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FORENING

FORMAND/KONTAKTPERSON

Bladudvalg (ejvind@sonderborg.dk)

Ejvind Bojsen
Skolevænget 12a
Børnehuset
Ulla Christiansen
Skolevænget 12
Bådelaug
Per Appel
Hjortspringvej 16
FOBIS
Jens Erik Bendixen
Skolevænget 24
Grundejerforeningen(Vestermarken)
Bjarne Ketelsen
Østermarken 20
Nørreskov-Skolen (ejvind@sonderborg.dk) Ejvind Bojsen
(www.norreskov-skolen.dk)
Nordborgvej 62 (Svenstrup)
Skolegade 21 (Guderup)
Pedel Steffen Fog (Svenstrup)
Pedel Frank Boye (Guderup)
KFUM-spejderne
Carsten Davidsen
Stevning Gade 2b
Klubberne
Susanne Zimmermann
(Udlejning af sluch ice maskine)
Østermarken 23
Klublokalerne
Susanne Zimmermann
Udlejning til fødselsdage (Bedst 17-18)
Østermarken 23
Lokalhistorisk forening
Vagn Hesselager
Stevningnorvej 45
Madklub (tilmelding)
Else Willadsen
Hjortspringvej 1
Ringriderforeningen
Claus Hansen
Vestermarken 9
Hjortspringvej 5
Skolebestyrelsen
Henrik Christensen
Gl. Guderup 21
Sognepræst BOSC@KM.DK.
Bo Scharff
Kalvehavevej 3
Stevning Brandværn
Jan Hagensen
Skolevænget 8a
Stevning IF
Anette Bendixen
Skolevænget 24
Stevning Kulturhus
Steffen Fog
Sandvigvej 4
Stevning landsbylaug
John Svane Christensen
Østermarken 29
Stevning Vandværk
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 83 70
21 74 88 58
23 40 84 34
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: http://stevning.infoland.dk/
Rundt om Stevning vil for eftertiden blive sat ind på Stevnings nye hjemmeside på
ovennævnte adresse.
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HERTUGERNE PÅ NORDBORG SLOT
Jagthuset Neuenhof (Nygård Skovfogedbolig)

Foredrag med museumsinspektør Inge Adriansen Sønderborg Slot

Tid og sted:

Tirsdag 22. februar kl. 19 – 21 i den gamle skovfogedbolig Nygård i Nørreskoven

Entre:

Entre vil være 80 kr.

Kaffe/The/Kage:

Der er mulighed for at købe kaffe, the og kage a 25 kr.

ARRANGØR:
FOF-Sønderborg i samarbejde med Foreningen Nygård www.nygaardals
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OPLEV DET TIDLIGE FORÅR I NØRRESKOVEN
Naturvandring med skovfoged Leo Vindahl Olsen

Tid og Mødested:

Lørdag 5. marts kl. 14.00 ved Nygård den gamle skovfogedbolig i Nørreskoven

Deltagerpris:

Voksne 20 kr. Børn fri deltagelse. Der er ingen tilmelding, man
møder bare op

Kaffe/the/kage:

Efter naturvandringen er der mulighed at købe kaffe, the og kage
på Nygård. Pris 25 kr.

ARRANGØR: Foreningen Nygård www.nygaardals
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Dilettant i Stevning
Det foregår i kultur huset
Onsdag den 23.2.2011. kl. 19.00
Specielt for børn
Fredag den 25.2.2011 kl. 19.00.
Generalprøve, specielt for pensionister
Lørdag den 26.02.2011. kl. 19.00.
Premiere: husk: tilmelding til Jytte Frandsen på
tlf. 74459125 mellem kl. 18.00.-19.00. eller hos
Poul Nissen 74459283.
Senest den 21.2.2011.
Stykket hedder: Svigermor på tilbud
Planen var enkel: Få ”De vilde fugle” til at kidnappe svigermor og lad svigerfar – fabrikant
Evald T.F. Fuskeriis – betale en klækkelig løsesum.
Men når hjernen bag hedder Verner og rockeren
Bimse, så er intet enkelt.
Verner må balancere på en knivsæg og agere
både gidsel og gidseltager og ikke mindst oprigtigt bekymret ægtemand, da hans kone afbryder
sin ferie og vender hjem… En vanvittig farce med
masser af forviklinger, skøre indfald og rappe
replikker… Se den med din svigermor!
.
med venlig hilsen

Instruktøren er :Anette Bendixen
Dilettanterne

Vi glæder os til at se jer
God fornøjelse!!!
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og bestyrelsen i FOBIS

Fastelavn
Vi slår katten af tønden i
kulturhuset i Stevning
Søndag d. 6.3.2011, fra kl.

