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Pedel Frank Boye (Guderup)
KFUM-spejderne
Carsten Davidsen
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Lokalhistorisk forening
Vagn Hesselager
Stevningnorvej 45
Madklub (tilmelding)
Else Willadsen
Hjortspringvej 1
Ringriderforeningen
Claus Hansen
Vestermarken 9
Hjortspringvej 5
Skolebestyrelsen
Henrik Christensen
Gl. Guderup 21
Bo Scharff
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Kalvehavevej 3
Stevning Brandværn
Poul Nissen
Skolevænget 9
Stevning IF
Anette Bendixen
Skolevænget 24
Stevning Kulturhus
Steffen Fog
Sandvigvej 4
Stevning landsbylaug
Lene Sørensen
Hjortspringvej 19
Stevning Vandværk
Kjeld Nissen
Ravnsbjergvej 3

30 23 82 55
88 72 43 95
40 17 61 41
20 97 82 06
29 49 50 51
74 45 94 21
74 45 83 70
21 74 88 58
23 40 84 34
74 45 62 05
20 81 08 97
74 45 87 89
52 19 18 13
28 57 80 70
74 45 94 26

Se bladet i farver på: http://stevning.infoland.dk/
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MALERIUDSTILLING PÅ NYGÅRD
Påsken 2012

Udstillere:

Fernisering:

Åbningstider:
Traktement:

Maleren Lise Tuxen udstiller billeder med en motivverden, der
vipper mellem abstraktion og ekspressionistisk landskabsmaleri.
Der anes et familieskab med den bornholmske maler Oluf Høsts
kolorit.
Maleren Ninne Nielsen udstiller malerier udført i et antydet,
abstrakt formsprog, der giver mindelser om den franske maler
Matisse.
Keramikeren Bibi Hansen udstiller bl.a. smukt udførte krukker.
Fernisering finder sted Skærtorsdag 5. april kl. 15.00. Her vil
der også være musikalsk indslag med elever fra Sønderborg Musikskole.
5. april til og med 9. april, alle dage kl. 13.00 – kl. 17.00.
Der kan købes kaffe og kage alle dage.

Alle er velkomne til maleriudstilling på Nygård i Nørreskoven på Als
www.nygaard-als.dk
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FRA LANDSBYLAUGET
Referat fra Borgermøde, 9. februar 2012.
Status på Landsbylauget arbejde 2011
John Svane Christensen bød velkommen og
informerede om landsbylaugets arbejde, herunder status på vores ansøgning om permanent fartmåler i Stevning. Vi har fået afslag, og afslaget begrundes som følger:
”Jeres ansøgning om at få opsat en stationær fartmåler i Stevning, drøftede vi med politiet
den 19. januar 2012. Ansøgningen må vi desværre give afslag på.
Afslaget er begrundet ud fra resultaterne fra vores egne trafikmålinger og på antallet af udkørsler til Oksbølvej.
Trafikmålingerne viser, at der kører ca. 3300 motorkøretøjer i døgnet på Oksbølvej, at de
kører med en gennemsnitsfart på 43,4 km/t og at 15 % af dem kører hurtigere end 61,5 km/t.
Disse resultater sammenholdt med, at de bilister, der kører meget stærkt, ikke vil sænke farten på grund af en fartviser, og at der kun er 1-2 ejendomme, som har udkørsel direkte ud til
Oksbølvej, gør, at vi må give afslag på jeres ansøgning om at få opsat en stationær fartviser,
eller for så vidt også nogen anden form for fartdæmpning i Stevning.”
Trafikmålingerne kan ses på forsiden af vores hjemmeside, stevning. infoland.dk
Fremlæggelse af Masterplanen vedr. Spiloppen og
Børnehuset v/ Erling Andresen, Chef for dagtilbud og
børneområdet /Marianne Møller Nielsen, Leder af Dagtilbud Nørreskoven
ErlingAndresen gennemgik masterplanen på overordnet niveau og Marianne fremlagde derefter indstillingen
lavet af bestyrelsen i Dagtilbud Nørreskoven.
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Fremlæggelse af Hjortspring gruppens arbejde
John gennemgik slides med argumenter for hvorfor vi mener at Hjortspring Børnehus bør ”overleve”
Panel diskussion med politikere og embedsmænd
Erling Andresen
Tage Petersen (V + formand for BUU)
Heidi Schøber Christensen ( Bevar Hjortspring børnehus)
Hanne Christensen (A)
Marianne Møller Nielsen
Der blev kommenteret på kryds og tværs vedr. Masterplanen og indstillingen fra
Dagtilbud Nørreskoven. En god og konstruktiv debat blev ført i god tone. Det kan
vi bestemt godt være bekendt.
Mødet medførte en beslutning fra kommunen om at inddrage forældre fra
Hjortspring børnehus inden afgørelse om lukning kan tages.
Uddeling af Stevning Landsbylaugs pris
Prisen gik i år til Susanne Zimmermann for det store arbejde,
hun har leveret i forbindelse med fritidsklubben.
Valg til Landsbylauget
På valg var Claus Bonde og John Svane Christensen.
Claus modtog genvalg og John valgte at udtræde af lauget.
Dorthe Hansen er indtrådt i lauget, som nu ser sådan ud:
Formand: Lene Sørensen
Næstformand: Jens Peter Christiansen
Kasserer: Margit Schmidt
Medlem: Claus Bonde
Medlem: Dorthe Hansen
1. suppleant: Jens Madsen
2. suppleant: Michael Christensen
Valg til Kulturhusets bestyrelse
På valg var Steffen Fog, John Stavski og Christian Bonde. Alle modtog genvalg.
Suppleanterne modtog også genvalg.
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FRA RINGRIDERFORENINGEN
Bedre sent end aldrig...!
- men det er med stor beklagelse at vi ikke før nu har fået udtrykt en stor tak til alle forretningsdrivende i Stevning og omegn, for de fine sponsorgaver vi modtog til sidste års ringridning. 1000 tak.
Også en speciel tak til Bent Bladt for at sponsorere hoppeborgen og til Jacob Rudolph for
igen at ville huse ringriderfesten. Foreningen fik også et nyt køleskab sidste år som Allan Johansen, Stevning havde skaffet til os, det er vi meget glade for så også mange tak til ham.
Tak til alle som hejste flaget på denne dag og som besøgte ringriderpladsen, det er flot at så
mange bakker op omkring dette årlige arrangement.
Forberedelserne til årets ringriderfest er allerede i gang og vi glæder os til at se jer alle til en
"glant daw å awten" lørdag d. 1. september.
På gensyn
Mvh Bestyrelsen

