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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   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  
 
 
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 2. DECEM-

BER 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 2018 
176 17. januar 27. januar 
177 14. marts 24. marts 
178 16. maj 26. maj 
179 15. august 25. august 
180 19. september 29. september 
181 07. november 17. november 
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Stevning Kulturhus indbyder til  
              Hellig Tre Kongers fest 
 
Klæd dig ud til ukendelighed. Gå på visit hos naboer og  
bekendte .........og se, om de kan gætte, hvem du er. 
 
Inviter dig selv og dem alle sammen til en festlig - forry-
gende - fælles afslutning i: 
 

Gymnastiksalen i Stevning Kulturhus 
kl. 22.00 – kl. 01.30 

 
Her er fest & højt humør- dans & musik fra kl. 22.00 
Her kan købes kaffe – øl - vand – pølser – m.m. 
 
Bedst udklædte enkeltperson og gruppe kåres kl. 23.30. 
 
Entre kr. 20,- 
Udklædte har gratis adgang. 

Vi ses 
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Hellig Tre Konger 
 
 

Fredag d. 5. januar 2018 holdes der en festlig Hellig Tre Konger aften i Stevning 
 
Vi håber, der er rigtig mange, der vil klæde sig ud til ukendelighed og gå på besøg hos nabo-

er og venner. 

 

Du kan også blive hjemme og få besøg af de udklædte. Her kan du så prøve at gætte på, 

hvem der gemmer sig bag udklædningerne. Hvis du vil have besøg, skal du huske at tænde 

lyset ved din gadedør. Du kan også tænde levende lys ved din gadedør. De udklædte be-

gynder at går rundt ca. kl.18.00  og slutter i Stevning Kulturhus ca. kl. 23.15, og de går kun 

ind i de huse, hvor der er tændt lys udenfor. 

 

Inviter dig  selv og alle  de andre til en  festlig  –  forrygende  –  

fælles afslutning i  Stevning Kulturhus 
 
Her bliver den bedst udklædte og den bedst udklædte gruppe kåret. Efter kåringen lægger de 

udklædte maskerne, så alle kan se, hvem der har gemt sig bag udklædningerne. Det er de 

ikke-udklædte, der ved  en  afstemning afgør, hvem der er bedst og sjovest udklædt. 

 

Her er fest og højt humør – god stemning – musik og dans i Caféen fra kl. 22.30. 

Her kåres den bedst udklædte enkeltperson og gruppe kl. 23.00. 

Her er høflig betjening i baren. 

Her kan købes øl – vand – pølser m/brød. 

Her er fest og højt humør – god stemning – musik og dans til festen slutter kl. 24.00. 

 

Entre kr. 20,- 

Udklædte har gratis adgang. 

Vi ses til en festlig aften i Stevning  Kulturhus.                                                        
    Arrangør: Bestyrelsen for  Stevning  Kulturhus.
   
 

 



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 BØRHEHUS 
 
 
Nye vogne til Nørreskovens Naturbørnehave 
Som I måske har bemærket, er der kommet en hel lille karavane af skurvogne i den gamle 

skolegård ved Stevning Børnehus og Stevning Kulturhus. Dette er et midlertidigt ophold og 

skyldes den glædelige begivenhed, at Nørreskovens Naturbørnehave nu endelig har fået 

deres nye husvogne.  

 

Forud for dette ansøgte Naturbørnehaven tilbage i april 2015 Byrådet om 3 nye skurvogne. 

Byrådet bevilligede 3 nye vogne, som skulle leveres i 2016. 

Desværre viste det sig, at vognene ville bli-

ve dyrere, da mange krav til kvalitet og di-

verse restriktioner skulle overholdes, så 

vognene kunne blive så bæredygtige som 

muligt. 

 

Heldigvis er politikerne så glade for det 

enestående tilbud om Naturbørnehave i 

Sønderborg Kommune, at de har givet 

ekstrabevillingen :-)  

 

Endnu en forhindring skulle dog snart vise sig. Den ene leverandør sprang fra, og gode råd 

var dyre, alt imens tiden gik. Men heldigvis ville Dalsgaard Pavilloner påtage sig opgaven og 

Gråsten Karosseri Værksted, som havde hoved- entreprisen, kunne sætte arbejdet i gang.  

