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FORENING

Bladudvalg (eboj@stofanet.dk)

FORMAND/KONTAKTPERSON

40 92 56 29

Fritidsklubben

Ejvind Bojsen
Skolevænget 12a
Per Appel
Hjortspringvej 16
Johannes Good
Midtvej 1
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
Stevningnorvej 45
Carina Bielefeldt
Skolegade 21
Pedel Frank Boye
Claus Hansen
Vestermarken 9
Formand Henrik Christensen
Gl. Guderup 21
Maiko Barbara Cordelia Miyamoto
Mail: maimi@km.dk

Bådelaug
FOBIS

Nørreskov-Skolen (clbi@sonderborg.dk)
(www.norreskov-skolen.dk)
Ringriderforeningen
Skolebestyrelsen
Sognepræst
Stevning Børnehus
Stevning IF
Stevning Kulturhus
Stevning Landsbylaug
Stevning Læseklub
Vandværk (www.guderupvand.dk)

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

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
7445 6205/2167 7205
74 45 86 37
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 LANDSBYLAUGET
Nyt venteskur ved Kulturhuset
Skolebus-børn, som stiger på bussen ved kulturhuset, har
nu fået et lille læskur og et sikrere sted at stå, når de
venter. Sønderborg kommune har lagt fliser samt bygget
og opstillet skuret uden omkostninger for Stevning. Poul &
Dorthe Nissen har lagt jord til. Tak til alle involverede for
skur, tilladelser og arbejdskraft.

Juletræstænding 2017
Sæt X ved lørdag d. 2. december kl. 15, hvor juletræet ”under kastanjen” tændes.

Blomsterløg
Sønderborg kommune tilbyder igen at levere gratis blomsterløg, og vi har bestilt ”lidt af
hvert”. Når vi ved hvornår vi kan afhente dem, vil vi give besked via facebook/hjemmeside/m.v, ifald der er nogen, der gerne vil være med til at sætte dem i jorden.

Støtte til bladet
Så er det igen blevet tid til at støtte ”Rundt om Stevning”. Alle bidrag, store som små, er meget velkomne, og kan indbetales til Reg.nr 8013 kto.nr 1049027.

Rundt om Stevning i 2017
175

08. november

18. november
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FRA RINGRIDERFORENINGEN
Tak fra ringriderforeningen
Vi vil gerne sige en STOR tak til alle, der hjalp, både i ugen op til,
på dagen og dagen derpå, og til dem der deltog og besøgte dette
års ringridning. Vejret viste sig fra den fine side, så mange havde
heldigvis valgt at kigge forbi, og der var en god stemning på
pladsen. Vi havde en god ringriderdyst, cykeldyst og traktordyst,
dejligt at så mange deltog.
En stor tak til Jacob og Helge for igen i år at åbne laden op og
gøre Stevning ringridning muligt. Det er
absolut værdsat.
Stine von Qualen Bonde

Sidst men absolut ikke mindst, en rigtig
stor tak til alle de mange lokale virksomheder, der skænkede de
meget fine ærespræmier til vores amerikanske lotteri til ringriderfrokosten - vi er utroligt glade for hver og en, og lotteriet er vist
kommet for at blive:-) Vi håber, at alle vender stærkt tilbage til både
ringridningen og frokosten næste år, så vi sammen kan bevare vore
Karina Christiansen

gode og festlige tradition.
Endnu en gang tak til alle.
Bestyrelsen
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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

•
•
•
•
•
•
•
•

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
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FRA VANDVÆRKET

Orientering fra Guderup-Stevning Vandværk om måleraflæsning pr. 01. oktober 2017
Vandværket har fuld gang i udskiftningen af vandmålere til elektroniske målere.
Til forbrugere MED elektroniske målere:
De forbrugere, der har fået udskiftet måleren til elektronisk måler, skal ikke foretage sig noget. Vandværket aflæser elektronisk.
Til forbrugere UDEN elektronisk måler
Andre forbrugere får tilsendt et aflæsningskort i uge 38 eller 39.
Det fremgår af aflæsningskortet at du kan
Ringe aflæsningen ind på tlf. 80 90 09070, det er gratis - eller
Tast ind på internet på www.guderupvand.dk
Du kan evt. sende kortet ind (det koster brevporto)
Sidste frist for aflæsning er den 10. oktober. Efter fristen udsendes rykker.
Det koster 50 kr.
Aflæses måleren ikke senest 8 dage efter modtagelse af rykkerskrivelsen, aflæses vandmåleren af vandværket.
Det koster 250 kr.
Venlig hilsen
Bestyrelsen
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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

