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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/ 
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FRA LANDSBYLAUGET 
 
 

JULETRÆSTÆNDING I STEVNING�
 

Nu er julemanden atter på vej til Stevning for at tænde byens julelys ”Under 
kastanjen”. Vi håber, at rigtig mange børn vil komme og tage imod julemanden 
  

LØRDAG DEN 28. NOVEMBER KL.15.00 
 

Når vi har sunget og danset omkring juletræet, går vi hen i kulturhuset, hvor julemanden vil 
dele julegodter ud til børnene, mens de voksne kan få æbleskiver og gløgg. 
Håber, at se rigtig mange børn og voksne. 
 
 
De bedste julehilsner fra Julemanden  
/ Stevning Landsbylaug 
�
 
 

Rundt om Stevning i 2016 
 

Rundt om Stevning i 2015 
164 13. januar 23. januar 
165 09. marts 19. marts 
166 18. maj 28. maj 
167 17. august 27. august 
168 21. september 01. oktober 
169 09. november 19. november 
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Fællesspisning 
er nedlagt 

 
Fællesspisningen/madklubben er nedlagt grundet for få tilmeldte 

i september, oktober og november 2015. Arrangementet startede i 

1988 og har kørt uafbrudt siden da. 

Beslutningen blev truffet af de 6 deltagere i Fællesspisningen den 

3. november på baggrund af, at arrangementet måtte aflyses i 

september og oktober 2015, hvor der kun var 2 hhv. 4 tilmeldte. 

Der er derfor nu muligheder for andre, som har nye ideer i denne 

retning. 

Hvis nogen har nye ideer, men ikke lige ved, hvordan de kan rea-

liseres, er du/I velkomne til at kontakte undertegnede: 

 
Hans Jørgen Pedersen, mobil 4017 3150 (ring eller send sms) eller 

send en mail: hansjoergenp@gmail.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 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

JEG GÅR PÅ EFTERLØN 
den 31/12-2015Tak for tilliden, der er vist mig 

gennem alle årene.
Glædelig jul og godt nytår..!Mvh. Jonna Olsen
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FRA KULTURHUSET 
 
Hellig Tre Konger tradition i Stevning� �

�

Hvert år den 5. januar, på Hellig Tre Kongers aften, klæder man sig ud til det 
ukendelige, og går fra hus til hus for at ønske hinanden et godt nytår. Det 
gælder om at gætte hvem der gemmer sig under udklædningen, gættes dette 
ikke, beholdes udklædningen og masken på. De der vælger at blive hjemme, tænder lys ved 
hoveddøren, så man kan se, at man er velkommen i deres hjem. Som oftest bliver der budt 
på en lille en til halsen, som drikkes gennem et sugerør for ikke at skulle tage masken af. 

�

����������
�������
����������������������	�����
�����	�������
�����	�������	�������
�
���������
�����������

�
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. 
Den gamle skik findes kun på Als og Sundeved, Kegnæs og Ærø. 
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   Festival 
Så er det tid til at planlægge næste års festival. 

Derfor vil vi gerne invitere dig/jer til et opstartsmøde, 

Mandag d. 7 december 2015 kl. 19,30 i caféen i Stevning kultur-
hus. 
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. 

VIGTIGT: du/i møder op hvis vi skal have en festival i Stevning 

næste år. 

 Glæder os til at se dig/jer 

       Mange festivalhilsner 
       Stevning musikfestival 
       Helle Jordt Henningsen 
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Klubben har nu været i gang i et par måneder, og der er stor opbakning. Tak skal i have, så 
dejligt at se jer næste hver uge. Vi er ca. 15-25 børn hver mandag, men der er plads til flere 
børn og voksne. 
Halfdan stenstrøm byg har sponseret en værktøjskasse med værktøj til arbejdsbænken, så 
nu kan vi komme i gang. 
VI SIGER MANGE TAK FOR ALT HALFDAN.. Det bliver til stor glæde for børnene. 
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. 
Sidst i oktober udhulede vi græskar til halloween festen som blev holdt i klubben fredag d.30 
oktober, hvor der var 24 børn tilmeldt. Rigtig festlig aften med alt hvad der tilhørte. Udklædte 
børn og voksne halloween mad og drikkelse. Klubben takker alle for jeres deltagelse og 
hjælp til at gøre denne aften til en fest.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
  Mange efterårs hilsner 
              Klubrådet 
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Efterårsprogram for klubben 
 
