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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 Per Appel 51 58 15 04 
 Hjortspringvej 16 
FOBIS Jens Erik Bendixen 74 45 87 89 
 Skolevænget 24  
Grundejerforeningen(Vestermarken) Bjarne Ketelsen 30 23 82 55 
 Østermarken 20 
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 Claus Hansen 21 74 88 58   
 Vestermarken 9   
 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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FRA FORENINGEN NYGAARD 
 

Engelske flyvere over Als 
under 

2. verdenskrig 
 
 

 
Gunnar Hounsgaard, Sønderborg fortæller om luftkrigen over Als 1940-45. 

 
Desuden medvirker tidligere gårdejer Peter Rasmussen, Broballe 

 
 
Hvornår:  Tirsdag 14. september kl. 19.00 
 
Hvor:  Den tidligere skovfogedbolig Nygård i Nørreskoven  
 
Entre:  30 kr. 
 
Traktement:  Kaffe og kage kan købes 
 
Arrangør:  Foreningen Nygård 
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Aktivitetsskema Vinter 2010 – 2011 
 
Aktivitet Start dato Tidspunkt Slut dato Tilmelding /  

Tildeling 
 

Leg og motion 
Gymnastiksal 

 

Tirsdag 
07. september 

19:00 – 20:00 Udg. Februar 
Yderligere information  

Margit Schmidt 
26568197 

Motions badminton 
gymnastiksal 

Tirsdag 
07. september 

16:00-17:00 
17:00-18:00 
18:00-19:00 
20:00-21:00 

 

Udg. Februar  
Tildeling af tider ved Lin-

da Christensen 
60942742 

Motions badminton 
gymnastiksal 

Onsdag 
08 september 

19:00 – 20:00 
20:00 – 21:00 

Udg. Februar 
Tildeling af tider ved Lin-

da Christensen 
60942742 

Motionsbadminton 
gymnastiksal 

Torsdag 
09. september 

16:00 – 17:00 
17:00 - 18:00 
18:00 – 19:00 

 

Udg. Februar  
Tildeling af tider ved Lin-

da Christensen 
60942742. 

 
Basketball 

Gymnastiksal 
Fra 8 til 14 år 

 

Onsdag 
08. september 

16:45-17:45 
 

Udg. Februar 
Yderligere information 

Linda Christensen 
60942742 . 

 
Zumba 

Gymnastiksal 
Fra 18 – 65 år 

 

Onsdag  
06. oktober 

19:00 – 20:00 Udg. Februar 
Tilmelding ved 
Margit Schmidt 

26568197 

 
Kortspil 

Klub lokalet 
 

Torsdag 
02. september 

19:00 – 22.00 Udg. Marts  Mød talstærkt op. 

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

 
På gensyn 
SIF Bestyrelsen  
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Stevning Idrætsforenings aktiviteter vinteren 2010 / 2011 
 
LEG OG MOTION : TIRSDAGE 19.00 – 20.00 
Den erfarne instruktør Ingeborg Atzen vil også denne vinter lede gymnastikken for det modne 
publikum (mænd og damer). 
Ingeborg gør i sin træning først og fremmest meget ud af kropsholdningen ved at styrke de 
forskellige muskelgrupper; øvelserne vil bl a foregå på gulvmåtter, med elastikker, store og 
små bolde, samtidig med at det skal være sjovt og afslappende. 
Træningen tager udgangspunkt i den enkelte deltagers lyst og evner – så alle kan være med. 
 
BASKETBALL : ONSDAGE 16.45 – 17.45 
Igen i år forsøger vi med basketball for piger og drenge fra 8 – 12 år. Der er plads til både 
øvede som nybegyndere. 
 
MOTIONSBADMINTON: 
Der er mulighed for at få tildelt en time fra tirsdag til torsdag på udvalgte tider. Timerne er 
uden træner / ledere. Tilmelding på tlf 60942742 
 
ZUMBA : ONSDAGE 18.00 – 19.00 
Foreningen har været så heldig at få nyuddannede zumbainstruktør Bente Phillipsen til at 
komme og lære os det for tiden meget populære Zumba. 
Zumba er fitnessdans, hvor bløde bevægelser, løse hofter, sved på panden og smil på læben 
bliver smeltet sammen med latinamerikanske inciterende rytmer og dansetrin. 
Medbring håndklæde og masser vand. 
Træningen er for mænd og kvinder i alderen 18 – 65 år  
Der er begrænsning på deltagerantallet, og tilmelding efter ”først til mølle” princippet er derfor 
nødvendig på tlf 26568197. 
 
