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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 Sker via Kulturhusets hjemmeside: www.stevningkulturhus.dk  
  
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 David Hildebrandt  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    Maiko Barbara Cordelia Miyamoto    7445 6205/2167 7205 
   Mail: maimi@km.dk   
 
Stevning Børnehus    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/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3 
 

FRA LANDSBYLAUGET  
 
 
JULETRÆSTÆNDING I STEVNING 
Nu er julemanden atter på vej til Stevning for at tænde byens julelys ”Under kastanjen”. Vi 

håber, at rigtig mange børn vil komme og tage imod julemanden LØRDAG DEN 1. 

DECEMBER KL.15.00  

Når vi har sunget og danset omkring juletræet, går vi hen i kulturhuset, hvor 

julemanden vil dele julegodter ud til børnene, mens de voksne kan få æbleskiver 

og gløgg. Håber at se rigtig mange børn og voksne.  

De bedste julehilsner fra Julemanden/Stevning Landsbylaug. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rundt om Stevning i 2019 
182 16. januar 26. januar 
183 13. marts 23. marts 
184 15. maj 25. maj 
185 14. august 24. august 
186 18. september 28. september 
187 06. november 16. november 
 
	

Mailingliste  

Stevninglandsbylaug@gmail.com  har en distributionsliste til e-mails fra f.eks. Kulturhuset og 

Landsbylauget. En stor del af de registrerede adresser er desværre enten nedlagte eller for-

kerte. Hvis du gerne vil modtage e-mails om begivenheder i Stevning, så send en mail til 

Stevninglandsbylaug@gmail.com og skriv ”Ja tak” i emnefeltet. 

 

 



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 

- 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



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
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FRA NØRRESKOV-SKOLEN 
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Nørreskov-Skolens ferieplan 19/20 
1.	skoledag	efter	sommerferien	–	mandag	den	12.	august	2019	 
 
Efterårsferie..........  
Juleferie...............	 
Vinterferie............. 
Påskeferie............ 
St. Bededag..........  
Kristi Himmelfartsferie...  
Pinseferie..............  
Grundlovsdag  
Sommerferie..........  

 
Lørdag den 12. oktober -  
Lørdag	den	21.	december	-
Lørdag den 8. februar -  
Lørdag den 4. april -  
Fredag den 8. maj -  
Torsdag den 21. maj -  
Lørdag den 30. maj -  
Fredag den 5. juni -  
Lørdag den 27. juni  
 

 
søndag den 20. oktober 2019  
torsdag	den	2.	januar	2020	 
søndag den 16. februar 2020 
mandag den 13. april 2020  
søndag den 10. maj 2020  
søndag den 24. maj 2020  
mandag den 1. juni 2020  
fredag den 5. juni 2020

De nævnte dage inklusive. 
Hertil kommer de lørdage og søndage, der ikke er omfattet af ovenstående. Antal skoledage: 200.  
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Nyt fra Nørreskov-Skolen 
 
 
Rullende skolestart på 
Nørreskov-Skolen 
 
Så er det snart tid til at skrive børn ind 
til skolestart for kommende skoleår.  
 
På Nørreskov-Skolen har vi rullende 
skolestart, hvilket betyder, at eleverne 
har mulighed for at starte på tre 
tidspunkter af året – i stedet for ét.  
 
Det giver store muligheder for, at vi 
kan lade børnene starte så tæt på 
deres 6 års fødselsdag som muligt, 
fremfor én samlet dato for alle, der 
fylder 6 år i kalenderåret 2019. 
 
Samtidig giver det og også 
muligheder for at tage i mod børn, 
som er tidligere skoleparat end en 
augustoptag giver mulighed for – eller 
vente til næste rul, hvis barnet 
vurderes at have behov for lidt mere 
tid til at blive skoleparat. Alt dette 
vurderes og aftales i samarbejde 
mellem forældre og institution og 
med sparring fra Nørreskov-Skolen. 
 
