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FORENING

FORMAND/KONTAKTPERSON

Bladudvalg (ejvind@sonderborg.dk)
Børnehuset
Bådelaug
FOBIS
Grundejerforeningen(Vestermarken)
Nørreskov-skolen (ejvind@sonderborg.dk)
(www.norreskov-skolen.dk)

KFUM-spejderne
Klubberne
(Udlejning af sluch ice maskine)
Klublokalerne
Udlejning til fødselsdage (Bedst 17-18)
Lokalhistorisk forening
Lokalrådet
Madklub (tilmelding)
Ringriderforeningen
Skolebestyrelsen
Sognepræst BOSC@KM.DK.
Stevning Brandværn
Stevning IF
Stevning Kulturhus
Stevning Vandværk

Ejvind Bojsen
Skolevænget 12a
Ulla Christiansen
Skolevænget 12
Erling Thomsen
Jens Erik Bendixen
Skolevænget 24
Marius O. Madsen
Vestermarken 12
Ejvind Bojsen
Nordborgvej 62 (Svenstrup)
Skolegade 21 (Guderup)
Pedel Steffen Fog (Svenstrup)
Pedel Frank Boye (Guderup)
Carsten Davidsen
Stevning Gade 2b
Susanne Zimmermann
Østermarken 23
Susanne Zimmermann
Østermarken 23
Vagn Hesselager
Stevningnorvej 45
Vagn Hesselager
Stevningnorvej 45
Susanne Kampp
Stevning Gade 28
Henrik Hedegaard
Hjortspringvej 5
Jørgen Frølund
Stevning Gade 18
Bo Scharff
Kalvehavevej 3
Jan Hagensen
Skolevænget 8a
Anette Bendixen
Skolevænget 24
Steffen Fog
Sandvigvej 4
Kjeld Nissen
Ravnsbjergvej 3

74 45 83 59
74 45 86 37
74 45 92 78
74 45 87 89
74 45 88 61
88 72 43 95
40 17 61 41
20 97 82 06
29 49 50 51
74459885/28800396
74459885/28800396
74 45 94 21
74 45 94 21
74 45 92 78
73 45 80 91
74 45 85 40
74 45 62 05
41 16 48 86
74 45 87 89
74 45 88 13
74 45 94 26

Se bladet i farver på: www.stevning.dk
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FRA LOKALRÅDET
Nu er det tid til at støtte Rundt om Stevning.
I dette blad er indlagt et girokort, som alle husstande bedes benytte til
at støtte bladet med et beløb, stort eller småt. Alle beløb har betydning.
Hvis man i stedet foretrækker at betale kontant kan det ske ved at aflevere det kontante beløb hos Margit Schmidt, Østermarken 22 i Stevning. Husk at angive navn, hvis I lægger en kuvert i postkassen.

Madklubben

Hvis man ønsker at deltage i madklubben, skal man huske:
TILMELDING SENEST 3 DAGE FØR TIL:
SUSANNE OG ERLING
TLF. 74 45 92 78
Dato for madklub indtil sommerferien 2010: 10/12, 12/1, 11/2, 2/3, 8/4, 11/5, 10/6

Rundt om Stevning i 2010
Blad nr.
128
129
130
131
132
133

Deadline
20/01
17/03
19/05
18/08
15/09
17/11
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Udkommer

30/01
27/03
29/05
28/08
25/09
27/11

FRA STEVNING VANDVÆRK
STEVNING VANDVÆRK
indkalder til

GENERALFORSAMLING
Tirsdag den 8. december 2009, kl. 19.30.
Kulturhuset, i Cafeen.
_________________________________________________________________________

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af ordstyrer.
Beretning v/formanden
Regnskab v/kassereren
Takstblad
Budget
Indkomne forslag
Valg
2 bestyrelsesmedlemmer
1 revisor
1 bestyrelsessuppleant
1 revisorsuppleant
8. Eventuelt
Vedr. punkt 4:
Tilføjelse til takstblad. EAN. Faktureringsgebyr pr. stk. kr. 25.00
Vedr. punkt 6:
Forslag bestyrelsen. Principsammenlægning af Guderup og Stevning Vandværk
Vedr. punkt 7:
Efter tur afgår:
Bestyrelsesmedlem Helge Mathiesen
Revisor Hans Blaudzun
Bestyrelsessuppleant Chr. Hollender
Revisorsuppleant Børge Juhl Pedersen
.

På bestyrelsens vegne
Kjeld Nissen
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FRA NØRRESKOV-SKOLEN
.

