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FORENING           FORMAND/KONTAKTPERSON    
 
 
 
 
Bladudvalg (eboj@stofanet.dk) Ejvind Bojsen 40 92 56 29 
 Skolevænget 12a 
Bådelaug Per Appel 51 58 15 04 
 Hjortspringvej 16 
FOBIS Johannes Good 21 93 43 88 
 Midtvej 1 
Fritidsklubben Klubben er pt. lukket ned                             
   
Grundejerforeningen(Søndermarken) Michael Christensen 28 73 62 16 
 
Fritidsklubben – udlejning til fødselsdage Helle Jordt Henningsen                            27 12 60 98 
Mail: Helle@stevningkulturhus.dk Østermarken 24 
  
Lokalhistorisk forening Vagn Hesselager 74 45 94 21 
 Stevningnorvej 45  
Nørreskov-Skolen (clbi@sonderborg.dk) Carina Bielefeldt 88 72 43 95 
(www.norreskov-skolen.dk) Skolegade 21  
 Pedel Frank Boye  20 97 82 06 
Ringriderforeningen Claus Hansen 21 74 88 58   
 Vestermarken 9    
Skolebestyrelsen Formand Henrik Christensen 23 40 84 34 
 Gl. Guderup 21 
Sognepræst    Pt. ingen sognepræst 
 
Stevning børnehus   Mette Ringsgaard        74 45 86 37 
 Skolevænget 14  
Stevning IF Anette Bendixen 74 45 87 89 
 Skolevænget 24 
Stevning Kulturhus Steffen Fog 60 14 24 13 
 Sandvigvej 4 
Stevning landsbylaug  Lene Thomsen      20 55 05 77 
 Hjortspringvej 19 
Stevning Læseklub Ruth Good 29 90 19 45 
 Sandvigvej 11 
Vandværk (www.guderupvand.dk) Finn Pedersen (vagttelefon) 29 66 85 46 
 
 
 

Se bladet i farver på: http://stevning.infoland.dk/ 
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- en god forbindelse

Søndergade 1 . Guderup . 6430 Nordborg . Tlf. 74 45 84 15

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

Hele familiens
frisør...

Anne Pedersen
Mosevej 5
Tlf. 74 45 88 66



Egebjergvej 15
Stevning

6430 Nordborg
Tlf. 74 41 57 83

Fax 74 41 67 83

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

Tøj til hende og ham
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FRA LANDSBYLAUGET  
 
 
Rundt om Stevning i 2017 
173 16. august 26. august 
174 20. september 30. september 
175 08. november 18. november 
 
 
 
 
 
 

FRA FOBIS 
 
Sankt Hans 
 

 
Traditionen tro fejrer vi Sankt Hans ved Sandvig 

fredag en 23. juni fra kl. 18.00. 

Der vil være mulighed for at købe øl og vand 

samt en ringridderpølse. 

Tag hele familien med og få en hyggelig aften. 

Bålet tændes kl. 19.00 

    

Med venlig hilsen FOBIS 

 

 

FÅ TING KØRT VÆK GRATIS 
 

Jeg tilbyder, når folk har ryddet op/sorteret ud, at køre det hele væk gratis på den betingelse, 

at det som kan bruges, tages med til loppemarked. 

Tilbyder også tømning af dødsbo og evt køb af dødsbo. 

Køber alufælge, som skal på lossepladsen og modtager også bilbatterier. 

 

V.H.Kim Bredall Vestermarken 28, Stevning, 6430 Nordborg, tlf.  6022 6511 
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FRA KULTURHUSET 
 

Aktiviteter og arrangementer: 
 
 
juni 2017 
lørdag  4.jun. kl. 13.00 Kulturhuset    Stevning Musikfestival 2017  
 
september 2017 
lørdag d. 2.sep.  kl. 08.00 Kulturhuset hele huset   Hovedrengøring starter kl. 08.00 med morgenkaf-
fe  
                                                                                                    og fordeling af opgaver. Vi slutter senest kl. 
12.00. 
onsdag d .6.sep. kl.09.00 Vagn Hesselager caféen   PC. Kursus starter (husk tilmelding) 
onsdag d .6.sep. kl.19.00 Vagn Hesselager caféen   PC. Kursus starter (husk tilmelding)  
 
oktober 2017 
fredag d.27.okt.  Kulturhuset salen Musikaften 
 
 
Faste tidspunkter: 
 
Petanque 
torsdage kl. 09.30 – 11.30    Vi spiller hele året - på petanquebanerne eller i salen. 
 
