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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 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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FRA LANDSBYLAUGET  
 
 
Rundt om Stevning i 2017 
174 20. september 30. september 
175 08. november 18. november 
 
 
 
 
 
 
�
�
Stevning Landbylaug er på facebook.  
Søg efter Stevning Landsbylaug (Offentlig gruppe). Alle kan se opslag, men vil du skrive på 

siden, skal du være medlem. Vi godkender anmodninger samme dag, som de løber ind. 

Siden har nu 66 medlemmer, og det er dejligt at se den 

voksende interesse. Den benyttes bl.a til opslag fra 

Landsbylauget, Musikfestivalen og Ringriderforeningen, 

men også til spørgsmål fra folk i byen omkring de tilbud, byen har - bliv endelig ved med det. 

Spørgsmål til Landsbylauget kan også stilles ad denne kanal, hvis man ønsker – men vi kan 

også stadig kontaktes ”offline” på Stevninglandsbylaug@gmail.com. 

Ønsker man at købe/sælge/bytte på facebook, vil vi gerne opfordre til at man benytter de al-

lerede eksisterende kanaler som f.eks. Køb og salg Nordborg eller Køb, salg og bytte 

Sønderborg og omegn. 

  

Nyt busskur 
Bortset fra facebook’en, så venter vi i øjeblikket på at få opsat et busskur på Skolevænget 

overfor Kulturhuset. Poul og Dorthe Nissen har tilladt, at det kan sættes op på deres grund. 

Mange tak for det. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Tøj til hende og ham
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FRA STEVNING IF 
 
 

VINTERAKTIVITETER 2017 - 2018 
 
Motionsgymnastik : instruktør Ingeborg Atzen  
Gymnastik for alle – individuelt tilpasset. Der arbejdes med styrketræning, som indeholder 

koncentreret muskeltræning for alle muskelgrupper – (incl dem, vi griner med), balance- og 

konditræning, og der anvendes forskellige håndredskaber og bolde. 

Vil du have muligheden for at få bedret konditionen, stærkere muskler, bedre humør, lettere 

ved at tabe dig, mindre træthed og mere energi; så møde op i gymnastiksalen. 

 

Sæsonen starter tirsdag d  12. september kl  11 - 12 

Pris fra september til marts: 200 kr 

Yderligere information : Margit Schmidt,  tlf  26568197 
�
�

��	������	���������	
	��
�������	
�
�
På udvalgte tider (se aktivitetesskemaet) er der mulighed for at spille badminton i gymnastik-

salen. 

 

Tiden kan evt også bookes til børnefamilier til lidt leg og spil, da der forefindes mange skum-

redskaber, bolde, hulahopringe mm 

 

Sæsonen starter 12. september 

Pris pr sæson fra september til marts: 200 kr for voksne og 150 kr for børn under 14 år. 

 

Tilmelding ved Linda Christensen, tlf 60942742 

Hvis der er nogen, der har ideer til eller interesse for nye tiltag, er foreningen meget åbne for 

forslag, og til at forsøge at skaffe instruktører / ledere – der skal bare være en vis opbakning i 

forvejen. 

 

 

     Med venlig hilsen 

     Bestyrelsen 
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�
�
��

 
 
 
 
 
 
 
 

 
           Aktivitetsskema Vinter 2017 – 2018 

 
Aktivitet Start dato Tidspunkt Tilmelding /  

Tildeling 
Priser 

Motionsgymnastik 
gymnastiksal 

Tirsdag 
12. september 11:00 - 12:00 

For yderligere information 
Margit Schmidt 

26568197 

 
Kr. 200,- 

Motions badminton 
gymnastiksal 

Tirsdag 
12. september 

16:00 - 17:00 
17:00 – 18:00 
18:00 - 19:00 
19:00 - 20:00 
20:00 - 21:00 

Tildeling af tider ved Linda 
Christensen 
60942742 

 
 

Kr.  200,- 

Motions badminton 
gymnastiksal 

Onsdag 
13. september 

16:00 – 17:00 
17:00 – 18:00 
18:00 – 19:00 
19:00 – 20.00 
20:00 – 21:00 

Tildeling af tider ved Linda 
Christensen 
60942742 

 
Kr. 200- 

Motionsbadminton 
gymnastiksal 

Torsdag 
14. september 

16:00 – 17:00 
17:00 - 18:00 
18:00 – 19:00 
19:00 – 20:00 
20:00 – 21:00 

Tildeling af tider ved Linda 
Christensen 
60942742. 

