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FORENING

Bladudvalg (ejvind@sonderborg.dk)
Børnehuset
Bådelaug
FOBIS
Fritidsklubben
Fritidsklubben - udlejning til fødselsdage

FORMAND/KONTAKTPERSON

Ejvind Bojsen
Skolevænget 12a
Mette Ringsgaard
Skolevænget 14
Per Appel
Hjortspringvej 16
Jens Erik Bendixen
Skolevænget 24
Dorte Nissen
Skolevænget 9

Bjarne Ketelsen
Østermarken 20
Nørreskov-Skolen (ejvind@sonderborg.dk) Ejvind Bojsen
(www.norreskov-skolen.dk)
Skolegade 21
Pedel Frank Boye
Lokalhistorisk forening
Vagn Hesselager
Stevningnorvej 45
Madklub (tilmelding)
Else Willadsen (Mobil 2274 0609)
Hjortspringvej 1
Ringriderforeningen
Claus Hansen
Vestermarken 9
Skolebestyrelsen
Formand Henrik Christensen
Gl. Guderup 21
Sognepræst Mai-Britt Josephsen Knudsen Kalvehavevej 3 (Mobil 22 34 84 80)
(mbk@km.dk)

Stevning Kulturhus
Stevning landsbylaug
Vandværk (www.guderupvand.dk)

74 45 86 37
51 58 15 04
74 45 87 89
31 37 08 97

www.stevningkulturhus - Stevning Fritidsklub.

Grundejerforeningen(Vestermarken)

Stevning IF

74 45 83 59

Anette Bendixen
Skolevænget 24
Steffen Fog
Sandvigvej 4
Lene Sørensen
Hjortspringvej 19
Finn Pedersen (vagttelefon)

30 23 82 55
88 72 43 95
20 97 82 06
74 45 94 21
64 68 99 79
21 74 88 58
23 40 84 34
74 45 62 05
74 45 87 89
52 19 18 13
28 57 80 70
29 66 85 46

Se bladet i farver på: http://stevning.infoland.dk/
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JULETRÆSTÆNDING I
STEVNING
Nu er julemanden atter på vej til Stevning for at tænde byens julelys ved ”Under kastanjen”.
Vi håber, at rigtig mange børn vil komme og tage imod julemanden
LØRDAG DEN 30. NOVEMBER KL.14.00
Når vi har sunget og danset omkring juletræet, går vi hen i kulturhuset,
hvor julemanden vil dele julegodter ud til børnene, mens de voksne kan
få æbleskiver og gløgg.
Håber, at se rigtig mange børn og voksne.
De bedste julehilsner fra Julemanden /
Stevning Landsbylaug

JULEMARKED
Lørdag den 23. november har vi atter julemarked på Nordborgvej 163 i værkstedet fra kl. 10.00
til 16.00. Salget går igen ubeskåret til humanitært hjælpearbejde. Der kan på dagen købes
gløgg og æbleskiver, samt kaffe.
Glæder os til at se jer.
Med Y´s Men hilsen
Jytte Schink
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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

Skal vi have en Stevning Musikfestival i 2014

Så mød op den 5. december i Stevning Kulturhus Cafe kl. 19.00
Vi mangler tovholder, medhjælpere, folk, der vil være med i de forskellige udvalg op til
festivalen.
Så skal vi have en festival i 2014, så mød op!
Her vil bestyrelsen kort fortælle om festivalen og hvad man evt. kunne komme til at deltage i.
Kulturhuset er vært ved en kop kaffe.
Alle er velkomne.
Er du forhindret i at deltage, så ring til John Stavski på tlf. 61279213 og fortæl ham, hvad
du kunne tænke dig at lave.
Mvh Stevning kulturhus bestyrelse

FRA TRÆVLERNE
Besøg Trævlernes julestue på
Alsingergården:
Lørdag den 30. november eller
Søndag den 1. december.
Begge dage fra kl. 10.00 til
16.00
Der er gratis adgang.
fra 10.00 til 16.00;
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FRA LANDSBYLAUGET
Rundt om Stevning i 2014
152
153
154
155
156
157