Nu er vognene leveret og glem alt om at kalde dem ”skurvogne”, der er snarere tale om 3 

hypermoderne, teknisk avancerede, top-isolerede, klimavenlige og miljø-tilpassede selv-

stændige små huse på hjul!  

 

Indflytningen er startet, og for at lette indflytningen fra de gamle vogne over i de nye, står alle 

vogne i Stevning. Personalet vil inddrage børnene i processen, så børnene oplever, at det er 

godt at hjælpes ad og samtidigt lærer deres nye børnehave at kende. Desuden vil forældre 

give en hjælpende hånd. 
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Det bliver fantastisk for såvel børn, personale og forældre at have så gode faciliteter og vi er 

meget taknemmelige for Byrådets bevilling.  

 

De gamle skurvogne vil blive sat til salg på offentlig auktion og indtægterne fra salget tilfalder 

kommunekassen. Så alle er velkomne til at byde en pris og hvem ved, måske ender vognene 

som ”jagthytte”, ”sommerhus” eller lignende? 

 

Vi forventer at flytte de nye vogne tilbage til Nørreskoven omkring d. 20. november, så vi kan 

rigtigt kan julehygge i skoven. 

 

Forhåbentligt har vognparken i den gamle skolegård ikke været til gene for brugerne af Stev-

ning Kulturhus, i modsat fald håber vi, at I bærer over med os og glædes over, at mange 

børn fremover får så gode faciliteter i deres barndom. 

 

 

GLÆDELIG JUL og GODT NYTÅR ønskes af Stevning Børnehus og Nørreskovens Natur-

børnehave 

 

 

Glade hilsner fra Mette Ringsgaard, daglig pædagogisk leder. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



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

Forudbestil 
din taxi på

74 45 95 45

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

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

Massage · Urteterapi · Øreakupunktur

Tlf. 30 20 22 11
www.sundicentrum.dk



Jens Madsen
Stevninggade 23 . 6430 Nordborg

Tlf. 74 45 97 99
www.stevninggaard.dk

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

Åbningstider: Alle ugens dage kl. 08.00 - 20.00

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

& Farvehandel Salg til private

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

 

I 

 

Skolevænget 14 
2017 – 18 
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Aktiviteter og arrangementer: 
 
december 2017  
lørdag    2.dec. kl. 15.00  Stevning Landsbylaug   Juletræet tændes  ”under kastanjen”  
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  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



14 
 

 
          Stevning Musikfestival lørdag d. 2. juni 2018  
                                          10 års jubilæum 
Hvis du vil være med til at planlægge/arrangere jubilæumsudgaven af Stevning Musikfestival inviteres 
du til møde i Kulturhusets café torsdag d. 11. januar kl. 19.00.  
Vi håber du har lyst til at deltage.  Vi håber på gode idéer.  Vi glæder os til at se dig.   
                                                                                                                                Venlig hilsen festudvalget. 
 
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.17. 
januar. Rundt om Stevning nr.176 udkommer d. 27. januar. 
Gå ind på www.stevningkulturhus og se mere om Stevning kulturhus og de aktiviteter og arrangementer der 
foregår               
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NB: 
Op til Åben Skole har eleverne 
arbejdet med de 17 Verdensmål 
under overskriften ”Vi flyver over 
alle bjerge”.  

 

FRA NØRRESKOV-SKOLEN 
www.norreskov-skolen.dk 
 
Kære lokalområde 
 

Kom og oplev Nørreskov-Skolen 
i aktion, når vi holder: 

 

Åben Skole 
Torsdag d. 23. november  
mellem kl. 14.00 og 18.00. 

 

Skolegade 21, Guderup 6430 Nordborg 
 
 

Denne eftermiddag får I mulighed for at se hele skolen i aktion – alle elever og personale er 
på skolen og i gang. På den måde synes vi, at I får den bedste mulige måde at se, hvilken 
skole vi er. 
 
Vores åbne skole erstatter det tidligere informationsmøde forud for indskrivning 
til 0. klasse. 
 
Gennem hele eftermiddagen vil det være muligt at: 

� Gå en tur på skolen og se, hvordan klasserne arbejder - og også se deres produkter af 
ugens projektarbejde   

� Tale med andre forældre, da skolens bestyrelse også vil være repræsenteret hele ef-
termiddagen 

� Tale med skolens ledelse 
� Tale med skolens lærere og pædagoger m.fl. 
� Høre om skolens SFO-tilbud 
� Høre om Ungdomsskolens tilbud og  
� Tale med skolens Skole- fritidskoordinator 

Og meget meget mere! 
�

Skolens elevråd står for salg af kaffe/te og kage, så I kan få en pause 
undervejs!  
 
