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FORENING           FORMAND/KONTAKTPERSON    
 
 
 
 
Bladudvalg (ejvind@sonderborg.dk) Ejvind Bojsen 74 45 83 59 
 Skolevænget 12a 
Børnehuset   Ulla Christiansen        74 45 86 37 
 Skolevænget 12 
Bådelaug Erling Thomsen 74 45 92 78 
FOBIS Jens Erik Bendixen 74 45 87 89 
 Skolevænget 24  
Grundejerforeningen(Vestermarken) Marius O. Madsen 74 45 88 61 
 Vestermarken 12 
Nørreskov-skolen (ejvind@sonderborg.dk) Ejvind Bojsen 88 72 43 95 
(www.norreskov-skolen.dk) Nordborgvej 62 (Svenstrup) 
 Skolegade 21 (Guderup) 
 Pedel Steffen Fog (Svenstrup) 40 17 61 41 
 Pedel Frank Boye (Guderup) 20 97 82 06 
KFUM-spejderne  Carsten Davidsen 29 49 50 51 
 Stevning Gade 2b   
Klubberne Susanne Zimmermann                          74459885/28800396  
(Udlejning af sluch ice maskine) Østermarken 23      
Klublokalerne Susanne Zimmermann                          74459885/28800396  
Udlejning til fødselsdage  (Bedst 17-18) Østermarken 23  
Lokalhistorisk forening Vagn Hesselager 74 45 94 21 
 Stevningnorvej 45  
Madklub (tilmelding) Susanne Kampp 74 45 92 78 
 Stevning Gade 28 
Ringriderforeningen Henrik Hedegaard 73 45 80 91   
 Hjortspringvej 5    
Skolebestyrelsen Jørgen Frølund 74 45 85 40 
 Stevning Gade 18 
Sognepræst BOSC@KM.DK. Bo Scharff 74 45 62 05 
 Kalvehavevej 3 
Stevning Brandværn Jan Hagensen  41 16 48 86 
 Skolevænget 8a 
Stevning IF Anette Bendixen 74 45 87 89 
 Skolevænget 24 
Stevning Kulturhus Steffen Fog 74 45 88 13 
 Sandvigvej 4 
Stevning landsbylaug  John Svane Christensen      74 45 80 83 
 Østermarken 29 
 
Stevning Vandværk Kjeld Nissen 74 45 94 26 
 Ravnsbjergvej 3 
 
 

Se bladet i farver på: www.stevning.dk 
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Sankt Hans-fest ved Nygård i Nørreskoven 
23. juni 2010 kl. 17 – 22 

 
 
Herved indbydes til Sankt Hans-fest for hele familien ved den gamle skovfogedbolig 
Nygård i Nørreskoven på Als. 
Medbring gerne madkurv, tæpper og evt. klapstole. 
Festen begynder på Nygård og slutter med bål på stranden. 
 

Program: 
 
Kl. 17.00 Familieorienteringsløb begynder. I løbet er der indlagt en lille konkurrence 

med præmier. Ruten er ca. 3.5 km. Man bestemmer selv om man vil løbe eller 
gå, ligesom man gerne må følges ad. Sidste start 18. 30. 

 
Kl. 18.00 Pølsebod og kaffebar åbner 
 Her kan købes grill og wienerpølser, kaffe, kage og drikkevarer 
 
Kl. 18.00 Gruppen ”GIVE ME FIVE” og jazzorkestret ”SAXAPPEAL” spiller frem til kl. 

ca. 19.45 
 
Kl. 18.30 Spejderne arrangerer familieaktiviteter med bl.a. snobrødsristning 
 
Kl. 19.45 Folkedans 
 
Kl. 20.15 Vi går til festpladsen. 
 
Kl. 20.30 Båltale på stranden ved festpladsen 
 Umiddelbart efter tændes bålet 
 
 

 

Festen arrangeres i et samarbejde mellem: 
 

E´SVENSTRUPLAUG, HJORTSPRINGSPEJDERNE 

SØNDERBORG ORIENTERINGSKLUB, FORENINGEN NYGÅRD 
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FRA LOKALRÅDET 
 

Lokalrådet for Stevning 
      Årsregnskab for 1/1-2009 - 31/12-2009 

           

Indtægter     Udgifter 
             

Annoncer  10.350,00     
Giro blanketter og 
porto 504,00 

             

Bidrag borgere  2.125,00     Gebyr girokonto 300,00 

             

Bidrag foreninger  14.000,00     Trykke udgifter 16.664,75 

             

Arrangementer og møder 0,00     Udbringning 1.650,00 

             

Klubleje   0,00     
Arrangementer og 
møder 3.517,00 

              

Diverse   441,00     
Repræsentation og 
gaver 496,50 

                

Renter   22,59     Forsikringer 0,00 

             

         Drift  0,00 

                

         Hjemmeside 1.323,50 

             

            Diverse  4.225,00 

              
             

