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FRA VANDVÆRKET
Generalforsamling
STEVNING VANDVÆRK
indkalder til
GENERALFORSAMLING
Tirsdag den 14. december 2010, Kl. 19.30.
Kulturhuset, i Cafeen.
_________________________________________________________________________
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af ordstyrer.
Beretning ved formanden.
Regnskab ved kassereren.
Takstblad.
Budget.
Indkomne forslag.
Valg:
2 bestyrelsesmedlemmer
1 revisor
1 bestyrelsessuppleant
1 revisorsuppleant
8. Eventuelt.
Punkt 6. Indkomne forslag.
Fra bestyrelsen.
Afstemning om fusion (sammenlægning) med Guderup og Stevning
Vandværk
Punkt 7. Efter tur afgår:
Bestyrelsesmedlem: Matthias Jensen og Daniel Hellesø
Revisor: Kjeld Pedersen
Bestyrelsessuppleant: Chr. Hollender.
Revisorsuppleant: Børge Juhl Pedersen
På bestyrelsens vegne
Kjeld Nissen
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FRA FORENINGEN NYGÅRD
Juletur i Nørreskoven på Als
Hvem er skovnisserne EGON og KONRAD?
Hvor kommer juletræet fra og hvad kan vi samle i skoven?
Kom med ud i den flotte vinterskov og fyld posen med lækkert gran, kogler og ting til juledekorationen.
Efter turen går vi ind på det gamle skovfogedsted Nygård hvor ”Foreningen Nygård” byder
velkommen. Her er der fri kaffe, gløgg og juice. Kage kan købes. Der vil samtidig være mulighed for at fremstille juledekorationer af sine fund i skoven. Ler, lys, træskiver m.m. kan købes til små priser
på stedet.
På Nygård vil der desuden være mulighed for at få en julehistorie, ligesom der afsluttende vil
blive sunget et par julesange.
Turdato:

5. december kl. 13.00 og ca. 4 timer frem

Mødested: Parkeringspladsen ”Festpladsen” i Nørreskovens nordlige med afslutning på Nygård.
Turleder:

Naturvejleder Andreas Hermann

Tilmelding: Tilmelding er ikke nødvendig, og deltagelse er gratis.
Praktisk:

Yderligere information Tlf. 74459064, Husk pose eller lign. til dine fund. Turen er
desværre ikke kørestolsegnet.

VEL MØDT
Skov- og Naturstyrelsen, Sønderjylland og Foreningen Nygård

.
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FRA LANDSBYLAUGET
Nu er det tid til at støtte Rundt om Stevning.
I dette blad er indlagt et girokort, som alle husstande bedes benytte til

at støtte bladet med et beløb, stort eller småt. Alle beløb har betydning.
Hvis man i stedet foretrækker at betale kontant kan det ske ved at aflevere det kontante beløb hos Margit Schmidt, Østermarken 22 i Stevning. Husk at angive navn, hvis I lægger en kuvert i postkassen.

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
Kommende datoer for madklubben: 9/12, 6/1, 9/2, 8/3, 4/4,

Rundt om Stevning i 2011
Blad nr.
134
135
136
137
138
139

Deadline
19/01
16/03
18/05
17/08
21/09
16/11

Udkommer

29/01
26/03
28/05
27/08
01/10
26/11

I denne søde juletid

Sådan lyder et mundheld. Det er måske lige tidlig nok at tage disse ord i sin mund.
Da det er sidste indlæg i dette blad for i år vil jeg alligevel gøre det, ved at se lidt tilbage på
året der går på hæld.
2010 var året hvor Lokalrådet fik nyt navn til Stevning Landsbylaug. Det er også året hvor en
helt ny bestyrelse tog fat på de udfordringer der ligger.
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En af de første opgaver lauget fik, var at gøre noget ved tømmerflåden nede ved Sandvig.
Det endte, som alle sikkert ved, med at vi fik en helt ny tømmerflåde, der blev fuldt finansieret
ved hjælp af bidrag fra byen foreninger og fonde.
Herudover fik vi startet op på arbejdet med udviklingsplanerne for Stevning og står ved afslutningen af denne opgave.
Overførsel af vor hjemmeside til Infoland blev startet op. Dette arbejde er også ved at være
gennemført.
Der skal fra Landbylaugets side lyde en stor tak til Kulturhusets bestyrelse, der har formået at
afvikle en række gode arrangementer med stor opbaknings fra byen borgere. Derudover har
de formået at skaffe en række midler til en ret omfattende modernisering af kulturhuset.
2010 har været et fantastisk år, og den gode nyhed er at 2011 bliver endnu bedre.