Vi glæder os til at se jer! 
 
Vores åbne skole er for alle interesserede – ikke kun forældre til 
kommende eller nuværende skolebørn! 
 
På vegne af alle skolens elever, personale og skolebestyrelse 
 
 
Carina Bielefeldt 
skoleleder 

  



17 
 

 

 



18 
 

Nørreskov-Skolen ligger over kommunegennemsnittet. 
I de netop offentliggjorte rapporter fra Undervisningsministeriet, har Nørreskov-Skolen igen 

øget karaktergennemsnittet hos afgangseleverne fra i sommer. Det betyder, at resultaterne 

nu ligger på landsgennemsnittet på 7.0 og over gennemsnittet i kommunen, som er 6,8 i de 

bundne fag. Samtidig giver det skolen en placering i den øverste halvdel af alle skoler inden-

for kommunens grænser. 

 

Vi er rigtig stolte over, at også denne årgangs resultater har vidst samme positive retning, da 

det netop er endnu en årgang, der har arbejdet linjeopdelt i 7.-9. klasse. 

 

Samtidig er det også vigtigt, at vi ikke dvæler ved 

enkelte årganges karaktergennemsnit, men at vi ser på 

tendensen – og den er klar: Nørreskov-Skolen er 

dygtige til at løfte vores elever fagligt. Dette sker, fordi 

vi har et meget engageret og dygtigt personale – 

gennem hele skoleforløbet. 

Pt. har vi ikke kunne videreføre linjerne pga. færre elever i udskolingen, men bestyrelse og 

personale arbejder netop i denne tid på at blive klar på at præsentere, hvordan vi fremover 

kommer til at arbejde og organisere os. Som skoleleder mener jeg, at dét vi har i støbeskeen 

bliver mindst lige så godt – og vi glæder os til at kunne løfte sløret. 

 
Kom og se skolen i aktion 
Torsdag d. 23. november 2017 holder Nørreskov-Skolen ”Åben Skole” fra kl. 14.00 – 18.00. 

Her kan alle interesserede komme og se skolen i aktion. Alle elever og medarbejdere vil væ-

re på skolen og arbejde og vise skolen frem. 

Se separat opslag her i bladet. 

 
Til kommende skolebørn – og jeres forældre 
Nørreskov-Skolen ændrer praksis og inviterer ikke længere til 

informationsmøde i januar for forældre til kommende skolebørn i distriktet, 

men inviterer i stedet både forældre og børn til at komme, når vi holder ”Åben Skole” d. 23. 

november fra kl. 14.00 – 18.00. Her er det muligt at se skolen, tale med elever og personale 

– gå en tur rundt på skolen og se eleverne arbejde og ikke mindst også have mulighed for at 

tale med andre forældre og skolens ledelse.Vi tænker, at vi på den måde giver et bedre bille-

de af, hvilken skole vi er, fremfor at invitere forældrene ind til et informationsmøde en aften, 

hvor skolen i øvrigt ligger øde hen.    
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Ferieplan for skoleåret 2018/2019 for Nørreskov-Skolen 
 

1. skoledag efter sommerferien – mandag den 13. august 2018 
Efterårsferie Lørdag den 13. oktober til søndag den 21. oktober   
Juleferie Fredag den 21. december til onsdag den 2. januar  
Vinterferie Lørdag den 9. februar til søndag den 17. februar  
Påskeferie Lørdag den 13. april til mandag den 22. april  
St. Bededag Fredag den 17. maj til søndag den 19. maj  
Kristi Himmelfartsferie Torsdag den 30. maj til søndag den 2. juni 
Grundlovsdag Onsdag den 5. juni 
Pinseferie Lørdag den 8. juni til mandag den 10. juni 
Sommerferie Lørdag den 29. juni 
 

     Med venlig hilsen 
     Skoleleder Carina Bielefeldt 
 

 

 

 

 

 
 

FRA LOKALHISTORISK 
 
Vi har i Arkivet fået en mindeplade over provst Fr. Ebbesen. Dattersønnen Ingeniør Dr. Fr. 

