
19:30 - 20:30

Kortspil
Klub lokalet

Torsdag
12. september

19:00 – 22.00

Tilmelding /
Tildeling
For yderligere information
Margit Schmidt
26568197

Priser
Kr. 200,-

Tildeling af tider ved Linda
Christensen
60942742

Kr. 200,-

Tildeling af tider ved Linda
Christensen
60942742

Kr. 200-

Tildeling af tider ved Linda
Christensen
60942742.

Kr. 200,-

For yderligere information
Margit Schmidt
26568197

Kr. 400.-

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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TAKKEANNONCE
Af hjertet tak
for den overvældende deltagelse ved Jesper Bloch Olsens bisættelse og efterfølgende mindekomsammen.
Tak for besøg, blomster/kranse, telefonopkald, sms, mail, mange varme tanker og den store hjælpsomhed vi er blevet mødt
med.
På familiens vegne
Morten, Maria, Michael, Susanne og Jonna.

FRA LANDSBYLAUGET
Juletræstænding

Selvom der er laaaaang tid til jul, – så reserver lørdag den 30. november 2013 kl. 14.00 TIL JULETRÆSTÆNDING under kastanjen.
Program følger i næste nr. af bladet

Rundt om Stevning i 2013
Blad nr.
151

Deadline
13/11

Udkommer
20/11

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

DET FOREGÅR
I

Skolevænget 14

2013 - 2014
13

oktober 2013
tirsdag 1.okt.
torsdag 3.okt.
søndag 6.okt.

kl. 18.00
kl. 14.00
kl. 14.30

Madklubben
Læsekreds
Søndagscaféen

køkken
caféen
caféen

Madklubben
Stevning læsekreds
Caféen er åben fra kl. 14.30 til kl. 16.30
alle er velkommen til sæsonstarten

november 2013
søndag 3.nov. kl. 14.30
0nsdag 6.nov. kl. 18.00
Lørdag 30.nov. kl. 14.00

Søndagscaféen
Madklubben
Landsbylauget

caféen
køkken

Caféen er åben fra kl. 14.30 til kl. 16.30
Madklubben
Årets juletræ bliver tændt

december 2013
søndag 1.dec. kl. 14.30
torsdag 5.dec. kl. 18.00

Søndagscaféen
Madklubben

caféen
køkken

Caféen er åben fra kl. 14.30 til kl. 16.30
Madklubben

januar 2014
søndag 5. jan.
søndag 5. jan.
mandag 6. jan.
tirsdag 7 .jan.

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

Søndagscaféen
Kulturhuset
Madklubben
Kulturhuset

caféen
caféen
køkken
caféen

onsdag 8.jan.

kl. 09.00

Kulturhuset

caféen

onsdag 8.jan.

kl. 19.00

Kulturhuset

caféen

Caféen er åben fra kl. 14.30 til kl. 16.30
Hellig Tre konger aften i kulturhuset
Madklubben
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

februar 2014
søndag 2.feb.
tirsdag 4.feb.
torsdag 6.feb.
onsdag 19.feb.
fredag 21. feb.
lørdag 22. feb.

kl. 14.30
kl. 18.00
kl. 19.00
kl. 18.30
kl. 19.00
kl. 19.00

Søndagscaféen
Madklubben
Landsbylauget
Fobis
Fobis
Fobis

caféen
køkken
caféen
salen
salen
salen

Caféen er åben fra kl. 14.30 til kl. 16.30
Madklubben
Borgermøde
Dilettant
Dilettant
Dilettant

marts 2014
søndag 2.mar. kl. 14.00
onsdag 5.mar. kl. 18.00
søndag 9.mar. kl. 14.30

Fobis
Madklubben
Søndagscaféen

salen
køkken
caféen

fastelavn – slå katten af tønden
Madklubben
Caféen er åben fra kl. 14.30 til kl. 16.30

april 2014
torsdag 3.apr. kl. 18.00

Madklubben

køkken

Madklubben

maj 2014
mandag 5.maj. kl. 18.00

Madklubben

køkken

Madklubben

juni 2014
lørdag 7.jun. kl. 13.00
torsdag 12.jun. kl. 18.00

Kulturhuset
Madklubben

køkken

Stevning Musikfestival 2014
Madklubben
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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. 18 . november. Rundt om Stevning nr.151 udkommer d. 30. november, og
E`SvenstruPPe udkommer omkring d. 30. november.
Gå ind på www.stevningkulturhus og se mere om Stevning kulturhus og de aktiviteter og
arrangementer der foregår.
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Stevning
Kulturhus
Skolevænget 14

Det er her vi mødes
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

Søndags-caféen har åben:
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

d.
d.
d.
d.
d.
d.