7. september  Opstart med mad 
14. september 
21. september 
28. september 
5. oktober   
12. oktober  Efterårsferie 
19. oktober  Halloween forberedelser  
26. oktober  Halloween forberedelser 
31. oktober  Halloween fest med udklædning 
9. november  Juleklip 
16. november  Juleklip + gaver 
23. november  Juleklip + gaver 
30. november  Juledekorationer  
7. december  Æbleskiver 
14. december  Bage pebernødder  
 

Ønsker god jul og godt nytår.  
Vi ses igen d. 11 Januar 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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



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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DET FOREGÅR 
 

I 

 

Skolevænget 14 
2015 - 16 
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Aktiviteter og arrangementer: 
 
december 2015  
søndag   6.dec. kl. 14.30  Søndagscaféen caféen Caféen er åben fra kl. 14.30  til kl. 16.00 
 
januar 2016 
søndag  3.jan. kl. 14.30  Søndagscaféen caféen Caféen er åben fra kl. 14.30  til kl. 16.00 
tirsdag   5.jan. kl. 19.00  PC kursus caféen PC kursus hold 1-2016 starter kl. 19.00 – 21.00 
tirsdag   5.jan   kl. 22.00 Kulturhuset caféen  Hellig Tre Konger 
onsdag  6.jan. kl. 09.00  PC kursus caféen PC kursus hold 2-2016 starter kl. 09.00 – 11.00 
onsdag  6.jan. kl. 19.00  PC kursus caféen PC kursus hold 3-2016 starter kl. 19.00 – 21.00 
 
februar 2016 
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 
søndag   6.mar. kl. 14.30  Søndagscaféen caféen Caféen er åben fra kl. 14.30  til kl. 16.00 
 
juni 2016 
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. 14. 
januar. Rundt om Stevning nr.164 udkommer d. 31. januar. 
Gå ind på www.stevningkulturhus og se mere om Stevning kulturhus og de aktiviteter og arrangementer der 
 foregår 
 
                 

                           
 
Hellig Tre Konger  
                                 i Stevning  
                                              tirsdag d. 5. januar 
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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. 1-2016: 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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FRA NØRRESKOV-SKOLEN 
www.norreskov-skolen.dk 
 
Ny start for 0. årgang på Nørreskov-Skolen 
Skolebestyrelsen har med start i august i år valgt at ændre vores 0. årgangs skoledag bety-
deligt. Det har vi valgt for at give vores elever en bedre overgang fra børnehave til skole. 
Samtidig vil vi gerne udnytte den lyst nye 0. årgangselevernes lyst til at lære og samtidig få 
det bedste ud af den længere skoledag. 
 
Det betyder, at vi fra dette skoleår og fremover ikke klassedanner eleverne, når de starter i 0. 
klasse. Vi arbejder derfor med én stor gruppe men med to voksne, som er på klassen. På 
den måde har vi mulighed for at dele eleverne i forskellige grupper - alt afhængigt af, hvad vi 
arbejder med og hvilke behov eleverne har. Det behøver nemlig ikke altid at være to lige sto-
re grupper.  
 
Samtidig har vi lavet et skema, hvor det er mere tydeligt, hvad vi arbejder med og vi har også 
indført nye elementer i skemaet: Fx har vi allerede engelsk og skemalagt musikundervisning i 
0. klasse. Og som én af de ting vi glæder os til at udfolde i løbet af året er muligheden for at 
lave mere værkstedsundervisning fordi vi nu kan lave mindre hold. 
 
Vi har været meget spændte på, om de tanker og planer, som vi har gået med også virker i 
praksis, men meldingerne fra både elever, forældre og personale er, at hverdagen for vores 
elever er rigtig god, alsidig og lærerig. Dette understreger kun, at vores nye model også ska-
ber det vi ønsker: Nemlig en god tryg og lærerig start på skolelivet. 
 
