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FORMAND/KONTAKTPERSON

Ejvind Bojsen
Skolevænget 12a
Per Appel
Hjortspringvej 16
Johannes Good
Midtvej 1
Klubben er pt. lukket ned

40 92 56 29

Michael Christensen
Østermarken 35
Vagn Hesselager
Stevningnorvej 45
Carina Bielefeldt
Skolegade 21
Pedel Frank Boye
Claus Hansen
Vestermarken 9
Formand Henrik Christensen
Gl. Guderup 21
Pt. ingen sognepræst

28 73 62 16

Mette Ringsgaard
Skolevænget 14
Anette Bendixen
Skolevænget 24
Steffen Fog
Sandvigvej 4
Lene Thomsen
Hjortspringvej 19
Ruth Good
Sandvigvej 11
Finn Pedersen (vagttelefon)

74 45 86 37

51 58 15 04
21 93 43 88

74 45 94 21
88 72 43 95
20 97 82 06
21 74 88 58
23 40 84 34

74 45 87 89
60 14 24 13
20 55 05 77
29 90 19 45
29 66 85 46

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

3
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Hele familiens
frisør...
Anne Pedersen
Mosevej 5
Tlf. 74 45 88 66

- en god forbindelse
Søndergade 1 . Guderup . 6430 Nordborg . Tlf. 74 45 84 15

•
•
•
•
•
•
•
•

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

Als Entreprenørforretning ApS
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

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

FRA LANDSBYLAUGET

Borgermøde
Landsbylauget inbyder til borgermøde i Kulturhusets café:
Torsdag den 9. februar kl. 19.00 til ca 21.00

Program:
Valg til Landsbylauget
Valg til Kulturhuset
Årets emne: ”God skik og brug af internet og sociale medier, herunder sikkerhed”, og det
dækker bredt, så det er både for voksne og større børn.
Landsbylauget byder på kaffe og blødt brød.

På valg til Landsbylauget er
Claus Bonde (modtager genvalg)
Lene Thomsen (modtager genvalg)
Dorthe Hansen (modtager ikke genvalg)
Interesserede kandidater kan få flere oplysninger eller afklaret spørgsmål ved at ringe til
Lene, sende email til stevinglandsbylaug@gmail.com, eller skrive på facebook siden
Stevning Landsbylaug (offentlig gruppe).

Rundt om Stevning i 2017
171
172
173
174
175

08. marts
17. maj
16. august
20. september
08. november

18. marts
27. maj
26. august
30. september
18. november
7

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

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

Forudbestil
din taxi på
74 45 95 45

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

Massage · Urteterapi · Øreakupunktur

Tlf. 30 20 22 11
www.sundicentrum.dk

FRA SØNDAGSCAFÈEN

Kulturhusets Søndagscafe’ mangler en eller to friske borgere, der vil
hjælpe med at bage lagkager og servere kaffe/te 6 søndage i vinterhalvåret.
Har du lyst så ring til
Rita Hansen 23 34 50 82
Helene Bonde 74 45 84 23
Rita Fog 25 36 91 89

Støt vore annoncører
- de støtter os..!

Side 9: nederst
Als Tømrerne
Kallehave

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

- alt snedker- og tømrerarbejde udføres
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FRA KULTURHUSET
Aktiviteter og arrangementer:
februar 2017
søndag 5.feb.
kl. 14.30
Søndagscaféen
caféen
torsdag 9.feb. kl. 15.00
Stevning læseklub caféen
torsdag 9.feb. kl. 19.00
Landsbylauget
caféen
søndag 26.feb
kl.
Fobis
caféen + salen
onsdag 1. mar. kl. 18.30
Fobis
salen
fredag 3.mar
kl. 19.00
Fobis
salen
lørdag 4.mar
kl. 19.00
Fobis
salen

Caféen er åben fra kl. 14.30 til kl. 16.30
læseklub kl. 15.00 – 16.00
borgermøde
fastelavn
dilettant teater
dilettant teater
dilettant teater

marts 2017
søndag 5.mar. kl. 14.30
torsdag 9.mar. kl. 15.00

Søndagscaféen
caféen
Stevning læseklub caféen

Caféen er åben fra kl. 14.30 til kl. 16.30
læseklub kl. 15.00 – 16.00

april 2017
torsdag 6.apr.

