Nr. 156

26. årgang

Oktober 2014

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

Ole Pedersen
Vestermarken 1
Lokalhistorisk forening
Vagn Hesselager
Stevningnorvej 45
Madklub (tilmelding)
Hans Jørgen Pedersen
Søndermarken
Nørreskov-Skolen (ejvind@sonderborg.dk) Ejvind Bojsen
(www.norreskov-skolen.dk)
Skolegade 21
Pedel Frank Boye
Ringriderforeningen
Claus Hansen
Vestermarken 9
Skolebestyrelsen
Formand Henrik Christensen
Gl. Guderup 21
Sognepræst Mai-Britt Josephsen Knudsen Kalvehavevej 3 (Mobil 2167 7205)
(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(Søndermarken)

Stevning IF

40 92 56 29

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

74 46 13 05
74 45 94 21
40 17 31 50
88 72 43 95
20 97 82 06
21 74 88 58
23 40 84 34
74 45 62 05
74 45 87 89
60 14 24 13
28 57 80 70
29 66 85 46

Se bladet i farver på: http://stevning.infoland.dk/
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FRA LANDSBYLAUGET

Fællesspisning
Madklub for alle i Stevning Kulturhus.
Alle er velkomne til at være med
Fra september til juni, er der Fællesspisning i Kulturhuset 1
gang om måneden – på rullende ugedage. Deltagerne skiftes
til at lave mad – hovedret og kaffe/te med kage.
De, der laver mad, starter ca. kl. 16.00. Vi spiser kl. 18.00 og ca.
kl. 20.00 går vi hjem. Der er 2 til at lave mad og 1 der bager kage. Udgifterne deles mellem deltagerne. Priserne er pt. 40 kr for
voksne og 20 kr for børn mellem 7 og 14 år. Børn under 7 år
spiser gratis.
Vi laver almindelig dansk mad. Deltagerne medbringer drikkevarer til eget forbrug.
Madklubben holder til i skolekøkkenet i Stevning Kulturhus,
Skolevænget 14.
Hvis du vil deltage i madklubben skal du huske tilmelding senest 3 dage før hos:
Hans Jørgen Pedersen på 4017 3150 (ring eller send sms)
Eller meld dig til under ”events” på vores facebookside:
facebook.com/stevningfaellesspisning

DATOER RESTEN AF 2014 :
Tirsdag d. 7 oktober
Onsdag d. 12. november
Torsdag d. 4. december (julemiddag)
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HJERTESTARTER:
På opfordring vil undervisningen i hjertestarter og hjerte/lungeredning, som blev afholdt i maj
måned, blive gentaget:

TIRSDAG D 28.10. KL 19 – 21

i gymnastiksalen i kulturhuset.
Der vil blive mulighed for at høre/se mere om brug af hjertestarter og hjerte/lungeredning og evt
afprøve nogle af teknikkerne på det udstyr, som underviser, narkosesygeplejerske Lisbeth Matzen, medbringer
Tilmelding nødvendig pr SMS eller mail til:
Dorthe Hansen 22678958 /
dorthehansen@mail.tele.dk
Margit Schmidt 26568197 / masc@bbsyd.dk
Ved for få tilmeldinger vil arrangementet blive aflyst.
Hjertestarteren er, som bekendt, placeret på 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. 2 grønne ”AED” skilte viser vejen

Informationstavle
Informationsskabet, som har været placeret på hjørnet af
”Borks” hus, vil blive erstattet af en informationstavle, som opsættes i området ved ”under kastanjen”.
Skabet vil være uaflåst, så byens foreninger/borgere kan bruge
det til annoncering af arrangementer og lignende.
Skabet er fabrikeret af Stevning Snedker & Tømrer Anders
Larsen
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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

TAK
Sommeren er efterhånden ved at være slut og igen i år har strandene ved Sandvig og Stevningnor været godt besøgt.
Mange har benyttet grill, borde og bænke, som står ved Sandvig og Stevningnor, ligesom bro
og tømmerflåde har gjort lykke.
Broen og tømmerflåden vil snart blive taget op
I den forbindelse vil Landsbylauget gerne takke for hjælpen med at få bro og tømmerflåde i og op af vandet.
Ligeledes takker vi også for, at der med jævne mellemrum bliver slået græs ved ”Under Kastanjen” – ud over
kommunens græsslåning
Ingen nævnt – ingen glemt
Landsbylauget

