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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 
Lokalhistorisk forening Vagn Hesselager 74 45 94 21 
 Stevningnorvej 45  
Madklub (tilmelding) Else Willadsen (Mobil 2274 0609) 64 68 99 79 
 Hjortspringvej 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 
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 2167 7205)                 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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FRA RINGRIDERFORENINGEN 
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               Så starter den nye klub sæson op 2014/15 
         Vi starter op Torsdag d.11 September fra kl. 17,30 til kl. 19,30. 

Tag mor og far med. 
Vi serverer aftensmad den første gang, så de behøver ikke skynde sig hjem, i 

stedet kan hele familien komme ned og spise, og hilse på de frivillige hjælpere  
Drikkevarer kan købes. 

                       Ønsker du/I at spise med er der bindende  
                            tilmelding senest d. 4. september. 

Helle Jordt tlf. 27126098 el. mail hellej@bbsyd.dk 
Heidi Schøber Christensen tlf. 28736193 el. mail hslc@live.dk . 

 
Du er selvfølgelig også velkommen, selvom du ikke vil spise med. 

Kom og se vores lækre nyrenoverede lokaler og nye møbler. 
 

Klubben er åben hver torsdag, så der er rig mulighed for at være med. 
Vores vinterprogram kan du se i Rundt om Stevning el. i E´Svenstruppe 

august udgaven. 
 

 Alle er velkomne, også selvom man ikke har børn, der går i 
klubben, så har du lyst til at være sammen med børnene fra byen er døren 

altid åben, glæder os til at se dig/jer. 
 

Vi glæder os til at høre fra jer, så meld dig som hjælper for en aften. 
 

De bedste klubhilsner 
Klubrådet 

 
Heidi og Helle   

 

 

 

 



- 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 LANDSBYLAUGET 
 

Rundt om Stevning i 2014 
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: 8/9 
 

 

FRA NØRRESKOV-SKOLEN  
www.norreskov-skolen.dk 

Så er vi startet…. 
Så er det nye skoleår startet med alt det nye, som vi skal have gang i.  
Den almindelige undervisning, som vi alle kender. Med nye fag og flere timer. 
 
Understøttende undervisning (USU), som er helt nyt, og hvor lærerne i ugen op til skolestart 
arbejdede på højtryk for at skabe indhold i USU. Og det skal nok komme, men det bliver ikke 
perfekt fra starten. 
 
Daglig bevægelse, som ligger i tilknytning til fagene. Eleverne skal have 45 min. bevægelse om 
dagen, incl idræt. Og når bevægelse ligger i tilknytning til fagene, skal aktiviteterne have et fag-
ligt indhold. Det betyder, at det ikke er ligegyldigt, hvilken slags bevægelse vi laver med unger-
ne.  
 
Så er der lektiecafé, som kører flere gange om ugen. Lektiecaféen er frivillig, og forældre skal 
melde deres barn fra, hvis deres han/hun ikke skal deltage.  
 
Alle disse nye ting betyder, at skoledagen bliver længere: 30 timer for indskolingen, 33 timer for 
mellemtrinnet og 35 timer for udskolingen. 
 
Lærerne har fået nye arbejdstidsregler, som betyder, at de nu skal foretage en stor del af deres 
forberedelse på skolen. En fuldtidsansat lærer skal være 35 timer tilstede på skolen om ugen. 
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Den resterende del af arbejdstiden kan man bruge på forberedelse derhjemme, til at svare på 
mails fra forældrene osv. 
Det er en stor ændring i forhold til den gamle arbejdstidsaftale, og det vil også tage noget tid, 
inden det hele er kørt ind. Alle lærere har nu kontor på skolen, hvor de kan forberede sig. Men 
den nye aftale betyder også, at der er mindre tid til forberedelse, og det er lærerne bekymrede 
over, for de vil gerne kunne levere en kvalificeret og engageret undervisning.  
 
Det er min vurdering, at vi er kommet rigtig godt i gang, men at de mange nye ting nu skal blive 
til rutiner.  
 
