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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(Søndermarken) Ole Pedersen 74 46 13 05 
 Vestermarken 1 
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 (Mobil 2274 0609) 64 68 99 79 
 Hjortspringvej 1 
Ringriderforeningen Claus Hansen 21 74 88 58   
 Vestermarken 9    
Skolebestyrelsen Formand Henrik Christensen 23 40 84 34 
 Gl. Guderup 21 
Sognepræst Mai-Britt Josephsen Knudsen Kalvehavevej 3 (Mobil 22 34 84 80)                 74 45 62 05 
(mbk@km.dk) 
  
Stevning IF Anette Bendixen 74 45 87 89 
 Skolevænget 24 
Stevning Kulturhus Steffen Fog 60 14 24 13 
 Sandvigvej 4 
Stevning landsbylaug  Lene Sørensen      28 57 80 70 
 Hjortspringvej 19 
Vandværk (www.guderupvand.dk) Finn Pedersen (vagttelefon) 29 66 85 46 
 
 
 

Se bladet i farver på: http://stevning.infoland.dk/ 
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BORGERMØDE 
 
Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 19.00 i Stevning Kulturhus 
 
Vi har nu programmet for årets borgermøde færdigt, og det ser således ud: 
 
19.00 - 19.10. Velkomst og status på landsbylaugets arbejde 2013 og uddeling af Stevning 
Landsbylaugs pris. 
19.10 - 19.20 Kulturhuset om Stevning Musikfestival 
19.20 - 19.30 Valg til Landsbylauget og Kulturhusets bestyrelse 
 
Til landsbylauget er følgende på valg: 
Dorthe Hansen, villig til  genvalg 
Claus Bonde, villig til genvalg 
 
På valg som suppleant: 
Michael Christensen, villig til genvalg 
Jens Madsen, villig til genvalg 
 
 
Til Kulturhusets bestyrelse er følgende på valg: 
Steffen Fog, villig til genvalg 
Christian Bonde, villig til genvalg 
John Stavski, villig til genvalg 
 
På valg som suppleant: 
Dorte Nissen, villig til genvalg 
Tenna Nissen, ønsker ikke genvalg 
 
Evt. kandidater kan melde sig til Landsbylauget/Kulturhuset eller på borgermødet. 
 
19.30 – 20.15 Nabohjælp, ved betjent Kaj Jepsen 
Kaj Jepsen kommer og fortæller om, hvordan naboer kan hjælpe hinanden for at undgå ubudne 
gæster, når huset står tomt.  
Fortæller også lidt om alarmsystemer – men hovedfokus er på nabohjælp -  det er ikke et salgs-
fremstød for alarmer. 
 
20.15 – 20.30 Kaffe 
 
20.30 – ca. 21 Nabohjælp, fortsat 
 
Lauget giver kaffe og kage. Kulturhuset står for salg af øl og vand. 
 
 Vi håber på et stort fremmøde som altid. 
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NYT FRA KLUBBEN 

Så er vi startet op igen efter juleferien. 

Programmet vi har sammensat til foråret er her under. 

De datoer, der ikke er skrevet noget ved, er det børnene, der selv er med til 

at bestemme, hvad de kunne tænke sig. 

Så har du en god ide, så kom med den. 

Klub-aftenen d. 19. feb. er en ONSDAG 

da vi den aften går i gymnastiksalen og ser Fobis´dilettanter spille 

Teater stykket, der hedder ”Syndebukken”. 

Det er fra kl. 18.30 til ca. 20.15 

 

d. 7. jan:      d. 19. feb. ONSDAG DILLETANT 

d. 14. Jan.   Lottospil                              d. 25. feb. Forberedelser til fastelavn           

d. 21. Jan.                                               d. 4.mar. Fastelavn med udklædning 

d. 28.jan.                                                 d. 11. mar.  

d. 4. Feb.                                                 d. 18. mar. 

d. 11. Feb.  Holder vi vinterferie             d. 20. mar. AFSLUTNING med lotto-

spil 

Her vil vi også gerne sige tak til Jens Madsen for igen at have  

Sponseret græskar til vores helloween fest. 