Rundt om Stevning i 2014
Nr
157

Deadline
12. november

Udkommer
22. november

Bemærk, at datoerne er rykket 1 uge frem i forhold til tidligere udmeldt

JULETRÆSTÆNDING
Reserver allerede nu

LØRDAG D 29. NOVEMBER
Hvis du vil være med til at tænde juletræet ved ”Under Kastanjen”.
Nærmere følger i næste Rundt om Stevning
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FRA STEVNING IF
VINTERAKTIVITETER 2014 / 15
Motionsgymnastik : instruktør Ingeborg Atzen
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. 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 aktivitetsskemaet – er der mulighed for at spille badminton i gymnastiksalen.
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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Aktivitetsskema vinter 2014 – 2015
Aktivitet

Start dato

Tidspunkt

Tirsdag
09. september

10:00 - 11:00

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

Motions badminton
gymnastiksal

Onsdag
10. september

16:00 – 17:00
19:30 – 20:30

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

Zumba
Gymnastiksal

Onsdag
10. september

Motionsgymnastik
gymnastiksal

Kortspil
Klub lokalet

18:00 – 19:00

Torsdag
19:00 – 22.00
11. september

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
For yderligere information
Poul Nissen
20810897

Kr. 400.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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FRA RINGRIDERFORENINGEN
Ringridning 2014

Lørdag den 6. september 2014 afviklede Ringriderforeningen i Stevning årets ringridning.
Efter et festligt optog gennem byen i det smukke vejr, samledes de mange aktive ryttere til hest,
cykel og havetraktor på pladsen ved Rudolph. Efter en veloverstået ringridning sluttede dagen
med en kæmpe ringriderfrokost, som hører til blandt de største på Als. Utroligt flot, at Ringriderforeningen hvert år kan afvikle et så flot arrangement.
Her er nogle indtryk fra dagen:
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FRA SVENSTRUP FRISKOLE
Siden sidst

Vi kan med glæde meddele at der har været så stor tilslutning til vores skole, vi har budt velkommen til mange nye elever, blandt andet har vi fået en ny 0 klasser og til dem er der oprettet
en ny gruppe, Herkules.
Elevtal er steget fra 47 elever sidste år den 5. september og til 80 elever i år.
Antallet af børn i SFO er steget fra 9 elever sidste år den 5. september til 32 elever i år.
Vi har ansat en ny lærer og en ny pædagog, samt en elev. Det betyder at der i de fleste timer er
en lærer samt en støtte lære i de to mindste grupper.

Hvad laver eleverne på Svenstrup Friskole:

Børnene har almindelig undervisning, hvor læringen er tilføjet bevægelse og tilpasset det enkelte barn, således at barnet får mest muligt ud af undervisningen og oplever succes.
Herudover er børnene med i Ekspeditionsforløb hvor børnene motiveres til læring ved inddragelse af lokalsamfundet, således at læringen relateres til konkrete problemstillinger.
Under Ekspeditionerne, oplever eleverne, de ser, de undersøger, de føler, tager noter og laver
film med deres E-plads, som så skal bruges hjemme på skolen. Til at udfolde projekter som
eleverne i samarbejde med læren udvikler.
Alle grupper har de samme forløb, blot på forskellige niveauer og områder.
Sidste forløb hed Bundsø, nu er eleverne i gang med ekspeditionsforløbet Grænser.

