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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  
 
Fra borgermødet 2018: 
Kulturhuset bød på kaffe og kage til de ca. 20 fremmødte personer. 

På valg til landsbylauget var Jens Peter Christiansen og Hanne Rothe, samt supl. Mikael Jo-

hansen og Anette Petz. Alle blev genvalgt. 

Hvad har vi lavet i det forgangne år: 

- Fået facebook gruppen Stevning Landsbylaug 

på skinner, vi er næsten 100 medlemmer 

- Fået oprettet nyhedsbrevs-email-

distributionsliste til brug for foreninger-

ne/kulturhuset/landsbylauget 

- Plantet kaprifolium ”under kastanjen” 

- Ansøgt om træskulptur fra træskulpturfestivalen i Sønderborg – desværre med afslag 

til følge 

- Givet input til Sønderborgs landsbyfolder. Find et link på facebook siden eller  

- Opsætning og nedtagning af badebro incl. alment vedligehold 

- Juletræstænding. 

Hvad er vores Fokusområder for 2018: 
- Tilflyttere – hvordan sikrer vi, at vi får besked om tilflyttere, både købere og lejere, 

f.eks. genoplive gadeambassadør-konceptet 

- Generering af årshjul med beskrivelse af alle opgaver, procedurer og forholdsregler 

- Vedligehold af ”under kastanjen” 

- Ny ansøgning om træskulptur 

- Fortov på Stevninggade fra Mejerivænget til Ravnsbjergvej 

-    Kommunal vedligehold af stier/grønne områder/hække m.m. 
 
- Genoptagelse af ansøgning om cykelsti mellem Stevning og Nordborg 

- Badebro/tømmerflåde,, alment vedligehold og opsætning/nedtagning 

- Juletræstænding, lørdag d. 1. december 2018 kl. 15, ny juletræsbelysning er tiltrængt 

 
Rundt om Stevning i 2018 
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 
 
Fastelavnsfest 
 
Ved fastelavnsfesten den 11. februar i kulturhuset, deltog 

ca. 50 voksne og glade børn. 

Efter tøndeslagningen gik vi hen i cafeen, hvor der blev serveret fastelavnsbol-

ler og cacao/ kaffe eller saft. 

Fastelavnsbollerne var sponsoreret af Henriks bageri i Guderup. 

 

Konger og prinser blev: 

Store:  Konge Adam Paraschin 

             Prins Caroline Johansen 

 

Små:  Konge Jesper Frederiksen 

           Prins Melinda Wolf Hougaard 

  

 
 

FOBIS takker for god opbakning 
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Dilettant 2018 
Så blev dilettant atter afviklet. 

Stykket hed Abbedholm Slotspension – et lystspil med mange forviklinger. 

Stykket blev opført for børn om onsdagen. Om fredagen var det pensionisternes tur og 

om lørdagen var der premiere med efterfølgende spisning og fest. 

Der her været omkring 150 personer til forestillingerne 

Der blev solgt amerikansk lotteri der blev sponsereret af følgende: 

 

Jernbiksen     Linak 

Sportsmaster Nordborg  Suzuki Guderup 

Kaktus Interieur   Sascha frisør 

Jysk Sengetøj   Salon mini Guderup 

Pizza de Roma Guderup  Detlefs Grill 

Nordborg Guld og Sølv  Forenede Service 

Peking restaurant   Frede Hjort Honning 

Sydbank    Rema 1000 

Super Brugsen Guderup  Guderup EL-Hjørnet 

Automester   Smedeværkstedet Als 

Heden    John Skøt 

Als Fodboldgolf   Goods Gårdbutik 

Jan Maler    Kallehave smed   

Henriks Bageri 

 

FOBIS takker for støtten 
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Generalforsamling i FOBIS. 
Mandag den 16.  april 2017 kl.19.00 i klublokalet Stevning. 

 

 Dagsorden:  

• Velkomst ved formanden  

• Valg af dirigent  

• Valg af referent  

• Formandens beretning  

• Regnskab ved kasserer  

• Valg til bestyrelse  

• Valg af suppleanter til bestyrelsen  

• Valg af revisorer og revisorsuppleanter  

• Indkomne forslag, skal sendes til formanden Johannes Good inden den 9. april 2017.  

• Evt.  

OBS. 

Vi mangler frivillige hænder. 

Har du lyst til at indtræde i bestyrelsen, eller vil du bidrage med din arbejdskraft til et eller 

flere arrangementer, så meld dig under fanerne. 

FOBIS afholder 3 arrangementer om året:  

Fastelavn, dilettant og Sankt Hans 

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
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FRA LOKALHISTORISK 
 
Generalforsamling i Lokalhistorisk forening for Svenstrup sogn 
Lokalhistorisk forening har afholdt ordinær generalforsamling torsdag d. 15. marts 2018 kl. 

19.00 i Kulturhuset i Stevning.  

Dagsorden:  

Valg af dirigent Matthias Jensen blev valgt 
Formandens beretning Vedhæftet. Se næste side. 

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, vor økonomi er god.  
Fastsættelse af kontingent: Uændret 30 kr. pr husstand 
Indkomne forslag: Ingen 
Valg af bestyrelses medlemmer 

På valg var:  

Sine Møller (blev genvalgt) 

Inger Marie Christiansen (blev genvalgt) 

Vagn Hesselager (blev genvalgt) 

Valg af 2 suppleanter: 
Jørgen Valentin (blev genvalgt) 

Helge Mathiesen (blev genvalgt) 

Valg af revisor:  
Ingolf Henningsen (blev genvalgt) 

Valg af revisorsuppleant: 
Børge J. Nielsen (blev genvalgt) 

Eventuelt.  
Efter generalforsamlingen var der kaffe og lagkager.  

