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Syng en sang i Nørreskoven
Sangmaraton 30. april 2011
Efter en ide fra Vartov i København vil Foreningen Nygård denne dato gennemføre 10 timers
fællessang fra kl. 8.00 til kl. 18.00.
Sangdagen vil blive gennemført således, at man synger ca. en time fra hver af ti udvalgte afsnit
i FOLKEHØJSKOLESANGBOGEN begyndende med morgensange fra kl. 8.00 til ca. kl. 8.50
afsnittet
Liv fra kl. 9.00 og ca. 50 min. frem osv.
Hvert afsnit vil blive indledt af forskellige indbudte nøglepersoner, der præsenterer 4 sange fra
afsnittet, som de særligt holder af, hvorefter publikum tager over med forslag.
Lokale pianister accompagnerer hele dagen.

Der synges fra nedenstående afsnit i

FOLKEHØJSKOLESANGBOGEN´s 18. udgave
Kl. 8.00 Morgen

Kl. 9.00 Liv

Kl. 10.00 Sprog og ånd

Kl. 11.00 Frihed og fællesskab

Kl. 12.00 Forår

Kl. 13.00 Sommer

Kl. 14.00 Danmark

Kl. 15.00 Historien

Kl. 16.00 Kærlighed

Kl. 17.00 Aften
Alle er velkomne til at være med hele dagen, men man må også gerne komme og gå.
Der kan købes kaffe, drikke og et let traktement hele dagen.
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FRA STEVNING LANDSBYLAUG
Borgermødet den 3. marts
Så blev borgermødet 2011 afholdt.
Ca. 50 personer var mødt frem, så café lokalet var godt fyldt.
Udviklingsplanen som har været undervejs i godt stykke tid blev fremlagt. I den efterfølgende
diskussion blev enkelte punkter diskuteret og prioriteret.
Lokalplanen kan ses i sin fulde længde på hjemmesiden www.stevning.infoland.dk sammen
med et referat fra borgermødet.
Udover udviklingsplanen gav Steffen Fog en status på driften og renoveringen af kulturhuset.
Vi må nok sige at det kører godt i øjeblikket.
Herefter var der valg til Landsbylaugets bestyrelse.
På valg var Margit Schmidt, Lene Sørensen og Jens Peter Christiansen. Da der ikke var andre kandidater blev det genvalg. Tillykke til alle 3.
Kulturhuset afholdt også valg til bestyrelsen. Margit Hollænder ønskede ikke genvalg og Mia
Christensen blev indvalgt i stedet for Margit. Tak til Margit for den store indsats og tillykke til
Mia med valget.

Udviklingsplanen
Udviklingsplanen er som tidligere nævnt afsluttet. Landsbylauget vil nu prioritere opgaverne i
planen.
Der sendes kopi af planen til udvalgte politikkere og embedsmænd i kommunen.
Planen ligger som kopi på hjemmesiden.

Stevningfolder
Velkomstfolderen er gået i trykken og forventes husstandsomdelt i begyndelsen af april.

Stevnings 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.
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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/
Den gamle hjemmeside lukkes indenfor de næste par måneder.

Lukning af Møllehøjvej
Der er sikkert mange som har bemærket at vejen mellem Stevning og Stolbro er lukket for al
trafik, undtaget landbrugskørsel.

I begrundelsen herfor skriver kommunen følgende til Landsbylauget:
Til John S. Christensen
Tak for din henvendelse.
Efter henvendelse fra en borger om at Møllehøjvej var kørt i stykker, har vi den 20. januar
besigtiget strækningen Langrygelvej og Møllehøjvej.
Der er tale om omfattende skader på store dele af strækningen. Skaderne kan ikke udbedres før til foråret og vil være forbundet med betydelige omkostninger.
Vi har efter aftale med politiet spærret vejen ved at skilte med følgende tavler: Motorkøretøj,
traktor og motorredskab forbudt, Cykel og lille knallert forbudt. Da strækningen også tjener
som adgangsvej til marker har vi tilføjet undertavle: Kørsel med landbrugskøretøj tilladt.
Vi er ved at udarbejde en plan for reparation af skaderne. Herefter vil vi kunne sige noget om
tidsplan for udbedring og ophævelse af begrænsning.
Vi er opmærksomme på at strækningen er en del af det regionale cykelvejnet.
Med venlig hilsen
Jette Bork
Ingeniør
Veje og Trafik
Sønderborg Kommune
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Malerfirma
C.C. Schinks Eftf.