Hvordan beskriver lærerne den måde der underviser på, under
ekspeditionsforløbene:
Svenstrup Friskole har – VIRKELIGHEDSNÆR ekspeditionslæring
På Svenstrup Friskole skruer vi undervisningen sammen på en utraditionel, virkelighedsnær og
samfundsrelevant måde. Vi har nu arbejdet med ekspeditionslæring i nogle år og vil nu igen til
at dreje undervisningen på en ny og anderledes måde. Vi bygger vores undervisning op om forskellige projektforløb, der alle omhandler et kreativt håndværk, og hvor den daglige undervisning i dansk, matematik eller andre fag, vil bakke op om de forskellige håndværk. Lige for tiden
arbejder vores udskoling med tekstil og design, og vores mellemtrin arbejder med videodokumentation, mens vores indskoling arbejder med hjemkundskab og billedkunst.
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Vores projekt hedder ”Grænser”, hvilket betyder, at alle elever bliver undervist i både indre personlige grænser, landenes grænser, videnskabens grænser og meget mere. I hele uge
40 skal eleverne bruge deres kreative håndværksfag til at udtrykke deres løsning på et
samfundsrelevant problem om grænser. De
skal måske løse et problem, de får af læreren,
eller de skal løse et problem, de selv har undret sig over. Med udgangspunkt i elevernes
egen interesse og spørgsmål, skal de inddrage deres viden fra de andre fag på kryds og
tværs, så de får udarbejdet et kreativt produkt, der sammen med deres fremlæggelse, kan give
svaret på det problem, de undersøger.
Vi mener vores måde at undervise på, gør eleverne samfundsbevidste, samt socialt og
lokalt engagerede.
Vi har altså vendt det hele lidt på hovedet. Normalt får eleverne et emne i f.eks. dansk, hvor de
så kan bruge et billede, de har lavet i billedkunst til at støtte deres dansk-emne. Vi gør det omvendt, idet dansk og alle de andre fag skal støtte op om et produkt som eleverne laver i billedkunst eller et andet kreativt håndværksfag. Det kan betyde, at eleverne f.eks. skal kunne forklare om børnearbejde igennem et produkt, de har lavet i tekstil og design, hvor de støtter sig op af
den viden de har fået i geografi og samfundsfag, samtidig med at de i matematik laver statistikker over den dansk/tyske handel med tøj. På den måde bliver det ikke kun et emne i et fag, men
et projekt som alle skolens fag indgår i, samtidig med vi beholder den høje undervisningskvalitet
i fagene.
Gennem ekspeditionslæring arbejder vi med lokale problemstillinger. Det vil sige, at vi tager udgangspunkt i det, der rører sig i elevernes hverdag. De problemer de hører om derhjemme, eller
de globale problemer som berører borgerne i Svenstrup. Det lyder måske som en stor mundfuld
for store som små elever, hvilket det også kan være. En mundfuld eleverne skal lære at overkomme.
Gennem de nyeste undervisningsmetoder, vores egen videreudvikling og erfaringsopbygning støtter vi eleverne gennem projekterne, så alle udvikler sig til at kunne klare udfordringerne. Sidste år under vores Bundsø-projekt stod store som små elever og fremlagde foran flere
hundrede tilskuere. Ligeledes under vores teateropførelse stod store og små elever foran et
publikum på et par hundrede. Vi kan se vores undervisning virker – eleverne får selvtillid og engagement i deres skolehverdag.
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Tillid til eleverne og tillid til deres engagement gør at eleverne får en frihed til at lære på
den måde, de bedst kan.
Svenstrup Friskole arbejder med ekspeditionslæring og har herigennem et naturfagligt fokus.
Det betyder at vi gerne tager ud og undersøger naturen eller samfundet – verden udenfor klasselokalet. Den viden vi samler sammen på vores ekspeditioner, tager vi med tilbage på skolen
og arbejder videre med på vores Ipads. Alle vores elever har en Ipad og vores klasselokaler er
bygget op, så de understøtter elevernes fortrukne læringsmiljøer. Det vil sige, at når eleverne
kommer tilbage på skolen efter en ekspedition, så kan de vælge, om de vil sidde tæt i en sofa
og samarbejde på deres Ipads om at lave en film eller en bog. De kan også vælge at netværksdele deres noter med hinanden og arbejde sammen om en fremlæggelse oppe ved klassens
projekter. De kan også smide sig i puderummet eller sætte sig ved et bord i et stille lokale – mulighederne er mange og eleverne har frit valg. Det giver topmotiverede elever, der søger mange
forskellige løsninger, uden de skal sidde og kigge i en skolebog – kreativiteten slippes løs.

Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen og Lærerne.
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Nordborgvej 153 . 6430 Nordborg . Tlf. 74 45 95 82

Massage · Urteterapi · Øreakupunktur

Tlf. 30 20 22 11
www.sundicentrum.dk

DET FOREGÅR
I

Skolevænget 14

2014 - 2015

15

oktober 2014
torsdag 2.okt.

kl. 15.00

Læsekreds

caféen

søndag 5.okt.
tirsdag 29.okt.

kl. 14.30
kl. 19.00

Søndagscaféen
Landsbylauget

caféen
salen

november 2014
søndag 2.nov. kl. 14.30
Lørdag 29.nov. kl.

Søndagscaféen
Landsbylauget

caféen

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

december 2014
søndag 7.dec. kl. 14.30

Søndagscaféen

caféen

Caféen er åben fra kl. 14.30 til kl. 16.30

januar 2015
søndag 4. jan. kl. 14.30
mandag 5. jan. kl. 22.00
tirsdag 6 .jan. kl. 19.00

Søndagscaféen
Kulturhuset
Kulturhuset

caféen
caféen
caféen

onsdag 7.jan.

kl. 09.00

Kulturhuset

caféen

onsdag 7.jan.

kl. 19.00

Kulturhuset

caféen

Caféen er åben fra kl. 14.30 til kl. 16.30
Hellig Tre konger aften i kulturhuset
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 2015
søndag 1.feb.
torsdag 5.feb.
søndag 15.mar.
onsdag 25.feb.
fredag 27.feb.
lørdag 28.feb.

kl. 14.30
kl. 19.00
kl.
kl.
kl.
kl.

Søndagscaféen
Landsbylauget
Fobis
Fobis
Fobis
Fobis

caféen
caféen
salen
salen
salen
salen

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

marts 2015
søndag 1.mar. kl. 14.30

Søndagscaféen

caféen

Caféen er åben fra kl. 14.30 til kl. 16.30

juni 2015
lørdag 6.jun. kl. 13.00

Kulturhuset

Faste tidspunkter:
Petanque
torsdage kl. 09.30 – 11.30

Stevning læsekreds - starter kl. 15.00 – kl. 16.00
flere oplysninger fås ved Brigitte Fogt tlf.7445 9239
Caféen er åben fra kl. 14.30 til kl. 16.30
kursus i hjertestarter / hjertelunge redning

Stevning Musikfestival

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

Bente Philipsen: Linedance - for let øvede / øvede
Mandage
kl. 18.00 – 19.30

sæsonen starter 1.september 2014 og slutter i april 2015
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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. 11.09.2014. og sidste gang 26.03.2015
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. Hvis Du/I har en eller flere aktiviteter der skal foregå i Stevning Kulturhus, kan den/de offentliggøres her i folderen. Jeres materiale skal sendes til Steffen Fog,
Sandvigvej 4, tlf. 60 14 24 13, mail: steffen@stevningkulturhus.dk. Deadline for materiale til næste udgave er d.
18.november. Rundt om Stevning nr.157 udkommer d. 29.november.
Gå ind på www.stevningkulturhus og se mere om Stevning kulturhus og de aktiviteter og arrangementer der
foregår.
_____________________________________________________________________________________________

STEVNINGS HJERTESTARTER
ER PLACERET
SKOLEVÆNGET 14
UDENFOR - VED OPKØRSLEN TIL
KULTURHUSET / BØRNEHUSET
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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
19

I

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.

5.
2.
7.
4.
1.
1.

