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FORENING

Bladudvalg (eboj@stofanet.dk)
Bådelaug
FOBIS
Fritidsklubben
Fritidsklubben – udlejning til fødselsdage
Mail: hellej@bbsyd.dk
Grundejerforeningen(Søndermarken)
Lokalhistorisk forening
Madklub (tilmelding)

FORMAND/KONTAKTPERSON

Ejvind Bojsen
Skolevænget 12a
Per Appel
Hjortspringvej 16
Jens Erik Bendixen
Skolevænget 24
Helle Jordt Henningsen
Østermarken 24
Helle Jordt Henningsen
Østermarken 24

40 92 56 29

Michael Christensen
Østermarken 35
Vagn Hesselager
Stevningnorvej 45
Hans Jørgen Pedersen

28 73 62 16

Nørreskov-Skolen (clbi@sonderborg.dk)
(www.norreskov-skolen.dk)

Carina Bielefeldt
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 børnehus
Stevning IF
Stevning Kulturhus
Stevning landsbylaug
Vandværk (www.guderupvand.dk)

Mette Ringsgaard
Skolevænget 14
Anette Bendixen
Skolevænget 24
Steffen Fog
Sandvigvej 4
Lene Thomsen
Hjortspringvej 19
Finn Pedersen (vagttelefon)

51 58 15 04
74 45 87 89
27 12 60 98
27 12 60 98

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 86 37
74 45 87 89
60 14 24 13
20 55 05 77
29 66 85 46

Se bladet i farver på: http://stevning.infoland.dk/
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FRA LANDSBYLAUGET
Rundt om Stevning i 2016
Rundt om Stevning i 2015
166
167
168
169

18. maj
17. august
21. september
09. november

28. maj
27. august
01. oktober
19. november

Fra borgermødet
Torsdag d. 4/2 afholdtes årets borgermøde med valg til Landsbylauget.
Landsbylauget fortsætter med Lene Thomsen, Jens Peter Christiansen, Hanne H. Rothe,
Claus Bonde og Dorthe Hansen ved roret.
Vi havde besøg af Connie Skovbjerg, Landdistriktskoordinator fra Sønderborg Kommune,
som hjalp os igennem aftenen.
Der kom rigtig mange gode input til Stevnings udviklingsplan, og der skal lyde en tak til alle
der deltog.
Med venlig hilsen
Lene Thomsen

Side 3 nederst:
Als Tømrerne

V/GUDERUP TØMRERFORRETNING ApS
Smedevænget 9 . Guderup . 6430 Nordborg . Tlf. 74 45 80 80

- alt snedker- og tømrerarbejde udføres
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FRA FOBIS
Fobis indkalder til generalforsamling
Tirsdag den 5. April 2016 kl. 19.30 i idrætsforeningens lokaler, Kulturhuset

Dagsorden:
Velkomst ved formanden
Valg af dirigent
Valg af referent
Formandens beretning
Regnskab ved kasserer
Valg til bestyrelsen jfr. Vedtægter
På valg: formand Jens E. Bendixen
Bestyrelsesmedlem Lone Rasmussen
Bestyrelsesmedlem Steffan Jørgensen
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Valg af 2 revisorer og revisorsupplenter
Indkomne forslag
Eventuelt
Indkomne forslag bedes fremsendt til formanden Jens E. Bendixen, Skolevænget 24, 6430.
Nordborg eller via mail: bene1@outlook.dk

Fastelavn
Så er fastelavn vel overstået. Der var mødt 35
børn som alle var udklædte og 40 voksne, som
alle havde en god eftermiddag med tøndeslagning
og hygge.
konger:
store Kristian Hvid Petersen
små Maja Bonde
prins:
store Sebastian Theo Fettersen
små Melinda Hangård
Fobis takker for den store opbakning til arrangementet,
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Dilettant
Fobis har i februar afholdt dilettant.
Dilettant, som var aflyst i 2015, blev igen i 2016 en succes. Forestillingen blev opført over 3
aftener, og blev set af ialt ca. 150 personer.

Ud fra fremmødet må vi antage at dilettant er populært blandt byens
borgere og derfor bør holdes i live, således at byens borgere og andre
hvert af de kommende vil vil kunne møde op i Kulturhuset og få sig en
hyggelig og sjov oplevelse.

