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FORENING           FORMAND/KONTAKTPERSON    
 
 
 
 
Bladudvalg (eboj@stofanet.dk) Ejvind Bojsen 40 92 56 29 
 Skolevænget 12a 
Bådelaug Per Appel 51 58 15 04 
 Hjortspringvej 16 
FOBIS Jens Erik Bendixen 74 45 87 89 
 Skolevænget 24 
Fritidsklubben Helle Jordt Henningsen                            27 12 60 98 
 Østermarken 24 
Fritidsklubben – udlejning til fødselsdage Helle Jordt Henningsen                            27 12 60 98 
Mail: hellej@bbsyd.dk  Østermarken 24 
  
Grundejerforeningen(Søndermarken) Michael Christensen 28 73 62 16 
 Østermarken 35 
Lokalhistorisk forening Vagn Hesselager 74 45 94 21 
 Stevningnorvej 45  
Madklub (tilmelding) Hans Jørgen Pedersen 40 17 31 50 
 
Nørreskov-Skolen (clbi@sonderborg.dk) Carina Bielefeldt 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 børnehus   Mette Ringsgaard        74 45 86 37 
 Skolevænget 14  
Stevning IF Anette Bendixen 74 45 87 89 
 Skolevænget 24 
Stevning Kulturhus Steffen Fog 60 14 24 13 
 Sandvigvej 4 
Stevning landsbylaug  Lene Thomsen      20 55 05 77 
 Hjortspringvej 19 
Vandværk (www.guderupvand.dk) Finn Pedersen (vagttelefon) 29 66 85 46 
 
 
 

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

OBS. Redaktøren har fået ny mailadresse: 
 

eboj@stofanet.dk 
 
 
Husk det! Den gamle virker ikke mere!!!!!!! 
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Fællesspisning 
Alle er velkomne til at være med 

Fællesspisning for alle i Stevning Kulturhus 

Fra september til juni, er der Fællesspisning i skolekøkkenet i 
Kulturhuset 1 gang om måneden. 

 
Vi serverer en hovedret og kaffe/te med kage. 

 

Vi spiser kl. 18.00 og ca. kl. 20.00 går vi hjem. Udgifterne deles mel-
lem 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 serverer almindelig dansk mad. Deltagerne medbringer drik-
kevarer til eget forbrug. 

 

Fællesspisningen foregår i skolekøkkenet i Stevning Kulturhus, 
Skolevænget 14. 

Hvis du vil deltage i fællesspisningen skal du melde dig hos: 

 
Hans Jørgen Pedersen på 4017 3150 (ring eller send sms) eller 
send en mail: hansjoergenp@gmail.com 

 
Eller meld dig til under ”events” på vores facebookside: 
facebook.com/stevningfaellesspisning 
 
DATOER i  efteråret 2015 : 

Onsdag 7. oktober 
Tirsdag 3. november 
Mandag 7. december ����
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FRA KLUBBEN 
 
 
1. klubaften 
Vi vil gerne sige tak til alle der var forbi den første klubaften. 
Der blev serveret pastasalat og grillpølser. Alle børn som voksende 

hyggede sig, der blev spillet musik på det ny indkøbte anlæg, spillet 

spil og snakken gik. 

Der er blevet indkøbt en hævlbænk, som vi håber drenge som piger 

får stor glæde af. Hvis der er nogen der har noget træ liggende som i ikke bruger, tager vi med glæde 

imod.. 

Klubben mangler også en del glas til at lave glas kunst på, så hvis der er nogen af jer der har gamle 

glas eller syltetøjs glas stående tager vi også gerne imod disse. 

Klubben er åben for alle børn som voksen, håber at se jer i vinterens løb.. 

Klubben er åben hver mandag fra 17,30-19,30 

 
                     Efterårshilsner 
                      Klubrådet 

     
 

 
 
 

           Halloween fest i klubben  
 

Stevning fritids klub invitere børn fra 0-7 kl til halloween fest  
Sted:  Stevning fritidsklub 
Dato:  Fredag d. 31. oktober 2015 
Tid:  kl.18.00 – 21.00. 
HUSK:  at være udklædt (præmie til den bedste udklædte) 
Klubben vil servere mad fra kl. 18.00 – 18.30, derefter er der fest og mulighed for at 
danse, købe drikkevare og slik i halloween baren. 
Der vil også være noget halloween underholdning, hvor alle kan være med. Også selv-
om det er i uhyggens tegn.. 
Tilmelding nødvendig til Maria Hjortlund på mobil:  2145 7289 

 
   Mange halloween hilsner 
           Klubbens hjælpere 

   
 



- en god forbindelse

Søndergade 1 . 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 KULTURHUSET 
 
 