 
 

Kr. 200,- 

Kortspil 
Klub lokalet 

Torsdag 
14. september 19:00 – 22.00 

For yderligere information 
Poul Nissen 
20810897  

 
Kr. 100,- 

 
For yderligere oplysninger vedr. aktiviteterne, priser og trænerne - se vores hjemmeside. 

 
 Evt aflysninger vil blive annonceret i Rundt om Stevning 
 

Sæsonen slutter til april 
 

     På gensyn 
     SIF Bestyrelsen  
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Annonce 
 
 

Lær at strikke / hækle. 
 

Har du lyst til at lære at strikke el. hækle?? 
Er du mellem 10 og 9o år?? 

Så mød mig i klublokalerne under  
Stevning Børnehave 

Onsdag d. 6.sep. kl. 17.00 – 19.30. 
Jeg sørger for garn og pinde til 

første gang vi mødes. 
Du tager selv kaffe-the- vand med. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til mig 
på tlf. 31 37 08 97. 

 

Hilsen Dorte Nissen  
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FRA NØRRESKOV-SKOLEN 
www.norreskov-skolen.dk 
 
Kære alle  
 
Så er skoleåret netop gået i gang. Vi glæder os til endnu et spændende år på Nørreskov-

Skolen.  

 
Elevtallet  
Vi har i de seneste år været udfordret på det faldende elevtal. Hvert år i marts skal folkesko-

lerne indberette det forventede elevtal for kommende skoleår. I år har vi dog fået en ekstra-

ordinær stor søgning til skolen efter denne indberetning, hvilket betyder, at de budgetterede 

313 elever vi forventede skulle starte i de alm. klasser er vokset til pt. 332 elever.  

Vi glæder os over at sige velkommen til alle de nye elever og forældre på skolen. Det betyder 

samtidig, at det pt. ser ud til at vi holder vores elevtal status quo i forhold til det år, vi nu af-

sluttet, hvilket er første gang i en hel del år. 

 
Ny vægkunst 
Sidste dag inden sommerferien havde hele 

skolen fernisering på vores nye vægkunst, der 

hænger på endegavlen af hallen ud mod 

Nørregade. 

 

Det store kunstværk er lavet af sidste skoleårs 5. 

klasser som et større kunstprojekt i håndværk og 

designtimerne. Det har været et større gruppeprojekt, som har mundet ud i 12 store individu-

elle kunstværker, der alle symboliserer, hvad der efter elevernes mening symboliserer dét at 

være elev på Nørreskov-Skolen.  
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Anderledes dage 
Også i år vil vi have en del planlagte anderledes dage som kan ses i oversigten. 
 
Oversigt over særlige aktiviteter 
 
Musik i tide - festival 
Tirsdag d. 26. september 
 
Sundhedsugen 
Uge 41  
 (Skolernes motionsdag, fredag) 
 
International uge 
Uge 47 
 
Juleklippedag 
Fredag d. 1. december 2017 Kl. 8.00 – 14.00. 
 
Juleafslutning 
Onsdag d. 20. dec. 2017  
Kl. 8.00 – 12.00 
 
Trivselsdag 
Torsdag d. 1. marts 2018 
 
Skolefest 
Torsdag d. 22. marts 2018 
Kl. 17.00 – 20.00. 
 
Sidste skoledag før sommerferien 
Fredag d. 29. juni 2018. 
Kl. 8.00 – 12.00 
 
Første skoledag i august 2018 er endnu ikke vedtaget politisk. 
 
Regeringens elev-løft pulje 
Som vi tidligere har fortalt, har vi på Nørreskov-Skolen flyttet vores elever markant i forhold til 

elevfagligheden over de seneste år. Det betød, at vi i 2016 ligger på plads 236 i den lands-

dækkende liste over samtlige skoler i Danmark – både indeholdende fri-/privat og folkeskoler 

og at vi dermed har flyttet os 953 pladser fra plads 1189 året før (den såkaldte Cepos-

rangliste). 