KORTSPIL : TORSDAGE 19.00 – 22.00 
Igen i år er der mulighed for at spille Skat eller Whist i foreningens lokale under Børnehuset.  
Sæsonen går fra først i september til udgangen af februar (se skemaet)  
Enkelte aflysninger kan forekomme, og vil blive offentliggjort, så hurtigt som muligt. 
 
 

FRA LANDSBYLAUGET 
 

Rundt om Stevning i 2010 
 Blad nr.   Deadline  Udkommer 

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 2010:6/9, 5/10, 3/11, 9/12 
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Tømmerflåden ved Sandvig strand 
Ved en lille højtidelighed fredag d. 25. juni blev den nye tømmerflåde / badeplatform sat i 
vandet. 
Den har gennem badesæsonen allerede været flittigt benyttet. 

 
Stevning Landsbylaug vil gerne benytte lejligheden til at takke følgende virksomheder og for-
eninger for pengegaverne til finansiering af flåden. 

• Stevning Snedker og Tømrer forretning v/ Anders Larsen 
• Sydbank Fonden 
• Stevning Idrætsforening 
• Stevning Bådelaug 
• FOBIS 
• Grundejerforeningen 
• Brandværnet 

 
MANGE 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. 

 
Arbejdet starter indenfor de næste par uger. Vi vil derfor opfordre til at interesserede beboere 
i Stevning melder sig til at deltage i udarbejdelsen af planerne. 

 
Kontakt: John S. Christensen, Østermarken 29. Tlf.: 74 45 80 83 
 

Stevning hjemmeside 
Lene Sørensen er ansvarlig for udarbejdelse af den nye hjemmeside der som ”portal” vil bru-
ge Infoland. Det er en landsdækkende portal for alle landsbylaug i Danmark. Lene vil løben-
de informere os om hvordan arbejdet skrider frem. 

John S. Christensen 
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FRA SPEJDERNE 
 
 

Spejdernyt august 2010 
En dejlig sommer er overstået og lige nu starter vi op på et nyt spejderår. 

Den sidste weekend i maj havde vi mini-sommerlejr ved vores spejderhytte sammen med 

Dybbøls bævere og ulve. Og det havde alle både store og små og voksne stor fornøjelse af. 

Dejligt vejr, ulve sov i telt, kanotur, strandtur, lejrbåls-hygge og rengørings-OL. 

 

Vores sommerafslutning var igen i år med dejligt vejr og kano-sejlads i Dyvig. Og hele famili-

en var med, så vi var rigtig mange – endnu en god spejderoplevelse! 

 

Og en rigtig stor oplevelse, da nogen af os var på den store korpslejr i Skive i uge 30 med 

15.000 spejdere. Vi boede sammen med Dybbøl-gruppe og deres venskabsgruppe fra 

Hammam Lif i Tunesien. Så vi var rigtig mange – ca. 45 spejdere – og det var en stor og dej-

lig oplevelse at være sammen med både Dybbøl og tuneserne og lære om deres kultur og 

meget anderledes spejderliv. De kender ikke at bygge med rafter, men det fik de lært! 

Og mad over bål tager tid – fandt de også ud af. 

Vores indgangsportal var selvfølgelig Dybbøl Mølle bygget i 4 meter rafter, og der var dejlig 

sommer og også regnskyl. Så en gravemaskine måtte grave grøfter omkring vores lejrplads, 

og så havde vi pludselig også fået Alssund med til Skive ☺ 

 

Næste lejr er i weekenden den 10.-12. september 2010, hvor 

Hjortspring Gruppe er på lejr på Stevninggade overfor maskin-

handlen . Kom  forbi og få en snak og fornemmelse af spejderlivet 

for alle aldre. 

 

I uge 38 – den 18.-26. sept. - er der igen Spejderhjælpsuge, hvor I måske får besøg af spej-

dere, der gerne vil gøre et lille stykke arbejde for lidt penge, som går ubeskåret til skolepro-

jekter for burmesiske børn og unge, der bor i grænseområdet mellem Burma .og Thailand. 

Vi mødes hver tirsdag kl. 18.00 til kl. 19.30 i vores dejlige spejderhytte på Dalvej, hvor I er 

velkommen til at besøge os. Vi vil gerne have spejdere i alle aldre – store og små og voksne. 