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet er mere end at gå til fodbold eller en anden sport i
fritiden. Fysisk aktivitet er blandt andet fange-leg i frikvarteret, at
bevæge sig i matematiktimerne, cykle eller gå til og fra skole, lege
med andre børn efter skole, klatre i træer, lege pudekamp, lufte
hunden, spille rollespil, løbe en tur med mor og far m.v.
Alt dette tæller, når vi hjælper børn og unge til at leve op til Sundhedsstyrelsens anbefaling: At børn og unge under 18 år er fysisk
aktive mindst 60 minutter om dagen. Samt at de er fysisk aktive,
hvor de bliver meget forpustet, mindst to gange om ugen i 20-30
minutter. Det fremmer deres kondition, muskelstyrke, bevægelighed og knoglesundhed.

Nye telefonnumre

Nørreskov-Skolen har fået nye telefonnumre.
Hovednummeret til Guderupafdelingen er: 88 72 43 95 og
hovednummeret til Svenstrupafdelingen er 88 72 43 96
Se en fuldstændig liste på www.norreskov-skolen.dk
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JULEFEST
Hermed inviteres elever og forældre til skolens julefest:

Torsdag den 3. december 2009 kl. 18.00-20.00
på Nørreskov-Skolen i Svenstrup.

Program for skolens julearrangement:
I år vil alle klasser byde ind med en eller anden form for aktivitet. Det kunne være modeshow,
nisseteater, dåsekast, fiskedam og meget andet. Lad jer overraske.
Alle aktiviteter foregår i klasselokalerne rundt på skolen. Endelig plan og oversigt vil hænge
rundt på gangene.

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

Julegudstjenesten for skolen i Svenstrup.
Fredag den 18. december er sidste skoledag før jul. Og traditionen tro så slutter dagen med
at vi alle går til julegudstjeneste i kirken kl. 11.30. Forældre og andre er meget velkommen til
at være med.

Trafikken omkring skolen glider snart igen.
Det ser ud til at arbejdet med den dobbeltrettede cykelsti er ved at nærme sig sin afslutning.
Det er dejligt at eleverne nu kan komme til skole og kun behøver at krydse hovedvejen ved
lyskurven.
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Skolens parkeringsplads har fået ny belægning, så de daglige parkeringsproblemer er overstået. Dog vil vi gerne gøre opmærksom på, at der mange biler om morgenen, som både skal
ud og ind. Det ville være rart om man kunne bruge P-pladsen på den anden side til aflevering
af børn. Eleverne skal jo bare hen til lyskurven og gå over. Så har lærerne mulighed for at
komme ind og parkere og være her til tiden.

FRA SPEJDERNE
Der blev samlet kr. 700 ind til spejderhjælpen af 4 ulve. De er videresendt til et ungdomscenter i Panyagor i Sudan.
Vi har været i Valhalla og oplevet de nordiske guder og deres verden.
Vi har haft middelalder-weekend i spejderhytten, hvor vi havde besøg af
middelaldermanden Peter, der fremviste drabelige våben og tunge rustninger. Og jo – han var farlig at kæmpe imod.
Vi fik også lavet middelaldermad på bål: kylling – man spiste nemlig meget fjerkræ, pandekager - man var nemlig vild med søde sager og desserter, ristet honningbrød med pinjekerner,
hjemmebagt brød – skonrogger, grønsagssuppe og mere dessert – afdryppet tykmælk med
bær. Og selvfølgelig grød til morgenmad!
Vi skal have besøg af vores præst Bo Scharff til en bedsteforældreaften, og så skal vi deltage
i bedsteforældre-gudstjeneste og 350 klokkeslag for klimaet den 13. december 2009 i kirken.
Husk at besøge os i julecaféen i kulturhuset den 6. dec. Kom og støt spejderne. Vi
sælger bl.a. juledekorationer.
Vi er rigtig glade ☺ Vi har nemlig fået besøg af 3 nye bævere og 1 ny ulv på prøve – og der
er plads til flere i alle aldre – børn og voksne!
Så har du også lyst til at være med, så kom og besøg os tirsdage kl. 18-19.30 i vores dejlige
spejderhytte på Dalvej.
GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR
Fra KFUM-spejderne Hjortspring
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FRA LOKALHISTORISK FORENING
Nordborg Tidende

