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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
Madklub (tilmelding)
Ringriderforeningen
Skolebestyrelsen
Sognepræst BOSC@KM.DK.
Stevning Brandværn
Stevning IF
Stevning Kulturhus
Stevning landsbylaug
Stevning Vandværk

Ejvind Bojsen
Skolevænget 12a
Ulla Christiansen
Skolevænget 12
Per Appel
Hjortspringvej 16
Jens Erik Bendixen
Skolevænget 24
Bjarne Ketelsen
Østermarken 20
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
Susanne Kampp
Stevning Gade 28
Claus Hansen
Vestermarken 9
Hjortspringvej 5
Jørgen Frølund
Stevning Gade 18
Bo Scharff
Kalvehavevej 3
Jan Hagensen
Skolevænget 8a
Anette Bendixen
Skolevænget 24
Steffen Fog
Sandvigvej 4
John Svane Christensen
Østermarken 29
Kjeld Nissen
Ravnsbjergvej 3

74 45 83 59
74 45 86 37
51 58 15 04
74 45 87 89
30 23 82 55
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 92 78
21 74 88 58
74 45 85 40
74 45 62 05
41 16 48 86
74 45 87 89
74 45 88 13
74 45 80 83
74 45 94 26

Se bladet i farver på: www.stevning.dk
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FRA FORENINGEN NYGAARD

MUSIK I NØRRESKOVEN
Hvornår:

Lørdag 2. oktober kl. 15.00

Hvor:

I den tidligere skovfogedbolig Nygård i Nørreskoven

Medvirkende:

Ulkebøl Salonorkester. Sang: Johan Korsfeldt

Program:

Bl.a. iørefaldende wienermusik, danske revymelodier

Entre:

Entre 50 kr. og 30 kr. for medlemmer af foreningen
Nygård. Der kan købes kaffe og kage

Arrangør: FORENINGEN NYGÅRD.
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SYNG EN SANG I NØRRESKOVEN
Fællessang på Nygård
Tid og sted:

Lørdag 13. november kl. 15.00 i den tidligere skovfogedbolig NYGÅRD i Nørreskoven på Als

Program:

Vi synger et udvalg nye sange og gamle klassikere fra FOLKEHØJSKOLESANGBOGEN sammensat af modtageren af Sønderborg Kommunes musikpris 2010 Jes Solmer.

Entre:

Der er fri entre, men kaffe og kage kan købes

Musikledsagelse:

Jes Solmer:

Klaver

Ole Andersen:

Bas

Arrangør: FORENINGEN NYGÅRD
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Aktivitetsskema Vinter 2010 – 2011
Aktivitet
Leg og motion
Gymnastiksal

Start dato

Tidspunkt

Slut dato

Tirsdag
07. september

19:00 – 20:00

Udg. Februar

Yderligere information
Margit Schmidt
26568197

Udg. Februar

Tildeling af tider ved Linda Christensen
60942742

Udg. Februar

Tildeling af tider ved Linda Christensen
60942742

Udg. Februar

Tildeling af tider ved Linda Christensen
60942742.

Udg. Februar

Yderligere information
Linda Christensen
60942742 .

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

Tilmelding /
Tildeling

Motions badminton
gymnastiksal

Tirsdag
07. september

Motions badminton
gymnastiksal

Onsdag
08 september

19:00 – 20:00
20:00 – 21:00

Motionsbadminton
gymnastiksal

Torsdag
09. september

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

Basketball
Gymnastiksal
Fra 8 til 14 år

Onsdag
08. september

Zumba
Gymnastiksal
Fra 18 – 65 år

Onsdag
06. oktober

18:00 – 19:00

Udg. Februar

Tilmelding ved
Margit Schmidt
26568197

Kortspil
Klub lokalet

Torsdag
02. september

19:00 – 22.00

Udg. Marts

Mød talstærkt op.