15. januar
19. marts
14. maj
13. august
17. september
19. november

25. januar
29. marts
24. maj
23. august
27. september
29. november

Madklubben

Hvis man ønsker at deltage i madklubben, skal man huske:
TILMELDING SENEST 3 DAGE FØR TIL:
Else Willadsen
Tlf. 64 68 99 79 eller mobil 22 74 06 09
Kommende datoer for madklubben: 4/12, 6/1, 3/2, 6/3, 2/4, 5/5, 12/6

Avisartikel

I forbindelse med JydskeVestkystens artikelserie om Sønderborg Kommunes landsbyer, blev vi
kontaktet af journalisten, som stillede dette spørgsmål: "Hvad vil I gøre for at stoppe fraflytningen fra Stevning?"
Hendes spørgsmål blev underbygget af tal fra Danmarks Statistik, som viser at befolkningstallet
i Stevning er faldet fra 486 personer i 2006 tíl 429 personer i 2013 (12%), og dermed er den
landsby i Sønderborg kommune som har oplevet det største fald i benævnte periode.
Landsbylaugets svar var at vi ikke anser faldet i indbyggertal som et tegn på flugt fra byen, og
herunder bringer vi så artiklen som blev bragt i JydskeVestkysten.
Vi vil i denne forbindelse endnu engang gerne opfordre alle til at give input til Landsbylauget,
hvis der skulle være nogle ideer til tiltag eller projekter som kan komme til gavn for byen og byens borgere.
Her er kulturen et fixpunkt
Landsbyliv: Trods et rigt foreningsliv er indbyggertallet i Stevning faldet med 12 procent. Men
det vender snart, mener formanden for landsbylauget.
Af Birthe Juul Mathiasen
Tlf. 7211 4116, bma@jv.dk
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STEVNING: Landsbyen Stevning nordvest for Guderup synes at have gjort det, etnolog Søren
Møller Christensen foreslår i kampen om overlevelse. Den har fundet sit særkende, nemlig kulturen.
Beviset findes på Skolevænget 14. Her ligger Stevning Kulturhus, hvor indbyggerne mødes til
søndagscafé, it-kurser, linedans, gymnastik og meget andet. Huset er også rammen om en
ugentlig fritidsklub for børn, drevet af frivillige voksne, samt hellig trekonger, fastelavn, dilettant
og juletræsfest.
Og lige overfor ligger børnehaven, som for et år siden var dømt til lukning, men som politikerne
valgte at bevare. Den og en årlig kommunal støtte til kulturhuset er eksempler på, at Sønderborg Kommune i følge formanden for Stevning Landsbylaug, Lene Sørensen, har været god til
at bakke op om det lokale samfund.
Lene Sørensen tror ikke på Søren Møller Christensen dommedagsprofetier. Stevning skal i
hvert fald nok klare sig.
57 færre indbyggere
Ganske vist viser de officielle tal, at Stevning har mistet 57 indbyggere siden 2006. Det svarer til
et fald på 12 procent.
Det er dog ikke den virkelighed, Lene Sørensen ser. Hun ser et samfund under forvandling; Jovist er der huse til salg, men de købes af yngre par, som i løbet af få år vil stifte familie.
– Statistik er taknemmelig, og man kan få tal til at vise mange ting. Stevning er ikke en landsby i
tilbagegang, vi har derimod en masse at byde på, understreger formanden.
Dertil kommer placeringen.
– Vi ligger midt mellem to af Als’ største arbejdspladser, nemlig Danfoss og Linak, fremhæver
Lene Sørensen.
Der er der vel mange andre landsbyer, som gør?
– Ja, men vi ligger bedst. Vi har en fantastisk flot udsigt og tæt afstand til strand og skov, svarer
formanden.

