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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  
 
Borgermøde 2018 
 
Landsbylauget indbyder til borgermøde i kulturhusets café 

torsdag d. 8. februar 2018, kl. 19 – ca. 21. 
Program: 

Generalforsamling m. valg til Landsbylauget 

Generalforsamling m. valg til Kulturhuset 

Kaffe og Kage 

Årets emne: Udvikling i og af Stevning og vores faciliteter 

 

På valg til landsbylauget er 

Jens Peter Christiansen 

Hanne H. Rothe 

Suppleant Mikael Johansen 

Suppleant Anette Petz 

 

Skulle du ønske at stille op, kan du henvende dig til lauget via e-mail 

 stevninglandsbylaug@gmail.com 

 

 

 

Informationer fra Kulturhuset, Landsbylauget m.fl 
Som bekendt har Stevning Landsbylaug en facebook gruppe, og nu er Kulturhuset og 

Landsbylauget gået sammen om at oprette en fælles mail-liste som er tiltænkt nyhedsbreve, 

påmindelser om begivenheder i byen m.m. Hvis du ønsker at få din e-mail adresse tilføjet til 

listen, kan du sende en besked til os via e-mail: stevninglandsbylaug@gmail.com 

 

 
Rundt om Stevning i 2018 
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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FRA FOBIS 
 
 

Dilettant i Stevning 
Det foregår i Kulturhuset. 

Vi spiller stykket der hedder 

”Abbedholm Slotspension” 
      Onsdag d. 28. februar Kl. 18.30: Sidste øveaften for børn  

Fredag d. 2. marts Kl. 19.00: Generalprøve, specielt for pensionister. 
    

Lørdag d. 3. marts Kl. 19.00:   Premiere   
HUSK Tilmelding til premiereaften til 

Dorte og Poul Nissen på tlf. 31370897/ 20810897 
Bedst mellem kl. 18.00 og 19.00 

Senest d. 25. februar 
Der er mulighed for at bestille platter/smørrebrød gennem FOBIS 

 
 

Kom og vær med til nogle hyggelige ti-
mer 

Der er både gamle kendinge og nye ansigter på rollelisten, og de glæder sig 
alle til at underholde jer. 

Instruktør er Dorte Nissen 
 
 

Vel mødt til årets dilletant forestilling 
Bestyrelsen for FOBIS 
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FASTELAVN 

 
 
 
Husk! Fastelavnsfest i Stevning kulturhus:  

Søndag den 11. februar. kl. 14.00, 
hvor vi slår katten af tønden. 
 
Herefter vil der være mulighed for at købe lidt godt til ganen i cafeen. 
 
Vel mødt 
FOBIS 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



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 STRIKKEKLUBBEN 
 
 
 
 
 

Strikkeklubben 
Har du lyst til at lære at strikke el. hækle?? 

 

Vi strikker stadig 
Hver onsdag fra. kl. 17.00 – 19.30. 

I klublokalerne under Stevning børnehave. 
 

Så har du lyst til at være med, så kom endelig. 
Der er altid plads til flere. 

 
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  

 
 
 
 
 
 



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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FRA KULTURHUSET 
 
Aktiviteter og arrangementer: 
 
 
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 
 
 

Hellig Tre Konger i Stevning  
   

Der var 4 udklædte, der gik på 
besøg i Stevning. De havde en sjov 
tur rundt i Stevning, men de nåede 
ikke ind til alle dem, der havde 
tændt lys udenfor. De skulle nemlig 
op i Stevning Kultur/medborgerhus 
til afsløring kl. 23.00. 
Der sad 31 ikke udklædte og 
ventede på at se hvem der var bag 
maskerne. Bagefter hyggede vi til 
godt midnat. 
Vi håber der er flere der får mod på 
at klæde sig ud næste år, og gå fra 
hus til hus.  Der bliver også afsløring 
og fest i Kulturhuset. DET BLIVER 
LØRDAG D. 5. JANUAR 2019 (sæt 
kryds i kalenderen allerede nu)    

 
 

Anne Bonde, Tenna Mathiesen, Stine Petersen, John Stevski 
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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. 1-2018: 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.174. marts. Rundt om Stevning nr.177 udkommer d. 24. marts. 
Gå ind på www.stevningkulturhus og se mere om Stevning kulturhus og de aktiviteter og arrangementer der 
foregår. 
 
 
 
 



13 
 

 



14 
 

           



15 
 

 
           

Årsregnskab 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generalforsamling 
 
Generalforsamling for Stevning Kulturhus afholdes ved borgermødet d. 8. februar. 