For skoleåret 2019 / 2020 modtager vi 
elever på følgende tre opstartsdatoer: 
 
13. august 2019 - 5. november 2019 
og 3. marts 2020. 
 
På Nørreskov-Skolens hjemmeside 
www.norreskov-skolen.dk kan man 
læse meget mere om, hvordan vi 
arbejder med rullende skolestart. 
 
 

 
 
 
Følg os på Facebook 
 

Linjehold for 6. – 9. årgang 
Efter et par år, hvor vi har arbejdet 
med at tilrette vores tidligere linje-
model, har vi siden sommerferien 
undervist 6.- 9. årgang på linjer i 
dansk, matematik, engelsk og tysk.  
 
Linjerne er beskrevet i vores 
linjebrochure som kan findes på 
Nørreskov-Skolens hjemmeside 
www.norreskov-skolen.dk. Linjernes 
udgangspunkt er fortsat læringsstile, 
men i vores nye version, har vi justeret 
og tilrettet med vores erfaringer fra de 
første fire år.  
 
Åben Skole – for alle 
Igen i år afholder vi Åben Skole i 
forbindelse med, at alle eleverne 
arbejder med de 17 verdensmål. Det 
sker torsdag d. 22. november 2018. 
Skolen er åben for alle mellem kl. 
14.00 og 17.30.  
 
Se annoncen her i bladet. 
 
 
Aldersintegreret undervisning 
Fra august har vi på hele skolen 
arbejdet med aldersintegreret 
undervisning fra 0. – 9. årgang – men i 
forskellige modeller. I kan læse mere 
omkring aldersintegreret undervisning 
på Nørreskov-Skolens hjemmeside 
www.norreskov-skolen.dk. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Carina Bielefeldt 
skoleleder 

 
 
 



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

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

- alt snedker- og tømrerarbejde udføres



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

& FarvehandelSalg til private

Hjortspringvej 17 . 6430 Nordborg . Mobil: 24 24 14 94
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FRA RINGRIDERFORENINGEN 
 
Der blev d. 21/9-18 afholdt ekstraordinær generalforsamling i Ringrider-

foreningen. 

Der blev her udformet nye vedtægter for Stevning Ringriderforeing og herefter 

valgt en ny bestyrelse. Denne blev følgende:  
 
 
 
Formand: Lene Nissen.  
Kasserer: Kia Hougaard.  
Bestyrelsesmedlem: June Andersen.  
Bestyrelsesmedlem: Mie Jensby.  
Bestyrelsesmedlem: Heinz Carstensen. 
 
 
Ringriderforeningen vil for eftertiden afholde generalforsamling i forbindelse 

med borgermødet, første gang i februar 2019. 
 

I tilfælde af, at der skulle sidde nogle, der har lyst til at hjælpe os næste år, må I 

meget gerne kontakte Lene Nissen på tlf. 22442154.  
 
 
     Med venlig hilsen 
     Ringriderforeningen 
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FRA CAFÈEN 
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DET FOREGÅR 
 

I 

 

Skolevænget 14 
 

2018 – 19 
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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: sfogsv4@gmail.com.  Deadline for materiale til næste udgave er d.16. 
januar. Rundt om Stevning nr.182 udkommer d. 26. januar. 
Gå ind på www.stevningkulturhus og se mere om Stevning kulturhus og de aktiviteter og arrangementer der 
foregår. 
november 2018 
lørdag  24.nov. kl. 14.00 Kulturhuset caféen spille-eftermiddag for hele familien fra kl. 14.00  
til     kl.17.00.  
     
