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FORENING           FORMAND/KONTAKTPERSON    
 
 
 
 
Bladudvalg (ejvind@sonderborg.dk) Ejvind Bojsen 74 45 83 59 
 Skolevænget 12a 
Børnehuset   Ketty Jørgensen        74 45 86 37 
 Skolevænget 14 
Bådelaug Per Appel 51 58 15 04 
 Hjortspringvej 16 
FOBIS Jens Erik Bendixen 74 45 87 89 
 Skolevænget 24  
Grundejerforeningen(Vestermarken) Bjarne Ketelsen 30 23 82 55 
 Østermarken 20 
Nørreskov-Skolen (ejvind@sonderborg.dk) Ejvind Bojsen 88 72 43 95 
(www.norreskov-skolen.dk) Nordborgvej 62 (Svenstrup) 
 Skolegade 21 (Guderup) 
 Pedel Steffen Fog (Svenstrup) 40 17 61 41 
 Pedel Frank Boye (Guderup) 20 97 82 06 
KFUM-spejderne  Carsten Davidsen 29 49 50 51 
 Stevning Gade 2b   
Klubberne Susanne Zimmermann                          74459885/28800396  
(Udlejning af sluch ice maskine) Østermarken 23      
Klublokalerne Susanne Zimmermann                          74459885/28800396  
Udlejning til fødselsdage  (Bedst 17-18) Østermarken 23  
Lokalhistorisk forening Vagn Hesselager 74 45 94 21 
 Stevningnorvej 45  
Madklub (tilmelding) Else Willadsen 74 45 83 70 
 Hjortspringvej 1 
Ringriderforeningen Claus Hansen 21 74 88 58   
 Vestermarken 9   
 Hjortspringvej 5    
Skolebestyrelsen Henrik Christensen 23 40 84 34 
 Gl. Guderup 21 
Sognepræst BOSC@KM.DK. Bo Scharff 74 45 62 05 
 Kalvehavevej 3 
Stevning Brandværn Poul Nissen  20 81 08 97 
 Skolevænget 9 
Stevning IF Anette Bendixen 74 45 87 89 
 Skolevænget 24 
Stevning Kulturhus Steffen Fog 74 45 88 13 
 Sandvigvej 4 
Stevning landsbylaug  John Svane Christensen      74 45 80 83 
 Østermarken 29 
Stevning Vandværk Kjeld Nissen 74 45 94 26 
 Ravnsbjergvej 3 
 
 

Se bladet i farver på: http://stevning.infoland.dk/ 
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Fra FOBIS Fra FOBIS 

Skt. Hans aften ved Sandvig strandSkt. Hans aften ved Sandvig strand

-- Mvh. FOBISMvh. FOBIS

Fobis afholderFobis afholder
Skt. Hans aften Skt. Hans aften 
Den 23.juni kl.19.30Den 23.juni kl.19.30

Kl. 21:00 tKl. 21:00 tæændes bndes bååletlet

Der kan kDer kan køøbes bes øøl,l,
Vand, bom og pVand, bom og pøølserlser

Der bages snobrDer bages snobrøød over bd over bååll
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FRA KIRKEN 
 
En sommeraften i præstegårdshaven 
 

Menighedsrådet og præsteparret inviterer alle i Svenstrup Sogn til at nyde en aften i den 

smukke præstegårdshave. 

Vi tager på en havevandring ad præstestien, hvor præsten og hans hustru viser særlige 

smukke steder med oplevelser og fortælling til. 

Dernæst vil der være mulighed for at grille, spise sammen og synge sommerens skønne 

sange. 

Svenstrup Kirkes Kor vil give en lille sommerkoncert. 

Kom kl 17.00 fredag den 1. juli 

 

 

 

Menighedsrådet vil sørge for grill, kød, salat, flute og drikkevarer. 

Medbring: Noget at sidde på, tallerken og bestik, samt det bedste humør, du har. 