&

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

FRA SVENSTRUP FRISKOLE
Ny legeplads til Svenstrup Friskole
Legepladsen på Svenstrup Friskole er populær, ikke kun hos skolens elever, men også
udenfor almindelig skoletid og i ferierne. Mange børn bruger pladsen flittigt, og nu er der godt
nyt for dem alle. Med god hjælp fra Støtteforeningen og SE’s vækstfond er der nemlig bestilt
en stor ombygning og renovering af legepladsen på friskolen.

Tegning af den nye legeplads, set fra syd

Friskole uden pedel
Siden René fik nyt job i foråret, har friskolen ikke haft en pedel, og sådan vil det fortsætte en
rum tid endnu. Med et elevtal lige omkring de 70, er der nemlig ikke basis for at lønne en pedel, uden at vi skal give køb på enten lærere eller pædagoger, som begge er nødvendige for
at vi kan nå de faglige mål vi har sat.
Når man ikke har en pedel, er der mange småting, som ikke lige bliver lavet i det daglige.
Heldigvis har vi en flok engagerede forældre, som gerne giver en hånd, men der er plads til
andre også. De opgaver som kan komme i spil er f.eks.:
•

Vande højbede i ferierne

•

Skifte en pære eller et lysstofrør

•

Skifte pakning på en dryppende vandhane

Hvis du skulle have lyst til at give en hånd med, kan du henvende dig til skolens bygningsudvalg v. Henrik Clausen tlf.: 2275 0177.
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Nye valgfag
Fra starten af skoleåret, har vi indført nye valgfag for skolens ældste elever. Valgfagene løber i 4 perioder hen over skoleåret, så både elever og medarbejdere har mulighed for at skifte spor med årstiderne.
Her i første periode har eleverne haft valget mellem Outdoor i spejderhytten, Billedkunst ude,
hvor skolens udekunst skal friskes op eller udskiftes og Programmering med LEGO
Mindstorms.
Når vi kommer frem til efterårsferien bliver der så udbudt nye fag, hvilke ligger ikke endeligt
fast, og der kan også være gengangere imellem.
Arne Munkgaard
skoleleder

FRA SVENSTRUP JAGTFORENING
Himmark – Svenstrup Jagtforening
Nyjæger på årets markjagter.
Vi har i år valgt at oprette 4 gæstepladser til nyjægere på vores
markjagter den 5. november og den 2. december
For at kunne komme i betragtning og være med i lodtrækningen
så send en email til hansjacobmoller@gmail.com. De eneste
krav er at du har erhvervet jagttegn inden for de seneste 5 år
og er i besiddelse af gyldig jagttegn på jagterne.
Deltagerne bliver udvalgt ud fra ”først til mølle” princip og derefter får man besked om det
praktiske for dagen.
Bestyrelsen for Himmark-Svenstrup Jagtforening
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FRA KULTURHUSET
Aktiviteter og arrangementer:
oktober 2017
søndag 1.okt.
torsdag 10.okt.

kl. 14.30
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
kontaktperson Ruth Good tlf. 2990 1945

november 2017
søndag 5.nov. kl. 14.30
torsdag 9.nov. 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

december 2017
lørdag 2.dec.
kl. 15.00
søndag 3.dec. kl. 14.30
torsdag 14.dec. kl. 15.00

Landsbylauget
Søndagscaféen
caféen
Stevning læseklub caféen

Juletræet tændes - under kastanjen
Caféen er åben fra kl. 14.30 til kl. 16.30
læseklub kl. 15.00 – 16.00

januar 2018
søndag 7.jan.
torsdag 11.jan.

kl. 14.30
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

februar 2018
søndag 4.feb.
torsdag 8.feb.
torsdag 8.feb.
søndag 11.feb.
onsdag 28. feb.

kl. 14.30
kl. 15.00
kl. 19.00
kl.
Kl.