Foredrag: Derefter fortalte Elisabeth Vestergaard, Stevning om et internationalt forsknings-

projekt på De Kapverdiske Øer. Et projekt der også har deltagelse fra Als. Elisabeth er etno-

log og antropolog og har deltaget i mange store internationale projekter. Stadig aktiv forsker 

bl. a. med opgaver for de danske universiteter 

Bestyrelsen er således uændret: 
Formand: Vagn Hesselager 
Næstformand: Inger Marie Christiansen 
Arkivleder: Sine Møller 
Kasserer: Elsebeth Breede 
Kirsten Jørgensen 
Karin Brodersen 
Anne Marie Juul Nielsen 
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Beretning for Lokalhistorisk arkiv for Svenstrup Sogn 
Anno: 2018 

Så er endnu et år gået. Vi startede jo i år 2000, så vi går ind i det 18. år. 

Vi har haft et travlt år, hvor vi har fået rimeligt styr på vore arkivalier. Der bliver arbejdet in-

tenst på at få lagt bl. a. billeder ind i Arkibas. Det er et enormt arbejde, som de er 6 personer, 

der samles hver onsdag formiddag, lægger ind. Da det kan ses på nettet via arkiv.dk, har vi 

fået en del udensogns henvendelser om yderligere oplysninger. Det tager også noget tid, 

men bevirker ofte, at vi sælger en bog eller 2, så det er fint nok. 

På vore åbningsmandage har vi stor hjælp af Elli Berthelsen og hendes søster Christine Jen-

sen til at sætte navne på menneskene på billeder, I har nogle fantastiske hukommelser. 

Anna Hansen er her som regel også selv. Hun og Thorkild er flyttet udensogns. Anna holder 

styr på avisudklippene.  

Kirkebøgerne, folketællinger og vielser er tydet og indskrevet. Noget der også har taget no-

gen tid. Ligger nu på hjemmesiden. 

Vi har fået en gammel gravsten for Provst Frederik 

Ebbesen. Kaj Vogt har sat den i ramme og hængt 

den op i lokalet. Tak for det Kaj. 

Vi har leveret alle vore konfirmandbilleder på en fil til 

menighedsrådet, som påtænker at sætte dem i glas 

og ramme og hænge den op i konfirmandstuen. God 

ide synes vi. 

I forbindelse med Jørgen Valentins afvikling af sit museum modtager vi løbende ting fra ham.  

Til internt brug er lavet en Svenstrupbog med alle gaderne i Svenstrup, Torup, Himmark og 

Klingbjerg, samlet og i alfabetisk orden. Desuden med et navneregister. 

Tilsvarende er lavet for Stevningbogen og alle konfirmanderne. Det letter os i arbejdet med at 

finde ud af, hvor folk hører til. Det er jo vigtigt, at vi ikke får forkerte oplysninger ind i fx Arki-

bas. 

Vi har købt en scanner, der kan scanne dias, så nu kan vi også få dem digitaliseret. 

Jeg vil gerne sige tak til alle, der har ydet en indsat for Lokalhistorisk arkiv. Salg af bøger 

specielt til Goods gårdbutik og Stevning Maskinforretning. Salg af medlemskort, som jo snart 

bliver aktuelt ingen. Her har Elsebeth lavet en lille folder, som I evt. kan udlevere på jeres vej 

rundt. 

Det er dejligt med så stor en opbakning i sognet. 

Vagn Hesselager, formand 
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FRA NØRRESKOV-SKOLEN 
www.norreskov-skolen.dk 
 
Nørreskov-Skolen opstarter aldersintegreret undervisning 
I februar måned har Byrådet godkendt skolens ansøgning til at opstarte aldersintegreret un-
dervisning fra 1. august 2018. 
Det betyder, at vi fra 1. august 2018 blander vores elever på aldersblandede hold mellem 0. 
og 2. årgang. 
 
Vi har hentet inspiration til dette fra særligt Bredagerskolen i Jelling og Buskelundskolen i 
Silkeborg, som har arbejdet efter sådanne modeller i 15.20 år. 
 
Vi er længe gået i gang med forberedelserne og glæder os til at sætte arbejdet i gang efter 
sommerferien, forbi vi har en forventning til, at vi kan øge både den enkelte elevs trivsel og 
læring.  
 

Faghold 
Vores fornemmeste opgave er at gøre den enkelte elev så dygtig som den kan blive. Nogle 
gange kan alm. klasser være udfordret, fordi den faglige spredning er stor, hvilket hverken er 
til gavn for den elev, der er hurtig færdig, eller den, der skal bruge ekstra tid.  
Når vi fremover ønsker at lave aldersblandede hold, ønsker vi også at tage disse hensyn, når 
vi taler om fagene dansk, matematik, engelsk og tysk. Disse hold, som vi pt. kalder for fag-
hold, kan skifte i løbet af et skoleår. 
 

Stamhold 

De øvrige fag vil foregår på elevernes stamhold, der også er aldersblandede, men hvor vi 
som skole vil øve os på at arbejde endnu mere tværfagligt og samtidig have særligt fokus på 
trivsel. 
 