Udviklingsplan for Stevning
Grundarbejdet med udarbejdelse af udviklingsplanerne er tilendebragt. Tilbage ligger der lidt
arbejde i at få det skrevet ind i et færdigt dokument.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke medlemmerne af arbejdsgrupperne for deres indsats.
Den færdige udviklingsplan vil blive præsenteret og fremlagt på borgermødet den 3. marts
2011. Herefter vil kommunens politikere få et eksemplar tilsendt.
Den færdige udviklingsplan vil kunne ses på Stevning hjemmeside.
Jeg kan allerede nu afsløre at, der i planerne, ligger nogle interessante opgaver og venter på
laugets bestyrelse.

Stevning hjemmeside
Lene Sørensen er ansvarlig for udarbejdelse af den nye hjemmeside der som ”portal” bruger Infoland. Arbejde skrider godt
frem og hjemmesiden tager sig godt ud. Der mangler lidt fin afpudsning hist og pist.
På Landbylaugets vegne vil jeg allerede nu gerne ønske alle
læsere en rigtig GLÆDELIG JUL
John S. Christensen
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NYT FRA STEVNING
Goods Gårdbutik.

Stevning har fået en ny gårdbutik, beliggende på midtvej 1. Gården er bygget i 1785 og min
oldefar købte den i begyndelsen af 1900 tallet.
Efter mange års vejsalg med jordbær og kartofler, besluttede vi, Johannes og Mette at flytte
vejsalget indendørs og efteråret 2010 åbnede Goods gårdbutik.
Butikken er bygget op i eksisterende lader på gården og er ca. 60m2 i åbne og lyse lokaler.
Ved at åbne gårdbutikken har vi fået mulighed for at udvide vores sortiment og dermed sælge frugt, grøntsager og kød hele året. På gården dyrker vi jordbær, æbler, pærer, blommer,
blåbær, kartofler, majs, ærter, græskar, squash, kålrabi,
rødbeder, løg, jordskokker og asier. Derudover driver vi
en slagtesvine-produktion på 1400 grise og 90 ha med
kornavl.
Vi er lige på trapperne med salg af gårdens grisekød og
på sigt vil det også være muligt at bestille både hele og
halve grise.
De slagtes på Ravsted Slagteri, hvor kødet får lov at modnes, inden det finparteres og vakuumpakkes til frostvarer.
Vores kål dyrker vi på Bundsø i et samarbejde med Jakob Jepsen fra Brandsbøl, hvor der er
en naturlig fugt i jorden samt frodig muld, der giver god kraft i grøntsagerne. Af kål prøver vi
os lidt frem i år har vi haft hvidkål, rødkål, selleri, porrer,
blomkål samt spidskål, og der er grønne asparges på vej,
men de er jo to år, inden man kan høste på dem.
Så har vi samarbejde med Dybbøl ismejeri, der laver rigtig hjemmelavet flødeis i mange varianter.
Vi lægger stor vægt på, at alle vores varer er dansk produceret, enten ved egen avl eller lokalt, så vi kan stå inde
for kvaliteten.
Så kig ind og se vores spændende udvalg, som hele tiden varierer alt efter årstiden, f.eks.
har vi lige nu pyntegran og kranse samt lys, kogler og mos.
Dertil kommer julekalkuner og moskusænder: selvfølgelig frilands fjerkræ.
Vi holder åbent alle dage 10-12 og 14-17 dog fredag 10-17
Vi glæder os til at se jer.
Hilsen Mette og Johannes Good
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FRA RINGRIDERFORENINGEN
Resultater fra årets ringridning
Det var 15 gang der blev afholdt ringridning i Stevning, og vi er stolte af at kunne føre denne
tradition videre år efter år. En stor tak til alle jer, som støtter op om arrangementet.
Som noget nyt var der mulighed for at dyste med i havetraktor ringridning, hvilket viste sig at
være en succes.
Her er resultatet for årets ringridning i de forskellige kategorier:
Hest Voksne:
Konge: Martin Clausen
Kronprins: Jørgen Asmussen
Prins: Gitte Pedersen
Cykelringridning, Voksne:
Konge: Jens Christiansen
Kronprins: Claus Hansen
Prins: Thomas Skøtt
Cykelringridning børn:
Konge: Emil Hansen
Kronprins: Kasper Klint Madsen
Prins: Milla Rasmussen
Havetraktor ringridning:
Konge: Hans Pedersen
Kronprins: Dennis Kristensen
Prins: Cresten Pedersen
Et stort tillykke til alle.
Vores frokost blev igen i år en kæmpe succes. Igen havde vi 150 mennesker med til festen,
som blev fejret med fyrværkeri kl. 2300. Og som altid, blev der festet og danset til den lyse
morgen.
Vi vil også gerne benytte lejligheden til at takke alle forretningsdrivende i Stevning og omegn,
for de fine sponsor gaver. En speciel tak til Bent Bladt for at sponsorere hoppeborgen.
Tak til alle som hejste flaget på denne dag.
På gensyn til næste år.
Bestyrelsen
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FRA SPEJDERNE
Spejdernyt nov. 2010