Søndag d. 6.3.2011, fra kl. 14.00 -16.00.
Hilsen Fobis
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FRA LANDSBYLAUGET
Godt Nytår
Allerførst vil jeg gerne på Stevning Landsbylaugs vegne ønske alle bladets læsere et rigtig
GODT NYTÅR.
2010 var året hvor vi fik startet op på en række opgaver. Desuden oplevede vi i hver ende af
året at skulle skovle sne, som vi ikke har gjort i mange år.
Når vi ser på hvad der venter os i starten af 2011 så vil det være:
•

Afvikling af borgermødet den 3. marts.

•

Færdiggørelse af Stevning folderen (Se yderligere nedenfor)

•

Sidste afpudsning af udviklingsplanen

Borgermødet den 3. marts
Der afholdes borgermøde den 3. marts klokken 19.00 i kulturhuset.

•

Hovedtemaet bliver udviklingsplaner for vort lokalsamfund.
Umiddelbart kan det lyde som noget kedeligt stof. Men det er her hvor vi som borgere
kan gøre vor indflydelse gældende. HUSK: Der er ingen andre som varetager vore
lokale nærinteresser.

•

Traditionen tro vil lokalrådets pris og blive uddelt den aften. Prisen går til en person fra
lokalsamfundet som har gjort en ekstra ordinær indsats.

•

Udover udviklingsplanerne afholder både Landsbylauget og kulturhuset valg til deres
respektive bestyrelser.

Dagsorden
19.00 - 19.05

Velkomst

19.05 – 19.40

Fremlæggelse af udviklingsplanen

19.40 – 20.00

Åben diskussion af udviklingsplanen

20.00 – 20.20

Status på Kulturhusets drift og projekter

20.20 - 20.30

Overrækkelse af Stevning Landsbylaugs pris

20.30 – 20.45

Valg til Lokalrådet og Kulturhusets bestyrelse
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Lauget giver kaffen. Kulturhuset sælger øl og vand til rimelige priser.
Program for borgermødet husstandsomdeles senere op til mødet.

Stevningfolder
En gruppe under Landsbylauget arbejder i øjeblikket på færdiggørelsen af en lille 24 siders folder i A5 størrelse.
Folderen er tiltænkt alle byens borgere, der kan bruge den som et informationshæfte.
Derudover er det tiltænkt som informationshæfte for nytilflyttere til byen. Tanken er at de så umiddelbart efter de er etableret får overrakt hæftet sammen med et
eksemplar af bogen ”Vi og vore huse”. For at alle nytilflyttere bliver tilgodeset er vi ved at
sætte et netværk af ”Gadeambassadører” op.
Hæftet vil indeholde information om hvilke foreninger og institutioner vi har i byen, samt information om byens historie, det gamle teglværk og naturoplevelser man kan få i Stevning.
Så snart hæftet er færdigt vil det blive husstandsomdelt.
Vi håber at have hæftet færdig til borgermødet.