                                     På gensyn og hilsen Klubrådet 

 

 



- en god forbindelse

Gl. Guderup 2 . Guderup . 6430 Nordborg . Tlf. 74 45 84 15

Aut. kloakmester
v/ Claus Bonde -  tlf. 40 59 93 12
Bent Jespersen -  tlf. 21 78 01 63
Stevning - 6430 Nordborg

- også salg af sand og støbemateriale

Als Entreprenørforretning ApS 

• Nyanlæg af haver
• Græsslåning
• Hjemmeservice
• Vedligeholdelse 
 af små/store arealer
• Hækklipning
• Belægningsarbejde
• Træfældning
• Beskæring m.m.

v/Bjarne Bladt
Dyndvedgade 11 · 6430 Nordborg
Tlf. 74 45 94 03 · Mobil 22 17 24 74



Salon Hvirvel
Åbningstider:
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Mandag

8.30 - 13.00
8.30 - 17.30
8.30 - 13.00
8.30 - 17.30

efter aftale
lukket

Sandvej 31, Svenstrup
6430 Nordborg

v/ Jonna Olsen
74 45 35 85Salon Hvirvel

Åbningstider:
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Mandag

8.30 - 13.00
8.30 - 17.30
8.30 - 13.00
8.30 - 17.30

efter aftale
lukket

Sandvej 31, Svenstrup
6430 Nordborg

v/ Jonna Olsen
74 45 35 85

Tlf. 74 45 86 87 . Fax 74 45 84 71

Tøj til hende og ham

Nye Åbningstider:
Tirsdag 8.30 - 17.30
Onsdag 8.30 - 17.00
Torsdag 8.30 - 17.00
Fredag 8.30 - 17.00
Mandag efter aftale!
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Dilettant i Stevning 
Det foregår i Kulturhuset 

”Syndebukken” 
Onsdag d. 19. februar Kl. 18.30: Sidste øveaften for børn  
Fredag d. 21. februar Kl. 19.00: Generalprøve, specielt for pensionister    

Lørdag d. 22. februar Kl. 19.00:   Premiere   
HUSK Tilmelding til Dorte og Poul Nissen på tlf. 20810897/31370897 

Eller Bene på tlf. 74458789/53578789 
Bedst mellem kl. 18.00 og 19.00 

Senest d. 14. februar 
Der er mulighed for at bestille platter/smørrebrød gennem FoBiS 

Gårdejer Peter Rytter har to sønner, Anders er allerede over 30; han burde gifte sig og overtage 

gården, men han er så genert, at han ikke tør fortælle Karin, naboens datter, at han er forelsket 

i hende. Hans lidt yngre broder, Gunnar, er derimod en helt anden type; han er noget af en 

skørtejæger, letsindig, og han har også måttet aflevere kørekortet efter spirituskørsel.  

Mod Karins vilje sætter han sig bag rattet i hendes fars bil, som støder ind i et brogelænder med 

skader på både bil og rækværk til følge. Han forsøger nu med alle midler at få sin broder An-

ders til at påtage sig skylden, for at skaden kan blive dækket af forsikringen. Anders vægrer sig, 

men giver efter af hensyn til Karin. Han tilstår også “uheldet” overfor en betjent, som er ved at 

gennemføre en undersøgelse i en fadderskabssag. Tante Marianne, Rytters svigerinde, bliver 

på den måde udsat for den ene sindsbevægelse efter den anden.  

Da så Isabella, en italiensk bardame, dukker op for at finde faderen til det barn, hun venter, bli-

ver forvirringen endnu større og Anders bliver flere gange gjort til “syndebuk” for sin udsvæven-

de bror. Men efterhånden lysner situationen.... 

Der er både gamle kendinge og nye ansigter på rollelisten, og de glæder sig alle 

til at underholde jer. 

Instruktør er Dorte Nissen 

Vel mødt til årets dilettant forestilling 

Bestyrelsen for FoBiS 
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Fastelavn
Vi slår katten af tønden i kulturhuset 
i Stevning.