Der skal lyde en stor tak til skuespillerne og instruktør Dorte Nissen. Og jeg vil opfordre eventuelle person som ønsker at prøve kræfter med de skrå brædder at henvende sig til Dorte.
Der er altid plads og brug for en mere.

Der skal også lyde en stor tak til vores sponsorer, som igen i år var gavmilde og leverede
gaver til vores amerikanske lotteri.

Vedrørende generalforsamlingen
Så til det lidt mere alvorlige. I bladet er der en indkaldelse til generalforsamling i Fobis.
Den siddende bestyrelse har efterhånden siddet i
rigtig mange år og flere ønsker at udtræde.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer og traditionen
tro står foreningen for afholdelse af 3 arrangementer i løbet af året. Arrangementerne er:
Fastelavn, dilettant og Sankt hans.
Arbejdet i bestyrelsen består af nogle enkelt møder i løbet af året og så nogle timer i forbindelse med arrangementerne.
Derfor mød op til generalforsamlingen og meld dig til lidt frivilligt arbejde. Man kan også rette
henvendelse til formanden Jens E. Bendixen og melde sig eller bare høre hvad arbejdet indebærer.
På vegne af fobis
Bene
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Hele familiens
frisør...
Anne Pedersen
Mosevej 5
Tlf. 74 45 88 66

- en god forbindelse
Søndergade 1 . 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

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

Tøj til hende og ham

DET FOREGÅR
I

Skolevænget 14

2015 - 16
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Aktiviteter og arrangementer:
juni 2016
lørdag 4.jun

kl. 13.00

Kulturhuset

August 2016
lørdag 27.aug

kl. 08.00

Kulturhuset

Stevning Musikfestival 2016

hele huset

hovedrengøring

Faste tidspunkter:
Petanque
torsdage kl. 09.30 – 11.30

Vi spiller hele året - på petanquebanerne eller i salen.

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: sfogsv4@gmail.com. Deadline for materiale til næste udgave er d.16.
maj. Rundt om Stevning nr.166 udkommer d. 28. maj.
Gå ind på www.stevningkulturhus og se mere om Stevning kulturhus og de aktiviteter og arrangementer der
foregår.

OBS!

Kulturhusets bestyrelse har besluttet, at Hellig Tre Konger kun afholdes i de år,
hvor d. 5. januar (Hellig Tre Kongers aften) falder på en fredag eller en lørdag.
Hvis du har et andet forslag, vil vi meget gerne høre fra dig snarest. Du kan skrive
dit forslag til sfogsv4@gmail.com. Tak
OBS!
Stevning Kulturhus er ved at opdatere ”medhjælperbanken”, og vi vil altid gerne
have flere frivillige til at hjælpe med de forskellige opgaver der er i vores medborgerhus. Hvis du har lyst til at være en del af de frivillige hjælpere, kan ud udfylde
sedlen ”vil du være medhjælper i Stevning Kulturhus” eller sedlen ”Stevning Musikfestival 2016 – vi søger frivillige hjælpere til praktisk arbejde”
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12
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Hjælpere til Stevning Musikfestival…..
Vi søger igen i år hjælpere til vores festival:
Fredag d. 3. juni 2015 fra kl. ca. 16 +
Lørdag d. 4. juni 2015 fra kl. 12 til 23.00 +
Søndag d 5. juni 2015 fra kl. 10.00
Håber at du/I igen i år har lyst til at hjælpe til!
Vi mangler hjælpere til at sætte telte, borde, stole mm op om fredagen.
Om lørdagen til at stå i salgsboderne, ved børneområdet samt som servicemedarbejder…
Og søndag til at hjælpe med at rydde alt op igen..
Meld tilbage til os om du /I har lyst til at bidrage og med hvad?? Inden d. 8 maj 2016.
Har du spørgsmål eller lignede er du velkommen til at kontakte os pr mail el. mobil
Glæder os til at høre fra dig/jer!
Stevning Kulturhus
John Stavski

Christian Bonde

stavski@mail.dk

Bondechristian1@gmail.dk

61 27 92 13

21 94 85 78

FRA KLUBBEN

Ønsker jer alle en rigtig god sommer.
Glæder os til at se jer igen til september. Klubben kan sagtens bruge flere hjælpere, så har du lyst til at
tilbringe nogle timer sammen med Stevning´s børn er du velkommen til at kontakte klubrådet.
Heidi 2873 6193
Helle
2712 6098
Maria
2145 7289
God sommer
Sommerhilsner
Stevning fritidsklub
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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