Rundt om Stevning i 2012
Blad nr.
142
143
144
145

Deadline

16/05
15/08
19/09
14/11

Madklubben

Hvis man ønsker at deltage i madklubben, skal man huske:
TILMELDING SENEST 3 DAGE FØR TIL:
Else Willadsen
TLF. 74 45 83 70
Kommende datoer for madklubben: 2/4, 8/5, 6/6
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Udkommer
26/05
25/08
29/09
24/11

Støt vore annoncører
– de støtter os

- en god forbindelse
Gl. Guderup 2 . Guderup . 6430 Nordborg . Tlf. 74 45 84 15

•
•
•
•
•
•
•
•

Nyanlæg af haver
Græsslåning
Hjemmeservice
Vedligeholdelse
af små/store arealer
Hækklipning
Belægningsarbejde
Træfældning
Beskæring m.m.

v/Bjarne Bladt
Dyndvedgade 11 · 6430 Nordborg
Tlf. 74 45 94 03 · Mobil 22 17 24 74

Als Entreprenørforretning ApS
Aut. kloakmester
v/ Claus Bonde - tlf. 40 59 93 12
Bent Jespersen - tlf. 21 78 01 63
Stevning - 6430 Nordborg
- også salg af sand og støbemateriale

Tlf. 74 45 86 87 . Fax 74 45 84 71
Salon
Hvirvel
v/ Jonna Olsen

74 45 35 85

Salon Hvirvel

Sandvej 31, Svenstrup
6430 Nordborg

Åbningstider:

Tirsdag 8.30Nye
- 13.00
Åbningstider:
Onsdag 8.30 - 17.30
v/ Jonna
Olsen
Tirsdag
8.30 - 17.30
Torsdag 8.30 - 13.00
Fredag 8.30 - Onsdag
17.30
8.30 - 17.00
Lørdag
efter Torsdag
aftale
Åbningstider:
Sandvej 31,
Svenstrup
8.30 - 17.00
Mandag
Tirsdag 8.30 - 13.00
6430
Nordborg lukket
Fredag
8.30
- 17.00
Onsdag
8.30 - 17.30
Mandag
Torsdagefter
8.30aftale!
- 13.00
Fredag 8.30 - 17.30
Lørdag
efter aftale
Mandag
lukket

74 45 35 85

Tøj til hende og ham

FRA NØRRESKOV-SKOLEN
www.norreskov-skolen.dk

Nørreskov-Skolens nye skoleindsats
Vores skolebestyrelsesformand Henrik Christensen har lavet flg. indlæg om opstarten på vores udviklingsplan:
I efteråret har alle skolens lærere haft mulighed for at tage stilling til hvilke pædagogiske
værktøjer, de har mest brug for at blive styrket indenfor. Det skete da vores
eksterne konsulent Helle Fisker var på besøg i klasserne og talte med lærerne.
Valget var meget klart: Lærerne vil gerne arbejde med positiv psykologi.
Henrik skriver:

De 24 styrker
Efter to omgange med positiv psykologi vil vi gerne benytte muligheden for at fortælle jer om
dette nye tiltag på Nørreskov-Skolen. Det er fantastisk at se den energi og indgang som vores lærere lægger for dagen i forbindelse med dette emne, som er et fokus punkt i vores nye
5 års plan for Nørreskov skolen.
Man bliver som bestyrelse og forældre glad over, at lærerne er parate til at lære om dette
spændende emne.
Der er ingen tvivl om, at det vil bidrage til, at vores børns lyst til at lære styrkes og bevares.
Et must som vi også som forældre må være med til at tilskynde. For meningen med dette er
at vi på Nørreskov-Skolen vil opleve, hvordan man vil fremme trivsel, optimisme, mod og
styrker.
Og lige præcis styrker er noget, som alle børn har. Styrker som vi måske tror, er et problem,
men hvor man ved at gribe det rigtigt an og fordi man nu
får et værktøj til at forstå hvorfor, kan blive til en positiv
ting. Værktøj som fokuser på, hvordan man finder, tager
udgangspunkt i og arbejder ud fra børns personlige styrker.
Og for at læreren kan forstå børnenes styrker, bliver de
nødt til først at forstå deres egne styrker. For der med
kan de bedre udvikle vores børns styrker, både de stærke og de mindre stærke.
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Hvad er så det der styrker for noget? Der findes 24 styrker, hvor f.eks. kreativitet, nysgerrighed, humor, håb og tilgivelse er nogl e af dem. Og vi har alle sammen styrker, hvor nogle vil
være stærke og andre svage. Ved at vedkende sig sine stærke og svage styrker kan man
arbejde med det, man ved er bedst for en selv. Og lige præcis det kan være med til at få den
enkle elev til at blive bedre i skolen.
Ved at have fokus på ens styrker og aktivere dem, får man mere energi, øget motivation og
lyst til at lære. Og det kan vi som forældre jo ikke være utilfredse med. Vores børns fremtid er
jo noget at det, vi alle går og tænker på, og dette vil helt klart hjælpe med til, at de får de
bedste redskaber med i rygsækken til en videre uddannelse.
Husk at:
Styrker handler om, hvad der får dig til at føle dig stærk - ikke hvad andre synes, du er
god til!
Så nu er det på med den positive hat, så vi kan få verdens bedste lærere og derved
børn. Find dine styrker og vær med til en ny fremtid for Nørreskov-Skolen.
Hvis du som forældre selv vil finde dine styrker, så begynd med at besøge hjemmesiden viasurvey.org og registrer dig som bruger. Hvis din internetbrowser er sat til dansk, vil testen
automatisk være på dansk.
http://www.viasurvey.org/Account/Register/
Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen Nørreskov-Skolen.