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. Hvis Du/I har en eller flere aktiviteter der skal 
foregå i Stevning Kulturhus, kan den/de offentliggøres her i folderen.  Jeres materiale skal sendes til Steffen 
Fog, Sandvigvej 4, tlf. 60 14 24 13, mail: steffen@stevningkulturhus.dk.  Deadline for materiale til næste udga-
ve er d.14. august. Rundt om Stevning nr.173 udkommer d. 26. august. 
Gå ind på www.stevningkulturhus og se mere om Stevning kulturhus og de aktiviteter og arrangementer der 
foregår. 
 
 
 
 

 
   BØRNEFØDSELSDAGE I FRITIDSKLUBBENS LOKALER  
 
      Hvis du vil afholde en børnefødselsdag i fritidsklubbens lokaler skal du kontakte  
        Helle Jordt Henningsen, mail: Helle@stevningkulturhus.dk, mobil 27 12 60 98 
               Du kan se lejepris og flere andre oplysninger på vores hjemmeside 
     www.stevningkulturhus.dk > Stevning fritidsklub > udlejning til børnefødselsdage 
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Bestyrelsen for Stevning kulturhus fra d. 10. februar 2017: 
 
Steffen Fog 
Sandvigvej 4 

Formand  
Repræsentant i Landsbylauget 
Fondsbestyrer Aktivitetskalen-
der .Tilsyn med bygninger 
Ansvar for booking og nøgler 

 6014 2413 
 

Steffen@stevningkulturhus.dk 
 

John Stavski 
Sandvigvej 7 

Næstformand  
Ansvarlig for hjemmesiden 
Indkøb til arrangementer 

 6127 9213 John@stevningkulturhus.dk 
 

Christian Bonde, Min-
tebjergryde 3, Sydals 

Kasserer   2194 8578 Christian@stevningkulturhus.dk 
 

Heidi Christensen 
Østermarken 35 

Sekretær 
Resourcebank 

 2873 6193 Heidi@stevningkulturhus.dk 
 

Helle Jordt Henningsen 
Østermarken 24 

Bestyrelsesmedlem 
 

  Helle@stevningkulturhus.dk 
 

Allan Madsen 
Søndermarken 12 

Ansvarlig for musik- og lydud-
styr. Pressekontaktkontakt 

 5397 5152 Allan@stevningkulturhus.dk 
 

Brian Hjortlund 
Ravensbjergvej 6A 

Tilsyn med udendørs arealer  2216 1331 Brian@stevningkulturhus.dk 

Jutta Møller 
Søndermarken 12 

Suppleant 
Tilsyn med rengøring 

 6116 6583 Jutta@stevningkulturhus.dk 
 

 
 



Taxi 74 45 95 45 · Bus 74 45 95 70 · www.gftaxi.dk

Forudbestil 
din taxi på

74 45 95 45

Taxi, minibusser, turistbusser 
Taxi op til 8 pers., minibusser op til 19 pers. 
og busser op til 57 pers.
Udflugter, dagsture, flerdagsture – kørsel i ind og udland

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

Massage · Urteterapi · Øreakupunktur

Tlf. 30 20 22 11
www.sundicentrum.dk



Jens Madsen
Stevninggade 23 . 6430 Nordborg

Tlf. 74 45 97 99
www.stevninggaard.dk

Guderup
Butik tlf. 73 15 10 10 · Bagerafdeling tlf. 73 15 10 16

Åbningstider: Alle ugens dage kl. 08.00 - 20.00

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

& Farvehandel Salg til private

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



Vinduespudsning tilbydes 

Vinduespudsning tilbydes   
Pudser op til 1. sals højde med teleskopstang  
Kommer gerne og gir et uforpligtende tilbud. 
Pudser ikke buet glas. 
Kan kontaktes på tlf. 22750177 
Mail: ugebjerg@gmail.com  
Hilsen Henrik Clausen 
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FRA STEVNING BIKERS 
 
 
��
Stevning Bikers 
Nystartet klub for alle unge mellem 9 og 17 år, der kan lide at 

motionere på cykel. 

