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Bladudvalg (ejvind@sonderborg.dk)
Børnehuset
Bådelaug
FOBIS
Fritidsklubben
Fritidsklubben - udlejning til fødselsdage
Grundejerforeningen(Søndermarken)
Lokalhistorisk forening
Madklub (tilmelding)

FORMAND/KONTAKTPERSON

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

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.

Ole Pedersen
Vestermarken 1
Vagn Hesselager
Stevningnorvej 45
Hans Jørgen Pedersen

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 IF

74 45 83 59

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
20 55 50 77
29 66 85 46

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

Fællesspisning
Alle er velkomne til at være med
Madklub for alle i Stevning Kulturhus
Fra september til juni, er der Fællesspisning i Kulturhuset 1
gang om måneden.
Vi får en hovedret og kaffe/te med kage.
Vi spiser kl. 18.00 og ca. kl. 20.00 går vi hjem. 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 melde dig 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 :
Torsdag d. 4. december (julemiddag)
Onsdag d. 7. januar
Mandag d. 2. februar
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JULETRÆSTÆNDING

Julemanden har i år desværre så travlt, at
han ikke kan nå at komme til Stevning for at
tænde byens juletræ, så i stedet sender
han sin hjælper.
Julemandens hjælper kommer i sin kane og
tænder juletræet v/ ”Under kastanjen” lørdag d 29. november kl 15
Efterfølgende deler han juleposer ud i kulturhuset, mens de voksne kan få æbleskiver og gløgg.
Julemandens hjælper vil også underholde børnene lidt og børnene kan blive fotograferet
sammen med julemanden i hans kane (tag selv kamera med)

Kom og mød julemanden v/ ”under kastanjen”
LØRDAG D 29. NOVEMBER KL 15
BORGERMØDET 2015

Det årlige borgermøde 2015 bliver næste år afviklet på en lidt utraditionel måde:
Udover valg til kulturhusets – og landsbylaugets bestyrelser, uddeling af landsbylaugets pris
2015 og evt. informationer, vil der efterfølgende blive arrangeret ølsmagning.
Borgermødet vil blive afholdt i løbet af februar måned, og for ølsmagningens vedkommende
vil der blive opkrævet et mindre beløb og være med tilmelding.
Nærmere oplysning følger i næste Rundt om Stevning i januar, via Stevnings hjemmeside og
husstandsomdelt seddel.

KURSUS I HJERTESTARTER / HJERTE- LUNGEREDNING

Det planlagte kursus i hjertestarter / hjerte – lungeredning d. 28. oktober, blev desværre aflyst pga for få tilmeldinger.
Landsbylauget vil selvfølgelig tage emnet op igen, hvis / når interessen er stor nok til at arrangere en ny kursusaften (minimum 25 –
30 tilmeldinger).
Evt interesserede kan via Stevnings hjemmeside: stevning.dk skrive
sig på en venteliste, eller melde sig til via SMS til Dorthe Hansen tlf
22678958 / Margit Schmidt tlf 26568197, og vil efterfølgende blive kontaktet, når der er tilmeldinger nok.
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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

FRA STEVNING KULTURHUS

Hellig Tre Konger
Mandag d. 5. januar 2015 holdes der en festlig Hellig Tre Konger aften i Stevning
Vi håber der er rigtig mange der vil klæde sig ud til ukendelighed, og gå på besøg hos naboer og venner.
Du kan også blive hjemme og få besøg af de udklædte. Her kan du så prøve at gætte på hvem der gemmer sig
bag udklædningerne. Hvis du vil have besøg skal du huske at tænde lyset ved din gadedør. Du kan også tænde
levende lys ved din gadedør. De udklædte begynder at går rundt ca. kl.18.00 og slutter i Stevning Kulturhus ca.
kl. 23.30, og de går kun ind i de huse hvor der er tændt lys udenfor.