 
Banko 
8. årgang afholder banko for pensionisterne tirsdag d. 8. dec. fra kl.14:00 - 17:00 på Nør-
reskov-Skolen. 

 
På spor af insekterne 
På Nørreskov-Skolen har 3.a de sidste 4 uger arbejdet 
med insekter. Vi startede i skoven, hvor elevernes 
opgave var at fange insekter, som vi skulle have med 
hjem. Så vi tog af sted med vores syltetøjsglas. 
I starten fandt eleverne ingen insekter, men da vi 
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begyndte at rode i træstubbe væltede dyrene frem. Vi fandt hundredvis af bænkebider og 
ørentvister men frem kom også edderkopper, orme og snegle. Vi fandt endda en enkelt stor, 
flot og død guldsmed. 
Syltetøjsglassene blev indrettet til små bosteder for insekterne, som flyttede ind i 3.a´s klas-
selokale. 
Næste dag fik vi indrettet det store akvarium. Alle insekter sammen. De fik mad, rester af 
frugt og grønt fra madpakker. Vand skulle insekterne også have, men ikke for meget. Elever-
ne fik lavet et fantastisk biotop fra skoven. 
De næste uger ankom der flere og flere insekter i vores lille "skov". Eleverne fandt dyr der-
hjemme, på vej i skole og i skolegården. 
 
Fredag den 11. september var hele 3.a´s klasselokale fyldt med mennesker: Forældre og 
bedsteforældre, der alle kom for at se deres børn/børnebørn fremlægge deres insekt. 
Eleverne havde i to uger arbejdet med deres insekt: De havde både læst i bøger og på inter-
nettet og set "Lille Nørd" om deres dyr, mens de arbejdede sammen i grupper.  
Den 11. september blev en fantastisk dag for elever, forældre/bedsteforældre og mindst læ-
reren: For alle elever lavede en fantastisk fremlæggelse. De havde fundet frem til normale 
fakta om insekterne, men også sjove fakta. 
Vi skal bare lige arbejde med, at dræbersneglen er et utrolig irriterende dyr, men ikke fordi 
den dræber snegle � �! 

 
Dansk/tysk skolesportsdag 
Det hele startede med en halv times bustur til Aabenraa. Da 
vi var ankommet til den store sportsplads, blev vi delt op i 42 
forskellige hold, med danskere og tyskere blandet. Vi bliver 
vist hen til nogle bænke, hvor vi alle skal sidde. Da alle var 
kommet det rigtige sted hen, blev der delt T-shirts ud til alle, 
bagefter skulle man også lave et navneskilt. Bagefter blev vi 
informeret om hvordan dagen kommer til at forløbe. Da det er på det rene, er der en hel 
masse tiendeklasses elever, der stiller sig op ude på et stort græsareal, med store skilte hvor 
der står hold nummer og de skoler der er på de forskellige hold. 
Da alle har fundet deres hold bliver man fulgt ud til en hel masse aktiviteter. Der var mange 
ting, man skulle prøve, og det var ting alle kunne være med til.  
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Det første mit hold prøvede var at man skulle ud i en skovforhindringsbane. Man var to og to, 
en dansker og en tysker. Den ene skulle have bind for øjnene, og den anden skulle guide 
personen igennem forhindrings- banen. Det var meget vanskeligt, da man ikke kunne forstå 
hvad den anden sagde, så de fleste aftalte at tale engelsk. Det var en svær bane, men det 
var udfordrende på en god måde. 
Bagefter skulle vi til noget militær træning. Med 
armbøjninger og de værste andre ting, som planken og 
så videre. Jeg kan ikke helt huske den nøjagtige 
rækkefølge der efter, men vi lavede blandt andet: var 
der sådant en post hvor man kunne lave lidt af hvert, 
der var hoppeborg, man kunne lave sin egen batch og 
man kunne også prøve en ni meter høj klatrevæg, man 
kunne også komme ind i en aflang hoppeborg, hvor 
man fik en sele, på og så bandt de en elastik i selen og så skulle man se hvor langt man 
kunne løbe fra elastikken. Ps. det ser lettere ud end det er. 
 Så kom man også hen til en post hvor man skulle spille et spil, der hedder battleball. Det går 
ud på at der er en hel masse små bolde, du skal skyde efter dine modstandere, og så skal du 
stjæle deres fane. Der var selvfølgelig også nogle pauser, hvor der var mulighed for at købe 
lidt lækkert og nyde de medbragte madpakker. 
Da der er blevet spist er det tilbage til de sjove poster. Der var også en post, hvor man skulle 
lave nået, der hedder stump. Det går ud på at man skulle slå med nogle trommestikker på 
nogle spande i en bestemt melodi. Umiddelbart lyder det lidt tamt, men det er virkelig fedt, 
når halvtreds børn slår den samme melodi. Det larmer meget, men på en fed måde. På den 
post blev der også danset til høj musik.  