Søndag den. 2 marts 2014. 
fra kl. 14:00-16:00.

Hilsen FOBIS
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Bag om Barberen i Sevilla 
En aften om en operaforestilling 

 
 
 
Tid og sted: Tirsdag 18. februar kl. 19.00 til 21.00 i den gamle  
  skovfogedbolig Nygård i Nørreskoven på Als 
 
Program:  Operachef Lars Ole Mathiasen og Operasanger  
  Jacob Næslund Madsen begge fra Den Ny Opera i 
  Esbjerg fortæller om Rossinis komiske opera  
  "Barberen i Sevilla" og om arbejdet med opsætning 
  af en operaforestilling 
 
Entre:  Entre 30 kr. 
 
Traktement: Et glas vin / en kop kaffe + en operasnitte pris 40 kr.  
 
Arrangør: Foreningen Nygård (www.nygaard-als.dk)  
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Syng en sang i Nørreskoven 

 

Melodien er af Carl Nielsen 
 

 
Tid og sted: Lørdag 1. marts kl. 15.00 - 17.00 i den gamle skovfogedbolig 
  Nygård i Nørreskoven på Als 
 
Program:  Sognepræst Kitty Hovgård Jensen, Egen Kirke har udvalgt en 
  række sange fra Folkehøjskolesangbogen med melodi af Carl 
  Nielsen ligesom der fortælles om komponistens liv og virke 
 
Entre:  Entrepris vil være 30 kr. 
 
Traktement: Kaffe, te og kage kan købes pris 40 kr.  
 
Arrangør:  Foreningen Nygård (www.nygaard-als.dk) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



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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DET FOREGÅR 
 

I 

 

Skolevænget 14 
 

2013 - 2014 
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februar 2014 
søndag     2.feb. kl. 14.30  Søndagscaféen caféen Caféen er åben fra kl. 14.30  til kl. 16.30 
mandag   3.feb. kl. 18.00 Madklubben køkken Madklubben 
tirsdag    4.feb. kl. 19.00 Landsbylauget salen Borgermøde 
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 
torsdag   6.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 
 
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. kl. 13.00 Kulturhuset  Stevning Musikfestival 2014 
torsdag 12.jun. kl. 18.00 Madklubben køkken Madklubben 
 
 
 
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 aktivi-
teter der skal foregå i Stevning Kulturhus, kan den/de offentliggøres her i folderen.  Materialet til folderen skal 
sendes til Steffen Fog, Sandvigvej 4, tlf. 60 14 24 13, mail: steffen@stevningkulturhus.dk.  Deadline for materiale 
til næste udgave er d. 17. marts. Rundt om Stevning nr.153 udkommer d. 29. marts.   

   Gå ind på www.stevningkulturhus og se mere om Stevning kulturhus og de aktiviteter og 
   arrangementer der foregår.  
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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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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 LANDSBYLAUGET 
 

Juletræstænding 2013 
Lørdag d. 30. november 2013 tændtes julelysene i 

Stevning. 

Efter at have tændt juletræet og danset og sunget 

sammen med julemanden, var der samling i Stevning 

Kulturhus gymnastiksal, hvor der blev serveret gløgg 

og æbleskiver til de fremmødte. 

Der var fuldt hus, da 66 børn og ligeså mange voksne deltog i 

arrangementet. 

Landsbylauget takker for det store fremmøde og sender lige-

ledes en tak til Stevninggård for frugt, til Henning Frost for 

sponsering af det store flotte juletræ, og til dem, der hjalp med 

at gøre juletræet klar. 

 

 

Rundt om Stevning i 2014 
153 19. marts 29. marts 
154 14. maj 24. maj 
155 13. august 23. august 
156 17. september 27. september 
157 19. november 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: 3/2, 6/3, 2/4, 5/5, 12/6 
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FRA NØRRESKOV-SKOLEN  
www.norreskov-skolen.dk 

 
Folkeskole reformen 
På Nørreskov-Skolen er vi meget optagede af at forberede os 

godt på den nye hverdag, som venter elever, forældre og lærere 

efter sommerferien. 