Vi mødes jo som bekendt på Midtvej 1 (grå lade) hos Johannes 

Good hver mandag kl. 16,30 hvor vi cykler forskellige ruter, ca 

15 km i et tempo, alle kan være med til. 

Det koster 50 kr/ år at deltage. 

Vi udleverer cykelveste, og man skal naturligvis medbringe cykel og hjelm. 

Der er altid en voksen forrest og bagerst, så hvis flere voksne har lyst til at cykle med, er de 

velkomne til at kontakte Johannes Good på 21934388 

  

Så mød endelig op mandage kl. 16,30 til en hyggelig gang motionscykling. 

Hilsen Stevning Bikers 

 

FRA LOKALHISTORISK 
 

Lokalhistorisk forening holder ferie i juli og august. Vi åbner igen mandag d. 4. september, 

derefter 1. og 3. mandag hver måned fra 14 til 17. 

      Sine Møller 

 

 

 
Side 14 nederst:  
Vinduepudser Henrik Clausen 
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FRA NØRRESKOV-SKOLEN 
www.norreskov-skolen.dk 
 

Undervisningseffekten stiger markant på Nørreskov-Skolen 
 
Nørreskov-Skolen ligger på en delt 3. plads blandt Sønderborg Kommunes folkeskoler 

og nationalt på plads 236 ud af 1327 skoler! 

 

Gennem de senere år, er der fra national side kommet meget fokus på, om skolerne er i 

stand til at lære eleverne lige som meget, som der forventes. Det betyder, at alle skoler i hele 

Danmark, hvert år, bliver målt på, om de løfter eleverne fagligt, så meget som det kan forven-

tes – ud fra den elevgruppe, hver skole har. Tanken er altså, at alle skoler kan måles efter 

samme system, fordi man i systemet ikke forventer det samme af en skole i et område med 

meget svage familier som af en skole i et område med meget stærke familier (socioøkonomi-

ske tal). 

 

Indtil for et år siden, har vi på Nørreskov-Skolen ikke været dygtige nok. Vi har gennem de 

år, som undervisningseffekten er blevet målt, ikke løftet eleverne, som det forventedes. MEN 

det gør vi nu – og mere til! 

 

Hvert år bliver der lavet en rangliste over alle skoler i hele landet og i den netop offentliggjor-

de liste (for skoleåret 2015 / 2016), har Nørreskov-Skolen fået en rigtig fin placering: Fra at 

ligge blandt de nederste 20% af skolerne i Danmark, ligger vi nu blandt de øverste 20% - el-

ler sagt med andre ord: Vi har skiftet plads 1189 ud med plads 236. Det betyder, at vi har 

avanceret 953 pladser! I alt er 1327 skoler blevet ranglistet i denne omgang.  

 

Det er tænketanken CEPOS, der laver denne rangliste som bygger på tal fra Undervisnings-

ministeriet – læs mere på www.undervisningseffekt.dk 

 

Linjerne har effekt 
Sådan en kæmpe forbedring sker ikke uden grund! Det er vi meget bevidste omkring! Skolen 

startede i 2013 læringsstile-linjer op i udskolingen fra 7.-9. klasse og de første elever, der er 

undervist efter læringsstilene i Comm’ ON, Hands ON og Head ON, fik i sommer deres af-

gangsprøver – som undervisningseffekten bygger på. 
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Et resultat der forpligter! 
Vi er MEGET stolte over vores præstation, men vi er også godt klar over, at det forpligter! De 

seneste år har elevtallet gjort, at vi ikke har kunne oprette linjerne, som vi gerne ville, men 

resultatet her gør, at jeg og lærerne i udskolingen har lovet hinanden, at vi ser på, hvordan vi 

kan føre linjerne videre i en version 2.0 – til gavn for vores elever, hvilket også er skolebesty-

relsens ønske! 