   Festival 
Så er det tid til at planlægge næste års festival. 
Derfor vil vi gerne invitere dig/jer til et opstartsmøde, 
Mandag d. 5.oktober 2015 kl. 19,30 i caféen i Stevning kulturhus. 
Vi mangler hjælp til at planlægge festivalen 2016, så kom og giv din 
mening til kende. Du er også meget velkommen med gode idéer 
mm. 
 Glæder os til at se dig/jer 
       Mange festivalhilsner 
       Stevning musikfestival 
       Helle Jordt Henningsen 
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FRA NØRRESKOV-SKOLEN  
www.norreskov-skolen.dk 

 
Fra skolelederen 
Perioden siden jeg tiltrådte som skoleleder d. 1. marts har på mange måder været travl.  

For det første falder børnetallet i vores distrikt, og 

skolebestyrelsen har derfor valgt at sammenlægge nogle 

årgange fra tre til to klasser efter sommerferien. Det sker på 

kommende 4. og kommende 9. årgang.  

Derudover har vi næste skoleår kun én 7. klasse, som et 

resultat af sammenlægningen af de to meget små 6. klasser pr. 1. februar 2015. 

Det er et drastisk fald fra 9 til 6 klasser i udskolingen – og en samlet reduktion på 5 klasser – 

vi startede 24 klasser op sidste sommer og d. 1. august har vi 19 klasser på Nørreskov-

Skolen. Samtidig har vi som skole skullet kigge på de næste tiltag i implementeringen af sko-

lereformen – og samtidig har vi evalueret det første år.  

Som skoleleder mener jeg, at det er vigtigt, at jeg sammen med hele personalet og skolebe- 

styrelsen lægger mig i selen for, at vi bliver ved med at lave et attraktivt tilbud for vores ele-

ver, hvilket vi alle er meget indstillet på.  
 
Ny afdelingsleder 
Nørreskov-Skolen har pr. 1. august 2015 ansat Sune D. Albrechtsen 

som pædagogisk afdelingsleder. Sune er uddannet lærer og kommer 

fra en stilling som lærer på Broager Skole. Dermed er lederteamet på 

skolen igen fuldtalligt.  

Som pædagogisk afdelingsleder vil Sunes primære arbejdsopgaver 

være kontakten til elever og forældre i det daglige samt ledelse og 

koordinering af skolens inklusionsområde. Ydermere er Sune også leder af skolens SFO.  
 
 
Farvel til lærere 
De sidste par år har Nørreskov-Skolen modtaget mange nye medarbejdere i forbindelse med 

pensioneringer. Desværre betyder det faldende elevtal, at vi denne sommer har reduceret i 

personalet:  

Vi har derfor sagt farvel til tre kolleger, som er forflyttet til andre stillinger i kommunen, nemlig 

Jan Jensen og Jeanette Wolf, der efter ferien fortsætter på Hørup Centralskole og Brita Dyr-

vig, der fortsætter på Sønderskov-Skolen.  
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Pensioneringer 
Anne Smidt 
Anne valgte at gå på pension d. 1. februar 2015, men har siden 

da alligevel haft sin faste gang på skolen et par dage om ugen, 

hvor Anne har haft faste timer i billedkunst og dansk, hvilket har 

været en stor hjælp. Anne har indtil hendes pensionering været 

tilknyttet skolens mellemtrin som dansk og klasselærer.  

 

Birgit Rasmussen 

Birgitte stoppede d. 1. maj 2015 for at gå på pension. Birgit har senest været koordinator for 

hele skolens inklusionsomra �de, og mange forældre vil kende hende fra møder i dette regi, 

hvor hun har været en ildsjæl! Birgit havde ved siden af enkelte timer i natur/teknik på mel-

lemtrinnet.  

 

Anne Selberg 

Anne stoppede d. 31. august sit virke som lærer for at gå på pension. Anne har senest været 

klasselærer for 3.c, som hun ligeledes har haft til bl.a. dansk. Gennem årene har Anne bl.a. 

også undervist i både matematik og billedkunst med tilknytning til indskolingen.  

Tak til alle seks for jeres indsats på Nørreskov-Skolen og held og lykke fremover – 
hvad end det er i nye stillinger eller som pensionist!  

 
 
 
 
 

Nu er hele skoledagen obligatorisk 
Som de fleste ved, blev folkeskolereform vedtaget med den lille klausul at lektiecaféen var 

frivillig indtil næste folketingsvalg. Det folketingsvalg blev afholdt d. 18. juni og derfor er  

den sidste del af skoledagen nu obligatorisk for alle elever – forældrene kan ikke længere 

fritage deres børn fra lektiecaféen. Dette er gældende fra skoleårets start.  
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Efteruddannelse af lærerne 
Sønderborg Kommune starter efter sommerferien et større efteruddannelsesprojekt blandt 

lærerne på alle kommunens folkeskoler. Det er et projekt, som kommunen har fået midler til 

via A. P. Møllers fond, som i forbindelse med den nye folkeskolereform donerede ca. 1. mia. 

til efteruddannelse.  

