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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 Nicolai Ranzau (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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Hos Jacob Rudolph, Skolevænget 23 

P 
R 
O 
G 
R 
A 
M 

 
 kl. 11.00  
Ryttere og voksne/børn med pyn-
tede cykler samles på Gølling-
gaard  
 
Kl. 11.30  
Optog gennem byen. Bagerst i 
optoget er der mulighed for at 
sidde med på et “fok”-læs.  
 
Kl. 12.00  
Ringridningen starter  
 
Kl. 12.30  
Cykel- og traktor ringridningen 
starter  
Først børn dernæst voksne  
 
Kl. 15.30  
Cykel- og traktorkongen udråbes  
 
Kl. 16.00  
Kongen udråbes og herefter 
præmieuddeling  
 
Kl. 16.30  
Afslutning  
 
Kl. 19.00  
Frokost i Jacob´s maskinhus  
 
Kl.21.30  
spiller Tip Top op til dans 

 
 INFORMATIONER:  
 
Hvem kan deltage:  
Stevning, Stolbro, Stolbrolykke og 
Dynved. Rytter med hest må invite-
re en gæste-rytter med ( en uden 
for de nævnte byer). Krav er at gæ-
ste-rytter selv medbringer en hest  
 
Ridekort/cykelkort og havetraktor:  
Ridekort pris kr. 40,-  
Cykelkort pris kr. 20,-  
Traktorkort pris kr. 20,- 
 
Frokostbilletter:  
Frokosten er for ALLE  
Pris: kr. 150,- inkl. 2 retters.  
Børn under 14 år ½ pris.  
Drikkevarer skal købes i baren.  
 
Ridekort/frokostbilletter kan købes 
hos nedenstående bestyrelses-
medlemmer. sidste frist for tilmel-
ding er søndag den 28 august.  
 
Henrik Hedegaard 73458091 / 
23665611  
Bent Bladt 74459582 / 20290620  
Anette Bendixen 74458789  
Linda Christensen 74459727  
Claus Hansen 21748858  
Marianne Von Qualen 73452020  
Nis Mathiesen 
 
Vi håber, at I alle vil møde talrigt 
op, og hejse flaget denne dag. 
 
 

Tilmelding 

Frokost Stk Ridekort Alder Cykelkort Alder 
 Havetraktor Alder 
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 .................................................................................................................  
 
 

Aktivitet Start dato Tidspunkt Tilmelding /  
Tildeling 

Motionsgymnastik 
gymnastiksal 

Tirsdag 
06. september 17:00 – 18:00 

Yderligere information  
Margit Schmidt 

26 56 81 97 

Motions badminton 
gymnastiksal 

Tirsdag 
06. september 

15:45-16:45 
18:00-19:00 
19:00–20:00 
20:00-21:00 

Tildeling af tider ved Lin-
da Christensen 

60942742 

Motions badminton 
gymnastiksal 

Onsdag 
07. september 

16:00 – 17:00 
 

Tildeling af tider ved Lin-
da Christensen 

60942742 

Motionsbadminton 
gymnastiksal 

Torsdag 
08. september 

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

 

Tildeling af tider ved Lin-
da Christensen 

60942742. 

Zumba 
gymnastiksal 

Onsdag 
07. september 

18:00-19:00 
19:30-20:30 

Tilmelding skal ske ved 
Margit Schmidt 

26568197 
Eller 

Mail:masc@bbsyd.dk 
Kortspil 

Klub lokalet 
Torsdag 

08. september 19:00 – 22.00 Mød talstærkt op. 

 
Motionsgymnastik: Instruktør Ingeborg Atzen 
Individuel tilpasset gymnastik for det modne publikum, bl.a. på gulv, med bolde og elastikker. 
Pris pr. sæson fra september til marts: kr. 200,-. 
 
Motionsbadminton på udvalgte tider 
Pris prs sæson fra til september til marts: kr. 200,- for voksne / kr. 150,- for børn under 14 år.  
 
Zumba: Instruktør Bente Phillipsen: 
Dansebaseret fitnessform. Få løse hofter, sved på panden og kom i godt humør til latiname-
rikanske rytmer. 
Pris for en ½ sæson (september til december) kr. 375,-  Pris for en ½ sæson ( januar til april) 
kr. 375,- 
Pris for en hel sæson kr. 600,-. Tilmelding nødvendigt og kontant betaling ved 2. lektion 
 
Kortspil:  
Pris pr. sæson fra september til marts: kr. 100,-. 