Så har vi været på spejderturnering i Rinkenæs, og ulvene fik en flot 2. plads mellem 200
andre spejdere.
Der var kun 2 bævere med, så de blev slået sammen med vores venskabsgruppe fra Dybbøl,
og de hyggede sig rigtig meget. Spejderne var også sammen med Dybbøls spejdere, og de
synes det er godt også at være sammen med andre spejdere.
Vi mødte alle James Bond på hans motor-crosser, der smed græs efter sig i farten!!!
Og agenterne var overalt, og vi skulle hjælpe dem med at finde gennem labyrinter, beskrive
mistænkelige personer, finde USB-stik med hemmelige oplysninger, løse mystiske koder og
meget andet spændende.
Vi har været på GPS-løb i skoven. Det er ikke altid nemt at finde posterne :-!
Mad på bål har vi også lavet, og vores egne læbepomader til vinterfrosne sprukne læber.
Og der er lavet foderbrætter til fuglene og fuglemad, og så venter vi spændt på fotos af
spændende fugle gennem hele vinteren.
De mørke aftener skal bruges til hyggelige/uhyggelige aftenløb og læderarbejder for de store
spejdere.
En skøjtetur bliver det nok også til inden vi slutter af til juleferien.
God jul og godt nytår fra KFUM-spejderne i Hjortspring.
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DET FOREGÅR
I

Skolevænget 14

2010 - 2011
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December 2010
Søndag 5.dec.
kl. 14.30
Torsdag 9.dec. kl. 18.00

Søndags-Caféen Caféen
Madklubben
Køkken

Sælger kaffe/te med dejlige hjemmebagte kager.
Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 83 70).

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

Lokalhistorisk forening
Kulturhuset
Caféen

Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00.
Hellig Tre Konger – afsløring – fest og hygge.
Caféen åbner kl. 22.00 og 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.

kl. 15.00
kl. 22.00

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

Februar 2011
Søndag 6.feb.
Mandag 7.feb.
Onsdag 9.feb.
Mandag 21.feb.
Onsdag 23.feb.
Fredag 25.feb.
Lørdag 26.feb

kl. 14.30
kl. 15.00
kl. 18.00
kl. 15.00
kl. 18.30
kl. 19.00
kl. 19.00

Søndags-Caféen Caféen
Lokalhistorisk forening
Madklubben
Køkken
Lokalhistorisk forening
Fobis
Salen
Fobis
Salen
Fobis
Salen

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.
Dilettant for børn
Dilettant – generalprøve med kaffebord
Dilettant – premiereforestilling – med spisning og
musik/dans

Marts 2011
Torsdag 3.mar.
Søndag 6.mar.
Søndag 6.mar.
Mandag 7.mar.
Tirsdag 8.mar.
Tirsdag 15.mar.
Onsdag 16.mar.
Mandag 21.mar.

kl. 19.00
kl. 14.30
kl. 14.00
kl. 15.00
kl. 18.00
kl. 18.00
kl. 18.00
kl. 15.00

Stevning Landsbylaug
Søndags-Caféen Caféen
Fobis
Salen
Lokalhistorisk forening
Madklubben
Køkken
Skolen
Sal+Café
Skolen
Sal+Café
Lokalhistorisk forening

Borgermøde for borgere i Stevning
Sælger kaffe/te med dejlige hjemmebagte kager.
Fastelavn – slå katten af tønden.
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.

Madklubben
Køkken
Lokalhistorisk forening
Lokalhistorisk forening

Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 83 70).
Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00.
Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00.

April 2011
Mandag 4.apr. kl. 18.00
Mandag 4.apr. kl. 15.00
Mandag 18.apr. kl. 15.00

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.