 

Tilmelding til Bo Scharff 74456205 / bosc@km.dk senest 24. juni 

 

 

 

 



- en god forbindelse

Gl. Guderup 2 . Guderup . 6430 Nordborg . Tlf. 74 45 84 15

Malerfirma
C.C. Schinks Eftf.
v/ David Hildebrandt

Nordborgvej 163, Hjortspring

6430 Nordborg 

 Tlf. 74 45 93 78

Mobil 40 57 93 78

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

Als Entreprenørforretning ApS 

•	 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



Salon Hvirvel
Åbningstider:
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Mandag

8.30 - 13.00
8.30 - 17.30
8.30 - 13.00
8.30 - 17.30

efter aftale
lukket

Sandvej 31, Svenstrup
6430 Nordborg

v/ Jonna Olsen
74 45 35 85Salon Hvirvel

Åbningstider:
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Mandag

8.30 - 13.00
8.30 - 17.30
8.30 - 13.00
8.30 - 17.30

efter aftale
lukket

Sandvej 31, Svenstrup
6430 Nordborg

v/ Jonna Olsen
74 45 35 85

Tlf. 74 45 86 87 . Fax 74 45 84 71

Tøj til hende og ham

Jeg holder orlov
pga. barns sygdom.
Salonen er lukket
fra d. 4/5 - d. 19/7..!
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FRA FOBIS 

 

 Generalforsamling 
  
Fobis afholdt generalforsamling d. 21.3. Bestyrelsen fortsætter uændret.  

Der forelå dagsorden jfr. vedtægter. 

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Der mødte ingen personer ud over bestyrel-

sen, hvorfra der var afbud  Lone. 

Formanden blev valgt  som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt ind-

varslet jfr. vedtægter. 

Formanden fremlagde beretningen for 2009. Beretningen blev godkendt af de fremmødte.  

Kasserer fremlagde revideret regnskab for 2009. Af regnskabet fremgik, at der var et over-

skud på ca. 20000,--. 

Valg jfr. vedtægter til bestyrelsen. Der var genvalg til de 4 bestyrelsesmedlemmer som var på 

valg, som nedenfor anført 

Poul Nissen, kasserer, Margit Hollænder, Henriette Pedersen, Jytte Frandsen 

 

FRA STEVNING LANDSBYLAUG 
 

Bud søges 
Vi søger et nyt bud til at bringe ”Rundt om Stevning” ud. Vores nuværende 

bud Jesper Hagensen har valgt at stoppe, da han har fået andet arbejde. 

Bladet udkommer 6 gange om året, og man får 300 kr. pr. gang. Så det kan 

da give et godt tilskud til lommepengene. 

Hvis du er interesseret, så henvend dig til Margit Schmidt på tlf. 74 45 84 93 

/26 56 81 97  eller mail: masc@bbsyd.dk. 
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Badebroen og tømmerflåden 
Som led i kommunens spareplaner sætter kommunen ikke badebroen op mere. Dette har 

også været annonceret i diverse lokalblade. 

Da vi ser badebroen som et stort aktiv for badelivet nede ved Sandvig har vi undersøgt alter-

nativer. 

Kommunen har tilbudt at vi kan købe badebroen for 100 kr. leve-

ret nede ved Sandvig. Det har lauget accepteret, og den leveres i 

slutningen af maj. Vi er nu i gang med at undersøge de praktiske 

forhold ved selv at skulle sætte den op. 

Planen er, at vi vil sætte den op et stykke længere omme ad 

standen, der hvor havbunden er mere sandet. Tømmerflåden flyttes tilsvarende længere om. 

Vi håber at få broen om inden midt juni. 

 

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: 8/6 

 

Rundt om Stevning i 2011 
 Blad nr.   Deadline  Udkommer 

137  17/08  27/08                                      
138  21/09  01/10 
139  16/11  26/11                                   

 

”Rundt om Kastanjen” 
Pladsen oppe i lyskrydset kaldes ”Rundt om Kastanjen”. 

Den er efterhånden forfaldet med stigende tilgroning af flisebelægning, meget mos på bæn-

ken og kastanjetræet har slået grene forneden. 

En gruppe frivillige har her i slutningen af maj renset op og pladsen er igen indbydende for 

forbipasserende cyklister og beboere i byen. 
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Udviklingsplanen og Stevningfolder 
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. 

En af opgaverne var bl.a. at lave en folder som skulle husstandsomdeles. Dette skete i april 

måned og vi håber den er blevet vel modtaget. 

