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FORENING

FORMAND/KONTAKTPERSON

Bladudvalg (ejvind@sonderborg.dk)
Børnehuset
Bådelaug
FOBIS
Grundejerforeningen(Vestermarken)
Nørreskov-skolen (ejvind@sonderborg.dk)
(www.norreskov-skolen.dk)

KFUM-spejderne
Klubberne
(Udlejning af sluch ice maskine)
Klublokalerne
Udlejning til fødselsdage (Bedst 17-18)
Lokalhistorisk forening
Lokalrådet
Madklub (tilmelding)
Ringriderforeningen
Skolebestyrelsen
Sognepræst BOSC@KM.DK.
Stevning Brandværn
Stevning IF
Stevning Kulturhus
Stevning Vandværk

Ejvind Bojsen
Skolevænget 12a
Ulla Christiansen
Skolevænget 12
Erling Thomsen
Jens Erik Bendixen
Skolevænget 24
Marius O. Madsen
Vestermarken 12
Ejvind Bojsen
Nordborgvej 62 (Svenstrup)
Skolegade 21 (Guderup)
Pedel Steffen Fog (Svenstrup)
Pedel Frank Boye (Guderup)
Carsten Davidsen
Stevning Gade 2b
Susanne Zimmermann
Østermarken 23
Susanne Zimmermann
Østermarken 23
Vagn Hesselager
Stevningnorvej 45
Vagn Hesselager
Stevningnorvej 45
Susanne Kampp
Stevning Gade 28
Henrik Hedegaard
Hjortspringvej 5
Jørgen Frølund
Stevning Gade 18
Bo Scharff
Kalvehavevej 3
Jan Hagensen
Skolevænget 8a
Anette Bendixen
Skolevænget 24
Steffen Fog
Sandvigvej 4
Kjeld Nissen
Ravnsbjergvej 3

74 45 83 59
74 45 86 37
74 45 92 78
74 45 87 89
74 45 88 61
88 72 43 95

40 17 61 41
20 97 82 06
29 49 50 51
74459885/28800396
74459885/28800396
74 45 94 21
74 45 94 21
74 45 92 78
73 45 80 91
74 45 85 40
74 45 62 05
41 16 48 86
74 45 87 89
74 45 88 13
74 45 94 26

Se bladet i farver på: www.stevning.dk
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Fastelavn
Vi slår katten af tønden i kulturhuset
i Stevning.
Søndag den. 14 Februar. Fra kl. 14:0016:00
Hilsen FOBIS
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Dilettant i Stevning
Det foregår i kultur huset
Onsdag den 24.02.2010. kl. 18.30.
Specielt for børn
Fredag den 26.02.2010. kl. 19.00.
Generalprøve, specielt for pensionister
Lørdag den 27.02.2010. kl. 19.00.
Premiere: husk: tilmelding til Jytte Frandsen på
tlf. 74459125 mellem kl. 18.00.-19.00. eller hos
Poul Nissen 74459283.
Platter koster 90 kr. og bestilles ved tilmelding
Senest den 17.02.2010.
Stykket hedder: Doktor Hansens plastik-klinik
Stykket foregår på en privatklinik i provinsen på
den tid, hvor plastik- og silikone operationer
holdt sit indtog. Her regerer overlægen Hansen,
som har været i Amerika for at lære om plastiske
operationer, som jo er vejen frem. Fru overlæge
– som er ung og smart og fuld af ”plastik” alle
vegne – aner formuer i horisonten, hvis manden
foretager masse af skønhedsoperationer – der er
bare det, at han ikke altid er så heldig med sin
”udskæringer”, og da han assisteres af lige så
udueligt personale, kan det næsten ikke gå godt
alt sammen.
Instruktøren er: Anette Bendixen
Vi glæder os til at se jer
God fornøjelse!!!
Med venlig hilsen
Dilettanterne
og bestyrelsen i FOBIS
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FRA LOKALRÅDET
Som nævnt tidligere kniber det med bemandingen af lokalrådet. Vi har ligget underdrejet i
længere tid. Vi har behov for nye kræfter, der kan tage en tørn. Vi har vore udviklingsplaner
med mange ideer, der kan føres ud i livet og dertil skal vi have et aktivt lokalråd. Vi mangler
især yngre Stevningborgere, der vil gøre en indsats for deres landsby over nogle år.
Er du interesseret så meld dig og mød op på Borgermødet d. 11. februar.