I praksis betyder det, at alle skoler med udskoling skal 

sende 8 lærere af sted på efteruddannelse – en 

vejlederuddannelse - på fuld tid i 6 uger – de fleste er af- 

sted een ad gangen.  

 

Hvad betyder det på Nørreskov- Skolen? 

Det betyder, at vi på skolen har brugt en del tid på at finde ud af, hvordan vi sikrer, at elever- 

ne stadig får den læring, de skal have, og at vi som skole også tager hensyn til det planlagte 

fravær, så eleverne ikke møder vikarer hele tiden.  

 

Eleverne får ikke vikarer!  

Vi har valgt, at klassens lærere dækker timerne, når en kollega er på vejlederuddannelse. 

I praksis er modellen for den enkelte klasse forskellig, men sikkert er det, at eleverne vil  

blive undervist af klassens faste lærere, når en kollega er på vejlederuddannelse og at ele-

verne over skoleåret får det antal timer, de skal have i de enkelte fag – uden at det påvirker 

deres møde- og slippetider. 

  

Et eksempel kan være:  
En matematiklærer er på vejlederuddannelse i 6 uger. I den periode har klassen ikke mate-

matik, men i stedet modtager klassen undervisning af de øvrige faste lærere i flere lektioner i 

andre af fagene – fx dansk. 

Når matematiklæreren så er tilbage, vil eleverne have flere matematiktimer pr. uge i en peri-

ode, for at eleverne opnår det timetal, de skal. Samtidig vil der så være færre timer i de fag, 

som eleverne har haft flere timer i, mens matematiklæreren har været på vejlederuddannel-

se.  

 

6 ugers skemaer  

For at vi kan få kabalen mellem lærere, fag og timer til at gå op, arbejder vi i næste skoleår 

med 6 ugers skemaer.  
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Nye ringetider 
Som en del af den nye skolereform, ønskede vi i det forgange skoleår at afprøve forskellige 

tiltag, bl.a. læsebånd i indskolingen om morgenen, hvilket betød, at eleverne har haft for- 

skellige ringetider i indskolingen, mellemtrinnet og i udskolingen.  

Det har vi evalueret og vurderer, at de fælles ringetider pt. er noget, vi vægter højt. Det pæ-

dagogiske personale indstillede derfor til skolens bestyrelse, at vi ændrer ringetiderne i løbet 

af dagen, så eleverne får flere pauser samtidig.  

Dette har skolebestyrelsen støttet og vi ændrer derfor ringetiderne i løbet af dagen. Klokken 

vil dog stadig kun ringe kl. 7.50 og 8.00.  
 
 
 

Hjertestarter på Nørreskov-Skolen 
Nørreskov-Skolen har i samarbejde med EUI opsat en hjertestarter indenfor i nærheden 

af både hal og cafeteria. Vi har længe talt om, at vi gerne vil have en hjertestarter omkring 

halmiljøet, siger John Grue og vi er glade for at vi i samarbejde med skolen har kunnet finan- 

siere den.  

Jeg synes samtidig også at hjertestarteren er et symbol på at vi – skole og foreningsliv – kan 

samarbejde omkring fælles løsninger til gavn for os begge, siger Carina Bielefeldt.  

Hjertestarteren er placeret til højre for døren til cafeteriaet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

FRA STEVNING IF 
 
 
 
 

VINTERAKTIVITETER 2015 - 2016 
 
Motionsgymnastik : instruktør Ingeborg Atzen  
�'���#$�����"������0�����&��%��$�$��!�##�$-���"��"�����#�����#$'"��$"�����*�#������������"�������/
$"�"�$��%#���$"��������"�������%#����"%!!�"�0�1��������*�&���"���"����2*��������/���������$"�����*����
��"���&����#���"#������������"��#����"���������-�
�����%���&���%�����������"��$�������"�$������$�����*�#$�"��"���%#���"*����"���%� "*���$$�"��&����$�
$�������*�����"��$"�$���������"�����"��+�#��� ����!����'���#$��#����-�
�
��#�����#$�"$�"�$�"#�������<-�#�!$����"�����65�/�66�
�"�#��"��#�!$����"�$�����"$#,��755��"�
�
�

Motionsbadminton / familie leg og spil 
���%�&���$��$���"�0�#����$�&�$�$�##�����$�0��"���"��%���������"��$�#!�����������$������'���#$��#����-�
�
����������&$���#�������#�$���� "���������"�$������$��������#!��*������"���"������#�������#�%�"��#��/
��"*������*��%����!"��������
�
��#�����#$�"$�"�<-�#�!$����"�
�"�#�!"�#�#����"��#�!$����"�$�����"$#,�755��"���"�&��#������695��"���"�� "���%���"�68��"-�
�
����������&�����������"�#$��#��*�$���:5=87;87�
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Kortspil 
��"�#!����#���"$�����"�������#���%��������%���"�� "���%#�$�$�"#������
�
��#�����#$�"$�"�65-�#�!$����"����6=�/�77�
�"�#�!"�#�#���,�655��"�
�
��"�'��"����"������"��$����,���%��
�##���$��,�75<65<=;�
�
�
��"��"�������(%�������"*������#$"%�$ "�����$���������!#�����"�&���$��$�#$�!!�-���"��������#���"�$�����"�
���#��#$��8�#�#���"-�
�
�&�#���"��"������*���"���"�����"�$�������"���$�"�##����"��'��$��$��*��"���"������������$��������"���"#���*�
���$����$���"# ����$�#��������#$"%�$ "�"�.�����"��0���"�#������"��&�"�����&�#��!������������"&����-�
�
�
� � � � � 	���&���������#���
� � � � � ��#$'"��#���
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Aktivitetsskema Vinter 2015 – 2016 

For yderligere oplysninger vedr. aktiviteterne, priser og trænerne - se vores hjemmeside. 
Sæsonen slutter til april 
 

     På gensyn 
     SIF Bestyrelsen  

 
 
 
 

FRA GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERMARKEN       
��
Hjertestarter 
Grundejerforeningen "Søndermarken" har købt og opsat en hjertestarter. 

Den er fysisk placeret på den gamle varmeværk på Vestermaken. 

Helt nøjagtig over for Vestermarken 24 (Peter Brede) 

Hjertestarteren er tilmeldt  hjerterstarter-netværket. 

  

     Med venlig hilsen 
     Jørn Ole Hansen 
     Formand Grundejerforeningen ��

Aktivitet Start dato Tidspunkt Tilmelding /  
Tildeling 

Priser 

Motionsgymnastik 
gymnastiksal 

Tirsdag 
08. september 10:00 - 11:00 

For yderligere information 
Margit Schmidt 

26568197 

 
Kr. 200,- 

Motions badminton 
gymnastiksal 

Tirsdag 
08. 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 
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- 

Motionsbadminton 
gymnastiksal 

Torsdag 
10. 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,- 

Kortspil 
Klub lokalet 

Torsdag 
10. september 19:00 – 22.00 

For yderligere information 
Poul Nissen 
20810897  

 
Kr. 100,- 



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

Egebjergvej 15
Stevning

6430 Nordborg
Tlf. 74 41 57 83
Fax 74 41 67 83
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DET FOREGÅR 
 

I 

 

Skolevænget 14 
2015 - 16 
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Aktiviteter og arrangementer: 
      
 
oktober 2015 
søndag   4.okt. kl. 14.30  Søndagscaféen caféen Caféen er åben fra kl. 14.30  til kl. 16.00 
onsdag   7.okt.  kl. 18.00 fællesspisning køkken Fællesspisning 
 
november 2015 
søndag   1.nov. kl. 14.30  Søndagscaféen caféen Caféen er åben fra kl. 14.30  til kl. 16.00 
tirsdag   3.nov.  kl. 18.00 fællesspisning køkken Fællesspisning 
lørdag  28.dec. kl. Landsbylauget  Juletræstænding 
 
december 2015  
søndag   6.dec. kl. 14.30  Søndagscaféen caféen Caféen er åben fra kl. 14.30  til kl. 16.00 
mandag  7.dec.  kl. 18.00 fællesspisning køkken Fællesspisning 
 
januar 2016 
søndag   3.jan. kl. 14.30  Søndagscaféen caféen Caféen er åben fra kl. 14.30  til kl. 16.00 
mandag 4.jan.  kl. 18.00 fællesspisning køkken Fællesspisning 
tirsdag   5. jan   kl. 22.00 Kulturhuset caféen  Hellig Tre Konger 
 
februar 2016 
tirsdag   2.feb.  kl. 18.00 fællesspisning køkken Fællesspisning 
søndag 14.feb. kl. 14.30  Søndagscaféen caféen Caféen er åben fra kl. 14.30  til kl. 16.00 
onsdag 24.feb. kl. Fobis salen Dilettant 
fredag  26.dec. kl. Fobis salen Dilettant 
lørdag  27.dec. kl. Fobis salen Dilettant 
 