kl. 15.00

Stevning læseklub caféen

læseklub kl. 15.00 – 16.00

kl. 13.00

Kulturhuset

Stevning Musikfestival 2017

maj 2017
juni 2017
lørdag 4.jun.

sæt kryds ved

Stevning Musikfestival
Lørdag d. 3. juni 2017
Kl. 13.00 – 01.00
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Faste tidspunkter:
Petanque
torsdage kl. 09.30 – 11.30 Vi spiller hele året - på petanquebanerne eller i salen.
PC kurser i Stevning Kulturhus: Vagn Hesselager er instruktør
Hold nr. 1-2017: Onsdage kl. 09.00 – 11.00 i Caféen starter d. 4. januar – sluttet d. 15. marts 2017.
Hold nr. 2-2017: Onsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen starter d. 4. januar – slutter d. 15. marts 2017.
Tilmelding og information ved Vagn Hesselager tlf. 40 18 20 60 mail: vagn@hesselager.com
Bente Philipsen: Linedance - for let øvede / øvede
Mandage kl. 17.30 – 19.00

sæsonen starter 5.september 2016 og slutter i april 2017

Stevning Idræts Forening: Motionsgymnastik:
Yderligere information ved Margit Schmidt tlf. 74 45 84 93
Tirsdage kl. 11.00 – 12.00 i gymnastiksalen.
Første gang d. 06.09.16. og sidste gang 14.03.2017
Stevning Idrætsforening: Motionsbadminton i Gymnastiksalen:
Tildeling af tider ved Linda Christensen tlf. 60 94 27 42
Tirsdage kl. 16.00 – 21.00 i gymnastiksalen.
Første gang d. 06.09.16. og sidste gang 28.03.2017
Onsdage kl. 16.00 – 21.00 i gymnastiksalen.
Første gang d. 04.09.16. og sidste gang 29.03.2017
Torsdage kl. 16.00 – 21.00 i gymnastiksalen.
Første gang d. 08.09.16. og sidste gang 30.03.2017
Stevning Idrætsforening: Kortspil i klublokalet under den gule bygning:
Torsdage kl. 19.00 – 22.00.
Første gang d. 08.09.2016. og sidste gang
28.03.2017
Stevning Fritidsklub:
Mandage kl. 17.30 – 19.30

sæsonen starter. i september 2016 og slutter i marts 2017

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: sfogsv4@gmail.com. Deadline for materiale til næste udgave er d.20.
september. Rundt om Stevning nr.168 udkommer d. 1. oktober.
Gå ind på www.stevningkulturhus og se mere om Stevning kulturhus og de aktiviteter og arrangementer der
foregår.

FRA FRITIDSKLUBBEN
Det har ikke været muligt at få nok frivillige voksne til at hjælpe i fritidsklubben. Derfor er
fritidsklubben ikke startet op i denne sæson.
Når der ikke er klubaktivitet, bliver lokalet ikke efterset og rengjort regelmæssigt. Derfor har vi
besluttet, at fritidsklubbens lokaler ikke udlejes til børnefødselsdage i denne sæson.
Vi håber at kunne finde nok frivillige voksne til at starte i næste sæson.
Med venlig hilsen bestyrelsen for Stevning - Kulturhus/fritidsklub
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FRA NØRRESKOV-SKOLEN
www.norreskov-skolen.dk