Torsdag den 29. September 1938
13. Aargang
Det er egentlig interessant at finde en så gammel avis. Den var blevet brugt som tætning
rundt om et vindue.
Nordborg Tidende må iflg. ovenstående være startet i 1925. Havde telefon nr. Nordborg 29
og lå på Storegade 61.
Her et par artikler fra avisen:
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Hellere fryse end gaa med Uld:
Læge om Damernes Paaklædning – og en Forretningsmands Svar.
Dr. Med. Asger Næraa er en ihærdig læge og saa menneskekærlig, at han ikke alene prædiker Helbredelse, men Forebyggelse. I en kronik i Nationaltidende har han med Rette taget
sig af vor daarlige Paaklædning, som bærer Skylden for saa mange Sygdomme som f. Eks.
Gigt, Forkølelse m. m.
Han skriver om Kvinder og Silkestrømper og fastslaar den fuldstændig meningsløse Kendsgerning, at de danske Damer baade Sommer og Vinter i Hedebølge eller høj Sne gaar rundt i flortynde Silkestrømper og tyndsaalede, lette
Sko.
Resultatet er ”blaa Ben” med en grov, ru Hud, tykke Ankelpartier og daarligt
Blodomløb. Men Grunden til denne uhensigtsmæssige Paaklædning søger
Doktoren mindre i de paagældende Damers Forfængelighed end hos Strømpe
og Skotøjsfabrikanter. Sagen er, skriver Dr. Næraa, at de tynde Silke- og Kunstsilkestrømper
faas meget billigere end den gode Uldstrømpe.
Aftenbladet har spurgt Direktør Hartz, Standard, om Rigtigheden af denne Paastand.
”Vi gør os megen Umage”, siger han ”for at faa Københavnerinder til at gaa med varme
Strømper om Vinteren; men det er et haabløst Foretagende. Det er næsten umuligt at sælge
en god varm Strømpe af sammenvævet Traad og Uld. Den ligger lavere i Pris og er ti Gange
stærkere og varmere end Silkestrømpen.” ”For blot 10 aar siden brugte Damerne dem her i
Sludtiden – men nu er det Forfængelighedens Marked.”
Fortsættes side 22
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DET FOREGÅR
I

Skolevænget 14

2009 / 2010
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Aktiviteter:
December 2009
Søndag 06.dec. kl. 14.30

jule - Caféen

Tirsdag 08.dec. kl. 19.30
Torsdag 10.dec. kl. 18.00
Mandag 16.nov. kl. 15.00

Stevning Vandværk Caféen
Madklubben
Køkken
Lokalhistorisk forening

Januar 2010
Søndag 03.jan.

kl. 14.30

Søndags-Caféen Caféen

Mandag 04.jan. kl. 15.00
Tirsdag 05. jan. kl. 22.00

Lokalhistorisk forening
Kulturhuset
Caféen

Onsdag 06.jan.
Onsdag 06.jan.

Kulturhuset
Kulturhuset

kl. 09.00
kl. 19.00

Caféen

Caféen
Caféen

Kom og hyg med alle de andre i jule – Caféen.
Jule - Caféen har åben til kl. 16.30.
Vandværkets årlige Generalforsamling.
Julemiddag (tilmelding tlf. 74 45 92 78).
Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00.

Kom og hyg med alle de andre i Søndags Caféen.
Søndagscaféen har åben til kl. 16.30.
Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00.
Hellig Tre Konger – afsløring – fest og hygge.
Der er kåring og afsløring kl. 22.30.
PC kursus – hold 3 starter.
PC kursus – hold 4 starter.

Tirsdag 12.jan. kl. 18.00
Mandag 18.jan. kl. 15.00

Madklubben
Køkken
Lokalhistorisk forening

Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 92 78).
Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00.

Februar 2010
Mandag 01.feb. kl. 15.00
Torsdag 4. feb. Kl. 19.00
Søndag 07.feb. kl. 14.30

Lokalhistorisk forening
Stevning Lokalråd Caféen
Søndags-Caféen Caféen

Torsdag 11.feb kl. 18.00
Mandag 15.feb. kl. 15.00

Madklubben
Køkken
Lokalhistorisk forening

Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00.
Det årlige borgermøde i Stevning.
Kom og hyg med alle de andre i Søndags Caféen.
Søndagscaféen har åben til kl. 16.30.
Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 92 78).
Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00.

Marts 2010
Mandag 01.mar. kl. 15.00
Tirsdag 02.mar. kl. 18.00
Søndag 07.mar. kl. 14.30

Lokalhistorisk forening
Madklubben
Køkken
Søndags-Caféen Caféen

Tirsdag 09.mar.
Onsdag 10.mar.
Torsdag 11.mar.
Mandag 15.mar.
Fredag 19.mar.

Skolen
Sal+Café
Skolen
Sal+Café
Skolen
Sal+Café
Lokalhistorisk forening
Kulturhuset
Salen

kl. 18.00
kl. 18.00
kl. 18.00
kl. 15.00
kl. 18.30

Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00.
Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 92 78).
Kom og hyg med alle de andre i Søndags Caféen.
Søndagscaféen har åben til kl. 16.30.
Skolefest for 00.H + 0.H + 1.H.
Skolefest for 2.H + 3.H + 4.H.
Skolefest for 5.H + 6.H.
Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00.
Vin – ost – god musik – kom og vær med ????
( flere oplysninger i næste udgave af kalenderen)

April 2010
Torsdag 08.apr. kl. 18.00
Mandag 19.apr. kl. 15.00

Madklubben
Køkken
Lokalhistorisk forening

Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 92 78).
Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00.