Indtægter ialt       26.938,59      Udgifter ialt           28.680,75  
             

Beholdninger pr. 1/1-2009      
Beholdninger pr. 31/12-
2009   

Kasse   1.189,65     Kasse  405,00 

Danske Bank  36.744,09     Danske Bank 35.776,56 

Sydbank   6.269,99     Sydbank  6.280,01 
             

Balance        71.142,32      Balance            71.142,32  
             

Status pr. 1/1-2009       Status pr. 31/12-2009   

Beholdninger       44.203,73      Beholdninger           42.461,57  

Værdi af materiel       Værdi af materiel   
             

Aktiver ialt        44.203,73      Aktiver ialt           42.461,57  
           

Resultat    (1.742,16)        

              

       Kasserer Margit Schmidt   

           

Undertegnede revisor har revideret ovenstående regnskab, og er fundet i overensstemmelse med de foreviste bøger og bilag. 

Beholdninger er konstateret tilstede.        

           

              

  Revisor                
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FRA STEVNING LANDSBYLAUG 
 

 

Lokalrådet skifter navn 
Lokalrådet for Stevning og omegn skifter pr. 1. april 2010 navn til: STEVNING LANDSBY-

LAUG. 

Der er flere grunde hertil. En af dem er bl.a. at i kommunal jargon hedder sådanne råd 

”Landsbylaug”.  

Dernæst repræsenterer lauget nu kun Stevning og ikke omegn. Tidligere hørte Dyndved og 

Stolbro med ind under Stevning. De har dannet deres egne Landsbylaug og repræsenterer 

sig selv nu. 

Vedtægterne er blevet ændret således at de stemmer overens med navnet. 

Andre foreninger der har et tilhørsforhold til lauget vil tilsvarende revidere Deres vedtægter. 

 

Den nye bestyrelse i Stevning Landsbylaug 
Stevning Landsbylaug har fået ny bestyrelse pr. 22. april 2010, hvor den blev valgt ind på 

borgermødet. 

Følgende blev valgt ind og konstituerede sig således: 

Lene Sørensen Næstformand 

Margit Schmidt Kasserer 

Jens Peter Christiansen Bestyrelsesmedlem og repræsentant i Nordals landsbylaug 

Claus Bonde Bestyrelsesmedlem og repræsentant i Nordals landsbylaug 

John S. Christensen Formand 

 

 
 

Den tidligere formand, Vagn Hesselager, ønskede ikke genvalg. Den nye bestyrelse i Lauget 

vil gerne takke Vagn for det gode og solide arbejde han udførte, samtidig med at han er dybt 

engageret i lokalhistorisk arbejde. 

Mange tak Vagn. 

 

Landsbylaugets opgaver 
Der er mange, som ikke som ikke er helt klar over, hvad Stevning landsbylaug laver og hvilke 

opgaver det har. 

Her en kort opremsning uden uddybning. 
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Tilbagevendende begivenheder 

• Gennemførelse af årligt borgermøde. Februar eller marts. 

o Sammensætte program 

o Udsende indbydelse 

o Annoncere i diverse medier 

o Opstilling af borde mv.  

o Kulturhuset står for servering af kaffe mm 

• Tænding af juletræet. Første søndag i advent 

o Opsætning af julelys i lysstandere ved ”Under kastanjen” 

o Arrangere gløgg, uddeling af slik- poser sammen med Kulturhuset i Gymnastik-

salen  

• Afholde valg til Stevning Landsbylaug 

o Valg afholdes ifølge vedtægterne 

• Uddeling af lokalrådets pris 

• Sørge for vedligeholdelse, udsætning og optagning af tømmerflåden ved Sandvig 

 

Møder 

• Afholde 4 til 5 laugmøder med deltagelse af foreninger og institutioner 

• Repræsentant fra lauget deltager i Sønderborg Landsbyforums møder 

• Deltage i LDU møder  

• Repræsentant fra lavet deltager det gamle Nordals Landsbylaug møder 2 x årligt 

• Repræsentanter deltager ad hoc i fælles laugmøder der arrangeres 

 

Andre opgaver 

• Føre tilsyn med Kulturhusets drift, jvf brugeraftalen med kommunen. 

• Føre tilsyn med Stevning nor stien og meddelelse fejl og mangler til kommunen 

• Ansvarlig for vedligeholdelse af Stevnings hjemmeside 

• Ansvarlig for lokalbladet Rundt om Stevning 

• Ansvarlig for udarbejdelse og løbende opdatering af Udviklingsplanen for Stevning 

• Ansvarlig for Madklubben 

  

Tømmerflåden nede ved Sandvig strand 
Tømmerflåden som hvert år udsættes nede ved Sandvig strand inden badesæsonen starter, 

er nu så nedslidt at den er kassabel og ikke kan istandsættes. 
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Lauget har fået et overslag over hvad en ny vil koste. Det beløber sig til et sted mellem 10 – 

15.000 kr.  