 

Med linjerne har vi har helt klart fundet nogle læringsmetoder til skolens ældste elever, som 

gør, at vi kan løfte eleverne der hvor de er fagligt, ved at lære dem nyt og svært stof på den 

bedst mulige måde for den enkelte.  

Hvordan vi fremover kommer til at kunne se linjerne på Nørreskov-Skolen ved vi endnu ikke, 

men vi glæder os til at finde modellen, for vi ønsker også at vi i fremtiden kan løfte eleverne 

fagligt, så de har det bedste udgangspunkt for fortsat uddannelse – dét er og bliver vores 

fornemmeste opgave som folkeskole. 

 

      Med venlig hilsen 
      Carina Bielefeldt 
      Skoleleder 
 

Sønderborg Kommunes skoler 

Nørreskov-Skolens nye placering er en delt 3. plads blandt folkeskolerne i kommunen og en 

delt 5. plads ud af alle 22 skoler, der opererer i Sønderborg Kommunes område.  

 
 

Plads til alle 
Nu er foråret over os og traditionen tro slog Nør-

reskovskolen i Guderup dørene op for den årlige skole-

fest. 

I år var datoen torsdag d. 6/4 kl. 17-20.  

Ugen op til skolefesten havde elever og lærere på skolen 

arbejdet med en international emneuge under temaet 

”Medborgerskab”. Emneugen er arrangeret af Vidensby 

Sønderborg. I denne forbindelse havde Nørreskovskolen 

valgt at lade skolefestens overskrift i år være: 

”Nørreskovskolen - plads til alle”. 

I denne forbindelse var der udskrevet en logokonkur-  
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rence blandt eleverne. Det blev Mai fra 1.a og Latifa fra 3.b, som i fællesskab løb af med sej-

ren. 

Også i år havde skolefesten mange spændende og underholdende aktiviteter at byde på:  

6. årgang spillede teaterforestillingen ”Klods Hans” for 

resten af skolen. Tidligere på dagen var børnene fra 

Guderup børnehave på besøg for at se generalfore-

stillingen. 

7. og 8. årgang sørgede for forplejning til festdeltager-

ne. I år blev der serveret pizza, kage, hotdogs, soda-

vand og kaffe/te til fordelagtige priser. 

Skolens øvrige elever stod klassevis for diverse 

spændende aktiviteter i klasseboderne, som var op-

stillet i Guderup Hallen. 

Der var som sædvanlig stor opbakning omkring ar-

rangementet, hvor alle – både store og små elever, 

forældre, lærere samt teknisk personale på Nør-

reskovskolen – var med til at skabe en dejlig, fælles 

fest! 

     

 På gensyn til næste år! 

       Festudvalget på Nørreskov-Skolen 

 
                
 
 
Team Rynkeby Skoleløbet 2017 
 
Fredag d. 7. april deltog Nørreskov-Skolens elever for 

første gang i Skoleløbet. Alle klasser deltog, på nær 4. 

årgang som var i Aabenraa. Med deres deltagelse i 

Team Rynkeby Skoleløbet skulle eleverne være med til 

at samle penge ind til Børnelungefonden, der arbejder 

for, at flere lungesyge børn og unge kan få et bedre liv 

med deres sygdom. 

 

Det var ikke vigtigt, hvor meget den enkelte elev eller klasse fik samle ind til formålet. Det 

vigtigste ved Skoleløbet er, at eleverne er fælles om det. 
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Eleverne, der deltager i Team Rynkeby 

Skoleløbet, har mulighed for at samle 

penge ind til Børnelungefonden ved at 

indgå mikrosponsorater med familie og 

venner der opfordres til at give et 

beskedent beløb per omgang eller 

kilometer, den enkelte elev løber i 

forbindelse med løbet. 

Alle danske bidrag går ubeskåret til 

Børnelungefonden, der forpligter sig til at bruge mindst 70 procent af de indsamlede midler til 

forskning i kritiske lungesygdomme blandt børn.  