Stevnings nye hjemmeside
Den nye hjemmeside er nu taget i brug og vi vil løbende opdatere indholdet og bringe de vigtigste nyheder. Derfor er hjemmesiden altid et jævnligt besøg værd.
Skulle der være nogen som et indlæg af almen interesse for byen er I velkommen til at fremsende materialet til Lene Sørensen eller et andet medlem af Laugets bestyrelse.
Link til hjemmesiden : http://stevning.infoland.dk/
På Laugets vegne
John S. Christensen

Rundt om Stevning
Vi har vedtaget, at Rundt om Stevning for fremtiden lægges ind på den nye hjemmeside, som
har adressen: http://stevning.infoland.dk/. Her kan man se bladet i farver.
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Regnskab for landsbylauget

Regnskabet kan ses i underskrevet tilstand hos kassereren
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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: 9/2, 8/3, 4/4,

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

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

Udkommer

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

FRA FOBIS
Generalforsamling

Mandag d.21.3.2011 kl. 19.30. i cafeén i Kulturhuset.
Dagsorden:
• Velkommen ved formand
• Valg af dirigent
• Valg af referent
• Formandens beretning
• Regnskab ved kassere
• Valg til bestyrelse
• På valg er:
• Kassere Poul Nissen
• Bestyrelsesmedlem Margit Hollender
• Bestyrelsesmedlem Jytte Frandsen
• Bestyrelsesmedlem Henriette J Pedersen
• Valg af 2 suppleanter
• Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant
• Indkomne forslag
• Evt
Indkomne forslag skal sendes til formand Jens Erik Bendixen, Skolevænget 24 senest d.
14.3.2011
Med venlig Hilsen
FOBIS.
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DET FOREGÅR
I

Skolevænget 14

2010 - 2011
11

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. 19.00
kl. 19.00
kl. 19.00

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

Marts 2011
Torsdag 3.mar.
Søndag 6.mar.
Mandag 7.mar.
Tirsdag 8.mar.
Søndag 13.mar.
Tirsdag 15.mar.
Onsdag 16.mar.
Mandag 21.mar.

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

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

Stevning bylaug
Fobis
Lokalhistorisk
Madklubben
Søndags-Caféen
Skolen
Skolen
Lokalhistorisk

Borgermøde for borgere i Stevning
Fastelavn – slå katten af tønden.
Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00.
Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 83 70).
Sælger kaffe/te med dejlige hjemmebagte kager.
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.

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

Madklubben
Lokalhistorisk
Lokalhistorisk

Maj 2011
Mandag 2.maj
Tirsdag 10.maj
Onsdag 11.maj
torsdag 12.maj
Mandag 16.maj

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

Lokalhistorisk
Madklubben
Skolen
Skolen
Lokalhistorisk

Juni 2011
Lørdag 04. juni
Mandag 6.jun.
Onsdag 8.jun.
Fredag 17.jun.

kl. 12.00
kl. 15.00
kl. 18.00
kl. 18.00

Kulturhuset
Lokalhistorisk
Madklubben
Kulturhuset

Salen
Køkken
Caféen
Sal+Café
Sal+Café

Køkken

Køkken
Sal+Café
Sal+Café

Køkken
Caféen

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.
Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00.
Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 83 70)
Forårskoncert for 0.H + 1.H + 2.H + 3.H.
Forårskoncert for 4.H + 5.H + 6.H.
Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00.
Stevning Musikfestival 2010 kl. 12.00 – 24.00
Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00.
Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 83 70).
Kulturhusets 6 års fødselsdagsfest for alle der
har hjulpet Kulturhuset i denne sæson.

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.
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. 18.00 - 19.00 i gymnastiksalen. Første gang d. 06.10.10. og sidste gang udgangen af februar 11.
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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. 14. marts. Rundt om Stevning nr.135 udkommer d. 26.
marts og E`SvenstruPPe udkommer d. 30. marts.

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 d. 6. februar

kl. 14.30 – 16.30

Søndag d. 13. marts

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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VIL DU VÆRE
MEDHJÆLPER
I
STEVNING
KULTURHUS ?
Det er en god måde at møde andre borgere i Stevning

Vi kan godt bruge flere hjælpere til vedligeholdelse, arrangementer og andre aktiviteter i
vores fælles medborgerhus.
Har Du tid og lyst til at hjælpe, så kontakter vi dig, når vi har behov for din hjælp. Meld dig
til resurcebanken, og kryds af herunder ved det du gerne vil hjælpe med.
Venlig hilsen bestyrelsen:
Steffen Fog
John Stavski
Christian Bonde
Heidi Christensen
Helle Jordt Henningsen
Anette Berg Anderassen