Det sker i Stevning
De 429 indbyggere pr. 1. januar i Stevning kan deltage i:
Aktiviteter
Fritidsklub, Søndagscafe, pc-kurser, petanque, linedance, madklub, badminton, kortspil, gymnastik, zumba.
Begivenheder
Stevning musikfestival 1. lørdag i juni, sankthans, hellig trekonger, ringridning m. frokost, cykeltur, juletræsfest, fastelavn, cykeltur.

BORGERMØDE 4. FEBRUAR 2014

Reserver allerede nu TIRSDAG DEN 4. FEBRUAR til borgermødet
2014, hvor der udover diverse informationer og valg, vil blive holdt foredrag om ”nabohjælp” ved en repræsentant fra politiet.
Se nærmere i næste nummer af Rundt om Stevning i januar.
Mvh
Landsbylauget
9

DET FOREGÅR
I

Skolevænget 14

2013 - 2014
10

november 2013
Lørdag 30.nov. kl. 14.00

Landsbylauget

december 2013
søndag 1.dec. kl. 14.30
onsdag 4.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

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
salen
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
torsdag 6.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
onsdag 2.apr.

kl. 18.00

Madklubben

køkken

Madklubben

maj 2014
mandag 5.maj. kl. 18.00

Madklubben

køkken

Madklubben

juni 2014
lørdag 7.jun.
torsdag 12.jun.

Kulturhuset
Madklubben

køkken

Stevning Musikfestival 2014
Madklubben

februar 2014
søndag 2.feb.
mandag 3.feb.
tirsdag 4.feb.
onsdag 19.feb.
fredag 21. feb.
lørdag 22. feb.

kl. 13.00
kl. 18.00

Årets juletræ bliver tændt

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
11

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. januar. Rundt om Stevning nr.152 udkommer d. 25.januar.
Gå ind på www.stevningkulturhus og se mere om Stevning kulturhus og de aktiviteter og arrangementer der
foregår.

PC kursus for alle

i Stevning Kulturhus, Skolevænget 14

2014

Instruktør: Vagn Hesselager
Hold nr. 1-2014:

Tirsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen. Første gang d. 7. januar og sidste gang d. 18. marts 2014.
(der er ikke kursus d. 11. februar)

Hold nr. 2-2014:

Onsdage kl. 09.00 – 11.00 i Caféen. Første gang d. 8. januar og sidste gang d. 19. marts 2014.
(der er ikke kursus d. 12. februar)

Hold nr. 3-2014:

Onsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen. Første gang d. 8. januar og sidste gang d. 19. marts 2014.
(der er ikke kursus d. 12. februar)

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.
12
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PRIVAT DAGPLEJE
	
  

Connies Private dagpleje

En god start for børn.
Jeg opdaterer løbende min hjemmeside med billeder, nyheder og ledige pladser.
I øjeblikket har jeg én ledig plads.
Er du/interesseret i min dagpleje, så tag et kig ind på min hjemmeside.
www.conniesprivatedagpleje.dk
Eller ring til mig på 22 41 05 45. I er også meget velkommende til at komme
og besøge mig.
Venlig hilsen Connie Willadsen
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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 SUF
Nyt fra gymnastik i SUF!

Så har vi fået leder til alle vores gymnastik hold. Så du kan trygt sende dit barn eller din ægtefælle til gymnastik på Friskolen Svenstrup.
Vi har hold til alle aldersgrupper og der er selvfølgelig også plads til dig :-)
Vores hjemmeside www. Suf-als.dk er under ombygning, men lige så snart den er klar igen vil vi opfordre jer til at finde info ang. SUF der