Lauget har besluttet at købe en ny så vi har en tømmerflåde til denne badesæson. Beløbet vil 

gøre indhug i laugets kasse, og vi vil derfor forsøge at få den delvist finansieret gennem bi-

drag fra sponsorer, foreninger og også gerne bidrag fra borgere. Skulle nogen være interes-

seret i at give et lille bidrag modtages alt med glæde og tak. Bidrag kan afleveres til kasserer 

Margit Schmidt, Østermarken 22. Tlf.: 74 45 84 93. 

På forhånd tak 

 

Udviklingsplan for Stevning 
På borgermødet i februar 2009 lød startskuddet til at starte op på at lave en udviklingsplan 

for Stevning. Dette arbejde har kørt i et stille tempo. Lauget har besluttet at færdiggøre den i 

løbet af efteråret således at den kan fremlægges på borgermødet i februar 2011. 

Brugerundersøgelsen som blev gennemført for 1 års vil danne grundlag for mange elementer 

i udviklingsplanen. 

Den færdige udviklingsplan vil kunne ses på Stevning hjemmeside. 

 

Stevning hjemmeside 
Stevning hjemmeside vil hen over sommeren og efteråret skifte udseende. Den vil som ”por-

tal” bruge Infoland. Det er en landsdækkende portal for alle landsbylaug i Danmark. At vi 

kommer ind under Info vil give os en række fordele som jeg ikke vil komme ind på her. 

Når hjemmesiden er klar, vil vi informere separat herom. 

John S. Christensen 

 

Rundt om Stevning i 2010 
 Blad nr.   Deadline  Udkommer 

131  18/08  01/09                                      
132  15/09  29/09 
133  17/11  01/12                                   

 

 

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 jul 2010:10/6, 6/9, 5/10, 3/11, 9/12 
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Vedtægter for Stevning Landsbylaug 
 
§1. Stevning Landsbylaugs formål er at fungere som bindeled mellem de kommunale myndigheder og for-

eninger/enkeltpersoner indenfor lokalområdet, samt varetage lokalområdets interesser. 
  
§.2. Stevning Landsbylaug er ansvarlig for valg til bestyrelsen af Stevning Kulturhus. Vedtægter for 

Stevning Kulturhus er gældende for valget. Kulturhusets bestyrelse er ansvarlig for den daglige 
drift. Der er valg i forbindelse med det årlige borgermøde i 1. kvartal. 

 
§3. Stevning Landsbylaug består af 5 folkevalgte medlemmer + 2 folkevalgte suppleanter. Derudover tilbydes 

hver forening/institution i lokalområdet 1 plads i lauget. 
 
§4. Der er valg i forbindelse med det årlige borgermøde i 1. kvartal.  
 Stevning Landsbylaug medlemmer vælges for en 2-årig periode. I lige år er 2 medlemmer på valg, 
 og i ulige år er 3 medlemmer på valg. Ved hvert valg vælges 2 suppleanter.  
 
§5. Stemmeret har alle, som er fyldt 15 år på valgdagen, og som er bosiddende i lokalområdet.  
 
§6. Valgbare er alle, som har stemmeret, og som er bosiddende i lokalområdet. 
 
§7. Kandidater til valget kan melde sig til Stevning Landsbylaug inden eller under selve borgermødet. 

 

§8. Valget forestås af en valgkomité på 3 personer blandt borgermødets fremmødte. Komitéens medlemmer 
må ikke være opstillet til valget. 

 
§9. Valgkomitéen forestår valghandling, optælling af stemmesedler og offentliggørelse af valgresultatet. 
 
§10. Der kan stemmes på op til 3 kandidater. 
 
§11. De to hhv. tre kandidater, som opnår flest stemmer, indtræder i rådet. De næste to kandidater er supple-

anter i den rækkefølge, stemmetallene angiver. Opnår to eller flere kandidater samme stemmetal, afgø-
res rækkefølgen ved lodtrækning, som foretages af valgkomitéen. 

§12. Stevning Landsbylaug konstituerer sig selv med formand og næstformand blandt de folkevalgte. Kassere-
ren vælges blandt alle medlemmer i lauget. Lauget udpeger to revisorer, der ikke er medlemmer i Stev-
ning Landsbylaug.  

§13. Regnskabsåret følger kalenderåret. 
 Stevning Landsbylaug fastsætter selv sin forretningsorden.  
 Der vælges en referent blandt Stevning Landsbylaugs medlemmer, som sørger for, at der bliver lavet 

referat over lokalrådsmøderne.  
 Udvalg, som placeres under Stevning Landsbylaug, skal opstille vedtægter, som Stevning Landsbylaug 

skal godkende. Vedtægterne forefindes som bilag. 
 
§13. Stevning Landsbylaug er beslutningsdygtigt, når mindst 3 af medlemmerne er til stede ved mødet. Ved 

stemmelighed er formandens stemme afgørende.  
 
§14. Disse vedtægter kan ændres, når mindst 4 af laugets medlemmer stemmer for ændringsforslaget. 
 
§15. Ved en eventuel lovgivning om landsbylaug skal reglerne revideres således, at de bringes i overens-

stemmelse med lovgivningen.  
 