Der var mange fede oplevelser den dag. Det 
var oplevelser man aldrig glemmer. Da det 
nærmede sig slutningen på dagen gik alle 
holdene tilbage på græsset, og der blev takket 
for dagen.  
Der efter fik alle en medalje for at have 
deltaget. Det var rart at alle fik en medalje. Så 
var der ingen der følte, at de havde tabt eller 
vundet, men at alle havde haft en god dag. Da 

alle havde fået en medalje, blev vi bedt om at vende os om, der var ikke nogen, der vidste, 
hvad der nu skulle til at ske. Men da vi vendte os om var der fem mænd der stod med en stor 
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Fællesbillede i Prag 

kanon og lavede en opvisning for os, ved at de affyrede fire eller fem skud. mændene var 
klædt ud som de var blevet hentet fra 1700 tallet.  
Det var en helt fantastisk dag. Det der satte prikken over i`et var dog at man om aftenen kun-
ne se sig selv i tv avisen om aftenen.  
 
Lavet af Laura 12 år og Michelle 11 år, 6a, Nørreskov-Skolen  
 
 
 
 
 

��������
	�����
���
Nanna, Malene og Katrine  9.He 
 
Afgang 
Søndag aften mødtes vi alle ved Super Brugsen. Derfra kørte vi alle med bussen mod Prag, 
og foran os ventede der os 12 timers kørsel. Stemningen var helt i top.  
 
Theresienstadt og vandretur 
Vi ankom til byen Theresienstadt tidligt 
mandag morgen. Selvom alle var trætte 
og hang lidt over morgenmaden, 
ventede der os en lang og spændende 
dag. 
Efter morgenmaden kørte vi ind til en 
arbejdslejr fra 2. Verdenskrig, hvor vi fik 
en rundvisning af en engelsktalende guide. Hun viste os de forfærdelige forhold, jøderne 
havde i arbejdslejren, og vi kom ned at gå en halv kilometer i et snævert tunnelsystem under 
jorden.  
Fra Theresienstadt kørte vi videre til Hotel Ort, hvor vi skulle bo under vores ophold i Det 
Bøhmiske Paradis. Efter frokost på hotellet, skulle vi ud i et bjergrigt skovområde og vandre. 
Naturen var meget anderledes fra det derhjemme i Danmark, for der var mange bjerge og 
klipper.  
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Sjov landing efter rappelling 

Balancegang på highropecenteret 

 
Teamwork 
Tirsdag startede vi med at blive kørt ud til en skov. Her fik vi fortalt en historie om en skat, vi 

skulle hjælpe med at finde. For at finde skatten skulle vi i 
gennem en masse udfordringer og forhindringer. Vi 
skulle gå på en line over en kløft og rappelle ned ad en 
35-meter høj klippeside. Formålet med denne tur var at 
vi skulle blive bedre til at arbejde sammen, så der var en 
masse forhindringer, hvor der skulle samarbejdes. Vi 
skulle bla. få fat i en genstand i et ”minefelt” uden at røre 

   jorden ved hjælp af et reb.  
 
 
Bueskydning og highrope 
Onsdag morgen startede vi med at lære det grundlæggende i 
bueskydning, og derefter var der en lille konkurrence. Efter 
bueskydningen havde vi en pause på hotellet, og så kørte vi ud 
til et highrope-center, hvor man kravler rundt på snore i 5 
meters højde. Man skulle have meget tillid til instruktørerne, 
der holdt os oppe, og man måtte ikke være højdeskræk.  
 