marts 2016 
onsdag   2.mar.  kl. 18.00 fællesspisning køkken Fællesspisning 
søndag   6.mar. kl. 14.30  Søndagscaféen caféen Caféen er åben fra kl. 14.30  til kl. 16.00 
 
april 2016 
torsdag   7.apr.  kl. 18.00 fællesspisning køkken Fællesspisning 
 
maj 2016 
mandag   2.maj.  kl. 18.00 fællesspisning køkken Fællesspisning 
 
juni 2016 
onsdag   1.jun.  kl. 18.00 fællesspisning køkken Fællesspisning 
lørdag    4.jun kl. 13.00 Kulturhuset  Stevning Musikfestival 2016  
 
 
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: sfogsv4@gmail.com.  Deadline for materiale til næste udgave er d. 10. 
november. Rundt om Stevning nr.163 udkommer d. 21. november. 
 
Gå ind på www.stevningkulturhus og se mere om Stevning kulturhus og de aktiviteter og arrangementer der 
 foregår. 
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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. 1-2015: Tirsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen  starter d. 1. september – slutter d. 10. november 2015. 
    Hold nr. 2-2015: Onsdage kl. 09.00 – 11.00 i Caféen  starter d. 2. september -  slutter d. 11. november 2015. 
    Hold nr. 3-2015: Onsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen  starter d. 2. september -  slutter d. 11. november 2015.    

  Hold nr. 1-2016: Tirsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen  starter d. 5. januar – slutter d. 15. marts 2016. 
    Hold nr. 2-2016: Onsdage kl. 09.00 – 11.00 i Caféen   starter d. 6. januar – sluttet d. 16. marts 2016. 
    Hold nr. 3-2016: Onsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen  starter  d. 6. januar – slutter d. 16. marts 2016.    
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 7.september 2015 og slutter i april 2016 
 
 
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. 08.09.14. og sidste gang  15.03.2015    
  
       
 Stevning Idrætsforening: Motionsbadminton i Gymnastiksalen: 
  Tildeling af tider ved Linda Christensen tlf. 60 94 27 42 
  
    
Stevning Idrætsforening: Kortspil i klublokalet under den gule bygning: 
    Torsdage kl. 19.00 – 22.00.                                               Første gang d. 10.09.2013. og sidste gang 
17.03.2014 
 
 
Stevning Fritidsklub: 
   Mandage kl. 17.30 – 19.30                                       sæsonen starter 7. september og slutter 21. marts 2016  
 
 
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) 
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Taxi 74 45 95 45 · Bus 74 45 95 70 · www.gftaxi.dk

Forudbestil 
din taxi på

74 45 95 45

Taxi, minibusser, turistbusser 
Taxi op til 8 pers., minibusser op til 19 pers. 
og busser op til 57 pers.
Udflugter, dagsture, flerdagsture – kørsel i ind og udland

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

Massage · Urteterapi · Øreakupunktur

Tlf. 30 20 22 11
www.sundicentrum.dk
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FRA RINGRIDERFORENINGEN 
 

Tak for i år 
Vi takker alle der hjalp, deltog og besøgte dette 

års ringridning. Vejret var nogenlunde med os, 

så mange havde heldigvis valgt at kigge forbi - 

der var en god stemning på pladsen. Vi havde 

en god ringriderdyst, cykeldyst og traktordyst, 

dejligt så mange deltog. 

En stor tak til Jacob og Helge for igen i år at 

åbne laden op og gøre Stevning ringridning 

muligt, det er absolut værdsat. 

Sidst men absolut ikke mindst, en rigtig stor tak til alle de mange lokale virksomheder der 

skænkede de meget fine ærespræmier - vi er utroligt glade for hver og en. 

 

Endnu en gang tak til alle - og på gensyn 

næste år. 

 

Mvh Bestyrelsen 

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
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FRA LANDSBYLAUGET 
�
Juletræstænding 2015 
Sæt X i kalenderen lørdag d.  28. november fra kl 15-17. Igen i år får vi julemanden til at 

hjælpe os med at tænde træet under kastanjen.  

 
Trappen ved Stevningnor 
Den store trappe ved Stevningnor (vandreruten Stevningnorstien) er under udskiftning. Det 

har taget lidt længere tid end forventet, men til gengæld bliver det godt. 

Arbejdet forventes færdigt i løbet af uge 40, hvorefter ruten igen bliver farbar. 

  
Forslag til projekter 
Forslag til projekter til fordel for beboere i Stevning ønskes, og derfor vil vi gerne bede alle 

om ideer - vilde ideer er bedre end ingen ideer. De to bedste forslag præmieres ved næste 

års borgermøde. Tidsfristen er dermed fastsat til 1. Februar 2016. 