6.
3.
1.
5.
2.
9.

oktober
november
december
Januar
Februar
marts

kl. 14.30 – 16.30
kl. 14.30 – 16.30
kl. 14.30 – 16.30
kl. 14.30 – 16.30
kl. 14.30 – 16.30
kl. 14.30 – 16.30

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

Kulturhuset har petanquekugler, du kan låne.
Vi bruger caféen som klublokale på spilledagene

Arrangør: Stevning Kulturhus
Skolevænget 14
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JULEMARKED
Nu nærmer julen sig igen, knap 3 måneder til. Derfor en lille påmindelse om, at der igen i år
vil være julemarked på Nordborgvej 163 den 23. november i værkstedet.
Overskuddet går igen i år til humanitært arbejde, og det er Nordals Y´s men´s Club, der står
for det.
Med venlig hilsen
Jytte Schink

FRA LÆSEKLUBBEN
Foredrag i Svenstrup Forsamlingshus den første torsdag i oktober og november gør at Læseklubben rykker en uge.
Dvs læseklubben mødes den 10.oktober og den 14.november kl 15.15;
derefter første torsdag i mdr.
Med hilsen nu 7 læseglade piger ( også åben for mænd!)
……………………………..
Hilsen Ruth Good

DEADLINE
Deadline for ”Rundt om Stevning” nr. 151 er rykket frem til den 13. november. Bladet udkommer således lørdag den 23. november.
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FRA NØRRESKOV-SKOLEN
www.norreskov-skolen.dk

Velkommen til et nyt skoleår

 Hvor vi skal forberede den nye
skolereform med mange flere timer
til eleverne
 Hvor vi skal forberede den nye situation med lærernes arbejdstid,
hvor lærerne bl.a. skal kunne forberede sig på skolen i stedet for
derhjemme. Det giver udfordringer
at skulle finde arbejdspladser til 40
medarbejdere.
 Hvor vi afvikler kompenserede undervisning på bestemte årgange som en konsekvens af lockouten i april måned.
 Hvor vi er startet på de nye linjer i 7. årgang.
 Hvor vi er startet med at have inklusionselever, som er en spændende udfordring
 Hvor vi fortsætter med at arbejde med positiv psykologi, hvor vi finder elevernes
styrker og læringsstile.


Ny afdelingsleder

Souschef Margit Wandahl har sagt sin stilling op pr. 1. november for at gå på pension.
Margit er bl.a. leder af indskolingen og SFO. I stedet har vi ansat Claus Schürmann, som
kommer fra en stilling på Tandslet friskole. Souscheffunktionen overgår til Carina Bielefeldt.
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Skolereform

Når klokken ringer ind til første time efter sommerferien 2014 venter der elever og ansatte en

forandret hverdag. For elevernes vedkommende betyder det flere timer i skolen. Indskolingen
skal have 30 timer, mellemtrinnet 33 og overbygningen 35 timer. Der kommer nye fag, nogle fag starter
tidligere i forløbet, og hver dag skal indeholde tid til
bevægelse svarende til 1 time.
Sprogfagene får et løft, idet engelsk indføres fra 1.
klasse og tysk (eller et andet fremmedsprog) fra 5.
klasse. Flere timer i matematik, dansk musik og idræt.
Alle skal have tilbud om lektiecafé. (Det giver vi også nu på Nørreskov-Skolen)
Vi er lige nu ved at skabe os et billede af, hvordan en skoledag kan komme til at se ud. Hvordan skal vi gøre det med bevægelse. Skal det være på faste tidspunkter på dagen, eller skal
det være i forbindelse med hver undervisningstime? Godt spørgsmål.
For lærere og pædagoger får det også vidtrækkende betydning. Hvad med SFO, når eleverne skal være længere i skole? Hvad med forældrebetalingen for SFO?
Fast arbejdstid for lærerne betyder krav om arbejdspladser, så man kan sidde og forberede
sig på skolen. Hvordan skaffer vi plads til det? Ja. Der er mange gode spørgsmål, men heldigvis er vi godt i gang med forberedelserne.
Nogle kalder det den største politiske reform nogensinde. Det er måske store ord, men der er
ingen tvivl om, at hverdagen vil blive væsentligt forandret for alle.
Og vi skal nok være klar med en plan, når klokken ringer ind til første time efter sommerferien
2014.