Nordborgvej 163, Hjortspring
6430 Nordborg
Tlf. 74 45 93 78
Mobil 40 57 93 78

v/ David Hildebrandt

- en god forbindelse
Gl. Guderup 2 . Guderup . 6430 Nordborg . Tlf. 74 45 84 15

•
•
•
•
•
•
•
•

Nyanlæg af haver
Græsslåning
Hjemmeservice
Vedligeholdelse
af små/store arealer
Hækklipning
Belægningsarbejde
Træfældning
Beskæring m.m.

v/Bjarne Bladt
Dyndvedgade 11 · 6430 Nordborg
Tlf. 74 45 94 03 · Mobil 22 17 24 74

Als Entreprenørforretning ApS
Aut. kloakmester
v/ Claus Bonde - tlf. 40 59 93 12
Bent Jespersen - tlf. 21 78 01 63
Stevning - 6430 Nordborg
- også salg af sand og støbemateriale

Tlf. 74 45 86 87 . Fax 74 45 84 71
Salon
Hvirvel
v/ Jonna Olsen

74 45 35 85

Salon Hvirvel

Sandvej 31, Svenstrup
6430 Nordborg

Åbningstider:

Tirsdag 8.30 - 13.00
Onsdag 8.30 - 17.30
v/ Jonna
Olsen
Torsdag 8.30 - 13.00
Fredag 8.30 - 17.30
Lørdag
efter aftale
Åbningstider:
Sandvej 31,
Svenstrup
Mandag
Tirsdag 8.30 - 13.00
6430
Nordborg lukket
Onsdag 8.30 - 17.30
Torsdag 8.30 - 13.00
Fredag 8.30 - 17.30
Lørdag
efter aftale
Mandag
lukket

74 45 35 85

Tøj til hende og ham

Landsbylaugets pris 2011
Steffen Fog modtog Landsbylaugets pris 2011
I begrundelsen hed det bl.a.:
Du får den for det store arbejde du ydet ved driften og de løbende forbedringer der er foretaget ved Stevning Kulturhus.
Da kulturhuset blev etableret i 2005 havde du forud for det
været en meget aktiv deltager i arbejdsgruppen der fik en aftale på plads med den daværende Nordborg kommune.
Kulturhuset har siden da udvidet sine aktiviteter og udbud.
Belægningsgraden af Kulturhuset bekræfter dette.
Et af de initiativer, som du sammen med de øvrige medlemmer i bestyrelsen har taget, er
den årlige Stevning Musikfestival. Der er nok ingen tvivl om at der ligger en stor arbejdsindsats bag forberedelse til et sådan et arrangement.
Herudover er du også en af hovedkræfterne der har sørget for at Kulturhuset har gennemgået en gennemgribende modernisering de seneste år. Du har ansøgt om midler fra diverse
fonde, være involveret i byggeledelsen af projekterne. Derfor fremstår Kulturhuset da også i
dag som et moderne samlingssted for byen borgere.
Da lokalrådet i en periode kørte underbemandet var du også initiativtager til at få det tilbage
på ret køl.
Det er derfor med glæde at vi i dag kan overrække dig det synlige bevis på at din indsat er
yderst værdsat.
Vi er sikre på at du også fremover vil fortsætte dit arbejde med Kulturhuset så hele byen kan
drage nytte af din indsat og store erfaring med lokalarbejde.
TILLYKKE Steffen.
På Laugets vegne
John S. Christensen
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Madklubben
Hvis man ønsker at deltage i madklubben, skal man huske:
TILMELDING SENEST 3 DAGE FØR TIL:
Else Willadsen
TLF. 74 45 83 70
Kommende datoer for madklubben: 4/4, 10/5, 8/6

Rundt om Stevning i 2011
Blad nr.

