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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 Johannes Good 21 93 43 88 
 Midtvej 1 
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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- 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

Hele familiens
frisør...

Anne Pedersen
Mosevej 5
Tlf. 74 45 88 66



Egebjergvej 15
Stevning

6430 Nordborg
Tlf. 74 41 57 83

Fax 74 41 67 83

Tlf. 74 45 86 87 . Fax 74 45 84 71

Tøj til hende og ham
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FRA LANDSBYLAUGET  
 

Rundt om Stevning i 2016 
Rundt om Stevning i 2016 
169 09. november 19. november 
 
 
Stevning har en hjemmeside, www.stevning.dk, hvor bl.a Rundt om Stevning 
findes som PDF fil, og både nye og gamle numre kan findes. 
 
I Rundt om Stevning annoncerer landsbylauget sine planlagte kommende arrangementer 
som f.eks juletræstænding og borgermøde, nøjagtig som andre foreninger gør. MEN som 
noget helt nyt har vi også - som supplement - oprettet en lukket Facebook gruppe som hed-
der Stevning Landsbylaug, hvor vi også vil informere om de planlagte arrangementer såvel 
som spontane påfund, løbende tiltag m.v.  
 
 
 

FRA TRÆVLERNE 
 
Trævlernes julemarked.2016 
Trævlerne afholder  igen i år julemarked på Alsingergården i Svenstrup. 

Det er i år 30 gang trævlerne står for dette arrangement. 

Julemarkedet afholdes 26 og 27 november, den 27 er første søndag i advent. 

Der er åben begge dage fra 10.00 16.00 

Der er gratis adgang. 

Fra cafeen serveres som sædvanlig kaffe/ the med hjemmebag til fornuftige priser. 

Rundt i de forskellige stande ,er der mulighed for at gøre en fornuftig handel. 

Du kan købe dekorationer til jul ,smykker,  papirklip, og forskelligt drejet i træ. 

Der kommer også en biavler, mangler du pileflet eller et maleri kan du også få dette. 

Der kan også købes nisser,  forskelligt i strik,  hæklede duge og mangler du småkager til  jul 

er de der også, fryser du om fødderne  kan du købe de dejligst hjemmestrikkede sokker, der 

er håndsyede jule og brugsting, der er også mulighed for at gøre en god handel med patch-

work og glaskunst. 

Så mon ikke du skulle tage en tur på Alsingergården 26. eller 27. november i år. 

På gensyn Trævlerne. 



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 NØRRESKOV-SKOLEN 
www.norreskov-skolen.dk 

 
Ny skole- fritidskoordinator på Nørreskov-Skolen 
 
Fra d. 1. august er Morten Mehlberg ansat i Ungdomsskolen som skole- fritidskoordi-

nator, med primært arbejdssted på og omkring 

Nørreskov-Skolen og det tilhørende skoledistrikt. 

 

I daglig tale bliver Mortens titel SFK’er – en forkortelse af 

Skole, FritidsKoordinator. Morten er ansat som én af tre 

SFK’ere i kommunen. SFK’ernes opgave er at yde en 

slags førstehjælp for børn og unge, der ikke er i trivsel. 

Det kan både være i skolen, men også i fritiden.  

 

”Jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang med at hjælpe de børn og unge, der har 

brug for det – i samarbejde med deres bagland”, siger Morten og fortsætter: ”Og baglandet 

kan jo være mange”. ”Det kan både være forældre, familie, lærere, foreningslivet, arbejds-

markedet, det er meget individuelt, hvordan vi kan hjælpe med at få den enkelte på rette kurs 

igen”, siger Morten. 

 

Morten havde første arbejdsdag mandag d. 8. august; ”… men jeg kunne ikke vente med at 

komme i gang, så jeg var allerede i gang ugen før eleverne startede, sammen med alle læ-

rerne og pædagogerne”, siger Morten. 

 

SFK’eren er ikke en myndighedsperson, men en hjælper, der kan rådgive og støtte barnet og 

deres forældre: ”Jeg har tidligere arbejdet med børn og unge med særlige behov, så jeg ved, 

at det her er mit drømmejob” siger Morten og fortsætter: ”En stor del af arbejdet bliver at væ-

re opsøgende og også finde ud af, hvordan vi kan inddrage fx fritidslivet, så jeg glæder mig til 

også at nå til at begynde at få kontakt til dem”. 