Global House

I forbindelse med Fremtidens skole besluttede kommunalbestyrelsen, at der skulle oprettes
et ”Global House” i Sønderborg kommune. Det er nu sket, og huset åbnede den 1. september og har til huse på ”Deutsche Privatschule Sonderborg” og ”Sønderborg International
School”, hvor der er klasselokaler samt adgang til faglokalerne.

Global House tilbyder elever temadage i engelsk og tysk
sprog og kultur. Der er tale om værkstedsprægede temadage. Global House skal bidrage til, at alle børn og unge
får kundskaber og færdigheder, der kvalificerer dem til at
21

deltage aktivt i en globaliseret verden. Der bliver tilbudt to temadage i tysk og 5 temadage i
engelsk hver uge fra september til juni i skoleåret 2013-14.
Nørreskov-Skolen har naturligvis tilmeldt os, så vore elever og lærere kan få inspiration til at
lære sprog på en anden måde.

Linjer i 7. årgang

7. årgang er netop i disse uger i gang med introduktionsperioden, der skal gøre dem og deres forældre i stand til at vælge, hvilken linje de skal gå på i 7+8+9 klasse. Alle elever får 14
dage på hver linje, og op til efterårsferien skal de så vælge. Efter de første 3 uger kan vi se
på evalueringssedlerne, at eleverne er allerede er ret sikre på, i hvilken retning de vil gå.
De foreløbige undersøgelser viser også, at eleverne fordeler sig pænt på de 3 linjer. Det var
vi ellers noget spændte på.
Når man går en tur mellem de 3 klasseværelser, hvor linjerne holder til er man ikke i tvivl om,
hvilken linje, der hører til hvor:
Hands On, hvor der bliver arbejdet meget med praktiske materialer.
Head On, hvor overlæggeren er hævet og der bliver kløet på fagligt.
Comm On, hvor alle elever sidder med en bærbar foran sig.
Det handler alt sammen om at kende sine styrker og finde ud af, hvilken måde man lærer
bedst på. For alle arbejder frem mod det samme mål: At tage folkeskolens afgangsprøve
med et godt resultat og derefter ikke være i tvivl om, hvilken ungdomsuddannelse, man skal
vælge. Det er jeg overbevist om, at det nok skal lykkes.

Ungdomsklubben starter

Mandag den 9. september åbner ungdomsklubben – i første omgang kun for 7. årgang.
Klubben kører en 14 dages intro periode for 7. klasserne og først den 23. september åbnes
for alle i 7+8+9 årgang.
Klubben har åben fra kl. 18.30 til 21.30 Se flere oplysninger i elev- og forældreintra.

Lektiecafé
Nørreskov-Skolen tilbyder lektiecafe på alle årgange. I indskoling og mellemtrin er vi startet lige efter sommerferien,
og nu følger et tilbud til overbygningen. Derefter har alle
elever på Nørreskov-Skolen mulighed for at få hjælp til lektierne.
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Elevskabe

Flere og flere elever medbringer deres egen bærbare
pc. Det er vi rigtig glade for og tilfredse med, idet det
udvider vores muligheder for at benytte de mange
digitale læringsmidler, som vi har adgang til. Det har
været et ønske fra en del forældre, at vi skabte mulighed for, at pc´erne kunne låses inde i et skab i
f.eks. frikvartererne. Den mulighed har vi nu skabt,
idet der på forældreintra har ligget et tilbud til 4. til 9. klasserne om leje af et skab med
strømudtag, så man samtidig kan lade sin bærbare op. Vi er i skrivende stund ikke klar over,
hvor mange forældre, der har valgt den løsning.