 
 
 

 
 
Første skoledag 
Vi fik en dejlig start på 
det nye skoleår, hvor 
alle elever og lærere 
samledes på sports-
pladsen til velkomst. 
Der var dukket rigtig 
mange forældre op – 
dejligt. 
Vejret var fint. Vi fik 
sunget lidt og fik hilst 
på de nye elever i 
børnehaveklasserne. 
De var rigtig spændte 
med deres nye skole-
tasker og deres fine 
tøj. Håret sat i de rig-
tige former. Dejligt. 
 
 

Anderledes dage 
Selvom vi nu arbejder under nye forhold med lange skoledage, har vi stadig nogle tidspunkter 
på året, hvor det giver mest mening at stoppe undervisningen før tid.  
Det drejer sig om 1. skoledag, sidste dag inden efterårsferien, sidste dag inden juleferien og 
sidste dag inden sommerferien. De dage stopper vi simpelthen kl. 11,45, og arrangerer det så-
dan, at eleverne kan komme med bus hjem kl. 12.00. For de elever, der skal i SFO, vil der sta-
dig være mulighed for det. 
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Klokken ringer ikke mere 
Fra det nye skoleår har vi afskaffet ringeklokken. Det har en helt praktisk grund, idet de 3 faser 
nu kører med forskellige ringetider i løbet af dagen. Det betyder, at faserne ikke har pauser på 
samme tidspunkter. Derfor! 
Dog ringer klokken kl. 07.50 og 08.00 for lige at markere dagens start. 
Men det er selvfølgelig også noget, som alle skal vænne sig til. Det kommer til at tage lidt tid for 
ungerne at lære, at nu er de ikke i den grad styret af en klokke, men skal være opmærksom på 
at komme ind til timen til tiden. I starten vil lærerne selvfølgelig sikre sig, at alle kommer ind fra 
frikvarteret til tiden. Og det kan læres. Der er rigtig mange skoler i Danmark, som for længe si-
den har afskaffet ringeklokken, så selvfølgelig kan det også lade sig gøre på Nørreskov-Skolen. 
 
 
 
 
Farvel og goddag 
I år op til sommerferien har vi haft en del udskiftning i lærerstaben. 
 
Jens Hansen Nielsen, som har været ansat på Guderup skole/Nørreskov-
Skolen siden 1979, har valgt at gå på pension. Ud over at være lærer i ma-
tematik og fysik, har Jens i mange år været bibliotekar og IT-ansvarlig. Han 
har i den forbindelse været i kontakt med rigtig mange elever i tidens løb, 
og mange ”gamle” elever vil helt sikkert kunne huske ham. 
 
Stinne Jensen har i flere år ønsket at få sin arbejdsplads tættere på sit hjem. Det lykkedes 
hende i år, hvor hun har fået stilling på Dybbølskolen. 
 
Lotte Nørup er blevet ansat som afdelingsleder på Sønderskov-Skolen.  
 
Maj Brit Pedersen har valgt at flytte til Ærø for at arbejde der. 
 
I stedet har vi i lærerstaben ansat Janne Rosenager, Pia 
Schmidt og Lars Rønning. Alle 3 kommer fortrinsvis til at arbejde 
i overbygningen. 
Som IT-supporter har vi ansat Lars Bejder. 
Velkommen til alle. 
 
 

 

 

 

 

 



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 STEVNING IF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Aktivitetsskema vinter 2014 – 2015 
 

Aktivitet Start dato Tidspunkt Tilmelding /  
Tildeling 

Priser 

Motionsgymnastik 
gymnastiksal 

Tirsdag 
09. september 10:00 - 11:00 

For yderligere information 
Margit Schmidt 

26568197 

 
Kr. 200,- 

Motions badminton 
gymnastiksal 

Tirsdag 
09. 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 
10. september 

16:00 – 17:00 
19:30 – 20:30 

Tildeling af tider ved Linda 
Christensen 
60942742 

 
Kr. 200- 

Motionsbadminton 
gymnastiksal 

Torsdag 
11. 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 
10. september 

18:00 – 19:00 
 

For yderligere information 
Margit Schmidt 

26568197 

 
Kr. 400.- 

Kortspil 
Klub lokalet 

Torsdag 
11. september 19:00 – 22.00 

For yderligere information 
Poul Nissen 
20810897 

 

Kr 100,- 

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

 
Evt. aflysninger vil blive annonceret i Rundt om Stevning 

 
Sæsonen slutter til april 

 
 

På gensyn 
SIF Bestyrelsen  
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VINTERAKTIVITETER 2014 / 15 
 
Motionsgymnastik : instruktør Ingeborg Atzen  
Gymnastik for alle – individuelt tilpasset. Der arbejdes med styrketræning, som indeholder kon-

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

træning, 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. 9. 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 10. september kl. 18 – 19 

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

Motionsbadminton. 
På udvalgte tider – se aktivitetesskemaet – er der mulighed for at spille badminton i gymnastik-

salen. 