Deadline

Udkommer

136
137
138
139

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

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

FRA FOBIS
Dilettant 2011.
FOBIS og dilettanterne vil igen i år gerne TAKKE for den store opbakning til årets dilettantforestillinger. Der har været mange flotte og gode tilbagemeldinger på stykket, alle fortæller, at
de fik rørt lattermusklerne og gik hjem efter nogle gode timer i kulturhuset.
FOBIS vil derfor gerne sige STOR TAK til alle der har været med til, at arbejde for, at
dilettant igen i år blev en succes.
• Skuespillerne
• Instruktør
• Sponsorer:
• Keld Nissen, ALS specialfoder
• Henrik`s bageri
• Lys i Laden, Pøl.
• Rasmus Burmeister
• Jan´s Malerforretning.
• Als Enterprenørforretning v/ Claus Bonde
• Johannes Good`s Gårdbutik
• Heden Maskinforretning
• Stevning Snedkerforretning v/Anders Larsen
• Skadborg byg
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Fastelavn 2011:
Søndag d. 6.3.2011, var der, som vanlig tror igen fastelavnsfest for børn og barnlige sjæle i Kulturhuset.
Der mødte ca. 45 flot udklædte børn op. Alle havde en rigtig
god eftermiddag, hvor der blev slået katten af tønden, spist
slik, kage og drukket kakao.

Konge: Kathrine Bonde
Prinsesse: Josefine Lehmann

Konge. Kasper Madsen
Prinsesse: Fenja Petersen

Konge: Henrik Høj Jensen
Prins: Jakob Hollender

ANNONCE
Kort sælges..
Står du og mangler et kort til den næste fest eller invitationer, bordkort så sig endelig
til.
Jeg har hjemmelavet 3d kort til en hver lejlighed lige fra fødsel til kondolence kort.
Jeg kan kontaktes på 28 80 03 96 efter kl. 17,00
Susanne Zimmermann
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Nordborgvej 153 . 6430 Nordborg . Tlf. 74 45 95 82

M ASSAGE
Keld Massør

Tlf. 74 45 22 11
E-mail: keld.massoer@tdcadsl.dk
Ø s te r g a d e 7 . G u d e r u p . 6 4 3 0 N o r d b o r g

Hele familiens
frisør...
Anne Pedersen
Mosevej 5
Tlf. 74 45 88 66

V/GUDERUP TØMRERFORRETNING ApS
Smedevænget 9 . Guderup . 6430 Nordborg . Tlf. 74 45 80 80

- alt snedker- og tømrerarbejde udføres

ALS SPECIALFODER
v/Kjeld Nissen

Ravnsbjergvej 3, Stevning
6430 Nordborg, tlf. 74 45 94 26
Vi sælger foder til: Heste . Får . Kaniner . Fugle . Hunde m.m.

Egebjergvej 15
Stevning
6430 Nordborg
Tlf. 74 41 57 83
Fax 74 41 67 83

FRA STEVNING KULTURHUS
Det foregår i Stevning Kulturhus
Skolevænget 14
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 3. maj
Tirsdag 10.maj
Onsdag 11.maj
torsdag 12.maj
Mandag 16.maj

kl. 15.00
Lokalhistorisk
kl. 09.30
Kulturhuset
kl. 18.00
Madklubben
kl. 18.00 Skolen
kl. 18.00
Skolen
kl. 15.00 Lokalhistorisk

Juni 2011
Lørdag 04. juni

kl. 12.00

Køkken

petanque
Køkken
Sal+Café
Sal+Café

Kulturhuset

Mandag 6.jun. kl. 15.00
Onsdag 8.jun. kl. 18.00
Fredag 17.jun. kl. 18.00

Lokalhistorisk
Madklubben
Kulturhuset

Mandag 20.jun. kl. 15.00

Lokalhistorisk

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.
Så starter Petanque igen.
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
for god amatørmusik
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.
Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00.