Send dit forslag til et medlem af Landsbylauget, vores kontaktoplysninger kan findes på 

Stevning.dk under menupunktet Foreninger - Stevning Landsbylaug - Landsbylaugets 

medlemmer. 

 
     Mvh Lene Thomsen 
     Formand 
 
 
 
 
 
 
 

Rundt om Stevning i 2015 
Rundt om Stevning i 2015 
163 11. november 21. november 
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FRA FOBIS 
 
 
Sankt Hans. 
Fobis takker for den store opbakning til Skt. Hans arrangementet ved Sandvig. Der skal lyde 

er særlig tak til båltaler Kjeld Petersen, som igen påtog sig hvervet 

 

Dilettant. 
Fobis ved instruktør Dorte Nissen er igen så småt begyndt at gøre klar til næste års dilet-

tantforestilling som løber af stabelen i februar. 

Man starter op i løbet af efteråret, så hvis du har en lille skuespiller skjult i maven og gerne vil 

prøve evner med de skrå brædder, kan du henvende dig til instruktøren. Der er altid plads til 

nye ansigter. 

Dorte kan træffes på tlf. 3137 0897 

 

Vi ses til dilettant næste år. 

Hilsen Fobis 
 

 
 
 
 
 

FRA LOKALHISTORISK 
 
 

Billedemateriale søges 
I Arkivet er vi begyndt at samle billeder og materiale til “Handel og Håndværk” både i 

Stevning og Svenstrup. 

Her i Stevning mangler vi billeder og gamle regninger eller logoer fra de forskellige hånd-

værk, der har været i Stevning. 

Bagere – smede – købmænd – hønserier – snedkere – gartnere og hvad der ellers har 

været. Det kunne være sjovt, hvis der var billeder af de forskellige håndværkere i deres 

værksted eller i forbindelse med håndværket.  

Materialet bliver scannet og I får selvfølgelig alt retur igen. 

Mange hilsener fra Sine Møller 
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Opstart i uge 37 for alle Børnehold 
og i uge 40 for alle Voksenhold 
 
Børnehold 220 kr./Voksenhold 275 kr. 
Betales inden den 1. november. 
(2. nov. Trækkes der lod blandt indbetalte kon-
tingenter om 1 stk. kagemand/kone.  
Vinderen får direkte besked.) 
 
Voksen/Forældre-Barn(1-3 år) 
 
Den bedste dag i ugen er gymnastikdag".  
Vi vil arbejde med grov motorikken, dette gøres bla.  
med, krybe, kravle, stå, gå, hoppe, løbe, hinke og sprin-
ge. 
  
Udover at have fokus på grovmotorikken, vil vi også 
have fokus på sansemotorikken, som sammen med syns-
sansen, danner grundlag for bevægelse. 
  Vi vil bruge følesansen, hvor vi mærker ting på krop-
pen, at blive rullet ind i et lagen, blive masseret eller der 
daler en faldskærm ned over os alle. 
. Vi vil bruge labyrintsansen, som er vigtig i forhold til 
balancen, f.eks. at få hovedet op/ned, trille, rulle, vende 
sidelæns, gynge, lave kolbøtter, snurre og træne med en 
stor træningsbold. 
Vi vil desuden bruge muskel og ledsansen, dette gøres 
ved at strække og bøje kroppen, spænde og slappe af, og 
hvor befinder kropsdelene sig. 
 Der skal laves vilde lege, og grines rigtig meget. Og vi 
skal synge lidt. Der skal også leges i redskaber. 
 Der forventes at både børn og forældre er klædt i tøj I 
kan bevæge jer i. (Idrætstøj) og at alle deltager i aktivite-
terne. Børnenes allerbedste rollemodel er far og mor  
Vi skal have sved på panden. Så vi alle kan sove rigtigt 

godt om natten  
Connie, Marie Louise og Gunnar 
Hver tirsdag kl. 16.30-17.30 
 
Tumle-Bumle (ca. 4-6 år) 
Vi tumler, leger og bruger vores krop det bedste vi har 
lært.  
Med redskaberne bygger vi baner, så hele kroppen bliver 
brugt, det kilder i maven og vi bliver godt trætte. 
Har du lyst til at være med til noget sjov gymnastik på 
gulvet og med redskaber?  
Er du 3 år og måske for stor til forældre/barn eller 7 år og 
ikke klar til det næste hold? 
Så kom og vær med ved os torsdage fra kl. 
16.45 – 17.45 
Angelika, Helle, Simon og Camilla  
 

 

                    
 
 
 
 
 
The free Spirits (ca.7-14 år). 
 