Inviter dig selv og alle de andre til en festlig – fornøjelig – fælles afslutning
i Stevning Kulturhus
Her bliver den bedst udklædte og den bedst udklædte gruppe kåret. Efter kåringen lægger de udklædte maskerne, så alle kan se hvem der har gemt sig bag udklædningerne. Det er de ikke udklædte, der ved en afstemning
afgør hvem der er den bedst udklædte enkeltperson og den bedst udklædte gruppe.
Her er fest og højt humør – god stemning i Caféen fra kl. 22.00.
Her kåres den bedst udklædte enkeltperson og gruppe kl. 22.30.
Her er høflig betjening i baren.
Her kan købes øl – vand – pølser – m.m.
Her er fest og højt humør – god stemning – musik og dans til festen slutter kl. 24.00.
Entre kr. 20,Udklædte har gratis adgang.
Vi ses til en festlig aften i Stevning Kulturhus.
Arrangør:

Bestyrelsen

for

Stevning

Kulturhus.
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Dette års festival er vel overstået med en kæmpe succes,
takket været alle vores hjælpere og festivalkomiteen, også
en stor tak til vores sponsorer: Stevning-Maskinforretning,
Bygma Guderup, Henriks Bageri.
Men allerede nu skal vi i gang med at tænke på festivallen
2015. Vi mangler tovholdere, medhjælpere, folk der vil være
med i de forskellige udvalg op
til festivalen.
Så meld dig allerede nu til John Stavski tlf. 61279213 eller mail
stavski@mail.dk. Så vil jeg indkalde til et møde i januar måned

Hele familiens
frisør...
Side 8:
Salon Saksen
Als Tømrerne

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
8

Nordborgvej 153 . 6430 Nordborg . Tlf. 74 45 95 82

Egebjergvej 15
Stevning
6430 Nordborg
Tlf. 74 41 57 83
Fax 74 41 67 83

Massage · Urteterapi · Øreakupunktur

Tlf. 30 20 22 11
www.sundicentrum.dk

FRA TRÆVLERNE
Julestue på Alsingergården.

Der er julestue på Alsingergården lørdag den 29. nov. og søndag
den 30. nov.
Begge dage fra 10.00 til 16.00
Der er fri entre, og der kan købes kaffe og kage.
Trævlerne.
Med venlig hilsen
Mogens Hansen

FRA NØRRESKOV-SKOLEN
www.norreskov-skolen.dk

Elevmillionen
Elevrådet har nu været til forhandling om elevmillionen. Hvert år
afsætter byrådet 1 million, som de 17 skolers elevråd skal forhandle om at fordele imellem sig.
Nørreskov-Skolen fik i år 69.540 kr. ex. moms.
Indtil videre er der ud fra ønskerne besluttet at indkøbe:
Bogstavmåtter til indskolingen
Fitlight Trainer til alle
Koldtvandsautomat til udskolingen
Stor bænk til udskolingen
2 sæt flytbare basketball kurve til mellemtrin og udskoling
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4.995 kr.
24.800 kr.
14.000 kr.
12.000 kr.
8.780 kr.