Borgermøde:
Torsdag d. 11. februar 2010 kl. 19.30 i Stevning Kulturhus cafeen.
Program:
•

Velkomst
Status fra de forskellige foreninger (nævnt alfabetisk)
o Brandværn
o Bådelauget
o FOBIS
o Klubberne
o Kulturhuset
o Kun for Piche
o Lokalhistorisk forening
o Lokalrådet
o Madklubben
o Ringriderforeningen
o SIF
o Sognets foredragsforening
o Spejdere
o Søndagscafeen

•

Valg til Lokalråd

•

Valg til Kulturhusets bestyrelse

•

Tak for i aften
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Rundt om Stevning i 2010
Blad nr.

Deadline

Udkommer

129
130
131
132
133

17/03
19/05
18/08
15/09
17/11

27/03
29/05
28/08
25/09
27/11

Madklubben
Hvis man ønsker at deltage i madklubben, skal man huske:
TILMELDING SENEST 3 DAGE FØR TIL:
SUSANNE OG ERLING
TLF. 74 45 92 78
Dato for madklub indtil sommerferien 2010: 11/2, 2/3, 8/4, 11/5, 10/6

FRA NØRRESKOV-SKOLEN
Skolefesterne for afdelingen i Svenstrup
Marts måned er skolefesternes tid her på afdelingen i Svenstrup. Skolefesterne afholdes
efter følgende plan og foregår alle i Kulturhuset i Stevning.
Tirsdag d. 9. marts kl. 18.00-20.00

Skolefest for børnehaveklassen og 1. klasse
Hertil inviteres også eleverne til kommende års
børnehaveklasse.

Onsdag d. 10. marts kl. 18.00-20.30

Skolefest for 2., 3., og 4. klasse.

Torsdag d. 11.marts kl. 18.00-21.00

Skolefest for 5. og 6. klasse. Hertil inviteres
også gamle elever, der nu går i 7. klasse.

6.h står sammen med deres lærere for underholdningen – et rigtig spændende teaterstykke. I
år spiller de et stykke, der hedder ”Oles verden”.
I stykket møder vi flere af de kendte figurer fra Ole Lund Kirkegaards mange børnebøger.
Efter teaterforestillingen er der alle tre aftener kaffebord i cafeerne, og så spilles der op til
dans og sanglege i gymnastiksalen. For de ældste elever er der diskotek.
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De nationale tests
Til foråret skal skolerne i gang med de nationale test. Skolestyrelsen melder testene klar,
efter at 100 skoler har afprøvet dem i en pilotfase
Fra 15. februar til 30. april 2010 skal eleverne i folkeskolen gennemføre obligatoriske nationale test.
Af nedenstående tabel fremgår det, i hvilke fag og på hvilke klassetrin, der skal gennemføres
obligatoriske nationale test:
Fag og klassetrin
Dansk/læsning
Matematik
Engelsk
Geografi
Biologi
Fysik/kemi

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

FRA LOKALHISTORISK FORENING
Generalforsamling
Tirsdag den 16 marts 2010 kl. 19.30 i Stevning Kulturhus.
Dagsorden:
1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Beretning for året 2009
4. Regnskab
5. Budget for 2010
6. Valg
På valg er:
a. Arkivleder Inger Marie Christiansen
b. Best. medl. Sine Møller
c. Best. medl. Elsebeth Breede
d. Kasserer Vagn Hesselager
e. Best. suppleant Chr. Bonde
f. Revisor Gert Wonsyld
g. Revisorsuppleant Margit Schmidt
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt
Da Lokalhistorisk forening i år fejrer 10 års jubilæum, vil vi gerne overraske med!!!!!!
Mvh
Bestyrelsen
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Åbent arkiv 1. og 3. mandag fra 15 til 18
Dvs. 1. og 15. feb. samt 1. og 15. marts

Svenstrupbogen
Arbejdet med Svenstrupbogen skrider godt fremad; men vi vil gerne høre fra dig, hvis du i
dine gemmer har fotografier som fortæller ”noget” om vor by – så vi kan affotografere det til
bogen.
”Erhvervsgruppen” – der samler stof om handel og håndværk i Svenstrup, vil gerne have
input fra beboere, der kan bidrage med oplysninger, specielt om Nordborgvej og Tårup. Henvendelse til Karin Brodersen 7445 6176

Sognets foredragsforening.
Eftermiddagsforedrag i Svenstrup Forsamlingshus.
Alle dage fra 14 til ca. 16.30 med kaffe og kage – til kun 50 kr. pr person.
Torsdag d. 28. jan. 2010 kl. 14: Vibeke og Bo Scharff fortæller om projektet: At lytte til
livet
Torsdag d. 25. feb. 2010 kl. 14: Malene Frerksen: Vin og brød – og wienerbrød.