§16. Opløsning af Stevning Landsbylaug kan ske på et møde, hvortil alle stemmeberettigede har adgang, og 

kan kun ske, såfremt et flertal af de fremmødte stemmer for.  
 
§17. Hvis Stevning Landsbylaug opløses, deles laugets aktiver mellem foreninger / udvalg. 
 
§18.  Tvivlspørgsmål ved fortolkning af nærværende vedtægter afgøres af Stevning Landsbylaugs medlemmer. 
 
 

Revideret 17. maj 2010. 
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DET FOREGÅR 
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Skolevænget 14 
 

2010  
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Juni 2010 
Lørdag 05. juni kl. 12.00 Kulturhuset  Stevning Musikfestival 2010 kl. 12.00 – 24.00 
                                                                                            for god amatørmusik 
 

 

Det sker på plænen ved musikfestivalpladsen 
 

Stort kræmmermarked fra kl. 12.00 – 21.15.   Kom og gør en god handel. 

KFUM spejderne - Hjortspring gruppe underholder børn og voksne kl. 13.00 – 15.00 

 

 
Mandag 07.jun.   kl. 15.00  Lokalhistorisk forening     Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00. 
Torsdag 10.jun. kl. 18.00 Madklubben Køkken Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 92 78). 
Lørdag 05.jun kl. 12.00 Kulturhuset  Stevning Musik festival 2009 
Fredag 18.jun. kl. 18.00 Kulturhuset Caféen Kulturhusets 5 års fødselsdagsfest for alle der  
     har hjulpet Kulturhuset i denne sæson. 
Mandag 21.jun.   kl. 15.00  Lokalhistorisk forening     Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00. 
 
August 2010 
Lørdag 14.aug.    kl. 15.00 Kulturhuset     Cykeltur for hele familien. Bagefter er der fælles 
                                                                                                  spisning og hygge i Kulturhuset. 
 
September 2010 
Onsdag 1.sep.      kl. 09.00  Kulturhuset           Caféen PR kurset starter i dag  
Onsdag 1.sep.      kl. 19.00  Kulturhuset           Caféen PR kurset starter i dag 
Mandag 6.sep.     kl. 15.00  Lokalhistorisk forening     Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00. 
 
Mandag 6.sep. kl. 18.00 Madklubben Køkken Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 92 78). 
Mandag 6. sep.    kl. 18.00  Bene Philipsen Salen Linedance for begyndere og let øvede starter i dag.. 
Mandag 6. sep.    kl. 18.00  Bene Philipsen Salen Linedance for øvede starter i dag. 
     se opslaget for Linedance her i kulturhuskalenderen 
Mandag 20.sep.   kl. 15.00  Lokalhistorisk forening Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00. 
 
Oktober 2010 
Søndag 3.okt. kl. 14.30 Søndags-Caféen Caféen Sælger kaffe/te med dejlige hjemmebagte kager.   
Mandag 4.okt.     kl. 15.00  Lokalhistorisk forening     Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00. 
Tirsdag 5.okt. kl. 18.00 Madklubben Køkken Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 92 78). 
Mandag 18.okt.    kl. 15.00  Lokalhistorisk forening     Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00. 
 
November 2010 
Mandag 1.nov.    kl. 15.00  Lokalhistorisk forening     Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00. 
Onsdag 3.nov.     kl. 18.00  Madklubben          Køkken Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 92 78). 
Søndag 7.nov. kl. 14.30 Søndags-Caféen Caféen Sælger kaffe/te med dejlige hjemmebagte kager.   
Mandag 16.nov.   kl. 15.00  Lokalhistorisk forening     Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00. 
 
December 2010  
Søndag 5.dec. kl. 14.30 Søndags-Caféen Caféen Sælger kaffe/te med dejlige hjemmebagte kager 
     og varme vafler i samarbejde med spejderne. Tors-
dag 9.dec. kl. 18.00 Madklubben Køkken Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 92 78). 
 
Januar 1011 
Mandag 3.jan.      kl. 15.00  Lokalhistorisk forening     Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00. 
Onsdag 5. jan. kl. 22.00 Kulturhuset Caféen Hellig Tre Konger – afsløring – fest og hygge. 
     Der er kåring og afsløring kl. 22.30. 
Torsdag 6.jan. kl. 18.00 Madklubben Køkken Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 92 78). 
Søndag 9.jan. kl. 14.30 Søndags-Caféen Caféen Sælger kaffe/te med dejlige hjemmebagte kager.   
Mandag 17.jan.    kl. 15.00  Lokalhistorisk forening     Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00. 
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Februar 2011 
Søndag 6.feb. kl. 14.30 Søndags-Caféen Caféen Sælger kaffe/te med dejlige hjemmebagte kager.   
Mandag 7.feb.     kl. 15.00  Lokalhistorisk forening     Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00. 
Onsdag 9.feb.      kl. 18.00  Madklubben Køkken Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 92 78). 
Mandag 21.feb.   kl. 15.00  Lokalhistorisk forening     Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00. 
 