Ring evt. til Mona Boysen 74458361. 

 

   Spejderhilsen fra KFUM-spejderne Hjortspring 
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Skolevænget 14 
 

2010 - 2011  
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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 
Torsdag 2.sept.  kl. 19.00 SIF                  Klublokalet Kortspil starter i dag kl. 19.00 – 22.00 
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  Bente Philipsen Salen Linedance for begyndere og let øvede starter i dag.. 
Mandag 6. sep.   kl. 18.00  Bente Philipsen Salen Linedance for øvede starter i dag. 
Tirsdag 7.sept.    kl. 19.00 SIF Salen Leg og motion starter i dag. Kl. 19.00 – 20.00. 
Tirsdag 7.sept.  SIF Salen Motionsbadminton. Se tider i ”Faste tidspunkter” 
Onsdag 7. sept. Kl. 16.45 SIF Salen Basketball 8 – 14 år starter i dag kl. 16.45 – 17.45  
Onsdag 8.sept. kl. 18.00 SIF Salen Zumba fra 18 – 65 år starter i dag  kl. 18.00 – 19.00  
Onsdag 8.sept.  SIF Salen Motionsbadminton. Se tider i ”Faste tidspunkter” 
Torsdag 9.sept.  SIF Salen Motionsbadminton. Se tider i ”Faste tidspunkter” 
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. 
 

Sæt kryds i kalenderen ved lørdag d. 4. juni 2011. fra kl. 12.00 til kl. 24.00 

Kom til Stevning Kulturhus og vær med til: 

Stevning musikfestival 2010 - for god amatørmusik. 

 

 
Faste tidspunkter: 
 
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. 

 
Stevning Idræts Forening: Leg og motion: 

    Yderligere information ved Margit Schmidt tlf. 74 45 84 93 
 Tirsdage kl. 19.00 – 20.00 i gymnastiksalen. Første gang d. 07.09.09. og sidste gang udgangen af februar 11. 
 



   10 

Stevning Idræts Forening: Zumba fra 18 – 65 år 
Yderligere information ved Margit Schmidt tlf. 74 45 84 93 

    Onsdage kl. 18.00 – 19.00 i gymnastiksalen. Første gang d. 06.09.09. og sidste gang udgangen af februar 11. 
 
Stevning Idræts Forening: Basketball fra 8 til 14 år: 

   Yderligere information ved Linda Christensen tlf. 60 94 27 42 
    Onsdage kl. 16.45 – 17.45 i gymnastiksalen. Første gang d. 08.09.09. og sidste gang udgangen af februar 11 

 
Stevning Idrætsforening: Motionsbadminton i Gymnastiksalen: 
Tildeling af tider ved Linda Christensen tlf. 60 94 27 42 
Tirsdage kl. 16.00-17.00 + 18.00-19.00 + 20.00-21.00. Første gang d. 07.09.09. Slut udgangen af februar 11. 
 Onsdage kl. 19.00-20.00 + 20.00-21.00.                         Første gang d. 08.09.09.  Slut udgangen af februar 11. 
 Torsdage kl. 16.00-19.00                                                Første gang d. 09.09.09.  Slut udgangen af februar 11. 
 
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. 02.09.09. Slut udgangen af marts 11. 
 
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. 13. september. Rundt om Stevning nr.132 udkommer d. 
29. september og E`SvenstruPPe udkommer d. 30. september. 
 

 

FRA LOKALHISTORISK FORENING 
 

Åbningstider 
Så er sommerpausen slut og vi har igen:  

Åbent 1. og 3. mandag i hver måned fra 15 til 18. 

I er altid velkomne. 

 
 
 
 

 

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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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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Sø
nd
ag
s-

ca
fé
en

Søndagscaféen er for alle!

Tag familien, venner og naboer 
med  til friskbrygget kaffe - te -
saftevand og et stort udvalg af 
dejlige hjemmebagte kager.

Alt fås til meget rimelige priser

Søndag d. 3. oktober     kl. 14.30 – 16.30
Søndag d. 7. november  kl. 14.30 – 16.30
Søndag d. 5. december  kl. 14.30 – 16.30
Søndag d. 9. januar      kl. 14.30 – 16.30
Søndag d. 6. februar     kl. 14.30 – 16.30
Søndag d. 6. marts       kl. 14.30 – 16.30

I

Stevning
Kulturhus

Skolevænget 14

Søndags-caféen har åben:

Søndags - Caféen bestyres af : Connie Vogt, Magdalene Jespersen,
Brigitte Fogt, Rita Hansen, Mary Jensen  og Helene Bonde.