 

Tilmelding ved Linda Christensen, tlf 60942742 

 

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 11. september 

Pris pr sæson : 100 kr 
 
 
     Bestyrelsen 
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HJERTESTARTER. 
 
Stevning har nu fået en hjertestarter, som er financeret af penge fra Stevnings tidligere vand-
værk. 
Hjertestarteren er placeret ved Stevning Kulturhus / Hjortspring Børnehus  
 

SKOLEVÆNGET 14. 
 

Den hænger i et grønt skab i det lille indhak, der er i den røde bygning til højre ved opkørslen til 
kulturhuset / børnehuset – der er 2 grønne skilte med teksten ”AED hjertestarter”, der viser vej. 
Når der ved hjertestop ringes 112, vil placeringen af nærmeste hjertestarter blive oplyst. 
 
Skal hjertestarteren bruges: frontlågen på skabet åbnes, og den lille orange kuffert med hjerte-
starteren kan tages med – når lågen åbnes, vil der lyde en alarm, som bare skal ignoreres. 
Når hjertestarteren skal tages i brug, skal man trykke på den grønne startknap og herefter følge 
den danske stemmebesked.  
Det eneste man ellers skal tænke på er, om hjerte-
starteren skal bruges til en voksen eller et barn? 
Hjertestarteren står som udgangspunkt til at kunne 
støde voksne – drejer det sig om et barn under 8 år, 
skal man skifte stødekontaktet til ”barn”, dette vil du 
også blive spurgt om.  
 
Opleves der alarmer eller andre problemer med hjer-
testarteren, kan landsbylauget kontaktes på tlf: 26568197 
 
Da det er hele byens ejendom, som vi alle kan få brug for, forventer vi, at hjertestarteren får lov 
til at hænge i fred, så den altid er klar til evt brug. 
 
UNDERVISNING / INFORMATION : 
 
Der blev d 25. juni i kulturhuset afholdt information / undervisning om hjertestarteren / hjerte – 
lungeredning ved narcosesygeplejerske Lisbeth Matzen.  
Ca 35 borgere havde meldt sig til undervisningen, og det blev til et par rigtig gode og udbytteri-
ge timer, hvor teorien blev gennemgået, og hvor der også var mulighed for at prøve tingene af i 
praksis på medbragte dukker. 
 
Der har været flere forespørgsler på, om undervisningen kan blive gentaget til efteråret, hvilket 
vi vil forsøge på, hvis der er nok, der er interesseret. 
Nærmere følger i næste Rundt om Stevning  
 
                Mvh 
     Stevning Landsbylaug 
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DET FOREGÅR 
 

I 

 

Skolevænget 14 
 

2014 - 2015 
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September 2013 
mandag  1.sep. kl. 18.00 Kulturhuset salen Linedance med Bente Philipsen  kl. 18.00 – kl. 19.30 
    se opslag herunder 
Tirsdag   2.sep. kl. 19.00 Kulturhuset caféen PC kursus hold 1 - starter kl. 19.00 – kl. 21.00 
    se opslag herunder 
onsdag    3.sep. kl. 09.00 Kulturhuset caféen PC kursus hold 2 - starter kl. 09.00 – kl. 11.00 
    se opslag herunder 
onsdag    3.sep. kl. 19.00 Kulturhuset caféen PC kursus hold 3 - starter kl. 19.00 – kl. 21.00 
    se opslag herunder 
torsdag    4.sep. kl. 09.30 Petanque caféen Vi mødes og beslutter om vi vil spille ude eller inde. 
 
mandag   8.sep. kl. 18.00 Madklubben køkken Madklubben starter sæsonen. 
 