Kursus i Infoland hjemmeside
Der er foreløbig reserveret 2 aftener til kursus i Infoland-hjemmeside.
Kursus 1: Tirsdag d. 2. februar kl 19 - 21 i Cafeen i Stevning Kulturhus
ELLER
Kursus 2: Tirsdag d. 23. februar kl. 19 - 21 i Cafeen i Stevning Kulturhus
Jens Good fra Kværs vil undervise.
Der er 5 stationære pc'ere i Cafeen og et trådløst net, hvor deltagere med egen bærbar kan
koble sig til. Ca. 10 deltagere på hvert kursus
Kurserne er åbne for alle efter først til mølle princippet.
Og skulle der være behov for flere kurser, så finder vi også ud af det.
Tilmelding - vagn@hesselager.com
eller 40 18 20 60 og husk at fortælle, om du har din bærbare med.
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Side 12:
Salon Saksen
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Nordborg Vinforsyning
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DET FOREGÅR
I

Skolevænget 14

2009 / 2010
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Aktiviteter:
Februar 2010
Mandag 01.feb. kl. 15.00
Søndag 07.feb. kl. 19.00
Torsdag 11.feb kl. 18.00
Torsdag 11. feb. Kl. 19.00
Søndag 14. feb. kl. 14.00
Mandag 15.feb. kl. 15.00
Onsdag 24. feb. kl. 18.30
Fredag 26. feb. kl. 19.00
dag 27. feb. kl. 19.00

Lokalhistorisk forening
Svenstrup kirke Salen
Madklubben
Køkken
Stevning Lokalråd Caféen
Fobis
Sal+Café
Lokalhistorisk forening
Fobis
Salen
Fobis
Salen
Fobis
Salen

Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00.
Spillemandsgudstjeneste i Stevning Kulturhus
Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 92 78).
Borgermøde i Stevning.
Fastelavn for børn kl. 14.00 – 16.00
Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00.
Dilettant for børn. Forestillingen er slut kl. 20.00
Dilettant – generalprøve med kaffe og kage. LørDilettant – Premiereaften med spisning og dans.

Søndag d 7. februar kl. 19.00 er der spillemandsgudstjeneste i Stevning Kulturhus.
Efter gudstjenesten er der fælles kaffebord.
Svenstrup Kirkes menighedsråd og Stevning Søndags-Café står for arrangementet.
Marts 2010
Mandag 01.mar. kl. 15.00
Tirsdag 02.mar. kl. 18.00
Søndag 07.mar. kl. 14.30

Lokalhistorisk forening
Madklubben
Køkken
Søndags-Caféen Caféen

Tirsdag 09.mar.
Onsdag 10.mar.
Torsdag 11.mar.
Mandag 15.mar.
Fredag 19.mar.

Skolen
Sal+Café
Skolen
Sal+Café
Skolen
Sal+Café
Lokalhistorisk forening
Kulturhuset
Salen

kl. 18.00
kl. 18.00
kl. 18.00
kl. 15.00
kl. 18.30

Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00.
Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 92 78).
Kom og hyg med alle de andre i Søndags Caféen.
Søndagscaféen har åben til kl. 16.30.
Skolefest for 00.H + 0.H + 1.H.
Skolefest for 2.H + 3.H + 4.H.
Skolefest for 5.H + 6.H.
Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00.
Vin – ost – god musik – kom og vær med ????
(se opslag herunder)

April 2010
Torsdag 08.apr. kl. 18.00
Mandag 19.apr. kl. 15.00

Madklubben
Køkken
Lokalhistorisk forening

Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 92 78).
Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00.

Maj 2010
Mandag 03.maj. kl. 15.00

Lokalhistorisk forening

Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00.

Sæt kryds i kalenderen ved lørdag d. 5. juni 2010. fra kl. 12.00 til kl. 24.00
Kom til Stevning Kulturhus og vær med til:
Stevning musikfestival 2010 - for god amatørmusik.
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Faste tidspunkter:
Line Dance:
Mandage kl. 18.00 – 19.30 Sæsonen starter 7. september 2009 og slutter 26. april 2010
Alle er velkomne til at danse med. Det koster 200 kr. for at deltage i hele sæsonen.