 

Når Morten har arbejdssted på Nørreskov-Skolen er det fordi, han fungerer som bindeled 

mellem skolen og baglandet og samtidig er repræsentant for SSP, Ungdomsskolen og Klub 

G, ligesom det handler om at være tæt på dem, der har brug for hjælp.  
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Side 9:  
Als Tømrerne 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
                   Aktivitetsskema Vinter 2016 – 2017 

 
Aktivitet Start dato Tidspunkt Tilmelding /  

Tildeling 
Priser 

Motionsgymnastik 
gymnastiksal 

Tirsdag 
06. september 11:00 - 12:00 

For yderligere information 
Margit Schmidt 

26568197 

 
Kr. 200,- 

Motions badminton 
gymnastiksal 

Tirsdag 
06. 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 
07. 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 
8. 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 
8. september 19:00 – 22.00 

For yderligere information 
Poul Nissen 
20810897  

 
Kr. 100,- 

 
For yderligere oplysninger vedr. aktiviteterne, priser og trænerne - se vores hjemmeside. 

 
 Evt aflysninger vil blive annonceret i Rundt om Stevning 
 

Sæsonen slutter til april 
 

På gensyn 
SIF Bestyrelsen  

 

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

- alt snedker- og tømrerarbejde udføres



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
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FRA NØRRESKOV-SKOLEN 
www.norreskov-skolen.dk 

 
Ny skole- fritidskoordinator på Nørreskov-Skolen 
 
Fra d. 1. august er Morten Mehlberg ansat i Ungdomsskolen som skole- fritidskoordi-

nator, med primært arbejdssted på og omkring 

Nørreskov-Skolen og det tilhørende skoledistrikt. 

 

I daglig tale bliver Mortens titel SFK’er – en forkortelse af 

Skole, FritidsKoordinator. Morten er ansat som én af tre 

SFK’ere i kommunen. SFK’ernes opgave er at yde en 

slags førstehjælp for børn og unge, der ikke er i trivsel. 

Det kan både være i skolen, men også i fritiden.  

 

”Jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang med at hjælpe de børn og unge, der har 

brug for det – i samarbejde med deres bagland”, siger Morten og fortsætter: ”Og baglandet 

kan jo være mange”. ”Det kan både være forældre, familie, lærere, foreningslivet, arbejds-

markedet, det er meget individuelt, hvordan vi kan hjælpe med at få den enkelte på rette kurs 

igen”, siger Morten. 

 

Morten havde første arbejdsdag mandag d. 8. august; ”… men jeg kunne ikke vente med at 

komme i gang, så jeg var allerede i gang ugen før eleverne startede, sammen med alle læ-

rerne og pædagogerne”, siger Morten. 

 

SFK’eren er ikke en myndighedsperson, men en hjælper, der kan rådgive og støtte barnet og 

deres forældre: ”Jeg har tidligere arbejdet med børn og unge med særlige behov, så jeg ved, 

at det her er mit drømmejob” siger Morten og fortsætter: ”En stor del af arbejdet bliver at væ-

re opsøgende og også finde ud af, hvordan vi kan inddrage fx fritidslivet, så jeg glæder mig til 

også at nå til at begynde at få kontakt til dem”. 

 

Når Morten har arbejdssted på Nørreskov-Skolen er det fordi, han fungerer som bindeled 

mellem skolen og baglandet og samtidig er repræsentant for SSP, Ungdomsskolen og Klub 

G, ligesom det handler om at være tæt på dem, der har brug for hjælp.  
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”Netop fordi mit arbejde er opsøgende, er det også vigtigt for mig, at lokalområdet ved hvor-

dan de kan tage kontakt til mig”, siger Morten og henviser til, at man er velkommen til at kon-

takte ham. 

 

”De første dage med elever på skolen har været fantastiske. Det er skønt at jeg allerede 

kender mange af de større elever fra bl.a. Klub” G, siger Morten, inden han iler videre til den 

næste snak med et par elever. 

 

Fakta 
Morten er 28 år og bor i Egen. Fritiden bruges særligt på idræt, hvor han både styrketræner 
og dykker, men også underviser i dykning og sidder i bestyrelsen i en fitnessklub. 
 
Morten har været klubleder for ungdomsklubben i Guderup – Klub G i de sidste to år og har 
arbejdet som underviser og klubmedarbejder i gennem 6 år.  
 