Stevning Musikfestival 4. juni 2011

kl. 12.00 – kl. 24.00 – kan der købes øl/vand/vin, ringridderpølser, is og slik m.m.
kl. 12.00 – kl. 13.00 - serveres der gratis sildebord i teltet
kl. 17.30 – kl. 19.30 - kan der købes ovnstegt skinke med pastasalat og flutes


Faste tidspunkter:
Kulturhuset: Petanque
Tirsdage
kl.09.30 - ca. 11.30.
Første gang 3. maj
- Alle der har lyst til at spille petanque, er velkommen til at deltage. Petanquekugler kan lånes.

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. 16. maj. Rundt om Stevning nr.136 udkommer d. 28. maj
og E`SvenstruPPe udkommer d. 1. juni.
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Petanque
Så starter petanque-sæsonen igen
og alle er velkomne til at deltage.
Der kan spilles på 5 baner
Der spilles:
Tirsdage

kl. 09.30.

Første gang d. 3. maj.

Kulturhuset har petanquekugler, der kan lånes.
Sted
: Stevning Kulturhus, Skolevænget 14
Instruktør : Mathias Jensen tlf. 74 45 83 13
Caféen fungerer som klublokale på spilledagene
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Arrangør: Stevning Kulturhus
Skolevænget 14

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. 7. september og sidste gang d. 16. november 2011.
(der er ikke kursus d. 19. oktober)

Hold nr. 2-2011:
Onsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen. Første gang d. 7. september og sidste gang d. 16. november 2011.
(der er ikke kursus d. 19. oktober)

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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Christian den VII og Livlægen
Foredragsaften om Chr.VII og hans tid sat i historisk og litterært perspektiv.
Cand. mag. Christian Bo Bojesen belyser den historiske situation 1 1700tallet med Chr.VII´s ulykkelige liv og skæbne som omdrejningspunkt.
Cand. mag. Henning Steen Jensen gennemgår romanen ”LIVLÆGENS BESØG” af Per
Olav Enquist. Romanen er en intens digtning om Chr.VII´s liv som midtpunkt i kampen mellem konge og adel, mellem gammelt og nyt, samt den indflydelse kongens livlæge Struensee
fik.
Tid og sted: Tirsdag 5.april kl. 19.00 – 21.00 på Nygård i Nørreskoven på Als.
Pris:
Entre: 80 kr.
Traktement: Kaffe og kage a 30kr. kan købes.
Arrangør:
FOF-Sønderborg i samarbejde med Foreningen Nygård (www.nygaard-als.dk)
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Farvehandel Salg til private

Hjortspringvej 17 . 6430 Nordborg . Mobil: 24 24 14 94

Guderup
Butik tlf. 73 15 10 10 · Spisekrog tlf. 73 15 10 17

Åbningstider:
Man. - fre. 9.00 - 19.00 · Lør. 8.00 - 16.00 · 1. søn. i mdr. 10.00 - 16.00

Nymøllevej 8 · Guderup · 6430 Nordborg · Tlf. 74 45 85 90

Jens Madsen

Stevninggade 23 . 6430 Nordborg
Tlf. 74 45 97 99
www.stevninggaard.dk

Stevning snedker
& tømrer
v/Anders Larsen

Stevninggade 4 . Stevning . 6430 Nordborg . Telefon 74 45 90 94

Mobil 20 12 90 94

v/Rasmus Burmeister, Stevning

Massage i dit eget hjem
Tlf.: 20 18 02 51

v/Gitte og Claus
Smedevænget 16 · Guderup · 6430 Nordborg · Tlf. 74 45 87 86
Fax 74 45 82 82 · E-mail: grill@vildsvin.dk · www.vildsvin.dk

Goods Gårdbutik

Stevning

Alt i frugt, grøntsager og kød..!
Sæsonpræget udvalg, da vi kun sælger danske
varer, enten egen avl, eller lokalt produceret.
F.eks. Gårdens grisekød - hele eller halve pakket lige
til fryseren...