Stamholdene er ”det kendte hold” som kommer til at afløse de tidligere klasser og det vil væ-
re det samme stamhold, man som elev vil gå på fra 0. -2. klasse, og det vil være de samme 
primærvoksne, der er tilknyttet stamholdene.  
 

Helhed for børnene i opstartsårene 

Dermed skaber vi også færre overgange for nye skolebørn, der indtil nu har kunne skifte de-
res primærvoksen ud flere gange fra SFO-start til start i 1. klasse (en periode på knapt 1½ 
år). I stedet skaber vi en gruppe af primære voksne, som eleverne kan knytte sig til, ligesom i 
børnehaven, og som går igen de første tre år. 
 
Når der starter nye elever på skolen, vil de bliver optaget på stamholdene, både hvis det er 
elever, der starter i 0. klasse, eller elever der flytter skole. På den måde lærer eleverne også 
at tage sig af nye holdkammerater og hjælpe dem tilrette i den nye skole. Disse øvelser er 
nogle vi ved, eleverne sætter stor pris på og er stolte over at være en del af. 
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Vi forbereder på højtryk 
Alt dette er jo helt nyt for os som skole og vi ønsker at informere meget omkring, hvordan 
vores indskoling kommer til at se ud fremover, men blækket er knapt tør på byrådets referat, 
og derfor arbejder vi de næste par måneder på højtryk for at kunne give kommende og nu-
værende elever og forældre svar på alle de spørgsmål der måtte være. 
 
Følg med… 
I er velkomne til at følge med på vores hjemmeside, hvor vi også vil lægge information ud, 
efterhånden som vi får produceret nyt materiale. 
 
Tilgang til kommende 0. årgang 
Nørreskov-Skolen kan berette om tilgang i vores kommende 0. årgang. Pt. har vi 33 elever, 
der starter i skole efter sommerferien. Vi er rigtig glade for, at kunne byde flere elever og 
forældre velkomne til skolen, end vi har gjort de senere år. 
 
 
Nye børnehaveklasseledere 
I forbindelse med vores tilgang i elevtal og fordi vores nuværende børnehaveklasseleder for-
venter at gå på efterløn til sommer, er vi netop ved at afslutte ansættelsesprocessen af to 
nye børnehaveklasseledere. Vi glæder os til at præsentere dem i næste nummer. 
 
 
Ny skolebestyrelse 
Nørreskov-Skolen har haft skolebestyrelsesvalg. Her har ca.  halvdelen af skolens bestyrelse 
været på valg, idet vi kører med forskudte valgperioder. Der er valg igen i 2020, hvor de 
pladser, der ikke har været på valg i år,  kommer på valg. 
  
Den kommende bestyrelse har netop konstitueret sig som følger for perioden 1. aug. 2018 – 
31. juli 2020: 
  
Thomas Philipsen, - genvalg - kommende formand 
Torsten Lehnskov – nyvalg – kommende næstformand 
Pia Lyngkilde - genvalg 
Gitte Midtgaard - nyvalg 
Kirsten Jessen  - ikke på valg 
Mona Jordt – ikke på valg 
Lisa Tæstesen – ikke på valg 
Torben Frederiksen – ikke på valg, 1. suppleant 
Paul B. Christiansen  - nyvalg, 1. suppleant 
Lone Gaul – nyvalg, 2. suppleant 
Kim Hoffmann – nyvalg -3. suppleant 
 
Det betyder samtidig, at ved udgangen af denne valgperiode udtræder flg. af skolebestylsen: 
Henrik Christensen – nuværende formand 
Hanne Rothe – bestyrelsesmedlem 
Merete Christensen – 1. suppleant 
Susanne Knudsen – 2. suppleant 
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Åben Skole med stor succes 
 
Torsdag d. 23. november holdte Nørreskov-Skolen for første gang Åben Skole. Dagen 

var en kombination af, at eleverne fremviste deres arbejde med de 17 verdensmål med 

at skolen gav mulighed for, at lokalsamfundet og kommende skolebørn med deres 

forældre kunne se skolen ”i aktion”. 

 

Det var en flokke forventningsfulde elever, der var meget KLAR til at vise deres arbejde frem 

for forældre, søskende og bedsteforældre, da Nørreskov-Skolen holdte Åben Skole. Skole-

dagen var udvidet til kl. 18.00 så alle havde mulighed for at komme forbi og se elevernes ar-

bejde. 

 

Gennem ugen havde eleverne 

arbejdet med forskellige ver-

densmål inde for ét land som de 

have fået tildelt. Arbejdet har 

været meget fokuseret og ele-

verne er gået til opgaverne og produktarbejde med stor ildhu 

for at skabe nogle indbydende værksteder som skulle stå klar til torsdag eftermiddag.  

Skolen har i forbindelse med ugen lagt små videoer med ”teasere” for de forskellige årgang 

med vores Facebookside, som stadig kan ses. 

Åben Skole dagen var en stor succes. Skolen havde 

rigtige mange besøgene – op mod 1000 mennesker 

var at finde i skolens lokaler gennem de fire timer 

som skolen holdt ekstra åbent. Samtidig var der mu-

lighed for at få en snak med skolens bestyrelse og 

IKKE MINDST støtte elevrådets sag for en multiba-

ne i ”den indre skolegård” både via kaffe/kagesalg, 

donationer og slag af T-shirts. 