Undervisning af højtbegavede

Nørreskov-Skolen er blevet valgt som én af de 3 skoler i Sønderborg kommune, som skal
undervise særligt begavede elever.
Undervisningen kommer til at foregå 2 timer om ugen, og holdet kommer til at bestå af elever
på mellemtrinnet fra Nørreskov-Skolen og de omkringliggende skoler på Als.
Vi har valgt at undervise i de naturvidenskabelige fag – altså matematik og Natur & Teknik.
Målet er, ligesom for alle andre elever, at hver elev skal bruge sit
fulde læringspotentiale og
udfordre dette gennem deltagelse i særligt tilrettelagt undervisning, og udvikle sig alsidigt og
personligt.
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Målgruppen er folkeskoleelever fra 4.- 6. klassetrin, der er højt/særligt begavede, og som
læringsmæssigt vil kunne profitere af en særligt tilrettelagt undervisning med større intellektuelle udfordringer, end undervisningen sædvanligvis rummer.
Potentielle elever spottes af lærerteamene på skolerne inden sommerferien 2012, hvorefter
hjemmet kontaktes med henblik på afklaring, om forældrene ønsker at benytte sig af tilbuddet.
Undervisningen skal tage udgangspunkt i den enkelte elev. Det er væsentligt, at der skabes
rum til at afdække interessefelter, læringsstil og fagligt niveau. Eleverne skal have løbende
tilbagemeldinger på, hvordan det går og udfordringer der passer til deres intellekt og personlighed. Lærerens rolle er primært at sætte rammer for undervisningen, så eleverne får kendskab til mål og deltager i målsætningsprocessen, hvorved de får indflydelse på undervisningen. På sigt er det meningen, de skal blive bedre til selv at finde udfordringer.

FRA SPEJDERNE
Affaldsindsamling
Vær med til at holde din by ren sammen med spejderne.
Søndag den 22. april 2012 kl. 10-12 er der igen affaldsindsamling med udgangspunkt
fra Spejderhytten Bærensmølle, Dalvej – se også www.dn.dk
Kom og vær med!
Hvorfor samler vi affald?
x

Affald i naturen skade vores grundvand.

x

Affald i naturen er grimt og ødelægger vores naturoplevelser.

x

Affald i naturen skader vores dyr – som kan skære
sig på noget skarpt eller kom til at spise noget giftigt.
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Hvad kan du gøre?
x

Genbruge: Køb ind i genbrugsbutikker og giv eller sælg dine brugte ting.

x

Undgå madspild: Planlæg dine indkøb og gem madrester til dagen efter.

x

Minimér emballage: Vælg de varer, som er mindst emballerede.

x

Brug med omtanke: Brug f.eks. kun alufolie til varme fødevarer – brug madpapir til
madpakken.

x

Sorter: Sorter dit affald og aflever det på genbrugsstationerne, så ressourcerne fra affaldet kan genanvendes.

Spejderhilsen fra Hjortspring-gruppen
Yderligere info ved henvendelse til GRF. Bjørn Schindelhelm Petersen tlf. 42609006

FRA FOBIS
Dilettant 2012.

FOBIS og dilettanterne vil igen i år gerne TAKKE for den store opbakning til årets dilettantforestillinger.
Der har været mange flotte og gode tilbagemeldinger på stykket, alle fortæller, at de fik rørt
lattermusklerne og gik hjem efter nogle gode timer i kulturhuset.
FOBIS vil derfor gerne sige STOR TAK til alle der har været med til, at arbejde for, at dilettant
igen i år blev en succes.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Skuespillerne
Instruktør
Sponsorer:
Keld Nissen, ALS specialfoder
Henrik`s bageri
Lys i Laden, Pøl.
Jan´s Malerforretning.
Als Enterprenørforretning v/ Claus Bonde
Johannes Good`s Gårdbutik
Heden Maskinforretning
Stevning Snedkerforretning v/Anders Larsen
Skadborg byg
GF taxi
Reservedelslager Nord.
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Fastelavn 2012:

Søndag d. 19.02.2012, var der, som vanlig tror igen fastelavnsfest for børn og barnlige sjæle
i Kulturhuset.
Der mødte ca. 45 flot udklædte børn op. Alle havde en rigtig god eftermiddag, hvor der blev
slået katten af tønden, spist slik, kage og drukket kakao.
Følgende børn blev konge og prins/prinsesse:
Mindste
Konge

Pernille Høj Jensen

Prins

Mads Frederiksen

Mellemste
Konge

Katrine Hesselager Rothe

Prins

Cristian Fynbo Hansen

Store
Konge

Emil Hansen

Prins

Anne Frost

FOBIS Generalforsamling.

Onsdag 11.4.2012 kl. 19.30. i cafeén i Kulturhuset.
Dagsorden:
x

Velkommen ved formand

x

Valg af dirigent

x

Valg af referent

x

Formandens beretning

x

Regnskab ved kassere

x

Valg til bestyrelse

x

Valg af 2 suppleanter

x

Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant

x

Indkomne forslag

x

Evt.