Maj 2010
Mandag 03.maj. kl. 15.00
Tirsdag 04.maj kl. 09.30
Tirsdag 04.maj kl. 18.30

Lokalhistorisk forening
Kulturhuset
Kulturhuset

Tirsdag 04.maj.
Onsdag 05.maj.
Tirsdag 11.maj.
Mandag 17.maj.

Skolen
Sal+Café
Skolen
Sal+Café
Madklubben
Køkken
Lokalhistorisk forening

Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00.
Petanque sæsonen starter igen. Kom og prøv.
Petanque sæsonen starter igen. Kom og prøv.
Se opslaget her i kalenderen
Forårskoncert for 0.H + 1.H + 2.H + 3.H.
Forårskoncert for 4.H + 5.H + 6.H.
Fællesspisning (tilmelding tlf. 74 45 92 78).
Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00.

kl. 18.30
kl. 18.30
kl. 18.00
kl. 15.00
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Juni 2010
Lørdag 05. juni

kl. 12.00

Kulturhuset

Mandag 07.jun.
Torsdag 10.jun.
Lørdag 05.jun
Fredag 18.jun.

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

Lokalhistorisk forening
Madklubben
Køkken
Kulturhuset
Kulturhuset
Caféen

Mandag 21.jun. kl. 15.00

Lokalhistorisk forening

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 92 78).
Stevning Musik festival 2009
Kulturhusets 5 års fødselsdagsfest for alle der
har hjulpet Kulturhuset i denne sæson.
Åbent hus – alle er velkomne kl. 15.00 – 18.00.

Sæt kryds i kalenderen ved fredag d. 19. marts kl. 18.30.
Kom til Stevning kulturhus og vær med til:
En dejlig aften med rødvin & ost – Sax Appeal vender tilbage og spiller god jazz
Sæt kryds i kalenderen ved lørdag d. 5. juni 2010. fra kl. 12.00 til kl. 24.00
Kom til Stevning Kulturhus og vær med til:
Stevning musikfestival 2010 - for god amatørmusik.

Faste tidspunkter:
Line Dance:

Mandage kl. 18.00 – 19.30 Sæsonen starter 7. september 2009 og slutter 26. april 2010
Alle er velkomne til at danse med. Det koster 200 kr. for at deltage i hele sæsonen.

PC kurser i Stevning Kulturhus: Vagn Hesselager er instruktør
Hold nr. 3-2010: Onsdage kl. 09.00 – 11.00 i Caféen d. 6. januar - d. 24. marts 2010.
Hold nr. 4-2010: Onsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen d. 6. januar – d. 24. marts 2010.
Tilmelding og information ved Vagn Hesselager tlf. 40 18 20 60 mail: vagn@hesselager.com
Lokalhistorisk Forening: Åbent hus - alle er velkomne
Der er åbent 1. og 3. mandag i måneden kl. 15.00 – 18.00 (undtaget juli, august og december måned)
Fritidsklubberne: Klub-hygge for børn fra Stevning og Svenstrup
Yderligere information ved Susanne Zimmermann tlf. 74 45 98 85
Tirsdage kl. 14.30 – 16.30. Den Lille Klub. Første gang d. 22.08.2009 og sidste gang 30.03.2010.
Tirsdage kl. 18.30 – 21.00. Den Store Klub. Første gang d. 22.08.2009 og sidste gang 30.03.2010.
Klubberne er lukket d. 13.okt. 2009 + 22.dec. 2009 + 29.dec. 2009 + 16.feb. 2010.
Stevning Idræts Forening: Basketball fra 6 til 14 år:
Yderligere information ved Linda Christensen tlf. 60 94 27 42
Tirsdage kl. 17.00 – 18.00 i gymnastiksalen. Første gang d. 15.09.09. og sidste gang udgangen af februar 10.
Stevning Idræts Forening: Leg og motion:
Yderligere information ved Margit Schmidt tlf. 74 45 84 93
Tirsdage kl. 19.15 – 20.15 i gymnastiksalen. Første gang d. 08.09.09. og sidste gang udgangen af februar 10.
Stevning Idræts Forening: Gymnastik på bold:
Yderligere information ved Margit Schmidt tlf. 74 45 84 93
Onsdage kl. 18.00 – 19.00 i gymnastiksalen. Første gang d. 09.09.09. og sidste gang udgangen af februar 10.
Stevning Idrætsforening: Motionsbadminton i Gymnastiksalen:
Tildeling af tider ved Linda Christensen tlf. 60 94 27 42
Tirsdage kl. 16.00-17.00 + 18.00-19.00 + 20.30-21.30. Første gang d. 01.09.09. Slut udgangen af februar 10.
Onsdage kl. 16.00-18.00 + 19.00-21.00.
Første gang d. 02.09.09. Slut udgangen af februar 10.
Torsdage kl. 16.00-21.00
Første gang d. 03.09.09. Slut udgangen af februar 10
Stevning Idrætsforening: Kortspil i klublokalet under den gule bygning:
Yderligere information ved Ove Andresen tlf. 74 45 80 75
Torsdage kl. 19.00 – 22.00.
Første gang d. 03.09.09. Slut udgangen af marts 10.