 

Hver klasse plantede derudover ét ”Verdenstræ”  ét for hver 

af de 17 verdensmål. Træerne skal senere plantes ud på 

skolens område. 

Dagen var så stort et tilløbsstykke, at vi helt klart tænker, at 

det gør vi igen. 
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Projektuge	
 
Udskolingen på Nørreskovskolen har i uge 3 haft projektuge, 
hvor overemnet for 9.klasse var: ”Besat” og for 7. og 8. klasse: 
”En ny begyndelse”. Normalt er det kun 9. årgang, som laver 
projektopgave i forbindelse med deres afgangseksamen, men 
på Nørreskovskolen har vi i flere år ladet 7. og 8. årgang være 
med, så de gradvist får et indblik i denne form for arbejde op til 
eksamen i 9. klasse. Elevernes selvvalgte projekt skal indeholde viden fra de gængse skole-
fag samt elevernes valgfag. De bliver bedømt på projektets indhold, fremlæggelsen, et pro-
dukt, de selv har lavet samt deres arbejdsproces. 
Skolen summede af aktivitet i denne uge, hvor eleverne fik mulighed for at arbejde med et 
selvvalgt emne under hovedoverskriften. Der blev arbejdet med emner som: ”Ånder”, ”Mobil-
telefoner”, ”YouTube”, ”FN-soldater”, ”At blive forældre”, ”Korn”, ”Rehabilitering”, ”Grøn ener-
gi” og meget, meget mere. Eleverne arbejdede både på skolen og ”i marken”, hvor de b.la. 
lavede deres egne undersøgelser, som skulle bruges til deres projekt. Ugen efter blev alle 
projekter fremlagt for vejledere, censorer samt udvalgte kammerater, og hér blev vi indviet i 
mange nye ting, som var interessante for tilhørerne. Vi blev b.la. instrueret i, hvordan en to-
taktsmotor fungerer, smagte noget af det mad, de FN-udsendte soldater spiser, hørte om 
babysimulatorer, så en hjemmelavet vindmølle og fik viden om trafikofre og deres liv efter 
uheldet. 
Hér er et par af elevernes udtalelser omkring projektugen: 

- ”Denne projektuge var vores første nogensinde, så i betragtning af, at det er nyt for os, 
synes jeg, det gik godt. Vi havde en god vejleder og fik også mulighed for at komme i 
gang med arbejdet inden selve projektugen.” 

- ”Jeg lærte en masse om indsatte og om, hvor svært det er fort dem at få et job og en 
god uddannelse efter fængsel”.  

- ”Jeg lærte en del om ungdomsoprøret i Danmark i 1968.” 
- ”Jeg synes, en projektuge er bedre end almindelig undervisning, fordi man får mulig-

hed for at bestemme mere selv. Det kræver også noget af én, så man skal arbejde 
derhjemme også og kunne gå i gang med arbejdet selv, når man er på skolen.” 

- ”Det er stressende at lave projektopgave, fordi man selv skal huske at få lavet noget 
hele tiden. Det var rart at få almindelig undervisning igen bagefter”. 

- ”Man lærer en masse om at arbejde sammen for at få tingene lavet til tiden.” 
- ”Jeg turde først ikke ringe og interviewe en person, men så hjalp min klassekammerat 

mig med at få ringet op, og da jeg havde stillet personen de første spørgsmål, var det 
ikke svært mere”. 

- ”Jeg har lært, at jeg næste år skal tage mig mere sammen og få lavet mere og være 
mere seriøs”. 

Det har alt i alt været en spændende og lærerig uge for både elever og lærere. Vi ser frem til 
næste års projektuge, som med garanti bliver lige så spændende som uge 3 og 4 i år. 

-  
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Aktiviteter og arrangementer: 
 
april 2018 
torsdag 12.apr. kl. 15.00  Stevning læseklub   Caféen læseklub kl. 15.00 – 16.00 
 
juni 2018 
lørdag 2.jun kl. 13.00 Kulturhuset  Stevning Musikfestival 2018 
 
september 2018 
lørdag 8.sep kl. 08.00 Kulturhuset  Hovedrengøring i Kulturhuset kl. 08.00 - kl. 12.00  
fredag 28.sep kl. 18.30 Kulturhuset Caféen Medhjælperfest for alle Kulturhusets frivillige  
       hjælpere. (der bliver udsendt invitation senere)  
 
januar 2019 
lørdag d. 5.jan   kl. 22.00 Kulturhuset Salen Hellig Tre Konger aften         
              (program kommer senere) 

  
Faste tidspunkter: 
 
Petanque 
    torsdage kl. 09.30 – 11.30    Vi spiller hele året - på petanquebanen eller i salen.       
 
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) 
 
 
 
Ved borgermødet d. 8. februar var der også generalforsamling for Stevning kulturhus.  
Der blev genvalg til bestyrelsen, og vi fik en ny suppleant, Heidi Andersen som vi gerne vil byde velkom-
men i bestyrelsen. Herover kan du se hvem der har ansvaret for de forskellige opgaver. 
 