Indkomne forslag skal sendes til formand Jens Erik Bendixen, Skolevænget 24 senest d.
04.04.2012.
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Opfordring
FOBIS holder generalforsamling den 11. april 2012 kl. 19.30 i cafeen, Kulturhuset.
Andetsteds kan ses dagsorden for generalforsamlingen.
FOBIS vil gerne opfordre til fremmøde ved generalforsamlingen.
FOBIS er en forældreforening, som blev stiftet i 1965. FOBIS blev dannet, mens der endnu
var en skole i Stevning. Foreningens formål var at afholde nogle arrangementer og derved
skaffe noget kapital som blev delt ud til skolen eller klassekasserne, som kunne gøre brug af
pengene til udflugter eller lignende arrangementer.
Efter skolens nedlæggelse er der ikke blevet delt midler ud til skolen længere. Foreningen
støtter nu diverse foreninger samt kulturhuset i Stevning, hvis der skønnes at være et behov
derfor.
Foreningen er af den opfattelse, at når kapitalen kommer fra byens borgere, bør kapitalen
også bruges samme sted, hermed forstået i Stevning.
Foreningens bestyrelse skal jfr. vedtægter bestå af 7 personer. På nuværende tidspunkt at
der kun 6 medlemmer i bestyrelsen.
Hvis foreningen skal forblive ved med at bestå som en
selvstændig forening, er der brug for flere og nye kræfter til bestyrelsen.
På et tidspunkt skal der nytænkning til og vi må se i
øjnene at dette tidspunkt er nået.
Mød nu op og deltag i foreningslivet i Stevning. Både for dit eget vedkommende, men så
sandelig også for byens vedkommende.
Fobis afholder traditionelt fastelavn – Sankt-Hans og dilettant.

Med venlig Hilsen
FOBIS.
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DET FOREGÅR
I

Skolevænget 14

2012
15

April 2012
Mandag 2.apr.
Mandag 16.apr.
Mandag 23.apr.
Mandag 30.apr.

kl. 14.30
kl. 14.30
kl. 14.30
kl. 14.30

Else Willadsen
Else Willadsen
Else Willadsen
Else Willadsen

caféen
caféen
caféen
caféen

Motion for ældre
Motion for ældre
Motion for ældre
Motion for ældre

Maj 2012
Mandag 7.maj
Tirsdag 8.maj.
Mandag 14.maj
Mandag 21.maj

kl. 14.30
kl. 18.00
kl. 14.30
kl. 14.30

Else Willadsen
Madklubben
Else Willadsen
Else Willadsen

caféen
køkken
caféen
caféen

Motion for ældre
Madklubben, fællesspisning
Motion for ældre
Motion for ældre

Juni 2012
Lørdag 2.jun.
Onsdag 6.jun.
Fredag 15.jun.

kl. 13.00
kl. 18.00
kl. 18.00

kulturhuset
Madklubben
Kulturhuset

køkken
caféen

Stevning Musikfestival 2012
Madklubben, grillmenu med salat
Fødselsdagsfest for de frivillige hjælpere.

Faste tidspunkter:
ældregymnastik:
Yderligere information ved Else Willadsen tlf. 74 45 83 70
Mandage
kl. 14.30 – ca. 15.30
sæsonen starter mandag d. 6. februar
Stevning Idræts Forening: Zumba:
Yderligere information ved Margit Schmidt tlf. 74 45 84 93
Onsdage kl. 18.00 – 19.00 i gymnastiksalen.
Første gang d. 08.09.2011 og sidste gang april 2012.
Onsdage kl. 19.30 – 20.30 i gymnastiksalen.
Første gang d. 08.09.2011 og sidste gang april 2012.
Lokalhistorisk Forening: Åbent hus - alle er velkomne
Der er åbent 1. og 3. mandag i måneden kl. 14.00 – 17.00 (undtaget juli, august og december måned)
Denne Kulturhus-folder er en fast del af Rundt om Stevning og E SvenstruPPe. Hvis du/i har en eller flere
aktiviteter der skal foregå i Stevning Kulturhus, kan den/de offentliggøres her i folderen. Materialet til folderen
skal sendes til Steffen Fog, Sandvigvej 4, tlf. 52 19 18 13, mail: sfogsv4@gmail.com . Deadline for materiale
til næste udgave er d. 14. maj. Rundt om Stevning nr.141 udkommer d. 26. maj og E`SvenstruPPe udkommer
ca. d. 29. maj.
NYT! Gå ind på www.stevningkulturhus og se mere om Stevning kulturhus og de aktiviteter og
arrangementer der foregår.
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Stevning Musikfestival
søger frivillige hjælpere til praktisk arbejde
Fredag d. 1. juni mellem kl. 14.00 – 20.00
Lørdag d. 2. juni mellem kl. 09.00 – 24.00
Søndag d. 3. juni mellem kl. 10.00 – 14.00
Hvis du har lyst til at deltage i et hyggeligt samarbejde, bedes du kontakte Steffen, John,
Christian eller Helle senest d. 14. april, og fortælle hvornår du gerne vil hjælpe.
I begyndelsen af maj får du besked på hvad du skal hjælpe med og hvornår.
Det er derfor vigtigt at du oplyser navn – telefonnummer – mailadresse.
Alle frivillige hjælpere bliver inviteret med til Kulturhusets 7 års fødselsdagsfest fredag
d. 15. juni.
Vi håber der er rigtig mange der har lyst til at hjælpe os.
Venlig hilsen
udvalget for Stevning Musikfestival.
Steffen Fog
John Stavski
Christian Bonde
Helle Jordt

Sandvigvej 4
Sandvigvej 7
Hjortspringvej 26
Østermarken 24

5219 1813
7445 9213 / 6127 9213
7445 8578 / 2194 8578
7445 0306 / 2712 6098

steffen@stevningkulturhus.dk
john@stevningkulturhus.dk
christian@stevningkulturhus.dk
helle@stevningkulturhus.dk

I fællesskab –
laver vi en hyggelig og folkelig musikfestival i Stevning
18

Med venlig hilsen bestyrelsen for Stevning kulturhus

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

Massage · Urteterapi · Øreakupunktur

Tlf. 30 20 22 11
www.sundicentrum.dk

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

ALS SPECIALFODER
v/Kjeld Nissen

Ravnsbjergvej 3, Stevning
6430 Nordborg, tlf. 74 45 94 26
Vi sælger foder til: Heste . Får . Kaniner . Fugle . Hunde m.m.