På dette tidspunkt sidste år var der ingen indenfor skoleverdenen 

som vidste, at vi skulle i gang med så omfattende en forandring af 

folkeskolen. Her er lidt om reformen i overskrifter: 

 
Reformens formål 
Der er tre hovedformål med reformen: 

 Alle elever skal udfordres, så de bliver så dygtige som de kan.  

 Betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater skal være mindre  

 Tilliden til folkeskolen skal styrkes blandt anden gennem respekt for professionel viden 

og praksis  

 
De tre mål er baseret på tre indsatsområder: 

 En længere og mere varieret skoledag  

 Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere  

 Få, klare mål og regelforenklinger  

 

En længere skoledag 
Skoledagen bliver længere. Indskolingen skal gå i skole i 30 timer om ugen, mellemtrinnet i 33 

timer og udskolingen i 35 timer om ugen. 

 

Engelsk i 1. klasse og tysk i 5. klasse 
Timetallet i dansk, matematik, natur/teknik og musik forhøjes for 

forskellige klassetrin. Der indføres undervisning i engelsk fra 1. 

klasse og undervisning i 2. fremmedsprog fra 5. klasse. Der indfø-

res obligatorisk valgfag fra 7. klasse. Motion og bevægelse skal 

indgå i skoledagen med gennemsnitligt 45 min. om dagen. Faget 

’Håndværk og design’ erstatter sløjd og håndarbejde.  
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Flere timer 
Reformen indebærer flere fagopdelte timer og ny tid til understøttende undervisning, som skal 

supplere den fagopdelte undervisning. Hermed får skolerne mulighed for at udvikle en ny skole 

med læringsmiljøer, som understøtter, at alle elever lærer, trives og udvikler sig fagligt og alsi-

digt.  

 

Arbejdspladser til lærerne 
Den nye arbejdstidsaftale for lærerne betyder, at de nu ikke længere skal 

have deres arbejdsplads derhjemme. Vi er derfor godt i gang med at ind-

rette arbejdspladser til alle lærere på skolen. Ud over et skrivebord, en 

stol og et skab får hver lærer udleveret en bærbar PC. Det er lidt af et 

puslespil at finde plads på skolen til 40 arbejdspladser, men det er et vilkår, og det skal nok lyk-

kes. 

 

Indskrivning til børnehaveklassen 
Indskrivningen til de kommende børnehaveklasser er godt i gang. Ligesom de foregående år 

foregår indskrivningen elektronisk. 

Indskrivningen skal være afsluttet den 31. januar. Det tegner lige nu til at blive 2 nye børneha-

veklasser på en fin størrelse på omkring 20 elever i hver. 

 

Valg til skolebestyrelsen 
Her i foråret holdes der valg til skolebestyrelsen. Det er ikke hele bestyrelsen, der er på valg. I 

listen herunder er det de 4 første medlemmer, der er på valg. De 3 sidste er først på valg om 2 

år.  

Funktion  Navn  Adresse 
Formand  Henrik Christensen Gammel Guderup 21 Guderup,  

6430 Nordborg   
Bestyrelsesmedlem Hanne Rothe Brandshøjevej 1 Brandsbøl Mark,  

6430 Nordborg   
Bestyrelsesmedlem Thomas Phillipsen Solvej 3 Guderup,  

6430 Nordborg   
Bestyrelsesmedlem Karin Grue Runevænget 34 Guderup,  

6430 Nordborg   
 
Bestyrelsesmedlem Lisa Elnef Tæstesen Dyssevænget 41 

6430 Nordborg 
Bestyrelsesmedlem Lone Schultz Dyssevænget 25 Guderup,  

6430 Nordborg   
Næstformand Dorte Berndt Nordborgvej 117 Svenstrup,  

6430 Nordborg   
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FRA KULTURHUSET 
 
 
Hellig Tre Konger 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søndag den 5. januar åbnede kulturhuset dørene for udklædte Hellig Tre Konger deltagere. I år 

var der 9 udklædte, hvilket må siges at være tilfredsstillende i betragtning af, at det var en søn-

dag aften. De udklædte så alle ud til at have haft en festlig aften, og de fremmødte tilskuere fik 

sig nogle hyggelige timer ud på aftenen.  