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 : Brigitte Fogt, Rita Hansen,
Helene Bonde og Rita Fog.
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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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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 LOKALHISTORISK FORENING
”Nye” lokalaviser i Lokalhistorisk Arkiv

Lokalhistorisk forening har fra Sønderborg Bibliotek fået en samling af gamle lokalaviser:
Alsingeren 1982-94
Als-Posten 1991-2004
Mellemfjords 1991-93
Sønderborg Ugeavis 1995-2005
De er pænt indbundne og man er velkommen til at læse i aviserne. MEGET interessant læsning.
Vi har jo åben 1. og 3. mandag i måneden fra 14 til 17, så bare kom forbi.
Vi låner dem desværre ikke ud! (Vi vil ikke konkurrere med bibliotekerne ha-ha)
Desuden fik vi følgende:

”Nye” bøger i Lokalhistorisk Arkiv

Alsiske minder af Jens Bladt
Sønderjydske digte og fortællinger af Nikolaj Andersen
Den hjemle Blæst af Martin N Hansen
Træk af Danskhedens Historie i Sønderjylland (indtil
1864) af H Rosendahl (1919)
Træk af Danskhedens Historie i Sønderjylland (efter
1864) af H Rosendahl (1920)
Christen Hansens dagbog (Elstrup 1766 – 1810)
Fra Als af August F. Schmidt (1951)
Sønderjyllands Kirkehistorie af J Larsen (1946)
Med en Blomm i e Hat af Martin N Hansen (1943)
I mit Herred ti Hest af Martin N. Hansen (1953)
Tre Fortællinger fra Ærø og Als af N. Klein (1927)
Adel og Hertuger på Als og Sundeved (1979)
Nordborg igennem 800 års skiftende Historie af J. Raben (1929)
Hjortspringfundet af G Rosenberg (1937)
Alsinger Snak – 60 historier af Håns Alsinger (ca 1960)
Dage på Danfoss – redigeret af K. Folke Harris og D. Scharnberg
Sønderjyske digte og fortællinger- udgivet af sprogforeningen
Alsingersnak – Håns Alsinger
Alsisk sang og visebog -1 +2
Ad min Vårsti O Als – Martin N. Hansen
H.R. Hiort-Lorenzen og Dannevirke 1868-75 – Historisk Samfund for Sønderjylland
Jeg gik mig ud – Sønderjyder synger
Æ har høør – Sønderjyder synger
Nordborg – Historien om Nordborg med tråde helt frem til vor egen tid af Boye Andersen (1984)
De så det ske under besættelsen ”Gå til modstand” af Per Eilstrup og Lars Lindeberg
De så det ske under besættelsen ”Bevar ro og orden” af Per Eilstrup og Lars Lindeberg
Oldtidsminder på Als og Sundeved af Jens Raben (1982)
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Nordals – Bygningskulturelle værdier af bebyggelse og bygninger 1966 – 1971
Forslag til Kommuneplan 2009 – 2021
Troldtøj – Alsiske digte - af Martin N. Hansen
Slægtshistoriske studier i Sønderjylland af Johan Hvidtfeldt (1965)
Jøn Torres Gravøl af Martin N Hansen
Mejerier på Als og Sundeved
Nørreskoven på Als (1992)
Sønderjyllands Historie Bind 1 – tiden indtil 1241
Sønderjyllands Historie Bind 2 – tiden 1241 – ca. 1600
Sønderjyllands Historie Bind 3 – tiden ca. 1600 – ca. 1805
Sønderjyllands Historie Bind 4 – tiden 1805 - 1864
Sønderjyllands Historie Bind 5 – tiden 1864 – 1920

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 været 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. Omhandler 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 Wilhelm Deichgraeber, en eftermiddag, hvor vi
vil dyrke det alsiske sprog.
2015
Torsdag d. 22. jan. 2015: Hans Jørn Feldthaus: Fra gadebetjent til kriminalinspektør. Foredraget omhandler bl. a. hvordan samfundet har ændret sig
og dermed også holdningen til politiet. 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 successen.
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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

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

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

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 NORDALS Y´S MENS
Julemarked

Har for 3. år julemarked i Schinks værksted, på Nordborgvej 163.
Det er lørdag den 15. november og søndag den 16. november, begge dage fra
kl. 10.00 til 16.00.
Salget går ubeskåret til ungdomsarbejdet i nærområdet.
Der kan købes varme vafler, gløgg og kaffe. Til børnene vil der være saft.
Hilsen
Jytte Schink
Vi har også tombola fredag den 3. oktober i Kvickly, Nordborg fra kl. 10-17.
Der er gode gevinster.