PC kurser i Stevning Kulturhus: Vagn Hesselager er instruktør
Hold nr. 3-2010: Onsdage kl. 09.00 – 11.00 i Caféen d. 6. januar - d. 24. marts 2010.
Hold nr. 4-2010: Onsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen d. 6. januar – d. 24. marts 2010.
Tilmelding og information ved Vagn Hesselager tlf. 40 18 20 60 mail: vagn@hesselager.com
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)
Fritidsklubberne: Klub-hygge for børn fra Stevning og Svenstrup
Yderligere information ved Susanne Zimmermann tlf. 74 45 98 85
Tirsdage kl. 14.30 – 16.30. Den Lille Klub. Første gang d. 22.08.2009 og sidste gang 30.03.2010.
Tirsdage kl. 18.30 – 21.00. Den Store Klub. Første gang d. 22.08.2009 og sidste gang 30.03.2010.
Klubberne er lukket d. 13.okt. 2009 + 22.dec. 2009 + 29.dec. 2009 + 16.feb. 2010.
Stevning Idræts Forening: Basketball fra 6 til 14 år:
Yderligere information ved Linda Christensen tlf. 60 94 27 42
Tirsdage kl. 17.00 – 18.00 i gymnastiksalen. Første gang d. 15.09.09. og sidste gang udgangen af februar 10.
Stevning Idræts Forening: Leg og motion:
Yderligere information ved Margit Schmidt tlf. 74 45 84 93
Tirsdage kl. 19.15 – 20.15 i gymnastiksalen. Første gang d. 08.09.09. og sidste gang udgangen af februar 10.
Stevning Idræts Forening: Gymnastik på bold:
Yderligere information ved Margit Schmidt tlf. 74 45 84 93
Onsdage kl. 18.00 – 19.00 i gymnastiksalen. Første gang d. 09.09.09. og sidste gang udgangen af februar 10.
Stevning Idrætsforening: Kortspil i klublokalet under den gule bygning:
Yderligere information ved Ove Andresen tlf. 74 45 80 75
Torsdage kl. 19.00 – 22.00.
Første gang d. 03.09.09. Slut udgangen af marts 10.

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. 74 45 88 13,
mail: steffenfog@bbsyd.dk. Deadline for materiale til næste udgave er d. 15.marts. Rundt om
Stevning nr.129 udkommer d. 27.marts og E`SvenstruPPe udkommer ca. 1. april
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VINSMAGNING
med

OSTE-BORD
og

Skolevænget 14

JAZZMUSIK

Fredag d. 19. marts
kl. 18:30
Den Nordalsiske vinekspert Ole Madsen fra
Langesø Brugs vil indføre os i rødvinens
verden - og dertil serveres et lækkert ostebord
fra Kvickly i Nordborg – lidt senere på
aftenen spiller Sax Appeal i et par timer.
Billetter a 200 kr. kan købes hos:
Christian Bonde 7445 8578 chrbonde@bbsyd.dk
John Stavski 7445 9213 stavski@mail.dk
Steffen Fog 7445 8813 - 4017 6141 steffenfog@bbsyd.dk
ved Borgermødet d. 11 februar.
i Søndagscaféen d. 7. marts kl. 14:30 – 16:30
Sidste frist for køb af billetter er søndag d. 14 marts.
Vær venligst opmærksom på at der kun er 100 billetter til denne aften.
Arrangør: Stevning Kulturhus
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FRA STEVNING KULTURHUS
Hellig Tre Konger festen 2010
I år var der 7 udklædte, der besøgte de forkellige hjem i Stevning som havde
tændt deres dørbelysning. Efter Deres tur rundt i byen mødtes de i Caféen i
Stevning kulturhus, hvor maskerne skulle falde Kl. 22.30.
Her var der en snes Stevninger mødt op for at se hvem der gemte sig bag
maskerne, og mens maskerne faldt, kunne man nyde en øl eller pølse.
Præmie for bedste udklædte enkel person blev Mary Kjær der var udklædt som
Miss Stevning.

Præmie for bedste udklædte gruppe gik til Poul Nissen, Hans Nissen, og Anne Bonde
udklædt som Heks, smuk ung Dame og Ældre herre.
Stevning Kulturhus bestyrelse takker alle deltagere og vi foresætter traditionen i 2011.