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

FRA LOKALHISTORISK FORENING
Hvem var ”Rasmus Kochtosk”
(Beretning om en original i området)

De fleste lokalområder har haft deres originaler – mennesker, der ved deres udseende og
væremåde har skilt sig ud fra det store flertal. Også her på egnen har vi haft vore originaler,
og én af dem var Rasmus Kochtosk, som mange af egnens ældre endnu husker.
Historien om Rasmus starter her i Svenstrup Sogn.
I Ramsel nr. 5 boede fra 1818 – 1852 Hans Hansen, gift med Anne Margrethe Jørgensen, de
havde 6 børn. Et af dem var fisker Rasmus Hansen f.
1829 og gift 1858 med Marie Hansen f. 1832 i Holmskov, (farfar til Rasmus Kochtosk). De byggede 1872 et
lille fiskerhus ved Karlsminde (nr.27).
Her fik de 3 sønner, Hans f. 1859 – Christian f. 1862 og
Rasmus f. 1872.
I 1877 flytter Rasmus og Marie Hansen til Holmskov i
Egen sogn – Maries hjem.
Rasmus Hansen f. 1872 blev også fisker og boede
Ramsel 5 (onkel til Rasmus Kochtosk). Christian Hansen bliver 1890 gift med Cathrine Marie Kock fra Bosted Hoved.
De får 2 børn: Rasmus f. 20. april 1893 og Cathrine f.
5. januar 1895, død 11. maj 1895, moderen dør i barselsseng d. 8. januar 1895, og 1897 gifter Christian Hansen sig 2. gang med Kirsten Hansen
Wriborg fra Havnbjerg. De får 2 børn: Christian f. 1898 og Johannes f. 1900.
Egen lokalhistorie forening skriver i deres årsskrift fra 2006 følgende historie om
Rasmus Hansen:
Rasmus bliver født på Bosted Hoved som den ældste af 3 søskende. Hans far var fisker, hvilket afstedkom, at han i folkemunde blev kaldt ”Rasmus Kochtosk”. Rasmus voksede op
under ret så trange kår. Huset, familien boede i, havde faderen selv bygget. Det lå lige uden
for skoven langs med vejen ned mod Bosted Hoved.
Huset er i dag nedrevet og det eneste, der er tilbage, er et gammelt æbletræ, der endnu står i
den tidligere frugthave. Hjemmet lå meget ensomt og isoleret, og det kom nok til at præge
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Rasmus gennem livet. Han var vel det, man i dag ville kalde udviklingshæmmet, og levede i
en verden helt for sig selv.
Rasmus havde sin skolegang i Elstrup og blev konfirmeret i Egen kirke. Han kom imidlertid
aldrig ud at tjene ligesom sine jævnaldrende, men han gik mange og lange ture rundt om på
Als. De ældre i Egen sogn husker ham som den store, godmodige mand med det runde vejrbidte ansigt, de fremstående tænder og let rindende øjne.
Ved høst tide var der imidlertid brug for Rasmus, han
var i mange år medhjælper ved det store tærskeværk,
der efter høst gik på omgang hos bønderne. Dengang
var der ikke monteret avnepuster, så Rasmus blev
avnebærer – et beskidt og dårligt betalt arbejde, men
Rasmus var tilfreds og beklagede sig aldrig, og så
havde han jo også sin gode mad den dag. Han var
også en overgang daglejer på Hjortspring. Drillerier og
nedsættende bemærkninger skortede det ikke på,
men de bed ikke rigtig på ham. Han kunne derimod godt give igen og sætte drillepinden i forlegenhed.
Rasmus var musikalsk og havde en god sangstemme. Han havde en gammel grammofon
med håndsving og nogle slidte plader, som var hans kæreste eje. Og med grammofonen under armen – pakket godt ind i et tæppe – vandrede han fra hus til hus og gav en slags ”koncert” for beboerne. Som belønning vankede der lidt småpenge eller et måltid mad, og på den
måde hutlede han sig gennem livet. Rasmus sagde ikke ret meget, men gik ofte og snakkede
med sig selv eller sang gamle viser. Skete det, at han ikke nåede at komme hjem, overnattede han i en af de gamle kirkestalde. Rasmus havde flere sære tilbøjeligheder, blandt andet
elskede han at gå i dameundertøj, og på fødderne havde han allerhelst sine store hjemmelavede træsko. Han havde aldrig strømper på, så om vinteren var hans fødder tit mørkerøde og
hævede af frost.
Efter moderens død fik han lov at blive boende i det, der kaldtes Louises hus i Gammel Guderup. Han var den sidste, der boede i huset, som nu er nedrevet.
Sine sidste år tilbragte han på Løgumgård, en instition for udviklingshæmmede, men han
fortsatte med at gå sine ture ad de alsiske landeveje, og det var da også på landevejen, han
endte sine dage, idet han en mørk og regnfuld aften blev dræbt ved en trafikulykke på Sydals. Det skete den 14. januar 1956. Rasmus blev 63 år gammel og er vel i dag glemt af de
fleste, hans grav kunne man indtil for ganske nylig finde i det nordøstlige hjørne af Egen Kirkegård.
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Under pseudonymet ”Kalle fro Als” skrev en lokal rimsmed følgende om Rasmus:

Han stow i min butik dengang – en trist decemberdaw:
”Æ ønske glæjle jul,” – mildt å troskylle var hans blik.
”E pla`re te min speel`dås er ov den hielt richte slaw,
å æ tøs no, høgge, te do sku ha et styk musik.”
”Hva ska vi tej for jenn – æ hæ dem jo snart oll,
ska vi tej Glejle Jul – Højt fra træets ell Det kime no.”
”Vi kan å tej dem ædde rej, som det no best kan foll,
hvor læng vi blyve vè – høgge – det bestemme do.”
Rasmus speel manne pla`re – e kunde kam og gik.
Di ga ollsammel Rasmus et smil – et venle nik.
Da han så gø sig færre te å gå – å snart ho ollting klar,
So e te ham: ”Tøv no e lidt Rasmus, do ska skam ha en øl
og så en goj cigar.”
Men Rasmus so: ”Æ drikke itt – å ryche itt tobak,
å æ må da å helle sej dig, te æ spis ingen slik.
Men æ spa` sammel te en cykel, å æ seje da så manne tak
for hver lill skilling, æ kan pot i min fek.
Så fæk han da en krone – å så traske han astej,
glaj som et barn, men han kom kun et styk hen a e vej –
så køe en bil ham øve. Å så va Rasmus` ti` forbi.
En nabo so te mæ: ”Gå o e vej e dav, det er det sam som å rejs i e kri.”
E folk forstov it Rasmus, å han ho da å et øchenavn,
men det vil vi it nævn e dav – det er it te noue gavn.
Folk so han var et fjåch, men der er no jenn ting æ troor:
Et harmløst og troskylle fjåch ska å ha lov te å løv o vor jord.
Sine Møller
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Farvehandel Salg til private

Hjortspringvej 17 . 6430 Nordborg . Mobil: 24 24 14 94

Guderup
Butik tlf. 73 15 10 10 · Spisekrog tlf. 73 15 10 17

Åbningstider:
Man. - fre. 9.00 - 19.00 · Lør. 8.00 - 16.00 · 1. søn. i mdr. 10.00 - 16.00

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

v/Rasmus Burmeister, Stevning

Massage i dit eget hjem
Tlf.: 20 18 02 51

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
Særlige begivenheder i Svenstrup Kirke og Sogn april - juni 2012:

Årets Konfirmation 2012:

Robin Schmüser Thy - Egebjergvej 2, Sine Leander Junk - Sandvej 5
Stinna Nielsen Bonde - Dalvej 1, Patrick Lorentzen - Kløvertoften 26
Rikke Bak Frølund - Stevning Gade 18, Louise Rod Nørholt - Ugebjergvej 39
Marisa Louise Avalon Marchant – Vestertoften 30, Mikkel Wulf Hansen - Kastanievej 12, Sebastian Albeck Jonas - Voldgade 19A, Cecilie Lind Pallumblad - Egebjergvej 6
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Påsken 2012 i Svenstrup Kirke:

Påskens gudstjenester handler om at rykke tættere på hinanden og på lyset:
Vi begynder den 5. april med en skærtorsdagsnadvergudstjeneste kl. 19.00, hvor vi bogstaveligt nærmer os hinanden i et bordfællesskab i kirken. Vi prøver at indleve os i den forsonede mangfoldighed, som Jesus fællesskab med disciplene rummede. Ved gudstjenestens
slutning bærer vi alterets lys og stage ud.
Langfredagsgudstjenesten den 6. april kl. 10.30 bliver en meditativ gudstjeneste over korsordene. Korsordene læses af frivillige og sættes i et nutidigt lys.
Påskesøndag d. 8. april kl. 10.30 bærer vi alterlyset ind igen og holder en rigtig ”Svenstruphøjmesse”, der fejrer opstandelsens og tilgivelsens lys.
2. påskedag Mandag den 9. april mødes vi ved kirkens parkeringsplads kl. 10.30 og
arrangerer fælles kørsel til stensætningen foran Nygård i Nørreskoven. Med udgangspunkt i
de to disciples flugt væk fra Jerusalem – Emmausvandringen -, hvor den opstandne Jesus
møder dem og får dem til at genvinde håbet, foretager vi en vandring med oplevelser af det
guddommeliges nærvær i naturen. Vi slutter med en kort nadvergudstjeneste i Svenstrup
Kirke kl. ca. 14.00. Medbring selv drikke og lidt spiseligt til turen.
Søndag d. 22. april kl. 16.00 Spaghettigudstjeneste – Familiehygge i Svenstrup Kirke med
efterfølgende spaghetti i konfirmandladen. Tag alle børnene med til fortælling, drama og
sang i en stemningsfuld kirke. Kl. ca. 16.45 går vi ned og spiser spaghetti med kødsovs i konfirmandladen.
Torsdag d. 17. maj Kristi Himmelfarts dag kl. 19.00 Musikgudstjeneste
Mandag d. 28. maj kl. 10.30 Udflugtsgudstjeneste til Nygård i Nørreskoven med deltagelse af jazzorkestret ”Saxappeal” og med hav og himmel som altertavle. En traditionsrig
dag, hvor jazztoner og natur fører os lige i armene på taknemmeligheden. Husk skovturskurven til en hyggelig frokost i det grønne med et par ekstra jazztoner efter gudstjenesten.