Alle klasser fulgtes ad ned til Stadion hvor banen var markeret med både flag og banner. Tre 

seje piger, Claudia og Laura H fra 7A og Jasmin fra 8C sørgede for vi blev godt opvarmet 

inden det hele gik i gang. 

 

Vi løb på i en time. For hver 500 m fik eleverne en streg; nogle på armen, på kinden eller på 

et løbekort.  Humøret var højt og der blevet løbet, gået og ikke mindst grinet og hygget en 

masse.  

 

Til sidst blev alle streger registreret og eleverne fik juice og Super Brugsen i Guderup havde 

sponsoreret en masse lækker frugt til os. 

 

Det var en rigtig god dag og efter lidt udregning kunne vi konstatere at eleverne tilsammen 

havde løbet 1717,5 km på den time – super flot. 

 

Vi håber at Team Rynkeby Skoleløb kunne gå hen og blive en ny tradition på Nørreskov-

Skolen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



R
eparationer udføres m

ed 
garanti - få et gratis prisoverslag 
inden du beslutter dig for en rep.

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 landæg..!

Sæsonpræget udvalg, da vi kun sælger danske 
varer, enten egen avl, eller lokalt produceret.

Æg fra vores fritgående høns 15 stk. 30 kr.

NYHED
Aronia 
Shots

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

Antik-urmager
Rep. af antikke ure samt andre stor-ure

Ole Bjørn Pedersen
Faguddannet urmager

Rypevej 62 1. tv. . Langesø . 6430 Nordborg
7445 6434 / 2023 6434
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FRA SVENSTRUP FRISKOLE  
 
 
Ny hjemmeside 
I februar kom den nye hjemmeside op at køre. Efter at have haft den samme hjemmeside 
siden skolen startede, var det tid for en grafisk og teknisk opgradering, og det skal jeg love 
for at vi har fået. Klik ind forbi www.svenstrupfriskole.dk og se resultatet, hvis ikke du allerede 
har været der. Du kan også se nyt fra skolen på facebook.com/svenstrupfriskole, hvor vi 
jævnligt lægger billeder og små videoer op. Facebook siden er lavet som en virksomheds-
side, så man ikke behøver selv at være på Facebook for at kunne se siden. 
 

Svenstrup Friskoles SFO til SUF opvisning 
Lørdag d. 25. marts deltog børnene fra Svenstrup Friskoles SFO i SUF’s årlige gymnastikop-
visning i Guderuphallen. Bevægelse indgår naturligt i programmet for skolems miniSFO’ere 
og i vinter fik SFO-leder Annette Frandsen den lyse ide, at spørge SUF om SFO måtte være 
med til opvisningen. Det måtte de heldigvis gerne, og så fik Annette og Jessie ellers sat gang 
i et opvisningsprogram til eleverne. Der er blevet svedt og grinet rigtig meget i miniSFO, når 
der skulle øves, ligesom SFO-børnene også har vist skolens øvrige elever, hvad de har lært 
ved morgensamlingerne.  

 
Til opvisningen gik eleverne på med krum hals og stor koncentration. I løbet af de 10 minutter 
SFO-børnene var på stod de nærmest ikke stille, men hoppede, dansede og fik strakt krop-
pen i alle mulige retninger samtidig med at smilede over hele femøren. Tak for indsatsen! 
Vi håber at vi må være med igen til næste år, og måske skal vi endda udvide holdet? Idræt er 
jo blevet et prøvefag, og en af disciplinerne til prøven kunne være at sammensætte et gym-
nastikprogram. Her har de kommende elever i 9. klasse alletiders mulighed, ikke bare for at 
lave et program og få det øvet med en flok elever, men også at få lov til at holde generalprø-
ve, på en mulig afgangsprøve i idræt, med publikum på. Vi får se om de er med på ideen, når 
vi skal evaluere årets opvisning. 
 