Det er her vi mødes
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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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FRA NØRRESKOV-SKOLEN 
 

Nye elever til Nørreskov-Skolen 
Tirsdag d. 10. august startede der 48 nye elever fordelt 

på 3 børnehaveklasser på Nørreskov-Skolen. To i Gude-

rup – 0.a med 17 elever og 0.b med 18 elever og 1 i 

Svenstrup – 0.h med 13. Selv om det samlede elevtal 

kun kunne udløse 2 klasser, valgte skolebestyrelsen at 

oprette 3 klasser og betale den tredje klasse inden for 

eget budget. Der er et faldende elevtal i stort set hele 

kommunen, og skolebestyrelsen afventer den kommende skolestrukturdebat for at kunne 

planlægge lidt længere end ét år ad gangen. 

 

Elevrådsrepræsentanter forhandlede sig til 37.000 kr. 
1 million kr. til kommunens elevråd – sådan lød overskriften på et projekt, hvor kommunalbe-

styrelsen ville sætte elevrådene ind i de demokratiske processer i en kommune. 

 

Efter en orientering om beslutningsprocesser og økonomi skulle elevrådsrepræsentanterne 

iværksætte en proces på egen skole, hvor man skulle finde projekter/ ting man gerne ville 

have penge til. Der skulle findes og vælges projekter, og der skulle udarbejdes ansøgnings-

materiale. 

På ”elevbyrådsmødet” skulle repræsentanterne fremlægge deres ansøgninger og argumen-

tere herfor. Herefter kom den svære forhandlingsproces, for der var nemlig ønsker for langt 

mere end 1 million kr. 

 

Elevrådsrepræsentanterne fra Nørreskov-Skolen havde 3 projekter med: 

1. 2 vandkølere til Guderup 

2. Renovering af cykelbanen i Svenstrup 

3. Ny sandkasse til indskolingen i Svenstrup 

 

De har gjort deres arbejde godt, for de kom hjem med penge til alle 3 projekter, og skolens 

elever kan nu nyde gavn af deres indsats. 
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Nyt lys og ny trappe til skolen i Svenstrup 
Knap havde vi sendt eleverne på sommerferie, så rykkede der en stor flok elektrikere ind på 

skolen. Afdelingen i Svenstrup havde søgt energisparepuljen om midler til ny og mere ener-

gikorrekt belysning. 

Hele skolen har nu fået sat nye lamper op. Overalt er der bevægelsesmålere, så lyset tænder 

og slukker automatisk. Desuden er der lux-følere, der måler, hvor kraftigt hver enkelt lampe 

skal lyse i forhold til det dagslys, der kommer ind. Vi håber selvfølgelig at denne investering 

giver nogle pænere tal på EL-regningen.  

 

Vi har også fået repareret den store trappe ned til skolegården. Den trængte voldsomt, men 

nu står den ny-oppudset og med flot grå skiffer på.                                         Margit Wandahl 

 

FRA SOGNETS FOREDRAGSFORENING 
 

Foredrag 2010/2011 
Alle foredrag er i Svenstrup forsamlingshus kl. 14 til ca. 16 (undtagen 4. nov. 19.30 til 22) 
 

2010: 
Torsdag d. 7. okt. 2010 kl. 14:00: Chr. Schmidt 
”Den danske sangskats top 20” 
 
Torsdag d. 4. nov. 2010 kl. 19:30 til 22:00: Hans Schultz Hansen og Inge Adriansen 
Skurke og Helte i Sønderjyllands historie 
  
Torsdag d. 11. nov. 2010 kl. 14:00: Annette Vinter Hedensted 
"Livet er ikke det værste, man har, og om lidt er kaffen klar" 

Underholdning ved sogne- og sygehuspræst Annette Hedensted. Kan det passe at mænd og 

kvinder er så forskellige, at der ikke er noget og gøre ved det? Og kan det passe, at livet ikke 

er lutter lagkage, men også byder på besvær og modgang, så vi lige så godt kan beholde det 

besvær, vi har, for det kender vi dog! Det bliver forhåbentligt sjovt og spændende, og også 

medrivende og alvorligt, når Annette Hedensted deler sine erfaringer og synspunkter med os. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