 

Stevning hjemmeside 
Den nye hjemmeside er nu taget i brug og vi vil løbende opdatere indholdet og bringe de vig-

tigste 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 frem-

sende 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. 

     På laugets vegne  

John S. Christensen 

 

 

 

FRA NØRRESKOV-SKOLEN 
www.norreskov-skolen.dk 

 

SFO-klub 
Efter sidste tilmelding den 26. april er der basis for at oprette en SFO-klub i 

Guderup. I alt 13 børn er tilmeldt, og det er nok. Når tid er, kommer der 

yderligere oplysninger ud til forældrene. 

 

 

Fantastiske forårskoncerter 
Svenstrupafdelingen har her i april afviklet to forårskoncerter. Der var som sædvanligt fulde 

huse, og børnene fik på fornem vis vist deres forældre, hvad de har lært i musiktimerne. Det 

er altid spændende og en stor oplevelse for børnene at stå på en scene foran en fyldt sal og 

være den, der er på! 
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Sammenlægningsudvalget 
Sammenlægningsudvalget har igen været samlet. Denne gang blev mødet holdt i Guderup, 

hvor udvalget var rundt og se på de muligheder, der er for at rumme klasserne fra Svenstrup. 

Og udvalget kunne konstatere, at der er rige muligheder for at rumme alle elever, hvilket 

selvfølgelig også blev undersøgt, inden beslutningen om nedlæggelsen af Svenstrupafdelin-

gen blev taget. Der skal dog inddrages nogle lokaler, som lige nu bruges til grupperum. 

Vi tager på et senere tidspunkt stilling til, hvordan klasseværelserne skal fordeles mellem 

klasserne.  

Sammenlægningsudvalget drøftede også kommende udviklingspunkter. House af Reading i 

indskolingen, fokus på naturfag og fastholdelse af drengenes interesse for læring på mellem-

trinnet, og specielle linier i overbygningen er punkter, der skal arbejdes videre med i det 

kommende skoleår. 

 

FRA STEVNING IF 
 

ZUMBA / Stevning Festival 
Kom forbi Stevning Festival lørdag den 4. juni kl 14 eller kl 16 og få en gratis prøvetime i 

Zumba ved foreningens instruktør Bente Philipsen. 

Hvis det har interesse, starter der hold op igen til efteråret (nærmere tidspunkt følger). 

      mvh 

      Bestyrelsen 

 

FRA LOKALHISTORISK FORENING 
 



Generalforsamlingen 
Der mødte ca. 25 personer op til foreningens generalforsamling. 

Her blev Matthias Jensen valgt til dirigent. 

Beretning/regnskab blev godkendt og økonomien er god. 

Beretningen kan læses på foreningens hjemmeside: www.svenstruparkiv.dk 

Der var genvalg til Tove Semmelmann, Connie Vogt, Inger Marie Christiansen og Jørgen 

Valentin. 

Også genvalg til suppleant Kirsten Jørgensen og revisor Gert Wonsyld. 
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Efterfølgende vistes først en ældre film om Svenstrup, som gav inspiration til at lave en ny 

om Svenstrup og om Stevning. Et projekt, der er lagt i hænderne på Jørgen Valentin og 

Chresten Møller.  

Derefter vistes flotte billeder fra Svenstrup/Stevning – både ældre og nyere billeder bl. a. luft-

fotos taget af Jacob Christensen i 1950’erne. Visningen gav anledning til mange dejlige be-

mærkninger. 

 

Konstituering 
Ved efterfølgende bestyrelsesmøde blev der omrokeret i bestyrelsen. Jørgen Valentin øn-

skede ikke at fortsætte som formand, men gerne som bestyrelsesmedlem. Vi er glade for, at 

Jørgen fortsat vil bidrage med sin store viden og sit arbejde. Vi har været glade for Jørgen 

som formand. Vi valgte Vagn Hesselager til ny formand og ny kasserer blev Elsebeth Bree-

de. Desuden ville Inger Marie Christiansen gerne aflastes, så vi valgte Sine Møller til arkivle-

der. 

Kender I de gamle x, y og z telefonnumre, som gjaldt indtil automatiseringen i 1964? 

Her er nogle eksempler: 

62x. Hans Lang, landmand og rugeri, Stevning. 