Johannsen satte dette minde i 1930. Søren Ebbesen Skov i Tønder havde fået pladen af sin 

morfar, men var ikke interreseret i den og spurgte på Facebook, om nogen ville have den, så 

kunne den afhentes. Eva Tagesen og sønnen Peter hentede pladen i Tønder, og den er nu i 

arkivet. 

Vi har åbent 1. mandag i december og holder ferie resten af måneden. Åbner igen mandag d. 

8. januar og igen d. 22. januar. Herefter igen 1. og 3. mandag i måneden. Hvis I mangler en 

gaveide til jul, har vi Vi og vore huse Svenstrup og Stevning, samt Svenstrup vi og vor kirke 

fra tid til anden. Arkivet ønsker alle en glædelig jul og et på gensyn i det nye år. 
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FRA SVENSTRUP FRISKOLE 
 
Ryk direkte i fængsel! 
Det var beskeden til skolens elever i uge 38, da Svenstrup Friskole tog på den årlige lejrsko-

le. Første stop på vej til Randlevskolen v. Odder var nemlig det gamle statsfængsel i Hor-

sens, hvor eleverne fik et indtryk af, hvordan det tidligere var at sidde i fængsel. Eleverne var 

meget forundrede over, hvor små cellerne var og hvor store den navnkundige P.A. Albertis 

bukser var, da han blev indsat i Horsens – hele 155 cm i livvidde. 

Efter et par timer i fængsel, blev elever og medarbejdere heldigvis løsladt så de kunne rejse 

videre. 

En tidsrejse 

Næste dag bød på en 

tur til Moesgaard mu-

seum, hvor skolens 

yngste elever drog helt 

tilbage til stenalderen 

for at opleve, hvordan 

man mener, at menne-

sker levede dengang. 

Mellemgruppen så på 

menneskets udvikling 

og mødte bl.a. Lucy, 

som er den ældste af 

vore forfædre blandt hominiderne. Her havde de god gavn at det de lærte i foråret, hvor de 

arbejdede med temaet ”Min & Din krop” og kunne derfor, til formidlerens store forundring, 

svare på spørgsmål om mennesketarmens længde og tændernes betydning for, hvilken kost 

man kan spise. 

 

Et mysterium 
Skolens ældste klasser blev sat på arbejde som efterforskere af et kendt mord, nemlig Grau-

ballemandens død og fundet i mosen v. Grauballe. I løbet af et par timer, blev eleverne både 

præsenteret for liget af Grauballemanden og en række fakta om hans liv og levetid, inden de 

i små grupper fik lov til at komme med hver deres teori om hans død. 
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Aarhus’ fristelser 
Sidste dag på lejrskolen gik til Aarhus, hvor eleverne igen blev delt, så de 3 yngste klasser 

gik på opdagelse i Den gamle By og de ældste klasser fik en rundvisning i Væksthusene, 

hvor de ud over spændende planter også så museets nye gennemsigtige sommerfugle flyve 

rundt mellem bananpalmer og kæmpe-åkander. En tur på Stenomuseet blev det også til, in-

den vi gik på Dokk1 og de 2 ældste klasser blev sluppet løs i gågaden til lidt shopping for de 

sidste lommepenge. 

Vel hjemkommet til Randlevskolen gik resten af dagen og aftenen med at hygge omkring bå-

let og få pakket ned til rejsen hjemad fredag morgen. 

 

Svenstrup Friskoles nye motorikbane indviet 
Mens hele friskolen var på lejrskole i uge 38, havde firmaet Lille Bjørn monteret vores nye 

motorikbane og fredag d. 29. september fik eleverne endelig lov til at benytte den. En hel uge 

havde den stået der og set fristende ud, kun med nogle rød/hvide bånd til at markere, at be-

tonen i soklerne skulle hærde, før den var klar til brug.  

En udvidelse af skolens legeplads har længe stået på elevernes ønskeseddel, siden nogle af 

de gamle legeredskaber måtte lade livet i forbindelse med forældrenes arbejdslørdag i april. 