 
Faste tidspunkter: 
 
Kulturhuset: Petanque 
    Tirsdage         kl.09.30 - ca. 11.00. 

 - Alle der har lyst til at spille petanque, er velkommen til at deltage. Petanquekugler kan lånes. 
 
Bente Philipsen: Linedance  
    Mandage kl. 18.00 – 19.20. Start mandag d. 6. september i salen – sæsonen slutter til april. 
    Mandage kl. 19.30 – 20.50. Start mandag d. 6. september i salen – sæsonen slutter til april. 

- Har du lyst til at have det sjovt og få dig rørt – så kom og vær med til Linedance. 
 
PC kurser i Stevning Kulturhus: Vagn Hesselager er instruktør 
    Hold nr. 1-2010: Onsdage kl. 09.00 – 11.00 i Caféen d. 1. september - d. 10. november 2010. 
    Hold nr. 1-2010: Onsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen d. 1. september – d. 24. november 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) 
 
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.  Materi-
alet 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. 18. august. Rundt om Stevning nr.131 udkommer d. 
28.august og E`SvenstruPPe udkommer d. 30. august. 

 
 

 

Efterårets arrangementer: Se:Efterårets arrangementer: Se:Efterårets arrangementer: Se:Efterårets arrangementer: Se:    

www.olfertswww.olfertswww.olfertswww.olferts----venner.dkvenner.dkvenner.dkvenner.dk    
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Stevning
Musik-festival

Stevning
Musik-festival

for god amatfor god amatøørmusikrmusik

Lørdag d. 5. juni 2010
Kl. 12:00 – 24:00

Lørdag d. 5. juni 2010
Kl. 12:00 – 24:00

Stevning Kulturhus – Skolevænget 14 – StevningStevning Kulturhus – Skolevænget 14 – Stevning

Kl. 12.00-12.45..Opus 2.. Big Band med swing i…..
Kl. 13.00-13.15..JamJoy Rock/Pop    
Kl. 13.30-14.00..Nabel rock/pop 
Kl. 14.15-15.00..Sax Appeal Jazz   
Kl. 15.15-16.00. Power of pure tones Rock/pop 
Kl. 16.15-17.00..rÅck4dummies Rock/blues
Kl. 17.15-18.00..R-A-W Rock/pop/blues        
kl. 18.15-19.00..Jotted notes Folk/rock 
Kl. 19.15-20.00..Treovalium Country/Folk
Kl. 20.15-21.15..Whoes Next The Who coverband 
Kl. 21.30-22.30..Perfect Strangers Deep Purple coverband
Kl. 22.45-24.00..The Noodles Kim Larsen Coverband                 
Kl. 24.00-Stevning Musikfestival slutter
ret til ændringer i musiksammensætningen forbeholdes

Kl. 12.00-12.45..Opus 2.. Big Band med swing i…..
Kl. 13.00-13.15..JamJoy Rock/Pop    
Kl. 13.30-14.00..Nabel rock/pop 
Kl. 14.15-15.00..Sax Appeal Jazz   
Kl. 15.15-16.00. Power of pure tones Rock/pop 
Kl. 16.15-17.00..rÅck4dummies Rock/blues
Kl. 17.15-18.00..R-A-W Rock/pop/blues        
kl. 18.15-19.00..Jotted notes Folk/rock 
Kl. 19.15-20.00..Treovalium Country/Folk
Kl. 20.15-21.15..Whoes Next The Who coverband 
Kl. 21.30-22.30..Perfect Strangers Deep Purple coverband
Kl. 22.45-24.00..The Noodles Kim Larsen Coverband                 
Kl. 24.00-Stevning Musikfestival slutter
ret til ændringer i musiksammensætningen forbeholdes

Gratis adgang

Der kan købes øl/vand og ringridderpølser m.m.
Drikkevarer må ikke medbringes på festivalpladsen

Gratis adgang

Der kan købes øl/vand og ringridderpølser m.m.
Drikkevarer må ikke medbringes på festivalpladsen

Stevning Mmusikfestival støttes af: Sønderborg kommunes ildsjælepulje
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Cykeltur for hele familien

Vi starter fra Stevning Kulturhus
Skolevænget 12
lørdag d. 14. august
Kl. 15.00
Cykelturen varer ca. 2 timer, og der er indlagt 

pauser undervejs. Vi har en depotvogn med 

hvis nogen trænger til en optankning, 
eller en cykel går i stykker. Cykeltursbillet    

for voksne 15 kr. og børn 10 kr.

Når vi kommer tilbage til Kulturhuset er 
grillen tændt og der kan  købes vand  øl, 

ringridderpølser og kartoffelsalat.
--------------------

-Ringridderpølse med brød 15 kr.
-Ringridderpølse med kartoffelsalat  og

flutes 25 kr.

Bagefter er der almindelig hygge hvor 

der også kan spilles petanque og  

vikingespil.

Bestyrelsen for Stevning kulturhus står for arrangementet

med hjælp fra Anette Bendixen.