Søndag 14.sept. kl. 14.00 Svenstrup kirke caféen gudstjeneste i Stevning kulturhus 
 
Mandag 22.sep. kl. 15.00 Else Willadsen caféen Motion og leg - starter sæsonen kl. 15.00 – kl. 17.00 
     se opslag herunder   
lørdag   30.sep. kl. 08.00 Kulturhuset hele huset Hovedrengøring 
 
oktober 2013 
torsdag   2.okt. kl. 15.00 Læsekreds caféen Stevning læsekreds - starter kl. 15.00 – kl. 16.00 
    flere oplysninger fås ved Brigitte Fogt tlf.7445 9239 
søndag   5.okt. kl. 14.30  Søndagscaféen caféen Caféen er åben fra kl. 14.30  til kl. 16.30 
 
november 2013 
søndag   2.nov. kl. 14.30  Søndagscaféen caféen Caféen er åben fra kl. 14.30  til kl. 16.30 
Lørdag 29.nov. kl. Landsbylauget  Årets juletræ bliver tændt 
 
december 2013 
søndag    7.dec. kl. 14.30  Søndagscaféen caféen Caféen er åben fra kl. 14.30  til kl. 16.30 
 
januar 2014 
søndag    4. jan. kl. 14.30  Søndagscaféen caféen Caféen er åben fra kl. 14.30  til kl. 16.30 
mandag  5. jan. kl. 22.00  Kulturhuset caféen Hellig Tre konger aften i kulturhuset 
tirsdag    6 .jan. kl. 19.00 Kulturhuset caféen PC kursus hold 1 - starter kl. 19.00 – kl. 21.00 
    se opslag herunder 
onsdag    7.jan. kl. 09.00 Kulturhuset caféen PC kursus hold 2 - starter kl. 09.00 – kl. 11.00 
    se opslag herunder 
onsdag    7.jan. kl. 19.00 Kulturhuset caféen PC kursus hold 3 - starter kl. 19.00 – kl. 21.00 
    se opslag herunder 
februar 2014 
søndag    1.feb. kl. 14.30  Søndagscaféen caféen Caféen er åben fra kl. 14.30  til kl. 16.30 
torsdag    5.feb. kl. 19.00 Landsbylauget caféen Borgermøde 
søndag  15.mar. kl. Fobis salen  fastelavn – slå katten af tønden 
onsdag  25.feb. kl. Fobis salen Dilettant 
fredag   27.feb. kl. Fobis salen Dilettant 
lørdag   28.feb. kl. Fobis salen Dilettant 
marts 2014 
søndag   1.mar. kl. 14.30  Søndagscaféen caféen Caféen er åben fra kl. 14.30  til kl. 16.30 
 
juni 2014 
lørdag     6.jun. kl. 13.00 Kulturhuset  Stevning Musikfestival  
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Faste tidspunkter: 
Petanque 
    torsdage kl. 09.30 – 11.30    Vi spiller hele året - på petanquebanerne eller i salen. 
 
PC kurser i Stevning Kulturhus: Vagn Hesselager er instruktør 
    Hold nr. 1-2014: Tirsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen d. 2. september - d. 11. november 2014. 
    Hold nr. 2-2014: Onsdage kl. 09.00 – 11.00 i Caféen d. 3. september - d. 12. november 2014. 
    Hold nr. 3-2014: Onsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen d. 3. september - d. 12. november 2014.     
   Tilmelding og information ved Vagn Hesselager tlf. 40 18 20 60 mail: vagn@hesselager.com 

 
Else Willadsen: Leg og Motion 
  Mandage  kl. 15.00 – 17.00          Sæsonen starter 22. september 2014 og slutter 30. marts 2015 
 
Bente Philipsen: Linedance - for let øvede / øvede 
  Mandage kl. 18.00 – 19.30                        sæsonen starter 1.september 2014 og slutter i april 2015 
 
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. 09.09.14. og sidste gang  24.03.2015    
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. 10.09.2014 og sidste gang 25.03.2015 
   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. 09.09.2014  og sidste gang 24.03.2015 
    Onsdage kl. 16.00 - 17.00  & 19.30 - 20.30                    Første gang d.  10.09.2014   og sidste gang  25.03.2015 
    Torsdage kl. 16.00 - 21.00                                              Første gang d. 11.09.2014  og sidste gang 26.03.2015 
Stevning Idrætsforening: Kortspil i klublokalet under den gule bygning: 
    Torsdage kl. 19.00 – 22.00.                                               Første gang d. 11.09.2013. og sidste gang 26.03.2014 
 