Faste tidspunkter:
Bente Philipsen: Linedance
Mandage kl. 18.00 – 19.20. 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.
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Stevning Idræts Forening: Zumba fra 18 – 25 år
Tilmelding ved Margit Schmidt tlf. 74 45 84 93
Onsdage kl. 18.00 - 19.00 i gymnastiksalen. Første gang d. 06.10.10. og sidste gang udgangen af februar 11.
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. 1-2011: Onsdage kl. 09.00 – 11.00 i Caféen. d. 5. januar - 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. D. 5. januar - d. 23. marts 2011.
(der er ikke kursus d. 16. februar og d. 16. marts)
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. 17. januar. Rundt om Stevning nr.134 udkommer d. 29.
januar og E`SvenstruPPe udkommer d. 1. februar.
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Stevning Kulturhus indbyder til
Hellig Tre Kongers fest
Klæd dig ud til ukendelighed. Gå på visit hos naboer og
bekendte .........og se, om de kan gætte, hvem du er.
Inviter dig selv og dem alle sammen til en festlig - forrygende fælles afslutning i:
Caféen i Stevning Kulturhus
kl. 22.00 – kl. 24.00
Her er fest & højt humør- dans & musik fra kl. 22.00
Her kan købes kaffe – øl - vand – pølser – m.m.
Den bedst udklædte enkeltperson og gruppe kåres kl. 22.30.
Entre kr. 20,Udklædte har gratis adgang.

Stevning
Kulturhus

Vi ses

Vi ses

Skolevænget 14
14 .
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Hellig Tre Konger
Onsdag d. 5. januar 2011 holdes der en festlig Hellig Tre Konger aften i
Stevning
Vi håber der er rigtig mange der vil klæde sig ud til ukendelighed, og gå på besøg hos naboer og venner.
Du kan også blive hjemme og få besøg af de udklædte. Her kan du så prøve at gætte på hvem der gemmer sig
bag udklædningerne. Hvis du vil have besøg skal du huske at tænde lyset ved din gadedør. Du kan også
tænde levende lys ved din gadedør. De udklædte begynder at går rundt ca. kl.18.00 og slutter i Stevning
Kulturhus ca. kl. 22.30, og de går kun ind i de huse hvor der er tændt lys udenfor.
Hvis du kunne tænke dig at gå udklædt og evt. mangler lidt hjælp til at komme i gang, eller hvis du vil vide,
hvordan det er at have besøg at udklædte, så kan du kontakte Jytte og Gunnar Frandsen på tlf. 74 45 91 25.
(Hvis du vil have hjælp til udklædning, skal du gerne kontakte Jytte og Gunnar i begyndelsen af december).

Inviter dig selv og alle de andre til en festlig – festlig – fælles afslutning
i Stevning Kulturhus
Her bliver den bedst udklædte og den bedst udklædte gruppe kåret. Efter kåringen lægger de udklædte
maskerne, så alle kan se hvem der har gemt sig bag udklædningerne. Det er de ikke udklædte, der ved en
afstemning afgør hvem der er bedst og sjovest udklædt.
Her er fest og højt humør – god stemning og musik i Caféen fra kl. 22.00.
Her kåres den bedst udklædte enkeltperson og gruppe kl. 22.30.
Her er høflig betjening i baren.
Her kan købes øl – vand – pølser m/brød.
Her er fest og højt humør – god stemning – musik og dans til festen slutter kl. 24.00.
Entre kr. 20,Udklædte har gratis adgang.
Vi ses til en festlig aften i Stevning Kulturhus.

Arrangør: Bestyrelsen for Stevning Kulturhus.
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PC kursus for alle

i Stevning Kulturhus, Skolevænget 14

2011

Instruktør: Vagn Hesselager

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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Julestue 2010
Alsingergården. Sandvej 21

Papirklip
Træting
Bolcher/keramik/strik
Malerier m.m.
Pileflet
Juledekorationer
Hjemme sp./garn
Kniplinger

Vævede ting
Smykker
Hdl. strømpenisser
Glas/glaskugler/nips
Bælter/tasker af dåse
kapsler
Patchwork
Syet jule og brugsting

Lør. d.27.11 kl.10-16
Café m/hjemmebag

Søn. d.28.11 kl.10-16
Café m/hjemmebag

Gratis adgang.
Velkommen til juleudstillingen.
Trævlerne.
Alsingergården Sandvej 21 Svenstrup 6430 Nordborg
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FRA NØRRESKOV-SKOLEN
www.norreskov-skolen.dk

JULEFEST
Hermed inviteres elever og forældre til skolens julefest:

Torsdag den 2. december 2010 kl. 18.00-20.00
på Nørreskov-Skolen i Svenstrup.
Program for skolens julearrangement:
I år vil alle klasser byde ind med en eller anden form for aktivitet. Det kunne være
modeshow, nisseteater, dåsekast, fiskedam og meget andet. Lad jer overraske.
Alle aktiviteter foregår i klasselokalerne rundt på skolen. Endelig plan og oversigt
vil hænge rundt på gangene.