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. 13.januar. Rundt om Stevning nr.128 udkommer d.
23.januar og E`SvenstruPPe udkommer ca. 1. februar.
11

SØNDAGS-CAFÉEN OG KFUM SPEJDERNE

Inviterer alle til

JULECAFÈ
i Stevning Kulturhus
Skolevænget 14, Stevning

kl. 14.30-16.30
Søndag den 6.december
Vi serverer kaffe/te og saft
med vafler og mange dejlige julekager
Der er også mulighed for at købe juledekorationer
i spejdernes jule-butik.
Med stor julehilsen
Søndagscafe-udvalget og KFUM Spejderne Hjortspring Gruppe.
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Stevning Kulturhus indbyder til
Hellig Tre Kongers fest
Klæd dig ud til ukendelighed. Gå på visit hos naboer og
bekendte .........og se, om de kan gætte, hvem du er.
Inviter dig selv og dem alle sammen til en festlig - forrygende fælles afslutning i:
Caféen i Stevning Kulturhus
kl. 22.00 – kl. 24.00
Her er fest & højt humør- dans & musik fra kl. 22.00
Her kan købes kaffe – øl - vand – pølser – m.m.
Den bedst udklædte enkeltperson og gruppe kåres kl. 22.30.
Entre kr. 20,Udklædte har gratis adgang.

Stevning
Kulturhus

Vi ses

Vi ses

Skolevænget 14
14.
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Hellig Tre Konger
Tirsdag d. 5. januar 2010 holdes der en festlig Hellig Tre Konger aften i
Stevning
Vi håber der er rigtig mange der vil klæde sig ud til ukendelighed, og gå på besøg hos naboer og venner.
Du kan også blive hjemme og få besøg af de udklædte. Her kan du så prøve at gætte på hvem der gemmer sig
bag udklædningerne. Hvis du vil have besøg skal du huske at tænde lyset ved din gadedør. Du kan også
tænde levende lys ved din gadedør. De udklædte begynder at går rundt ca. kl.18.00 og slutter i Stevning
Kulturhus ca. kl. 22.30, og de går kun ind i de huse hvor der er tændt lys udenfor.
Hvis du kunne tænke dig at gå udklædt og evt. mangler lidt hjælp til at komme i gang, eller hvis du vil vide,
hvordan det er at have besøg at udklædte, så kan du kontakte Jytte og Gunnar Frandsen på tlf. 74 45 91 25.
(Hvis du vil have hjælp til udklædning, skal du gerne kontakte Jytte og Gunnar i begyndelsen af december).

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

Arrangør: Bestyrelsen for Stevning Kulturhus.
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PC kursus for alle

2010

i Stevning Kulturhus, Skolevænget 14
Instruktør: Vagn Hesselager
Hold nr. 3-2010:

Onsdage kl. 09.00 – 11.00 i Caféen. Første gang d. 6. januar og sidste gang d. 24. marts 2009.
(der er ikke kursus d. 17. februar og d. 10. marts)

Hold nr. 4-2010:
Onsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen. Første gang d. 6. januar og sidste gang d. 24. marts 2009.
(der er ikke kursus d. 17. februar og d. 10. marts)

Der undervises individuelt. Du kan for eksempel lære at skrive i Word, regne i Excel, lave en
præsentation i Power Point, surfe på nettet eller skrive en mail.
Du må gerne medbringe din egen computer. Den kan kobles til et trådløst netværk i lokalet.
På hvert hold er der plads til 5 personer ved Kulturhusets computere + 2 personer med egen
computer. Der er max. 7 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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”Til de rigtig kolde Vinterdage har vi tætvævede, glatte Uldstrømper til samme Pris som Silkestrømper, og saa er der den lille kødfarvede, billige Understrømpe i tynd Uld, der næsten
ikke ses, selv under den tyndeste Silkestrømpe og tilmed er meget billig.
Og nu, slutter Direktør Hartz, har vi fremstillet moderne knævarmere, der hæftes til Strømpeholderen og sidder under Strømpen. – Saa kan Damerne da ikke klage over tykke ankler.
Personligt tror jeg, der skal lidt Sygdom til for at faa Kvinden af 1938 til at være fornuftig; men
det er i hvert Fald ikke os Strømpefabrikanter der har nogen Skyld.