Dåbslørdage

Lørdag den 14. april og den 2. juni er der derfor afsat mulighed for få sit barn døbt ved en
særlig lørdagsgudstjeneste. Der henvises i øvrigt til søndagsgudstjenesterne.
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Evangelisk kvarter
Et evangelisk kvarter kan vare fra et splitsekund til en evighed. Det er
både et sted og et tidsrum: et kvarter – et sted, hvor man kan bo - og
en stund - et frikvarter.
- et evangelisk kvarter:

” Jesus sagde til dem: ”Sandelig, sandelig siger jeg jer: Moses gav jer ikke brødet fra
Himlen, men min Far giver jer brødet fra Himlen, det sande brød!
For Guds brød er det, der kommer ned fra Himlen, og giver liv til verden.”
De sagde til ham: ”Herre, giv os altid det brød!”
Jesus sagde til dem: ”Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og
den, der tror på mig skal aldrig tørste.”
Johannes-evangeliet kap. 6 vers 32-35
Gennem fortællingen om Jesus Kristus erkender vi sulten i hjertet efter fred og kærlighed –
sulten efter det, som verden ikke ser; men som dog sker hver dag: når frugt og korn vokser
og sår heles, hver morgen når lyset kommer igen, når et barn bliver til og når kærligheden
uforvaret sniger sig ind mellem mennesker.
Det er disse undere midt i verdens almindelige liv, som giver tilværelsen sin karakter af evighed. Jesus Kristus er selv det under af kærlighed og tilgivelse, der uforvaret sniger sig ind
mellem mennesker. Tilværelsens sande glæde.
Bo Scharff, sognepræsten

Stilhed, lystænding og fyraftensfred i kirken på hverdage
Hver mandag er der mandagsstilhed kl. 18.30

Om torsdagen kl. 17 er der lystænding og forbøn
Tirsdag i lige uger kl. 16.15 holder vi FYRAFTENSFRED
– et møde i kirkens kor, hvor evangeliets budskab om fred formidles af lyd fra menneskestemmer.
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Dåb

Den 12. februar: Silas Landt Jørgensen

Døde

Den 12. februar: Gudrun Midtgaard Jessen
Den 13. februar: Anni Lüttermann
Viede
Ingen

Kirkebil

Kirkebilen bestilles hos GF-Taxi på telefon 74 45 95 45 senest dagen før gudstjenesten. "Kirkebil" er til rådighed for enhver, der ellers har svært ved at komme i kirke.

Kirkegården

Graver og kirketjener Torben Nielsen træffes i arbejdstiden 8-14 på kirkegården og på telefon 74 45 63 02 og mobil 29 36 04 08.

Kirkens hjemmeside

På: www.svenstrupkirke.dk finder man alle relevante oplysninger om kirken, menighedsrådet, gudstjenestetider, møder osv. Her kan du tillige hente dig en relevant prædiken eller en
lille meditativ bøn til inspiration.

Sognepræst

Bo Scharff
Der er altid mulighed for at træffe sognepræsten enten ved at henvende sig på præstegårdens kontor (sydindgang) eller ved at træffe aftale over telefonen - dog undtagen mandag.
Det er som regel også muligt at træffe præsten i forbindelse med en lille gudstjeneste i kirken de fleste torsdage kl. 17.00.
Tlf.: 21 67 72 05 – e-mail: BOSC@km.dk

Menighedsrådet

Der holdes ordinære møder: 20. marts inkl. offentligt regnskabsmøde; 17. april; 15. maj inkl.
offentligt budgetmøde; samt 19. juni
Der er tale om den 3. tirsdag i måneden.
Møderne holdes kl. 19 i mødelokalet ved præstegården.
Menighedsrådets møder er offentlige, og alle interesserede er velkomne. Referater fra menighedsrådsmødet er fremlagt i kirkens våbenhus.
Menighedsrådets medlemmer er: Asta Broesby-Olsen (formand og kontaktperson), Thomas
Damgaard (næstformand, sekretær og kirkeværge), Bente Purup (kasserer i rådet), Mona
Boysen, Ruth Good, Klaus Nørrelykke; Bo Scharff (præst, født medlem).
Uden for rådet: Torben Nielsen/Maja Jørgensen (medarb. repr.), Ole Rasmussen (kasserer).
Bygningskyndig: Hans Jensen.
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FRA MENIGHEDSRÅDET
Mona Boysen:

Derfor er jeg kirkevært i Svenstrup Kirke

Efter at jeg i flere år jævnligt var kommet i Svenstrup Kirke som almindelig kirkegænger, fik
jeg interesse i at være en del af kirken og gudstjenesten. Da jeg så blev spurgt, om jeg kunne tænke mig at være kirkevært, kunne jeg så prøve det af. Og jeg har aldrig fortrudt –
tværtimod kan jeg bare opfordre til at prøve det.
Jamen, hvad er en kirkevært?
Vi kan kalde det en medhjælper til gudstjenesten, og vi er en gruppe, der skiftes i løbet af et
kvartal. Så det er altså ikke så tit, og datoen kendes i god tid, så man kan bytte sig tilrette.
Før gudstjenesten tænder jeg lys, og får lige talt med præst og kirketjener om gudstjenestens
forløb.
Det rigtig gode er at stå ved indgangen og byde kirkegængerne velkommen med salmebøger
og vise udenbys gæster tilrette. Man får hilst på alle dagens kirkegængere med en hyggelig
bemærkning.
I selve gudstjenesten beder jeg indgangs- og udgangsbøn. Derudover beder jeg kirkebøn,
læser evt. ved dåb og hjælper til med nadver. Disse tre opgaver er dog frivillige.
Der er flere bønner at vælge imellem, og valget kan evt. gøres med sammenhæng til dagens
tema og salmer, som jeg får tilsendt fra præsten. Man finder snart sine yndlingsbønner, der
siger én noget samtidig med at man læser op for menigheden.
Efter gudstjenesten udskænker jeg kirkekaffe i våbenhuset – en hyggelig stund, hvor menigheden lige kan vende dagens ord, eller bare lige hyggesnakke og høre nyt.
Og hvad har det så givet mig, at være kirkevært: at være med i en fælles oplevelse af vores tro, som vi ser den, som vi opfatter den, og som vi føler den. Og det virker endnu stærkere, når jeg en søndag sidder som almindelig kirkegænger, efter at jeg også har været aktiv i
gudstjenesten.
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Du kan prøve at blive kirkevært-assistent sammen med en fast kirkevært og prøve at være
en del af gudstjenesten på denne måde. Du er velkommen til at kontakte mig eller én af de
andre menighedsrådsmedlemmer, hvis du har lyst at prøve det.
Mona Boysen