Skolens lille nissebørnebande vil gå rundt på skolen og dele juleposer
ud til artige børn, og Forældreforeningen sørger for, at de voksne kan
nyde en kop kaffe i cafeerne.
Vi beder forældrene holde opsyn med egne børn .
Med venlig hilsen
Nissegruppen

NYT FRA BORGERGRUPPEN
”BEVAR SVENSTRUP SKOLE”
• Vi samarbejder fortsat med skolebestyrelsen for Nørreskov-Skolen i håb om at kunne
fortsætte til den nye skolestruktur træder i kraft
• Vi er i dialog med politikkerne
• Vi undersøger muligheden for start af friskole i Svenstrup
• Vi prøver at klarlægge fremtiden for SFO – og mulighed for at fortsætte i Svenstrup
Med venlig hilsen Karin Frost-Jensen, Peter Petersen, Dorthe Johansen, Berit Stefansen, Irene
Jacobsen, Finn Lehmann, Morten Carstensen, Linda Maron, Bjørn Schindhelm Petersen, Hanne Kliver, Bo Scharff, Agnes Nielsen og Lene Christiansen.
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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 d.
Søndag d.
Søndag d.
Søndag d.
Søndag d.
Søndag 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,
18
Brigitte Fogt, Rita Hansen, Mary Jensen og Helene Bonde.

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

19

FRA KIRKEN
Særlige begivenheder i Svenstrup Kirke december 2010 – jan. 2011:

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.
Adventsfrokost for frivillige omkring kirken efter Gudstjenesten.

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:
”Da kom Zebedæussønnernes mor hen til Jesus sammen med

sine sønner, kastede sig ned for ham og ville bede ham om noget. Han spurgte hende:
»Hvad vil du?« Hun sagde til ham: »Sig, at mine to sønner her må få sæde i dit rige,
den ene ved din højre, den anden ved din venstre hånd.« Jesus svarede: »I ved ikke,
hvad I beder om. Kan I drikke det bæger, jeg skal drikke?« »Ja, det kan vi,« svarede
de. Han sagde til dem: »Mit bæger skal I vel drikke, men sædet ved min højre og ved
min venstre hånd står det ikke til mig at give nogen; det gives til dem, som min fader
har bestemt det for.«
Da de ti andre hørte det, blev de vrede på de to brødre. Men Jesus kaldte dem til sig
og sagde: »I ved, at folkenes fyrster undertrykker dem, og at stormændene misbruger
deres magt over dem. Sådan skal det ikke være blandt jer. Men den, der vil være stor
blandt jer, skal være jeres tjener, og den, der vil være den første blandt jer, skal være
jeres træl, ligesom Menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men selv at
tjene og give sit liv som løsesum for mange.”
Mathæus evangeliet kap. 20
20

Hvem ønsker ikke - Ligesom Zebedæussønnernes mor - at børnene kommer til bedre vilkår,
når der hele tiden er mennesker omkring dem som udøver deres magt på en ikke særlig anerkendende måde.

Men sætter vi os selv for højt, kommer vi let til at se ned på folk. Vi skal forblive i øjenhøjde
med alle mennesker, og være åbne for hinanden.

At hjælpe et medmenneske uden at forvente at få noget igen, kan føles utroligt befriende,
fordi man glemmer sig selv et kort øjeblik. I disse øjeblikke opstår en følelse af ægte nærvær. Og der findes rigtig mange mennesker som gør en stor forskel; som sætter sig selv lidt
til side for en stund, for at hjælpe et andet menneske.

Jeg tror og håber på at mange har oplevet at give eller få den hjælpsomhed hvor der ingen
bagtanke er. Og oplevet hvilken anderledes glæde og taknemlighed det er at give og modtage sådan en gave.