Nørreskov-Skolens SFO og Klub Kvisten

Efter en lang sommer er hverdagen nu vendt tilbage. Pt. er der 108 børn i SFO’en og 24 børn
i Klub Kvisten. Der er tilbud om lektiecafé mandag til torsdag, og der er hver eftermiddag tilbud om forskellige værksteder (se 14-dagesplan som sendes ud via forældreintra).
Vi er rigtig glade for, at vi igen denne vinter kan tilbyde svømning som aktivitet. Svømning
startes op i november og slutter til vinterferien.
Fredag d. 27. september afholder vi diskotek for alle SFO og Klub-børn. Alle arrangementer,
der er planlagt i dette skoleår kan ses i vores årsplan på hjemmesiden www.norreskovskolen.dk under punktet SFO.
Da Ida Feldsted er gået på efterløn, er det nu ledende pædagog Rikke Lykkehave, som varetager funktionen som daglig kontaktperson.
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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
Ny præst

Vi har den sidste måned være meget aktive med at få ansat en ny præst til Svenstrup kirke
og sogn.
Ikke mindre end 17 ansøgninger har vi fået! Vi er selvfølgelig stolte af, at så mange finder
interesse i at blive præst i Svenstrup, men vi skal dog kun bruge én.
Vi har været igennem en intens periode med prøveprædikener og samtaler. En meget spændende proces at møde en anden præst i sin kirke med efterfølgende samtale.
Onsdag den 18. september har der været indstillingsmøde med provsten. Der er indstillet en
præst til kirkeministeriet, og nu afventer vi bare udnævnelsen derfra. Når alle formalia er på
plads glæder vi os til at præsentere vedkommende.
Vi kan allerede nu oplyse at
Indsættelsesgudsstjenesten bliver søndag den 27. oktober 2013 kl. 14.00.
Sæt allerede nu x i kalenderen og hold øje med dagspressen om tilmelding til deltagelse.
Vi arbejder stadig hårdt med at holde håndværkerne i gang med renovering af præstegården,
så denne står klar til vores nye præst.
Når denne seance er afsluttet, glæder vi os til at komme tilbage med det grundlæggende
menighedsråds-arbejde og sammen med den nye præst tage hånd om vor kirke og menighed.
På menighedsrådets vegne
Mona Boysen

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.
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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

Kommende menighedsrådsmøder: 10. oktober 2013, 14. november 2013, 16. januar 2014.
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 Olsen (formand), Mona Boysen (næstformand), John
Svane 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). Bygningssagkyndig: Klaus Witte

27

AKTIVITETSKALENDER
Faste tidspunkter:

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

SEPTEMBER
Lørdag
28. sep.
Søndag
29. sep.

Rundt om Stevning” nr. 150 udkommer.
Kl. 10.30. Gudstjeneste. Niels Refskou.

OKTOBER
Tirsdag
Torsdag
Søndag
Søndag
Uge 42
Søndag
Mandag
Søndag
Tirsdag
Søndag

Kl. 18.00. Madklub.
Kl. 14.00. Læsekreds. Caféen.
Kl. 10.30. Jagt- og høstgudstjeneste. Christina Holm Egelund.
Kl. 14.30 til 16.30. Søndagscafé. Kulturhuset.
Skolens efterårsferie.
Kl. 10.30. Gudstjeneste. Henriette Heide.
Kl. 11-12. Musik i Nørreskoven. Nygård.
Kl. 10.30. Menighedsgudstjeneste.
Kl. 19.00 til 22.00. Foredrag om kirker på Als og Sundeved. Nygård
Kl. 14.00. Indsættelsesgudstjeneste.

01. okt.
03. okt.
06. okt.
06. okt.
13. okt.
14. okt.
20. okt.
22. okt.
27. okt.

NOVEMBER
Søndag
03. nov.
Søndag
03. nov.
Onsdag
06. nov.
Søndag
10. nov.
Onsdag
13. nov.
Søndag
17. nov.
Lørdag
30. nov.
Lørdag
23. nov.
Søndag
24. nov.

Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Kl. 14.30 til 16.30. Søndagscafé. Kulturhuset.
Kl. 18.00. Madklub
Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Deadline for indlæg til ”Rundt om Stevning” nr. 151.
Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Kl. 14.00. Årets juletræ bliver tændt. Sted: Under kastanjen.
”Rundt om Stevning” nr. 151 udkommer.
Kl. 10.30. Gudstjeneste.

DECEMBER
Søndag
01. dec.
Torsdag
05. dec.

Kl. 14.30 til 16.30. Søndagscafé. Kulturhuset.
Kl. 18.00. Madklub.

EJVIND BOJSEN, SKOLEVÆNGET 12A, TLF. 74 45 83 59. Mail: ejvind@sonderborg.dk
DEADLINE FOR STOF TIL “RUNDT OM STEVNING” NR. 151 ER DEN 13. NOV. 2013.
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