Program Sæson 2013/2014

Voksen/Forældre-Barn(1-3 år)
Vi skal lege og have det sjovt med en masse redskaber.
Vi kravler, triller, løber og hopper.
Kan dine forældre ikke deltage, må du gerne tage en bedsteforælder
eller en anden voksen med. Kom og nyd en aktiv time sammen.
Vi ses.
Helle Jørgensen og Angelika Jensen
Hver mandag kl. 16.30-17.30
Drenge fræs og vilde piger (ca. 4-6 år)
Vi vil forsøge, at have fart over feltet.
Lege med højt aktivitetsniveau,
Klatre/svinge i torve, stafetter og redskabsbaner – kort sagt;
Det bliver leg og gymnastik på drengenes præmisser, men piger er selvfølgelig velkomne.
Vi glæder os til at se Jer;
Mette Behrenz, & Gitte Hansen
Hjælpetræner: Simon Johansen
Krudtuglerne (1-3kl.)
Vil I med til søs og møde kaptajn Klo, kravle i masterne og springe fra "vippen", mens bomberne springer?
Vi laver sjov og ballade, mens I lærer gymnastik og leger.
Vi glæder os, til at se Jer;
Dorith Sprenger & Lotte Kümpel.
Hjælpetræner: Maria Lorenzen & Jeppe Kümpel
Hver tirsdag kl. 16.45- 18.00
X-treme spring (4 - ca.8 kl.)
Vi lærer dig springgymnastik og le parkour.
Vi lærer dig ikke kun basis-spring, men også lidt avancerede spring. Den ugentlige træning starter med
lidt opvarmning på 5-15 min - efter behov, hvorefter der er en lille udstrækning inden træning og så en
lille en, når vi ved at være færdige.
Robin Maron,, Rasmus Bramsen Johanne & Christine Andersen
Hver onsdag kl. 17.00-18.30
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Gymnastik for friske kvinder
Motionsgymnastik for kvinder i alle aldre. Jeg bruger "hæng på metoden" så alle kan være med. Der arbejdes med alle muskelgrupper i opvarmning, styrke, små lette serier, gulvøvelser på måtte, kondi og udstrækning. Vi laver også øvelser med små pilatesbolde og brede elastikker. Kom og find en muskel du
slet ikke vidste du havde!
Vel mødt. 
Opstart i
Hanne Krenzen
uge 40
Voksenhold:
Hver mandag kl. 18.30- 19.45
”Supermænd”
Svenstrup- og Omegns Supermænd kaldes til gymnastik og hygge.Vi er jo mange der har godt af at få
løsnet de stive lemmer, - da vi nok ikke er 15 år længre.
Kom og vær med - det skal nok blive sjovt ellers gør vi det sjovt.
Finn Lehmann og Gunnar Jensen
Hver torsdag kl. 19.00-20.30

FRA KIRKEN
Kære menighed i Svenstrup pastorat.
Jeg hedder Mai-Britt Josephsen Knudsen, og jeg har været så heldig at blive ansat som jeres
nye sognepræst fra den 15.10.2013.
Jeg er 39 år og er gift med Morten Knudsen, der arbejder som lærer
på Gråsten Friskole. Ud over os, består vores familie af vores 3 sønner, Lucas på 15 år, som går på Nordborg Slots Efterskole, Victor på
12 år, som begynder i 6.b. på Nørreskov-Skolen og Magnus på 8 år,
som begynder samme sted i 2.b.
Jeg er født og opvokset i Nybøl, ved Sønderborg, (så jeg kan tale
)
flydende sønderjysk
Jeg elsker at rejse, læse, at gå lange ture i naturen og at være
sammen med familie og venner.
Jeg har arbejdet som præst siden 2001, og gennem nogle år har jeg også været friskolelærer.
De sidste år har jeg været præst i Egernsund, og senest i Bov sogn.
Jeg glæder mig rigtig meget til at være præst i Svenstrup sogn, og min familie og jeg, glæder os
meget til at flytte ind i den smukke præstegård og vi ser meget frem til at møde jer i Svenstrup
kirke og rundt omkring i sognet.
De bedste hilsner fra
Mai-Britt, Morten, Lucas, Victor og Magnus Josephsen Knudsen
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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.