FRA KIRKEN
MENIGHEDSRÅDSMØDER I KONFIRMANDLADEN KL. 19.00:

Torsdag den 23. oktober
Torsdag den 27. november
Vigtig meddelelse fra Menighedsrådet:
Menighedsrådet har besluttet at der i en periode fremover ikke vil blive afholdt
Midnatsgudstjeneste julenat i Svenstrup Kirke.

DET SKER I SVENSTRUP KIRKE:

Høstgudstjeneste den 5. oktober kl. 10:30:
Kom og vær med til en festlig gudstjeneste i vores flot pyntede kirke. Minikonfir27

manderne og konfirmanderne bærer frugt og grønt ind i kirken og vi siger tak for
årets høst. Jagthornsblæserne medvirker.
Spaghetti-gudstjeneste den 10.oktober kl. 17.00-19.00:
Vi indleder børnenes efterårsferie, uge 42 med en kort gudstjeneste for hele familien som handler om temaet ”Hænder”.
Derefter går vi ned i konfirmandladen og spiser pasta med kødsovs og til sidst
laver vi i fællesskab en kreativ ting, hvor jeg håber alle vil give en hånd med.
Gratis deltagelse og alle er meget velkomne.

Familiegudstjeneste den 23.november kl. 14.00-16.00:
Vi indleder juletiden med en familiegudstjeneste hvor årets Minikonfirmander
medvirker. Dagens tema er ”Stjerner” og efter en kort gudstjeneste går vi ned i
konfirmandladen og laver stjerner til at julepynte kirken med og vi hygger os og
spiser æbleskiver og juleknas.
Så tag din mor og far, bedsteforældre, søskende og naboer med til en hyggelig
eftermiddag .

”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.
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KONFIRMANDLØRDAGE

Vi mødes på følgende dage:
Lørdag den 27. september kl. 9.30-13.30 (Noas Ark i Sønderborg)
Fredag den 3. oktober kl. 17.00-20.00 (Rollespil i Fynshav)
Lørdag den 25. oktober kl. 10.00- (Gospel workshop med andre unge)

SVENSTRUP KIRKES NYE LOGO:

Vi har haft grafiker Majbrit Kock i praktik og hun har designet kirkens nye flotte
logo:

CAFÉ-EFTERMIDDAGE FOR ÆLDRE I KONFIRMAND-LADEN
VED SVENSTRUP PRÆSTEGÅRD.
Onsdag den 29. oktober kl. 14.00-16.00:
Sangeftermiddag med efterårssange fra Højskole sangbogen. Maja spiller og
Mai-Britt fortæller.
Der er kaffe og mundgodt til alle.
Onsdag den 26. november kl. 14.00-16.00:
Vi afslutter årets café-eftermiddage med julehygge og julesange. Mai-Britt fortæller en julehistorie og Maja spiller julens sange. Der er kaffe og juleknas til alle.
Så velkommen til et par hyggelig eftermiddage. Det er gratis at deltage.
Vi glæder os til at se dig. Tilmelding til præsten senest mandagen inden caféeftermiddagen på tlf. 21 67 72 05 eller på mail mbk@km.dk
Husk------Husk------Husk------Husk-------Husk------Husk------Husk
Efter nytår mødes vi til café-eftermiddage på disse onsdage:
Den 21. januar,

den 25. februar
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og den 18. marts.

Tur til Christiansfeld for medarbejdere og frivillige ved Svenstrup Kirke.