35 kr.
pr. kg.
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FRA SPEJDERNE
Spejdernyt
Efter nytår har vi fejret meget:
Vi havde bedsteforældreaften med forberedelse til vores nytårsappel den 30. januar 2011,
som også var vores 60 års jubilæum. Nytårsappel i kirken var meget festlig med spejdernes
deltagelse med bedsteforældre og 2 barnedåb. Kirken var fuld, og som en udenbys kirkegænger sagde: aldrig har vi da været med til så festlig en gudstjeneste – dejligt.
Derefter travede vi til spejderhytten med fanen forrest i strålende solskin. Hytten blev stuvende fuld, og der blev serveret boller og kakao og 2 store spejder-kagemænd. Der blev holdt
taler og sunget en Hjortspring
fødselsdagssang og vist gamle lysbilleder – en festligt 60 års fødselsdag.
Hvis nogen har interesse i det, har Mona Boysen – mail boysen@bbsyd.dk – tlf. 74458361
Borks historie om Hjortspring-gruppen fra 1951-1991.
Derudover har vi fejret Baden-Powels fødselsdag den 22. februar – altså ham der startede
spejderbevægelsen i England. Han blev selvfølgelig også fejret med sang og flødeboller og
et lille løb. Og så blev der ellers gravet snehuler i de mega-store driver,
som vi havde fået lige ved spejderhytten.
Den 8. marts holdt vi så fastelavnsfest for alle spejderne med deres familie – og alle var udklædt!! – mere eller mindre. Igen var hytten fuld af festlige mennesker, og der blev slået katten af tønden, og leget fastelavnslege som bide til bolle,
spise lakrids-snørebånd og sætte hale på Sheere Khan. Og så fik vi selvfølgelig spejdernes
hjemmebagte fastelavnsboller med varm kakao.
Foråret byder nu på stifinder-mærket, fotoløb, ud i naturen med mobilen, skovtur, bål og turnering mod andre spejdere. Vi glæder os 
Søndag den 3. april 2011 kl. 10-12 er der igen affaldsindsamling med udgangspunkt fra
Spejderhytten Bærensmølle, Dalvej – se også dn.dk og annoncen andet sted i bladet.
Kom og vær med!
Hvorfor samler vi affald?
•
•

Affald kan skade vores grundvand – fx maleraffald smidt steder med direkte adgang til
vand.
Affald i naturen er grimt og ødelægger vores naturoplevelser.
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•

Affald i naturen skader vores dyr – som kan skære sig på noget skarpt eller kom til at
spise noget giftigt.

Hvad kan du gøre?
•
•
•
•
•

Genbruge: Køb ind i genbrugsbutikker og giv eller sælg dine brugte ting.
Undgå madspild: Planlæg dine indkøb og gem madrester til dagen efter.
Minimér emballage: Vælg de varer, som er mindst emballerede.
Brug med omtanke: Brug f.eks. kun alufolie til varme fødevarer – brug madpapir til
madpakken.
Sorter: Sorter dit affald og aflever det på genbrugsstationerne, så ressourcerne fra affaldet kan genanvendes.
Spejderhilsen fra Hjortspring-gruppen

FRA BRANDVÆRNET
Stevning Friv. Brandværn har afholdt generalforsamling den 22. Januar 2011. I den forbindelse er der sket ændringer i bestyrelsen, da Jan Hagesen ønskede at stoppe som kaptajn.
Poul Nissen blev valgt som ny kaptajn.
Så den nye bestyrelse i dag ser således ud:
Kaptajn
Vice-kaptajn
Kassere
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Redskabsmester