16:45-17:45

For yderligere oplysninger vedr. aktiviteterne, priser og trænerne - se vores hjemmeside.
På gensyn
SIF Bestyrelsen
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FRA LANDSBYLAUGET
Rundt om Stevning i 2010
Blad nr.
132
133

Deadline
15/09
17/11

Udkommer

29/09
01/12

Madklubben

Hvis man ønsker at deltage i madklubben, skal man huske:
TILMELDING SENEST 3 DAGE FØR TIL:
Else Willadsen
Tlf:74 45 83 70

Dato for madklub indtil jul 2010:5/10, 3/11, 9/12

Juletræstænding
HUSK HUSK
Julen nærmer sig med hastige skridt ……
og igen i år bliver der afholdt juletræstænding
lørdagen før 1. søndag i advent
Mvh
Stevning Landsbylaug

Stevnings nye hjemmeside
Som tidligere omtalt er landsbylauget i færd med at ændre Stevnings hjemmeside
(www.stevning.dk ).
Den kommer nu til at ligge i en landsdækkende portal for alle landsbylaug i Danmark kaldet
Infoland. Det betyder at webadressen fremover bliver stevning.infoland.dk
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Infoland portalen er opbygget således at alle i princippet kan opdatere indholdet, skrive indlæg mm, samt at man har mulighed for at se hvad der sker i andre omkringliggende landsbylaug.
Herved bliver vi ikke afhængige af at skulle have en webmaster, som Thor Svensson har været på den hidtil.
Arbejdet er så småt startet op og forventer at have den nye hjemmeside færdig i begyndelsen af næste år. Gruppen der arbejder med projektet er John Stavski, Karin Hesselager og
undertegnede som koordinator.
Jeg forestiller mig at vi starter med at opdatere den nye side med alle foreningerne, hvor foreningerne er ansvarlige for indholdet.
Foreningerne bliver derfor indenfor den nærmeste fremtid kontaktet af undertegnede.
Kulturhusets booking-kalender ligger stadig på www.stevning.dk, men for at samle det hele
vil vi linke til denne side fra stevning.infoland.dk
Siden er allerede aktiv så ved at klikke ind på stevning.infoland.dk kan I tage et kig på siden.
Skulle I have nogle gode ideer, er I velkomne til at kontakte mig på email lcj@mail.tele.dk.
Lene Sørensen

FRA STEVNING IF
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
7

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 / oktober til udgangen af februar (se skemaet)
Enkelte aflysninger kan forekomme, og vil blive offentliggjort, så hurtigt som muligt.
På gensyn
SIF ´s bestyrelse

FRA NØRRESKOV-SKOLEN
www.norreskov-skolen.dk

Strukturdebat
Som det vil være de fleste bekendt, er der gang i skolestrukturdebatten på NørreskovSkolen. Der sker en masse hele tiden, så når dette blad udkommer, kan verden se helt anderledes ud. Men jeg vælger at bringe det sidste nyhedsbrev, som giver et billede af, hvordan
situationen var den 15. september:
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Nyhedsbrev nr. 28

I sidste uges nyhedsbrev havde vi et indlæg om konsekvenserne af det faldende elevtal og
om en mulig nedlæggelse af Svenstrupafdelingen.
Dette medførte en stærk reaktion fra forældre og andre borgere fra Svenstrup/Stevning området, hvilket også var at forvente.
Mandag aften var der indkaldt til borgermøde på forsamlingshuset i Svenstrup. Her mødte
hele 220 borgere op for at høre skoleleder Ejvind Bojsen forklare, hvilke problemer det faldende elevtal medfører for Nørreskov-Skolen.
På borgermødet var det et stort ønske, at der blev skabt tid til, at der kunne indkaldes til endnu et borgermøde med deltagelse af kommunalbestyrelsen. Desuden ønskede man tid til at
undersøge andre løsningsmuligheder end en nedlæggelse af skolen i Svenstrup.
På borgermødet blev der givet udtryk for, at man synes, at det er en stor beslutning at lægge
på en skolebestyrelses skuldre. Det burde være en politisk beslutning. Dette blev overraskende bakket op af byrådsmedlem Niels Ole Bennedsen, som var den eneste politiker, der
deltog.
På baggrund af mødet i Svenstrup, og på baggrund af den politiske udmelding besluttede
skolebestyrelsen på sit møde i aftes at udskyde beslutningen til det ordinære møde tirsdag
den 9. november. Begrundelserne er flg.:
-

Man ønsker at skabe tid til borgergruppen i Svenstrup til at holde et møde med politikerne samt lejlighed til at fordybe sig i problemstillingen.