Susanne Thorning

Adventsvelbehag
”Ære være Gud i det højeste
på jorden fred
og i mennesker Guds velbehag”
Sådan sang englene julenat for hyrderne på marken. Det var den nat Gud blev menneske–lig
og fik en livsfortælling ligesom os. Det var den største og bedste begivenhed i Guds liv og i
vores. Det var hans komme – hans advent – til os. Siden har vi kunnet fejre hans adventsvelbehag – det, at han havde så meget kærlighed til os, at han måtte være lige så tæt på os,
som et andet menneske kan komme.
Derfor skal vi komme i kirke her til advent, så vi kan dele denne særlige glæde med hinanden
og høre konfirmanderne synge:
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”Nu skal vi tænde julens lys,

Nu har vi tændt det … lys.

der kom fra Betlehem,

Nu er her juletrygt.

så julebud og stjernedrys

Med julebud og stjernedrys

bliver spredt til hvert et hjem.

Gud driver ud vor frygt.”

Vi bær det her i vores hånd.
Gud skærm det med din fred.
Maria bar det ved din ånd.
Du kom til verden ned.
Så derfor går vi stille ind
med toner i vort sind
og tænder glædens krans i dag
med adventsvelbehag.

1) Nu tænder vi det første lys.
Vor Jesus konge kom
og byd hvert menneske din fred,
så verden vender om.
2) Nu tænder vi det andet lys.
Så ved vi, du er nær.
For selvom verden ryster nu,
er du i lysets skær.
3) Nu tænder vi det tredje lys
som solopgangen, når
vor tro ved kærlighed fornyes
og håbet sejer får.
4) Nu tænder vi det fjerde lys.
Det slutter lysets ring.
Guds herlighed bliver sluppet løs,
og julen bæres ind.

22

Dåb

Den 30. oktober: Albert Jørgensen

Døde og begravede

Den 30. oktober: Niels Ejler Fredsgaard

Viede
Ingen

Kirkebil

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

Kirkegården

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

Kirkens hjemmeside

På: www.svenstrupkirke.dk finder man alle relevante oplysninger om kirken, menighedsrådet,
gudstjenestetider, møder osv. Her kan du tillige hente dig en relevant prædiken eller en lille
meditativ bøn til inspiration.
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: 18. januar, 8. februar, 15. marts, 12. april, 17. maj, 21. juni.
Der er tale om den 3. tirsdag i hver måned undtagen i februar, hvor mødet foreslås afholdt på
den 2. tirsdag for at undgå vinterferien i uge 7 og i april, hvor mødet ligeledes foreslås afholdt
på den 2. tirsdag for at undgå påskeugen.
Den 15. marts er der offentligt regnskabsmøde kl. 19.
Den 17. maj er der offentligt budgetmøde kl. 19.
Det årlige syn afholdes før mødet den 8. februar kl. 17.
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 16. november): Asta Broesby-Olsen (formand og kontaktperson), Thomas Damgaard (næstformand og sekretær), Bente Purup (kasserer i rådet), Maja Jørgensen, Ruth Good, Gert Sommerlund (kirkeværge), Bo Scharff
(præst, født medlem).Uden for rådet: Torben Nielsen (medarb. repr.), Ole Rasmussen (kasserer). Bygningskyndig: Hans Jensen.
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Nyt fra Menighedsrådet

Rådet har jævnfør ovenstående nykonstitueret sig, som det hører sig til forud for hvert nye
kirkeår. Der skal i denne sammenhæng lyde en hjertelig tak til Thomas Damgaard for mange
års ihærdig indsats som formand, hvor alle har nyt hans stilfærdige væsen og indflydelse på
den positive stemning, der præger rådets arbejde.
Vi takker også for, at Asta Broesby-Olsen nu som formand vil fortsætte sit store arbejde i rådet, så vi stadig kan få glæde af hendes mange menneskelige og ledelsesmæssige kvalifikationer. En kreativ arbejdsdeling ikke mindst i forhold til sekretæropgaverne håber vi vil gøre
arbejdet tilfredsstillende og overkommeligt for vores nye formand.
”Det fødte medlem”