Poul Nissen
Henning Frost
Glenn Christensen
Jan Hagesen
Sten Jørgensen
Werner Jørgensen

Bliv Brandmand i Stevning Friv. Brandværn
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Vi mangler Brandmænd
Mangel på tilgang af nye folk i brandværnet er blevet et stort problem, så derfor et nødråb
herfra. Hvis vi i brandværnet ikke inden den 23. juni 2011 kan dokumentere over for Brandkommisionen i Sønderborg, som er vores øverste myndighed, at vi har tilgang af nye folk, så
er vi nødsaget til at nedlægge Stevning Frivillige Brandværn.
Læs nedenstående og se om det skulle være noget for dig.

Hvad vil det sige at være brandmand i Stevning?
Primært handler det jo om at hjælpe andre, hvilket i sig selv jo er værd at ofre tid på.
Det handler også om et godt kammeratskab.
Det handler om at man får en god uddannelse, ikke kun til at slukke ildebrand, men også i
redning og førstehjælp. Det kan jo bruges andre steder end lige i det frivillige beredskab.
Det handler om, for drenge nok mest, at udleve en drøm. Hvem har ikke leget
brandmand som barn, der er noget ved brandbiler og blå blink.
Nu er uddannelsen jo ikke kun for “drenge”.
Piger optages på lige fod og er meget velkomne.
Hvad kræves der?
Du skal blot være over 18 år, sund og rask samt bosiddende indenfor
for vores slukningsområde.
Du er velkommen.
Du kan komme til en øvelse eller to og se hvordan brandværnet fungerer inden
du beslutter dig.
Har det vækket din interesse så kontakt Brandkaptajn Poul Nissen, Skolevænget 9 Stevning,
Mobil 20 81 08 97.
Besøg også vores hjemmeside på www.stevning-brand.dk
Stevning Frivillige Brandværn.
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FRA NØRRESKOV-SKOLEN
www.norreskov-skolen.dk

Ny afdelingsleder
Vores viceskoleinspektør på Guderupafdelingen Jens Erik Henriksen har fået nyt job på skoleforvaltningen i Sønderborg.
I stedet har vi ansat Carina Lykke Bielefeldt som afdelingsleder. Carina er læreruddannet, og
har haft forskellige lærerjobs. Lige nu er hun ansat som lærer på EUC Syd i Aabenraa, men
udlånt til Undervisningsministeriet. Hun er 32 år og bor i Dybbøl. Carina starter i sit nye job
den 1. maj.

Sammenlægningsudvalg.
I forbindelse med den kommende sammenlægning af Svenstrup og Guderup afdelingerne i
august 2012 har vi dannet et sammenlægningsudvalg bestående af lærere, skolebestyrelsesmedlemmer og ledere. Udvalget har holdt sit første møde. Udvalgets opgave er overordnet at sikre den bedst mulige sammenlægning for elever, forældre og personale. Det ligger
os rigtig meget på sinde, at ingen skal føle sig utrygge og usikre overfor sammenlægningen.
Derfor har vi startet arbejdet allerede nu. Og der er rigtig mange arbejdsopgaver at tage fat
på.
I forhold til eleverne skal vi have drøftet klassedannelse, lokalefordeling, fælles elevaktiviteter
Svenstrup/Guderup, elevinddragelse osv. I forhold til forældrene planlægger vi informationsmøder.
Og så er der den fysiske flytning, som er en rigtig stor opgave. Der er jo undervisning lige
indtil sommerferien 2012, og først i august skal alle starte i Guderup. Det er utopi at forestille
sig, at bygningerne i Svenstrup kan tømmes helt i løbet af en sommerferie.
Sammenlægningsudvalget er opmærksomt på, at der skal ske en ordentlig information til forældrene, og dette vil ske via nyhedsbrevene.