Programmering som valgfag 
Når det nye skoleår starter d. 14. august, har vi flere nye valgfag på programmet. For nyligt 
kunne man i dagspressen høre Digitalt Vækstpanel, med Danfoss' koncernchef Niels B. 
Christiansen i spidsen, anbefale at Informatik bliver et nyt obligatorisk fag i folkeskolen. På 
dette område, er Svenstrup Friskole allerede godt med, idet alle elever har en iPad til rådig-
hed og mange af skolens materialer ligger på digitale undervisningsportaler. Nu tager vi 
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skridtet videre, og lærer eleverne at programmere. I første omgang bliver det i et valgfag for 
de ældste elever, hvor de starter med at lave programmer til LEGO Mindstorms. Efterfølgen-
de skal de bruge de opnåede kundskaber til at bygge deres egen computer baseret på f.eks. 
Raspberry Pi platformen eller lignende, og måske endda også gå skridtet endnu videre og 
lave deres egne apps til mobiltelefon eller tablet. 
Til formålet har vores støtteforening foræret skolen 5 sæt Lego Mindstorms EV3 Education, 
som både elever og medarbejdere glæder sig til at gå om bord i. Mindstorms sættene kan, ud 
over anvendelsen til at lære programmeringens kunst, desuden bruges i flere af skolens an-
dre fag og projekter. 
 

Ekspeditionslæring på Svenstrup Friskole 
Nu tager vi ekspeditionslæringen op på et nyt plan. Skolen har siden sin start brugt ekspedi-
tionslæring til mange lokale projekter, og nu udvider vi elevernes og skolens horisont på dette 
område og kigger ud i verden. Det første projekt vi afvikler til efteråret, handler direkte om 
verden. Mange skoler har gennem tiden lavet by-projekter, hvor man har etableret forretnin-
ger, banker og andre institutioner og har leget samfund i en uge. Vi laver et lignende projekt, 
hvor det bliver verden, som er udgangspunktet og hvor eleverne skal repræsentere netop det 
land eller den verdensdel de har valgt at arbejde med. Så i stedet for at fokusere på et lille 
samfund, bliver det hele lande og disses særpræg eleverne skal arbejde med. 
Det næste store projekt, som dog først ligger i foråret 2018, kommer til at handle om bære-
dygtighed. Den præcise beskrivelse er endnu ikke klar, men sikkert er det, at vi skal have 
gjort eleverne bevidste om de aftryk de selv sætter på jorden og de muligheder, de selv har 
som forbrugere for at mindske presset på vores fælles jord. 
Det sidste større projekt, vi skal arbejde med næste skoleår, bliver et 3-årigt projekt om Vejr- 
og klimaforandringer. Gennem daglige registreringer af vejret i Svenstrup og sammenligning 
med lignende registreringer andre steder i verden, skal eleverne være med til at lave en stor 
datasamling, som bl.a. kan benyttes i geografi, fysik/kemi og matematik. Vi arbejder også på 
at finde et par venskabsklasser til eleverne, hvor de kan få gavn af deres sprogkundskaber, 
når de skal udveksle data om det lokale vejr og de udfordringer vejr- og klimaændringerne 
giver i den anden skoles område. Som kronen på værket, er det planen at skolens elever i 9. 
klasse skal på en tur ud i verden for, med egne øjne, at se konsekvenserne af de klimaforan-
dringer vderden allerede nu har set. Hvor turen præcist kommer til at gå hen, er endnu ikke 
helt fastlagt, da vi først skal se, hvor mange penge vi kan rejse til projektet.  
Ud over de store, fælles projekter, arbejder vi også med mindre projekter i de enkelte klasser. 
Senest har eleverne udgivet et magasin om "Min og din krop", hvor de fortæller eller tegner 
om det, de har lært i E-L projektet af samme navn. Magasinet kan hentes på skolen eller læ-
ses på skolens hjemmeside. 
 
Ledige pladser 
Vi har ledige pladser i alle skolens klasser, og hvis du tænker på, om Svenstrup Friskole må-
ske er noget for dit/dine børn, er du velkommen til at kontakte skolen for at få en rundvisning 
og en snak om, hvad vi er for nogen og, hvad det er vi gør som gør vores skole til noget sær-
ligt. 
Du kan enten ringe til skolen på tlf.: 6467 7681 eller maile til kontakt@svenstrupfriskole.dk. 
      Arne Munkgaard 
      Skoleleder 
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FRA RINGRIDERFORENINGEN 
 

Stevning ringridning anno 2017 
 
- vil I år være anderledes end de andre år, grundet manglende hænder til at få det hele ar-
rangeret og gjort klar. 
 