62y. Peter Hansen, gårdejer, Stevning. 

62u. Hans Petersen, Stevninghøj.   

62v. Hans Blaudzun, Stevning.  
 

69x. Hans Nymand, gårdejer Stevning. 

69y. Hans Petersen, aftægtsmand, Stevning. 

69u. Bertel Bonde, gårdejer, Stevning. 

69v. Peter Petersen, gårdejer, Ildmosegård, Stevning. 

 

71x. Johannes Good, gårdejer, Stevning. 

71y. Mathilde Carlsen, Stevning kro. 

71u. Jørgen Petersen, gårdejer, Stevning. 

71v. Christian Good, vognmand, Stevning. 

De øvrige kommer med i Svenstrupbogen, som udkommer i november i år.  
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DET FOREGÅR 
 

I 

 

Skolevænget 14 
 

2011 -12 
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Juni 2011 
Lørdag 04. juni kl. 12.00 Kulturhuset    Stevning Musikfestival 2010 kl. 12.00 – 24.00 
       for god amatørmusik 
 Mandag 6.jun.   kl. 15.00  Lokalhistorisk                       Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00. 
Onsdag 8.jun.     kl. 18.00 Madklubben Køkken   Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 83 70). 
Fredag 17.jun.    kl. 18.00 Kulturhuset Caféen   Kulturhusets 6 års fødselsdagsfest for alle der  
       har hjulpet Kulturhuset i denne sæson. 
Mandag 20.jun.  kl. 15.00  Lokalhistorisk                             Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00. 
 
August 2011 
Lørdag 13. aug.  kl. 15.00 Kulturhuset    Cykeltur for hele familien. En rigtig hyggelig tur. 
              (se opslaget) 
September 2011 
Mandag 5.sept. kl. 18.00  Madklubben køkken Så starter madklubben den nye sæson.  
                     Alle er velkomne til at deltage 
Mandag 5.sept. kl. 18.00  Kulturhuset Salen Linedance med Bente – starter sæsonen 
Onsdag 7.sept.  kl. 09.00  Kulturhuset            caféen Vagn starter nyt PC hold (se opslag) 
Onsdag 7.sept.  kl.109.00  Kulturhuset            caféen Vagn starter nyt PC hold (se opslag) 
                

 
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 

 - 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.  Materi-
alet til folderen skal sendes til Steffen Fog, Sandvigvej 4, tlf. 74 45 88 13, mail: steffenfog@bbsyd.dk.  
Deadline for materiale til næste udgave er d. 15. august. Rundt om Stevning nr.137 udkommer d. 27. 
august og E`SvenstruPPe udkommer d. 31. august. 

 
   NYT! Gå ind på www.stevningkulturhus og se mere om Stevning kulturhus og de aktiviteter og 
  arrangementer der foregår.  
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Petanque
Så starter petanque-sæsonen 2011 
og alle er velkomne til at  deltage.
Der kan spilles på 5 baner 

Der spilles:
Tirsdage  kl. 09.30.            Alle er velkomne

Sted          : Stevning Kulturhus, Skolevænget 14
Instruktør : Mathias Jensen tlf. 74 45 83 13

Caféen fungerer som klublokale på spilledagene

Kulturhuset har petanquekugler, der kan lånes.

Arrangør: Stevning Kulturhus
Skolevænget 14
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PC kursus  for alle                                        2011     
i Stevning Kulturhus, Skolevænget 14  
 
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 præsen-
tation 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.     

 




 

 



Nordborgvej 153 . 6430 Nordborg . Tlf. 74 45 95 82

Keld Massør
Tlf. 74 45 22 11
E-mail: keld.massoer@tdcadsl.dk

MASSAGE

Ø s T E 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

  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.

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

- alt snedker- og tømrerarbejde udføres

Egebjergvej 15
Stevning

6430 Nordborg
Tlf. 74 41 57 83
Fax 74 41 67 83
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FRA SPEJDERNE 
 
Søndag den 3. april samlede vi igen affald på Dansk Naturfrednings-

forenings Affaldsindsamlingsdag. 

6 børn og 6 voksne samlede 40 kg affald og 293 dåser på 2 timer i vores nærområde!! 