  

Samtidig med, at vi har løftet elevresultaterne markant, er Nørreskov-Skolen også blevet til-

budt at være med i den pulje af 120 skoler i Danmark, der skal være bedre til at løfte andelen 

af elever, der ikke får karakteren 4 i dansk og matematik.  
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Så kan man spørge sig, hvordan det kan lade sig gøre, når vi nu ligger så fint på Cepos-

ranglisten? Og her er svaret: Fordi regeringens liste over skolerne tager udgangspunkt i af-

gangskaraktererne for årene 2014,2015 og 2016 og laver et gennemsnit ud fra det. Cepos-

listen er udelukkende resultater for 2016. Det betyder dog ikke, at vi tænker ”vi er i mål”, men 

at vi som skole altid ønsker at få sparring og nye ideer ind. Vi har derfor takket ja og ser frem 

til samarbejdet med andre skoler og ministeriet, hvilket kan løbe over de næste tre skoleår. 

 
Facebook 
I gennem et lille års tid har skolen haft sin egen facebookside – her lægger vi stort og småt 

op fra vores hverdag – følg os gerne – find evt. linket på skolens hjemmeside 

www.norreskov-skolen.dk. 

 
      Med venlig hilsen 
 
      Carina Bielefeldt 
      skoleleder 
 
 
 
 
 

FRA STEVNING LÆSEKLUB 
 

Ny sæson 
Nu starter en ny sæson i læseklubben, hvor vi læser 7 titler i løbet af 7 mdr. med start 2. 

torsdag i oktober kl 15.00 i cafeen i Stevning Kulturhus. 

Vi er 7 medlemmer, men der er plads til flere. 

Med hilsen Lene, Doris, Yrsa, Karin, Margith, Kim, Ruth. 
 
 
 
 
 

FRA LOKALHISTORISK 
 
 
Så er ferien slut og vi har åbent 1. og 3. mandag i måneden fra 14 til 17. 

I er særdeles velkommen. 

Vi giver en kop kaffe, som regel med kage til. 

 



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
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FRA KULTURHUSET 
 
Aktiviteter og arrangementer: 
august 2017 
torsdag 31.aug. kl. 09.00 petanque klubben  sæsonen starter (se opslag)  
 
september 2017 
lørdag 2. sep. kl. 08.00 Kulturhuet huset Hovedrengøring 
mandag  4.sep. kl. 17.30 Bente Philipsen salen Linedance starter sæsonen (se opslag) 
onsdag 6. sep.   kl. 17.00  Dorte Nissen      fritidsklub   Lær at strikke / hækle (se opslag) 
onsdag   6.sep. kl. 09.00 Vagn Hesselager caféen EDB kurset hold 1-2017 starter (se opslag) 
onsdag   6.sep. kl. 19.00 Vagn Hesselager caféen EDB kurset hold 2-2017 starter (se opslag) 
tirsdag  12.sep. kl. 11.00 SIF salen motionsgymnastik starter sæsonen kl. 11.00 – 12.00
    (se SIF program)  
torsdag 14.sep. kl. 19.00 SIF                      klublokale    Kortspil starter sæsonen (se SIF program) 
 
oktober 2017 
søndag   1.okt. kl. 14.30  Søndagscaféen caféen Caféen er åben fra kl. 14.30  til kl. 16.30 
torsdag 12.okt. kl. 15.00  Stevning læseklub caféen læseklub kl. 15.00 – 16.00 
    kontaktperson Ruth Good  tlf. 2990 1945 
november 2017 
søndag   5.nov. kl. 14.30  Søndagscaféen caféen Caféen er åben fra kl. 14.30  til kl. 16.30 
torsdag 9.nov. kl. 15.00  Stevning læseklub caféen læseklub kl. 15.00 – 16.00 
lørdag  28.nov kl. Landsbylauget  Juletræet tændes 
 