2011: 
Torsdag d. 27. jan. 2011 kl. 14:00: Leo Randløv 
Skærslipperoplevelser og mødet med børn og forældre som skoleinspektør 
 
Torsdag d. 10. feb. 2011 kl. 14:00: Jørgen Mads Clausen 
”Min verden - inden jeg kom på Danfoss lønningsliste” 
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FRA RINGRIDERFORENINGEN
 
 

Stevning Ringridning 
4. september 2010 

Afholdes hos Jacob Rudolph, Skolevænget 23 
 
 
KL. 11.00 
Ryttere og voksne/børn med pyntede cykler 
samles på Gøllinggård 
Havetraktor må ikke deltage i optoget, da 
disse ikke er lovpligtig forsikret på offentlig 
vej.  
 
Kl. 11.30 
Optog gennem byen. 
 
Kl. 12.00 
Ringridning starter 
 
Kl. 12.30 
Cykel-/havetraktor ringridningen starter. 
 
Kl.15.30 
Cykel- og havetraktor kongen udråbes. 
 
Kl. 16.00 
Kongen udråbes og herefter præmieuddeling 
 
Kl. 16.30 
Afslutning 
 
Kl. 19.00 
Frokosten starter. 
 
Kl. 21.30 
Spiller one2one op til dans. 
 
Kl. 23.00  
Fyrværkeri  
 

 
 
 
Hvem kan deltage: 
Stevning, Stolbro, Stolbrolykke og Dynved. 
Rytter med hest må invitere en gæsterytter 
med. Krav er at gæsterytter selv medbringer en 
hest. 
 
Ride/cykel og havetratorkort: 
Ridekort: pris. Kr. 40 
Cykelkort: pris. Kr. 20 
Havetraktor: pris. Kr. 40 
 
 
Frokostbilletter: 
Frokosten er for ALLE 
Pris: Kr. 150,- for buffet 
Drikkevarer skal købes i baren. 
 
Alle billetter kan købes hos nedenstående be-
styrelses-medlemmer. Sidste frist for tilmelding 
er søndag den 29. august.  Husk at betaling skal 
ske ved tilmelding.  
 
Henrik Hedegaard  23665611 
Bent Bladt 20290620 
Anette Bendixen 74458789 
Linda Christensen 74459727 
Claus Hansen 21748858 
Marianne von Qualen 73452020 
 
Vi håber at alle vil møde talrigt op, og hejse 
flaget denne dag.  

 

 

 



   17 

FRA KLUBBERNE 
 

Klubberne lukker     
Klubberne kommer ikke i gang i år, da der ikke er nok nøglepersoner, og min energi for klub-
ben er brugt op. Så har du lyst til at starte den op så ring til mig på 28 80 03 96. 
Klublokalerne er stadigvæk åbne for børnefødselsdage og kan lejes til en fordelagtig pris. 
Henvendelse efter kl. 17.00 på ovenstående tlf. nr.  

Med venlig hilsen 
Susanne Zimmermann 

 

FRA KIRKEN 
 

Særlige begivenheder i Svenstrup Kirke september-oktober 2010: 
 

Søndag d. 3. oktober kl. 10.30 Jagt- og høstgudstjeneste. Denne dag får vi besøg af en 

flok gæve jagthornsblæsere, der vil blæse os et ordentligt stykke foran kirken og give os en 

god start på en festlig og traditionsrig gudstjeneste. 

 

Min yndlingssalme 
- af Thomas Damgaard 

Stafetten er endnu engang kommet til mig, og igen vil jeg vælge en af min barndoms ynd-

lingssalmer. Barndommens indtryk står jo stærkt, og da salmer og sange blev sunget meget i 

min barndom, hjemme, i kirke og i forsamlingshus, føler jeg, at jeg altid har dem med mig. 