 
På gensyn  

Bestyrelsen 

Aktivitetsskema Vinter 2011 – 2012 
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Motionsgymnastik 
Motionsgymnastik for alle. Vi skal arbejde med styrketræning som 
indeholder koncentreret muskeltræning for alle muskelgrupperne 
inklusive dem vi bruger til at grine med, for det skal der også være 
plads til. Balance træning indgår i hver time, lige så vel som konditi-
on. 
Forskellige håndredskaber vil også være med, og sidst men ikke 
mindst skal vi strække ud og slappe af. 
Motion har bivirkninger : 
Du får bedre kondition, du får stærkere muskler, du bliver mindre syg, du bliver i bedre hu-
mør, du bliver mindre træt, du taber dig lettere, du får mere energi til alt det sjove. 
Lyder det som noget du har lyst til. Så mød op i gymnastiksalen D. 6/9 kl. 17 – 18. 

Håber vi ses 
Hilsen Ingeborg Atzen 
Info. Ved telefon nr. 51267954 

 
 
 

FRA STEVNING LANDSBYLAUG 
 
 

”Da cirkus kom til byen” 
Den 20. juni gæstede cirkus Astoria Stevning by. Det er vist første gang at der har været et 
cirkus i byen. Det er et lille Nordtysk familieejet cirkus De slog teltet op på marken nede ved 
Mejerivej.  
Forestillingen begyndte klokken 19 og varede et par timer. Teltet var stuvende fuldt, dvs. et 
par hundrede tilskuere. Mit indtryk var at alle synes det var en rigtig god underholdning. 

 
Det kunne være hyggeligt om de lagde vejen forbi Stevning igen næste år. 
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Læskur for skoleelever på Stevning Gade 
Der har været forespurgt om det er muligt at få sat et venteskur op til skole elever nede på 
Stevning Gade overfor Jens Madsens gårdbutik. Et af laugets medlemmer arbejder med sa-
gen. Vi kan muligvis få et skur fra et kommunalt depot mod selv at skulle sætte det op.  
 

Slukkede gadelygter 
De fleste af jer har nok bemærket at vi ikke har haft nogen gadebelysning her i sommerperi-
oden. Dette er der mange som finder at hermed er grænsen nået for hvad vi skal finde os i 
her ude i landdistrikterne. Hvis målet er at spare på strømregningen er der sikkert penge at 
hente for kommunen. Men samfundsøkonomisk er besparelsen måske ikke tilsvarende stor 
da mange husejere måske vil etablere ekstra belysning ved husstanden for at kunne finde 
ind til huset om aftenen. 

Vi har derfor besluttet at vore repræsentanter, Claus Bonde og Jens P. Christi-
ansen, bringer emnet op på næste møde i Sønderborg landsby forum. Vi vil 
løbende holde læserne orientere om status. 
 

Udviklingsplaner 
Landsbylauget har taget fat på nogle af de opgaver der ligger i udviklingsplanen. Jeg vil ikke 
her remse alle opgaverne op, men orientere her i bladet, når der er sket fremskridt med de 
enkelte opgaver. 
 
     På laugets vegne  

John S. Christensen 
 
 
 

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: 5/9, 4/10, 2/11, 8/12 
 

Rundt om Stevning i 2011 
 Blad nr.   Deadline  Udkommer 

138  21/09  01/10 
139  16/11  26/11                                   

 

 



- 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

Nye Åbningstider:
Tirsdag 8.30 - 17.30
Onsdag 8.30 - 17.00
Torsdag 8.30 - 17.00
Fredag 8.30 - 17.00
Mandag efter aftale!
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LOKALHISTORISK FORENING 
 

Sommerferie + ny åbningstid: 
Vi holder sommerpause indtil 1. mandag i september: 5. sept. 
Ændret åbningstid: 14 – 17 
Åbent 1. og 3. mandag i måneden 14 – 17. 
 
Mindearrangement ved Englændergraven d. 
16. sept. kl. 18.30. Mindetale af Inge Adrian-
sen. 
 
Udvandrede fra Svenstrup sogn i 1800 tal-
let. 
Carsten Bonde har fundet ud af, hvem der ud-
vandrede fra sognet.  
Og gæt hvor de kommer med?  
I Svenstrupbogen, selvfølgelig.  
Der er efternavne, så som: Andersen, Bonde, 
Clausen, Dominicussen, Hansen, Jacobsen, Jen-
sen, Jørgensen, Lauritsen, Lausen, Nielsen, Pe-
tersen, Thomsen, Valentin, Wein og Wriborg. 
 