Steffen Fog 
Sandvigvej 4 

Formand  
Repræsentant i Landsbylauget 
Fondsbestyrer Aktivitetskalen-
der  
Tilsyn med bygninger 
Ansvar for booking og nøgler 

 6014 2413 
 

Steffen@stevningkulturhus.dk 
 

John Stavski 
Sandvigvej 7 

Næstformand  
Ansvarlig for hjemmesiden 
Indkøb til arrangementer 

 6127 9213 John@stevningkulturhus.dk 
 

Christian Bonde 
Mintebjergryde 3, Syd-
als 

Kasserer   2194 8578 Christian@stevningkulturhus.dk 
 

Heidi Christensen 
Østermarken 35 

Sekretær 
Resourcebank 

 2873 6193 Heidi@stevningkulturhus.dk 
 

Helle Jordt Henningsen 
Østermarken 24 

Bestyrelsesmedlem 
 

  Helle@stevningkulturhus.dk 
 

Allan Madsen 
Søndermarken 12 

Ansvarlig for musik- og lydud-
styr 
Pressekontaktkontakt 

 5397 5152 Allan@stevningkulturhus.dk 
 

Brian Hjortlund 
Ravensbjergvej 6A 

Tilsyn med udendørs arealer  2216 1331 Brian@stevningkulturhus.dk 

Jutta Møller 
Søndermarken 12 

Suppleant 
Tilsyn med rengøring 

 6116 6583 Jutta@stevningkulturhus.dk 
 

Heidi Andersen 
Østermarken 10 

Suppleant 
 

 2192 4525 Gorm25@gmail.com 
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Stevning Kulturhus –  vores fælles medborgerhus 
  
Årsberetning for 2017  	
Vi ved at der har været flere brugertimer i løbet af denne sæson end tidligere. Salen har væ-

ret i brug næsten hele dagen fra mandag til fredag, og caféen har været i brug mange flere 

timer i denne sæson. Børnehuset bruger salen rigtig meget i dagtimerne, både til bookede 

aktiviteter og når der er ledige tider. Vi har fået dagplejen i Guderup og Stevning Læsekreds 

som nye brugere.  Man kan danne sig et indtryk af benyttelsesgraden ved at kikke på vores 

bookingkalender på www.stevningkulturhus.  

 

Stevning kulturhus i denne sæson afholdt følgende aktiviteter:  
• Line Dance  

• PC kurser 

• Petanque.  

• Gymnastik (Stevning Idrætsforening) 

• Badminton (Stevning Idrætsforening) 

• Kortspil (Stevning Idrætsforening) 

 

Stevning kulturhus har i denne sæson afholdt følgende arrangementer:  
• Hellig Tre Konger fest  

• Hyggeaften for kulturhusets frivillige hjælpere. 

• Hovedrengøring 

• Stevning Musikfestival 

• Søndagscafe 1 gang om måneden fra oktober til april 

• Byens juletræ tændes og bagefter er der hygge i Kulturhuset (Stevning Landsbylaug) 

• Borgermøde for borgerne i Stevning (Stevning landsbylaug) 

• Slå katten af tønden til fastelavn (FOBIS) 

• Dilettant forestillinger (Fobis) 

 

Øvrige brugere af Stevning Kulturhus: 
•     Als Trolling og småbådsklub – møder og kurser 

•     Dagplejen i Stevning – hygge og motion. 

•     Dagplejen i Guderup – hygge og motion 

•     Fobis – forskellige arrangementer for borgerne i Stevning 

•     Grundejerforeningen Vestermarken – generalforsamling         
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•     NXT Generation – forberedelse til Lego League konkurrencer     

•     Pilefletter foreningen – pilefletkurser 

•     Stevning Børnehus - motion og andre aktiviteter      

•     Stevning Idrætsforening – idrætsaktiviteter 

•     Stevning læseklub  

•     Stevning Landsbylaug – møder og arrangementer. 

 

I bookingkalenderen indgår ikke følgende aktiviteter, da de foregår i foreningernes eg-
ne lokaler i kulturhuset: 
•    Stevning Fritidsklub. (ikke i drift i denne sæson) 

•    Fritidsklubbens lokaler benyttes også til børnefødselsdage for børnehave- og skolebørn.    

•    Stevning Idrætsforening har en ugentlig kortspilsaften. 

•    Stevning/Svenstrup Lokalhistorisk forening har en stor mødeaktivitet omkring deres ak   

tiviteter, og de holder ”åbent hus” to gange om måneden. 

 

 

Kulturhus udgiver en aktivitetskalender, der er en fast del af www.stevningkulturhus.dk. og 

Stevning lokalblad Rundt om Stevning.  

Stevning Kulturhus driver Stevning Fritidsklub som en selvforvaltende afdeling med refe-

rence til bestyrelsen . (har ikke været i drift i denne sæson) 

 

Stevning Kulturhus har aftale med Stevning Børnehus angående vedligeholdelse af det 

fælles græsareal. Kulturhuset leverer og vedligeholder plæneklipper og Børnehusets pedel 

står for klipningen. 

 

Stevning Kulturhus har fire frivillige, der næsten daglig gennemgår bygningerne for evt. fejl 

og mangler.  

 

Stevning kulturhus mangler en frivillig til at passe de udendørs arealer. 

 

Stevning kulturhus rengør alle fællesområder i huset, mindst en gang om ugen. 

 

Stevning Kulturhus har en medhjælperbank, hvor vi i løbet af denne sæson haft rigtig man-

ge frivillige hjælpere i gang med at udføre forskellige opgaver. 
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Stevning Kulturhus har også fået børnesikret nedgangen til fyrrummet og de gamle ”gårdto-

iletter”. Trappen til det ene ”gårdtoilet er blevet opfyldt og asfalteret. I forbindelse med ge-

lænderet omkring trappenedgangen til fyrrummet er der monteret en låge med lås. Arbejdet 

er planlagt i samarbejde med Uwe Schmidt fra bygninger & energi, og arbejdet er fortrinsvis 

udført af professionelle håndværkere.  