For at sikre os, at skolen fik den helt rigtige legeplads, spurgte vi eleverne om råd, og de kom 

med mange gode og nogle lidt for vilde ideer. Elevrådet koordinerede indsatsen sammen 

med Mette Wollesen-Nielsen fra bestyrelsen og sammen fik de lavet en skitse, der blev sendt 

i udbud. Firmaet Lille Bjørn løb af med ordren, bl.a. fordi de ikke blot lavede en tegning ud fra 

elevernes ideer, men også fordi de turde udfordre elevernes tanker om legepladsen og hvilke 

legeredskaber, som appellerer til flest mulige elever. At de så også var de billigste, gjorde jo 

ikke sagen mindre interessant. 

Kasper fra elevrådet fik æren 

af at klippe det røde bånd, og 

derefter gik alle eleverne løs 

på nyerhvervelsen, som er 

blevet financieret med hjælp 

fra støtteforeningen og SE’s 

vækstpujle.  
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Verdensudstilling i Svenstrup 
I uge 40 arbejdede eleverne på Svenstrup Friskole med projekt ”Verden”. Inden vi startede, 

var eleverne blevet delt op i 9 grupper på tværs af skolens årgange. Hver gruppe havde fået 

tildelt et land, de skulle arbejde med og præsentere for forældre og andre pårørende allerede 

torsdag d. 5. oktober. Fælles for alle grupperne var, at de skulle finde eller lave noget spise-

ligt, som repræsenterede deres land. Her var eleverne virkeligt kreative, nogle lavede engel-

ske agurkesandwich og serverede te, andre serverede kinesisk ”hund” og gruppen som hav-

de arbejdet med Tyskland lavede deres egen lille ”grænsekiosk”. 

I løbet af ugen blev de fleste af elevernes almindelige fag inddraget i projektet. Der blev læst 

på engelsk og tysk, lavet flotte plancher og bygget både Big Ben og Eiffeltårnet til de forskel-

lige udstillinger. Der blev også 

fundet franske gloser, lavet dansk 

smørrebrød og regnet på lande-

nes størrelse, befolkningstæthed 

og priser på de lækkerier, gruppen 

havde lavet til forældrene.  

Vi havde en forrygende eftermiddag med 

rigtig mange besøgende. Der var en 

summen af liv over det hele og eleverne 

gik virkeligt op i deres lande, mens foræl-

dre og bedsteforældre både fik lejlighed til 

at smage på lækkerierne, snakke sammen og fik sat ansigter på de andre elevers forældre. 

Tak for det flotte fremmøde. 

 

Skolefest og juleklip 
Torsdag d. 30. november er det tid at holde skolefest for alle Svenstrup Friskoles elever og 1. 

december skal hele skolen pyntes til jul. Alle forældre, bedsteforældre, papforældre og andet 

familie som har lyst, er velkomne til at komme og hjælpe deres børn og børnebørn med at få 

gjort skolen rigtig flot og julepyntet. 

      Arne Munkgaard 
      Skoleleder 



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 Y`MENS` CLUB 
 
Nord-Als Y`s Men`s Club 
 

Holder atter  julemarked. Det sker lørdag den 25. november fra 
 

kl. 10.00 - 16.00 på Nordborgvej 163. 
 

Salget går ubeskåret til humanitært hjælpearbejde. 
 

Der kan købes gløgg og æbleskiver/kage og kaffe. 
 

 Vi glæder os til dagen. 
             Y`s men`s hilsen fra 

                                               Jytte Schink. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Side 25 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 
 
Fyraftensstilhed: 
Fyraftensstilheden holder en pause. 

 

Nordalsisk Kirkestafet: 
De 5 nordalsiske menighedsråd arrangerer besøg i vore 5 kirker, hvor lokale eksperter for-

tæller om kirkens historie, om døbefont, prædikestol, alterbillede m.m. efter nedenstående 

plan. 

Efter rundvisning og fortælling er der kirkekaffe. 

Alle er velkomne. 

Stafetten har nu været forbi Oksbøl og Svenstrup.  

Næste sted/gang er:  

Onsdag den 14. marts 2018 kl. 17 - 18 Egen kirke (Kitty Hougaard). 

Onsdag den 18. april 2018 kl. 17 - 18 Havnbjerg kirke (Kim Rasmussen). 

Onsdag den 23. maj 2018 kl. 17 - 18 Nordborg kirke. 

 

Sognecafe: 
Onsdag d. 6. december kl. 14.30 til 16.00. 

Peter Møller kommer og fortæller om præsterne ved Svenstrup kirke 

og præstegården. 