Velkommen til Mai-Britt

Vi byder Mai-Britt og hendes familie velkommen til Svenstrup sogn og glæder os meget til samarbejdet.
Håndværkerne blev heldigvis færdige med renoveringen af præstegården, så familien kunne
flytte ind i efterårsferien.
Nu glæder vi os til at komme i gang med menighedsrådsarbejdet i samarbejde med vores nye
præst.
Vi håber, I alle vil tage godt imod Mai-Britt og hendes familie.
På menighedsrådets vegne
Mona Boysen

Frivillige søges

Svenstrup Kirke søger frivillige til kirkevært og menighedsgudstjenester.
Hvis du har lyst og gerne vil høre om hvad det vil sige at være kirkevært og være med i
Menighedsgudstjenesten er du velkommen til møde den 28. november kl. 19.00.
Hvis du ikke kan den dag, så kontakt mig på mail.
mmat@bbsyd.dk<mailto:mmat@bbsyd.dk>
Martha Thomsen Koordinator

I adventstiden

”I går var hveden moden,
I dag står skoven hvid”
Sådan begynder en af vores smukke efterårssalmer, og det er sådan det
er lige nu: Efteråret er over os og om lidt bliver det vinter.
Den ene dag er himlen blå, luften er kold og frisk, og solen får frosten til
at glitre i græsset.
Den næste dag er luften tyk af kold og klam tåge og alt er mørkt og gråt.
Så er det rart at finde sammen inden døre og tænde lys og hygge sig sammen.
Og i den mørke tid er det særlig dejligt at tænde et lys.
I adventstiden tænder vi lys.
Fire lys tændes; Ét lys hver søndag indtil alle lysene i adventskransen er tændt. For adventstid
er ventetid, og det vi venter på, er at det skal blive jul og at Kristus skal komme til verden.
Juleaften tænder vi så en hel masse lys på vores juletræ, og alle de lys vi tænder, peger hen
på, at Verdens Lys, Kristus, - nu endelig er kommet til verden:
”Du kom til vor runde jord,
Barn, på bare fødder,
Midt i engles julekor,
Med himlens frakkeskøder.” ( DDS 70)
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Midt i al julestressen, mellem gaver, vaniljekranse, konfekt og glanspapir, kan det næsten blive
glemt, at det er dét julen handler om:
Gud der blev menneske; som et barn født under en stjerne, for at vise os at vi alle er Guds
børn.
Med ønsket om en glædelig og velsignet jul til alle.
Mai-Britt Josephsen Knudsen

Gudstjenester i julen

I adventstiden har vi planlagt lidt forskellige gudstjenester så der er lidt
for alle.
1.søndag i advent, den 1.12., er der familiegudstjeneste kl. 10.30, som
er særligt henvendt til børn og deres forældre og bedsteforældre.
2. søndag i advent, den 8.12., er der kor-gudstjeneste kl. 19.30 med
”De 9 læsninger”, hvor konfirmanderne også medvirker. Efter gudstjenesten serveres der gløgg
og småkager.
3.søndag i advent, den 15.12., er der menighedsgudstjeneste kl. 10.30.
4.søndag i advent, den 22.12. har vi en helt almindelig gudstjeneste kl. 10.30.
Så er det jul!
Den 24.12. er der julegudstjenester kl. 14.30 og kl. 16.00 og der er midnatsgudstjeneste kl.
23.30.
Juledag, den 25. december, er der gudstjeneste kl. 10.30.
Anden juledag, den 26. december er der ingen gudstjeneste, og julesøndag er der heller ingen
gudstjeneste i Svenstrup Kirke, men der er mulighed for at komme i kirke i Havnbjerg Kirke kl.
10.30.
Onsdag den 1. januar 2014 mødes vi så igen i Svenstrup Kirke kl. 16.00 og byder det nye år,
2014, velkommen med en festlig gudstjeneste med champagne og kransekage.
--------------------------

Kontakt:

Hvis du har brug for en samtale, eller hvis du skal bestille tid til en kirkelig handling, så er du
altid velkommen til at kontakte din sognepræst:
Mai-Britt Josephsen Knudsen
Kalvehavevej 3, Svenstrup.
Mail: mbk@km.dk
Træffes bedst : tirsdag-fredag kl.9-11eller kl.15-16 på telefon: 74 45 62 05 /mobil: 21 67 72 05.
Mandag er min fridag.
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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 hjælpsom bøn.