december 2017  
søndag   3.dec. kl. 14.30  Søndagscaféen caféen Caféen er åben fra kl. 14.30  til kl. 16.30 
torsdag 14.dec. kl. 15.00  Stevning læseklub caféen læseklub kl. 15.00 – 16.00 
 
januar 2018 
søndag   7.jan. kl. 14.30  Søndagscaféen caféen Caféen er åben fra kl. 14.30  til kl. 16.30 
torsdag 11.jan. kl. 15.00  Stevning læseklub caféen læseklub kl. 15.00 – 16.00 
 
februar 2018 
søndag  4.feb. kl. 14.30  Søndagscaféen caféen Caféen er åben fra kl. 14.30  til kl. 16.30 
torsdag  8.feb. kl. 15.00  Stevning læseklub caféen læseklub kl. 15.00 – 16.00 
torsdag  8.feb. kl. 19.00 Landsbylauget caféen borgermøde 
søndag 11.feb. kl. Fobis       caféen + salen     fastelavn 
onsdag 28 feb. Kl. Fobis  salen dilettant teater 
 
marts 2018 
fredag  2 mar. kl.  Fobis salen dilettant teater  
lørdag  3.mar. kl. Fobis salen dilettant teater 
søndag   4.mar. kl. 14.30  Søndagscaféen caféen Caféen er åben fra kl. 14.30  til kl. 16.30 
torsdag  8.mar. kl. 15.00  Stevning læseklub caféen læseklub kl. 15.00 – 16.00 
 
april 2018 
torsdag 12.apr. kl. 15.00  Stevning læseklub caféen læseklub kl. 15.00 – 16.00 
 
maj 2018 
 
juni 2018 
lørdag  2.jun kl. 13.00 Kulturhuset  Stevning Musikfestival 2017  
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Faste tidspunkter: 
Petanque 
    torsdage kl. 09.30 – 11.30    Vi spiller hele året - på petanquebanen 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. 6. september -  slutter d. 15. november 2017. 
    Hold nr. 2-2017: Onsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen  starter d. 6. september -  slutter d. 15. november 2017.    

   
    Hold nr. 1-2018: Onsdage kl. 09.00 – 11.00 i Caféen  starter d. 3. januar – sluttet d. 14. marts 2018. 
    Hold nr. 2-2018: Onsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen  starter  d. 3. januar – slutter d. 14. marts 2018.    
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 4.september 2017 og slutter i april 2018 
 
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. 12.09.17. og sidste gang  13.03.2018    
        
 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. 12.09.17. og sidste gang  27.03.2018    
   Onsdage kl. 16.00 – 21.00 i gymnastiksalen.                  Første gang d. 13.09.17. og sidste gang  28.03.2018   
   Torsdage kl. 16.00 – 21.00 i gymnastiksalen.                 Første gang d. 14.09.17. og sidste gang  29.03.2018  
  
Stevning Idrætsforening: Kortspil i klublokalet under den gule bygning: 
    Torsdage kl. 19.00 – 22.00.                                               Første gang d. 14.09.2017. og sidste gang 
29.03.2018 
 
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.19. 
september. Rundt om Stevning nr.174 udkommer d. 30. september. 
Gå ind på www.stevningkulturhus og se mere om Stevning kulturhus og de aktiviteter og arrangementer der 
foregår. 
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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



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 KLUBBEN 
 

 
 
Fritidsklubbens lokaler udlejes til børnefødselsdage: 
Hvis du gerne vil leje fritidsklubbens lokaler til en børnefødselsdag, skal du gå ind på Kultur-

husets hjemmeside: http://www.stevningkulturhus.dk, vælg menupunktet Stevning fritidsklub  
 
 
 
 

Stevning Fritidsklub:  
Fritidsklubben er lukket ned, da det ikke har været muligt at finde nok frivillige voksne til at 

drive den. 

Hvis du har lyst og energi til at starte klubben op igen skal du kontakte, kulturhusets formand,  

Steffen Fog på tlf. 60 14 24 13. eller mail steffen@stevningkulturhus.dk.  