1. Formandens beretning  

2. Regnskab 2017 

3. Valg til bestyrelsen: 

      Christian Bonde ønsker genvalg 

      John Stavski  ønsker genvalg 

      Steffen Fog   ønsker genvalg 

Valg af suppleanter: 

     Jutta Møller   ønsker genvalg 

     2. suppleant   

 



R
eparationer udføres m

ed 
garanti - få et gratis prisoverslag 
inden du beslutter dig for en rep.

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

Mobil 20 12 90 94

Stevning snedker 
 & tømrer
  v/Anders Larsen

Goods Gårdbutik
Alt i frugt, grøntsager og landæg..!

Sæsonpræget udvalg, da vi kun sælger danske 
varer, enten egen avl, eller lokalt produceret.

Æg fra vores fritgående høns 15 stk. 30 kr.

NYHED
Aronia 
Shots

Stevning 

v/Gitte og Claus

Smedevænget 16 · Guderup · 6430 Nordborg · Tlf. 74 45 87 86
Fax 74 45 82 82 · E-mail: grill@vildsvin.dk · www.vildsvin.dk

Antik-urmager
Rep. af antikke ure samt andre stor-ure

Ole Bjørn Pedersen
Faguddannet urmager

Rypevej 62 1. tv. . Langesø . 6430 Nordborg

7445 6434 / 2023 6434
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FRA LOKALHISTORISK 
 
Generalforsamling! 
Lokalhistorisk forening afholder ordinær generalforsamling torsdag d. 15. marts 2018 kl. 

19.00 i Kulturhuset i Stevning. 

Dagsorden ifølge vedtægter: 

Valg af dirigent 

Formandens beretning 

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 

Fastsættelse af kontigent 

Indkomne forslag 

Valg af bestyrelses medlemmer 

Valg af 2 suppleanter, samt revisor og revisor suppleant 

Eventuelt. 

Efter generalforsamlingen serveres kaffe og lagkager. 

Derefter vil Elisabeth Vestergaard, Stevning fortælle om et internationalt forskningsprojekt på 

De Kapverdiske Øer. Et projekt der også har deltagelse fra Als. 

Elisabeth er etnolog og antropolog og har deltaget i mange store internationale projekter. 

Stadig aktiv forsker bl. a. med opgaver for de danske universiteter. 

  

Mange hilsener fra Sine Møller 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stevninggade 18 
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FRA SVENSTRUP FRISKOLE 
 
 
Indskrivning 
Skal dit barn have sin første skoledag på Svenstrup Friskole? 
Her i januar er det ved at være tid til at beslutte, hvor dit barn skal gå i skole, hvis barnet fyl-

der 6 år i 2018. Ved indmeldelse af dit barn på Svenstrup Friskole nu, kan du sikre dig en 

plads til det nye skoleår. Vi har ledige pladser til den kommende 0.-klasse og giver gerne en 

rundvisning, hvis du vil høre nærmere om skolen, inden du beslutter dig. 

Når man vælger at sende sit barn på friskole, får man direkte indflydelse på barnets skole og 

er selv med til at træffe vigtige beslutninger om f.eks. elevantal i 

klasserne, økonomi og skolens udvikling. Man får så også en række 

pligter, f.eks. er alle forældre med til at holde skolen ren og lave mindre 

vedligehold, så skolen fremstår pæn og ordentligt. På Svenstrup Fri-

skole er forældrene desuden altid velkomne til at kigge ind og være med i undervisningen. 

Det ”værste” som kan ske, er at man bliver sat til at hjælpe til i klassen, mens man er der. 

Kontakt skolen på mail: kontakt@svenstrupfriskole eller ring til skoleleder Arne Munkgaard 

på tlf.: 6128 7681 for at aftale et besøg på skolen. 

Du kan også finde en online indmeldelsesblanket på skolens hjemmeside: 

http://svenstrupfriskole.dk/om-friskolen/indskrivning,  

hvor du også kan læse nærmere om både økonomi og pligter som friskoleforælder. Husk 

også, at du skal melde skolestart til Sønderborg Kommune, selv om du har valgt Svenstrup 

Friskole til dit barn.  

 

Generalforsamling i Svenstrup Friskole 

Selv om der er længe til den 19. april 2018, hvor der er generalforsamling i Svenstrup Frisko-

le, har bestyrelsen bedt mig om at gøre opmærksom på, at punkter som man ønsker taget op 

på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar 2018. Punkterne 

kan sendes på mail til: bestyrelsen@svenstrupfriskole.dk. 