 

 

2 nonner: Tenna Nissen og Helle Jordt Henningsen 

Den enlige: Anna Bonde 

2 politibetjente med 2 fanger: Marianne og 
Claus Bonde og Karina og Jens Peter Christi-
ansen 

Ægtepar. Malene Jørgensen og Mari-
anne Hansen 
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FRA LOKALHISTORISK 
 

Generalforsamling 
Afholdes torsdag d. 20 marts kl 19.00 i Cafeen i Stevning Kulturhus 

Bogen om Svenstrup kirke. 
Nu er det snart sidste chance for at låne os brudebilleder, hvis I er blevet gift i Svenstrup kirke 

og billedet skal med i bogen. 

Åbningstider: 
1. og 3. mandag i måneden fra 14 til 17. 

Nemid – Digital postkasse – e-boks osv kan vi godt tilbyde hjælp til; bare kom forbi i åbnings-

tiden. Har du ikke Nemid så medbring pas eller kørekort. Har du Nemid så medbring nøglekor-

tet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

grammet 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 LANDSBYLAUGET 
 
Nu er det tid til at støtte Rundt om Stevning. 
I dette blad er indlagt et girokort, som alle husstande bedes benytte til 

at støtte bladet med et beløb, stort eller småt. Alle beløb har betydning. 

Hvis man i stedet foretrækker at betale kontant kan det ske ved at afle-

vere det kontante beløb hos Margit Schmidt, Østermarken 22 i Stev-

ning. Husk at angive navn, hvis I lægger en kuvert i postkassen. 

 

 

 

 

FRA STEVNING IF 
 
HUSK GYMNASTIKSALEN ER LUKKET FOR BRUGERE : 
Tirsdag den 4. februar fra kl. 17 
Onsdag den 19. februar 
Torsdag den 20. februar 
 
    Mvh. 
    Idrætsforeningen 
 

FRA KIRKEN 
 
Filmaftner 
for voksne i konfirmand-laden ved Svenstrup Præstegård: 
Vi byder dig velkommen til en hyggelig filmaften hvor vi ser en god film sammen og hygger os 
med et glas vin/ vand og lidt chips.  
Der er filmaften på følgende datoer: 

Torsdag den 6.februar kl. 19.00 
Torsdag den 13. marts kl. 19.00 
Torsdag den 3. april kl. 19.00 
Titlen for aftenens film oplyses ved henvendelse til præsten på tlf. 21 67 72 05 eller på mail 

mbk@km.dk 

Det koster 20 kr. pr.pers. at deltage. 
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Café-eftermiddage 
for ældre i Konfirmand-laden ved Svenstrup Præstegård. 

Onsdag den 19. februar kl. 14.00-16.00 inviterer vi alle sangglade indenfor til en eftermiddag 

med sange fra Højskolesangbogen, fortælling , kaffe og hyggeligt samvær. 

Dagens tema er ”Vinter sange” og ind imellem sangene vil sognepræsten fortælle et par små 

fortællinger. 

Onsdag den 19. marts kl. 14.00-16.00 mødes vi igen til en hyggelig eftermiddag med sang, 

musik og fortælling. Denne gang er temaet: ”Forårs fornemmelser” 

Så velkommen til et par hyggelig eftermiddage. Det er gratis at deltage. 

Vi glæder os til at se dig. Maja og Mai-Britt 

Tilmelding til præsten senest mandag den 17.2. og 17.3. på tlf. 21 67 72 05 eller på mail 

mbk@km.dk 

 

 

 Fastelavns-spaghetti-gudstjeneste  
Fredag den 28. februar kl. 17.00-19.00 inviteres alle børn og deres forældre til fastelavnsguds-

tjeneste i Svenstrup Kirke. 