FRA SØNDAGSCAFÉEN
Den traditionelle eftermiddagscafe søndag 7.februar er omlagt idet
cafegruppen og Svenstrup Kirke er gået sammen om afvikling af kaffebordet i forbindelse med spillemandsgudstjenesten samme søndag
aften.
Cafegruppen og Svenstrup Kirke
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SVENSTRUP KIRKE
Spillemandsgudstjeneste i Stevning
Tid og sted:

Søndag 7. februar kl. 19.00 i Stevning Kulturhus

Medvirkende:

Spillemænd fra Nordals Folkedansere
Efter gudstjenesten er der fælles kaffebord

TAG PÅ TRAVETUR I NØRRESKOVEN
Lørdag 27.februar

Hvor:

I Nørreskovens nordlige del omkring den tidligere skovfogedbolig NYGÅRD

Forfriskning:

Der er åbent på NYGÅRD kl. 13.00 – 16.00 her kan man
tage en pause og købe en kop kaffe og bagte vafler

For motionister:

Der er mulighed for en guided tur på
ca. 11 km. Start fra NYGÅRD kl. 13.30.
Tag terrængående fodtøj på.
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KØRSEL TILBYDES
Hvis der er nogen, som har svært ved at komme ud at handle eller til
læge, må de meget gerne ringe til mig, da jeg tit kører alene. Jeg henter jer og kører jer helt hjem igen.
Jeg vil helst have besked dagen før, men er det ikke muligt, så prøv at
ringe alligevel. Er jeg hjemme, så kører jeg.
Venligst Else Willadsen
Tlf:74 45 83 70

FRA SPEJDERNE
Efter en vellykket og hyggelig bedsteforældreaften i spejderhytten sammen med vores præst
Bo Scharff, var vi med til Bedste-gudstjeneste i kirken den 13. december og var med til at slå
350 klokkeslag for klimaet.
Nu står det nye program så på vinterlege i sne og på skøjter, og lagkagestafet og bål og bålkapper og mørketur.
Og så har vi en plan! Der ender med det store kup på en weekendtur! Mere om det senere.
Vi ved allerede nu, at vi søndag den 18. april 2010 skal samle affald for Danmarks Naturfredningsforening
Kl. 10-12. Vi håber, at rigtig mange borgere fra Stevning og Svenstrup
vil hjælpe spejderne, så vi igen får det pænt i vort område. Der bliver
annonceret mere omkring hvor og hvordan i marts/april.
Kom og vær med i spejderhytten hver tirsdag kl. 18-19.30 for alle fra 0.
kl. – også voksne er velkomne.
Mona Boysen kan kontaktes på tlf 74458361 – boysen@bbsyd.dk
Med spejderhilsen fra
KFUM-spejderne Hjortspring
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Side 20
Ole Junker
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Stevninggård
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Side 21
Smedeværkstedet
Anders Larsen
Bjarne Bladt
Maler Jan Rasmussen
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FRA BRANDVÆRNET
Er du vores nye brandmand??
Hvad vil det sige at være brandmand i Stevning?
Primært handler det jo om at hjælpe andre, hvilket i sig selv jo er værd at ofre tid på.
Det handler også om et godt kammeratskab.
Det handler om at man får en god uddannelse, ikke kun til at slukke ildebrand, men også i
redning og førstehjælp. Det kan jo bruges andre steder end lige i det frivillige beredskab.
Det handler om, for drenge nok mest, at udleve en drøm. Hvem har ikke leget
brandmand som barn, der er noget ved brandbiler og blå blink.
Nu er uddannelsen jo ikke kun for “drenge”.
Piger optages på lige fod og er meget velkomne.
Hvad kræves der?
Du skal blot være over 18 år, sund og rask samt bosiddende indenfor
for vores slukningsområde.
Du er velkommen.
Du kan komme til en øvelse eller to og se hvordan brandværnet fungerer,
inden du beslutter dig.
Har det vækket din interesse så kontakt Brandkaptajn Jan Hagesen, Skolevænget 8a Stevning, Mobil 41 16 48 86. Besøg også vores hjemmeside på www.stevning-brand.dk

Nye brandmænd i 2009
Vi har i 2009 været så heldige at få 5 nye med i værnet, de 5 nye er
Nis Mathiesen
Kristoffer Jakobsen
Benny Pedersen
Rasmus Burmeister
Tommi Kolb
Vi er meget glade for den nye tilgang, da vi på den måde kan blive ved med at bevare et
brandværn i Stevning.
Vi kan stadigvæk godt bruge 2 – 3 nye endnu, skulle det have interesse så kontakt brandkaptajnen eller en brandmand du kender.
Stevning Frivillige Brandværn
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FRA KIRKEN
Særlige begivenheder i Svenstrup Kirke januar - marts 2010:

Meditativ aftengudstjenester.
Svenstrup Kirke har tradition for det meditative. Søndag d. 31. januar kl. 19.30 og sidste
søndag i de fleste måneder vil du kunne nyde en gudstjeneste, der stadig bærer sin traditionelle grundform og samtidig giver endnu mere plads til fordybelse i gudstjenestens tema og
evangeliske budskab. Kom og få en særlig lejlighed til at få ro og retning på din tilværelse.