For mig er melodi og tekst knyttet uløseligt sammen, jeg vil endda sige, at det vigtigste for 

mig næsten er melodien. Melodien gør næsten, at salmen synger sig selv. I min barndom og 

ungdom blev der tit anvendt meget romantiske melodier, som jeg holdt meget af. Den salme, 

jeg har valgt denne gang, er salmebogens nr. 567: ”Jeg er fremmed, jeg er en pilgrim.” Da 

jeg var barn i Ketting, havde vi altid en nytårsaftensgudstjeneste kl. 1530, og ved den guds-

tjeneste blev ”Jeg er fremmed, jeg er en pilgrim” altid sunget. Salmen har et vist vækkelses-

præg. En del af den er oprindelig skrevet af Mary Shindler i 1841. Senere har ikke færre end 

4 andre salmedigtere dels oversat og dels tilføjet nye vers, så den nu fremstår i den endelige 

version på 6 vers. Melodien er svensk. Salmen tager sit udgangspunkt i den første påske, da 

israelitterne drog ud af Egypten efter de 10 plager. Den er meget følelsesfuld. Ligesom israe-

litterne måtte drage af sted, er vi også på rejse. Vi er fremmede i denne verden og bor her 

kun kort tid på rejse mod vort egentlige hjem, som er, hvor Gud er. Vers 1 lyder: Jeg er 

fremmed,/jeg er en pilgrim,/kun en aften,/kun en aften bor jeg her./O, stands mig ikke, thi jeg 
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vil følge/ Guds folk til strid gennem ørk og bølge./Jeg er fremmed,/jeg er en pilgrim,/kun en 

aften,/kun en aften bor jeg her./ I vers 5 står der: Jorden har ej/den ro jeg søger,/nej jeg læn-

ges,/nej jeg længes mod Guds stad;/dér græder ingen, dér ender nøden,/dér bor ej sorgen, 

did når ej døden./Jorden har ej/den ro, jeg søger,/nej, jeg længes,/ nej, jeg længes mod Guds 

stad./ Nytårsaften tænker man ofte over, at endnu et år er gået, Og da synes jeg salmens 

stemning, om at man er fremmed og en pilgrim på jorden, passer godt. Pilgrimsmotivet findes 

i øvrigt også i den langt mere kendte ”Dejlig er jorden”, hvor det i vers 1 bl. a. hedder: Skøn 

er sjælenes pilgrimsgang!/ Gennem de favre/riger på jorden/gå vi til Paradis med sang. 

”Jeg er fremmed, jeg er en pilgrim” kan forekomme naiv og ikke særlig indholdsrig, den er 

måske lidt forældet, jeg har faktisk ikke sunget den i en kirke, siden jeg var barn og ung i Ket-

ting, men for mig rummer den stadigvæk en helt speciel stemning, ikke midst pga. melodien. 

Jeg vil gerne give stafetten videre til Ruth Good. 

Thomas Damgaard  

 

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: 

” Og folk kom til ham med én, der var døv og havde svært ved at 

tale, og de bad ham om at lægge hånden på ham. Jesus tog ham afsides, væk fra ska-

ren, stak sine fingre i hans ører, spyttede og rørte ved hans tunge; og han så op mod 

himlen, sukkede og sagde til ham: Effatha!” – det betyder: ”Luk dig op!” Og straks 

lukkede hans ører sig op, og det bånd, der bandt hans tunge, blev løst, og han kunne 

tale rigtigt.”   Markus 7, 32-35 

Hvad er det, der får en blomst til at åbne sig? 

Hvad er det, der får et vildt dyr til at snige sig ud af krattet og drikke sammen med de andre 

af søens vand? 

Hvad er det, der får mennesker til at nærme sig hinanden? 

Er det mon ikke lyset, der tryller blomsten åben – i hvert fald er det da ikke truende mørke og 

haglende uvejr. 

Er det ikke fred og ingen truende fare, der henter det ængstelige dyr ud af sit skjul. 

Er det ikke tilliden og mulighed for at blive set med åbne og kærlige øjne, der bringer menne-

sker sammen? 

Hvem har nogensinde kunnet bygge et positivt og livsbefordrende fællesskab på kontrolle-

rende regler og trusler om ødelæggende straf? 
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”Effatha! – lad dig åbne!” lyder det i dagens evangelium – og det lyder midt i det græsk ro-

merske samfunds forvirrende væld af guder og kejsermagt. Midt i den farisæiske lovtros jø-

dedom. 

Det lyder midt ind i tiden – midt på Vor Herres mark – dér, hvor vi alle er kastet ud i tilværel-

sens udfordringer. Dér, hvor vi skal dø – før eller siden. Dér, hvor sorg og kærlighed trækker 

og slider i os med de samme kræfter. 