Vi har været på løb til Sandvig med mobil-poster. Det var både svært, sjovt og spændende – 

og lidt koldt og vådt , men pyt. 

Så var der bæver- og ulveturnering med mange andre bævere og ulve i Bolderslev. Bæverne 

kom hjem med en flot 3. plads og ulvene med en flot 2. plads. Så store smil efter en dejlig 

solskinstur. 

Der er blevet klatret i MEGET store træer  for små bævere og seje ulve og stor spejder. Vi 

skal selvfølgelig også på kanotur fra Lillenor over i den gamle hytte i sko-

ven og lave mad. Og snart går vores sommertur til Dybbøls spejderhytte, 

hvor vi skal besøge historiecentret og igen sejle i kanoer. 

Vi har lige haft besøg af 1. og 2. og 3. klasse i deres venskabsuge, hvor 

de rigtig fik afprøvet venskaber med samarbejdsopgaver. Alle hyggede sig og var aktive og 

fik afprøvet nogle gode spejderfærdigheder – bla. 

kammeratskab! 

Har DU lyst til at prøve spejderlivet, så kontakt Mona Boysen 74458361 eller Carsten David-

sen 29495051. 

Lørdag den 4. juni kan I møde os et par timer ved Kulturhuset, mens musikken spiller ved 

Stevning Musik-festival. 

     

Stor sommerhilsen fra alle KFUM-spejderne 

i Hjortspring Gruppe 

  

 

    

FRA SØNDAGSCAFEEN 
 

En lille hilsen fra søndagscafeen. Vi er altid glad for jeres besøg, men kun godt tænke os lidt 

flere gæster. Vi piger hygger os altid, derfor besluttede vi, at tage en periode mere. Pengene 

gik også denne gang til Lokalhistorisk Forening, der kan man altid bruge et lille tilskud 

Mange hilsner fra Connie, Mary, Rita, Magdalene, Lene og Brigitte 
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SVENSTRUP CYKELRINGRIDNING 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRA BRANDVÆRNET 
                              
 

Bliv Brandmand i Stevning Frivillige Brandværn 
Er du interesseret, så kontakt Brandkaptajn Poul Nissen, Skolevænget 9 Stevning,  

Mobil 20 81 08 97. 

Besøg også vores hjemmeside på www.stevning-brand.dk  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Jens Madsen
Stevninggade 23 . 6430 Nordborg

Tlf. 74 45 97 99
www.stevninggaard.dk

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

& Farvehandel Salg til private

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



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

Mobil 20 12 90 94

Stevning snedker 
 & tømrer
	 	 v/Anders	Larsen

Goods Gårdbutik
Alt i frugt, grøntsager og kød..!

 
   

 
  

 

v/Rasmus Burmeister, Stevning 
Massage i dit eget hjem 

Tlf.: 20 18 02 51 

 

 

 

 

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.

Stevning 

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
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ANNONCE 
HENRIETTES PRIVATE DAGPLEJE 

 























 



 


 

FRA BORGERGRUPPEN 
 
Info fra møde på Svenstrup skole d.18-05-2011  
Kort referat fra et meget positiv informationsmøde om skole situation i Svenstrup/Stevning.  

Morten fra Borgergruppen præsenterede, hvor vidt gruppen er kommet i arbejdet om at Be-

var Svenstrup skole. Han kunne fortælle at, gruppen er kommet så langt at der ikke længere 

er en tro på en kommunal skole og man nu arbejder på en friskole.  

Derfor er det meget afgørende for det videre arbejde, at få en aftale i hus med kommunen 

omkring bygningerne, enten leje eller køb af skolen, dette skulle meget gerne afgøres på et 

udvalgsmøde d.07-06 

Repræsentanter fra Friskole Østerlund kom for at fortælle om, hvordan man starter en frisko-

le, med de udfordringer der ligger i det. De kunne også fortælle om økonomien for forældrene 
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og typisk ligger forældre betalingen på 700-800 kr. for skolen og nogenlunde det samme for 

SFO.  Østerlund havde en anden udfordring da de startede op, da den gamle skole var revet 

ned og de skulle bygge en ny skole.  