december 2018  
lørdag    1.dec. kl. Landsbylauget  Juletræet tændes 
søndag   2.dec. kl. 14.30  Søndagscaféen caféen Caféen er åben fra kl. 14.30  til kl. 16.30 
 
januar 2019 
lørdag     5. jan kl. 22.30 Kulturhuset salen Hellig Tre Konger fest.  
                                                                                                    kl. 23.30  afsløres de udklædte  
søndag    6.jan. kl. 14.30  Søndagscaféen caféen Caféen er åben fra kl. 14.30  til kl. 16.30 
 
februar 2019 
søndag    3.feb. kl. 14.30  Søndagscaféen caféen Caféen er åben fra kl. 14.30  til kl. 16.30 
torsdag  28 feb. kl. 19.00 Landsbylauget caféen borgermøde 
 
marts 2019 
søndag   3.mar. kl. Fobis       caféen + salen     fastelavn 
onsdag   6. mar. kl. Fobis  salen dilettant teater 
fredag    8. mar. kl.  Fobis salen dilettant teater  
lørdag     9.mar. kl. Fobis salen dilettant teater 
 
Faste tidspunkter: 
Petanque 
    torsdage kl. 09.30 – 11.30    Vi spiller hele året - på petanquebanen eller i salen.   
Linedance - for let øvede / øvede 
 Bente Philipsen tlf. 20 46 10 29 
   Mandage kl. 17.30 – 19.00      i multisalen  starter d. 03.09. 2018  slutter i april 2019 
Strikkeklub 
 Dorte Nissen tlf. 31 37 08 97 
  Torsdage kl. 17.00 – 19.30            i klublokalerne starter d. 12.09.2018 slutter i april 2019   
Motionsgymnastik: Stevning Idræts Forening  
 Yderligere information ved Margit Schmidt tlf. 26 56 81 97 
    Tirsdage kl. 11.00 – 12.00 i multisalen.                  starter d. 11.09.18.  slutter d. 12.03.2019           
 Motionsbadminton i Gymnastiksalen: Stevning Idrætsforening   
  Tildeling af tider ved Linda Christensen tlf. 60 94 27 42 
   Tirsdage kl. 16.00 – 21.00 i multisalen.                  starter d. 11.09.18.  slutter d. 26.03.2019    
   Onsdage kl. 16.00 – 21.00 i multisalen.                  starter d. 12.09.18.  slutter d. 27.03.2019   
   Torsdage kl. 16.00 – 21.00 i multisalen.                 starter d. 13.09.18.  slutter d. 28.03.2019  
PC kurser i Stevning Kulturhus: Vagn Hesselager er instruktør 
 Tilmelding og information ved Vagn Hesselager tlf. 40 18 20 60 mail: vagn@hesselager.com     
    Hold nr. 1-2019: Onsdage kl. 09.00 – 11.00 i Caféen  starter d. 2. januar – sluttet d. 13. marts 2019. 
                                                                                                                      (der er ikke kursus d. 13. februar) 
    Hold nr. 2-2019: Onsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen  starter  d. 2. januar – slutter d. 13. marts 2019.    
                                                                                                                     (der er ikke kursus d. 13. februar) 
    Lokalhistorisk Forening: Åbent hus - alle er velkomne  
   Der er åbent 1. og 3. mandag i måneden kl. 14.00 – 17.00          (undtaget juli, august og december måned)              
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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 LOKALHISTORISK 
 
100 år siden....... 
Den 11. november 2018 er det 100 år siden, at 1. Verdenskrig sluttede. I den anledning har 

Lokalhistorisk Arkiv forfattet en beretning om de russiske krigafanger, som blev holdt fanget 

her i vores område. 

 
Russiske Krigsfanger i Stevning og Svenstrup 
Hvorfor kom de? 

Tyskland erklærede Rusland krig 1. august 1914. 

D 26-29. august kom det til slaget ved Tannenberg, 92 000 uskadte og 30 000 sårede russe-

re blev taget til fange, resten dræbte eller på flugt mod Warszawa, bort fra det tabte slags 

kaos. I det næste slag på den tyske Østfront tog tyskerne ca. 45 000 fanger, så i alt var nu ca 

175 000 russere på vej til tilværelsen som krigsfanger i lejre rundt om i det tyske kejserrige. 