Her er et rigtig godt tilbud til dig!
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Linedance
Stevning Kulturhus

Lyst til at ha’ det sjovt og få dig rørt

- så kom og vær med til Linedance!

Start mandag 6. september 2010

Kl. 18.00-19.20 Begyndere/Let øvede

Kl. 19.30-20.50 Øvede

Sæson september til april 250 kr.

Instruktør er Bente Philipsen
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Madklubben
i Stevning Kulturhus

hvor alle er velkomne til at være med

I  1988 tog lokalrådet initiativ til at oprette en 

madklub.  Det har været en succes i alle årene. Vi 
ved,at der er flyttet en del nye mennesker til 
Stevning, derfor en forklaring på, hvad Madklubben 
egentlig er.

Fra september til juni, er der madklub 1 gang om 
måneden – på rullende ugedage. Man skiftes til at 
lave mad – hovedret og kaffe/te med kage. Dem der 
laver mad starter ca. kl. 16.00. Vi spiser kl. 18.00 
og ca. kl. 20.00 går vi hjem. Der er som regel 2 til 
at lave mad og 1 der bager. Prisen for at deltage er  
30 kr. pr. person. Børn der ikke går i skole spiser 
gratis.

Madklubben holder til i køkkenet i Stevning 
Kulturhus, Skolevænget 12.

Hvis man vil deltage i madklubben skal man huske:
Tilmelding senest 3 dage før til 

Susanne og Erling på telefon 74 45 92 78

mandag d. 6. september
Tirsdag d. 5. oktober
Onsdag d. 3. november
Torsdag d. 9. december
Torsdag d. 6. januar
onsdag d. 9. februar
Tirsdag d. 8. marts
Mandag d. 4. april
Tirsdag d. 10. maj
onsdag d. 8. juni
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Petanque
Så er petanque-sæsonen startet  
og alle er velkomne til at  deltage.
Der kan spilles på 5 baner 

Der spilles:  Tirsdage fra  kl. 09.30. 

Det vil m
åske være en god ide at 

prøve petanquebanerne. 

Du er velkommen til a
t tage dine 

petanquekugler i lo
mmen og gå 

op og tage et spil petanque.

Arrangør: Stevning Kulturhus
Skolevænget 14

Sted          :  Stevning Kulturhus, Skolevænget 14
Instruktør :  Mathias Jensen tlf. 74 45 83 13

Kulturhuset har flere sæt petanquekugler, og låner 
dem gerne ud.
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PC kursus  for alle                            2010 - 2011    
i Stevning Kulturhus, Skolevænget 14  
 
Instruktør: Vagn Hesselager                                                                            
 

Hold nr. 1-2010: 
Onsdage kl. 09.00 – 11.00 i Caféen. Første gang d. 1. september og sidste gang d. 10. november 2010.  
                                                                                            (der er ikke kursus d. 20. oktober)  
 

Hold nr. 2-2010: 
Onsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen. Første gang d. 1. september og sidste gang d. 10. november 2010.  
                                                                                            (der er ikke kursus d. 20. oktober)  
 

Hold nr. 1-2011: 
Onsdage kl. 09.00 – 11.00 i Caféen. Første gang d. 5. januar og sidste gang d. 23. marts 2011.  
                                                                                            (der er ikke kursus d. 16. februar og d. 16. marts)  

Hold nr. 2-2011:  
   Onsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen. Første gang d. 5. januar og sidste gang d. 23. marts 2011. 

                                                                                            (der er ikke kursus d. 16. februar og d. 16. marts)  
 
 
Der undervises individuelt. Du kan for eksempel lære at skrive i Word, regne i Excel, lave en 
præsentation i Power Point, surfe på nettet eller skrive en mail. 
 

Du må gerne medbringe din egen computer. Den kan kobles til et trådløst netværk i lokalet.  
 

På hvert hold er der plads til 5 personer ved Kulturhusets computere + 3 personer med egen computer. 
Der er max. 8 deltagere på hvert hold. 
 

 
Det koster 75 kr. for at deltage i et kursus. Beløbet betales den første kursusdag.  
 

 
Tilmelding til: 
Vagn Hesselager tlf. 40 18 20 60 eller mail: vagn@hesselager.com 
 
 
Ved tilmelding bedes du oplyse navn, adresse og  telefonnummer. 
 
 
Du bedes også oplyse om du ønsker at benytte din egen PC på kurset.      
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FRA NØRRESKOV-SKOLEN 
 

 
 
 
 

Forår/sommeraktiviteter på Nørreskov-Skolen, Svenstrup 
 
I uge 20 holder indskolingen traditionen tro Venskabsuge. I denne uge er der særlig fokus på, 

hvordan man kan være en god ven. Som noget særligt i år kan eleverne give et vennekort til 

en kammerat, som har været særlig god. Mange elever har allerede med lys i øjnene beret-

tet, når de har modtaget et vennekort. Onsdag, torsdag og fredag i venskabsugen har vi be-

søg af de kommende børnehaveklassebørn fra Børnehuset. Der er planlagt spændende akti-

viteter for hele indskolingen i disse dage. Der skal være mini OL, skovtur og Store Legedag. 