Stevning Fritidsklub 
   Tirsdage kl. 17.30 – 20.00 sæsonen starter 17. 
september  
 
Lokalhistorisk Forening: Åbent hus - alle er vel-
komne  
   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. Hvis Du/I har en eller flere aktiviteter der 
skal foregå i Stevning Kulturhus, kan den/de offent-
liggøres her i folderen.  Jeres materiale skal sendes 
til Steffen Fog, Sandvigvej 4, tlf. 60 14 24 13, mail: 
steffen@stevningkulturhus.dk.  Deadline for materi-
ale til næste udgave er d. 16.september. Rundt om 
Stevning nr.156 udkommer d. 27.september. 

   
   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                                        2014     
i Stevning Kulturhus, Skolevænget 14  
 
Instruktør: Vagn Hesselager                                                                            
 
Hold nr. 1-2014: 

Tirsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen. Første gang d. 2. september og sidste gang d. 11. november 2014.  
                                                                                                                     (der er ikke kursus d. 14. oktober)  

Hold nr. 2-2014: 
Onsdage kl. 09.00 – 11.00 i Caféen. Første gang d. 3. september og sidste gang d. 12. november 2014.  
                                                                                                                     (der er ikke kursus d. 15. oktober)  

Hold nr. 3-2014:  
   Onsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen. Første gang d. 3. september og sidste gang d. 12. november 2014. 

                                                                                                                     (der er ikke kursus d. 15. oktober)  
Hold nr. 1-2015: 

Tirsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen. Første gang d. 6. januar og sidste gang d. 17. marts 2015.  
                                                                                                    (der er ikke kursus d. 10. februar)  

Hold nr. 2-2015: 
Onsdage kl. 09.00 – 11.00 i Caféen. Første gang d. 7. januar og sidste gang d. 18. marts 2015.  
                                                                                                    (der er ikke kursus d. 11. februar)  

Hold nr. 3-2015:  
   Onsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen. Første gang d. 7. januar og sidste gang d. 18. marts 2015. 

                                                                                                    (der er ikke kursus d. 11. februar)  
 
 
 
Der undervises individuelt, så du bestemmer selv hvad du vil lære. 
 
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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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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Linedance
Stevning Kulturhus

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

Start mandag den 1. september 2014
Kl. 18.00-19.30 Let øvede/Øvede

Sæson september til april 350 kr.
Instruktør: Bente Philipsen
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MOTION og LEG                                
I Stevning
kulturhus

Vi er nogle stykker som hygger os,
i caféen mandag eftermiddag fra 15 til 17.

hvor vi laver motion
efter dvd træn dig glad fra ældre sagen.

Vi kan gøre det siddende på en stol  
Men man kan også gøre det stående.

Vi har også elastikker man kan arbejde med.

Vi slutter med lidt hygge og en kop kaffe /Te

Prøv at komme og se hvad det er vi laver
der er plads til flere. 

Pris for hele sæsonen Kr. 100,00

Vi starter 22. September, 2014 og slutter den 30. 
marts 2015

Holder juleferie d.22/12 +  29/12 + 5/1.

Oplysning og Tilmelding
Fås ved 

Else Willadsen
Hjortspringvej 1, Stevning

Tlf. 6468 9979 / eller 2274 0609

Email: elseerikw@bbsyd.dk
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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. 5. oktober       kl. 14.30 – 16.30
Søndag d. 2. november    kl. 14.30 – 16.30
Søndag d. 7. december    kl. 14.30 – 16.30
Søndag d. 4. Januar       kl. 14.30 – 16.30
Søndag d. 1. Februar      kl. 14.30 – 16.30
Søndag d. 1. marts         kl. 14.30 – 16.30

I
Stevning

Kulturhus
Skolevænget 14

Søndags-caféen har åben:

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

Det er her vi mødes
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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



Reparationer udføres m
ed 

garanti - få et gratis prisoverslag 
inden du beslutter dig for en rep.