Svenstrupbogen – vi holder tidsplanen. Det kan blive julegaven i år. 
 
 

Foredragsforeningen 2011/12 
 
13. okt 2011: De 3 dage ALS var republik. Christian Bo Bojsen. Normalt 
kalder vi kasernen i Sønderborg for Sergentskolen i Sønderborg, men oprindeligt 
hed den: Artillerieschule Sonderburg. Men hvad er baggrunden for, at den ligger i 
Sønderborg? Og da det hele brød sammen, var Als da en regulær republik i 3 da-
ge i 1918 under Bruno Topff? 
 

10. nov. 2011: På sporet af en alsinger. Johannes Diederichsen vil bl.a 
fortælle om en person fra Lunden der i 1890erne arbejdede for en tysk baron i 
Rusland, ingen vidste hvor han havde været, men efter 10 års søgning i bl. a 
Rusland, Armenien, Georgien og flere lande gav det resultat. 
 

 

2012: 
26. jan. 2012: Filt Jensen, fhv. forstander på Gråsten Landbrugsskole. 
Udviklingen i landbruget især påvirket af den grå Ferguson. 
 
23. feb. 2012: Bent Jensen, Linak. Fortæller om Linaks udvikling. 
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FRA SPEJDERNE 
 

Spejdernyt august 2011 
 
I maj havde vi en hyggelig tur med kanoer fra Lillenor over til den lille skov i Stolbro, hvor der 
ligger en gammel primitiv hytte godt gemt væk. Dvs – kanotur var det nu ikke rigtigt, for det 
var så lavvandet, at vi måtte trække kanoerne gennem vandet. Men det var rigtig hyggeligt 
omkring bålet med kartoffelmos og kødsovs. 
 
Sommerens tur gik til Dybbøls spejderhytte, hvor der var natløb i øsende regnvejr, men det 
blev taget i stiv arm. En god travetur forbi Historiecentret og Dybbøl Mølle og med gen-
darmstien til Sønderborg, hvor vi sejlede i vores kanoer under den gamle bro og hen til Alsion 
og retur. Det gav et 10 km skilt til ulvene. 
 
I juni var der så sommerafslutning i Nørreskoven ved shelteren ved vandet. Vi var rigtig man-
ge og hyggede med medbragt grillmad og gps-løb. De var godt nok svære at finde de poster! 
Her blev der også taget afsked med Mona, der er stoppet som spejderleder. 
 

Så er et nyt spejderår i gang,  og for at vise hvad spejdere går 
og laver,  har vi flyttet 3 møder til Guderup. 
Alle børn og voksne som har lyst til at deltage er velkommende, 
man skal bare møde op. 
Vi vil være på torvet i Guderup disse 3 dage, alle dage fra kl. 
18.00 til 19.30: 
Tirsdag d. 30. aug. Stjerneløb 

Tirsdag d. 13. sep. Vi tager dolke og økse bevis. 
Tirsdag d. 27 sep. GPS løb, findeposter med GPS udstyr. 
 
Har du lyst til at være spejder i Hjortspring-gruppen, kan du kontakte: 
 
Carsten Davidsen – tlf. 29495051 eller mail cd@stg2b.dk
Karl-Arne Jeppesen – tlf. 51439930 eller kajeppesen@live.dk 
Hans Jørgen Petersen – tlf. 74456077/22776077 eller mail hjp@hjpetersen.com 
    Spejderhilsen fra KFUM-spejderne 
           Hjortspring 
 

 

 



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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Mona stopper 
Jeg har valgt at stoppe som spejderleder efter 20 år i Hjortspring-gruppen. 
Her vil jeg gerne sige tak for mange gode år med gode oplevelser med rigtig mange spejder-
børn i alle aldre. Og ikke mindst tak til alle mine gode spejder-kollegaer – I har været med til 
at give lyst til stort engagement i spejderlivet. Vi har haft mange skønne oplevelser sammen, 
som vil være et minde for livet. 
Jeg har ikke været spejder som barn, så der er håb for alle forældre/voksne med lyst til at 
arbejde med børn og gode spejder-kollegaer, så manglende spejdererfaring er ingen hin-
dring. Det kan jeg skrive under på  
De bedste ønsker for KFUM-spejderne Hjortspring. 
    Stor spejderhilsen fra Mona Boysen 
    
 