Vi har gode lokaler med musikanlæg, forskellige spil og aktivitetsmaterialer. Vi har også en 

lille økonomi til at starte op med. Vi vil også være behjælpelig i opstartsfasen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Side 21 nederst 
Als Tømrerne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

- alt snedker- og tømrerarbejde udføres
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FRA KIRKEN 
 
 
Konfirmandopskrivning: 
Søndag d. 3. sep. inviteres forældre og konfirmander til gudstjeneste, hvor der efterfølgende 

er information og konfirmandopskrivning i konfirmandladen.  

Kopi af dåbsattest og et billede bedes medbragt på dagen. 

 

Konfirmand-undervisningen starter torsdag d. 7. sep. og vil normalt være om torsdagen, 

hvor den starter kl. 15:30 og slutter kl. 17:00.  Der vil dog være undtagelser, men nærmere 

information vil blive udleveret under konfirmandopskrivningen. 

 
Ungdomsgudstjeneste: 
I år skal vores kommende konfirmander prøve kræfter med at planlægge to ungdomsguds-

tjenester, som en del af deres forberedelse. 

Gudstjenesten vil ligge på en torsdag, så den ligger i forlængelse af konfirmandundervisnin-

gen. Efter gudstjenesten vil der være fællesspisning med pasta og kødsovs, som frivillige vil 

hjælpe med. 

Målet med ungdomsgudstjenesten er at give de kommende konfirmander en større forståelse 

for, hvad en gudstjeneste er og at give de unge en mulighed for at genfortælle bibelen med 

deres egne ord. 

Det vil også skabe en mulighed for at få en anderledes gudstjeneste, som er mere på de un-

ges kreative og energifyldte niveau, som vi håber vil tiltale den yngre generation og børnefa-

milierne. 

 
Dåb: 
Dåbsforældre skal fremover vælge dåbssalmen. Maiko vil ved første kontakt 

med forældrene henvise til Den Danske Salmebog Online: 

http://www.dendanskesalmebogonline.dk/, hvor der findes forslag til 

dåbssalmer. Hjælp til forslag vil også kunne fås hos præsten. 

 
Altergang: 
Det vil fremover være muligt at vælge saft frem for vin ved nadver. Præsten vil informere 

nærmere under gudstjenesten. 
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Fyraftensstilhed: 
Der er fortsat fyraftensstilhed i kirken hver mandag fra kl. 16:30-17:00 

 
Sognecafe: 
Onsdag d. 30 august kl. 14:30-16:00 – Leo Vindahl Olsen vil fortælle om Svenstrup Kirkes 

skove. 

Onsdag d. 20 september kl. 14:30-16:00 – Vagn Hesselager kommer og fortæller 

Onsdag d. 22 november kl. 14:30-16:00 

 
Den Nordalsiske Kirkestafet: 
De fem Nordalsiske menighedsråd inviterer alle interesserede til at komme og besøge vores 

dejlige kirker og deres historie. 

Oksbøl Kirke: onsdag d. 13 september, kl. 19:00-20:00 i Oksbøl Kirke. 

Svenstrup Kirke: onsdag d. 11 oktober, kl. 17:00-18:00 i Svenstrup Kirke. 

 
4 Små Luther-spil 
I forbindelse med gudstjenesten d. 22. oktober kl. 10:30, som denne dag vil være anderle-

des, får Svenstrup Kirke besøg af ungdomsgruppen fra Det Lille Teater i Gråsten. De vil 

fremføre fire små spil (Tro, Retfærdighed, Den rette vej og Synd), skrevet af Morten Knud-

sen. Spillene er en sammenhængende fortælling, som fortæller om Martin Luther og hans 

betydning for kristendommen. 

 
Frivilige hænder søges: 
Svenstrup Kirke har brug for frivillige hænder - mere end nogensinde før: Vi er utrolig glade 

og taknemlige for de få dygtige og flittige ildsjæle, som vi har, men for deres skyld og for 

sognets skyld, så kan vi godt bruge nogle flere frivillige kræfter.  

Vi mangler ikke kun flere kirkeværter, men også frivillige kræfter til at give en hånd med un-

der andre kirkelige arrangementer og events, så som sær-gudstjenester, events for skole-

børn, sommerfest, Jesus På Slottet, etc.  