Ny Pædagogisk afdelingsleder.
”Hej. Er du ny?” Det spørgsmål har jeg godt nok svaret på
mange gange de første par dage som pædagogisk afdelingsleder. Det er helt dejligt, at både børn og voksne, der kommer
forbi skolens kontorgang, stikker hovedet ind ad døren og siger
hej. Der går nok noget tid, inden jeg kan huske alle de mange
navne og ansigter, men jeg øver mig.
Jeg har været lærer i mange år. Faktisk er Nørreskov-Skolen også det allerførste sted, jeg
har været lærer. Det var i 1998-2000 - før skolen blev til Nørreskov-Skolen. Det var allerede
dengang et dejligt sted, og jeg var glad for at være her og er glad for at være kommet tilbage
igen. Skolen er stadig rigtig fin, og det er mit indtryk, at elever og lærere er glade for at være
her.
For 6 år siden fik jeg lyst til at prøve noget andet end lærerjobbet og fik arbejde på Universe.
Her har jeg lavet meget forskelligt f.eks. videnskabelige forsøg til Science Show, Sommer
Camps for børn og unge, undervisningsforløb, foredrag for voksne og har været med til at
bygge og indrette en lejrskole. Jeg kan godt lide at blive klogere på ting, så jeg har flere forskellige uddannelser, har været med til at skrive en bog og har lavet små forskningsprojekter.
Nu er jeg tilbage i skolen, og det er fordi, det er her, mit hjerte er.
Når jeg ikke arbejder, hygger jeg mig med min familie. Jeg har to piger, der er 17 og 15 år
gamle. Vi bor sammen med min kæreste, der har to voksne børn. Jeg kan også godt lide at
vandre, at hygge med et strikkeprojekt foran en tændt brændeovn og at lave Yoga.
Jeg har glædet mig rigtig meget til at begynde på Nørreskov-Skolen og vil arbejde på at skolen skal være et godt sted for alle, elever, personale og forældre.
Maria Wandahl
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8.c Nørreskov-Skolen deltager i interregionalt kultur projekt
Skrevet af Anne-Merete F. Maron, tysklærer og international koordinator på Nørreskov-Skolen

Mens otte piger fra Nørreskov-Skolens 8c fredag d. 25. november fra middagstid øvede med
andre unge fra Tønder Kulturskoles balletlinie og børne- og ungdomskor fra Eckernförde og
Flensburg, var resten af klassen på udflugt i julepyntede Flensburg, der ud over julerierne bar
klart præg af Black Friday med masser af gode tilbud overalt.
Kl. 19 samledes hele klassen i St. Nikolai Kirche til præmieforestillingen ”Benjamin Britten - A
Ceremony of Carols”, afslutningen på et treårigt projekt med NoBordersCompany og med
midler og opbakning fra Interreg og Kulturfokus.
Dagen efter, lørdag d. 26., var pigerne af sted igen til endnu en lang øvedag og forestilling,
denne gang i St. Nicolai Kirche i Eckernförde.
”Pigerne har lært meget om det at indgå i samarbejde med en kunstner og være med til at få
en forestilling til at lykkes”, udtaler pigernes tysklærer Anne-Merete Maron, der har været
primus motor i kontakten mellem Nørreskov-Skolen og den kendte koreograf og professionelle danser Stela Korljan. ” Eleverne lærte noget om at arbejde under tidspres og under skiftende omstændigheder. Fx var kirken og dermed scenen noget mindre i Eckernförde, hvilket
betød, at der måtte korrigeres i opsætningen. Der var nerver på hos alle, og man lærer at
skulle holde hovedet koldt og tænke kreativt for at få ting til at lykkes”.
Det var en stor udfordring for pigerne, men da de efter stort bifald begge aftener var på vej
hjem lød det i bussen: ”Det var faktisk rigtig sjovt at være med!”.
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9. klassernes sundhedsuge
I uge 41 havde hele Nørreskov-Skolen sundhedsuge. Sundhedsugen er en
uge, der består at en masse motion og andre fysiske ting.
9. klasserne havde et stort program foran sig. Ugen startede hårdt ud med
en løbetur på 5 km. og derefter spil og leg i hallen.
Tirsdag bestod af opgaver til kraftvarmeværket og rensningsanlægget, som de to 9. Klasser
skulle besøge onsdag og torsdag. For at komme til Sønderborg, hvor kraftvarmeværket og
rensningsanlægget ligger, lå der en lang cykel tur foran os.
Da vi ankom til kraftvarmværket, blev vi mødt af en mand med navnet Pede, han fortalte og
viste os en masse omkring stedet. Efter en god rundvisning på kraftvarmeværket skulle vi
videre til rensningsanlægget, som ikke lå så langt fra.
Begge steder skulle man lige vænne sig til lugten af skrald og afføring i forskellige steder.
Derefter kunne vi cykle hjemad igen med en masse god viden.
Den ene klasse har været på Woop løb rundt i Guderup, med spørgsmål, der var sundhedsrelateret og lavet ro-konkurrence. Hvor den anden klasse var i Sønderborg og høre om god
kost og hvorfor man skal træne sin krop, og derefter var de ude og høre om stof- og alkoholmisbrug.
Hele sundhedsugen sluttede af med ”motionsdag” og gentages hver år. Motionsdag er en
dag, hvor hele skolen på tværs af klasserne dyster om, hvem der har løbet længst.
Efter en sjov og anderledes uge kunne hele skolen så tage på efterårsferie.
Lavet af Anne Katrine og Signe