En del af dem endte i Sønderjylland. 

I november kæmpede de i det nordlige Polen. Efter at det gik lidt frem og tilbage i voldsomme 

kampe endte det 6. februar, tyskerne havde yderligere 50 000 russere som krigsfanger. 

I februar var der et voldsomt slag nord og syd for Warzawa benævnt slaget ved Lods. Da 

slaget d 21. var slut, var yderligere 110 000 krigsfanger. 

Det næste slag sidst i april og først i maj endte med at tyskerne tog yderligere 14 0000 fan-

ger. Da kampene ebbede ud i august 1915 havde tyskerne taget lalt 325 000 fanger. 

Dette er i hovedtrækket fortællingen om baggrunden for de mange russiske krigsfanger, der 

nu fyldte de tyske fangelejre under 1. Verdenskrig, og hvoraf en del også nåede op til lejrene 

i Sønderjylland, hvorfra de blev fordelt ud til arbejdsopgaver, især til landbruget rundt om i 

sognene, hvor de i hovedtræk blev en vellidt og påskønnet hjælp, efter at en stor del af den 

lokale mandlige befolkning var eller efterhånden blev indkaldt til tjeneste inden for den tyske 

værnemagt. 

Da de beskrevne store slag stilnede af, var der ca. 1,7 millioner russiske krigsfanger i nogle 

få store lejre i Mecklenburg og Pommern. 

De tyske myndigheder stod her over for en gigantisk opgave med at tage vare på disse lejre, 

og hurtigt blev de præget af overbelægning, sult og sygdom.  

Der blev oprettet 2 store lejre i Sønderjylland en ved Løgumkloster og en ved Bajstrup ved 

Tinglev. Senere blev de fordelt lokalt ud til landsbyerne, hvor de hjalp til på gårdene. 

Kilde: Russiske krigsfanger i Sønderjylland, N.P: Wiborg, Historisk Arkiv for Haderslev  

kommune.     
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Svenstrup 
 

Russiske krigsfanger i Svenstrup 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om natten overnattede de i laden på gården Voldgade 5. 
 
 
 
  
I Svenstrup og Torup overnattede de i et 

par kamre oven på Davidsens snedker-

værksted på Nordborgvej 80 

Fangerne blev fra overnatningsstedet  af en 

vagtmand ført ud til de forskellige gårde 

tidligt om morgenen. Her arbejdede de så 

hele dagen og blev så igen om aftenen af 

vagtmanden ført tilbage til natlogiet. Om 

dagen fik fangerne kosten på gårdene, men de måtte ikke spise sammen med gårdens øvri-

ge folk. Mange af disse fanger havde i Rus-

land arbejdet ved landbruget, og skønt for-

holdene langtfra var de samme, var de dog 

en nogenlunde arbejdskraft. Der var dog en 

del sprogvanskeligheder. Christian Jørgen-

sen, Sandvej 15 var tysk vagtmand over 

fangerne, han skulle føre dem frem og tilba-

ge fra deres logi. Billedet viser Christian og 

Kirstine med børnene Marie, Kirstine og Nicolai. 

Det skete af og til at fangerne flygtede eller prøvede på at flygte til Fyn, Lyø eller andre øer, 

der var danske. Hvis det lykkedes for dem var de jo frie, da Danmark jo var neutral. Kunne de 

få fat på en båd var det det bedste, men mange prøvede også at krydse Lillebælt i et ba-
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getrug, men var en farefuld sejlads og flere er sikkert druknet under forsøget. I Himmark stjal 

de endog en stor ladeport, bar den ned til havet og sejlede af på den. 

Der kan læses mere i Svenstrup Kirkesogns Historie, bind 2, under Landsbyliv under 1. Ver-

denskrig. 