Menighedsrådet meddeler:

Gennem nogen tid er der sket forandringer på kirkegården……. og det fortsætter!!
Rydningen omkring urnepladsen er ved at være færdig og tillader nu lys og luft at trænge ned
til denne del, der således bliver en mere synlig del af hele kirkegården. Ved indgangen til urnepladsen er bibeholdt to træer af arten rubinia, som er et gammelt tempeltræ. Klippegran
fra de store grantræer blev brugt til vinterdækning, og gav en stor besparelse. Stubbene fjernes, og området bliver planeret og tilsået med græs. Ny beplantning aftales senere. Torben
m fl. har ydet en meget stor arbejdsindsats.
Kirkegårdsdiget sættes om i løbet af denne og de kommende to somre, begyndende ved
”Himmark-lågen”.
Da træerne udenfor diget bliver ustabile af at miste den halvdel af rodnettet, som ligger under
diget, er vi tilrådet at fælde træerne, og derefter plante nye træer længere væk fra selve diget
efter omsætningen.
I konfirmandladen er et nyt køkken nødvendigt og bliver etableret i det aflange rum, hvor
komfuret står nu.
Vi glæder os til at følge arbejdet inde og ude.
Torben, Asta, Klaus og Ruth
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AKTIVITETSKALENDER
Faste tidspunkter:

MARTS

Lørdag
24. mar.
Søndag
25. mar.
Torsdag
29. mar.
31/3 til 9/4 incl.

APRIL

Mandage: 1. og 3. mandag i hver måned. Lokalhistorisk åben
Mandage: Motion for ældre. Cafeen. Kl. 14.30 til 15.30
Tirsdage: Mødedag bævere, ulve og spejdere kl. 18.00-19.30.
Onsdage: Klubben er åben kl. 17-20.

”Rundt om Stevning” nr. 141 udkommer.
Kl. 19.00. Maria-gudstjeneste.
Kl. 19.30. Foredrag med Biskop Erik N. Svendsen. Nørherredhus.
Skolens påskeferie.

Søndag
01. apr.
Kl. 10.00. Konfirmation.
Mandag
02. apr.
Kl. 18.00. Madklub.
Torsdag
05. apr.
Kl. 19.00. Skærtorsdag. Nadvergudstjeneste.
5/4 til 9/4 incl.
Kl. 13.00 til 17.00. Maleriudstilling på Nygård.
Fredag
06. apr.
Kl. 10.30. Langfredag. Meditativ gudstjeneste over korsordene.
Søndag
08. apr.
Kl. 10.30. Opstandelsesgudstjeneste. Svenstrup højmesse.
Mandag
09. apr.
Kl. 11.00. Vandre-gudstjeneste. Afg. kirken kl. 10.30
Mandag
09. apr.
Kl. 14.00. Nadvergudstjeneste.
Onsdag
11. apr.
Kl. 19.30. FOBIS generalforsamling. Cafeen.
Søndag
15. apr.
Kl. 10.30. Gudstjeneste. Svenstrup højmesse.
Søndag
22. apr.
Kl. 10.00 til 12.00. Affaldsindsamling. Spejderne.
Søndag
22. apr.
Kl. 16.00. Spaghettigudstjeneste.
Torsdag
26. apr.
Kl. 18.00 til 21.30. Skolefest i Guderup.
Søndag
29. apr.
Kl. 09.00. Gudstjeneste v7Anette Sloth.
MAJ
Fredag
04. maj
Kl. 19.00. St. Bededag. Menighedsgudstjeneste.
Søndag
06. maj
Kl. 10.30. Svenstrup højmesse med barnedåb.
Tirsdag
08. maj
Kl. 18.00. Madklub.
Søndag
13. maj
Kl. 10.30. Svenstrup højmesse.
17/5 til 20/5
Kristi Himmelfartsferie.
Onsdag
16. maj
Deadline for ”Rundt om Stevning” nr. 142.
Torsdag
17. maj
Kl. 19.00. Kr. Himmelfart. Musikgudstjeneste
Søndag
20. maj
Kl. 19.00. Stillegudstjeneste.
26/5 til 28/5
Pinseferie.
Lørdag
26. maj
”Rundt om Stevning” nr. 142 udkommer
Søndag
27. maj
Kl. 10.30. Pinsedag. Svenstrup højmesse.
Mandag
28. maj
Kl. 10.30. Udflugtsgudstjeneste. Saxappeal. Nygård strand.
JUNI
Lørdag
02. jun.
Kl. 13.00 til 24.00. Stevning Musikfestival.
Søndag
03. jun.
Kl. 10.30. Trinitatis. Svenstrup højmesse.
Tirsdag
05. jun.
Grundlovsdag. Skolen holder lukket.
Onsdag
06. jun.
Kl. 18.00. Madklub.
Søndag
10. jun.
Kl. 10.30. Svenstrup højmesse.
Fredag
29. jun.
Sidste skoledag inden sommerferien.
EJVIND BOJSEN, SKOLEVÆNGET 12A, TLF. 74 45 83 59. Mail: ejvind@sonderborg.dk
DEADLINE FOR STOF TIL “RUNDT OM STEVNING” NR. 142 ER DEN 16. MAJ 2012.
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