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

Antik-urmager
Rep. af antikke ure samt andre stor-ure

Ole Bjørn Pedersen
Faguddannet urmager

Rypevej 62 1. tv. . Langesø . 6430 Nordborg
7445 6434 / 2023 6434
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FRA STEVNING LÆSEKLUB 
 
 
 
Efter en varm sommer, er Stevning Læseklub nu klar til en ny sæson. Vi 
modtager den første bog først i september og mødes 1.gang torsdag den 2. 
oktober i kulturhuset kl 15.15.  
Klubben kan rumme 1-2 flere, og interesserede kan på mail få liste over sæ-
sonens bestilte bøger hos undertegnede. 
De syv bøger omfatter romaner og biografier med tids-/person-/og stedfæ-
stelse. 
Vi ser frem til gode læseoplevelser og debatter. 
 
Ruth Good 
sandvig@mail.dk 
tlf.29901945 

 

 FRA FOREDRAGSFORENINGEN 
 
Foredragsforeningen vinter 2014/2015 
Alle arrangementer er i Svenstrup forsamlingshus fra kl 14 til ca. 16 og koster 50 kr. per person 
incl. kaffe og kage. 
2014 
Torsdag d. 2. okt. 2014: Ruth Brik Christiansen: Har som leder af KFUMs soldaterhjem væ-
ret udstationeret i Irak, Afganistan og Libanon. Ruth vil holde et inspirerende, medlevende og 
engageret foredrag om det at være den forstående ”mor” for danske soldater i udlandet. Om-
handler oplevelser og ”krigen set fra KFUMs soldaterhjem.” Ruth var leder på soldaterhjemmet i 
Irak fra august 2006 til februar 2007 og i Afganistan fra maj 2008 til februar 2009. Åbnede et nyt 
soldaterhjem Afganistan i 2010. I 2011 leder af et soldaterhjem i Libanon. 
 
Torsdag d. 6. nov. 2014: Karin Jensen: Vi får besøg af Karen Jensen fra Fynshav, som vil 
fortælle og læse op af de Alsiske ”Poeter”: Fritz Carstensen, Hans Harboe, Per ”Maler” og Wil-
helm Deichgraeber, en eftermiddag, hvor vi vil dyrke det alsiske sprog. 
2015 
Torsdag d. 22. jan. 2015: Hans Jørn Feldthaus: Fra gadebetjent til kriminalinspektør. Fore-
draget omhandler bl. a. hvordan samfundet har ændret sig og dermed også holdningen til politi-
et. Feldthaus fortæller på en god og spændende måde om alvorlige hændelser, men også om 
mange spændende oplevelser. 
 
Torsdag d. 5. marts 2015: Tordenskjolds soldater, et 10 mandsorkester med Jes Solmer 
som ”dirigent”. De var også med sidste vinter, hvor de gjorde stor lykke. Derfor gentager vi suc-
cessen. 
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FRA KIRKEN 
 
 

Rundvisning i Svenstrup Kirke 
Torsdag den 18. september kl. 19.30-21.00: Historisk Samfund arrangerer omvisning i Sven-

strup Kirke. Peter Møller , Himmark fortæller og er vores guide. Der afsluttes med kaffe i Kon-

firmandladen. 

 
 
 
Café-eftermiddag for ældre i Konfirmand-laden ved Svenstrup Præstegård. 
Onsdag den 24. september  kl. 14.00-16.00: Vi får besøg af Sognepræst ved Egen Kirke, Kit-
ty Hovgaard, som kommer og fortæller om Carl Nielsen og ”Min fynske barndom”. Oplæg-

get er en forløber for Carl Nielsens 150 års jubilæum næste år. Der serveres kaffe og hjemme-

bag, og vi synger nogle af Carl Nielsens sange. 

 
Sangeftermiddag med efterårssange fra Højskole sangbogen.  
Onsdag den 29. oktober kl. 14.00-16.00: 
Maja spiller og Mai-Britt fortæller. Der er kaffe og mundgodt til alle. 