-

På baggrund i den politiske bemærkning, som fremkom på borgermødet, ønsker skolebestyrelsen et møde med udvalget for Børn & Uddannelse for at være sikre på, at en
beslutning vil blive bakket op politisk. Hvis der ikke er politisk opbakning, mener bestyrelsen, at de bliver sat i en umulig og utroværdig situation.

På mødet i aftes (tirsdag den 14/9) drøftede skolebestyrelsen de muligheder, som kom frem
på borgermødet i Svenstrup:
Samlæsning, som betyder, at man i nogle timer i løbet af ugen f.eks. underviser 2 klasser
sammen med kun 1 lærer. Det kan i nogle sammenhænge lade sig gøre, men så skal det
gælde hele skolen. Man kan ikke forringe undervisningstilbuddet til én gruppe elever fra Nørreskov-Skolen, fordi de tilfældigvis bor i et bestemt område indenfor skoledistriktet.
Søge fonde: Anser bestyrelsen som en urealistisk mulighed. Der er meget få eller ingen fonde, der over en årrække vil yde tilskud til driften af en kommunal institution.
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Projektskole, som man kender det fra Hjortspringskolens tid. Dette vil ikke løse problemerne, som det faldende elevtal giver. Vi vil stadig have for få børn til 3 klasser.
Stolbro/Dyndved børnene til Svenstrup. I dette område bor der ikke så mange elever – og
eleverne fra dette område bliver næsten alle skrevet ind på Guderupafdelingen
Elever fra Havnbjerg. Dette vil i givet fald være en politisk beslutning, idet vores skolebestyrelse ikke kan beslutte en sådan ændring i skoledistriktet.
Så tilbage står der de to ”kendte” løsningsmuligheder: At nedlægge Svenstrupafdelingen,
eller flytte elever fra Guderup til Svenstrup.
Skolebestyrelsen er under maksimal pres, og der er virkelig ikke nogen der ønsker at nedlægge det ene eller det andet. På den anden side er bestyrelsen også klar til at tage de nødvendige beslutninger, hvis den politiske opbakning er der.
Skolebestyrelsen er ligeledes klar over deres rolle i at udnytte den økonomiske ramme, som
bliver stillet til rådighed, på den bedst mulige måde for eleverne, nemlig at give dem så meget undervisning som muligt. Det er derfor vi er her.
Det gør vi ikke nu, hvor vi opretter ufinansierede klasser, som betyder mindre undervisning til
alle elever på Nørreskov-Skolen.
Vi har en rigtig god skole nu, og det skal vi gerne blive ved med at have. Der er god forældreopbakning, og vi synes, at vi opnår rigtig gode resultater med eleverne. Denne opbakning
skulle vi gerne blive ved med at have, og det er der vilje til i skolebestyrelsen.

FRA SPEJDERNE
Vi har igen gang i gode spejdermøder i vores spejderhytte hver tirsdag fra kl. 18.00-19.30 for
alle fra 0.kl og op til 99 år. Man kan komme og være med gratis 3 gange for at prøve det.
Vi har besøgt børnehaveklassen i Nørreskov-skolens Svenstrup afdeling og fået besøg af et
par nye bævere.
Det synes vi er rigtig godt – for jo flere vi er – jo sjovere er det. Så vi håber, de bliver rigtig
glade for det.
Der har været fisketur i vores fine kanoer ved Stevning Lillenor, og der blev fanget både ørreder og fladfisk.
Vi har også haft lejr på Stevning Gade.
Tak for besøg – det var dejligt at få lov at vise frem og fortælle, hvem vi er, og hvad vi laver.
Tak til Jørgen Frølund for lån af græsplænen og til GF taxi for lån af toilet.
Der blev bygget en karrussel i rafter. Den blev flittigt brugt, og nu er den flyttet ud til vores
spejderhytte.
Der blev bygget spisebord, vi var på GPS-løb lørdag eftermiddag rundt i området, der var
madlavning over bål, gyser-nattur i skoven og ikke mindst bålhygge om aftenen med stegte
æbler, skumfiduser og popcorn.
Et par ”frække” ulve ville overraske lederne og vække dem i teltene kl. 4.00 søndag morgen –
men heldigvis
orkede de ikke selv at stå op ☺
Snart skal vi til Rinkenæs og møde andre spejdere fra vores distrikt i en turnering om James
Bond.
Vi skal også lave vores egne blyanter og lave mere mad på bål.
Kom og besøg os – stor spejderhilsen fra KFUM-spejderne Hjortspring
10