 
Kirkeværter: 
I forbindelse med en gudstjeneste tænder kirkeværten lys i kirken, deler salmebøger ud, læ-

ser ind- og udgangsbøn, og hvis værten har lyst, så læser vedkommende også kirkebønnen. 

Kirkeværterne fordeler gudstjenesterne i mellem sig og skifter således, så ingen kommer til at 

bære hele læsset. Når der er planlagt menighedsgudstjeneste, så er man mindst to om at stå 

for gudstjenesten, så man vil aldrig være alene om en opgave, der vil altid være en til at hjæl-

pe. 



 

24 
 

Kunne det have din interesse at blive kirkevært, så kan du kontakte Martha Thomsen på tlf: 

21 91 76 75 

 
 
Jesus På Slottet: 
Alene i år er de frivillige hænder fra Svenstrup Sogn stærkt underrepræsenteret ved eventen 

’Jesus På Slottet’, som er en skole-kirke projekt for børn i 3-klasse i Sønderborg Provsti, der 

bliver sendt ud til alle skoler i provstiet. Så det er meget trist, når jeg (Sognepræsten i Sven-

strup) ved, hvor meget man i dette dejlige sogn gerne vil gøre en ekstra lille indsats for børn 

og unge, at Svenstrup Sogn så ikke rigtig bliver repræsenteret med nogle frivillige hænder. 

Alene i år mangler der rigtig mange frivillige, især mænd, som ikke har noget imod at råbe 

lidt.  

Jeg håber derfor, at der vil være nogle flere, som vil melde sig til projektet. Hvis det ikke kan 

nås i år, så til næste år. Som frivillig til ’Jesus på Slottet’ får man udlevet forskellige opgaver 

og roller. Nogle er guides og leder klasserne rundt i Sønderborg Slot til de forskellige poster, 

mens andre agerer bibelske personer, og så der igen dem, som ordner praktiske ting, så som 

klargøring, rengøring, hente og uddele sandwich, etc. Jesus på Slottet afholdes altid over to 

sammenhængende hverdage, onsdag og torsdag, i september. Der er en enkelt generalprø-

ve forinden. 

Tilmelding som frivillig og flere oplysninger om ’Jesus På Slottet’ kan fås hos koordinatoren 

Mette Carlsen: jesuspaaslottet@gmail.com 

 
Svenstrup Kirke events og arrangementer: 
Ekstra hænder har vi også brug for, når der skal laves mad og gøres klar til sultne konfir-

mander, forældre og kirkegængere til fællesspisningen efter ungdomsgudstjenesterne. 

Når der skal bages kage til sognecafe’en, når der skal afholdes sommerfest, og andre hygge-

lige arrangementer i Svenstrup Kirke, så hvis det er noget, som man gerne vil hjælpe til med, 

så kan I skrive til mig (Maiko B.C. Miyamoto, Sognepræsten i Svenstrup): maimi@km.dk mrk. 

Frivillig. 

 
Alle helgens-gudstjeneste: 
Gudstjenesten d. 5 nov. er flyttet til om aften kl. 19:00, fordi vi denne søndag i anledningen af 

Alle Helgens dag vil mindes vore kære, som vi har mistet, og ved gudstjenestens afslutning 

vil man få udleveret et lille lys, som man kan sætte ved gravstedet, så det kan lyse op i nat-

temørket.  
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FRA MENIGHEDSRÅDET 
 
 

 

 
Nordalsisk kirkestafet 

 
 

 
I løbet af det kommende år inviterer de 5 nordalsiske menighedsråd alle interesserede til 
at besøge vores 5 kirker, hvor lokale eksperter fortæller om kirken. Oksbøl kirke er før-
ste indbyder. 
 
 
Tid og sted:  Onsdag 13. september l9.00 - 20.00 i Oksbøl kirke 
 

Program:  Peter Hellesøe fortæller om kirkens historie 
   Claus-Jørn Hjelm fortæller og viser billeder fra kirkens  
  indre, altertavle, prædikestol, døbefond m.m. 
  Ole Andersen giver en kort præsentation af kirkens orgel 
  Jens Lynggård Jørgensen er efterfølgende guide på en kort 
  kirkegårdsvandring  
 

Traktement: Efter rundvisning og fortælling er der kirkekaffe 
 

Alle er velkomne 
Oksbøl kirkes menighedsråd 
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Om Martin Luther, foredrag ved Martin Schwarz Lausten 

 
De fem nordalsiske menighedsråd indbyder herved i anledning af reformationsåret til 
foredrag om Martin Luther.  
 