Taxi 74 45 95 45 · Bus 74 45 95 70 · www.gftaxi.dk

Forudbestil
din taxi på
74 45 95 45

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

Massage · Urteterapi · Øreakupunktur

Tlf. 30 20 22 11
www.sundicentrum.dk

FRA NØRRESKOV-SKOLEN
www.norreskov-skolen.dk

Nørreskov-Skolen får flere elever
Fra slutningen af februar måned, starter der flere elever på Nørreskov-Skolen. Årsagen til det
er, at vi har fået muligheden for at drive modtageklasser for elever, der ikke har tilstrækkelige
danskkundskaber til at blive undervist i en almindelig klasse. Alle elever i en modtageklasse
har fået opholdstilladelse og kan være alt fra vesteuropæere, der flytter hertil – familiesammenføring via ægteskaber med dansk ægtefælde – flygtninge etc.
Vores nye modtageklasser kaldes i daglig tale for M-klasser og eleverne for M-elever eller Mbørn – uanset nationalitet!
I løbet af foråret vil vi løbende optage elever til M-klasserne. Vi opretter 3 M-klasser, med op
til 12 elever, og det betyder, at vi kan have op til 36 elever indskrevet.
Elever i M-klasserne kan modtage undervisning i op til to kalenderår i en M-klasse. Eleverne
optages løbende og derfor vil elevtallet også variere.
Eleverne kommer fra hele kommunen og derfor vil man også i Guderup kunne opleve elever,
der skal til og fra skole med bussen.
Eleverne skal gå i skole lige så mange timer som vores øvrige elever, men for at skabe den
bedste dag for eleverne, har vi lagt møde- og slippetider, så de passer med busafgangene –
og udenom de meget fyldte morgenbusser.
Når M-elevernes danskkundskaber er så gode, at de kan følge undervisningen i en almindelig klasse, udsluses de til den folkeskole, som er tættest på deres bopæl – den såkaldte distriktsskole.
Vores nye undervisningsopgave gør også, at skolen får tildelt økonomi til at drive klasserne
og samtidig har vi ansat nyt personale til at varetage opgaverne omkring M-klasserne. Der
har været stor søgning på stillingerne og vi har derfor ansat fem yderst kompetente medarbejdere, der allerede er startet.
Indtil M-eleverne begynder, er medarbejderne i gang med at forberede undervisning hvilket
bl.a. også foregår ved at være på skolebesøg på andre skoler, der har modtageklasser – både i og udenfor kommunen.
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På Nørreskov-Skolen glæder vi os over, at få flere elever på skolen, så vi kan blive ved med
at drive god skole i byen! Nørreskov-Skolen er bl.a. blevet valgt pga. gode busforbindelser til
resten af kommunen, og fordi vi har udskolingsklasser på skolen, så M-eleverne kan spejle
sig i elever i samme aldersgruppe som dem selv.

Med venlig hilsen
Carina Lykke Bielefeldt
Skoleleder

4.a vinder lysende overraskelser
Som én af vinderne i Sønderborg Kommune, har 4.a vundet
reflekser i Cykelistforbundets tegnekonkurrence: Lys på med Ludvig.
Stort tillykke til 4.a.
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FRA LOKALHISTORISK
Mindehøjtidelighed
Den 23. april kl. 10.00 afholdes traditionen tro en mindehøjtidelighed for de allierede flyvere,
der omkom ved Karlsminde 1944.
Den nedstyrtede bombemaskine, af typen Halifax, var dengang i 1944 på vej mod Østersøen
for at udlægge miner. Den startede fra basen Elvington kl. 21:00 med kurs mod Østersøen.
Godt og vel 2