Elementbørnene og det forsvundne gode humør 

Tirsdag d. 30/1 og onsdag d 31/1 blænder Svenstrup Friskole op for årets teaterforestilling. 

Forestillingen handler om skolens fire elementbørn, Aqua, Terra, Ignis og Ventus (som indgår 

i skolens logo) og hvordan de tager imod den ny elev Strid, som forsøger at splitte deres 

venskab, ved at spille dem ud mod hinanden. Med hjælp fra den skøre spåkone i mystikbu-

tikken, får de heldigvis genetableret deres gode venskab og får også omvendt Strid, så han 
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får det godt på sin nye skole. Stykket er skrevet af en af skolens lærere, Rikke Wejlgaard 

Hansen, som også stod bag sidste års forestilling om drengen Kedelige Kurt. 

Som altid foregår det hele i Svenstrup Forsamlingshus, entreen er kun 30 kroner og så er det 

endda incl. kaffe og kage fra friskolens støtteforening.  

Arne Munkgaard 

skoleleder 

 

 

Foto fra sidste års forestilling om Kedelige Kurt 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Side 19 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 SVENSTRUP FORSAMLINGSHUS 
 

Generalforsamling 
 

Ordinær generalforsamling for Svenstrup Forsamlingshus 
11-4-2018 kl. 19 i forsamlingshuset 

Dagsorden 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Formandens beretning ved Børge 
4. Regnskab ved Gert 
5. Indkommende forslag 
6. Valg til bestyrelsen 
7. Valg af suppleant 
8. Valg af revisor 
9. Eventuelt 

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før. 
Med venlig hilsen Bestyrelsen 
Umiddelbart efter afholder Støtteforeningen deres ordinære generalforsamling 
 

 
Nyt fra Svenstrup Forsamlingshus 
Rigtigt godt nytår til alle, der i 2017 har bidraget til, at vores 

forsamlingshus kom godt gennem 2017 

Der er rigtigt mange, der har hjulpet med mange forskellige gøremål. 

En stor tak skal lyde fra hele bestyrelsen. 

Men der er meget at gøre også i 2018, så vi får brug for flere, der kan/vil hjælpe til.  

Det spænder lige fra græsslåning, rengøring og til bestyrelses arbejde, så lige meget hvad du 

kunne tænke dig at bidrage med så kontakt Gert (51222363), som er vores forretningsfører, 

eller Lasse, som er formand for støtteforeningen (21746273), eller hvis du kunne tænke dig 

at deltage i bestyrelsesarbejde, kan du kontakte Børge (20496096), alle er velkomne. 

Mange har ydet en stor indsats i de forgangne mange år, og det skal de have en stor tak for, 

men hos nogle begynder dåbsattesten at vidne om, at de måske skulle tage den lidt med ro, 

uden de dog på nogen måde ønsker at slippe forsamlingshuset. Derfor er der brug for nye 

kræfter og ideer til den fremtidige drift, så kom ud af busken og meld dig.  

Vi har et godt samarbejde hele vejen rundt og en gang om året samler vi alle, som har hjulpet 

til for at sige tak med lidt godt til ganen. 

Kom ud af busken, og det gælder ikke kun jer i Svenstrup, men også de omkringliggende 

byer, for vi føler også, at vi er forsamlingshus for alle, der bor i og omkring Svenstrup. 

    På bestyrelsen vegne Børge (formand) 
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FRA KIRKEN 
 
Nadverritual A på prøve. 
Da jeg startede her i sognet, så kunne jeg fra dag ét forstå, at man i sognet ikke ønskede at 

synge nr. 439 ’O du Guds Lam,’ som er en integreret del af nadver ritual B, som man indtil nu 

har brugt her i sognet. Ligesom jeg også kunne forstå, at man ønskede at genindføre en 

sang ’Bliv hos os’ af en tidligere præst i sognet som salme i forbindelse 

med nadveren.  

Man kan ikke gå ind og ændre på de fastlagte ritualer uden udtrykkelig og 

skriftlig tilladelse fra biskoppen, men der findes i ritualbogen tre forskellige 

nadverritualer. Jeg har derfor fremlagt et forslag til menighedsrådet, som 

man har godkendt. Forslaget vil opfylde ønsket om at gå uden om salme nr. 439, og man vil 

kunne gøre brug af den, som Scharff har skrevet, og det kan ske ved, at man indfører en 

salme imellem prædiken og kirkebøn og sætter ’Bliv hos os’ ind før nadverritualet A som 

salmen før nadveren. Nadverritual A er det eneste af de tre nadverritualer, hvor man ikke 

synger ’O du Guds Lam’. 