FRA NØRRESKOV-SKOLEN 
www.norreskov-skolen.dk 

Velkommen til et nyt skoleår 
Så er vi i gang igen efter en dejlig lang sommerferie. 
57 nye elever er startet på Nørreskov-Skolen i de nye børnehaveklasser. To klasser med 24 
elever i hver i Guderup og i Svenstrup én klasse med 9 elever. 
Vi er startet på et nyt skoleår, som for Svenstrupafdelingens vedkommende vil være det sid-
ste – desværre.  
Siden vi lavede Nørreskov-Skolen i 2003 har vi været klar over, at en konstruktion med 2 af-
delinger måske var på lånt tid og at man fra politisk side ville gå ind og ændre på strukturen 
på et eller andet tidspunkt.  At det var et faldende elevtal, der skulle vise sig at blive et pro-
blem, havde vi ikke forventet.  
Afdelingen lukker som bekendt til sommerferien 2012. Så det nye skoleår kommer til at inde-
holde en del udfordringer. Men dem klarer vi og hele personalet på Nørreskov-Skolen er op-
sat på at gøre sammenlægningen så tryg for elever og forældre som muligt. 
 

Steffen Fog er stoppet 
Skolens serviceleder gennem mange år Steffen Fog har valgt at gå på efterløn til den 1. au-
gust. Steffen har været med hele vejen – fra Stevning skole til Hjortspringskolen og sidst på 
Nørreskov-Skolen. Det har været en lang vej, og det er fuldt forståeligt, at Steffen nu har 
valgt at tilbringe sin tid sammen med Rita, som gik på efterløn sidste år. Jeg er også helt sik-
ker på, at Kulturhuset i Stevning får rigtig meget gavn af, at Steffen nu får mere tid til rådig-
hed. 
Fra skolen skal lyde en kæmpe stor tak for det arbejde, som Steffen har udført igennem de 
mange år. Det har været mangeartet og med skiftende chefer, men alligevel har Steffen for-
stået at holde sin personlige stil hele vejen igennem. 
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FRA STEVNING KULTURHUS 
 

 
Det foregår i Stevning Kulturhus 
Skolevænget 14 

 
 
 

 
September 2011 
Mandag 5.sep. kl. 18.00  Madklubben køkken Madklubben,  fællesspisning.  
Mandag 5.sep. kl. 18.00  Kulturhuset Salen Linedance med Bente – starter sæsonen 
Mandag 5.sep. kl. 18.00 Madklubben køkken Madklubben,  fællesspisning  
Onsdag 7.sep.  kl. 09.00  Kulturhuset            caféen Vagn starter nyt PC hold (se opslag) 
Onsdag 7.sep.  kl. 19.00  Kulturhuset            caféen Vagn starter nyt PC hold (se opslag) 
                
Oktober 2011 
Søndag 2.okt.      kl. 14.30 Søndagscaféen      caféen    Søndagscafé for alle Stevninge m.fl. 
Tirsdag 4.okt. kl. 18.00 Madklubben køkken Madklubben,  fællesspisning 
Fredag 7. okt. Kl. 19.00 Kulturhuset salen Irsk aften med buffet og levende musik 
 
November 2011 
Onsdag 2.nov. kl. 18.00 Madklubben køkken Madklubben,  fællesspisning 
Søndag 6.nov.     kl. 14.30 Søndagscaféen      caféen    Søndagscafé for alle Stevninge m.fl. 
 
December 2011 
Søndag 4.dec.      kl. 14.30 Søndagscaféen      caféen    Søndagscafé for alle Stevninge m.fl. 
Torsdag 8.dec.. kl. 18.00 Madklubben køkken Madklubben, vi spiser julemenu 
 
Januar 2012 
Onsdag 4.jan.  kl. 09.00  Kulturhuset            caféen Vagn starter nyt PC hold (se opslag) 
Onsdag 4.jan.  kl. 19.00  Kulturhuset            caféen Vagn starter nyt PC hold (se opslag) 
Torsdag 5.jan. kl. 22.00 Kulturhuset caféen Hellig Tre Konger aften i Kulturhuset 
Søndag 8.jan.      kl. 14.30 Søndagscaféen      caféen    Søndagscafé for alle Stevninge m.fl. 
Torsdag 12.jan. kl. 18.00 Madklubben køkken Madklubben,  fællesspisning 
   
Februar 2012 
Onsdag 8.feb. kl. 18.00 Madklubben køkken Madklubben,  fællesspisning 
 