Midtals friskole var også mødt op for at fortælle om samlæsning, på tværs af årgange som de 

gør på Midtals friskole og de havde kun positivt at fortælle om den model de kørte efter. Børn 

på tværs af årgange lærte af hinanden og brugte modellen i de fag, hvor det gav mening.  

Borgergruppen har kontaktet Universe Fonden, for høre om de have mulighed for at indgå i 

et sammenarbejde med skolen. Vi har været så heldige at de har meldt tilbage, at der er en 

mulighed for et sammenarbejde. Jesper fra Universe Fonden fremlagde deres ideer, som er 

en anderledes undervisning form, for at styrke indlæring hos eleverne og bl.a. bruger omkring 

liggende lokalsamfund til projekter. Så det giver mening og læringen bliver brugbar for ele-

verne og der kan også komme brugbar projekter ud af det arbejde de har lagt i deres projekt, 

se mere på følgende hjemmeside  http://www.blivklog.dk/ 

Der er også nu mulighed for at melde sit barn ind på skolen, der indbetales 500 kr til Arbej-

dernes Landsbank. Reg: 5354, konto: 0240813, skriv navn og barnets årgang. Skulle der 

imod al forventning ikke blive en friskole, vil pengene naturligvis betales tilbage, ved indmel-

ding af dit barn for Borgergruppen billede af, om der er grundlag for en friskole.   

Med venlig hilsen  

Borgergruppen Bevar Svenstrup Skole, som I altid kan kontakte  

Mail adresse bevar.svenstrup.skole@gmail.com  





FRA KIRKEN 

Særlige begivenheder i Svenstrup Kirke og Sogn juni - september 2011: 

 

Søndag d. 5. juni kl. 9.00 Gudstjeneste med anknytning til Ringridningen i Svenstrup. 

De bedste fester begynder i kirken – det kan også ske denne dag!  

 

Mandag d. 13. juni 2. pinsedag kl. 10.30 Udflugtsgudstjeneste til Nygård med deltagelse 

af jazzorkestret ”Saxappeal” og med hav og himmel som altertavle. En traditionsrig dag, hvor 

jazztoner og natur fører os lige i armene på taknemmeligheden. 

 

Fredag d. 1. juli kl. 17.00 ”En sommeraften i Præstegårdshaven” Se indlagte flyveblad – 

riv flyvebladet ud og giv det til din nabo! 
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Søndag d. 4. september kl. 10.30 Gudstjeneste med deltagelse af konfirmander og ef-

terfølgende indskrivning. Eftersommerens nye konfirmandhold inviteres til en ung gudstje-

neste med ekstra musik og efterfølgende let frokost med en prøve på årets undervisning. 

 

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: 

”Dette siger Gud Herren: ”Jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i 

jeres indre.  

Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop og giver jer et hjerte af kød.  

Jeg giver jer min ånd i jeres indre …”                                            Ezékiel 36, 26-28a 

 

I troen får vi en pant på, at livet kan genbruges. 

De hårde stenhjerter blødes op og Gud giver os et hjerte af kød. Et hjerte, der kan rumme 

Guds ånd. 

Med Guds ånd i vores indre får vi hjælp til at mildne vores sind og møde hinanden med glæ-

de. 

 

   

Evangelisk kvarter i kirken – for dig, der gerne vil møde evangeliet i tekst og bøn på ugens 

hverdage, holder vi de fleste hverdage kl. 17 en stille stund i kirken – et evangelisk kvarter – 

med klassisk andagt. Skulle der enkelte gange ikke være nogen andre til stede, ligger der en 

liturgi for et ”Evangelisk kvarter” på reolen under Mariabebudelsesikonen. Her er der også 

fyfadslys, som kan tændes ved ”Betlehemslyset” i døbefonten, der altid står tændt i vores 

kirke. 

Der vil de fleste dage være mulighed for en samtale med præsten efter andagten. 

 

Dåb 
Ingen 

 

Døde 
Ingen 
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Viede 
Ingen 

 

Kirkebil 
Kirkebilen bestilles hos GF-Taxi på telefon 74 45 95 45 senest dagen før gudstjenesten. "Kir-

kebil" er til rådighed for enhver, der ellers har svært ved at komme i kirke. 