 
Russiske krigsfanger i Stevning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Russerne var gennemgående godmodige 

mennesker, og gode at have med at gøre.  

Om dagen gik de frit omkring ved gårdene, 

og tog del i alt arbejde, om natten blev de 

samlet i en fangelejr, under opsyn af en 

fangevogter, her i Stevning var det på den 

gamle brandstation, det såkaldte ”Bos-

shus”. Også Stevning gade 21 husede Krigsfanger.  

Det var forbudt at lade fangerne spise sammen med den øvrige husstand, de skulle spiste for 

dem selv, men trods forbuddet spiste de alle steder sammen med alle på gårdene. 

Her i Stevning skete der en sørgelig tildragelse i december 1916, under russernes ophold . 

En russisk krigsfange hos Claus Clausen Torre Stevning gade 26, havde fået brev hjemme-

fra om, at hans hus var brændt ned, og hans børn indebrændte. Krigsfangen gik pludselig 

amok og stak gårdejeren med flere knivstik i underlivet. Russeren tilføjede derefter sig selv 

fem stik i underlivet, så han måtte indlægges på et lazaret i Sønderborg. 

Gårdejer Claus Torre, som var blevet indlagt på sygehuset i Sønderborg, hvor der forsøgtes 

en operation, afgik ved døden den 9. december 1916, han var født 9. december 1886, han 

blev 30 år. 
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Trods det at fangerne havde det godt, 

forsøgte de en dag at flygte til Danmark. 4 

fra Stevning slap bort efter en omhygge-

ligt tilrettelagt plan, de havde bygget en 

lille hytte  nede i skoven, hvor de opbeva-

rede det, som de skulle have med og bru-

ge til flugten. Den ene af fangerne, som 

var hos Bøtzau, arbejdede om dagen med 

hestene i marken. Hestene skulle blive 

dernede på græsmarken om natten, men 

seletøjet skulle han tage med hjem. Da så flugten var bestemt, lod han seletøjet og vognen 

blive i marken ved hestene. Om natten brød de 4 så ud af lejren, for resten igennem et gam-

meldags WC (lokum). De var oprindelig 5, der skulle have været med, men den 5. havde 

spist så meget af den gode bondekost, så han var blevet så svær, at han ikke kunne komme 

gennem hullet. De 4 gik så ned til Sandvig, hvor de tog Chr. Madsens  båd, læssede den på 

vognen, (hvis hjul de havde omviklet med gamle sække, så den gik lydløst), fik hestene 

spændt for og så kørte de til stranden ved Nygård, hvorfra de slap godt over til Danmark 

(Fyn). Hestene havde de bundet til et træ, hvor de blev fundet om morgenen.  

Fangevogteren, som var en hjemmetysker fra byen, var gået hjem til konen, og blev senere 

idømt 14 dages arrest. 

 

Åbningstider 
Lokalhistorisk arkiv holder åbent sidste gang inden jul mandag d. 3. december. Begynder 

igen 7. januar 2019 kl. 14- 17. Arkivet ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår. 

Sine Møller 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Vagtmandskab ved Stevningnor kro 
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FRA KIRKEN 
 
 
NB! Kirken informerer 
Fra mandag d. 7. januar – d. 27. januar er Svenstrup kirke lukket pga. indvendig kalkning, 

derfor bliver der henvist til Egen kirke søndag d. 13. januar, og de øvrige to søndage vil guds-

tjenesterne foregår i Stevning kulturhus. 

Søndag d. 27 januar er der planlagt fællesspisning efter gudstjenesten for at sige tak for lån 

af kulturhuset. Der er tilmelding til fællesspisningen. Tilmelding sker til sognepræsten via 

mail.: MAIMI@KM.DK, senest tirsdag d. 8 januar. 

Ved kirkelige handlinger (dåb, bisættelser/begravelser) i den pågældende periode, kontakt 

sognepræsten for nærmere information. 