Ringridning er lørdag d. 2/9 og det vil udelukkende kun blive afholdt Ringridning for heste og 
havetraktorer og altså INGEN cykel ringridning og aftenfest!!! 
 
Alle der deltager i ringridning skal medbringe en passende ærespræmie man selv ville blive 
glad for at vinde, og som så kommer på et fælles præmiebord. 
 
Nærmere info om dagen osv vil blive omdelt på flyer som vanlig vis. 
 
Vi håber der er nogen der ude som har lyst, og kan afse lidt tid til at være med til at arrangere 
vores ringridning fremover, ellers har Stevning ringridning desværre ikke den store fremtid.  
 
Der kan tages kontakt til Claus Hansen eller Marianne von Qualen. 
 
     Med venlig hilsen  
     Ringrider bestyrelsen 
 
 

FRA MENIGHEDSRÅDET 
 
 
 
Ny præst 
Maiko Barbara Cordelia Miyamoto er ansat i stillingen som vikarierende sognepræst i Sven-

strup Pastorat i perioden 15. juni – 14. december. Indsættelsesgudstjeneste er d. 18. juni kl. 

10.30. 

Der vil efter gudstjenesten være et let traktement i konfirmandladen. 

 

TILMELDING til    Jonna Olsen tlf.   61 30 13 41  gerne sms 

                                   Maja Jørgensen tlf.  25 47 00 50 gerne sms 

Maiko bor pt. i Gelsted ved Middelfart, hun er lærerstuderende og afslutter uddannelsen i juni 

mdr. Hun er også ordineret præst. 

Maiko flytter ind i præstegården d. 1. juni, sammen med sin hund Bernhard, som er en hyr-

dehund. Vi håber hun bliver glad for at være her. 
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Altergang 
Det vil fra d. 18. juni være mulig at vælge saft frem for vin ved nadver. 
 
Konfirmation den 9. april 
Stemningen var god, vejret var godt. En god 

oplevelse alt i alt.  Hvor ser I alle smukke ud, 

håber I havde en dejlig dag. 

 
 
 
 
Sognecafé 
Sidst var Sofie Hansen og fortælle om Ikoner. Det blev gjort 

på en meget spændende og kompetent måde. Det var 

tydelig at høre, at der lå en meget stor viden og interesse 

bag. Endnu engang tak for en meget spændende 

eftermiddag. 

Onsdag d. 21. Juni kl. 14.30 – 16.00 

Denne gang er vores nye Præst Maiko med og vil gerne 

fortælle noget om sig selv. Så kom og vær med til at gøre 

det til en god start for Maiko. Der er selvfølgelig kaffe på 

kanden også denne dag. 

 

Fyraftensstilhed 
Der er forsat fyraftensstilhed hver mandag fra kl. 14.30 – 16.00. 
 
 
 
Aflåsning af kirken 
Menighedsrådet har besluttet at aflåse kirken i nattetimerne i en periode frem til jul. Kirken vil 

fremover være aflåst uden for gravers arbejdstid af hensyn til forsikring og evt. indbrud. 

 

Kirkeværter 
Vi mangler kirkeværter. Er der nogen, der kunne tænke sig at være med til at tænde lys i kir-

ken, dele salmebøger ud, læse indgangsbøn, udgangsbøn og kirkebøn. Kunne det ha din 

interesse, så kontakt Martha Thomsen på tlf. 2191 7675. 
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Bag om kirken 
Klokketårn – Det er nu så vidt, at det nye ringeanlæg er taget i brug. Billederne viser tårn, 

teknik og montering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sommerfest 
Igen i år holder vi sommerfest i haven ved præstegården, Kalvehavevej 3 Svenstrup. 

FREDAG d. 25. august fra kl. 17.00 – 20.00 
Vi inviterer alle fra sognet til en forhåbentlig lun sommerfest. Der vil være levende musik, bål 

med mulighed for snobrød. 