 
Udflugt til Prag 
Torsdag blev vi kørt ind til Prag, og gik derefter op til Prags borg, og her så vi den smukke 
udsigt over byen. Så gik vi videre ned gennem gader i Prag, over Karlsbroen, og hen til det 
astronomiske ur. Derefter var vi på fri fod i Prag. Hen mod aften kom vi på en båd og spiste 
aftensmad, og tilbragte aftenen oppe på dækket. Efter bådturen gik vi op til bussen, og så 
kørte vi hjemad.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 EGEN FRIVILLIGE BRANDVÆRN 
 
Stor tak til alle vores støttemedlemmer! 
Egen frivillige brandværn vil hermed gerne give en stor tak til alle værnets støttemed-

lemmer for deres store støtte til værnet. 

I denne tid, hvor der er store udfordringer til centralisering af beredskaberne i Danmark 

og dermed skabe store økonomiske besparelser, er Egen frivillig brandværns motto at 

bevare nærheden til borgerne i kommunen. Vi ser derfor jeres store støtte til værnet som 

et stort skulderklap til vores motto. 

Vi er i dag 31 aktive brandmænd i Egen frivillig brandværn. 

Er der unge mænd i alderen mellem 18 og 40 år, som går og tænker på at blive aktiv 

medlem i Egen frivillig brandværn, er I meget velkomne til at kontakte os.  

Vi informerer gerne omkring uddannelsen i at blive brandmand samt viser gerne vores 

brandstation frem. 

Brandmands-uddannelsen i dag er den samme over hele landet og er derfor kompeten-

cegivende til at bliver professionel brandmand andre steder i landet. 

Forebyggende brandsikring af jeres hjem giver vi også gerne gode råd til. Er der tvivl 

omkring hvor RØG melderen skal placeres i jeres hjem, giver vi også gerne gode råd. 

 
Kontakt venligst Egen frivillig brandværn  
v. Palle Frederiksen Brandkaptajn Tlf 20 33 49 32   
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FRA LOKALHISTORISK 
 
Fra bogen: Vejen hjem – sønderjyske skæbner 1864 – 1920 
 
Omkring 1920-1924 blev veteraner fra krigen 1864 opfordret til at skrive deres livshistorie. 
 