time senere blev den over dansk territorium opdaget af de tyske radaranlæg,

og en natjager blev sendt af sted.
Den tyske natjager fandt den engelske bombemaskine og skød den i brand. Den engelske
pilot forsøgte at nødlande bombemaskinen på markerne med Karlsminde, hvilket endte tragisk et par hundrede meter ude i vandet. Herved druknede besætningen undtagen haleskytten der blev reddet i land af to lokale. En fisker ved navn Chr. Hansen og Erik Agergaard.
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Historien om et maleri
Motivet er Stevning Gade 19 og er malet af Jens Kaas Mortensen omkring 1958.Jens Kaas
Mortensen boede på daværende tidspunkt i Nordborg og cyklede ofte rundt på Als og malede
motiver af huse eller gårde i sin fritid. Nogle gange lavede han skitser med farveblyanter og
gjorde billedet færdigt, når han kom hjem. Andre gange havde han staffeli og malergrej med
og malede billedet på stedet.
Omkring 1960 flyttede han fra Als og på et tidspunkt forærede han maleriet tilsin bror, der
boede i Struer. Broderen døde for mange år siden, men hans kone beholdt maleriet indtil sin
død i 2014. Deres søn arvede maleriet, men mente,det hørte hjemme på Als, så da Jens
Kaas Mortensen døde i 2015 i Viborg fik hans datter Mona Mai, der er bosat i Holm på Als,
maleriet med hjem.
Hun syntes, at billedet hørte hjemme på Lokalhistorisk Arkiv i Stevning, så påden måde har
billedet været ”væk” i mange år for nu at være ”kommet hjem

20

&

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
Påsken i Svenstrup Kirke
Vi fejrer Skærtorsdags gudstjeneste i Svenstrup Kirke den 24.3. kl. 17.00-19.00 hvor vi spiser
sammen i kirken.

Pris for voksne: 50 kr.(Inkl. drikkevarer) Børn: gratis. Tilmelding til Martha Thomsen:
21 19 76 75 - gerne sms.

Langfredag, 3. april kl. 10.30.
Liturgisk gudstjeneste.
Der er ingen prædiken denne dag, hvor Jesu lidelseshistorie læses op af præsten og af folk
fra menigheden.
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Skovens dag
-vandring i Torup Skov.
Søndag d. 1. maj afholdes skovens dag, med arrangementer mere end 65 steder rundt om
i landet.
Svenstrup menighedsråd der ejer ca. 8 ha. skov ved Torup Skov, fordelt på 2-3 parceller,
inviterer på en tur i området på denne dag efter kirketid.
Bøgetræerne er nyudsprungne og jorden dækket af blomstrende anemoner.
Mødested: Nørreskovvej 37 kl.12.00 ,hvor vi før turstart sammen spiser madpakker, som
hver enkelt selv har medbragt, ( service og øl/vand forefindes).
Turens længde : ca. 3 km., som slutter kl. ca. 14.00. Husk at medbringe fornuftigt fodtøj.
Turen ledes af menighedsrådsformand Leo Vindahl Olsen.
Svenstrup menighedsråd.

2. Pinsedag, 16.maj 2016 kl. 14.00
Friluftsgudstjeneste
i haven ved Havnbjerg Sognehus.
De fem sogne på Nordals samarbejder
om den årlige friluftsgudstjeneste.
Havnbjerg Sogn er vært denne gang,
så hold øje med plakater og annoncer
med nærmere information om arrangementet,
når pinsen nærmer sig.
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Gudstjeneste i Stevning Kulturhus den 22. maj kl. 14.00
Vi fejrer gudstjeneste i Kulturhuset i Stevning og håber mange, - både børn og voksne vil
møde op.
Der er Kaffe og kage efter gudstjenesten til alle.

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Der holdes menighedsrådsmøder mandag den 18.4 og tirsdag den 17.5.
Møderne holdes i konfirmandladen og starter kl. 19.00.

CAFÉ-EFTERMIDDAGE
for ældre i konfirmandladen v/Svenstrup Præstegård

Onsdag den 30.3.16 kl. 14-16:
Vi får besøg Børge Movild, Nordborg, som er pensioneret læge og som vil fortælle os om
et projekt i Tanzania for fattige gadebørn, som han er meget engageret i og som støttes af
en gruppe danskere.