Frataget kørekortet.
Fordi han var kasseret til Soldatertjeneste.
BT bringer en Meddelelse, som vil komme som en ubehagelig Overraskelse for de unge
Mænd, der for at undgaa Militærtjeneste fremskaffer en Lægeerklæring paa et saa svigtende
Helbred, at det medfører Kassation paa Sessionen.
En københavnsk Motorcyklist modtog forleden en Tilsigelse om at møde paa Politiets Motorkontor, hvor han blev gjort bekendt med at hans Kørekort vilde blive annulleret, fordi han var
kasseret som Soldat.
Vedkommende Motorcyklist var for halvandet Aar siden hos Politilægen for at faa udfærdiget
en Attest. Lægens Erklæring var Tilfredsstillende, saa han fik Kortet.
Et aar senere var han igen hos Lægen og fik Attest paa, at han ikke kunde taale at se Blod –
en noget uheldig Egenskab for en kommende Kriger, saa han blev erklæret utjenestedygtig.
Der eksisterer imidlertid et Samarbejde mellem Udskrivningskredsene og Motorkontoret. Kørekortet er nu inddraget, idet man skønner, at den fysiske Svaghed ogsaa maa formene ham
Adgang til at køre Motorcykel. Han maatte aflevere Kørekortet.
Ja sådan forholdt det sig altså i 1938 – for godt 70 år siden.

Sandvig som olietankhavn eller i Danmark får køerne appelsiner
Gennem mange år har Eva og jeg været
så heldige, at vi har kunnet tilbringe
sommerhalvåret i vor beskedne bolig på
Brandshøjevej 3.
Vi har nydt roen, nyt hver dag at kunne
hejse vort flag og nyde den skønne udsigt
over Sandvig, og jeg har gennem årene
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efter bedste evne forsøgt at holde stranden ren udfor vore marker. Dels for efterladenskaber
fra de badende og dels det, som med vinden driver ind fra vandet.
Det drejer sig om alt muligt, og især var det slemt da de store tankskibe fra A. P. Møller lå i
Sandvig.
Hver gang der kom en ny oplægger, kom der dagen efter, hvis der var vestenvind, alt muligt
ind på stranden. Søfolkene skulle afmønstres, og man regnede med at skibene skulle ligge
der i lang tid i. (Red.: Hvor lang tid de enkelte skibe lå i Sandvig, kan man læse i ”Stevningbogen”). Så man ryddede op og smed alt, som ikke skulle gemmes, overbord.
En morgen, da jeg kom til stranden, lå der affald fra et skib, som var kommet ind dagen i forvejen: tøj, køkkengrej, forbindingskasser og lign..
Der lå også en mængde store Jaffa-appelsiner. Jeg samlede flere trillebørfulde sammen og
lagde dem i en stak udfor marken.
Vi havde selv kreaturer på det tidspunkt, og de var ret så forkælede og altædende, og rigtigt,
de kunne lide appelsiner, som de kunne spise hele, når jeg holdt dem hen til dem.
Jeg turde dog ikke give dem alle på en gang, så de fik nogle hver gang vi
gik forbi.
En aften nogle dage senere var jeg ved at give dem deres appelsiner, og i
det samme kom der et modent ægtepar gående langs stranden.
På afstand kunne jeg se, at de måtte være tyskere. Hun lille og rund og
han bar en ”Kielermütze”.
Da de så mig i færd med at give køerne appelsiner, standsede de op, og manden sagde:
”Wie kann das den angehen?” (Hvordan kan det dog gå an?)
Jeg svarede høfligt, at kreaturerne havde godt af vitaminer, uden dog at fortælle, hvor de
kom fra.
De fortsatte spadsereturen, og jeg kan godt forestille mig, at han vil have svært ved at blive
troet, når han kom hjem til Berlin og fortalte, at i Danmark bliver køerne fodret med appelsiner – men de gør de altså - i hvert fald – engang imellem.
Sandvig, oktober 2009.
Peter Matthiesen

Sognets foredragsforening.
Eftermiddagsforedrag i Svenstrup Forsamlingshus.
Alle dage fra 14 til ca. 16.30 med kaffe og kage – til kun 50 kr. pr person.
3. gang:
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Torsdag d. 28. jan. 2010 kl. 14: Vibeke og Bo Scharff fortæller om projektet: At lytte til

livet
4. gang:
Torsdag d. 25. feb. 2010 kl. 14: Malene Freksen: Vin og brød – og wienerbrød.

FRA KIRKEN
Dåb
Ingen

Døde og begravede
12. november: Irene Christine Junker
25. november: Anne Marie Hansen født Bonde

Viede
Ingen

Kirkebil
Kirkebilen bestilles hos GF-Taxi på telefon 74 45 95 45 senest dagen før gudstjenesten. "Kirkebil" er til rådighed for enhver, der er dårligt gående.