Sandvigvej 4
Sandvigvej 7
Hjortspringvej 26
Østermarken 35
Østermarken 24
Stevning Gade 8

7445 8813
7445 9213
7445 8578
7340 4036
7445 0306
8724 2015

steffenfog@bbsyd.dk
stavski@mail.dk
chrbonde@bbsyd.dk
hslc@live.dk
hellej@bbsyd.dk
anette@sg8.dk

------------------------------------------------------------------------------Jeg vil gerne hjælpe med:
[_] Inden- og udendørs vedligeholdelse
[_] Mindre reparationer/ombygninger
[_] Hovedrengøring
[_] Bage til arrangementer
[_] Hjælpe til ved arrangementer
[_] Andet: ___________________________
Navn:______________________

Adresse: __________________________

Tlf. nr. _____________________

E-mail: ____________________________
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FRA STEVNING IF
Nu lakker sæson 2010 / 11 snart mod enden, og pga dilettant og skolefester slutter sæsonen
som følger:
BADMINTON:

Sidste gang onsdag d 2. marts

BASKETBALL:

Sidste gang onsdag d 2. marts og salen er også lukket d 23. februar

LEG OG MOTION:

Sidste gang tirsdag den 8. marts

ZUMBA:

Sidste gang onsdag d 9. marts og salen er også lukket d 23. februar

Vi takker for denne sæson og regner med at starte alle aktiviteter op igen til næste efterår.
Vel mødt
Bestyrelsen

FRA VANDVÆRKET
Generalforsamlingen 2010

Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 14. december 2010 kl. 19,30 i Cafeen i Stevning
Kulturhus
Formanden bød velkommen til de 8. fremmødte incl. bestyrelsen og bad om forslag til ordstyrer. Helge Mathiesen blev foreslået og valgt.
Formanden beretning.
Kjeld Nissen lagde ud med, at det havde været et godt år med kun få brud og reparationer. Vi
havde fået prøver taget på vandværket den 15. september. De viste for meget Coliforme bakterier ved 370 c. Den 26. oktober blev der taget 3 prøver på vandværket, én af råvand, én af
afløb filtre og én afgang vandværk, alle var ok. Beretning godkendt.
Regnskab ved kassereren
Finn Voss gennemgik regnskabet. Godkendt.
Takstblad, uændret
Indkommende forslag. Fra bestyrelsen: Afstemning om fusion
(sammenlægning) af Guderup og Stevning vandværk.
Kjeld Nissen lagde ud med, at vi havde holdt møder med Guderup vandværk, og vi skal give
85,000,00 kr. til det nye vandværk, og så skal vi lægge en ledning fra Stevning over til Linak.
Der ligger deres ledning. Mellem § 5 og Stevning skal der monteres en pumpestation til at
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forøge trykket, og det vil blive sat til, at der kan gives tilbud, så arbejdet kan blive udført efter
høst. Der blev stemt, 8 mand stemte for og ingen imod. Forslaget dermed godkendt.
Valg: Efter tur afgår;
Bestyrelsesmedlem, Matthias Jensen og Daniel Hellesø, begge blev genvalgt.
Revisor; Kjeld Pedersen, genvalgt.
Bestyrelsessuppleant; Chr. Hollender. Genvalgt.
Revisorsuppleant: Børge Juhl Pedersen, genvalgt.
Under eventuelt: Det stykke jord ved Skolevænget, hvor det gammel pumpehus lå, er der
nogen der er interesseret i at erhverve det, kan de henvende dem inden den 15. februar til
Kjeld Nissen
På bestyrelsens vegne
Matthias Jensen

FRA BORGERGRUPPEN
Vi har aftalt møde med Universe Fonden som er MEGET interesseret i vores idé om Svenstrup Profil skole. Se evt www.universeresearchlab.dk
Vi har bedt kommunen give tilsagn om, at vi kan råde over bygningerne til skolen efter august
2012. Afventer svar ultimo februar.
Infomøde om skolesituationen bliver indkaldt senere.
Interesserede kan få tilsendt NYHEDSBREV ved at maile til karin_frostjensen@sport.dk
som udsendes ved nye info.
Med venlig hilsen
Borgergruppen for Bevarelse af Svenstrup Skole