Her fra Stevning blev skomager Johan Peter Nielsen Dannebrogsmand d. 21. maj 1924. Jo-
han Peter Nielsen var ved krigsudbruddet i 1864 menig i hærens 3. division og deltog i for-
postfægtningerne foran Dannevirkestillingen. Efter tilbagetoget til Sønderborg gjorde han 
med sin enhed tjeneste i Fredericia, Vendsyssel og på Fyn, hvorfra han ved krigsafslutningen 
blev hjemsendt. 
Johan Peter Nielsen f. i Ketting 5. februar 1836 skriver i sin levnedsbeskrivelse: 
Regimentet kom til Holsten og blev indkvarteret i Segeberg, hvor vi skulle holde orden i be-
folkningen. Juleaften måtte vi ud på landet, men kom ind til Segeberg igen juledag, men så 
trak regimentet sig tilbage til Slesvig, hvor vi ankom nytårsaften. Den 2.februar kom vi på for-
post ved Jagel, den 3. om middagen gik østrigerne på, og vi måtte kæmpe mod dem til aften. 
Den 5. blev jeg afløst kl. 2 morgen, det var min fødselsdag, som jeg fejrede med mine kam-
merater, måltidet bestod af brød, flæsk og snaps. Hen på formiddagen fik vi ordre til at stille 
feltmæssigt, og uden at vi vidste hvorhen, gik vi på tilbagetog til Flensborg, hvor vi blev ind-
kvarteret, men straks efter blev der blæst alarm for 3. kompagni, og vi kom på forpost ved 
Glücksborg, hvor vi stod den nat i sne og kulde til kl. 4 om morgenen. Så kom vi til Flensborg 
og gjorde vagt-og patruljetjeneste til kl. 6. og blev således de sidste danske soldater, der 
drog ud af Flensborg. Da vi nåede Kruså bakker, stod der en kanon, som hestene ikke kunne 
trække på grund af glat føre. Kaptajnen udtalte, at det var synd, at tyskerne skulle have den, 
vi hentede reb i nærheden, og vi fik den oven for bakken. Midt på bakken lå en soldat, som 
ikke kunne mere, han blev sat op på kanonen, og blev reddet fra at blive taget til fange. Oven 
for bakken kom en officer med ordre til kaptajnen, at vi skulle ud i kæder til højre og venstre. 
Kaptajnen forlangte forstærkning, hans mandskab var udmattet, men da vi blev afløst og kom 
tilbage, så vi ikke noget til kanonen, og der må altså være nogle, som har taget den med. 
Resten af turen gik roligt til Sønderborg, hvor vi var i 2 dage, blev så sejlet til Fredericia, hvor 
vi var da byen blev bombarderet, blev så sejlet til Fyn, hvor vi var til freden kom. 
I 1868 nedsatte jeg mig i Stevning som Skomagermester (Stevning gade 10). Da krigen kom 
i 1870 mellem Prøjsen og Frankrig, kom der en ond tid for danske sønderjyder, nu skulle vi 
med vore tjene mod Frankrig. Men traktaten, som var stiftet mellem Prøjsen og Østrig ved 
fredsslutningen 1866, gav os tilladelse til at udvandre de første 6 år, vi var under Prøjsen, 
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nemlig traktatens artikel 19. Den benyttede jeg mig af og udvandrede til Danmark. Traktaten 
forbød os ikke at være her, men det gjorde øvrigheden, og vi blev jaget som de værste for-
brydere. Vi havde steder nok, hvor vi kunne skjule os, men gendamerne kom tre-fire ifølge og 
omringede husene. De var underrettet af hjemmetyskerne, som meldte os, når vi kom hjem. 
Jeg måtte engang forlade huset, da gendamerne kom. Jeg gik så med en spade på nakken, 
for at gendamerne ikke skulle opdage mig. Der skulle mod og koldblodighed til for ikke at bli-
ve opdaget. 
Da så freden kom 1871, gik vi åbenlyst til vort hjem, men der blev vi heller ikke blidt modta-
get. Vi blev kastet i fængsel, ligesom de havde plads til os. Da var det, at jeg for mig selv og 
mine kammerater rejste til København for at få at vide, hvorledes vi skulle forholde os. Vi var 
jo indskrevet i Danmark. Jeg fik ikke det ønskede resultat, vi skulle spørge i Berlin, de vidste 
sikkert, hvordan de behandlede sønderjyderne. Det viste sig også at være det rigtige, for der 
kom skrivelse til en major i Aabenraa om hans urigtige behandlinger og alle, som var i fæng-
sel, fik friheden og ingen flere straffet. Danmark besluttede sig til at udstede hjemstedsbevi-
ser til sønderjyderne, og jeg rejste atter til København og fik hjemstedsbevis og blev således 
den første, som meldte sig på landsrådskontoret i Augustenborg. Der kunne de ikke forstå, at 
Danmark kunne indlade sig på at udstede et sådant bevis, men jeg har taget et begærings-
brev med fra Danmark, og det lod jeg dem læse, så fik jeg lov til at gå. Senere fik alle, som 
var udvandret, ordre til at møde med hjemstedsbevis, ellers blev de udvist. Jeg gik så i mit 
hjemland som udlænding ligesom mange af mine kammerater. Jeg har været prøjsisk stats-
borger to gange, nu er jeg dansk statsborger for tredje gang og har nået mit største ønske, at 
blive forenet med mit gamle fædreland. 
                   Allerunderdanigst 
 J.P. Nielsen 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Dette billede af tilbagetoget fra Dannevirke 
med kanonen kan udmærket være den kanon 
J.P.Nielsen var med til at redde. 
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FRA KIRKEN 
 

 
 
       

Fyraftensmeditation 
Velkommen til en stille stund i Svenstrup Kirke med stilhed og meditation. 
                           Tirsdag den 24.november kl. 17.00-17.30 
 
 

Det sker i Svenstrup kirke 
 

Familiegudstjeneste 
Vi indleder juletiden med en familiegudstjeneste søndag den 22.11. kl. 14.00. 
Dagens tema er ”Hjerter” og efter en kort gudstjeneste går vi ned i konfirmand-
laden og laver hjerter 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 
�. 