Kirkegården
Graver og kirketjener Torben Nielsen træffes i arbejdstiden 8-14 på kirkegården og på telefon
74 45 63 02.

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 at slide på.
I øvrigt henvises til ”Nyt fra Kirken” i de lokale blade ”E’Svenstruppe´” og ”Rundt om Stevning” samt en ”Kirke-seddel”, der altid ligger fremme i våbenhuset.
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Sognepræst
Bo Scharff
Der er altid mulighed for at træffe sognepræsten enten ved at henvende sig på præstegårdens kontor (den nye sydindgang) eller ved at træffe aftale over telefonen - dog undtagen
mandag. Giv endelig sognepræsten besked, hvis der er viden om, at der på grund af
sygdom eller lignende er brug for et ekstra besøg.
Tlf.: 74 45 62 05 – e-mail: BOSC@km.dk

Menighedsrådet
Der afholdes møder 19. jan., 9. feb., 16. mar., 20. apr., 18. maj., 15. jun.
Der er tale om den 3. tirsdag i hver måned undtagen i februar af hensyn til vinterferien i uge
7.
Den 16. marts er der offentligt regnskabsmøde kl. 1930.
Den 18. maj er der offentligt budgetmøde kl. 1930.
Det årlige syn afholdes lørdag den 16. jan kl. 10.00.
Møderne holdes kl. 19 i mødelokalet ved præstegården.
Menighedsrådets møder er offentlige, og alle interesserede er velkomne. Referater fra menighedsrådsmødet er fremlagt i kirkens våbenhus.
Menighedsrådets medlemmer er (nykonstitueret 13. november): Thomas Damgaard (formand), Asta Broesby-Olsen (næstformand), Bente Purup (kasserer i rådet), Maja Jørgensen
(kontaktperson), Ruth Good, Gert Sommerlund (kirkeværge), Bo Scharff (præst, født medlem).
Uden for rådet: Ole Andersen (medarb. repr.), Ole Rasmussen (kasserer).

Særlige begivenheder i og omkring Svenstrup Kirke:
1. søndag i advent, den 29. november, bærer konfirmanderne julens lys ind i Svenstrup Kirke. Flammen er tændt ved den evigt brændende flamme i kirken over Jesus
fødested i Bethlehem. Fra denne dag vil vi fremover kunne tænde vores lys i kirken ved
denne flamme, som konstant vil brænde i vores kirke. Konfirmanderne deltager i en lysprocession ved indgangen til gudstjenesten, og vi tænder det første lys i adventskransen. Denne
dag er der tillige indvielse af kirkens nye alterdug og brugen af alba ved nadveren (Et bredt
bånd over præstekjolen i den farve, der hører til kirkeårets forskellige højtider).
2. søndag i advent, den 6. december kommer Nordborgkoret og giver ekstra stemmer og
korsatser til gudstjenesten. Bagefter er der kage og gløgg.
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Bedstegudstjeneste - Søndag d. 13. dec. kl. 14.00, 3. søndag i advent
Denne Gudstjeneste står i bedsteforældrenes og børnebørnenes tegn. Bedsteforældrenes,
fordi vi alle har brug for bedstes fortælling og modne kærlighed og børnebørnenes, fordi det
er deres jord. Vores lokale spejdere (KFUM og K) deltager sammen med repræsentanter fra
menighedsgudstjenestegruppen i forberedelse og udførelse. Vi holder Gudstjeneste kl. 14
samtidig med Domkirken i København, hvor ærkebiskop Rowan Williams prædiker i forbindelse med klimatopmødet. Kl. 15.00 slår vi sammen med kirker landet over 350 klokkebedeslag for klimaet. Mellem de to begivenheder er der lidt mundgodt til børnene.
”Vi synger julen ind” 4. søndag i advent, den 20. december kl. 16, og lytter til juleevangeliske læsninger (tema: Overvældende glæde).

Min yndlingssalme.

Salmestafetten har Gunhild Rasmussen modtaget fra Ruth Good:
”Jeg har som salme valgt: ”Menneske din egen magt”
fordi den sætter ord på mange tanker, som jeg ikke selv kan udtrykke.
Dette, at livets Gud ikke træffes på fjerne stjerner, men at vi alle som medmennesker skal
give hinanden hjælp og kærlighed.
Med hilsen
Gunhild Rasmussen (tidligere Stevning)
Nordborg
Stafetten sendes til Dines Nordtorp, Ravnsdam.”