Ferieplan for skoleåret 2017/2018
• Første skoledag efter sommerferien Mandag den 14. august 2017
• Efterårsferie Lørdag den 14. oktober - søndag den 22. oktober 2017
• Juleferie Torsdag den 21. december 2017 - tirsdag den 2. januar 2018
• Vinterferie Lørdag den 10. februar - søndag den 18. februar 2018
• Påskeferie Lørdag den 24. marts - mandag den 2. april 2018
• St. Bededag Fredag den 27. april - søndag den 29. april 2018
• Kristi Himmelfart Torsdag den 10. maj - søndag den 13. maj 2018
• Pinseferie Lørdag den 19. maj - mandag den 21. maj 2018
• Grundlovsdag Tirsdag den 5. juni - tirsdag den 5 juni 2018
• Sommerferie Lørdag den 30. juni.
De nævnte dage er inklusive. Hertil kommer de lørdage og søndage, der ikke er omfattet af
ovenstående.
Antal skoledage: 200
Godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget den 12. oktober 2016.
16

ANNONCE
Åbent hus
SØNDAG D. 26. FEB. KL. 14-16.
Kom til Åbent Hus og oplev POMPdeLUX
SPRING/SUMMER17 kollektion live! Du kan bestille alle de
nye lækre varer, mærke kvaliteterne,få inspiration, gode råd og
vejledning.
Åbent Hus arrangementet afholdes af
Helle Jordt Henningsen
Østermarken 24
6430 Nordborg
27126098 / hellej@bbsyd.dk
New size

www.pompdelux.dk

62-170

FRA LOKALHISTORISK
Generalforsamling!
Lokalhistorisk forening afholder ordinær generalforsamling tirsdag d. 21. februar 2017 kl 19.00 i Kulturhuset i Stevning.
Dagsorden ifølge vedtægter:
Valg af dirigent
Formandens beretning
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg af bestyrelses medlemmer, på valg er:
Connie Vogt Stevning, ønsker ikke genvalg
Karin Brodersen Svenstrup
Kirsten Jørgensen, Svenstrup
Valg af 2 suppleanter, samt revisor og revisor suppleant
Eventuelt
Efter generalforsamlingen serveres kaffe og lagkager. Derefter vil Museumsinspektør Torben Vestergaard fortælle om Gøllinggaard Teglværk, Torben Vestergaard er tilknyttet Cathrines minde Teglværk.
17
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Farvehandel Salg til private

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

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

Jens Madsen

Stevninggade 23 . 6430 Nordborg
Tlf. 74 45 97 99
www.stevninggaard.dk

Stevning snedker
& tømrer
v/Anders Larsen

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

Mobil 20 12 90 94
Reparationer udføres med
garanti - få et gratis prisoverslag
inden du beslutter dig for en rep.

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

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

Goods Gårdbutik

Stevning

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

FRA LÆSEKLUBBEN
Hvis du stadig har lyst til at læse papirbøger:
Få en ny bog hver måned (sæson fra oktober til april), mødes
med pt 6 andre, der har læst den samme bog, få en god debat om
indholdet (også i forhold til aktuelle emner), så er du velkommen i
Kulturhusets cafe 2.torsdag i mdr. kl 15.00- 16.00
Hilsen Læseklubben
Evt tlf. 29901945, Ruth

FRA SVENSTRUP FRISKOLE
Svenstrup Friskole 2017
Der er vist ingen i Svenstrup og omegn, som ikke er klar over, at Svenstrup Friskole har gennemlevet en turbulent periode det seneste års tid, og at denne periode har haft konsekvenser
for skolen. Blandt andet har en flok elever forladt skolen i august/september 2016. Nu er det
derfor på sin plads at fortælle lidt om, hvordan det står til.