 
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 mandagen inden café-
eftermiddagen 

tlf. 21 67 72 05 eller på mail mbk@km.dk 
 
Konfirmandlørdage i Konfirmandladen ved Svenstrup Præstegård: 

Vi mødes på følgende dage: 
Lørdag den 16. august Kl.9.30-13.30 

Lørdag den 13.september kl. 9.30-13.30 
Lørdag den 27. september kl. 9.30-13.30 

Fredag den 3. oktober kl. 17.00-20.00 
Lørdag den 25. oktober kl. 10.00- 
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Døbte i Svenstrup Sogn, oktober 2013-august 2014: 
Josefine Fenja Svane Thomsen 
Shawn Costa Sørensen 
Jessie Hougaard Sørensen 
Malou Austria Schøn Nissen 
Loke Elias Stegmann Christiansen 
Nina Nielsen 
Hektor Nauntofte 
 
 
Viede i Svenstrup Kirke, oktober 2013-august 2014: 
Pia Svane Christensen og Henrik Thomsen 
Sandie Lang Olsen og Niels Ryttersgaard Kristensen 
Stine Boysen og Christian Nauntofte 
 
Døde/begravede ved Svenstrup Kirke, Oktober 2013-august 2014: 
Lorens Heisel Brodersen 
Eva Matthiesen 
Laurs Carsten Smedegaard Pedersen 
Andreas Bonde 
Astrid Madsen 
Inger Johanne Hegelund Sørensen 
Thorkild Andersson 
Jette Kjær 
Dorthea Christine Appel 
Bente Pedersen  
 
 __________________________________________________________ 
 
Nærved & Nærvær… 
Kender du det der med at sidde sammen med et andet menneske, og så er han eller hun slet 

ikke til stede? Han sidder ganske vist lige ved siden af dig, men han er der ikke. Ofte fordi han 

er dybt optaget af sin mobil eller sin ipad eller en anden elektronisk dims, som har det med at 

stjæle al opmærksomhed. 

Det er SÅ irriterende!!! 
Især når man sidder og spiser sammen… 

Jeg HADER når det sker. Derfor er tv og al anden slags elektronik også bandlyst hjemme hos 

os i vores spisestue. For det er her ved måltiderne, vi mødes som familie; det er her vi sidder 

samlet og er nær ved hinanden, og i en travl børnefamilie er det jo ikke så tit det sker, så nær-

været skal der værnes om, og det skal ikke spoleres af en skærm. Basta bom! 

Men hvorfor har diverse skærme, små eller store, så stor tiltrækningskraft? Hvorfor gemmer vi 

os bag dem og hvad får vi ud af det? 
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Jeg har spurgt mig selv, for jeg er selv den lykkelige indehaver at hele 2 mobiler, en til arbejde 

og en til privat brug, og begge er koblet på, så der er net adgang 24/7. Og jeg har også 2 com-

putere, en bærbar og en stationær. 

Jeg sidder RIGTIG meget bagved skærmen og skriver taler og prædikener og laver undervis-

ningsoplæg og foredrag. Og, jeg falder SÅ tit i Facebookfælden! 

Det er ren overspringshandling. Det er rent tidsfordriv. Ja, det er faktisk rigtig ofte SPILD af TID! 

Men jeg ELSKER det! Jeg er VILD med Facebook. Så er det sagt! Jeg er på Facebook og jeg 

lægger ALT ud på Svenstrup Kirkes side, som har med mit præstearbejde at gøre: prædikener, 

events, tanker om stort og småt og billeder. 

Min egen Facebook profil er mere til privat brug, og her er det meget blandet, hvad jeg skriver 

om. 

Og, der er RIGTIG MEGET jeg ikke skriver om! 
Alt det, der betyder allermest for mig, det skriver jeg ikke om. Alt det, som VIRKELIG er vigtigt 

for mig, det private, det intime, det dybe, alle mine følelser, angsten, afmagten, kærligheden, 

DET er der bare slet ikke plads til på en skærm som alle kan se med på! 

Det skal nemlig ikke deles med nogen. I hvert fald ikke på internettet. 

Det er forbeholdt en anden. 

Én som ALTID er nær. 

 Gud. 

Alle de ting, som ligger gemt dybest inde i mig, dem deler jeg kun med Gud. Han kender mine 

tanker. Han kender mine bevæggrunde. Han kender mig.  

Og det utrolige er: Gud elsker mig, SELVOM han kender mig ud i hver eneste fiber af min krop 

og sjæl!  

Gud elsker mig, PÅ TRODS AF at han ved ALT om mig. 