Hvordan går det så?
Med reformen, de længere skoledage, de nye fag, USU, lektiecafe osv.
Nu er der gået ca. 2½ måned med den nye reform. Det har på mange måder været 2½ hektiske måneder, hvor både lærere, pædagoger og elever skulle vænne sig til en ny hverdag.
På Nørreskov-Skolen har vi den holdning, at vi ikke kan det hele på én
gang. Så går det galt, og så bliver det noget makværk. Vi kan ikke spise
elefanten på én gang, men er nødt til at dele den op i mindre bidder.
Der er ingen tvivl om, at lærerne og pædagogerne har været pressede
fra starten af skoleåret. Men jeg synes, at der bliver arbejdet professionelt og nøgternt med de nye elementer i reformen.
Lektiecafe er ved at have fundet sin form. De elever, der ikke er frameldt cafeen, arbejder
langt hen ad vejen meget fornuftigt med deres lektier – eller hvis de ingen lektier har, så kan
de fordybe sig i noget af det stof, som de har arbejdet med i løbet af dagen.
USU, den understøttende undervisning, har nok været den sværeste nød at knække, men
også her begynder der at vise sig et fornuftigt billede på, hvad USU timerne kan bruges til.
Der har været nogle strukturelle ting, som har besværliggjort tingene lidt, idet vi af flere grunde har været nødt til at bruge lærere/pædagoger fra andre faser til at varetage undervisningen. Det får vi ryddet op i med de skemaændringer, som træder i kraft efter efterårsferien.
Bevægelse i undervisningen. På Nørreskov-Skolen har vi besluttet, at den daglige bevægelse skal ske som en del af den faglige undervisning. Det betyder, at hvis man laver bevægelse i en del af dansktimen, så skal bevægelsesaktiviteterne have noget med dansk at gøre.
Det er klart, at det er temmelig tidskrævende at finde passende aktiviteter, men igen synes
jeg, at lærere og pædagoger finder fornuftige løsninger.
Flere forældre har spurgt, hvorfor vi bruger pædagoger i skoledelen. Det er der en forklaring
på:
Den nye reform indebærer, at der skal bruges pædagoger i skoledelen. Med den nye reform
er pædagogerne en ligeså stor del af skolen som lærerne, og de er fuldt ud kompetente til at
varetage de opgaver, som vi sætter dem til.
På Nørreskov-Skolen bruger vi pædagogerne i indskolingen samt
til nogle enkelte valgfag i udskolingen – til nogle aktiviteter, hvor
pædagogerne har nogle specielle kompetencer.
Jeg vil ikke sige, at vi har reformen på plads. Men vi arbejder stædigt derud af, og på mange områder har vi grundplanen for, hvordan vi skal løse tingene.
Og så vil jeg sige, at det er altså dejligt, at vi har en forældregruppe og en skolebestyrelse på
Nørreskov-Skolen, som ikke er kendetegnet ved at være fejlfindere. Selvfølgelig bliver der
lavet fejl, men vi gør alt for at rette op på dem så hurtigt som muligt, så det ikke går ud over
undervisningen af jeres børn.
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Nørreskov-Skolens myre
– udvalgt til Verdens største kunstinstallation
Fra d. 23. oktober og en måned frem udstilledes den
kæmpemyre, som eleverne på 4. årgang har været i
gang med at lave siden sommerferien.
Mette Bondesen har været elevernes billedkunstlærer
og har lagt et stort arbejde i projektet.
Myren er udvalgt som Danmarks bidrag til Verdens
største kunstinstallation, som strækker sig fra Schweiz
til Danmark.
I alt deltager 75 skoler fra Danmark, Tyskland og
Schweiz med hvert deres myreæg, men hvert land deltager kun med én myre – fra Danmark er NørreskovSkolen blevet valgt!
Derudover deltager vi også med
et myreæg, hvor der sammen med vores skolenavn står: Her fokuserer vi på dét vi er gode til!
Myrerne fra de forskellige lande bliver udstillet på Augustina – skulpturparken i Augustenborg fra den 23. oktober.
Når udstillingen er færdig bliver vores myre og -æg monteret på taget over vores hovedindgang, så alle kan nyde det store arbejde, der har været lagt i projektet!

Farvel og goddag
Den 1. oktober tog vi afsked med 2 medarbejdere.
Christinel Pisalita, vores musiklærer, er flyttet til Fyn. Selvom han har været glad for at arbejde her, syntes han, at det blev lidt for langt at køre hver morgen. Forståeligt nok.
Samme dato tog vi afsked med Henriette Johansen, som i en længere periode har været
støttepædagog for flere elever. Henriette skal i fremtiden arbejde på Tangshave plejehjem.
Fra den 1. oktober har vi i stedet for Christinel ansat Liza Zaiko. Liza er
uddannet musikpædagog, og hun går til opgaven med stor energi og
optimisme.
Efter efterårsferien har vi ansat Preben Ellingsen. Preben skal undervise
i fysik/matematik i udskolingen og matematik og billedkunst på mellemtrinnet.
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DET FOREGÅR
I

Skolevænget 14

2014 - 2015
13

november 2014
Lørdag 29.nov. kl. 15.00

Landsbylauget

december 2014
torsdag 4.dec. kl. 18.00
søndag 7.dec. kl. 14.30

madklubben
Søndagscaféen

køkken
caféen

fællesspisning
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. kl. 14.30
torsdag 5.feb. kl. 19.00
søndag 15.mar. kl.

Søndagscaféen
Landsbylauget
Fobis

caféen
caféen
salen

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

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

PC kursus for alle
forår 2015
Instruktør: Vagn Hesselager

Årets juletræ bliver tændt

Stevning Musikfestival

i Stevning Kulturhus, Skolevænget 14

Hold nr. 1-2015:
Tirsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen. Første gang d. 6. januar og sidste gang d. 17. marts 2015.
Hold nr. 2-2015:
Onsdage kl. 09.00 – 11.00 i Caféen. Første gang d. 7. januar og sidste gang d. 18. marts 2015.
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 undervises individuelt, så du bestemmer selv hvad du vil lære.
Alle PC kan kobles til det trådløse netværk i lokalet.
Der er max. 9 deltagere på hvert hold. Du kan låne en PC i kulturhuset eller medbringe din egen PC.
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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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
Bente Philipsen: Linedance - for let øvede / øvede
Mandage
kl. 18.00 – 19.30
2015

sæsonen starter 1.september 2014 og slutter i april

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.
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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