 

Kirkegården 
Graver og kirketjener Torben Nielsen træffes i arbejdstiden 8-14 på kirkegården og på telefon 

74 45 63 02 og mobil 29 36 04 08. 

 

Kirkens hjemmeside 
På: www.svenstrupkirke.dk finder man alle relevante oplysninger om kirken, menighedsrådet, 

gudstjenestetider, møder osv. Her kan du tillige hente dig en relevant prædiken eller en lille 

meditativ bøn til inspiration.  

 

Sognepræst 
Bo Scharff 

Der er altid mulighed for at træffe sognepræsten enten ved at henvende sig på præstegår-

dens kontor (den nye sydindgang) eller ved at træffe aftale over telefonen - dog undtagen 

mandag. Giv endelig sognepræsten besked, hvis der er viden om, at der på grund af 

sygdom eller lignende er brug for et ekstra besøg. 

Tlf.: 74 45 62 05 – e-mail: BOSC@km.dk 

 

Menighedsrådet 
Der holdes ordinære møder: 21. juni. 

Der er tale om den 3. tirsdag i måneden. 

Møderne holdes kl. 19 i mødelokalet ved præstegården. 

Menighedsrådets møder er offentlige, og alle interesserede er velkomne. Referater fra me-

nighedsrådsmødet er fremlagt i kirkens våbenhus. 

Menighedsrådets medlemmer er: Asta Broesby-Olsen (formand og kontaktperson), Thomas 

Damgaard (næstformand, sekretær og kirkeværge), Bente Purup (kasserer i rådet), Mona 

Boysen, Ruth Good, Klaus Nørrelykke; 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 
Menighedsrådet og præsten ønsker de nyslåede konfirmander tillykke med deres konfirmati-

on.  

Det er jo en rigtig stor begivenhed på året, som kræver et kreativt samarbejde mellem kirkens 

ansatte, frivillige, konfirmander, forældre og præsten - tak for det! 

Hvert hold er jo noget særligt og byder på helt nye relationer mellem unge mennesker, præst 

og kirke. 

Det bærende element i undervisningen er netop de relationer, vi opbygger og den måde, vi 

møder hinanden på. 

I kristendommen møder de unge en uudtømmelig skatkiste af livsværdier, og de pejles så 

småt ind på, at det er vigtigt at have en tro og nogle livsværdier at bygge sin tilværelse på. 

Fadervor, trosbekendelse, konfirmandord, evangeliske fortællinger og anden paratviden er 

vigtig at have, men hvis ikke denne viden afspejler nogle livsværdier og en tro, som konkrete 

mennesker lever efter i deres hverdag og deres møde med hinanden, er det ikke så meget 

værd. 

Vi har alle sammen – og ikke mindst de unge - brug for at møde nogen, der gør det, som de 

siger, de står for. 

Alle kan træde ved siden af, men der skal være en stemning af, at vi tager vores tro og vores 

livsværdier alvorligt. Derfor er det så vigtigt at have et ordentligt samvær med nogle ritualer, 

der holder os fast på, hvad vi vil leve efter. 

Det håber jeg, at de unge mennesker har kunnet genkende i undervisningen og de varierede 

oplevelser, som vi har haft sammen - lige fra fortælling, sange, ”cirkelsnak” og andagter til 

film, pilgrimsvandring og ungdomsgudstjenester. 

   Fra præsten, ”det fødte medlem” af Menighedsrådet. 
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Ringning, velkomst, bedeslag 
I Svenstrup er vi rigtig glade for, at vi har fået lov til at afvige lidt fra nogle af den danske høj-

messes faste regler. Det giver os mulighed for at gudstjenesten understreger deltagernes 

delagtighed i det, der foregår.  

I lang tid har det ligget Menighedsrådet på sinde sammen med præsten at finde den rigtige 

måde at sige velkommen på til dem, der er mødt op. Formålet er, at vi fra starten får antydet 

en stemning af nærvær og ligeværd, og giver mulighed for at begynde med en hvis ro og fo-

kus på det emne, som helligdagens bønner og tekst kredser om. 

For at lægge denne velkomst uden for gudstjenestens mere højtidelige indledning og pege 

på bedeslagenes ”kalden til bøn” har vi besluttet det næste års tid at lægge velkomst og an-

tydning af tema i en 35-40 sekunders pause mellem den sidste ringning og bedeslagene. 