Salmestafet fra Dines Nordtorp
”Ravnsdam” den 17. november 2010
”Altid frejdig når du går
veje, Gud tør kende,
selv om du til målet når
først ved verdens ende.
Aldrig ræd for mørkets magt,
stjernerne vil lyse!
Med et fadervor i pagt
skal du aldrig gyse.
Kæmp for alt, hvad du har kært.
dø, om så det gælder!
Da er livet ej så svært,
døden ikke heller.”
Og nu lidt forklaring.
I 1949 blev jeg optaget på Nykøbing Falster Katedralskole.
Det var en stor forandring, at komme fra en landsbyskole med 2 klasseværelser
og til Katedralskolen i Nykøbing.
Forandringen var mindst lige så stor,
da jeg i 1950 blev indmeldt i skolens spejdertrop ”Glenterne”
som hørte under ”Det Danske Spejderkorps”
Det var et sted hvor jeg stortrivedes.
Nu til min salme. Efter tropsmøderne, hvor vi var omkring 35 deltagere, sluttede vi altid af
med salmen ”Altid frejdig når du går”
Men vi gjorde det også efter vores patruljemøder – her var ingen voksne med – kun patruljemedlemmerne, der var mellem 12 til 18 år.
Vi stod i en kreds og sang ”Altid frejdig når du går” og sluttede med et ”God nat” inden vi gik
hjem.
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For os var det måden at gøre det på – og det var først langt senere i mit voksenliv, at jeg begyndte at tænke på den salme og hvordan vi dengang stod i kreds og sang den. Det var en
god afslutning.
Når vi i dag synger ”Altid frejdig når du går” kan det slet ikke undgås, at tankerne kommer lidt
på afveje.

Vi er så heldige at have modtaget nedenstående indlæg fra Thomas Damgaard:

KIRKELIV I SYDHAVET
Jeg har været på en rejse til Samoa, Tonga og Cook Islands i det sydlige Stillehav. En af de
ting, der gør størst indtryk på én, når man besøger de omtalte øgrupper, er den store rolle,
som kirken spiller. Alle tre steder kan man sige, at samfundet bygger på familien og kirken. Al
jord på øerne ejes af familier, som fordeler den inden for familierne. Den kan ikke sælges,
men højst leases ud for en årrække, hvilket indebærer, at der ikke er nogen kapitalisme på
øerne. Man stræber ikke efter materiel velstand, men finder sine værdier i familien og kirken.
På alle øerne, men især på Samoa og Tonga, er der et hav af kirkesamfund, af hvilke de
største er den anglikanske kirke, som hedder noget forskelligt på de tre øgrupper, katolikkerne, mormonerne og syvende dags adventisterne. De forskellige kirkesamfund har deres egne
skoler, og man ser overalt på Tonga f. eks. skoleelever på vej hjem fra skole om eftermiddagen i deres skoleuniformer, dvs. skjorte og nederdel, også for drengene, i deres karakteristiske farver: blå til Free Wesleyan Church (den anglikanske kirke), lyseblå til katolikker, bordeaux til syvende dags adventister og grøn til mormoner. Jeg opholdt mig en uge i Nuku’alofa, hovedstaden på Tonga. Her er der gudstjenester og salmesang hele ugen med
morgenandagt nogle af ugens dage kl. 5.30 om morgenen (med klokkeringning) og aftengudstjenester ugen igennem. Om søndagen er der tre gudstjenester, og der er stuvende
fuldt. Der er en fantastisk salmesang, på Tonga ledsaget af blæseinstrumenter. Jeg var i kirke tre gange. På Savaii, som er den største, lidt primitive ø i Samoagruppen, var jeg til en
eftermiddagsgudstjeneste i en landsby ved navn Manase. Kirken tilhørte congregationalisterne, som er den samoanske udgave af den anglikanske kirke. Alle var i hvidt. Damerne, som
tit er meget kraftige, i hvide, lange kjoler, nærmest som brudekjoler, mændene i hvide skjorter og lava-lava, en slags nederdel, i forskellige, afdæmpede farver. Den hvide farve skyldes,
at de første engelske missionærer fra London Mission Society var klædt i hvidt. Gudstjenesten var på samoansk, så jeg forstod ikke en lyd, men præsten henvendte nogle ord til mig
på engelsk. Han takkede mig, fordi jeg var kommet og bad mig tage en hilsen med hjem til
Danmark. I Nuku’alofa på Tonga var jeg til gudstjeneste i Centenary Chapel, som hører un25