 
Lørdagsdåb 
Det er muligt at blive døbt eller få sit barn døbt på følgende lørdage, kl. 11:00 i Svenstrup 

kirke, og det sker ved at kontakte præsten og få lavet en aftale. 

d. 2 februar, 2019 

d. 4 maj, 2019 

 
Filmaften i Konfirmandladen 
Vi er nu gået i gang med en Bibelmaraton, men i stedet for at vi læser bibelen, så ser vi en 

filmatisering af bibelen fordelt på nogle aftener i løbet af de næste års tid. Sidste gang så vi 

en genfortælling og en fortolkning af skabelsen. Næste gang går vi i gang med historien om 

Jakob, som to gange bedrog sin tvillingebror. Først for arveretten og dernæst farens velsig-

nelse. 

 

Filmene er på engelsk, men der vil være danske undertekster.  

Filmene er tilladt for alle. Tilmelding er ikke nødvendigt. 

 

Den næste filmaften er torsdag d. 10 jan. Vi starter kl. 19:00 og slutter ca. kl. 21:00 
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Indsamling i forbindelse med Gudstjenesten: 
Hvad der bliver samlet indtil i Svenstrup kirke og hvornår:     

Kirkeindsamling – formål og tidspunkter: 

 

Fra d. 26. november til og med d. 23. december, samler vi ind til Den Grønlandske Bibelsag, 

hvor pengene går til at støtte oversættelsen af bibelen og salmer til grønlandsk. 

Fra d. 24. december til og med d. 31. december, samler vi ind til Børnesagens Fællesråd, 

hvor pengene går til basale fornødenheder som mad, receptpligtig medicin, briller, tøj, trans-

port og nødvendigt indbo til fattige og udsatte børn i Danmark.  

Nytårsdag, 1. januar, samler vi ind til Bibelselskabet. 

Fra d. 2. januar til og med d. 3. marts, samler vi ind til Y’s Men Region Danmark, hvor pen-

gene går til følgende to projekter; ”Faros”, hvor målet er at hjælpe uledsagede flygtningebørn 

og unge med at få en uddannelse, et sted at bo og et værested, med tilknyttede socialarbej-

dere. Det andet projekt er en tilbygning til Trinity school i Tanzania. 

Fra d. 4. marts til og med d. 19. april, samler vi ind til Livsværk, hvor pengene går til at skabe 

ekstraordinære muligheder for udvikling og oplevelser, sommerlejre mv. for børn og unge. 

Fra d. 20. april til og med d. 10. juni, samler vi ind til KFUM og KFUK i Danmark, hvor penge-

ne går til at uddanne frivillige og udvikle nye tilbud og aktiviteter, som kan være med til at gø-

re kristendommen levende og vedkommende for børn og unge i Danmark. 

Fra d. 11. juni til og med d. 11. august, samler vi ind til Døvemenighederne. 

Fra d. 12. august til og med d. 6. oktober, samler vi ind til Folkekirkens Nødhjælp, hvor pen-

gene går til katastrofe-, udviklingshjælp og fattigdomsbekæmpelse. 

Fra d. 7. oktober til og med d. 24. november, samler vi ind til KFUM’s Soldatermission, hvor 

pengene går til at drive soldaterhjem. 

 
Hilsen fra Kirken 
- i forbindelse med guld- og diamant bryllup og runde fødselsdage. 