Og ved du hvad??? Det bedste er, at sådan har han det også med DIG! 

Gud er altid NÆRVED DIG med sit NÆRVÆR.  
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”Fyraftens meditation” i Svenstrup Kirke. 

Tirsdag den 30.9. kl. 17.00-17.30 

Tirsdag den 28.10. kl. 17.00-17.30 

Tirsdag den 25.11. kl. 17.00-17.30 

Kom og vær med til en stille stund i kirken med meditation, lystænding og bøn. 

Få ny energi og frisk sjælen op. 

 
 

Mini-konfirmand 
Hvis du går i 3. klasse, så får du meget snart et brev! 

 Her bliver du tilbudt at blive mini-konfirmand ved Svenstrup Kirke. 

Det kommer til at foregå om torsdagen fra kl. 14.30-15.30.  

Brevet kommer snart! Glæd dig! 

Bedste hilsner fra Mai-Britt 

 
  

 
 
 
Kirkebil 
Kirkebilen bestilles hos GF-Taxi på telefon 74 45 95 45 senest dagen før gudstjenesten. "Kirke-

bil" 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. 

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 hjælp-

som bøn. 
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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.  

Tlf.: 74 45 62 05 – mobil 21 67 72 05 – mail: mbk@km.dk 

 

Menighedsrådet 
Kommende menighedsrådsmøder: 16. september 2014, 23. oktober 2014, 27. november 2014 

– hver gang 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 
Svane Christensen (kasserer i rådet), Karin Stavski (kirkeværge), Martha Thomsen (kon-
taktperson), Kurt Christensen (medlem), organist Maja Jørgensen (medarbejder-
repræsentant). 
Suppleanter: der er ikke flere suppleanter. 

Uden for rådet: 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 

  
 
 
 
 
AUGUST 
Lørdag 23. aug. ”Rundt om Stevning” nr. 155 udkommer. 
Søndag 24. aug. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
Søndag 31. aug. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 
SEPTEMBER 
Lørdag 06. sep. Kl. 11.00. Stevning ringridning starter. 
Søndag 07. sep. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
Mandag 08. sep. Kl. 18.00. Madklub. 
Torsdag 11. sep. Kl. 17.30. Fritidsklubben. Sæsonstart. 
Søndag 14. sep. Kl. 14.00. Familiegudstjeneste. Kaffebord. Stevning kulturhus. 
Tirsdag 16. okt. Kl. 19.00. Menighedsrådsmøde. Konfirmandladen. 
Onsdag 17. sep. Deadline for stof til ”Rundt om Stevning” nr. 156. 
Søndag 21. sep. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
Lørdag 27. sep. ”Rundt om Stevning” nr. 156 udkommer. 
Søndag 28. sep. Kl. 10.30. Menighedsgudstjeneste. 
 
OKTOBER 
Torsdag 02. okt. Kl. 14.00. Foredrag med Ruth Brik Christiansen. Forsamlingshuset. 
Torsdag 02. okt. Kl. 15.15. Stevning læseklub. Sæsonstart.  
Søndag 05. okt. Kl. 10.30. Høstgudstjeneste. Jagthornsblæserne medvirker. 
Søndag 05. okt. Kl. 14.30 til 16.30. Søndagscafé. 
Søndag 12. okt. Kl. 09.00. Gudstjeneste. Kitty Hovgaard. 
Søndag 19. okt. Kl. 10.30. Menighedsgudstjeneste. 
Torsdag 23. okt. Kl. 19.00. Menighedsrådsmøde. Konfirmandladen. 
Søndag 26. okt. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 
NOVEMBER 
Søndag 02. nov. Kl. 14.30 til 16.30. Søndagscafé. 
Torsdag 06. nov. Kl. 14.00. Foredrag med Karin Jensen. Svenstrup forsamlingshus. 
Torsdag 27. nov. Kl. 19.00. Menighedsrådsmøde. Konfirmandladen. 
 
 
Næste nr. af ”Rundt om Stevning”: 
 
EJVIND BOJSEN, SKOLEVÆNGET 12A, TLF. 74 45 83 59. Mail: ejvind@sonderborg.dk 
DEADLINE FOR STOF TIL “RUNDT OM STEVNING” NR. 156 ER DEN 17. SEP 2014. 
 
 
 