FRA SPEJDERNE
I januar fejrer vi Hjortspring-gruppens 60 års fødselsdag. Det sker
søndag den 30. januar, hvor vi først har nytårsappel i kirken med Bedste-gudstjeneste. Derefter skal alle spejdere med familier hygge og holde fødselsdag i spejderhytten.
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Vi har igen et spændende program for store og små – med bål og leg i mørket, lygter, stifinder med stjernebilleder og kort og kompas, Baden Powell´s fødselsdag – altså ham der startede spejderne, en fastelavnsfest og et mobil-løn. Vi skal selvfølgelig også udforske skoven,
klatre i træer og ud og sejle i vores kanoer.
Ind i mellem er vi heldige at møde andre spejdere i turneringer og ikke mindst vil vi have
venne-dag –
hvor vi forhåbentlig får besøg af mange nysgerrige børn, der gerne vil se, hvad spejderne
laver.
Spejderne sælger lodsedler fra den 29. januar til 31. marts. På denne måde tjener vi lidt
penge til at lave endnu flere sjove aktiviteter. Så tag godt imod, hvis I får besøg.
Søndag den 3. april er der affaldsindsamling igen, og endnu engang håber vi, at lokalbefolkningen vil bakke op om vores arrangement, så vi kan få samlet affald i vores område i en
god sags tjeneste. Se mere på Dansk Naturfredningsforening www.dn.dk. I er velkommen til
at kontakte Mona Boysen tlf 74458361 om flere informationer eller tilmelding.
Spejderhilsen fra spejdere og ledere i Hjortspring-gruppen
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FRA KULTURHUSET
Hellig Tre Konger i Stevning Kulturhus
Det var ikke den store Hellig Tre Konger aften i Stevning i år. Ved afsløringen i Stevning Kulturhus kl. 22.30 var der 4 udklædte og 9 ikke udklædte. Det var alligevel hyggeligt, og der var
præmier til alle.

Meksikanerne kom forbi:
Jytte Frandsen og Doris Mathiesen

Pingvinerne kom til Stevning:
Tenna Nissen og Anne Bonde

Stevning kulturhus takker alle der deltog i Hellig Tre Konger aftenen i Stevning, og næste år
håber vi at du også vil lege med. (Sæt allerede nu, kryds i kalenderen d. 5. januar 2012).
Bestyrelsen for Stevning kulturhus

FRA NØRRESKOV-SKOLEN
www.norreskov-skolen.dk

Svenstrupafdelingen nedlægges i 2012
Et flertal i skolebestyrelsen besluttede den 23. november at nedlægge
Svenstrupafdelingen pr. 1. august 2012 og overflytte eleverne til Guderupafdelingen.
Beslutningen er taget på baggrund af de elevtalsprognoser, som foreligger, og som viser, at Nørreskov-Skolen i løbet af nogle år vil være 2-sporet. Hvis vi fortsætter
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med at oprette ufinansierede klasser, går det ud over alle elevers undervisningstimetal. Dette
ønsker bestyrelsen ikke.
Bestyrelsen har ved at udskyde nedlæggelsen i 1 år ønsket at give tid og rum til at lave en
fusion, hvor både lærere, elever og forældre inddrages, og som alle føler sig trygge ved.
Tiden skal bruges til at skabe aktiviteter, der gør, at fusionen bliver en positiv oplevelse for
alle parter.

SFO-området
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 besluttede byrådet, at Hjortspring Børnehus
ikke længere skal være en integreret institution. Hidtil har Hjortspring Børnehus været SFO
for skoleeleverne fra Svenstrupafdelingen. Det skal de ikke være længere.
Vi har i samarbejde med Hjortspring Børnehus og forvaltningen arbejdet meget på at få skabt
en ordentlig overgang indtil Svenstrupafdelingen nedlægges i 2012 – en overgang, som tager
mest muligt hensyn til elever og forældre indenfor de givne økonomiske rammer.
Ordningen bliver:
Resten af dette skoleår kører som hidtil. Altså ingen ændringer.
Fra skoleåret 11/12 vil der være morgenpasning i Hjortspring Børnehus som hidtil,
men efter skoletid skal eleverne passes i Guderupafdelingens SFO. Med hensyn til
transport har vi fået det ordnet således, at skolebussen kører fra Svenstrup – over
Stevning og derefter direkte til Guderup. Transporttiden bliver på ca. 13 min.
Maj-børnene – altså de kommende børnehaveklassebørn, starter alle i Guderupafdelingens
SFO den 2. maj 2011.