DET FOREGÅR
I

Skolevænget 14

2010 - 2011
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Oktober 2010
Søndag 3.okt.
Mandag 4.okt.
Tirsdag 5.okt.
Onsdag 6.okt.

kl. 14.30
kl. 15.00
kl. 18.00
kl. 19.00

Søndags-Caféen Caféen
Lokalhistorisk forening
Madklubben
Køkken
SIF
Salen

Mandag 18.okt.

kl. 15.00

Lokalhistorisk forening

Sælger kaffe/te med dejlige hjemmebagte kager.
Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00.
Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 83 70).
Sumba starter denne aften.
Tilmelding nødvendig tlf. 26 56 81 97
Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00.

Øl smagning - pølsebord – musik ved orkesteret Sax Appeal
Et helaftensarrangement fredag d. 29. oktober kl. 18.30
November 2010
Mandag 1.nov.
Onsdag 3.nov.
Søndag 7.nov.
Mandag 16.nov.

kl. 15.00
kl. 18.00
kl. 14.30
kl. 15.00

Lokalhistorisk forening
Madklubben
Køkken
Søndags-Caféen Caféen
Lokalhistorisk forening

Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00.
Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 83 70).
Sælger kaffe/te med dejlige hjemmebagte kager.
Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00.

December 2010
Søndag 5.dec.
kl. 14.30

Søndags-Caféen Caféen

dag 9.dec.

kl. 18.00

Madklubben

Sælger kaffe/te med dejlige hjemmebagte kager
og varme vafler i samarbejde med spejderne. TorsFællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 83 70).

Januar 1011
Mandag 3.jan.
Onsdag 5. jan.

kl. 15.00
kl. 22.00

Lokalhistorisk forening
Kulturhuset
Caféen

Køkken

Torsdag 6.jan. kl. 18.00
Søndag 9.jan.
kl. 14.30
Mandag 17.jan. kl. 15.00

Madklubben
Køkken
Søndags-Caféen Caféen
Lokalhistorisk forening

Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00.
Hellig Tre Konger – afsløring – fest og hygge.
Der er kåring og afsløring kl. 22.30.
Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 83 70).
Sælger kaffe/te med dejlige hjemmebagte kager.
Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00.

Februar 2011
Søndag 6.feb.
Mandag 7.feb.
Onsdag 9.feb.
Mandag 21.feb.

kl. 14.30
kl. 15.00
kl. 18.00
kl. 15.00

Søndags-Caféen Caféen
Lokalhistorisk forening
Madklubben
Køkken
Lokalhistorisk forening

Sælger kaffe/te med dejlige hjemmebagte kager.
Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00.
Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 83 70).
Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00.

Marts 2011
Søndag 6.mar.
Mandag 7.mar.
Tirsdag 8.mar.
Tirsdag 15.mar.
Onsdag 16.mar.
Mandag 21.mar.

kl. 14.30
kl. 15.00
kl. 18.00
kl. 18.00
kl. 18.00
kl. 15.00

Søndags-Caféen Caféen
Lokalhistorisk forening
Madklubben
Køkken
Skolen
Sal+Café
Skolen
Sal+Café
Lokalhistorisk forening