Eleverne fra 4. klasse medvirker onsdag og torsdag som særlige hjælpere og guider. 

Vi er også i perioden med lejrskole og hytteture. 6. klasse er på Bornholm, 5.klasse er i Ribe 

og i juni skal 2. og 3. klasse et par dage til Troldhøj. Disse lejrskoler og hytteture er virkelig 

noget børnene ser frem til og er i høj grad med til at styrke det sociale liv i klasserne. 

Hele skolen holder sommerafslutning torsdag d. 24. juni, hvor forældreforeningen sørger for 

lækre grillpølser mm. og, hvor 6. klasse søger for lidt underholdning, som afsked med deres 

skole inden de næste år skal til Guderup. 

 

Fra skolens side skal der lyde tak til alle vore samarbejdsparter for et godt skoleår. 

 
 

Nørreskov-Skolens ny bestyrelse 
 
Funktion  Navn            Adresse          Valgperiode 
Formand Henrik Christensen Gl. Guderup 21 4 år 
Næstformand Hanne Hesselager Rothe Brandshøjevej 1 4 år 
Bestyrelsesmedlem Karin Grue Runevænget 34 4 år 
Bestyrelsesmedlem Lone Schultz Dyssevænget 25 2 år 
Bestyrelsesmedlem Susanne Rasmussen Parkvej 5 2 år 
Bestyrelsesmedlem Thomas Philipsen Solvej 3 4 år 
Bestyrelsesmedlem Vivi Dybdal Larsen Sønderlundvej 12 2 år 
1. suppleant Merete Christensen Gl. Guderup 13A  
2. suppleant Ulla K. Petersen Skolegade 27  
3. suppleant Jan Christensen Tingholm 10  
Suppleanternes valgperiode afhænger af, hvem de evt. træder i stedet for. 
Den nye bestyrelse tiltræder den 1. august 2010 
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KRÆMMERMARKED 
 
 
DEN 5 JUNI TIL STEVNING MUSIK FESTIVAL. VED STEVNING 

KULTURHUS. 

STADEPLADS 100,00 KR… 

VIS DU VIL VÆRE MED TIL DENNE DAG, SÅ RING TIL SUSANNE 

PÅ  28 80 03 96  ELLER TILMELD DIG PÅ S.ZIMMER@BBSYD.DK  

 
 
 
 

FRA SPEJDERNE 
 
 

Spejdernyt maj 2010  
 
Olsen-Bandens store kup i Spejderhytten er godt overstået med velfortjent udbytte. 

3 pengeskabe skulle der til før det lykkedes: Et var et snydeskab med helium-balloner. Et 

andet sprang i luften og brændte totalt ud. Det sidste og bedste og det sværeste gav heldig-

vis gevinst, efter at man havde forceret en labyrint af laser-stråler! Og minsandten om ikke 

Egon stak af med pengekassen – med 10 bævere og ulve i hælene, så det varede ikke læn-

ge, inden han blev lagt i håndjern, og vi kunne fortære chokolade-pengene ☺ 

 

Om søndagen kom forældre og søskende til affaldsindsamling. 20 børn + 20 voksne samlede 

i løbet af 2 timer 89 kg affald og 370 dåser – hvad mener I !! Tusind tak for hjælpen. Næste 

år samles der affald ind søndag den 10. april. 

 

Så har vi været på turnering i ”Tunesien” sammen med 100 andre bævere og ulve fra distrik-

tet. Inden længe skal vi have mini-sommerlejr ved vores spejderhytte med Dybbøl-gruppe – 

og da bliver vi ca. 35. 

 

Lørdag den 5. juni 2010 kl. 13-15 kan I også hilse på os i Stevning ved musikfestivalen.  

 

Og i weekenden den 10.-12. september 2010 bygger vi en spejderlejr op på Stevning Gade 

overfor maskinhandleren – kom også og besøg os der. 

 

 



   20 

Vi er så heldige, at vi nu løbende får nye bævere og ulve, og det er rigtig dejligt at blive flere 

og være mange. Dog mangler vi rigtig meget nye ledere, så kom ud af busken – prøv at være 

spejder – det fortryder du aldrig! Vi mødes hver tirsdag kl. 18.00-19.30 i vores dejlige spej-

derhytte på Dalvej. 

 

   God sommer fra KFUM-spejderne Hjortspring 

 
 
 
 

FRA LOKALHISTORISK 
 

§ 5 igen og genforeningen for 90 år siden. 
 

Ja i år er det 90 år siden, vore bedsteforældre eller oldeforældre fik at mærke at § 5 eksiste-

rede. De stemte sig tilbage til Danmark. 

 

I 1920 altså for nøjagtig 90 år siden, d. 15. juni blev Sønderjylland genforenet med Danmark.  