FRA LOKALHISTORISK FORENING
Åbent 1. og 3. mandag i hver måned fra 15 til 18.
I er altid velkomne.
Generalforsamling i Lokalhistorisk forening torsdag d. 24. marts 2011 kl. 19.30 i Stevning Kulturhus, Caféen.
Spøgelser?
Hej
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Er der nogle der kender til et mundheld her fra Stevning, som jeg mener at huske fra min
skoletid: ”Ravnsdams Kalv og Birkemoses Føl”? Jeg ved ikke om der er mere.
Jeg forestiller mig at der har været nogle gamle folk der har set nogle mærkelige skygger
over moserne i gammel tid.
Det er måske noget der skal føjes til Stevning bogen engang
Hilsen fra
Anna Hansen, Ravnsbjergvej

Sognets foredragsforening
Foredrag 2011 1. halvår
Alle foredrag er i Svenstrup forsamlingshus kl. 14 til ca. 16
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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Så starter den private dagpleje op i Svenstrup, et alternativ til den kommunale dagpleje.
Jeg har i de sidste par år arbejdet som kommunal dagpleje, men starter nu en privat
dagpleje op.
De væsentlige ting jeg kan tilbyde er:
Åben Legestue: Jeg holder åben legestue for børn mellem 0 og 3 år, hver mandag mellem kl. 9.00 og 12.00
Stabilitet: Ingen ringer om morgenen og fortæller, at jeres barn skal i gæstepleje, barnet vil altid blive passet ved mig.
Flexibilitet: Jeg tilbyder andre åbningstider og deltidspladser.
Det er forældre og dagplejen (mig) der beslutter hvornår barnet starter i børnehave,
det er ikke alderen der er afgørende.
Prisen: Det er billigere end den kommunale, også med søskenderabat.
Hvis du gerne vil vide mere, så kig endelig ind på min hjemmeside.
www.henriettesdagpleje.dk
eller ring og besøg mig
Henriette Kock
Nordborgvej 80
Svenstrup
Tlf:50 92 75 25

22

FRA KIKREN
Særlige begivenheder i Svenstrup Kirke februar - marts
2011:
Søndag d. 27. februar kl. 10.30 Gudstjeneste med beretning fra konfirmandernes pilgrimsvandring. I denne Gudstjeneste vil konfirmanderne deltage og en del af temaet vil være den vandring, de lige har været på. En så kaldt pilgrimsvandring, hvor vi følges gennem
strabadser og oplevelser i naturen, der bringer os nærmere på hinanden, os selv og på Gud.
Søndag d. 6. marts kl. 19.30 Stillegudstjeneste med forberedelse til fasten. Ind i stillegudstjenestens enkle form vil der blive givet bønner og praktiske forslag til, hvordan fasten
kan blive en lige så god forberedelsestid til Påsken, som advent er det til Jul.
Søndag d. 13. marts kl. 9.00 med efterfølgende ”Sogneindsamling”. I år begynder vi vores sogneindsamling med en lille tidlig Gudstjeneste. Vi håber, at alle enten vil med ”ud og
rasle” eller sidde hjemme med pungen parat denne formiddag. Skynd dig hjem efter gudstjenesten

eller meld dig allerede

nu

som

indsamler til Thomas

Damgaard:

tho-

mas_damgaard@anarki.dk
Torsdag d. 17. marts kl. 19.00 ”Fortælling og sang om tvivl og tro”
NB: I konfirmandladen. Denne aften vil præsten og et par af dem, der har skrevet en salmestafet her til bladet, give en præsentation af 5-6 salmer. Når vi har sunget dem, vil de
fremmødte kunne komme med salmer, som de gerne vil have præstens og de andres bud på
en forståelse af.