Sælger kaffe/te med dejlige hjemmebagte kager.
Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00.
Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 83 70).
Skolefest for 00.H + 0.H + 1.H + 2.H + 3.H.
Skolefest for 4.H + 5.H + 6.H. + ”7.H.”
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 2011 - for god amatørmusik.
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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. 07.09.10. og sidste gang udgangen af februar 11.
Stevning Idræts Forening: Zumba fra 18 – 25 år
Tilmelding ved Margit Schmidt tlf. 74 45 84 93
Onsdage kl. 19.00 – 20.00 i gymnastiksalen. Første gang d. 06.10.10. 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. 08.09.10. 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. 07.09.10. Slut udgangen af februar 11.
Onsdage kl. 19.00-20.00 + 20.00-21.00.
Første gang d. 08.09.10. Slut udgangen af februar 11.
Torsdage kl. 16.00-19.00
Første gang d. 09.09.10. 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. 02.09.10. 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. 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. november. Rundt om Stevning nr.133 udkommer d. 1.
december og E`SvenstruPPe udkommer d. 3. december.

Efterårets arrangementer: Se:

www.olfertswww.olferts-venner.dk
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ØLSMAGNING
med

PØLSEBORD
og

Skolevænget 14

JAZZMUSIK

Fredag d. 29. oktober
kl. 18:30
Den Nordalsiske øl ekspert Ole Madsen fra Langesø
Brugs vil indføre os i special-øllenes verden – og
hertil serveres et lækkert pølsebord fra Kvickly i
Nordborg
Sax Appeal spiller fra kl. 20:30
Billetter a 200 kr. kan købes hos:
Heidi Christensen 2873 6193 hslc@live.dk
John Stavski 7445 9213 - 6127 9213 stavski@tdcadsl.dk
Steffen Fog 7445 8813 - 4017 6141 steffenfog@bbsyd.dk
og i Søndagscaféen d. 3. oktober kl. 14:30 – 16:30
Sidste frist for køb af billetter er søndag d. 23. oktober
Vær venligst opmærksom på at der kun er 100 billetter til denne aften
Arrangør: Stevning Kulturhus
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I

Stevning
Kulturhus
Skolevænget 14

Det er her vi mødes
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

Søndags-caféen har åben:
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

d.
d.
d.
d.
d.
d.

3.
7.
5.
9.
6.
6.

oktober
november
december
januar
februar
marts

kl. 14.30 – 16.30
kl. 14.30 – 16.30
kl. 14.30 – 16.30
kl. 14.30 – 16.30
kl. 14.30 – 16.30
kl. 14.30 – 16.30

Søndags - Caféen bestyres af : Connie Vogt, Magdalene Jespersen,
Brigitte Fogt, Rita Hansen, Mary Jensen og Helene Bonde.
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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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Opstart i uge 37 for alle Børnehold
og i uge 40 for alle Voksenhold

Børnehold 220 kr./Voksenhold 250 kr.
(Betales inden den 1. november).

Voksenhold:
Opstart i
uge 40

Gymnastik M/K
Kom i form.
Kom og prøv at træne med store bolde.
Kom og træn med stepbrætter.
Kom og få trænet mave, ryg, baller og lår.
Så kom onsdag kl. 18.30-20.00
Jeg glæder mig til at se Dig
Hilsen Anja Voigt

Forældre/Barn(1-3 år)
Vi skal lege og have det sjovt med en masse
redskaber.
Vi kravler, triller, løber og hopper.
Så kom og vær aktiv med dit barn. Vi ses.
Udvalget arbejder på at finde en leder
og forbeholder sig ret til ændringer vedr. tidspunktet. Men mødt op;
tirsdag kl. 16.30 - 17.30

Ungdommelige Damer
Motionsgymnastik for alle aldre ... med sved på
panden og et smil på læben.
Vel mødt.
Hanne Krenzen
Hver mandag kl. 18.30 – 19.45

Drenge fræs og vilde piger (ca. 4-6 år)
Vi vil forsøge, at have fart over feltet.
Lege med højt aktivitetsniveau,
Klatre/svinge i torve, stafetter og redskabsbaner
– kort sagt;
Det bliver leg og gymnastik på drengenes præmisser, men piger er selvfølgelig velkomne.
Vi glæder os til at se Jer;
Camilla Rasmussen, Mette Steffensen og Jonas
Vig
Så kom mandag kl. 16.45 – 17.45