Der var afstemning i 2 zoner. Zone 1 var Sønderjylland 

(Nordslesvig) og zone 2 var Sydslesvig. 

Zone 1 valgte at bliver dansk og zone 2 at forblive tysk. 

 

I årene efter blev der rejst genforeningssten næsten overalt i 

Sønderjylland og vi har 2 i sognet, en i Stevning og en i 

Svenstrup. 

Stevnings står i krydset Stevning Gade/Stevningnorvej/ 

Sandvigvej/Ravnsbjergvej. 

 

 

 

Svenstrups står ved Svenstrup forsamlingshus.  

 

Begge sten vil blive fikset op i anledning af jubilæet. Maler-

mester Jan Rasmussen, Hjortspringvej har påtaget sig op-

gaven og den 15. juni vil de lyse op som i gamle dage. 
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Hvad var § 5 egentlig? (foruden krydset og kroen) – lad os lige repetere: 

 

Efter krigen i 1864, hvor Danmark tabte Holsten og Slesvig til Preussen og Østrig, blev der 

forhandlet fred i Prag i 1866. I Pragfreden, som den kaldes, fik kejser Napoleon d. 3. indføjet 

en paragraf 5 med følgende ordlyd: 

  

§ 5: Østrig overlader Holsten og Slesvig til Preussen, ”dog således, at befolkningen i 

de nordlige distrikter af Slesvig skal afstås til Danmark, når den ved frie afstemning 

tilkendegiver ønsket om at blive genforenet med Danmark”.  

(Læs hele § 5 historien i Stevning-bogen side 27) 

 

 

PS 15. juni 1920 var grænsens forløb helt fastlagt, og det er derfor senere blevet den officiel-

le dag, hvor genforeningen fejres, og er det stadig. Derfor skal der også flages fra statslige 

bygninger den dag.  Selve genforeningens officielle gennemførelse i 1920 skete dog først 9. 

juli, som derfor er den officielle genforeningsdag. Begivenheden blev markeret med stor fe-

stivitas. 10. juli red H. M. Kong Christian den 10. over grænsen ved Frederikshøj mellem Kol-

ding og Haderslev på sin hvide hest. Genforeningen blev fejret overalt i Danmark. På den 

gamle slagmark fra 1864-krigen, Dybbøl banke, var der 11. juli 1920 samlet op mod 100.000 

mennesker. 

 

 

 

RUNDT OM STEVNING 

 

Bladet udkommer nu på onsdage 
Det har været et ønske fra vore avisbude, at Rundt om Stevning kan udkomme om onsdagen 

i stedet for på lørdage. Det er af rent praktiske grunde med pakning af blade osv.  

Så for eftertiden bliver bladet bragt ud 4 dage senere end normalt. Dog er det sådan, at man 

altid kan gå ind på Stevnings hjemmeside og se den elektroniske udgave – som regel i 

weekenden efter deadline. 
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AKTIVITETSKALENDER 
 
Faste tidspunkter: Mandage: 1. og 3. mandag i hver måned. Lokalhistorisk åben 

 Tirsdage: Mødedag bævere, ulve og spejdere kl. 18.00-19.30. 
  

 
 
 
JUNI 
Onsdag 02. jun. ”Rundt om Stevning” nr. 130 udkommer. 
Lørdag 05. jun. Kl. 12.00-24.00. Stevning Musikfestival. Se programmet inde i bladet. 
Lørdag 05. jun. Kræmmermarked på sportspladsen ved kulturhuset. 
Søndag 06. jun. Kl. 10.30. Menighedsgudstjeneste. 
Torsdag 10. jun. Kl. 18.00. Madklub. 
Søndag 13. jun. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
Søndag 20. jun. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
Tirsdag 22. jun. Kl. 19.00. Dimission for 9. klasserne. Guderupafdelingen. 
Torsdag 24. jun.  Kl. 18.00. Sommerafslutning. Svenstrupafdelingen. 
Fredag 25. jun. Skolens sommerferie starter 
Søndag 27. jun. Kl. 09.00. Gudstjeneste. Ole W. Sørensen. 
 
JULI 
Søndag 04. jul. Ingen gudstjeneste i Svenstrup kirke. 
Søndag 11. jul. Ingen gudstjeneste i Svenstrup kirke. 
Søndag 18. jul. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
Søndag 26. jul. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 
AUGUST 
Tirsdag 10. aug. Første skoledag efter sommerferien. 
Lørdag 14. aug. Kl. 15.00. Kulturhusets cykeltur. 
Onsdag 18. aug. Deadline til ”Rundt om Stevning” nr. 131. 
 
SEPTEMBER 
Onsdag 01. sep. ”Rundt om Stevning” nr. 131 udkommer. 
Mandag 06. sep.  Kl. 18.00. Madklub.  
 
 
EJVIND BOJSEN, SKOLEVÆNGET 12A, TLF. 74 45 83 59. Mail: ejvind@sonderborg.dk 
DEADLINE FOR STOF TIL “RUNDT OM STEVNING” NR. 131 ER DEN 18. aug. 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