Hvor og hvornår:  Oksbøl friskole onsdag 8. november kl. 19.00 
   Oksbøl friskole ligger på Spangsmosevej i  
   Broballe 
 
Om foredragsholderen: Martin Schwarz Lausten er tidligere professor i 
   kirkehistorie ved Københavns Universitet. Han er 
   kendt i såvel ind som udland som en meget spæn- 
   dende og indsigtsfuld fordragsholder.  
 
Om foredraget:  Om foredraget i store træk: Hvad ville Martin 
   Luther / Opgøret med den katolske kirke / Luthers 
   skyggesider / Reformationen i Danmark / Den 
   lutherske arv i dag m.m. 
 
Entre:   Deltagelse i aftenen er gratis. Alle er velkomne.
   Tilmelding er ikke nødvendig 
 
Traktement:  Kaffe og kage kan købes 
 
   Vel mødt 

De 5 nordalsiske menighedsråd 
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Nyt stråtag på præstegården 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktoplysninger 
 
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, 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. 
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AKTIVITETSKALENDER 
 
Faste tidspunkter: Mandage: 1. og 3. mandag i hver måned. Lokalhistorisk åben 
 fra 14-17.  
  

  
 
 
 
AUGUST 
Lørdag 26. aug. "Rundt om Stevning" nr. 173 udkommer. 
Søndag 27. aug. Kl. 10.30. Gudstjeneste.  
 
SEPTEMBER 
Søndag 03. sep. Kl. 10.30. Gudstjeneste. Opskrivning til konfirmandforberedelse. 
Onsdag 06. sep. Kl. 14.30. Plejehjemsgudstjeneste på Guderup Plejecenter. 
Søndag 10. sep. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
Onsdag 13. sep. Kl. 19.00 til 20.00. Kirkestafet Oksbøl kirke. 
Søndag 17. sep. Kl. 10.30. Høstgudstjeneste med jagthorn. 
Onsdag 20. sep. Deadline for indlæg til "Rundt om Stevning" nr. 174. 
Søndag 24. sep. Kl. 10.30. Gudstjeneste. Kitty Hougaard. 
Lørdag 30. sep. "Rundt om Stevning" nr. 174 udkommer. 
 
 
OKTOBER 
Søndag 01. okt. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
Søndag 01. okt. Kl. 14.30 til 16.30. Søndagscafé. 
Onsdag 06. okt. Kl. 17.00 til 19.30. Lær at strikke v/Dorthe Nissen. Klublokalerne. 
Søndag 08. okt. Kl. 10.30. Menighedsgudstjeneste. 
Onsdag 11. okt. Kl. 17.00 til 18.00. Kirkestafet i Svenstrup kirke. 
Torsdag 12. okt. Kl. 15.00. Stevning læseklub. Kulturhuset. 
14/10 til 22/10 incl. Nørreskov-Skolens efterårsferie. 
Søndag 15. okt. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
Søndag 22. okt. Kl. 10.30. Anderledes gudstjeneste med fire små Luther-spil. 
Søndag 29. okt. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 
NOVEMBER 
Onsdag 01. nov. Kl. 14.30. Plejehjemsgudstjeneste på Guderup Plejecenter 
Søndag 05. nov. Kl. 19.00. Allehelgens-gudstjeneste. 
Søndag 05. nov. Kl. 14.30 til 16.30. Søndagscafé. 
Lørdag 11. nov. Kl. 11.00. Mindegudstjeneste, aflyst. 
Søndag 12. nov. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
Søndag 19. nov. Kl. 10.30. Gudsgtjenete. 
Torsdag 23. nov. Kl. 17.30. Ungdomsgudstjeneste med fællesspisning. 
Søndag 26. nov. Kl. 10.30. Gudsdtjeneste. 
 
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. 174 ER DEN 20. SEP. 2017. 