Vi holder en kort gudstjeneste kl. 17 og derefter går vi ned i Konfirmandladen og spiser sammen 

og hygger os. Inden vi går hjem og ser ”Disney-sjov”, slår vi katten af tønden.  

 
Kom meget gerne udklædt  
20 kr. for voksne pr. næse og gratis for børn. 
 
Tilmelding nødvendig, så ring til Mai-Britt på 21 67 72 05 senest tirsdag den 25.02.14 
 

Én-dags-retræter 
 i fastetiden i Svenstrup Kirke. 

Har du brug for et pusterum, og et sted hvor dine indre batterierne kan blive ladet op? Så er en 

”én-dags-retræte” måske noget for dig. 

En retræte er et sted, hvor man for en stund trækker sig tilbage fra en travl og måske stressen-

de hverdag og giver sig selv en form for ”åndeligt frikvarter”, hvor man ved hjælp af kristen bøn, 

stilhed og meditation kan blive ladet op på ny og gå tilbage til sit liv og sin hverdag med friske 

fornyede kræfter.
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I Svenstrup Kirke tilbyder vi i fastetiden  to ”én-dags-retræter”, og da der er meget begrænsede 

pladser, sker tilmelding  efter ”Først til mølle-princippet”, så det gælder om at være hurtig  

 

Datoerne for ”Én-dags-retræter” i Svenstrup Kirke er: 
Lørdag den 1.marts kl. 10.00-16.00. Tema: Faste. 

Lørdag den 29. marts kl. 10.00-16.00. Tema: Centrerende bøn. 

Pris 100,-kr. pr. gang inkl. forplejning. 

 

Meld dig til hos Mai-Britt senest den 24.2. og 24.3.på tlf. 21 67 72 05 eller på mail 
mbk@km.dk 
Oplys navn, adr. og telefonnr. ved tilmelding. 

 
************************************************************************** 

Februar, Kjørmes Knud og pandekager. 
Da jeg var lille, og når vi til morgensang i skolen sang Jeppe Aakjærs ”Sneflokke kommer vrim-

lende” så undrede jeg mig, ligesom så mange andre børn over, hvad det betød, at ”nu kom 

Kjørmesknud”, for hvad var det nu for noget!?! 

Kjørmesknud er det sammen som Kyndelmisse, som igen er en fordanskning af det latinske 

Missa Candelarum , som betyder Lys-messe. Det var helt indtil 1770 en helligdag som blev fej-

ret den 2. februar i alle kirker i Danmark.  

Dagen blev også kaldt for Marias renselsesdag, for på denne dag var der gået 40 dage siden 

Jesu fødsel, og førhen anså man kvinder der havde født for at væ-

re urene indtil 40 dage efter fødslen, og de måtte derfor ikke kom-

me ind i helligdommen. Men til kyndelmisse havde Maria atter ad-

gang til helligdommen, og det blev markeret med en lysfest. 

Man holdt fri fra arbejde og holdt Kjørmes gilder, hvor der blev 

spist flæsk og pandekager og man drak masser af øl og brændevin. 

Der blev også taget vejr- varsler, for nu var man ved midvinter og skulle gerne sikre sig en god 

høst næste gang, så man spåede, at hvis det ved Kjørmesknud  blæste så meget, at »18 kæl-

linger ikke kunne holde den 19. ved jorden«, så ville foråret snart være på vej. Og »kjørmes-tø 

var bedre end 100 læs hø«, forstået på den måde, at tøvejr på kyndelmisse ville give en god 

høst.  

I dag fejrer vi ikke længere dagen som en helligdag og fridag, men da Kyndelmisse i år falder 

på en søndag, kunne man vælge at fejre den ved at komme til gudstjeneste og bagefter gå 

hjem og spise en bunke pandekager sammen med familien. 

God midvinter – foråret er på vej. 