Lørdag den 23.august var alle medarbejdere, rådsmedlemmer og frivillige ved
Svenstrup Kirke med ledsagere, inviteret på udflugt til Christiansfeld af menighedsrådet.
Det blev en herlig dag, hvor vi blev guidet rundt i den smukke by af en meget dygtig guide som fortalte om byens og Brødremenighedens historie. Vi besøgte bl.a.
Brødremenighedens kirke og Gudsageren og efter lidt tid til at shoppe honningkager og andre gode sager, kørte vi til Den Gamle Grænsekro og spiste frokost.
Tak for en dejlig dag og tak for jeres hjælp.
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KONTAKTOPLYSNINGER:

Præst:

Graver:

Formand:
Kontaktperson:
Mere information:

Mai-Britt Josephsen Knudsen
Kalvehavevej 3, Svenstrup
Træffetid: Hverdage (undtagen mandag) kl. 8-14
tlf: 74 45 62 05 / mobil: 21 67 72 05
Torben Nielsen
Træffetid: Hverdage (undtagen mandag) kl. 8-14 på kirkegården.
Tlf: 74 45 63 02 / mobil: 3145 84 00
Leo Vindahl Olsen. Tlf. 74 45 82 11 / 26 74 62 11
Martha Thomsen. Tlf. 21 91 76 75
www.svenstrupkirke.dk

MØD OGSÅ SVENSTRUP KIRKE PÅ FACEBOOK:
Svenstrup Kirke er også på Facebook og her kan du bl.a. følge med i hvad der
sker i din kirke, læse søndagens prædiken eller se billeder fra vores aktiviteter.

KIRKEBIL

Bestilles hos GF-Taxi på telefon 74 45 95 45 senest dagen før gudstjenesten eller
arrangementet.
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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

SEPTEMBER
Lørdag
27. sep.
Søndag
28. sep.

”Rundt om Stevning” nr. 156 udkommer.
Kl. 10.30. Menighedsgudstjeneste.

OKTOBER
Torsdag
Torsdag
Søndag
Søndag
Tirsdag
Fredag
Uge 42
Søndag
Søndag
Torsdag
Søndag
Tirsdag

Kl. 14.00. Foredrag med Ruth Brik Christiansen. Forsamlingshuset.
Kl. 15.15. Stevning læseklub. Sæsonstart.
Kl. 10.30. Høstgudstjeneste. Jagthornsblæserne medvirker.
Kl. 14.30 til 16.30. Søndagscafé.
Kl. 18.00. Fællesspisning. Kulturhuset.
Kl. 17.00. Spaghettigudstjeneste.
Skolens efterårsferie.
Kl. 09.00. Gudstjeneste. Kitty Hovgaard.
Kl. 10.30. Menighedsgudstjeneste.
Kl. 19.00. Menighedsrådsmøde. Konfirmandladen.
Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Kl. 19-21. Demonstration af hjertestarter. Kulturhuset.

02. okt.
02. okt.
05. okt.
05. okt.
7. okt.
10. okt.
12. okt.
19. okt.
23. okt.
26. okt.
28. okt.

NOVEMBER
Søndag
02. nov.
Søndag
02. nov.
Torsdag
06. nov.
Søndag
09. nov.
Onsdag
12. nov.
Onsdag
12. nov.
Lørdag
15. nov.
Søndag
16. nov.
Søndag
16. nov.
Lørdag
22. nov.
Søndag
23. nov.
Torsdag
27. nov.
Lørdag
29. nov.
Søndag
30. nov.

Kl. 14.30 til 16.30. Søndagscafé.
Kl. 16.00. Gudstjeneste. Alle Helgens dag.
Kl. 14.00. Foredrag med Karin Jensen. Svenstrup forsamlingshus.
Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Deadline for ”Rundt om Stevning” nr. 157.
Kl. 18.00. Fællesspisning. Kulturhuset.
Kl. 10.00 til 16.00. Y´s Mens julemarked.
Kl. 10.00 til 16.00. Y´s Mens julemarked.
Kl. 10.30. Menighedsgudstjeneste.
”Rundt om Stevning” nr. 157 udkommer.
Kl. 14.00. Familiegudstjeneste. Derefter æbleskiver og juleværksted.
Kl. 19.00. Menighedsrådsmøde. Konfirmandladen.
Juletræet tændes. ”Under kastanjen”. Tidspunkt følger.
Kl. 10.30. Gudstjeneste.

DECEMBER
Torsdag
04. dec.

Kl. 18.00. Fællesspisning. (Julemiddag). Kulturhuset.

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. 157 ER DEN 12. NOV. 2014.
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