Spillemandsgudstjeneste
Søndag d. 7. februar kl. 19.00 Spillemandsgudstjeneste. Et særligt samarbejde mellem Stevning Kulturhus, Søndagscaféen, Svenstrup Kirke og spillemænd fra Svenstrup har skabt mulighed for, at vi denne aften kan holde en
hyggelig ”café-gudstjeneste” med god musik og spillemandsstemning. Det
foregår i Stevning Kulturhus og der vil være masser af gratis kaffe og kage
både før og efter selve gudstjenesten. Og hvem ved, måske bliver der musik til en enkelt
svingom efter gudstjenesten!

Folkekirkens Nødhjælp
Søndag d. 7. marts kl. 13.00: Gudstjeneste - kl. 10-12: Folkekirkens Nødhjælps Landsindsamling; kl. 12-12.45: frokost. Denne dag sætter vi os for alvor i de nederstes sted og
samler ind til kamp mod den sult, der hver dag tager livet af 24.000 mennesker.

Mariæ Bebudelsesgudstjeneste
Søndag d. 21. marts kl. 19.30 Mariæ Bebudelsesgudstjeneste med ikonprocession. Tag
din ikon med til gudstjeneste! Måske vil det forstærke den invitation fra Gud, som du til daglig
kan mærke, når du ser på din ikon og den ser på dig!

Min yndlingssalme.
Salmestafetten har jeg modtaget fra Ole Andersen.
Blandt især nyere salmer har jeg valgt Lisbeth Smedegård Andersens: ”I går var hveden moden”, nr. 717 i salmebogen, skrevet i 1994 og 2002. Lisbeth S. Andersen skriver i et nutidssprog til /om nutidsmennesker. Salmen viser os genkendelighed fra hverdagen – f.eks. får vi
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ikke lige gjort det, vi skulle - men beder os stadig turde være levende mennesker med håb,
ønsker og forventninger.
I vers 3 får vi et godt forslag: I kirken får vi rum til eftertanke og stille øjeblikke, berøres af ord
og musik og lader tanke og sind svæve omkring i frit fald.
Salmen bekræfter os i, at kirken til alle tider er vidne om vores tro, - også ”når skyggerne bliver lange og vinden lægger støvet til ro et ukendt sted”.
Erik Sommers melodi til nr. 552 klæder salmen.
Hilsen Ruth Good
Stafetten sendes videre til Dines Nordtorp, Ravnsdam.”

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:
”Den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i
evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en
kilde, som vælder med vand til evigt liv.” Joh. 4, 14
Den kendte sangskriver og musiker Michael Falch siger i et interview i Kristeligt dagblad
mandag den 18. januar, at ”Jesus … er blevet aktiv i mig …” Og det er ikke fordi han sådan
på from vis påstår, at han har mødt Jesus. I en indføjet sætning refererer han til ”den visualisering af Jesus, som kommer gennem læsningen af Det Nye Testamente.”
Han taler ikke om at være blevet frelst eller have mødt sandheden. At Jesus er blevet aktiv i
ham, har snarere ”givet et blik på mit liv, som kræver en selvransagelse, hvor man ikke bare
kan skøjte videre på overfladen, men tvinges til at gå dybere. Det er slut med selvbedraget,
eller, måske mere præcist, alt selvbedrag begynder at vakle – for det vil jo stadig frem. Man
bliver ikke helgen af at læse Det Nye Testamente.”
Men noget bliver og kan - ved læsning og fællesskab om troen - holdes aktivt inden i én. En
form for åben og kærlig selvusikkerhed. Ligesom når vi i det hele taget koncentrerer os ordentligt om et andet menneskes fortælling. Når en person i levende live eller ved visuel fortælling står levende frem for én. Når vi virkelig fordyber os i en god samtale. Så sker der noget med os. Vi får begrænset vores enerådige patent på virkeligheden og må provokeres og
glædes over et liv og en verden, som vi ikke så før, vi mødte dette menneske.
Sådan lærer kristendommen os at vende os mod et andet menneske – ja, mod andre verdener og andre samfund.
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Tag f.eks. et land som Haïti, som verden har vendt ryggen gennem århundreder. Måske er
der her en rigdom at sige ja til, hvis vi siger nej til bare en smule af vores egen.
Når fortællingen om Jesus i Det Nye Testamente bliver en levende vision i vores indre, fyldes
vi nemlig ikke blot af vise ord og medfølelse; men også af et socialpolitisk engagement, som
er mere radikalt udtrykt til fordel for udstødte og forfordelte end i andre af vores store religioner. Måske skal man være kristen for at synes umådeholdent godt om ethvert menneske
uanset, hvad han tror på eller har som religion.
Læs og hør om Jesus Kristus, og lad dine kristne kilder blive til evig livsfornyelse - selvransagelse og evangeliske stunder af glæde - i mødet med mennesker.