 

Stevning Kulturhus har investeret i hæve/sænkeborde i køkkenet. 

  

 

Kulturhusets planlagte aktiviteter i 2017 – 2018: 

• Aprilfestival – Vi laver en forestilling i Kulturhusets Multisal tirsdag formiddag for 
dagplejebørn i Stevning, Svenstrup og Guderup (det er en lukket forestilling) 

• Aprilfestival – Vi laver en forestilling i Kulturhusets Multisal onsdag d. 26. april kl. 
17.00 (Se mere på opslaget i aktivitetskalenderen) 

• Stevning Musikfestival 2017, lørdag d. 3. juni kl. 13.00 til kl. 01.00  
• Hovedrengøring i Stevning Kulturhus, lørdag d. 2. september kl. 08.00 til kl. 12.00.  
• Medhjælperfest fredag d. 22. september. 
• Musikaften i Stevning Kulturhus  

• Hellig Tre Konger fredag d. 5. januar 2018 
• Søndagscafé d. 1. oktober – 5. november – 3. december 2017 – 7. januar – 4. fe-

bruar – 4. marts 2018. 
• Stevning Musikfestival 2. juni. Det er 10 års jubilæum. 

• PC kurser 
• Linedance 
• Petanque om torsdagen fra kl. 9.30 til ca. 11.30) og vi hygger os meget. Vi spiller 

inde i multisalen om vinteren) Alle er velkomne til at være med. 

• Der kan evt. komme flere aktiviteter i 2018.  
 
Hvis du har forslag til aktiviteter og arrangementer ud over det planlagte, er du vel-
kommen til at kontakte undertegnede. Du er også velkommen til at kontakte mig, hvis 

du har spørgsmål til Stevning Kulturhus. 
 

På www.stevningkulturhus.dk kan du se hvem der sidder i bestyrelsen og hvilke opgaver de 

har ansvaret for. Hvornår der er ledige lokaler, den aktuelle aktivitetskalender, oplysninger 
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om kommende aktiviteter og arrangementer, fotoalbum, brugeraftaler, vedtægter og regler 

m.m. Her bookes lokaler i Kulturhuset og til børnefødselsdage i fritidsklubbens klublokaler. 
 
 
      Venlig hilsen  
      Steffen Fog 
      Bestyrelsesformand 
      Sfogsv4@gmail.com 
      Mobil 60 14 24 13 
 
 
 
Denne Kulturhus-folder er en fast del af Rundt om Stevning. Hvis Du/I har en eller flere aktivi-

teter 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.16. maj. Rundt om Stev-

ning nr.178 udkommer d. 26. maj. 

Gå ind på www.stevningkulturhus og se mere om Stevning kulturhus og de aktiviteter 

og arrangementer der foregår. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Side 20 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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Stevning Musikfestival 2018 
 

vi søger frivillige til at hjælpe med at opbygge 
festpladsen fredag, hjælpe i boder m.m. lørdag 

og pakke det hele sammen søndag   
 

 
[_]  Fredag d.  1. juni mellem kl. 14.00 – 20.00 
[_]  Lørdag d.  2. juni mellem kl. 09.00 – 01.00 
[_]  Søndag d.  3. juni mellem kl. 10.00 – 16.00 

 
 
Hvis du har lyst til at deltage i et hyggeligt samarbejde, bedes du kontakte Maria eller 
Steffen senest d. 14. april, og fortælle hvornår du gerne vil hjælpe, samt hvor mange 
timer du har lyst til at hjælpe. 
 
I midten af maj får du besked på hvad du skal hjælpe med og hvornår. 
 
Det er derfor vigtigt at du oplyser: 

• navn…………...:  
• adresse………...: 
• telefonnummer..: 
• mobilnummer….: 
• mailadresse……: 

  
Alle frivillige hjælpere bliver inviteret med til Kulturhusets  medhjælperfst. 
 
Vi håber der er rigtig mange der har lyst til at hjælpe os. 
 
Aflever sedlen eller ring til: 
 
Maria Hjortlund   21 45 72 89           dkmjch@mail.com 
  
Steffen Fog             Sandvigvej 4             60 14 24 13           sfogsv4@gmail.com 
             

 

I fællesskab –  
laver vi en hyggelig og folkelig  Musikfestival  i Stevning 
 

Med venlig hilsen bestyrelsen for Stevning kulturhus 



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

& FarvehandelSalg til private

Hjortspringvej 17 . 6430 Nordborg . Mobil: 24 24 14 94
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FRA VANDVÆRKET 
 
 
Generalforsamling 
Guderup-Stevning Vandværk holder generalforsamling 

Tirsdag den 27. marts 2018 kl. 19.00 i ”Hos Risa” Forsamlingshus.  

Forslag til generalforsamlingen skal indsendes til formanden for Guderup-Stevning Vand-

værk, Finn Pedersen, Dohøjvej 7, Sjellerup, 6430 Nordborg, inden udgangen af februar må-

ned 2018. 

Bestyrelsen 

 
 

FRA STEVNING BIKERS 
Ny sæson 
Så starter vi på ny sæson hos Stevning Bikers. Det er den 3. april kl. 16.30. 