Det går godt
Først og fremmest er det vigtigt at pointere, at det går godt på skolen. Vi har lige over 70 elever lige nu og søgningen til den kommende børnehaveklasse er så god, at vi regner med at
skulle ansætte endnu en lærer til august. Skolens drift er sund, også selv om 2016 var hård
ved likviditeten, bl.a. med etablering af nyt science lokale, elevafgang og en komplet udskiftning af lærerstaben. Men vi forventer at have et lille overskud igen her i 2017.

Undervisning
På det undervisningsmæssige plan er alle lærere
på skolen nye! Vi har en sund blanding af nyuddannede og erfarne lærere og en enkelt akademiker som er med til at højne det faglige niveau - og
så er vi blevet rigtig gode til både at arbejde sam20

men og drage nytte af de forskellige kompetencer vi alle har med i bagagen. Det gælder lige
fra pedel til pædagoger og fra lærere til leder.
Vi har i sagens natur brugt en del energi på at lære elever og forældre at kende. Eleverne har
gennem tiden lært en masse spændende ting og har erhvervet sig nogle gode kompetencer
på mange områder. Desværre må vi også acceptere, at de har en del huller i deres basiskundskaber, som vi nu skal have rettet op på. Tilsammen betyder dette, at vi er spændt hårdt
for og derfor ikke har overskud til de store udadvendte projekter i indeværende skoleår. Det
årlige teaterprojekt er f.eks. neddroslet fra 6 til 2 uger, og den forestilling, som vi vil vise bliver
ikke på samme niveau som tidligere, da vi har fundet det vigtigere at fokusere på de faglige
kompetencer.

Ekspeditionslæring
Ekspeditionslæring har hele tiden været et
omdrejningspunkt på Svenstrup Friskole, og
det vil det også være fremover. Her i januar
har bestyrelse og medarbejdere afholdt en
fælles workshop, hvor vi netop satte fokus på
ekspeditionslæring og hvordan vi skal benytte
undervisningsformen fremover. Vi blev enige
om, at ekspeditionslæring ikke kun skal være
noget vi benytter til store projekter, men at
det også skal anvendes i den daglige undervisning. Det betyder bl.a. at vi fremover både vil
lave små korte projekter, projekter som strækker sig over lang tid (f.eks. et halvt år med en
ugentlig projektdag) og et enkelt stort projekt hvert år. Når vi kører de store projekter, vil vi som noget nyt - fastholde daglige lektioner i dansk eller matematik hver morgen, så projektarbejdet ikke kommer til at stå i vejen for udviklingen af elevernes dansk- og matematik
kundskaber.
Det er også vores plan at opbygge et helt katalog med ideer og tanker til kommende projekter, så vi altid har noget at tage fat på, der både kan passe ind i de almindelige undervisningsplaner og som kan være med til at styrke de grundlæggende færdigheder som eleverne
også skal have med sig videre i livet. Til at opbygge idekataloget vil vi gerne have input og
ideer fra andre end skolens forældre og lærere, og jeg vil derfor opfordre alle jer, som læser
dette, til at tage fat i skolen, hvis I skulle have en ide eller et forslag til noget i lokalområdet,
som I kunne tænke jer ville være et spændende grundlag for et skoleprojekt.
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Ny hjemmeside
I løbet af februar forventer vi, at skolens nye hjemmeside går i luften. Den nuværende hjemmeside har eksisteret siden skolens start og er ved at trænge til en overhaling, både teknisk
og indholdsmæssigt. I kan se frem til en mere moderne hjemmeside, som både kan vises på
en skærm og på en smartphone, uden at man går glip af noget. Ved samme lejlighed kommer der en masse nye billeder på siden, så der bliver noget at glæde sig til.
Arne Munkgaard
Skoleleder

FRA MENIGHEDSRÅDET
Ny præst
Processen er i gang, vi ved endnu ikke noget. Der er indsættelsesgudstjeneste søndag d.
26/3 kl. 14.00. Nu glæder vi os til igen at have vores ”egen” præst i Svenstrup sogn, indtil da
har vi fornøjelsen af, at høre de andre præster på Als.