Marts 2012 
Søndag 5.mar.     kl. 14.30 Søndagscaféen      caféen    Søndagscafé for alle Stevninge m.fl. 
Tirsdag 7.mar. kl. 18.00 Madklubben køkken Madklubben,  fællesspisning 
Tirsdag 13 mar.   kl. 18.00  Nørreskov-Skolen    Skolefest for indskolingen 
Onsdag 14.mar.   kl. 18.00      Nørreskov-Skolen    Skolefest for mellemtrinnet 
 
April 2012 
Mandag 2.apr.. kl. 18.00 Madklubben køkken Madklubben,  fællesspisning 
 
Maj 2012 
Tirsdag 8.maj. kl. 18.00 Madklubben køkken Madklubben,  fællesspisning 
Onsdag 9.maj kl. 18.00 Nørreskov-skolen  Forårskoncert for indskolingen 
Torsdag 10.maj. kl. 18.00 Nørreskov-Skolen  Forårskoncert for mellemtrinnet 
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Juni 2012 
Lørdag 2.jun.       kl. 12.00  kulturhuset            Stevning Musikfestival 2012    
Onsdag 6.jun. kl. 18.00 Madklubben køkken Madklubben, grillmenu med salat 
Fredag 15.jun.     kl. 18.00      Kulturhuset caféen  Fødselsdagsfest for de frivillige hjælpere.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Faste tidspunkter: 
 
Line Dance: 
    Mandage  kl. 18.00 – 19.30.             Sæsonen starter 5. september 2011 og slutter 30. april 2012 
    Alle er velkomne til at danse med. Det koster 300 kr. for at deltage i hele sæsonen. 
PC kurser i Stevning Kulturhus: Vagn Hesselager er instruktør 
    Hold nr. 1-2011: Onsdage kl. 09.00 – 11.00 i Caféen d. 7. september - d. 23. november 2011. 
    Hold nr. 2-2011: Onsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen d. 7. september - d. 23. november 2011. 
    Hold nr. 1-2012: Onsdage kl. 09.00 – 11.00 i Caféen d. 4. januar - d. 28. marts 2012. 
    Hold nr. 2-2012: Onsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen d. 4. januar – d. 28. marts 2012. 
   Tilmelding og information ved Vagn Hesselager tlf. 40 18 20 60 mail: vagn@hesselager.com 

Stevning Idræts Forening: Motionsgymnastik: 
     Yderligere information ved Margit Schmidt tlf. 74 45 84 93 

    Tirsdage kl. 17.00 – 18.00 i gymnastiksalen.                 Første gang d. 06.09.11. slut udgangen af februar 12.   
Stevning Idræts Forening: Zumba: 
  Yderligere information ved Margit Schmidt tlf. 74 45 84 93 

       Onsdage kl. 18.00 – 19.00 i gymnastiksalen.           Første gang d. 08.09.2011 og sidste gang april 2012. 
       Onsdage kl. 19.30 – 20.30 i gymnastiksalen.           Første gang d. 08.09.2011 og sidste gang april 2012. 
Stevning Idrætsforening: Motionsbadminton i Gymnastiksalen: 

  Tildeling af tider ved Linda Christensen tlf. 60 94 27 42 
    Tirsdage kl. 16.00-17.00 + 18.00-21.00.                        Første gang d. 06.09.11. Slut udgangen af februar 12. 
    Onsdage kl. 15.45-16.45                                              Første gang d. 07.09.11. Slut udgangen af februar 12. 
    Torsdage kl. 16.00 -19.00                                               Første gang d. 08.09.11.  Slut  udgangen af februar 12. 
Stevning Idrætsforening: Kortspil i klublokalet under den gule bygning: 
    Torsdage kl. 19.00 – 22.00.                                             Første gang d. 08.09.11. Slut udgangen af marts 12. 
 
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. 8. september. Rundt om Stevning nr.138 udkommer d. 1. 
oktober og E`SvenstruPPe udkommer d. 28. september. 

 
   NYT! Gå ind på www.stevningkulturhus og se mere om Stevning kulturhus og de aktiviteter og 
  arrangementer der foregår.  
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Linedance
Stevning Kulturhus

Lyst til at ha’ det sjovt og få dig rørt
- så kom og vær med til Linedance!