Søndagscaféen
caféen
Stevning læseklub caféen
Landsbylauget
caféen
Fobis
caféen + salen
Fobis
salen

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

marts 2018
fredag 2 mar.
lørdag 3.mar.
søndag 4.mar.
torsdag 8.mar.

kl.
kl.
kl. 14.30
kl. 15.00

Fobis
Fobis
Søndagscaféen
Stevning læseklub

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

kl. 15.00

Stevning læseklub caféen

læseklub kl. 15.00 – 16.00

kl. 13.00

Kulturhuset

Stevning Musikfestival 2017

april 2018
torsdag 12.apr.
maj 2018
juni 2018
lørdag 2.jun

salen
salen
caféen
caféen
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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. 14.00 – 17.00

(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.07.
november. Rundt om Stevning nr.175 udkommer d. 18. november.
Gå ind på www.stevningkulturhus og se mere om Stevning kulturhus og de aktiviteter og arrangementer der
foregår.

Forårskoncert
Igen i år holdes der efterårskoncert i kulturhuset.
Det er fredag den 27 oktober.
Dørene åbnes kl. 1800.
Mere information kan findes på Stevning Musikfestival's facebook side.
Billet pris vil være 60 kr i døren, og 50 kr ved forud bestilling.
Kontakt Allan Madsen på e-mail asm7100@gmail.com for at bestille billetter.
Med venlig hilsen
Allan Madsen
Stevning kulturhus.
14
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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 EUI
Vi er en flok ”gamle” volleyball spillere,
som igennem de sidste par år har spillet
hver mandag fra kl. 20.00 til 21.30 – og
der er plads til flere, som kunne tænke sig
at være med.
Vi sætter stor pris på det sociale samvær
og hygge – så det er ikke et must at have
en lang volleyball karriere bag sig……
Vi starter den nye sæson mandag den 23. oktober kl. 20.00 i Guderup Hallen, og vi glæder
os til at se tidligere og nye spillere til nogle hyggelige timer på volleyball banen.
Hvis du er interesseret i at starte – eller har spørgsmål – er du velkommen til at kontakte Leif
Lassen på tlf. 2022 7670.

Side 23 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
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 præsten.

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

Fyraftensstilhed:
Fyraftensstilheden holder en pause.

Sognecafe:
Onsdag d. 20 september kl. 14:30-16:00 – Vagn Hesselager kommer og fortæller
Onsdag d. 22 november kl. 14:30-16:00 - AFLYST

De Nordalsiske Kirkestafet:
De fem Nordalsiske menighedsråd inviterer alle interesserede til at komme og besøge vores
dejlige kirker og deres historie.
Svenstrup Kirke: onsdag d. 11 oktober, kl. 17:00-18:00 i Svenstrup Kirke.

4 Små Luther-spil:
I forbindelsen med gudstjenesten d. 22 oktober kl. 10:30, som denne dag vil være anderledes, 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 Knudsen.
Spillene er en sammenhængende fortælling, som fortæller om Martin Luther og hans betydning for kristendommen.

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

Guldkonfirmation:
Guldkonfirmation vil foregå i forbindelse med en almindelig højmesse, søndag d. 11. marts,
2018, kl. 10:30

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 under andre kirkelige arrangementer og events, så som sær-gudstjenester, sogne-cafe, events
for skolebørn, sommerfest, Jesus På Slottet, etc.

Kirkeværter:
I forbindelse med en gudstjeneste tænder kirkeværten lys i kirken, deler salmebøger ud, læser ind- og udgangsbøn, og hvis værten har lyst, så læser vedkomne 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 gudstjeneste, så man vil aldrig være alene om en opgave, der vil altid være en til at hjælpe.
Kunne det have din interesse at blive kirkevært, så kan du kontakte Martha Thomsen på tlf:
21 91 76 75

Jesus På Slottet:
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. Hvert år er det en stor og anderledes måde for børnene at møde personerne fra Bibelen på, men det kan ikke fungere uden de mange
frivillige hænder. Selvom der er mange varme hænder, som kommer valfartende helt oppe
fra Nordborg-Oksbøl, så kan vi stadig bruge langt flere hænder, især nogle yngre kræfter
som vil kunne fortsætte det nærmest eventyrlige event for de mange børn.
Der er brug for: Historiefortællere, statister, guider, hornblæser, lydmænd, og forskellige andre opgaver, så som klargøring, rengøring, hente og uddele sandwich, etc. Jesus på Slottet
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afholdes altid over to sammenhængende hverdage, onsdag og torsdag, i september. Der er
en enkelt generalprøve 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 konfirmander, forældre og kirkegængere til fællesspisningen efter ungdomsgudstjenesterne.
Når der skal bages kage til sognecafe’en, når der skal afholdes sommerfest, og andre hyggelige 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.