Sognecafé
TIRSDAG D. 7/3 KL. 14.30 TIL 16.30
Vi går foråret i møde med små fortællinger (Maja Jørgensen), sang og musik. Alle er velkommen til en eftermiddag med kaffe, kage og hyggeligt samvær. Vi ses.

Fyraftensstilhed
Vi genoptager fyraftensstilhed, denne gang bliver det på mandage fra kl. 16.30 til kl. 17.00. Første gang bliver d. 20/2-17.
Vi tænder et lys, synger en salme, stilhed og til slut Fadevor.

Sogneindsamling d. 12. marts 2017
Vi arrangerer ikke sogneindsamling i år pga. stort arbejdspres med andre opgaver. Vi
vender tilbage næste år.

Gammelt klaver
Det blev vedtaget, at klaveret får nyt hjem på Svenstrup Friskole.
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Luciaoptog i Svenstrup kirke
Vi vil gerne sige tak til Luciaoptoget. Det var meget
livsbekræftende, der blev sunget af hjertets lyst. Det
var en stor ”gave” til gudstjenesten, at I var med. Der
er kommet mange positive tilbagemeldinger, så vi
håber at se/høre jer til næste jul igen.
Hilsen fra Jonna Olsen

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 gudstjenesten

Hjemmeside

www.svenstrupkirke.dk

Facebook

Find facebook på hjemmesiden.
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AKTIVITETSKALENDER
Faste tidspunkter:

JANUAR
Lørdag
Søndag

28. jan.
29. jan.

Mandage: 1. og 3. mandag i hver måned. Lokalhistorisk åben
fra 14-17.

"Rundt om Stevning" nr. 170 udkommer.
Kl. 10.30. Gudstjeneste. Emeritus Niels Refskou.

FEBRUAR
Søndag
05. feb.
Søndag
05. feb.
Torsdag
09. feb.
Torsdag
09. feb.
Uge 7 (11.-19. feb. incl.)
Søndag
12. feb.
Søndag
19. feb.
Mandag
20. feb.
Søndag
26. feb.
Søndag
26. feb.
Mandag
27. feb.

Kl. 10.30. Gudstjeneste. Malene Freksen.
Kl. 14.30 til 16.30. Søndagscafé.
Kl. 15.00. Stevning læseklub. Caféen.
Kl. 19.00. Borgermøde i kulturhusets café. Landsbylauget.
Nørreskov-Skolens vinterferie.
Kl. 09.00. Gudstjeneste. Robert L. Ryholt.
Kl. 16.00. Gudstjeneste. Ulla Hermann.
Kl. 16.30. Fyraftensstilhed i kirken.
Kl. 10.30. Menighedsgudstjeneste.
Kl. 14.00. FOBIS fastelavnsfest. Kulturhuset.
Kl. 16.30. Fyraftensstilhed i kirken.

MARTS
Onsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Søndag
Mandag
Lørdag
Søndag
Mandag
Søndag

Kl. 18.30. Dilettant. Sidste øveaften. For børn. Kulturhuset.
Kl. 19.00. Dilettant. Generalprøve. Specielt for pensionister. Kulturhus
Kl. 19.00. Dilettant. Premiere. Kulturhuset.
Kl. 09.30. Gudstjeneste. Stefan Klit Søndergaard.
Kl. 14.30 til 16.30. Søndagscafé.
Kl. 16.30. Fyraftensstilhed i kirken.
Kl. 14.30. Sognecafé i konfirmandladen.
Deadline for stof til "Rundt om Stevning" nr. 171.
Kl. 15.00. Stevning læseklub. Caféen.
Kl. 10.30. Gudstjeneste. Mads Jakob Jakobsen.
Kl. 16.30. Fyraftensstilhed i kirken.
"Rundt om Stevning" nr. 171 udkommer.
Kl. 10.30. Menighedsgudstjeneste.
Kl. 16.30. Fyraftensstilhed i kirken.
Kl. 14.00. Gudstjeneste. Præsteindsættelse.

01. mar.
03. mar.
04. mar.
05. mar.
05. mar.
06. mar.
07. mar.
08. mar
09. mar.
12. mar.
13. mar.
18. mar
19. mar.
20. mar.
26. mar.

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. 171 ER DEN 8. MAR. 2017.
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