 

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

2018, kl. 10:30 

 

Kirkeværter søges: 
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 vedkomne også kirkebønnen. Kir-

keværterne 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 hjæl-

pe. 

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

21 91 76 75 
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Indsamling i forbindelse med Gudstjenesten: 
I kirken er der en kirkebøsse ved udgangen, hvor i man kan lægge et 

lille bidrag til de forskellige formål, som Svenstrup kirke samler ind til. 

Hidtil har det ikke været annonceret, men nu har I 

mulighed for selv at se her i bladets kirkeside og på 

hjemmesiden, hvad der bliver samlet indtil, og hvornår. 

 

                                                                   

 
Kirkeindsamling – formål og tidspunkter:  
Fra d. 3. december til og med d. 17. dec. samler vi ind til familie og enlige der har det svært i 

Svenstrup sogn. 

Fra d. 24. december til og med d. 7. januar samler vi ind til KFUM`s sociale arbejde. 

Fra d. 14. januar til og med d. 30. marts samler vi ind til Y`s men lokalt. 

Fra d. 1. april til og med d. 21. maj samler vi ind til KFUM og KFUK i Danmark. 

Fra d. 27. maj til og med d. 26. august samler vi ind til Diakonissestiftelsen. 

Fra d. 2. september til og med d. 25. november, samler vi ind til Folkekirkens nødhjælp. 

 
 
 
 
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 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.   

  
 
 

NOVEMBER 
Lørdag 18. nov. "Rundt om Stevning" nr. 175 udkommer. 
Søndag 19. nov. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
Torsdag 23. nov. Kl. 14-18. Åben skole på Nørreskov-Skolen 
Torsdag 23. nov. Kl. 17.30. Ungdomsgudstjeneste. Aflyst pga kursus!! 
Lørdag  25. nov. Kl. 10.00 til 16.00. Y`men`s Club julemarked. Nordborgvej nr. 163. 
Søndag 26. nov. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 
DECEMBER 
Lørdag 02. dec. Kl. 15.00. Juletræet tændes. Stevning landsbylaug. "Under kastanjen" 
Søndag 03. dec. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
Søndag 03. dec. Kl. 14.30 til 16.30. Søndagscafé. 
Tirsdag 05. dec. Kl. 14 -17. Banko for pensionister på Nørreskov-Skolen. 
Onsdag 06. dec. Kl. 14.30 til 16.00. Sognecafé. Præstegården. 
Søndag 10. dec. Kl. 19.00. Julen synges ind med Det nordalsiske Kor. 
Torsdag 11. dec. Kl. 15.00. Stevning læseklub. Kulturhuset. 
Søndag 17. dec. Kl.  10.30. Gudstjeneste.  
21/12 til 2/1 incl. Nørreskov-Skolens juleferie. 
Søndag 24. dec. Kl. 14.30. Juleaftensgudstjeneste. 
Søndag 24. dec. Kl. 16.00. Juleaftensgudstjeneste. 
Mandag 25. dec. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
Tirsdag 26. dec. Kl. 09.00. Gudstjeneste. 
Søndag 31. dec. Ingen gudstjeneste. Der henvises til Oksbøl 14.00 og Nordborg 15.30. 
 
JANUAR 
Mandag 01. jan. Kl. 16.00. Nytårsgudstjeneste med lidt boblende vin og kransekage. 
Fredag 05. jan. Kl. 22.00 til 01.30. Hellig Tre Kongers fest i gymnastiksalen. 
Søndag 07. jan. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
Søndag 07. jan. Kl. 14.30 til 16.30. Søndagscafé. 
Torsdag 11. jan. Kl. 15.00. Stevning læseklub. Kulturhuset. 
Søndag 14. jan. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
Onsdag 17. jan. Deadline for stof til "Rundt om Stevning" nr. 176. 
Søndag 21. jan. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
Lørdag 27. jan. "Rundt om Stevning" nr. 176 udkommer. 
Søndag 28. jan. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
  
FEBRUAR 
Søndag 04. feb. Kl. 14.30 til 16.30. Søndagscafé. 
Torsdag 08. feb. Kl. 15.00. Stevning læseklub. Kulturhuset. 
Torsdag 08. feb. Kl. 19.00. Landsbylauget afholder 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. 176 ER DEN 17. JAN 2018. 