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:
”For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for
at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt
liv.”
Johannes evangeliet kap. 3 vers 16
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Den røde tråd i bibelen er den samme som den, der er i en sund familie.
Her får vi at vide, at vi er holdt af – elsket. Vi ved, at vi er knyttet til hinanden med nogle særlige bånd, som holder os sammen og giver os tro på livet.
Sådan er det også at læse bibelen eller få fortalt dens historier. De leder alle sammen frem
til, at der bag den store skabermagt ligger et bankende faderhjerte, som på sin helt særlige
og uudgrundelige måde vil tage sig af os, så vi ikke bliver fortabt, og så det hele ender godt. I
vores almindelige menneskeliv og i de nære relationer kan det godt ind i mellem føles som
om, at der er noget, der går i stykker; men ude fra – fra naturens skønhed, fra morgenens lys
og fra den røde tråd i bibelen kan vi hente ny sammenhængskraft:
Du er så meget værd, at livets Gud ville, at du skulle leve og dannede dig i din mors liv.
Du er så meget værd, at Gud vil gå som et menneske ved din side, så du før eller siden finder fred med dig selv og dit medmenneske.
Du er så meget værd, at Gud har givet dig en ånd, der sætter dig i stand til at se med hjertet.
Bo Scharff, sognepræsten

Dåb
Den 30. januar 2011: Lærke Broen Lindberg

Døde
Den 11. December 2010: Hans Wrang
Den 11. december 2010: AagonJacobse, Sønderborg (med
familie i Svenstrup)
Den 15. december 2010: Pia Viveiros, Stevning
Den 8. januar 2011: Christine Jensen, født Thomsen,
Svenstrup
Den 14. januar 2011: Marie Nansen, tidligere Himmark

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.
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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.

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: 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 lørdag den 5. februar kl. 10.00.
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: Asta Broesby-Olsen (formand og kontaktperson), Thomas
Damgaard (næstformand og sekretær), Bente Purup (kasserer i rådet), Mona Boysen, Ruth
Good, Gert Sommerlund (kirkeværge), Bo Scharff (præst, født medlem).
Uden for rådet: Torben Nielsen/Maja Jørgensen (medarb. repr.), Ole Rasmussen (kasserer).
Bygningskyndig: Hans Jensen.
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Nyt fra Menighedsrådet

Rådet kan nu sige endeligt velkommen til Maja Jørgensen som per 1. januar er fastansat
som organist i Svenstrup Kirke. Det er en stor glæde, at Maja Jørgensen kunne træde til, og
at hun nu på fast basis stiller sig til rådighed med sit musikalske hjerteblod og pædagogiske
evner. Der ses frem til fortsat godt samarbejde på et højt fagligt niveau - ikke mindst omkring
sammenhængen mellem musik, forkyndelse og liturgi.

Café 93 og Genbrugsen i Havnbjerg-Centret
Alle er velkomne til at kikke indenfor.
Caféen har åbent alle ugens 7 dage.
Her serverer vi mad og drikke til rimelige priser – ikke mindst en god kop kaffe - og der er
også tid til en lille snak.
Genbrugsen har åbent alle hverdage.
Vi har altid spændende tilbud til hele familien: tøj og ting og sager til små priser. Så her kan
du blive velklædt uden at smide om dig med pengene.
Eller er du vokset fra dit tøj – i højden – eller i bredden