Så mød op på Midtvej 1 (hos Johs. grå lade) og vær med til et par hyggelige timer på vores 

ugentlige cykeltur. I år er det både voksne og børn, min. 9 år, der cykler. Husk hjelm. Cykel-

vest får i udleveret. 

Vi plejer at dele os lidt op på turen for dem, der gerne vil det lidt hårdere, men ellers kan alle 

være med. Vi har tit lidt kage, is eller jordbær med til en lille pause på turen, så mød endelig 

op og se, om det er noget for dig. 

Det koster 50 kr. for en sæson. 

Evt spørgsmål til Johannes på 2193 4388  VI SES 
      HILSEN STEVNING BIKERS 
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FRA KLUBBEN 
 
Hvis du skal leje klublokalet.......... 
 
                          LEJEAFTALE  - Børnefødselsdage afholdt i klub lokalerne 
Arrangørens navn: ___________ 
Adresse: __________________________ 

Telefon nr: _________________ Lejeaftale nr:____________________ 

Dato for lejemål: ________ d.____/____20____   f ra kl. ____ til  kl. ______ 

Nøglen afhentes: D.____/_____20____  kl. _________  Hos __________________ 
Lejebeløb for leje af lokalet kr .____________  Beløb _________kr. 
Leje af slush ice maskine med indhold. Ja___ Nej_____ Saft _     ________kr. 
Krus og sugerør: antal_________stk.    __________kr. 
Popcon maskine. Ja______Nej_____ antal portioner_____________  __________kr.  
    I alt ____________kr. 
Lejer har gennemlæst lejebetingelserne og er ansvarlig for at disse overholdes: 
Underskrift:________________________________________________________ 
_______________________________klip____________________________________klip_____________________
___________ 
Lejebetingelser: 
Lejeaftalen indgås mellem klubben og den ansvarlige arrangør over 18år, som holder fødselsdagen for et barn, der er 
0 år til og med 7 klasse. 
Leje for lokaler:_____________________________________________________________ 400,00 kr. pr. dag 
Leje af slush ice maskine:____________________________ 60,00 kr. for 1 slags saft 120,00 kr. for 2 slags saft 
Krus + sugerør _______________________________________________________________   1,50 kr. pr sæt 
Leje af popcorn maskinen:_________________________________________________   30,00 kr. pr. portion 
Lejer medbringer selv service, bestik, skåle, viskestykker, karklude, opvaskemiddel og lign. 
Komfur, køleskab med fryser og mikroovn og kaffemaskine er til fri afbenyttelse. (RENGØRES EFTER BRUG) 
Lejer medbringer selv CD er til musikanlægget. Der kan tilsluttes CD eller iPhone til musikanlægget. 
Alle spil/ blade mm der er i lokalerne, må gerne bruges. Men vi forventer at alt lægges på plads igen. 
RENGØRING AF LOKALER OG MASKINER: 
Slush ice maskinen må kun betjenes af voksne. 
Slush ice maskinen skal stå på 0 på alle knapper, og tømmes for evt. saftrester, og skylles igennem med 5 l. varmt 
vand. Tørres derefter ud med et viskestykke. Husk også at tørre lågene af. 
Popcorn maskinen rengøres for salt og popcornrester med en ren fugtig sulfo-klud klud. (HUSK at tømme skuffen og 
skålen for evt. rester) 
Borde og stole aftørres og stilles, som da man   kom.  
Alle gulve støvsuges og vaskes med de remedier der forefindes i skabet. 
Affaldsspande tømmes. (i containeren der står på p-pladsen, husk at sortere affaldet) 
Hvis du opdager fejl eller mangler bedes du oplyse det til udlejer på mail til Hellej@bbsyd.dk  
MANGLENDE RENGØRING UDLØSER EN EKSTRA REGNING PÅ 300,00KR. 
Nøglen afhentes efter forudgående aftale på tlf. 27 12 60 98 eller mail: Hellej@bbsyd.dk.  Nøglen udleveres mod 
forevisning af lejeaftale og overførsels- kvittering fra din bank, på det aftalte beløb. Når arrangementet er 
afholdt og lokalet er klar til aflevering, afleveres nøglen straks efter i postkassen på Østermarken 24 
Leje af lokaler ____________ ___kr.    
Sluch ice____________________ kr. 
Krus/sugerør_________________kr. 
Popcorn ____________________ kr. 
I ALT ____________________kr.      indbetales på konto 8013 1053318.                            aftale nr._________                                                                                                                                                                                               
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FRA EGEN KIRKE 
 
Konfirmation 2018 
 
 
Søndag den 8. april kl. 10.00: 
• Jakob Linnet Brink, Guderup 

• Nikolaj Christensen, Guderup 

• William Bo Christensen, Stevning 

• Christoffer Dantoft, Guderup 

• Casper Holm Jørgensen, Guderup 

• Simon Gram Meier, Guderup 

• Jakob Holm Petersen, Guderup 

• Mads Tølbøl Bremer Sørensen, Guderup 

• Kristina Linnet Brink, Guderup 

• Marika Baltser Svane Christensen, Gude-

rup 

• Jennifer Leona Jacobsen, Guderup 

• Terese Juul Jakobsen, Dyndved 

• Emilie Maria Jensen, Guderup 

• Marlene Jensen, Stevning 

• Clara Lorenzen Petersen, Guderup 

• Trine Willert, Guderup 

  

 
 
 
 