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
NB! Mobil.nr. på sogn.dk er forkert, der arbejdes på at få det rettet.

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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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. Svenstrup kirke er den anden i rækken.
Tid og sted: Onsdag d. 11. Oktober 2017 17.00-18.00 Svenstrup kirke
Vi mødes på kirkegården
Program:

Peter Møller og Leo Vindahl Olsen fortæller om:
Kirkegården med klokketårn og øvrige historier.
Våbenhus og præstetavlens specielle historie.
Kirkens historie med dens indre, så som restaurering,
Altertavle, pulpitur, prædikestol, døbefont, orgel mm.

Traktement: Efter rundvisning og fortælling er der kirkekaffe.

Alle er velkomne
Svenstrups kirkes menighedsråd
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AKTIVITETSKALENDER
Faste tidspunkter:

SEPTEMBER
Lørdag
30. sep.
OKTOBER
Søndag
01. okt.
Søndag
01. okt.
Onsdag
06. okt.
Søndag
08. okt.
Onsdag
11. okt.
Torsdag
12. okt.
14/10 til 22/10 incl.
Søndag
15. okt.
Søndag
22. okt.
Søndag
29. okt.
NOVEMBER
Onsdag
01. nov.
Søndag
05. nov.
Søndag
05. nov.
Onsdag
08. nov.
Torsdag
09. nov.
Lørdag
11. nov.
Søndag
12. nov.
Lørdag
18. nov.
Søndag
19. nov.
Torsdag
23. nov.
Søndag
26. nov.
DECEMBER
Lørdag
02. dec.
Søndag
03. dec.
Søndag
03. dec.
Søndag
10.dec.
Torsdag
11. dec.
Søndag
17. dec.
Søndag
24. dec.
Søndag
24. dec.
Mandag
25. dec.
Tirsdag
26. dec.
Søndag
31. dec.

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

"Rundt om Stevning" nr. 174 udkommer.
Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Kl. 14.30 til 16.30. Søndagscafé.
Kl. 17.00 til 19.30. Lær at strikke v/Dorthe Nissen. Klublokalerne.
Kl. 10.30. Menighedsgudstjeneste.
Kl. 17.00 til 18.00. Kirkestafet i Svenstrup kirke.
Kl. 15.00. Stevning læseklub. Kulturhuset.
Nørreskov-Skolens efterårsferie.
Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Kl. 10.30. Anderledes gudstjeneste med fire små Luther-spil.
Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Kl. 14.30. Plejehjemsgudstjeneste på Guderup Plejecenter
Kl. 19.00. Allehelgens-gudstjeneste.
Kl. 14.30 til 16.30. Søndagscafé.
Deadline for "Rundt om Stevning" nr. 175.
Kl. 15.00. Stevning læseklub. Kulturhuset.
Kl. 11.00. Mindegudstjeneste, aflyst.
Kl. 10.30. Gudstjeneste.
"Rundt om Stevning" nr. 175 udkommer.
Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Kl. 17.30. Ungdomsgudstjeneste. Aflyst pga kursus!!
Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Kl. 15.00. Juletræet tændes. Stevning landsbylaug. "Under kastanjen"
Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Kl. 14.30 til 16.30. Søndagscafé.
Kl. 19.00. Julen synges ind med Det nordalsiske Kor.
Kl. 15.00. Stevning læseklub. Kulturhuset.
Kl. ??. Gudstjeneste. Tidspunkt kommer senere. Se hjemmeside.
Kl. 14.30. Juleaftensgudstjeneste.
Kl. 16.00. Juleaftensgudstjeneste.
Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Ingen gudstjeneste.
Ingen gudstjeneste. Der henvises til Oksbøl kirke.

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. 175 ER DEN 08. NOV 2017.
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