- så modtager vi gerne det tøj, du

ikke mere selv har brug for. Og du selv finder let noget ”nyt”, der passer hos os. Tøjet er rent
og pænt og så godt som nyt. For mange er det næsten en sport at gøre fund i genbrugsbutikker – så vær med på moden – gå i Genbrugsen.
Om mandagen året rundt spiller et stort hold på 20-25 personer Pétanque på banerne udenfor. Det er en hyggelig sport som alle kan være med til. Eneste krav er, at man skal være
medlem af Ældresagen. Ib Arne Christensen står for denne aktivitet. De drikker kaffe hos os
eller spiser et varmt måltid mad her, når de har haft turneringsspil.
Tirsdag er der tur med indkøbsbussen og efter strabadserne hygger vi os med varm mad i
kaféen.
Onsdag er der strikkeklub i lokalerne, hvor vi mødes til en hyggelig eftermiddag.
Hver tredje søndag i måneden (med ganske få undtagelser) kan ældre, ensomme eller gangbesværede blive
hentet til en hygge-eftermiddag, hvor vi drikker kaffe med hjemmebag, synger eller bliver underholdt på anden måde. Ring på telefon 74 45 01 79 eller på 74 45 20 46, hvis du vil være
med.
Vi er nødt til at bede om tilmelding, så vi kan sikre os, at der er plads nok.
»Vi ses i Genbrugsen«
Kirkens Korshær /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.

JANUAR
Lørdag
Søndag

29. jan.
30. jan.

”Rundt om Stevning” nr. 134 udkommer.
Kl. 10.30. Bedstegudstjeneste og spejdernes nytårsappel.

FEBRUAR
Søndag
Onsdag
Søndag
Søndag
Tirsdag
Onsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

06. feb.
09. feb.
13. feb.
20. feb.
22. feb.
23. feb.
25. feb.
26. feb.
27. feb.

Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Kl. 18.00. Madklub.
Kl. 19.30. Menighedsgudstjeneste.
Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Kl. 19.00. Foredrag på Nygård.
Kl. 19.00. FOBIS dilettant. Specielt for børn.
Kl. 19.00. FOBIS dilettant. Generalprøve. Specielt for pensionister.
Kl. 19.00. FOBIS dilettant. Premiere.
Kl. 10.30. Konfirmandgudstjeneste. konfirmandernes pilgrimsvandring

MARTS
Onsdag
Torsdag
Lørdag
Søndag
Søndag
Tirsdag
Søndag
Onsdag
Torsdag
Søndag
Mandag
Torsdag
Lørdag
Søndag

02. mar.
03. mar.
05. mar.
06. mar.
06. mar.
08. mar.
13. mar.
16. mar.
17. mar.
20. mar.
21. mar.
24. mar.
26. mar.
27. mar.

Kl. 15.00. Gudstjeneste på Guderup Plejecenter.
Kl. 19.00. Borgermøde. Landbylauget. Kulturhuset.
Kl. 14.00. Naturvandring. Nygård.
Kl. 14.00. FOBIS. Fastelavnsfest i Kulturhuset.
Kl. 19.30. Stillegudstjeneste.
Kl. 18.00. Madklub.
Kl. 09.00. Gudstjeneste med efterfølgende sogneindsamling.
Deadline for stof til bladet.
Kl. 19.00. Fortælling og sang om tvivl og tro. Konfirmandladen.
Kl. 10.30. Menighedsgudstjeneste.
Kl. 19.30. FOBIS generalforsamling. Kulturhuset.
Kl. 19.30. Lokalhistorisk forening. Generalforsamling. Kulturhuset.
Rundt om Stevning nr. 135 udkommer.
Kl. 10.30. (Sommertid). Gudstjeneste.

APRIL
Søndag
Mandag
Søndag
Søndag
Torsdag
Fredag
Søndag
Mandag

03. apr.
04. apr.
10. apr.
17. apr.
21. apr.
22. apr.
24. apr.
25. apr.

Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Kl. 18.00. Madklub.
Kl. 19.30. Stillegudstjeneste. Vi fejrer Marias Bebudelse.
Kl. 09.30 og 11.15. Palmesøndag med konfirmandgudstjenester
Kl. 19.30. Skærtorsdag. Nadvergudstjeneste.
Kl. 16.00. Langfredag. Liturgisk korsvandringsgudstjeneste.
Kl. 10.30. Påskesøndag. Opstandelsesgudstjeneste.
Kl. 19.30. 2. påskedag. Stillegudstjeneste over Emmausvandringen.

EJVIND BOJSEN, SKOLEVÆNGET 12A, TLF. 74 45 83 59. Mail: ejvind@sonderborg.dk
DEADLINE FOR STOF TIL “RUNDT OM STEVNING” NR. 135 ER DEN 16. MARTS 2011.
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