Dåb
10. januar: Celina Roager Paulsen

Døde og begravede
Død 29. december, bisat 4. januar: Karen Marie Diederichsen
Død 6. januar, bisat 13. januar: Mette Bech Asmussen, født Bech Nygaard Hansen

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 er dårligt gående.

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.
I øvrigt henvises til ”Nyt fra Kirken” i de lokale blade ”E’Svenstruppe´” og ”Rundt om Stevning” samt en ”Kirke-seddel”, der altid ligger fremme i våbenhuset.

25

Sognepræst
Bo Scharff
Der er altid mulighed for at træffe sognepræsten enten ved at henvende sig på præstegårdens kontor (den nye sydindgang) eller ved at træffe aftale over telefonen - dog undtagen
mandag. Giv endelig sognepræsten besked, hvis der er viden om, at der på grund af
sygdom eller lignende er brug for et ekstra besøg.
Tlf.: 74 45 62 05 – e-mail: BOSC@km.dk

Menighedsrådet
Der afholdes møder 9. feb., 16. mar., 20. apr., 18. maj., 15. jun.
Der er tale om den 3. tirsdag i hver måned undtagen i februar af hensyn til vinterferien i uge
7.
Den 16. marts er der offentligt regnskabsmøde kl. 1930.
Den 18. maj er der offentligt budgetmøde kl. 1930.
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 (nykonstitueret 13. november): Thomas Damgaard (formand), Asta Broesby-Olsen (næstformand), Bente Purup (kasserer i rådet), Maja Jørgensen
(kontaktperson), Ruth Good, Gert Sommerlund (kirkeværge), Bo Scharff (præst, født medlem).
Uden for rådet: Ole Andersen (medarb. repr.), Ole Rasmussen (kasserer).

Lilian og Dines’s ynglingssalme.
Vi har modtaget salmestafetten fra Gunhild Rasmussen og sender den videre til Mona Boysen, Holtegård.
Som salme har vi valgt ”Jeg ved en blomst så favr og fin”
Salmen sang vi første gang den 24. marts 1998 sammen med Peter Ruge og Gitte Jørgensen (vores daværende graver)
Historien er den, at vi ville have et stille bryllup – sidst på eftermiddagen og kun os to. Det
snakkede vi med Peter om mandag aften – blandt andet om vi ville komme daskende op ad
kirkegulvet i vores daglige tøj eller have pænt tøj på. Det skulle være det sidste. Ingen orgel-
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musik, men vi skulle synge 2 salmer – hvoraf den ene blev vores yndlingssalme ”Jeg ved en
blomst så favr og fin”.
Peter spurgte hvem vi havde som vidne.
Vi havde ingen – så Gitte blev spurgt. Det ville hun gerne og vi mødte hende næste dag til
vielsen i en meget flot kjole – desuden havde Gitte pyntet kirken med lys i de øverste bænkerækker samt lavet et stort blomsterhjerte foran alteret. Det stemte til højtid.
Lilian og jeg kørte hjem og forberedte os til vielsen den følgende eftermiddag – Vi sad ude i
køkkenet og øvede os så længe på vores 2 salmer, til vi kunne dem.
Klokken 17 næste dag mødtes vi med Gitte og Peter i Svenstrup Kirke og alt forløb som planlagt – vi fire kunne synge Svenstrup Kirke op, men vi havde også øvet os.
Onsdag morgen kørte vi til Billund, postede 10 breve til familie og venner og fortalte dem, at
vi var taget til Paris på bryllupsrejse og kom hjem om 8 dage.
”Jeg ved en blomst så favr og fin” og sammen skulle vi opleve Paris.