Morten kan kontaktes på: 
mmeh@sonderborg.dk 
eller mobil: 2790 0356 
 

 

Modtagelsesklasserne 
Siden ca. d. 1. marts i år har vi, som bekendt, haft modtagelsesklasser på Nørreskov-Skolen. 

Det havde vi forberedt grundigt, hvilket også betyder, at vi ser tilbage på hele vores nye op-

gave med et spil på læben. 

 

Op mod sommerferien er flere af vores M-elever begyndt at få timer i de alm. klasser og her 

efter sommerferien vil flere og flere elever, efterhånden som de er klar, kommer ud i de alm. 

klasser og følge dele af skoleskemaet her. 

 

Såfremt man har generelle spørgsmål til modtagelsesklasserne henviser vi til den folder, der 

blev udgivet i forbindelse med, at modtagelsesklasserne startede. Folderen ligger på skolens 

hjemmeside www.norreskov-skolen.dk 

 

 

Undervisningsvejledere på Nørreskov-Skolen 
I det sidste skoleår har vi uddannet rigtig mange undervisningsvejledere. Dette er en del af 

kommunens strategi for at sikre mest mulig læring for den enkelte elev. Det kan man læse 

mere om under www.vidensbysonderborg.com 
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På Nørreskov-Skolen har vi valgt, at vi starter med at sætte særligt fokus på at opstarte vej-

ledningsfunktionerne i dansk og matematik. 
 

Møde- og slippetider for næste skoleår 
Siden skolereformen er trådt i kraft, har eleverne haft faste møde- og slippetider, hvilket vi 

ikke har ændret på for det kommende skoleår. 

 

7.  klasse har i år, som forsøg, fået mulighed for at konvertere konfirmationsforberedelse til 

en del af den understøttende undervisning. Såfremt man ikke deltager i konfirmationsforbe-

redelse, vil der være mulighed for at forældrene, for hele skoleåret, tilmelder eleven til frivillig 

lektiecafé. Den frivillige lektiecafé vil ligge mandag og onsdag fra kl. 15.15 – 16.00. 

 

 

0 – 3. klasse:  Mandag – fredag   kl. 8.00 – 14.00 

 

4 – 7. klasse:  Mandag, onsdag, fredag  kl. 8.00 – 15.00 

  Tirsdag og torsdag   kl. 8.00 – 14.00 

 

8 – 9. klasse:  Mandag & onsdag   kl. 8.00 – 16.00 

  Tirsdag & torsdag   kl. 8.00 – 14.00 

  Fredag    kl. 8.00 – 15.00 
 

 

Ansættelse af pædagogisk afdelingsleder 
Sune D. Albrechtsen (SA), der startede på skolen sidste år som afdelingsleder, har valgt at 

opsige sin stilling for at gå tilbage til idrættens verden, som han tidligere har været en del af, 

som konsulent i DGI Sønderjylland. Sune er fratrådt med udgangen af juni måned. Vi forven-

ter, at vores nye afdelingsleder tiltræder d. 1. november 2016. 

Indtil den nye afdelingsleder starter, er Anders Kirkegaard konstitueret afdelingsleder på sko-

len. Anders kommer i videst mulig udstrækning til at varetage de samme opgaver som Sune 

har varetaget.  

 

      Med venlig hilsen  

      Carina Bielefeldt 

      Skoleleder 
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FRA KULTURHUSET 
 
 
Aktiviteter og arrangementer: 
      
oktober 2016 
søndag   2.okt. kl. 14.30  Søndagscaféen caféen Caféen er åben fra kl. 14.30  til kl. 16.30 
torsdag 13.okt. kl. 15.00  Stevning læseklub caféen læseklub kl. 15.00 – 16.00 
    kontaktperson Brigitte Fogt tlf. 74 45 92 39  
mandag 24.okt.  kl. 19.00 Kulturhuset caféen første planlægningsmøde for Stevning 
                                                         Musikfestival 2017.    Kom og vær med! 
november 2016 
søndag   6.nov. kl. 14.30  Søndagscaféen caféen Caféen er åben fra kl. 14.30  til kl. 16.30 
torsdag 10.nov. kl. 15.00  Stevning læseklub caféen læseklub kl. 15.00 – 16.00 
lørdag  26.nov kl. Landsbylauget  Juletræet tændes 
 
december 2016  
søndag   4.dec. kl. 14.30  Søndagscaféen caféen Caféen er åben fra kl. 14.30  til kl. 16.30 
torsdag  8.dec. kl. 15.00  Stevning læseklub caféen læseklub kl. 15.00 – 16.00 
 