17

Arrangør: Stevning Kulturhus
Skolevænget 14

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

Lørdag d. 6. juni 2015
kl. 13.00 – 24.00
Søndags - Caféen bestyres af : Brigitte Fogt, Rita Hansen,
Helene Bonde og Rita Fog.
18
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Lørdag d. 6. juni 2015
kl. 13.00 – 24.00
20

FRA NØRRESKOV-SKOLEN
Ferieplan for skoleåret 15-16
1. skoledag efter sommerferien – mandag den 10. august 2015
Efterårsferie

Lørdag den 10. oktober

Søndag den 18. oktober 2015

Juleferie

lørdag den 19. december Søndag den 3. januar 2016

Vinterferie

Lørdag den 13. februar

Søndag den 21. februar 2016

Påskeferie

Lørdag den 19. marts

Mandag den 28. marts 2016

St. Bededag

Fredag den 22. april

Søndag den 24. april 2016

Kristi Himmelfarts

Torsdag den 5. maj

Søndag den 8. maj 2016

Pinseferie

Lørdag den 14. maj

Mandag den 16. maj 2016

Sommerferie

Lørdag den 25. juni

De nævnte dage inklusive.
Hertil kommer de lørdage og søndage, der ikke er omfattet af ovenstående.
Antal skoledage: 200.

FRA LANDSBYLAUGET
Rundt om Stevning i 2015
Rundt om Stevning i 2015
158
159
160
161
162
163

14. januar
18. marts
13. maj
12. august
16. september
11. november

24. januar
28. marts
23. maj
22. august
26. september
21. november
21

ANNONCE

HENRIETTES PRIVATE DAGPLEJE
Et godt alternativ til den kommunale.
Lige lidt nyt fra Henriettes private dagpleje.
Efteråret er nu godt i gang og ligeledes er vi med det mere kreative indendørs.
Vi har fået lavet nogle søde små pindsvin og snart går vi i gang med bla. julegaver.
I uge 43, afholdte privatdagplejen 6430 førstehjælpskursus for vores forældre. Vi havde allieret os med
Michael Plambeck, som til dagligt arbejder ved Danfoss beredskab, som førstehjælpsbehandler.
Det var meget lærerigt og der var stor tilslutning af forældre.
Min mand og jeg har købt nabogrunden, så her i dagplejen vil vi få endnu mere plads i haven, f.eks. egen
urtehave. Vi har fået høns, som børnene også er med til at passe.
I træhytten bagved huset, laver vi et motorikrum, som giver os flere muligheder for, at træne og udvikle
alle vores motoriske færdigheder.
Hvad koster en plads i min dagpleje?
En plads koster forældrene 1730,- pr. måned.
Kommunen giver et tilskud på 5190,- pr. måned.
Det samlede beløb er derfor 6920,- pr. måned.
Har i lyst til, at vide mere om min dagpleje og se de mange fine billeder, så kig ind på hjemmesiden:
www.henriettesdagpleje.dk
Jeg passer i øjeblikket 4 børn. Sofi, Bruno, Lucas og Riley.
Pt. Har jeg en ledig plads.
Venlig hilsen Henriette
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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 KIRKEN
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

Konfirmandlørdage

Lørdag den 29.11.14 Kl. 9.30-13.30 .
Lørdag den 10. januar kl 11.00-15.30.

Menighedsrådsmøder i konfirmandladen kl.19.00:
Torsdag den 27. 11.14 og
Onsdag den 21.01.15

Café eftermiddage for ældre i konfirmandladen.

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.
Onsdag den 21. januar kl. 14.00-16.00
Peter Møller, Himmark, kommer og fortæller om ”Svenstrup Sogn under 1. verdenskrig”. Som
altid synger vi fra Højskolesangbogen og der er også tid til kaffe og hyggesnak.

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

”Fyraftens meditation i Svenstrup kirke.

Tirsdag den 25.11. kl. 17.00-17.30
Tirsdag den 02.12. kl. 17.00-17.30
Tirsdag den 06.01. kl. 17.00-17.30
Tirsdag den 20.01. 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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Carl Nielsens 150 års jubilæum 1865 til 1931