Mai-Britt J. Knudsen 
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Kontakt præsten 
Hvis du har brug for en samtale, eller hvis du skal bestille tid til en kirkelig hand-
ling, 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. 

 
 
 

Svenstrup Kirke søger frivillige til kirkeværter. 
Kirkevært er den der bl.a. læser indgangsbøn, kirkebøn og udgangsbøn . 

Hvis du har lyst og hvis du gerne vil høre mere om, hvad det vil sige at være frivillig kirkevært, 

er du velkommen til et uforpligtende møde sammen med præsten Mai- Britt Knudsen og kirke-

værterne.  

Den 30. januar 2014 kl. 19.00 
 

i konfirmandladen ved Præstegården. 

Tilmelding på mobil nr.21917675 

Med venlig hilsen Martha Thomsen 

Kirkevært og koordinator 
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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 

  
 
 
 
JANUAR 
Lørdag 25. jan. ”Rundt om Stevning” nr. 152 udkommer. 
Søndag 26. jan. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
Torsdag 30. jan. Kl. 19.00. Orientering om kirkeværter. Konfirmandladen. 
FEBRUAR 
Søndag 02. feb. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
Søndag 02. feb. Kl. 14.30. Søndagscafé. 
Mandag 03. feb. Kl. 18.00. Madklub. 
Tirsdag 04. feb. Kl. 19.00. Borgermøde. Kulturhuset. 
Torsdag  06. feb. Kl. 19.00. Filmaften. Konfirmandladen. 
Uge 7  Skolens vinterferie. 
Søndag 09. feb. Kl. 09.00. Gudstjeneste. Kitty Hovgaard. 
Søndag 16. feb. Kl. 10.30. Menighedsgudstjeneste. 
Tirsdag 18. feb. Kl. 19-21. Barberen fra Seville. Nygård. 
Onsdag 19. feb. Kl. 14-16. Caféeftermiddag. Konfirmandladen. 
Onsdag 19. feb. Kl. 18.30. FOBIS. Dilettant. Specielt for børn. 
Fredag 21. feb. Kl. 19.00. FOBIS. Dilettant. Generalprøve. Specielt for pensionister. 
Lørdag 22. feb. Kl. 19.00. FOBIS. Dilettant. Premiere. Kulturhuset. 
Søndag 23. feb. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
Fredag 28. feb. Kl. 17.00 til 19.00. Spaghetti-fastelavns gudstjeneste for børn. 
MARTS 
Lørdag 01. mar. Kl. 10-16. En-dags-retræte. Kirken. 
Lørdag 01. mar. Kl. 15-17. Syng en sang i Nørreskoven. Nygård. 
Søndag 02. mar. Kl. 14-16. FOBIS fastelavnsfest. Kulturhuset. 
Søndag  02. mar. Kl. 19.30. Stillegudstjeneste med Henrik Soelmark/MJK 
Torsdag 06. mar. Kl. 18.00. Madklub. 
Søndag 09. mar. Kl. 14.30 – 16.30. Søndagscafé. 
Søndag 09. mar. Ingen gudstjeneste. 
Torsdag 13. mar. Kl. 19.00. Filmaften. Konfirmandladen. 
Søndag 16. mar. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
Onsdag 19. mar. Kl. 14-16. Caféeftermiddag. Konfirmandladen. 
Onsdag 19. mar. Deadline for stof til ”Rundt om Stevning” nr. 153. 
Søndag 23. mar. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
Lørdag 29. mar. Kl. 10-16. En-dags-retræte. Kirken. 
Lørdag 29. mar. ”Rundt om Stevning” nr. 153 udkommer. 
Søndag 30. mar. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
APRIL 
Søndag 06. apr. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
Søndag 13. apr. Kl. 10.30. Gudstjeneste. Konfirmation. 
 
EJVIND BOJSEN, SKOLEVÆNGET 12A, TLF. 74 45 83 59. Mail: ejvind@sonderborg.dk 
DEADLINE FOR STOF TIL “RUNDT OM STEVNING” NR. 153 ER DEN 19. MAR. 2014. 