Sognepræst

Mai-Britt Josephsen Knudsen.
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.
Der vil være mulighed for at aftale lørdags-dåb. Hør nærmere hos sognepræsten.
Tlf.: 22 34 84 80 – e-mail: mbk@km.dk

Menighedsrådet
Kommende menighedsrådsmøder: 14. november 2013 - budgetmøde, 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), Karin Stavski (kirkeværge), Martha Thomsen (kontaktperson), Henrik Christensen har ønsket at udtræde af Menighedsrådet og 2. suppleant Kurt Christensen er indtrådt, graver Torben Nielsen (medarbejder-repræsentant).
Suppleanter: der er ikke flere suppleanter.
Uden for rådet: organist Maja Jørgensen (medarb. repr.), Ole Rasmussen (regnskabsfører).
Bygningssagkyndig: 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

NOVEMBER
Lørdag
23. nov.
Lørdag
23. nov.
Søndag
24. nov.
Lørdag
30. nov.

”Rundt om Stevning” nr. 151 udkommer.
Kl. 10.00 til 16.00. Julemarked på Nordborgvej 163.
Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Kl. 14.00. Juletræstænding ”Under kastanjen”.

DECEMBER
Søndag
01. dec.
Søndag
01. dec.
Onsdag
04. dec.
Torsdag
05. dec.
Søndag
08. dec.
Søndag
15. dec.
21/12 til 1/1 incl
Søndag
22. dec.
Tirsdag
24. dec.
Tirsdag
24. dec.
Tirsdag
24. dec.
Onsdag
25. dec.
Torsdag
25. dec.
Søndag
29. dec.

Kl. 10.30. Familiegudstjeneste. 1. søndag i advent.
Kl. 14.30 til 16.30. Søndagscafé. Kulturhuset.
Kl. 18.00. Madklub.
Kl. 19.00. Møde om Stevning Musikfestival. Kulturhuset.
Kl. 19.30. Gudstjeneste. ”Vi synger julen ind”. 2. søndag i advent.
Kl. 10.30. Menighedsgudstjeneste. 3. søndag i advent.
Skolens juleferie.
Kl. 10.30. Gudstjeneste. 4. søndag i advent.
Kl. 14.30. Juleaftensgudstjeneste.
Kl. 16.00. Juleaftensgudstjeneste.
Kl. 23.30. Julemidnatsgudstjeneste.
Kl. 10.30. Juledagsgudstjeneste.
Ingen gudstjeneste.
Kl. 10.30. Gudstjeneste i Havnbjerg kirke.

JANUAR
Onsdag
Søndag
Søndag
Søndag
Mandag
Søndag
Onsdag
Søndag
Lørdag
Søndag

01. jan.
05. jan.
05. jan.
05. jan.
06. jan.
12. jan.
15. jan.
19. jan.
25. jan.
26. jan.

Kl. 16.00. Nytårsgudstjeneste.
Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Kl. 14.30. Søndagscafé.
Kl. 22.00. Hellig Tre Kongers fest. Kulturhuset.
Kl. 18.00. Madklub.
Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Deadline for stof til ”Rundt om Stevning” nr. 152.
Kl. 10.30. Gudstjeneste.
”Rundt om Stevning” nr. 152 udkommer.
Kl. 10.30. Gudstjeneste.

Februar
Søndag
Mandag

02. feb.
03. feb.

Kl. 14.30. Søndagscafé.
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. 152 ER DEN 15. JAN. 2014.
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