Har du krudt bagi?? 
Syntes du det er fedt at have hovedet nedad?? 
Er du vild med at lege/springe i redskaber?? 
Vi skal slå koldbøtter, stå på hænder, lave vejrmøller, 
salto, flik flak og mange andre spring på bane, trampolin 
og airtrack. Alle kan være med!! Der vil 
Være både basisspring samt mere avancerede spring for 
de øvede. 
Derudover vil der også blive lagt vægt på motorik, 
grundgymnastik og styrketræning. 
Men først og fremmest skal vi selvfølgelig have det 
skægt! 
Vi glæder os til at se DIG til en super sæson 
  
Dorith, Lotte, Camilla, Maria, Jeppe, Dennis & 
Robin 
Hver tirsdag kl. 17.30 - 19.00  
 
 
 
Unge piger ( ca. 13 år og ældre) 
Unge piger er et hold for gymnastikglade piger i alderen 
13 og opefter. Vi vil i sæsonen fokusere på grund gym-
nastik og en smule hip hop. Samtidig skal vi have kondi-
tions- og styrketræning. Da det er et opvisningshold, kan 
der være en lille udgift til opvisningstøj.  
Gymnastik hilsner fra Maria og Stephanie 
Hver onsdag kl. 19.00 – 20.30 
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Gymnastik for friske kvinder 
Friske kvinder: 

Motionsgymnastik for alle aldre. Opvarmning, god 
grundgymnastik, små serier, pilatesbolde, lidt konditi-
onstræning og til sidst udstrækning / afslapning. 

Kom frisk – og gå hjem med et smil på læben og lidt 
sved på panden  

Vel mødt. � 

Hanne Krenzen 
Hver mandag kl. 18.30- 19.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktpersoner: 
Dorith Sprenger           Tlf. 20966505 
Ulla Steimle Schmidt  Tlf. 30266087 
Angelika Jensen          Tlf. 60177743 
Doris Willert               Tlf. 29648855 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”Supermænd” 
Svenstrup- og Omegns Supermænd kaldes til gymnastik 
og hygge.Vi er jo mange der har godt af at få løsnet de 
stive lemmer, - da vi nok ikke er 15 år længere. 
Kom og vær med - det skal nok blive sjovt ellers gør vi 
det sjovt.  
 
Finn Lehmann og Gunnar Jensen 
Hver torsdag kl. 19.00-20.30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voksenhold: 
Opstart i uge 40  
 



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 KIRKEN 
 
 
Høstgudstjeneste 
Søndag den 11. oktober er der Høstgudstjeneste i vores smukt pyntede kirke i Svenstrup.  

Kom og vær med til en festlig gudstjeneste hvor Jagthornsblæserne bl.a. spiller. 

Kaffe og ”Høst-kage” i våbenhuset til alle efter gudstjenesten.  

 
 
Sognecaféer 
Bemærk, at vi de to sidste gange i år mødes på tirsdage til efterårshygge og fortælling i Kon-

firmandladen. 

SOGNECAFÉ  TIRSDAG DEN 20.10.  
kl. 14.00-16.00 

”Æblefest og efterår” 
Dagens tema er æbler og vi skal synge, høre fortælling og spise æblekager� 

Æble-kage-bage-konkurrence for alle der har lyst. Husk tilmelding !!! (2167 7205) 

  Præmie til ”Årets Æblekage i Svenstrup Sogn” 
Vi har selvfølgelig også kaffe på kanden og vi glæder os til at se dig til en efterårs-

hyggestund. 

 
 
 

SOGNECAFÉ  TIRSDAG DEN 24.11.  
kl. 14.00-16.00 ”Adventshygge” 

Vi synger advents og julesange, hører en julefortælling og runder året af med 
æbleskiver og julegodter. Mon ikke der ligesom sidste år er en lille overraskel-
se  � 

 
HUSK TILMELDING senest mandagen inden sognecafé til Mai-Britt: 2167 7205 
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Fyraftensmeditation 
Velkommen til en stille stund i Svenstrup Kirke med stilhed og meditation. 

Tirsdag den 22. september kl. 17.00-17.30 

Tirsdag den 27.oktober kl. 17.00-17.30 

Tirsdag den 10.november kl. 17.00-17.30 

Tirsdag den 24.november kl. 17.00-17.30 

 
  

 
Viede i Svenstrup kirke 
Signe Rolskov Bojsen og 
Thomas Lehrmann Christiansen 

 

 
 

Døde/begravede ved Svenstrup kirke                 
Povl Gert Junker 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kirkebil 
Bestilles hos GF-Taxi på telefon 74 45 95 45 senest dagen før gudstjenesten eller arrange-
mentet. 
 