Start mandag 5. september 2011
Kl. 18.00-19.30 Let øvede/øvede

Sæson september-april 300 kr.
Instruktør er Bente Philipsen
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Madklubben
i Stevning Kulturhus

hvor alle er velkomne til at være med

I  1988 tog lokalrådet initiativ til at oprette en 
madklub.  Det har været en succes i alle årene. Vi 
ved,at der er flyttet en del nye mennesker til 
Stevning, derfor en forklaring på, hvad Madklubben 
egentlig er.

Fra september til juni, er der madklub 1 gang om 
måneden – på rullende ugedage. Man skiftes til at 
lave mad – hovedret og kaffe/te med kage. Dem der 
laver mad starter ca. kl. 16.00. Vi spiser kl. 18.00 
og ca. kl. 20.00 går vi hjem. Der er som regel 2 til 
at lave mad og 1 der bager. Prisen for at deltage er  
30 kr. pr. person. Børn der ikke går i skole spiser 
gratis.

Madklubben holder til i køkkenet i Stevning 
Kulturhus, Skolevænget 12.

Hvis du/i vil deltage i madklubben skal du/i huske:
Tilmelding senest 3 dage før til 

Else Willadsen på telefon 74 45 83 70

Datoer i sæsonen 2011 – 12:

mandag d. 5. september
Tirsdag d. 4. oktober
Onsdag d. 2. november
Torsdag d. 8. december (julemiddag)
Torsdag d. 12. januar
onsdag d. 8. februar
Tirsdag d. 7. marts
Mandag d. 2. april
Tirsdag d. 8. maj
onsdag d. 6. juni
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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

Søndag d. 2. oktober     kl. 14.30 – 16.30
Søndag d. 6. november  kl. 14.30 – 16.30
Søndag d. 4. december  kl. 14.30 – 16.30
Søndag d. 8. januar      kl. 14.30 – 16.30
Søndag d. 5. februar     kl. 14.30 – 16.30
Søndag d. 4. marts       kl. 14.30 – 16.30

I
Stevning

Kulturhus
Skolevænget 14

Søndags-caféen har åben:

Søndags - Caféen bestyres af : Connie Vogt, Magdalene Jespersen,
Brigitte Fogt, Rita Hansen, Mary Jensen  og Helene Bonde.

Det er her vi mødes



    20 

 

 
 
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 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.     
 

 

FRA KIRKEN 
 

Særlige begivenheder i Svenstrup Kirke og Sogn sept. – 
nov. 2011: 
 
Søndag d. 4. september kl. 10.30 Gudstjeneste med deltagelse af konfirmander 

og efterfølgende indskrivning. Eftersommerens nye konfirmandhold inviteres til en ”ung 
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gudstjeneste” med ekstra musik og efterfølgende let frokost med en prøve på årets under-

visning. 

 

Torsdag d. 8. september kl. 19.00 er der møde i Menighedsrådets undervisnings- og 

liturgiudvalg. Til dette møde inviterer vi denne aften særligt enhver, der har interesse for, at 

der afholdes arrangementer i kirken for børnefamilier eventuelt kombineret med 

fælles spisning. 

 

Torsdag d. 29. sept. kl. 19.00 Filmaften i Konfirmandladen. Vi viser filmen ”Koncer-

ten” - en film af Radu Mihaileanu om den verdensberømte leder af Bolsjoj-operaen Andrej 

Filipov, der trodsede Bresjnevs ordre om at fyre de jødiske musikere i orkestret. I denne film 

går musik og filmoplevelse virkelig op i en højere enhed. Filmen fortæller noget om, hvordan 

musik kan genbeskrive vores verden, så den bliver fuld af håb, menneskelig identitet og kær-

lighed. Efter filmen har vi en samtale om det, vi oplevede. Og måske om, hvad en sådan op-

levelse kan betyde for vores tro. 

 

Søndag d. 2. oktober kl. 10.30 Jagt- og høstgudstjeneste. Vi skal fejre efteråret og 

takke for Guds mangfoldige gaver til os gennem naturens underfulde vækst. Det bliver med 

dygtige jagtblæsere og et feststemt kor. Efter gudstjenesten bytter vi stauder. Tag et 

par af dine udtyndinger med og byt dig til nye spændende vækster. Vi stiller et bord frem 

ved flagstangen og kombinerer det med kirkekaffen. 

 

Fredag d. 14. oktober kl. 19.00 ”Børnenatkirke” – for børn og barnlige sjæle: Oplev 

kirkens nathygge i klokketårn, spir og loftshvælvinger med efterfølgende ”Bamse-

gudstjeneste”. Husk at medbringe barn og/eller bamse. 