Vi tænder op i gril, laver grøn salat og kartoffelsalat, du medbringer pølser/kød.  

Senere er der kaffe og kage. 

Drikkevarer kan købes eller medbringes. 

Medbring tæppe og klapstol, vi har et begrænset antal stole og borde. 

Kom og vær med til en hyggelig aften for hele familien. 

Præstegård 
Stråtaget på konfirmandlængen skal skiftes. Arbejdet er i gang og forventes færdig om ca. 14 

dage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venlig hilsen Jonna Olsen 
 

   

 

 



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

- alt snedker- og tømrerarbejde udføres
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Guldkonfirmation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktoplysninger 
 
 
Graver  Torben Nielsen 
  Træffetid hverdage (undtagen mandage) kl. 8-14 
  Tlf. 7445 6302, mobil 3145 8400 
Formand  Leo Vindahl Olsen 
  Tlf. 7445 8211, mobil 2674 6211 
Kirkebil  Bestilles på GF-Taxi på tlf. 7445 9545 senest dagen før gudstjene-
  sten 
Hjemmeside  www.svenstrupkirke.dk 
Facebook  Find facebook på hjemmesiden. 
 
 
 
 
 
 
 

Side 27 nederst 
Als Tømrerne 
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AKTIVITETSKALENDER 
 
Faste tidspunkter: Mandage: 1. og 3. mandag i hver måned. Lokalhistorisk åben 
 fra 14-17. OBS. Lukket i juli og august. 
  

  
 
 
 
 
 
MAJ 
Lørdag 27. maj "Rundt om Stevning" nr. 172 udkommer. 
Søndag 28. maj Kl. 10.30. Menighedsgudstjeneste. 
 
JUNI 
Lørdag 03. jun. Kl. 13.00 til 01.00. Stevning musikfestival. 
3/6 til 5/6 incl. Pinseferie. 
Søndag 04. jun. Kl. 10.30. Gudstjeneste.  Niels Refskou. 
Mandag 05. jun. Kl. 14.00. Fællesgudstjeneste på Nygård. 
Søndag 11. jun. Kl. 10.30. Gudstjeneste. Ole W. Sørensen. 
Søndag 18. jun. Kl. 10.30. Indsættelse af Maiko Barbara Cordelia Miyamoto. 
Onsdag 21. jun. Kl. 14.30 til 16.00. Sognecafé. 
Fredag 23. jun. Kl. 18.00. Sankt Hans fest ved Sandvig. FOBIS. 
24/6 til 13/8 incl. Nørreskov-Skolens sommerferie. 
Søndag 25. jun. Kl. 10.30. Gudstjeneste. Maiko. 
 
JULI 
Søndag 02. jul. Kl. 10.30. Gudstjeneste. Maiko. 
Søndag 09. jul. Kl. 10.30. Gudstjeneste. Maiko. 
Søndag 16. jul. Kl. 10.30. Gudstjeneste. Maiko. 
Søndag 23. jul. Ingen gudstjeneste. 
Søndag 30. jul. Kl. 10.30. Gudstjeneste Maiko. 
  
 
AUGUST 
Søndag 06. aug. Kl. 10.30. Gudstjeneste. Maiko. 
Søndag 13. aug. Kl. 10.30. Gudstjeneste. MAiko. 
Onsdag 16. aug. Deadline til "Rundt om Stevning" nr. 173. 
Søndag 20. aug. Kl. 10.30. Menighedsgudstjeneste. 
Lørdag 26. aug. "Rundt om Stevning" nr. 173 udkommer. 
Søndag 27. aug. Kl. 10.30. Gudstjeneste. Maiko. 
 
SEPTEMBER 
Lørdag 02. sep. Stevning Ringridning. 
 
 
Næste nr. af ”Rundt om Stevning”: 
EJVIND BOJSEN, SKOLEVÆNGET 12A, TLF. 4092 5629. Mail: eboj@stofanet.dk  
DEADLINE FOR STOF TIL “RUNDT OM STEVNING” NR. 173 ER DEN 16. AUG. 2017. 