Her i denne tilværelse har vi brug for at åbne os. Åbne os for hinanden - for vi bærer nøglen 

til hinandens lykke i vores hånd.          Bo Scharff 

Dåb 
Den 25. juli: Maja von Qualen Bonde 
Den 1. august: Tristan Alexander Elkjær Pustelnik 
Den 8. august: Sebastian Jung Davidsen 
Den 29. august: Laust Kristoffer Malle 
 

Døde og begravede 
Den 15. maj: Peter Nissen 
Den 14. juli: Marie Sahlmann 
Den 21. juli: Steen Vielhelm Christensen 
Den 29. juli: Jens Kristian Mogensen 
Den 13. august: Peter Møller, Stevning – bisat fra Christianskirken i Sønderborg 
Den 21. august: Tommy Holm 
 

Viede 
Den 14. august: Anette Faber og René Iversen 
 

Kirkebil 
Kirkebilen bestilles hos GF-Taxi på telefon 74 45 95 45 senest dagen før gudstjenesten. "Kir-
kebil" 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.  
I øvrigt henvises til ”Nyt fra Kirken” i de lokale blade ”E’Svenstruppe´” og ”Rundt om Stev-
ning” samt en ”Kirke-seddel”, der altid ligger fremme i våbenhuset. 
 

Sognepræst 
Bo Scharff 
Der er altid mulighed for at træffe sognepræsten enten ved at henvende sig på præstegår-
dens kontor (den nye sydindgang) eller ved at træffe aftale over telefonen - dog undtagen 
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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 holdes ordinære møder: 21. september, 26. oktober, 16. november. 
Alle datoer (undtagen 26. oktober) er 3. tirsdag i måneden. 
Møderne holdes kl. 19 i mødelokalet ved præstegården. 
Menighedsrådets møder er offentlige, og alle interesserede er velkomne. Referater fra me-
nighedsrådsmødet er fremlagt i kirkens våbenhus. 
Menighedsrådets medlemmer er (nykonstitueret 13. november): Thomas Damgaard (for-
mand), Asta Broesby-Olsen (næstformand), Bente Purup (kasserer i rådet), Maja Jørgensen 
(kontaktperson), Ruth Good, Gert Sommerlund (kirkeværge), Bo Scharff (præst, født med-
lem). 
Uden for rådet: Torben Nielsen (medarb. repr.), Ole Rasmussen (kasserer).  
 
 
 
 

FRA MENIGHEDSRÅDET 
 

Organistembedet ved Svenstrup Kirke 
 

Farvel til Ole Andersen  

Ole Andersen fratrådte 1. maj 2010 sin stilling som organist ved Svenstrup Kirke efter mere 

end 20 års virke. Menighedsrådet vil gerne her sige Ole stor tak for den fantastiske indsats, 

han har ydet i jobbet, ikke mindst som korleder for kirkens børnekor og som kontaktperson 

for de unge kirkesangere. Sammen med Peter Ruge skabte han en let og lys gudstjeneste, 

hvor musikken spillede en central rolle. De sarte lyse børnestemmer har været (og er fortsat) 

et skattet element af alle kirkegængere. Under Oles ledelse har gennem årene mange små 

piger og drenge udviklet sig til at blive gode – i nogle tilfælde – særdeles gode sangere. 

Også Oles musikintervaller – på orgel eller fløjte – har været noget, menigheden har sat stor 

pris på. 

Herudover har Ole beriget sognets kulturliv ved at stå for utallige musikarrangementer i kir-

ken præget af mangfoldighed og kvalitet. 

Vi ønsker Ole et aktivt og musikalsk pensionistliv. 

 

Yderligere kan vi fortælle, at menigheden vil kunne glæde sig over ind imellem fremover at 

møde Ole i Svenstrup Kirke, idet Ole har sagt ja til fremover at træde til som vikar for organi-

sten. 
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Maja Jørgensen vikar i organistjobbet 
Fra 1. maj har Maja som vikarieret som organist. For menighedsrådet har det været en stor 
glæde, at Maja straks påtog sig ledelsen af børnekoret, som vi ville være meget kede af at 
miste, da det er et vigtigt særkende for kirken. 
 

Forhøjede takster for gravsteder 
Nye stærkt forhøjede takster for gravsteder fra 2010 – yderligere stigning kan forventes.  
Kirkeministeriet har besluttet, at kirkegårdenes drift fra 2012 skal hvile i sig selv, således at 
prisen for vedligeholdelse af et gravsted skal svare til de faktiske udgifter. Samt at provstier-
ne skal fastlægge ensartede takster i deres område. 
 