januar 2017 
søndag   8.jan. kl. 14.30  Søndagscaféen caféen Caféen er åben fra kl. 14.30  til kl. 16.30 
torsdag 12.jan. kl. 15.00  Stevning læseklub caféen læseklub kl. 15.00 – 16.00 
 
februar 2017 
søndag  5.feb. kl. 14.30  Søndagscaféen caféen Caféen er åben fra kl. 14.30  til kl. 16.30 
torsdag  9.feb. kl. 15.00  Stevning læseklub caféen læseklub kl. 15.00 – 16.00 
torsdag  9.feb. kl. 19.00 Landsbylauget caféen borgermøde 
søndag 26.feb kl. Fobis       caféen + salen     fastelavn 
onsdag  1. mar. Kl. Fobis  salen dilettant teater 
fredag  3.mar kl.  Fobis salen dilettant teater  
lørdag  4.mar kl. Fobis salen dilettant teater 
 
marts 2017 
søndag   5.mar. kl. 14.30  Søndagscaféen caféen Caféen er åben fra kl. 14.30  til kl. 16.30 
torsdag  9.mar. kl. 15.00  Stevning læseklub caféen læseklub kl. 15.00 – 16.00 
 
april 2017 
torsdag  6.apr. kl. 15.00  Stevning læseklub caféen læseklub kl. 15.00 – 16.00 
 
maj 2017 
 
juni 2017 
lørdag  4.jun kl. 13.00 Kulturhuset  Stevning Musikfestival 2017  
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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. 6. september – slutter d. 15. november 2016. 
    Hold nr. 2-2016: Onsdage kl. 09.00 – 11.00 i Caféen  starter d. 7. september -  slutter d. 16. november 2016. 
    Hold nr. 3-2016: Onsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen  starter d. 7. september -  slutter d. 16. november 2016.    

  Hold nr. 1-2017: Tirsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen  starter d. 3. januar – slutter d. 14. marts 2017. 
    Hold nr. 2-2017: Onsdage kl. 09.00 – 11.00 i Caféen  starter d. 4. januar – sluttet d. 15. marts 2017. 
    Hold nr. 3-2017: Onsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen  starter  d. 4. januar – slutter d. 15. marts 2017.    
Tilmelding og information ved Vagn Hesselager tlf. 40 18 20 60 mail: vagn@hesselager.com 
 
Bente Philipsen: Linedance - for let øvede / øvede 
   Mandage kl. 17.30 – 19.00                   sæsonen starter 5.september 2016 og slutter i april 2017 
 
Stevning Idræts Forening: Motionsgymnastik: 
 Yderligere information ved Margit Schmidt tlf. 74 45 84 93 
    Tirsdage kl. 11.00 – 12.00 i gymnastiksalen.                  Første gang d. 06.09.16. og sidste gang  14.03.2017    
        
 Stevning Idrætsforening: Motionsbadminton i Gymnastiksalen: 
  Tildeling af tider ved Linda Christensen tlf. 60 94 27 42 
   Tirsdage kl. 16.00 – 21.00 i gymnastiksalen.                  Første gang d. 06.09.16. og sidste gang  28.03.2017    
   Onsdage kl. 16.00 – 21.00 i gymnastiksalen.                  Første gang d. 04.09.16. og sidste gang  29.03.2017   
   Torsdage kl. 16.00 – 21.00 i gymnastiksalen.                 Første gang d. 08.09.16. og sidste gang  30.03.2017  
  
Stevning Idrætsforening: Kortspil i klublokalet under den gule bygning: 
    Torsdage kl. 19.00 – 22.00.                                               Første gang d. 08.09.2016. og sidste gang 
28.03.2017 
 
Stevning Fritidsklub: 
   Mandage kl. 17.30 – 19.30                                       sæsonen starter. i september 2016 og slutter i marts 2017  
 
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.20. 
september. Rundt om Stevning nr.168 udkommer d. 1. oktober. 
Gå ind på www.stevningkulturhus og se mere om Stevning kulturhus og de aktiviteter og arrangementer der 
foregår. 
 

 
 

Glemt tøj 
Vi har pakket det tøj væk, der er glemt i Stevning Kulturhus i sæsonen 2015 – 
2016. Vi gemmer tøjet til 01. juli 2017, hvorefter det gives til genbrug. Hvis du op-
dager at du mangler noget tøj, kan du henvende dig til Steffen på tlf. 60 14 24 13.  
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R
eparationer 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 landæg..!