 

Tirsdag d. 25. oktober kl. 19.30 ”Tilgivelsens ord” – koncert med Henrik Soelmark på 

fagot, Svenstrup kirkes børne- og ungdomskor og kirkens præst. Tilgivelsens ord fra bibelen 

fortolkes i musik og bøn af musiker, kor og præst.  

 

Onsdag d. 2. november kl. 17.00 Andagt i kirken samt fællesspisning og film i Kon-

firmandladen. Vi begynder i kirken med en stille stund omkring et lille evangelisk tekststykke, 

meditation og moderne bønner og salmer. Derefter går vi i Konfirmandladen og spiser af-

tensmad sammen.  
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Efter spisningen vises en film af Ole Kåre Føli om det dybe åndedrag og om vores ”indre 

rum”. Ole Kåre Føli har sammen med sin søn udviklet behandlingssystemet ”Body Self Deve-

lopment”. Filmen tager udgangspunkt i hans bog ”Børns indre rum – giv børn et godt liv”. 

Aftenen krydres med samtale og hygge. Tilmelding til bosc@km.dk/74456205 senest fredag 

den 28. oktober – middagen koster 50 kr. per person, som medbringes. 

 

Tænd et lys for én, du savner 

Søndag d. 6. november kl. 16.00: Alle-Helgens-gudstjeneste. Vi mindes de kære, 

som vi har mistet. Det er lige meget, hvor længe det er siden. Der vil blive tændt lys med 

navns nævnelse for dem, der er døde i sognet siden sidste Allehelgen. I forbindelse med 

sidste lystænding vil der være mulighed for at få tændt lys for andre døde, hvis 

man lægger en seddel med afdødes navn i døbefonten eller giver den til præsten 

inden gudstjenesten begynder. 

 
 

Annonce: 
Til dig, der godt kunne tænke dig at komme til en gudstjeneste, hvor du er med til at be-

stemme form og indhold: 

Meld dig til gruppen af kirkeværter, der leder gudstjenesten sammen med præsten og 

vælger en del af bønnerne til den enkelte gudstjeneste. Kirkeværterne har fokus på at være 

med til at formidle glæden og fællesskabet under gudstjenesten. Vær i denne gruppe også 

med til at udvikle og eventuelt stå for nye og anderledes indslag i gudstjenesten. 

Eller: 

Meld dig til gruppen af aktive omkring ”Menighedsgudstjenester” – gudstjenester, 

hvor menigheden selv leder gudstjenesten og fordeler forskellige opgaver mellem sig fra en 

lille oplæsning til en kort prædiken, et musisk indslag eller andet, der understreger fælles-

skabet om at have noget og nogen at tro på. 

Send en mail eller ring til Asta (formand – 74456192), Thomas (næstformand – 74491574) 

eller Bo (præst – 74456205) – eller find os på hjemmesiden: www.svenstrupkirke.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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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: 

 

 

 

Jesus talte til dem og sagde: »Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig 

vandre i mørket, men have livets lys.« 

                                                 Joh. 8, 11 

 

Når vi læser og hører disse ord fra Jesus, kan vi meditere over deres indhold ved følgende 

bøn: 

”Tak, Far i Himlen, fordi du har tændt lyset i mit hjerte. Tak fordi du, også når jeg tvivler og 

føler mig forladt, følger mig og viser mig din vej – kærlighedens vej. Tak fordi, du er i nær-

heden mellem os.” 

 

   

Evangelisk kvarter i kirken – hvis du gerne vil have en stille stund med øvelse i at 

tro kærligt om Gud, dig og din næste, holder vi de fleste hverdage kl. 17 et evangelisk 

kvarter i kirken med et lille evangelisk tekststykke, meditation og moderne bønner 

og salmer.  

Skulle der enkelte gange ikke være nogen andre til stede, ligger der en liturgi for et ”Evange-

lisk kvarter” på reolen under Mariabebudelses-ikonen. Her er der også fyrfadslys, 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 bagefter. 

 

 
Nyt fra Menighedsrådet: 
Rådet glæder sig over, at vores sommerfest i præstegårdshaven 1. juli havde så stor tilslut-

ning og et fint forløb. På rådsmødet i august evaluerede vi aftenen og besluttede at gøre fe-

sten til en årlig tradition for hele menigheden i sognet. Så snart vi har fastlagt datoen for 
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2012, vil vi melde den ud, så der kan blive sat kryds i kalenderen. Vi opfordrer alle til at 

komme med ideer til festens forløb. Gerne forslag til aktiviteter for børn, så flere børnefamili-

er vil få lyst til at deltage. 