Konfirmation Palmesøndag den 28. marts kl. 10.30
Nørreskov-Skolens elever:
Victor de Churruca-Colon

Skolevænget 3

Cindy Hougaard Andersen

Naurvej 8

Jesper Kliver Anker

Ravnsbjergvej 14

Mette Skov Bladt

Dyndved Gade 11

Hans Christian Bonde

Hjortspringvej 26

Lisbeth Christiansen

Sandvej 29

Daniel Duarte Collin

Oksbølvej 50 B

Christina W. Dannerfjord

Lundenvej 21 A

Jeppe Hansen

Mølletoften 5

Daniela Greiner Wolf

Ramsel 5

Lauge Vohs Jessen

Sandvigvej 2

Serena Albeck Jonas

Voldgade 19 A

Asmus Krenzen

Nordborgvej 149

Jonas Hollænder Laue

Ingen adresse

Rikke Schemel Lorenzen

Nederhaven 54

Bjarke Lønborg Müller

Østermarken 27
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AKTIVITETSKALENDER
Faste tidspunkter:

JANUAR
Lørdag
Søndag

Mandage: 1. og 3. mandag i hver måned. Lokalhistorisk åben
Tirsdage: Mødedag bævere, ulve og spejdere kl. 18.00-19.30.

30. jan.
31. jan.

”Rundt om Stevning” nr. 128 udkommer.
Kl. 19.30. Meditativ aftengudstjeneste.

04. feb.
07. feb.
11. feb.
11. feb.
14. feb.
14. feb.
21. feb.
24. feb.
26. feb.
27. feb.
27. feb.
28. feb.

Kl. 19.00 Borgermøde. Lokalrådet. Kulturhusets café.
Kl. 19.00. Spillemandsgudstjeneste og søndagscafé. Kulturhuset.
Kl. 18.00. Madklub.
Kl. 19.30. Borgermøde. Lokalrådet. Kulturhuset.
Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Kl. 14.00-16.00. Fastelavnsfest. FOBIS. Kulturhuset.
Skolens vinterferie.
Kl. 09.00. Gudstjeneste. Kitty H. Jensen.
Kl. 18.30. Dilettant. Specielt for børn. Kulturhuset.
Kl. 19.00. Dilettant. Generalprøve. Spec. for pensionister. Kulturhuset.
Kl. 13.00. Guided travetur i Nørreskoven. Mødested Nygaard.
Kl. 19.00. Dilettant. Premiere. Kulturhuset.
Kl. 19.30. Menighedsgudstjeneste.

MARTS
Tirsdag
Søndag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Søndag
Tirsdag
Onsdag
Fredag
Søndag
Lørdag
Søndag

02. mar.
07. mar.
09. mar.
10. mar.
11. mar.
14. mar.
16. mar.
17. mar.
19. mar.
21. mar.
27. mar.
28. mar.

Kl. 18.00. Madklub.
Kl. 13.00. Gudstjeneste. Kl. 10-12 landsindsamling
Kl. 18.00-20.00. Skolefest for 00+1+2 klasse. Kulturhuset.
Kl. 18.00-20.30. Skolefest for 2+3+4 klasse. Kulturhuset.
Kl. 18.00-21.00. Skolefest for 5+6+(7) klasse. Kulturhuset.
Kl. 10.30. Gudstjeneste. Medvirken af konfirmander.
Kl. 19.30. Lokalhistorisk. Generalforsamling. Kulturhuset.
Deadline for ”Rundt om Stevning” nr. 129
Kl. 18.30. Vinsmagning med ostebord. Kulturhuset.
Kl. 19.30. Mariæ Bebudelsesgudstjeneste med iconprocession.
”Rundt om Stevning” nr. 129 udkommer.
Kl. 10.30. Konfirmation.

APRIL
Torsdag
Fredag
Søndag
Mandag
Torsdag

01. apr.
02. apr.
04. apr.
05. apr.
08. apr.

Kl. 19.30. Skærtorsdags nadvergudstjeneste.
Kl. 10.30. Langfredagsgudstjeneste.
Kl. 10.30. Påskegudstjeneste.
Kl. 19.30. Gudstjeneste. 2. helligdags-stilhed.
Kl. 18.00. Madklub.

FEBRUAR
Torsdag
Søndag
Torsdag
Torsdag
Søndag
Søndag
Uge 7
Søndag
Onsdag
Fredag
Lørdag
Lørdag
Søndag

EJVIND BOJSEN, SKOLEVÆNGET 12A, TLF. 74 45 83 59. Mail: ejvind@sonderborg.dk
DEADLINE FOR STOF TIL “RUNDT OM STEVNING” NR. 129 ER DEN 17. mar. 2010.
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