Onsdag den 13.4. kl. 14-16:
mødes vi til en sang- og fortælle-eftermiddag i kærlighedens tegn. Sognepræsten fortæller
om kærlighedens forskellige former og vi synger fællessange om kærlighed.
Kom og vær med til nogle hyggelige timer. Tilmelding senest mandagen inden på
tlf: 2167 7205. (Gerne sms.)
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Årets konfirmander
Der er konfirmation Palmesøndag den 20. marts
Amalie Søllingvrå Matzon
Sofie Katrine Hoffland
Jacob Bonde Hansen
Noelyn Baquilar Hess
Jens Frank Voss
Julie Følsgaard Maron
Helene Kliver Anker
Henriette Juul Nelsen
Sebastian Leander Junk
Nicolai Hess
Melanie Patricia Rogengell
Oliver Meeder
Oliver Bagaslao Marcussen

Hjertelig Tillykke!
Hjælp med at gøre dagen ekstra festlig:
Hejs flaget for vores konfirmander!

Døbte i Svenstrup sogn
Konrad August Precht Møller

Viede i Svenstrup kirke
Ingen

Døde/begravede ved Svenstrup kirke
Lars Norup Nielsen

****************************************************
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Husk: Kirkebilen kører:
KIRKEBIL: Bestilles hos GF-Taxi på telefon
74 45 95 45 senest dagen før gudstjenesten eller arrangementet.

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

Mere information:
www.svenstrupkirke.dk

FRA MENIGHEDSRÅDET
I forbindelse med at menighedsrådet forhøjer bidraget til E Svenstruppe, besluttede vi samtidig, at vi vil gøre det samme for Rundt om Stevning. Bidraget øges med 1000 kr, således at
det årlige bidrag fremover er på 8000 kr.
Stevning Landsbylaug takker mange gange.
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AKTIVITETSKALENDER
Faste tidspunkter:

Mandage: 1. og 3. mandag i hver måned. Lokalhistorisk åben
fra 14-17.

MARTS
Lørdag
19. mar.
19/3 til 28/3 incl.
Søndag
20. mar.
Torsdag
24. mar.
Fredag
25. mar.
Søndag
27. mar.

"Rundt om Stevning" nr. 165 udkommer.
Nørreskov-Skolens påskeferie.
Kl. 10.30. Palmesøndag. Konfirmation.
Kl. 17.00. Gudstjeneste. Skærtorsdag.
Kl. 10.30. Gudstjeneste. Langfredag.
Kl. 10.30. Gudstjeneste. Påskedag.

APRIL
Søndag
Tirsdag
Søndag
Søndag
Mandag
Fredag
Lørdag
Søndag

03. apr.
05. apr.
10. apr.
17. apr.
18. apr.
22. apr.
23. apr.
24. apr.

Kl. 10.30. Gudstjeneste. Guldkonfirmation.
Kl. 19.30. FOBIS´s generalforsamling. Idrætsforeningens lokaler.
Kl. 10.30. Gudstjeneste. Højmesse.
Kl. 10.30. Gudstjeneste. Højmesse.
Kl. 19.00. Menighedsrådsmøde. Konfirmandladen.
Kl. 10.30. Gudstjeneste i Egen Kirke. St. Bededag.
Kl. 10.00 Mindegøjtidelighed ved Karlsminde.
Kl. 10.30. Menighedsgudstjeneste.

MAJ
Søndag
01. maj
Søndag
01. maj
5/5 til 8/5 incl.
Torsdag
05. maj
Søndag
08. maj
14/5 til 16/5 incl.
Søndag
15. maj
Mandag
16. maj
Tirsdag
17. maj
Onsdag
18. maj
Søndag
22. maj
Lørdag
28. maj
Søndag
29. maj

Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Kl. 12.00. Skovens dag. Start ved Nørreskovvej 37.
Nørreskov-Skolens Kristi himmelfartsferie.
Kl. 10.30. Gudstjeneste. Kristi himmelfart.
Kl. 10.30. Menighedsgudstjeneste.
Nørreskov-Skolens pinseferie.
Kl. 10.30. Gudstjeneste. Pinsedag.
Kl. 14.00. Friluftsgudstjeneste i haven ved Havnbjerg Sognehus.
Kl. 19.00. Menighedsrådsmøde. Konfirmandladen.
Deadline for stof til "Rundt om Stevning" nr 166
Kl. 14.00. Gudstjeneste i Stevniing Kulturhus.
"Rundt om Stevning" nr. 166 udkommer.
Kl. 10.30. Gudstjeneste. Højmesse.

JUNI
Lørdag

Kl. 13.00 til 24.00. Stevning Musikfestival 2016. Velmødt!!

04. jun.

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. 166 ER DEN 18. MAJ 2016.
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