(Kom og prøv det! ) 
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KIRKENS KORSHÆR 

 

 

Kirkens Korshærs vandring 2011  
 

fra 13. juni følger Gendarmstien og  Alsstien og slutter i 

Havnbjerg 18. og 19. juni. 

18. juni startes med morgenandagt på Efterskolen 

Strand.  

Der vandres fra Fynshav  gennem Nørreskoven og 

fortsættes til Svenstrup Kirke, hvor der er andagt* ved 

Ole Werth Sørensen (alle er velkomne) 

Fra Svenstrup vandres til Kafé 93 / Genbrugsen i Havn-

bjerg, hvor der holdes et offentligt aftenmøde, hvor alle er 

velkomne. Overnatning i caféen. 

19. juni afsluttes vandringen med deltagelse i 

gudstjenesten*  

Havnbjerg Kirke. 

Alle, som ønsker at lære Kirkens Korshær at kende, er velkomne til at være med på vandrin-

gen. Man kan være med hele ugen, nogle dage, en enkelt dag eller blot nogle timer. 

Dagsvandringen vil være på ca. 18 km. Der vandres i ca. 45-60 

min. og holder en kort pause, før der igen vandres videre. 

Der synges en salme og læses en evangelietekst. 

Se nærmere program på www.kirkenskorshaer.dk 

Tilmelding til vandringen: tlf.. 7558 8052 / 4041 8206 eller mail: 

vilakasp@gmail.com 

• Se tidspunkter i uge- og dagspressen 

Kirkens Korshær/Havnbjergcenteret v. 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. 
  

 
 
 
MAJ 
Lørdag 28. maj ”Rundt om Stevning” nr. 136 udkommer. 
Søndag 29. maj Kl. 19.30. Stillegudstjeneste. 
 
JUNI 
Torsdag 02. jun. Kl. 10.30. Kristihimmelfartsgudstjeneste. 
Lørdag 04. jun. Kl. 12-24. Stevning Musikfestival. 
Søndag 05. jun. Kl. 09.00. Gudstjeneste med anknytning til Svenstrup Ringridning. 
Onsdag 08. jun. Kl. 18.00. Madklub. 
Søndag 12. jun. Kl. 10.30. Pinsegudstjeneste 
Mandag 13. jun. Kl. 10.30. Udflugtsgudstjeneste til Nygård. 
Søndag 19. jun. Kl. 10.30. Menighedsgudstjeneste. 
Fredag 24. jun. Sidste skoledag inden sommerferien. 
Søndag 26. jun. Kl. 19.30. Stillegudstjeneste. 
 
JULI 
Fredag 01. jul. Kl. 17.00. En sommeraften i Præstegårdshaven. 
Søndag 03. jul. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
Søndag 10. jul. Ingen gudstjeneste i Svenstrup. Der henvises til de øvrige kirker. 
Søndag 17. jul. Ingen gudstjeneste i Svenstrup. Der henvises til de øvrige kirker. 
Søndag 24. jul. Kl. 09.00. Gudstjeneste. Ole W. Sørensen 
Søndag 31. jul. Kl. 19.30. Stillegudstjeneste. 
 
AUGUST 
Søndag 07. aug. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
Torsdag 11. aug. Første skoledag efter sommerferien. 
Søndag 14. aug. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
Onsdag 17. aug. Deadline for stof til ”Rundt om Stevning” nr. 137. 
Søndag 21. aug. Kl. 09.00. Gudstjeneste. 
Lørdag 27. aug. Rundt om Stevning” nr. 137 udkommer. 
Søndag 28. aug. Kl. 19.30. Stillegudstjeneste. 
 
SEPTEMBER 
Søndag 04. sep. Kl. 10.30. Gudstjeneste med deltagelse af konfirmander. Indskrivning. 
Mandag 05. sep. Kl. 18.00. Madklub. 
 
 
EJVIND BOJSEN, SKOLEVÆNGET 12A, TLF. 74 45 83 59. Mail: ejvind@sonderborg.dk 
DEADLINE FOR STOF TIL “RUNDT OM STEVNING” NR. 137 ER DEN 17. AUG. 2011. 
 