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:
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Engletid:
Grib en stund af stilhed
Kom og hvil dig ved mit vand
Hør dit liv fortalt i mildhed
Følg med mig til livets land.
I et øjeblik af stilhed - for mit ansigts lys du står
Og med tusind engle er jeg her hos dig.
Ja, med tusind engle er jeg på din vej.
Lad mig følge dig, på din vandrings vej
Stille og ydmyg
Som en lytten i dit sind
Går jeg her ved din side
Gud af Gud og menneske - lig.
Genkender du, kærlighedens vej
Ved mine øjnes lys, som falder over dig.

Bo Scharff

Tænd lys!
Når som helst, du har brug for at se lyset skinne over dit liv – over noget eller nogen, som
trænger dertil, så læg din vej forbi Svenstrup Kirke og tænd et lys på døbefonten ved den
flamme, der står her. Flammen er tændt ved det lys, som brænder nede i Betlehemskirken i
Palæstina, som et symbol på, at Kristus én gang for alle har tændt et lys for os ved at komme
os i møde – uanset om vi vil komme ham i møde.
I Svenstrup Kirke venter der et rum på dig, hvor du kan falde til ro og bede om Guds lys over
dit liv. Hans ansigts lys, der lyser over enhver, som dagens lys over jorden.
Her kan du lade dig indhente af din sjæl og lade tankerne tænke det, de vil.
Her kan du tage imod fortællingen om kærlighedens søn, der deler smerten med os og leder
os hen til vores næste, så vi kan finde fred og elske.
Her kan du høre eller læse ordene: ”Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge
byrder, og jeg vil give jer hvile!”

Matt. 11, 28.

MÅ DIN JUL GÅ DIG I MØDE – sognepræsten i Svenstrup
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AKTIVITETSKALENDER
Faste tidspunkter:

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

NOVEMBER
Lørdag
28. nov.
Søndag
29. nov.

”Rundt om Stevning” nr. 127 udkommer.
Kl. 10.30. 1. søndag i advent. (tema: lysets magt over mørket)

DECEMBER
Søndag
06. dec.
Søndag
06. dec.
Tirsdag
08. Dec.
Torsdag
10. dec.
Søndag
13. dec.
18/12 til 3/1 incl.
Søndag
20. dec.
Torsdag
24. dec.
Torsdag
24. dec.
Torsdag
24. dec.
Fredag
25. dec.
Lørdag
26. dec.
Søndag
27. dec.

Kl. 10.30. 2. søndag i advent. (tema: Kærlighedens lys)
Kl. 14.30. Søndagscafé. Kulturhuset.
Kl. 19.30. Vandværkets generalforsamling. Kulturhuset.
Kl. 18.00. Madklub.
Kl. 14.00. 3. søndag i advent. Bedstegudstjeneste. (Børnenes jord)
Skolens juleferie
Kl. 10.30. 4. søndag i advent. (tema: Overvældende glæde)
Kl. 14.00. Juleaften. (Tema: Da kærligheden kom til jorden)
Kl. 15.30. Juleaften. (Tema: Da kærligheden kom til jorden)
Kl. 23.30. Midnatsgudstjeneste. (Tema: De tusind engles nat)
Kl. 10.30. Fødselsdagsgudstjeneste
Kl. 19.30. Julestilhed. Liturgisk gudstjeneste. Stille julemusik.
Kl. 10.30. Fællesgudstjeneste i Egen Kirke ved Kitty H. Jensen

JANUAR
Fredag
Søndag
Søndag
Tirsdag
Søndag
Tirsdag
Søndag
Søndag
Onsdag
Lørdag

Kl. 16.00. Nytårsgudstjeneste.
Kl. 10.30. Gudstjeneste. Hellig Tre Kongers søndag.
Kl. 14.30. Søndagscafé. Kulturhuset.
Kl. 22.00. Hellig Tre Kongers aften. Kulturhusets café.
Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Kl. 18.00. Madklub.
Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Kl. 10.30. Gudstjeneste. Spejdernes nytårsappel. Familiegudstjeneste
Deadline for stof til ”Rundt om Stevning” nr. 128.
”Rundt om Stevning” nr. 128 udkommer.

01. jan.
03. jan.
03. jan.
05. jan.
10. jan.
12. jan.
17. jan.
24. jan.
20. jan.
30. jan.

FEBRUAR
Torsdag
04. feb.
Søndag
07. feb.
Torsdag
11. feb.

Kl. 19.00 Borgermøde. Lokalrådet. Kulturhusets café.
Kl. 14.30. Søndagscafé. Kulturhuset.
Kl. 18.00. Madklub.

EJVIND BOJSEN, SKOLEVÆNGET 12A, TLF. 74 45 83 59. E´mail: ejvind@sonderborg.dk
DEADLINE FOR STOF TIL “RUNDT OM STEVNING” NR. 128 ER DEN 20. JAN. 2010
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