”Supermænd”
Svenstrup- og Omegns Supermænd kaldes til
gymnastik og hygge.Vi er jo mange der har
godt af at få løsnet de stive lemmer, - da vi nok
ikke er 15 år længre.
Kom og vær med - det skal nok blive sjovt
ellers gør vi det sjovt.
Finn Lehmann.
Hver torsdag kl. 19.00-20.30

Krudtuglerne (1-4 kl.)
Vil I med til søs og møde kaptajn Klo, kravle i
masterne og springe fra "vippen", mens bomberne springer?
Vi laver sjov og ballade, mens I lærer gymnastik og spring.
Vi glæder os, til at se Jer;
Dorthe Johannsen, Gert Johannsen, Torben
Petersen og Thordis
Hver onsdag kl. 16.45 – 18.00

Vi har en
Team
Track
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FRA KIRKEN
Særlige begivenheder i Svenstrup Kirke okt./NOV. 2010:
Jagt- og høstgudstjeneste
Søndag d. 3. oktober kl. 10.30. 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.
Sangaften i Konfirmandladen
Onsdag d. 6. oktober kl. 19.00 i Konfirmandladen: Fortælling og sang om tvivl og tro.
Vi synger sange og salmer – dels valgt af præsten dels valgt af deltagerne og prøver ved
hjælp af disse at give udtryk for, hvad troen betyder for os og hvor tvivlen kommer ind.
Tænd et lys for én, du savner
Søndag d. 7. november kl. 16.00: Alle Helgens gudstjeneste. Vi mindes de kære, som vi
har mistet. Det er lige meget, hvor længe det er siden. Under Gudstjenesten vil vi høre nogle
livsfortællinger fra mennesker, der har mødt døden, blive læst højt. Der vil blive tændt lys
med navns nævnelse af to omgange for dem, der er døde i sognet siden sidste Allehelgen. I
forbindelse med sidste lystænding vil der være mulighed for at få tændt lys for andre
døde, hvis man lægger en seddel med afdødes navn i døbefonten eller giver den til
præsten inden gudstjenesten begynder.
Spillemandsmesse
Søndag d. 14. november kl. 16.00 har vi en anderledes gudstjeneste i Svenstrup kirke. En
spillemandsmesse, hvor salmer og musik står i folkemusikkens tegn. Et spillemandsorkester
slår tonen an. Vel mødt til en gudstjeneste, hvor musikken har en fremtrædende rolle.
Koncert i Svenstrup kirke
Onsdag d. 24. november kl. 19.30 er der koncert ved morten Pedersen, klaver og Susanne
Arnesen sang. De vil fylde kirken med dejlige bløde jazz toner og sange.
Lyset fra Betlehem bæres ind
Søndag d. 28. november 1. søndag i advent kl. 10.30: Årets kommende konfirmander bærer flammen fra Betlehem ind, så den igen kan lyse døgnet rundt i vores kirke. De synger adventssang og tænder adventskransen.
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Adventsfrokost for frivillige omkring kirken efter Gudstjenesten.

Salmestafet
Stafetten kom fra Thomas Damgård
Tanker omkring en salme:
Rigtig mange mennesker har været omkring salmebogens nr. 787 ” Du som har tændt millioner…”og ved en tilfældighed kom jeg til at fortsætte til nr. 788, en salme skrevet i 1981 af
Jørgen B. Michaelsen. Forfatteren har 5 salmer med i salmebogen, men ”Nu sænkes overalt”
fortjener omtale i denne sammenhæng.
Med enkle ord beskrives og gentages menneskers daglige tanker, glæder, ønsker, forglemmelser og forsømmelser, og alligevel slettes dagslyset, og nattens kåbe lukker sig om os
(v.1).
Smukkest er beskrevet den varsomhed hvormed natten og søvnen lindrer fysisk og psykisk
træthed og angst, således at vi (hvis vi er frie af sygdom),
”når solen ses,
med nye kræfter
til morgendagens dont
kan vågne op” !
Stafetten går videre til Gert Sommerlund
Hilsen Ruth Good