Ritualet er nu på prøve her i sognet i en periode, som strækker sig frem til og med juli må-

ned. I denne periode kan man lære det nye ritual at kende, og man har mulighed for at kom-

me med indsigelser og kommentarer til menighedsrådet vedrørende ritualet.  

Så kom i kirke, oplev ritualet og fortæl hvad I synes. Skal vi beholde det eller gå tilbage det 

ritual, som vi har brugt indtil nu? 

 

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 20. marts 2018 kl. 19.00 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 
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Sognecafe: 
Onsdag d. 14. februar kl14.30 til 16.00. 
 
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 

 

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. 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. 
 

Set og sket i sognet 
Konfirmanderne har stået for vinduesdekorationerne i kirken i december-

måned, det har givet et hyggelig stemning under 

gudstjenesterne.  

Konfirmanderne har også været traditionen tro og 

hentet juletræet til kirkerummet.  
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Den tredje søndag i advent havde Svenstrup besøg af Havnbjerg Kirkes børnekor, hvor de 

var med til at lave en dejlig gudstjeneste med en masse 

sang. De har lovet at komme igen næste gang, det er den 

tredje søndag i advent. 

 Juleaftensdag, hvor jeg havde mine to 

første juleaftens gudstjenester, som jeg til 

min store glæde var velbesøgt, hvilket I alle 

skal have tak for. Så fik kirken også besøg af denne festlige og søde pige, 

som mindede præsten om den søde pige Cindy Lou fra filmen, Grinchen - 

Julen er stjålet. At se så festlige og glade ansigter i kirken kan man kun blive glad af som 

præst.  

 

 
 
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.   

   
 
 

 
JANUAR 
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. 
Søndag 04. feb. Kl. 16.00. Gudstjeneste. Kyndelmisse. (Lystema - ingen altergang). 
Torsdag 08. feb. Kl. 15.00. Stevning læseklub. Kulturhuset. 
Torsdag 08. feb. Kl. 19.00. Landsbylauget afholder borgermøde. Caféen. 
10/2 til 18/2 incl. Nørreskov-Skolens vinterferie. 
Søndag 11. feb. Kl. 10.30. Gudstje. Fastelavn med tøndeslagning v/konfirmandladen. 
Søndag 11. feb. Kl. 14.00. Fastelavnsfest i Kulturhuset. FOBIS. 
Onsdag 14. feb. Kl 14.30 til 16.00. Sognecafé. 
Søndag 18. feb. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
Søndag 25. feb. Kl. 16.00. Gudstjeneste. Kitty Hovgaard. 
Onsdag 28. feb. Kl. 18.30. Dilettant. Sidste øveaften for børn i Kulturhuset. FOBIS. 
 
MARTS 
Fredag 02. mar. Kl. 19.00. Dilettant. Generalprøve spec. for pensionister. FOBIS 
Lørdag 03. mar. Kl. 19.00. Dilettant. Premiere. FOBIS. 
Søndag 04. mar. Kl. 14.30 til 16.30. Søndagscafé. 
Søndag 04. mar. Kl. 14.00. Gudstjeneste. Hanne Lund. 
Torsdag 08. mar. Kl. 15.00. Stevning læseklub. Kulturhuset. 
Søndag 11. mar. Kl. 10.30. Gudstjeneste. Guldkonfirmation. (Ingen altergang). 
Onsdag 14. mar. Deadline for stof til "Rundt om Stevning" nr. 177. 
Torsdag 15. mar. Kl. 19.00. Lokalhistorisk generalforsamling. Kulturhuset. 
Søndag 18. mar. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
Onsdag 21. mar. Kl. 19.00. Kirkestafet Egen kirke. Kitty Hovgaard. 
24/3 til 2/4 incl. Nørreskov-Skolens påskeferie. 
Lørdag 24. mar. "Rundt om Stevning" nr. 177 udkommer. 
Søndag 25. mar. Kl. 10.30. Gudstjeneste. Palmesøndag. Konfirmation. Ingen altergang 
Torsdag 29. mar. Kl. 19.00. Gudstjeneste. Skærtorsdag. 
Fredag 30. amr. Kl. 10.30. Gudstjeneste. Langfredag. Robert Ryholt. 
 
APRIL 
Søndag 01. apr. Kl. 10.30. Gudstjeneste. Påskedag. 
Mandag 02. apr. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 2. påskedag. 
Søndag 08. apr. Kl. 10.30. Menighedsgudstjneste. 
Søndag 15. apr. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
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. 177 ER DEN 14. MAR 2018. 