Egen Sogn og Svenstrup Sogn er gået sammen om at fejre Carl Nielsens 150 års jubilæum i
2015.
Det er der kommet en række arrangementer ud af, som både foregår i Konfirmandladen her i
Svenstrup og i Egen Sognegård:
Tirsdag den 27. januar kl. 19.00:
”Carl Nielsens forunderlige liv”. Konfirmandladen, Svenstrup
Tirsdag den 24. februar kl. 19.00
”De danske sange”
Egen Sognegård
Tirsdag den 24. marts kl. 19.00
Filmen ”Min fynske Barndom”
Kirkeladen, Svenstrup
Tirsdag den 21. april kl. 19.00
Orkester og kirkemusik
Egen Sognegård
Tirsdag den 9. juni kl. 19.00
Koncert i anledning af komponistens
fødselsdag i Egen Kirke
Vi har desuden søgt om en pulje penge ved Sønderborg Provsti så alle arrangementerne er
GRATIS at deltage i.
HØJDEPUNKTET bliver en fælles udflugt Onsdag den 20. maj til Carl Nielsens barndomshjem på Fyn. Bemærk: Begrænsede antal pladser. Tilmelding og mere info om
turen senere.

PRÆSTEN SIGER:TAK FOR ÅRET DER GIK!
Så er der gået 1 år, siden min familie og jeg flyttede ind i Svenstrups smukke præstegård.
Det har været et godt år, med mange begivenheder og med mange dejlige møder med sognets beboere. Jeg er meget rørt og taknemmelig over den varme og tillid, I har mødt mig
med i mit præstevirke og jeg glæder mig over den positive stemning, der er i vores sogn. Lige nu glæder jeg mig til julens mange gudstjenester og til at mødes med jer i Svenstrup Kirke. Glædelig jul og et godt og velsignet Nytår til jer alle.
Mai-Britt

26

Døbte

Lærke Baden Petersen
Laus Jørgensen
Emil Kristian Precht Møller

Viede

Betina Madsen og Torben Jacobsen

Døde og begravede
Alex Ludvig Schumacher
Hans Peter Kjær

Kontaktoplysninger
Præst:

Mai-Britt Josephsen Knudsen, Kalvehavevej 3, Svenstrup
Træffetid: Hverdage (undtagen fredag) kl. 8-14 tlf: 74 45 62 05 / mobil: 21 67 72 05

Graver:

Torben Nielsen
Træffetid: Hverdage (undtagen mandag) kl. 8-14 på kirkegården.
Tlf: 74 45 63 02 / mobil: 3145 84 00

Formand:

Leo Vindahl Olsen.
Tlf. 74 45 82 11/ 26 74 62 11

Kontaktperson:

Martha Thomsen.
Tlf. 21 91 76 75

Mere information:

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

NOVEMBER
Lørdag
22. nov.
Søndag
23. nov.
Torsdag
27. nov.
Søndag
30. nov.

”Rundt om Stevning” nr. 157 udkommer
Kl. 14.00. Familiegudstjeneste. Derefter æbleskiver og juleværksted.
Kl. 19.00. Menighedsrådsmøde. Konfirmandladen.
Kl. 10.30. Gudstjeneste.

DECEMBER
Torsdag
04. dec.
Søndag
07. dec.
Søndag
14. dec.
Mandag
22. dec.
Søndag
21. dec.
23/12-4/1 incl.
Onsdag
24. dec.
Torsdag
25. dec.
Fredag
26. dec.
Søndag
28. dec.

Kl. 18.00. Fællesspisning. Kulturhuset.
Kl. 19.00. Gudstjeneste. De 9 læsninger. Nordals kor medvirker.
Kl. 10.30. Menighedsgudstjeneste.
Sidste skoledag inden jul. Kirkegang.
Kl. 19.00. Stillegudstjeneste. Otto Andersen på cello.
Skolens juleferie.
Kl. 14.30 og 16.00. Juleaftensgudstjenester.
Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Ingen gudstjeneste. Vi henviser til Oksbøl kirke.

JANUAR
Torsdag
Søndag
Onsdag
Søndag
Onsdag
Søndag
Lørdag
Søndag

Kl. 16.00. Gudstjeneste. Nytårsdag. Champagne.
Kl. 10.30. Gudstjeneste. Hellig Tre Konger.
Kl. 18.00. Fællesspisning. Kulturhuset.
Kl. 09.00. Gudstjeneste. Annette Sloth.
Deadline til ”Rundt om Stevning” nr. 158.
Kl. 10.30. Gudstjeneste.
”Rundt om Stevning” nr. 158 udkommer.
Kl. 10.30. Gudstjeneste.

01. jan.
04. jan.
07. jan.
11. jan.
14. jan.
18. jan.
24. jan.
25. jan.

FEBRUAR
Mandag
02. feb.

Kl. 18.00. Fællesspisning. 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. 158 ER DEN 14. JAN 2015.
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