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:
” Mens de var på vandring, kom Jesus engang ind i en landsby,
og en kvinde ved navn Martha tog imod ham. Hun havde også en
søster, som hed Maria; hun satte sig ved Herrens fødder og lyttede til hans ord. Men
Martha var travlt optaget af at sørge for ham. Hun kom hen og sagde: ”Herre, er du ligeglad med, at min søster lader mig være alene om at sørge for dig? Sig dog til hende,
19

at hun skal hjælpe mig.” Men Herren svarede hende: ”Martha, Martha! Du gør dig bekymringer og er urolig for mange ting. Men ét er fornødent. Maria har valgt den gode
del, og den skal ikke tages fra hende.” Lukas 10, 38-42
Den gode del er det, som vi alle kan hvile i. Dér, hvor Gud tager over og giver dig et evangelisk frikvarter. Her skal vi ikke præstere. Her behøver der ikke ske noget. Du skal bare sidde
stille og vide, at du er set og elsket.
Denne viden får vi alle sammen alvorligt brug for før eller siden i vores liv, og så er det vigtigt,
at vi har øvet os i det. Øvet os i ikke at øve os i noget – ikke at forlange noget af os selv eller
andre – ikke dømme – ikke gøre andet end at lytte. Lytte til livet og hjertet i dig selv og i andre – nyde stilheden.
Jesus har uden tvivl elsket både Martha og Maria. I sin sædvanlige ubesværede stil har han
smilet kærligt til Martha og lanceret en mere enfoldig sandhed om situationen – dvs. en forklaring, som kun folder sandheden én gang:
Martha! Bed nu ikke mig, om at skælde ud på din søster; men benyt lejligheden til at se på,
hvad der er allervigtigst i livet.
Ja, måske kan vi lægge alle vores forhold til virkeligheden og sandheden i disse to folder:
Der er noget, der er vigtigt - og så er der noget, der er allervigtigst!
Bo Scharff

Dåb

Den 26. september: Silas Koch
og Peter Valdemar Christiansen
Døde og begravede
Den 2. september: Gertrud Kathrine Bonde
Den 14. september: Anna Katharina Mortensen
Den 17. september: Annemarie Hansen

Viede

Den 11. september: Louise Nørrelykke Duus og Christian Christensen

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

20

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.

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 holdes ordinære møder: 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 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: Torben Nielsen (medarb. repr.), Ole Rasmussen (kasserer).
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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
29. sep.

”Rundt om Stevning” nr. 132 udkommer.

OKTOBER
Lørdag
Søndag
Tirsdag
Søndag
Søndag
Uge 42
Søndag
Fredag
Søndag

Kl. 15.00. Musik i Nørreskoven. Nygaard.
Kl. 10.30. Jagt- og høstgudstjeneste.
Kl. 18.00. Madklub.
Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Skolens efterårsferie.
Kl. 10.30. Menighedsgudstjeneste.
Kl. 18.30. Ølsmagning. Stevning Kulturhus.
Kl. 19.30. Stillegudstjeneste.

02. okt.
03. okt.
05. okt.
10. okt.
17. okt.
24. okt.
29. okt.
31. okt.

NOVEMBER
Onsdag
03. nov.
Søndag
07. nov.
Lørdag
13. nov.
Søndag
14. nov.
Onsdag
17. nov.
Søndag
21. nov.
Lørdag
27. nov.
Søndag
28. nov.

Kl. 18.00. Madklub.
Kl. 16.00. Alle helgensgudstjeneste.
Kl. 15.00. Syng en sang i Nørreskoven. Nygaard.
Kl. 16.00. Spillemandsgudstjeneste
Deadline for stof til ”Rundt om Stevning” nr. 133.
Kl. 10.30. Menighedsgudstjeneste.
Juletræet tændes v/lyskrydset i Stevning.
Kl. 10.30. Gudstjeneste. 1. søndag i advent.

DECEMBER
Onsdag
01. dec.
Torsdag
09. dec.

”Rundt om Stevning” nr. 133 udkommer.
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. 133 ER DEN 17. nov. 2010.
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