der Free Wesleyan Church, og som er kongens kirke. Desværre var kongen ikke til stede
denne søndag. Her var der en utrolig flot salmesang, og alle var selvfølgelig i hvidt. Det tredje
sted, jeg var i kirke, var i Avarua på Rarotonga, den største ø i Cook Islands. Denne kirke
hører under Cook Islands Christian Church, den lokale udgave af den anglikanske kirke. Som
turist fik jeg anvist plads på balkonen, hvor de lidt mindre fromme sad. Herfra var der en fin
udsigt over dem, der sad nede i kirken, alle i hvidt og damerne med meget flotte, individuelt
udformede stråhatte. På balkonen sad mange børn og unge, som ikke var i hvidt, og som
også sad lidt uroligt og pjattede lidt med hinanden. Her indeholdt gudstjenesten ud over traditionelle salmer på maori amerikanske gospelsange, hvis tekst via moderne teknologi blev
kastet op på bagvæggen, så også jeg kunne synge med. En af sangene var den meget kendte How Great Thou Art, som bl. a. er indsunget på CD af Elvis Presley og Johnny Cash. Efter
gudstjenesten var der altergang for de hvidklædte kirkegængere nede i selve kirken. Som
den eneste turist satte jeg mig ned til dem, selv om jeg var i cowboytøj. Brødet og vinen blev
båret rundt til de 150-200 altergæster af 6 kirketjenere. Brødet var en lille tern franskbrød, og
vinen var et lille bæger kokosnøddesaft. På et givet signal fra præsten spiste alle brødet og
drak alle kokosnøddesaften på samme tid. Efter gudstjenesten var der kirkefrokost for alle
bestående af pølser, pandekager, andre kager, bananer og papaya m. m. med appelsinjuice
og te til.
En anden oplevelse, jeg havde, var, at jeg var til kulturelt danseshow, bl. a. på Tonga og Rarotonga. Her vises de gamle krigsdanse og andre danse, og så er der tag-selv buffet til. Det
usædvanlige var, at der inden buffeten både blev sunget salmer af værten og hans personale
(på Tonga) og bedt en meget lang bordbøn, nærmest som en prædiken, hvor der både blev
takket for maden og for livet og livsglæden og musikken og dansen. Meget smukt og livsbekræftende efter min mening.
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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.

NOVEMBER
Lørdag
27. nov.
Lørdag
27. nov.
Søndag
28. nov.

”Rundt om Stevning” nr. 133 udkommer.
Kl. 14.00. Juletræet tændes v/lyskrydset i Stevning.
Kl. 10.30. Gudstjeneste. 1. søndag i advent.

DECEMBER
Torsdag
02. dec.
Søndag
05. dec.
Søndag
05. dec.
Torsdag
09. dec.
Søndag
12. dec.
Tirsdag
14. dec.
Søndag
19. dec.
Fredag
24. dec.
Fredag
24. dec.
Fredag
24. dec.
Lørdag
25. dec.
Søndag
26. dec.

Kl. 18.00. Skolens julefest. Svenstrupafdelingen.
Kl. 10.30. Gudstjeneste. 2. Søndag i advent. Nordals koret.
Kl. 13.00. Foreningen Nygård. Juletur i Nørreskoven.
Kl. 18.00. Madklub.
Kl. 10.30. Gudstjeneste. 3. Søndag i advent. Menighedsgudstjeneste.
Kl. 19.30. Vandværkets generalforsamling.
Kl. 16.00. Gudstjeneste. 4. Søndag i advent. Vi synger julen ind.
Kl. 14.00. Juleaftensgudstjeneste.
Kl. 15.30. Juleaftensgudstjeneste.
Kl. 23.30. Midnatsgudstjeneste.
Kl. 10.30. Gudstjeneste. 1. Juledag.
Kl. 19.30. Gudstjeneste. Julestilhed. 2. juledag.

JANUAR
Lørdag
Søndag
Onsdag
Torsdag
Søndag
Søndag
Onsdag
Søndag
Lørdag
Søndag

01. jan.
02. jan.
05. jan.
06. jan.
09. jan.
16. jan.
19. jan.
23. jan.
29. jan.
30. jan.

Kl. 16.00. Nytårsgudstjeneste.
Kl. 19.30. Helligtrekongers-stillegudstjeneste.
Kl. 22.00. Hellig Tre Konger. Cafeen.
Kl. 18.00. Madklub.
Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Deadline for ”Rundt om Stevning” nr. 134.
Kl. 09.00. Gudstjeneste. Preben Holm.
”Rundt om Stevning” nr. 134 udkommer.
Kl. 10.30. Bedstegudstjeneste og spejdernes nytårsappel.

FEBRUAR
Søndag
Onsdag
Søndag
Søndag
Søndag

06. feb.
09. feb.
13. feb.
20. feb.
27. feb.

Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Kl. 18.00. Madklub.
Kl. 19.30. Menighedsgudstjeneste.
Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Kl. 10.30. Konfirmandgudstjeneste. Tema: Gud i naturen.

EJVIND BOJSEN, SKOLEVÆNGET 12A, TLF. 74 45 83 59. Mail: ejvind@sonderborg.dk
DEADLINE FOR STOF TIL “RUNDT OM STEVNING” NR. 134 ER DEN 19. jan. 2011.
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