Sæsonpræget udvalg, da vi kun sælger danske 
varer, enten egen avl, eller lokalt produceret.

Æg fra vores fritgående høns 15 stk. 30 kr.

NYHED
Aronia 
Shots

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 LOKALHISTORISK  
 
 

Lokalhistorisk  
Ny bog: 
 
Supplement til Stevningbogen: 

 
 
Vi har netop færdiggjort en opdatering af Stevningbogen, som udkom for 8 år siden, ja tiden 

går. 

Alle ejendomme er opdateret. Der er meget nyt og vi har også mere gammelt med. Bogen er 

på 172 sider i sort/hvid og uden billeder. Billederne har I i Stevningbogen. 

Pris 50 kr. Kan købes hos 

Stevning Maskinforretning 

Goods Gårdbutik 

I Lokalhistorisk: 1. og 3. mandag ml 14 og 17 

Eller hos bestyrelsen: Sine Møller, Elsebeth Breede, Helge Mathiesen, Connie Vogt, Inger 

Marie Christiansen, Kirsten Jørgensen, Karin Brodersen, Jørgen Valentin, Vagn Hesselager 
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FRA KIRKEN 
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FRA MENIGHEDSRÅDET 
 
 
Afskedsgudstjeneste Svenstrup kirke  
Vores præst Mai-Britt Josefsen Knudsen har valgt at søge nye udfordringer ved Varnæs kir-

ke. 

Menighedsrådet vil gerne sige tak for et godt samarbejde og ønsker Mai-Britt held og lykke 

fremover.  

Vi afholder afskedsgudstjeneste søndag den 9. oktober 2016 kl 14.00 , med efterfølgende 

kaffebord i Svenstrup forsamlingshus. Alle med tilknytning til Svenstrup Kirke indbydes. 

Tilmelding til : Martha Thomsen : mail  mmat@bbsyd.dk el. 21917675   

-senest onsdag den 5 oktober  
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AKTIVITETSKALENDER 
 
Faste tidspunkter: Mandage: 1. og 3. mandag i hver måned. Lokalhistorisk åben 
 fra 14-17. 
  

  
 
 
 
 
OKTOBER 
Lørdag 01. okt. "Rundt om Stevning" nr. 168 udkommer. 
Søndag 02. okt. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
Søndag 02. okt. Kl. 14.30 til 16.30. Søndagscafé. 
Søndag 09. okt. Kl. 14.00. Afskedsgudstjeneste. 
Torsdag 13. okt. Kl. 15.00. Stevning læseklub. Caféen. 
15/10 til 23/10 Nørreskov-Skolens efterårsferie. 
Søndag 16. okt. Kl. 10.30. Gudstjeneste. NN. 
Fredag 21. okt. Kl. 19.30. Stevning koncertaften. Se plakat side 3. 
Søndag 23. okt. Ingen gudstjeneste. 
Mandag 24. okt. Kl. 19.00. Cafe. Planlægning af musikfestival 17. 
Søndag 30. okt. Kl. 10.30. Menighedsgudstjeneste. 
 
NOVEMBER 
Søndag 06. nov. Kl. 14.00. Alle Helgens gudstjeneste. NN. 
Søndag 06. nov. Kl. 14.30 til 16.30. Søndagscafé. 
Onsdag 09. nov. Deadline for stof til "Rundt om Stevning" nr. 169. 
Torsdag 10. nov. Kl. 15.00. Stevning læseklub. Caféen. 
Søndag 13. nov. Kl. 10.30. Gudstjeneste. NN. 
Lørdag 19. nov. "Rundt om Stevning" nr 169 udkommer. 
Søndag 20. nov. Kl. 10.30. Gudstjeneste. NN. 
Lørdag 26. nov. Kl. 10 til 16. Trævlernes julemarked. Alsingergården. 
Søndag 27. nov. Kl. 10 til 16. Trævlernes julemarked. Alsingergården. 
Søndag 27. nov. Kl. 10.30. Menighedsgudstjeneste.  
 
 
 
DECEMBER 
Søndag 04. dec. Kl. 14.30 til 16.30. Søndagscafé. 
Torsdag 08. dec. Kl. 15.00. Stevning læseklub. Caféen. 
 
 
 
 
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. 169 ER DEN 9. NOV. 2016. 
 
 