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/  
mobil: 26 74 62 11 
Mere information: www.svenstrupkirke.dk  
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FRA MENIGHEDSRÅDET 
 
Sognenetværk 
Som nævnt i foråret deltager Svenstrup Menighedsråd i et landsdækkende sognenetværk 
med emnet nye spirituelle strømninger. 
 
I foråret havde vi en lytterunde med en gruppe mennesker fra vores sogn, der bl.a. gav ud-
tryk for 
 

/ hvad og hvem, der har haft betydning for deres livsforståelse 
/ udfordringer i vores verden i dag og i eget liv 
/ hvornår kirken har været relevant / irrelevant 
/ hvilken rolle tro spiller for én  
/ hvilke udfordringer kirken har i dag. 

 
Vi takker deltagerne mange gange for gode input, der har givet os et fingerpeg om, hvad der 
skal til, for at der kommer flere mennesker i kirke om søndagen, og i det hele taget at der 
kommer flere til vores arrangementer, og at vi som kirke og menighedsråd bl.a. skal være 
mere synlige. 
 
Nu går vi i gang med næste runde 
 
Vi samler i oktober/november en lidt større gruppe, hvor vi bl.a. kommer ind på 
 

/ oplevelser af kirken – behovet for kirken 
/ kirkens møde med lokalsamfundet 
/ hvad lykkes godt 
/ drømme om fremtidens kirke. 

 
Deltagelsen i gruppen, vil blive behandlet anonymt. Vi er i gang med at opsøge deltagere, og 
hvis du også har lyst til at deltage, eller vil foreslå personer til sådan en gruppe, eller blot 
gerne vil give din kommentar til menighedsrådet omkring dette emne, så henvend dig til sog-
nenetværksgruppen: 
 
Karin Stavski – kbstavski@gmail.com – 74459213/61289213 
Martha Thomsen – mmat@bbsyd.dk – 21917675 
Mona Boysen – boysen@bbsyd.dk – 74458361/40811289 
 
 
Ny organist søges: 
Da vores organist Maja Jørgensen har opsagt sin stilling pr. 31.10.2015, er der nedsat et ud-
valg til ansættelse af en ny organist.   
 
  
 
 
 
�
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AKTIVITETSKALENDER 
 
Faste tidspunkter: Mandage: 1. og 3. mandag i hver måned. Lokalhistorisk åben 
 fra 14-17. 
  

  
 
 
 
 
OKTOBER 
Lørdag 03. okt. ”Rundt om Stevning” nr. 162 udkommer. 
Søndag 04. okt. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
Søndag 04. okt. Kl. 14.30 til 16.30. Søndagscafé. 
Mandag 05. okt. Kl. 19.30. Opstartsmøde om næste års musikfestival. Caféen. 
Onsdag 07. okt. Kl. 18.00. Fællesspisning. 
10/10 til 18/10 incl. Nørreskov-Skolen efterårsferie. 
Søndag 11. okt. Kl. 10.30. Høstgudstjeneste. 
Søndag 18. okt. Kl. 10.30. Menighedsgudstjeneste. 
Tirsdag 20. okt. Kl. 19.00. Menighedsrådsmøde. 
Søndag 25. okt. Kl. 19.00. Musikgudstjeneste. 
Fredag 31. okt. Kl. 18.00. Halloweenfest i fritidsklubben. 
 
NOVEMBER 
Søndag 01. nov. Kl. 14.30 til 16.00. Søndagscafé. 
Søndag 01. nov. Kl. 15.30. Gudstjeneste. Alle helgen. 
Tirsdag 03. nov. Kl. 18.00. Fællesspisning. 
Søndag 08. nov. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
Onsdag 11. nov. Deadline for stof til "Rundt om Stevning" nr. 163. 
Søndag 15. nov. Kl. 09.00. Gudstjeneste. Annette Sloth. 
Mandag 16. nov. Kl. 19.00. Menighedsrådsmøde. 
Lørdag 21. nov. "Rundt om Stevning" nr. 163 udkommer. 
Søndag 22. nov. Kl. 14.00. Familiegudstjeneste. 
Lørdag 28. nov. Kl. 15.00 til 17.00. Juletræet tændes under kastanjen. 
Søndag 29. nov. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 
DECEMBER 
Søndag 06. dec. Kl. 14.30 til 16.00. Søndagscafé. 
Mandag 07. dec. Kl. 18.00. Fællesspisning. 
 
Næste nr. af ”Rundt om Stevning”: 
EJVIND BOJSEN, SKOLEVÆNGET 12A, TLF. 4092 5629. Mail: eboj@stofanet.dk  
DEADLINE FOR STOF TIL “RUNDT OM STEVNING” NR. 163 ER DEN 11. NOV. 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 