På grund af persondataloven, så må kirken ikke selv søge i kirkebøgerne efter oplysninger 

på folk uden særlig og skriftlig tilladelse fra de pågældende. Af den grund må kirken desvær-

re bede folk om selv at henvende sig, hvis de kender én i sognet, der fylder 80, 90 eller 100 

år. Dette gælder også guld- og diamantbryllup. 
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Kontaktoplysninger 
 
Kbf. sognepræst Maiko Barbara Cordelia Miyamoto 
                         Træffes bedst: Tirs-fre kl. 8-9, samt tirs kl. 15-17, eller efter aftale. 
  Tlf: 7445 6205/2167 7205 
  Mail: maimi@km.dk 
 
Graver  Torben Nielsen 
  Træffetid hverdage (undtagen mandage) kl. 8-14 
                         Tlf. 7445 6302 og 6163 0990 
 
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. 
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AKTIVITETSKALENDER 
 
Faste tidspunkter: Mandage: 1. og 3. mandag i hver måned. Lokalhistorisk åben 
 fra 14-17. (Ferielukket i juli og august).  

   
 
 

NOVEMBER 
Lørdag 17. nov. "Rundt om Stevning" nr. 181 udkommer. 
Søndag 18. nov. Kl. 10.30. Menighedsgudstjeneste. 
Lørdag 24. nov. Kl. 14.00 til 17.00. Spilleeftermiddag. Kulturhuset. 
Søndag  25. nov. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
Tirsdag 27. nov. Kl. 14.00 til 17.00. Pensionisteftermiddag på Nørreskov-Skolen. 
DECEMBER 
Lørdag 01. dec. Kl. 15.00. Juletræet tændes. 
Søndag 02. dec. Kl. 14.30 til 16.30. Søndagscafé. 
Søndag 02. dec. Kl. 15.00. Gudstjeneste. Robert Ryholt. 
Søndag  09. dec. Kl. 19.00. Gudstjeneste. Nordborg Koret og Luciaoptog. 
Fredag 14. dec. Kl. 14.30 til 16.00. Sognecafé. Vi synger julen ind. 
Søndag 16. dec. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
21/12 til 02/01 incl. Nørreskov-Skolens juleferie. 
Søndag 23. dec. Kl. 16.00. Gudstjeneste. Lille juleaften. 
Mandag 24. dec. Kl. 14.30. Gudstjeneste. Juleaften. 
Mandag 24. dec. Kl. 16.00. Gudstjeneste. Juleaften. 
Tirsdag 25. dec. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
Onsdag 26. dec. Kl. 09.00. Gudstjeneste. Morgenandagt. 
Søndag 30. dec. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
JANUAR 
Tirsdag 01. jan. Kl. 16.00. Gudstjeneste. Vi fejrer det nye år i kirken. 
Lørdag 05. jan. Kl. 22.30. Hellig Tre Kongersfest. Kulturhuset. 
Søndag 06. jan. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
Søndag 06. jan. Kl. 14.30 til 16.30. Søndagscafé. 
Torsdag 10. jan. Kl. 19.00. Filmaften. Konfirmandladen. 
Søndag 13. jan. Ingen gudstjeneste. Der henvises til Egen Kirke. 
Onsdag 16. jan. Deadline for "Rundt om Stevning" nr. 182. 
Søndag 20. jan. Kl. 10.30. Gudstjeneste i Stevning Kulturhus. 
Onsdag 23. jan. Kl. 14.30 til 16.00. Sognecafé. Hans G. Blaudzun om sognet. 
Lørdag 26. jan. "Rundt om Stevning" nr. 182 udkommer. 
Søndag 27. jan. Kl. 10.30. Menighedsgudstjeneste med fællesspisning. Kulturhuset. 
FEBRUAR 
Søndag 03. feb. Kl. 14.30 til 16.30. Søndagscafé. 
Søndag 03. feb. Kl. 19.00. Gudstjeneste. 
09/02 til 17/02 incl. Nørreskov-Skolens vinterferie. 
Søndag 10. feb. Kl. 19.00. Gudstjeneste. Robert Ryholt. 
Søndag 17. feb. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
Søndag 24. feb. Kl. 10.30. Menighedsgudstjeneste. 
Torsdag 28. feb. Kl. 19.00. Borgermøde. Caféen 
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. 182 ER DEN 16. JAN 2019. 