Hidtil har praksis været, at taksterne har været forskellige både provstierne imellem og mel-
lem sognene i det enkelte provsti. 
Som eksempel kan nævnes prisen for vedligehold, gran og blomster for et dobbelt kistegrav-
sted i en brugsperiode (30 år) – et såkaldt legat - har svinget fra Sønderborg: ca. kr. 18.600, 
Aabenraa: ca. kr. 27.800 til Fredericia: ca. kr. ca. 44.200. 
 
Sønderborg Provsti har altid ligget i den lave ende takstmæssigt, så provstiudvalget har be-
sluttet, at en stigning der svarer nogenlunde til det reelle omkostningsniveau ville være for 
stor på en gang. Så man har derfor fastlagt takster for 2010, der er stærkt forhøjede, men 
endnu ikke dækker de faktiske udgifter. Det betyder, at vi må forvente yderligere prisstignin-
ger fremover. 
 
Her i Svenstrup betyder takststigningen i 2010 f.eks. at vedligehold pr. år for 1 kistegravplads 
stiger fra 281 kr. til 450 kr.(hertil skal lægges moms). 
 
De nye takster kan findes på informationstavlen på kirkegården eller på kirkens hjemmeside. 
Interesserede kan få en folder hos graveren. 
 

Brug din kirke – som en helle i hverdagen 
Vidste du, at du altid er velkommen til at bruge kirken / kirkerummet, hvis du har behov for et 
sted, hvor du kan fordybe dig i stilheden – bede en bøn – være alene med dig selv i et trygt 
rum. 
 
I Svenstrup har du denne mulighed – døgnet rundt. Kirkens dør er altid åben. Er du klar over, 
at Svenstrup Kirke er en af de få kirker i landet, hvor du har denne mulighed? Det er vi i Me-
nighedsrådet stolte over og lægger vægt på at give menigheden / enhver denne unikke mu-
lighed. 
I kirkerummet er der mulighed for at tænde et lys. Det kan tændes ved Bethlehemslyset, som 
altid står tændt i døbefonten.  
Der er også mulighed for at medbringe en nedskrevet bøn og lægge den i døbefonten – eller 
skrive den på stedet. 
Vores åbne kirke er baseret på tillid til, at alle vil tage vare på kirkerummet og respektere ste-
dets højtid og ro. 
 

På menighedsrådets vegne 
Asta Broesby-Olsen 
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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. 
  

 
 
 
 
SEPTEMBER 
Onsdag 01. sep. ”Rundt om Stevning” nr. 131 udkommer. 
Lørdag 04. sep. Kl. 11.00. Stevning Ringridning. 
Søndag 05. sep. Kl. 10.30. Menighedsgudstjeneste. 
Mandag 06. sep.  Kl. 18.00. Madklub.  
Søndag 12. sep. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
Tirsdag 14. sep. Kl. 19.00. Engelske flyvere over Als under 2. verdenskrig. Nygaard. 
Onsdag 15. sep. Deadline for ”Rundt om Stevning” nr. 132 
Søndag 19. sep. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
Søndag 26. sep. Kl. 19.30. Stillegudstjeneste. 
Onsdag 29. sep. ”Rundt om Stevning” nr. 132 udkommer. 
 
OKTOBER 
Søndag 03. okt. Kl. 10.30. Jagt- og høstgudstjeneste. 
Tirsdag 05. okt. Kl. 18.00. Madklub. 
Søndag 10. okt. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
Søndag 17. okt. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
Uge 42  Skolens efterårsferie. 
Søndag 24. okt. Kl. 10.30. Menighedsgudstjeneste. 
Søndag 31. okt. Kl. 19.30. Stillegudstjeneste. 
 
NOVEMBER 
Søndag 07. nov. Kl. 16.00. Alle helgensgudstjeneste. 
Søndag 14. nov. Kl. 16.00. Spillemandsgudstjeneste 
Søndag 21. nov. Kl. 10.30. Menighedsgudstjeneste. 
Søndag 28. nov. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 1. søndag i advent. 
 
EJVIND BOJSEN, SKOLEVÆNGET 12A, TLF. 74 45 83 59. Mail: ejvind@sonderborg.dk 
DEADLINE FOR STOF TIL “RUNDT OM STEVNING” NR. 132 ER DEN 15. sep. 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