SFO-klub
Alle forældre til elever, der næste år skal gå i 3-4-5 eller 6 klasse har fået et
tilbud udsendt via forældreintra om SFO-klub. Det er sådan, at der næste
skoleår ikke vil være egentlig SFO for 3. klasserne. Dette har politikerne
sparet væk. I stedet skal vi tilbyde en SFO-klub. Der er beskrivelse samt
tilmeldingsplanket på forældreintra. Sidste tilmelding er tirsdag den 26. april 2011.
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FRA KIRKEN
Særlige begivenheder i Svenstrup Kirke april - maj 2011:


Stillegudstjeneste




              



Konfirmation
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Påskens øvrige gudstjenester
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Salmestafet
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Tro eller videnskab
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Nyt fra Menighedsrådet
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Café 93 og Genbrugsen
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Dåb





Døde




Viede



Kirkebil





Kirkegården





Kirkens hjemmeside






Sognepræst









Menighedsrådet
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AKTIVITETSKALENDER
Faste tidspunkter:

MARTS
Lørdag
Søndag

26. mar.
27. mar.

Mandage: 1. og 3. mandag i hver måned. Lokalhistorisk åben
Tirsdage: Mødedag bævere, ulve og spejdere kl. 18.00-19.30.

Rundt om Stevning nr. 135 udkommer.
Kl. 10.30. (Sommertid). Gudstjeneste.

APRIL
Søndag
03. apr.
Mandag
04. apr.
Søndag
10. apr.
16-25 apr. incl.
Søndag
17. apr.
Torsdag
21. apr.
Fredag
22. apr.
Søndag
24. apr.
Mandag
25. apr.
Tirsdag
26. apr.
Lørdag
30. apr.

Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Kl. 18.00. Madklub.
Kl. 19.30. Stillegudstjeneste. Vi fejrer Marias Bebudelse.
Skolens påskeferie
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.
Sidste tilmelding til SFO-klub. Nørreskov-Skolen.
Kl. 08.00. Sangmaraton. Nørreskoven.

MAJ
Søndag
Søndag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Søndag
Onsdag
Fredag
Søndag
Lørdag
Søndag

01. maj
08. maj
10. maj
11. maj
12. maj
15. maj
18. maj
20. maj
22. maj
28. maj
29. maj

Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Kl. 10.30. Menighedsgudstjeneste.
Kl. 18.00. Madklub.
Kl. 18.00. Svenstrupafdelingens forårskoncert. Indskoling. Kulturhuset
Kl. 18.00. Svenstrupafdelingens forårskoncert. Mellemtrin. Kulturhuset
Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Deadline for stof til ”Rundt om Stevning” nr. 136.
Kl. 19.30. Stillegudstjeneste. Store bededag.
Kl. 10.30. Gudstjeneste med gæstekoret ”Sweetdames”
”Rundt om Stevning” nr. 136 udkommer.
Kl. 19.30. Stillegudstjeneste.

JUNI
Torsdag
Lørdag
Søndag
Onsdag
Søndag
Mandag
Søndag
Søndag

02. jun.
04. jun.
05. jun.
08. jun.
12. jun.
13. jun.
19. jun.
26. jun.

Kl. 10.30. Kristihimmelfartsgudstjeneste.
Kl. 12-24. Stevning Musikfestival.
Kl. 09.00. Gudstjeneste med anknytning til Svenstrup Ringridning.
Kl. 18.00. Madklub.
Kl. 10.30. Pinsegudstjeneste
Udflugtsgudstjeneste
Kl. 10.30. Menighedsgudstjeneste.
Kl. 19.30. Stillegudstjeneste.

EJVIND BOJSEN, SKOLEVÆNGET 12A, TLF. 74 45 83 59. Mail: ejvind@sonderborg.dk
DEADLINE FOR STOF TIL “RUNDT OM STEVNING” NR. 136 ER DEN 18. MAJ 2011.
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