 

 
 
 

”De 9 læsninger” 
Søndag den 6.december kl. 19.00 synger vi julen ind sammen med Nordalskoret og orga-
nist Sebastien Clasen.Vi hører hele frelseshistorien gennem ”De 9 læsninger” som konfir-
manderne læser op for os og efter gudstjenesten er der glögg og julesmåkager til alle. 
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Café eftermiddage 
for ældre i konfirmandladen ved Svenstrup kirke: 
 
Tirsdag 24. november kl. 14.00-16.00: 
Vi afslutter årets café-eftermiddage med julehygge og julesange. Mai-Britt fortæller en jule-
historie, vi spiller julelotto og vi synger julens sange. Der er kaffe og juleknas til alle. 

 
Onsdag den 13. januar kl. 14.00-16.00: 
Sognepræst Sophie Juel, Nordborg og Oksbøl Kirker kommer og fortæller. Vi synger og 
hygger os med kaffe og kage. 

 

 
 

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 café-eftermiddagen 
på tlf. 21 67 72 05 eller på mail mbk@km.dk 
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Døbte 
Ingen 
 
Viede 
Ingen     
 
Døde/begravede                
Elly Fredsgaard 
Asger Smedegaard Pedersen 
Finn Petersen Frost 

 
 
 
 

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  
 

 
 
 
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 
 fra 14-17.  

  
 
 

NOVEMBER 
Lørdag 21. nov. "Rundt om Stevning" nr. 163 udkommer. 
Søndag 22. nov. Kl. 14.00. Familiegudstjeneste. 
Tirsdag 24. nov. Kl. 14-16. Caféeftermiddag. Konfirmandladen. 
Tirsdag 24. nov. Kl. 17.00 - 17.30. Fyraftensmeditation. 
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. 
Søndag 06. dec. Kl. 19.00. Gudstjeneste. De ni læsninger m/konfirmander. 
Mandag 07. dec. Kl. 19.30. Planlægningsmøde vedr. musikfestival. Caféen. 
Tirsdag 08. dec. Kl. 14-17. Banko for pensionister. NørreskovSkolen. 
Søndag 13. dec. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
Søndag 20. dec. Kl. 10.30. Menighedsgudstjeneste. 
Torsdag 24. dec. Kl. 14.30. Gudstjeneste. Juleaften. 
Torsdag 24. dec. Kl. 16.00. Gudstjeneste. Juleaften. 
Fredag 25. dec. Kl. 10.30. Gudstjeneste. Juledag. 
Lørdag 26. dec. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 2. juledag. 
Søndag 27. dec. Gudstjeneste. Der henvises til Egen Kirke. 
 
JANUAR 
Fredag 01. jan. Kl. 16.00. Gudstjeneste. "Bobler & kransekage". 
Søndag 03. jan. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
Søndag 03. jan. Kl. 14.30 til 16.00. Søndagscafé. 
Tirsdag 05. jan. Kl. 22.00. Hellig Tre Konger. Caféen. 
Søndag 10. jan. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
Onsdag 13. jan. Kl. 14-16. Caféeftermiddag. Konfirmandladen. 
Søndag 17. jan. Kl. 19.00. Gudstjeneste 
Onsdag 13. jan. Deadline for "Rundt om Stevning" nr. 164. 
Lørdag 23. jan. "Rundt om Stevning" nr. 164 udkommer. 
Søndag 24. jan. Kl. 10.30. Gudstjeneste i Egen kirke. 
Søndag 31. jan. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 
FEBRUAR 
Søndag 14. feb. Kl. 14.30 til 16.00. Søndagscafé. 
Onsdag 24. feb. Dilettant. Gymnastikksalen. 
Fredag 26. feb. Dilettant. Gymnastikksalen. 
Løedag 27. feb. Dilettant. Gymnastikksalen. 
 
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. 164 ER DEN 13. JAN. 2016. 