Det er også en glæde for os at erfare, at mange turister her i sommer har besøgt vores kirke 

og kirkegård her og har haft glæde af vores åbne kirke. Vi er jo – vist nok – den eneste kirke 

i landet, hvor der altid er åbent. Besøgene har bl.a. kunnet aflæses af, at der har været flere 

tændte lys på døbefonten end normalt. 

Så husk, at kirkens dør altid er åben. I kirkerummet er der mulighed for at finde ro og fred 

og for at tænde et lys ved døbefonten. 

17. august 2011 / Asta Broesby-Olsen 
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Dåb 
Den 30. juli: Johannes Jordt-Henningsen 
 

Døde 
Den 23. juli: Frede Johannes Rasmussen 
Den 4. august: Lovise (Lise) Sørine Nissen (født Andersen) 
Den 7. august: Ove Kurt Peters 
 

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 tele-
fon 74 45 63 02 og mobil 29 36 04 08. 
 

Kirkens hjemmeside 
På: www.svenstrupkirke.dk finder man alle relevante oplysninger om kirken, menighedsrå-
det, 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. Det er som regel også muligt at træffe præsten i forbindelse med en stille 
stund i kirken på hverdage kl. 17.00. 
Tlf.: 74 45 62 05 – e-mail: BOSC@km.dk 
 

Menighedsrådet 
Der holdes ordinære møder: 20. september, 11. oktober og 15. november 
Der er tale om den 3. tirsdag i måneden (på nær i oktober). 
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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AKTIVITETSKALENDER 
 
 
Faste tidspunkter: Mandage: 1. og 3. mandag i hver måned. Lokalhistorisk åben 

 Tirsdage: Mødedag bævere, ulve og spejdere kl. 18.00-19.30. 
  

 
 
 
 
AUGUST 
Lørdag 27. aug. Rundt om Stevning” nr. 137 udkommer. 
Søndag 28. aug. Kl. 19.30. Stillegudstjeneste. 
 
SEPTEMBER 
Lørdag 03. sep. Kl. 11.00. Stevning Ringridning. 
Søndag 04. sep. Kl. 10.30. Gudstjeneste med deltagelse af konfirmander. Indskrivning. 
Mandag 05. sep. Kl. 18.00. Madklub. 
Søndag 11. sep. Kl. 19.30. Stillegudstjeneste. 
Søndag 18. sep. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
Onsdag 21. sep Deadline for stof til ”Rundt om Stevning” nr. 138 
Søndag 25. sep. Kl. 10.30. Menighedsgudstjeneste. 
Torsdag 29. sep. Kl. 19.00. Filmaften i konfirmandladen. 
 
OKTOBER 
Lørdag 01. okt. ”Rundt om Stevning” nr. 138 udkommer. 
Søndag 02. okt. Kl. 10.30. Jagt- og høstgudstjeneste. Staude byttemarked. 
Søndag 02. okt. Kl. 14.30. Søndagscafé. 
Tirsdag 04. okt. Kl. 18.00. Madklub. 
Fredag 07. okt. Kl. 19.00. Irsk aften i kulturhuset. 
Søndag 09. okt. Kl. 09.00. Gudstjeneste. Kitty Hougaard Jensen. 
Fredag 14. okt. Kl. 19.00. Børnenatkirke. For børn og barnlige sjæle. 
Uge 42  Skolen holder efterårsferie. 
Søndag 16. okt. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
Søndag 23. okt. Kl. 19.30. Stillegudstjeneste. 
Tirsdag 25. okt. Kl. 19.30. Tilgivelsens ord. Koncert i kirken. 
Søndag 30. okt.  Kl. 10.30. Menighedsgudstjeneste. 
 
NOVEMBER 
Onsdag 02. nov. Kl. 17.00. Andagt i kirken samt fællesspisning og film. 
Onsdag 02. nov. Kl. 18.00. Madklub. 
Søndag 06. nov. Kl. 14.30. Søndagscafé. 
Søndag 06. nov. Kl. 16.00. Alle Helgens gudstjeneste. Vi mindes dem, vi har mistet. 
 
 
EJVIND BOJSEN, SKOLEVÆNGET 12A, TLF. 74 45 83 59. Mail: ejvind@sonderborg.dk 
DEADLINE FOR STOF TIL “RUNDT OM STEVNING” NR. 138 ER DEN 21. SEP. 2011. 
 
 

 