 
Søndag den 15. april kl. 10.00: 
• Markus Callesen, Guderup 

• Sune Gjelstrup Christiansen, Guderup 

• Matthias William Gaba, Guderup 

• Esben Rabøl Good, Egen 

• Jonas Bredahl Iversen, Elstrup 

• Carsten Uldahl Jansen, Guderup 

• Jakob Lund Lundahl, Sjellerup 

• Nikolaj Nielsen, Guderup 

• Jacob Nissen, Guderup 

• Nicklas Pedersen, Guderup 

• Søren Sørensen, Stevning 

• Lærke Hjorth Andersen, Guderup 

• Mathilde Johansen, Havnbjerg 

• Laura Holmgaard Jordt, Guderup 

• Nanna Sofie Høeg Jørgensen, Elstrup 

• Julia Søllingvraa Lorenzen, Guderup 

• Jasmin Falk Lyster, Hjortspring 

• Emma Petersen, Guderup 

• Emilia Wendt Vilhelm, Guderup 

•Josefine Hamann Westergaard, Guderup 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 KIRKEN 
 
Nadverritual A på prøve. 
Da jeg startede her i sognet, så kunne jeg fra dag et 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 sæt-

ter ’Bliv hos os’ ind før nadverritualet A som salmen før nadveren. Nadverritual A er den ene-

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

Onsdag den 23. maj 2018 kl. 17 - 18 Nordborg kirke 
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Guldkonfirmation: 
Guldkonfirmationen, søndag d. 11. marts, 2018. Her mødte 20 guldkonfirmander op i Sven-

strup Kirke for at fejre at det nu var ca. 50 år siden at de blev konfirmeret. Dengang var de i 

alt 29 konfirmander som blev konfirmeret Palmesøndag, d. 7 april i 1968 af pastor Mogens 

Larsen.  

 
 

Koncert i Svenstrup Kirke. 
Den 24. juli kl. 19.00. vil der være koncert i Svenstrup kirke, hvor de medvirkende er: Opera-

chef Lars Ole Mathiasen, Den ny opera i Esbjerg med familie 

 

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 gudstjenesten, 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 bi-

drag 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. 

 

 

 

Konfirmander 2018 

 
 
 
 
 
 
 
Sognecafé 
Sognecafé d. 16. Maj kl. 14.30.  Martha Thomsen kommer og fortæller om Grønland, Martha 

har boet 5 år på Grønland. 
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Kontaktoplysninger 
 
Kbf. 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 9156 2878 
 
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.   

   
 
 
 

MARTS 
Lørdag 24. mar. "Rundt om Stevning" nr. 177 udkommer. 
24/3 til 2/4 incl. Nørreskov-Skolens påskeferie. 
Søndag 25. mar. Kl. 10.30. Gudstjeneste. Palmesøndag. Konfirmation. Ingen altergang 
Tirsdag 27. mar. Kl. 19.00. Generalforsamling i vandværket. Guderup forsamlingshus. 
Torsdag 29. mar. Kl. 19.00. Gudstjeneste. Skærtorsdag. 
Fredag 30. mar. 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. 
Tirsdag 03. apr. Kl. 16.30. Stevning Bikers sæsonstart. Johannes Good, Midtvej 1. 
Søndag 08. apr. Kl. 10.00. Konfirmation i Egen Kirke. 
Søndag 08. apr. Kl. 10.30. Menighedsgudstjeneste. 
Torsdag 12. apr. Kl. 15.00-16.00. Stevning læseklub. Caféen. 
Søndag 15. apr. Kl. 10.00. Konfirmation i Egen Kirke. 
Søndag 15. apr. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
Mandag 16. apr. Kl. 19.00. FOBIS´ generalforsamling. Klublokalet. 
Søndag 22. apr. Kl. 10.30. Gudstjneste. 
27/4 til 29/4 incl. Nørreskov-Skolens St. Bededagsferie. 
Fredag 27. apr. Kl. 10.30. Gudstjeneste. St. Bededag. 
Søndag 29. apr. Kl. 10.30. Menighedsgudstjeneste. 
MAJ 
Onsdag 02. maj Kl. 14.30. Gudstjeneste på Guderup Plejecenter. 
Søndag 06. maj Kl. 14.00. Gudstjeneste. 
10/5 til 13/5 incl. Nørreskov-Skolens Kristi Himmelfartsferie. 
Torsdag 10. maj Kl. 10.30. Gudstjeneste. Kristi Himmelfartdag. 
Søndag 13. maj Kl. 10.30. Gudstjeneste. Frederik Birkler. 
Onsdag 16. maj Deadline for stof til "Rundt om Stevning" nr. 178. 
Onsdag 16. maj Kl. 14.30. Sognecafé. 
19/5 til 21/5 incl. Nørreskov-Skolens pinseferie. 
Søndag 20. maj Kl. 10.30. Gudstjeneste. Pinsedag. 
Mandag 21. maj Kl. 14.30. Friluftsgudstjeneste i Nørreskoven. 
Lørdag 26. maj "Rundt om Stevning" nr. 178 udkommer. 
Søndag 27. maj Kl. 10.30. Menighedsgudstjeneste. 
JUNI 
Lørdag 02. jun. Kl. 13.00. Stevning Musikfestival. Kulturhuset. 
Søndag 03. jun. Ingen gudstjeneste. 
Søndag 10. jun.  Kl. 09.00. Gudtjeneste. Kitty Hovgaard Jensen. 
Søndag 17. jun. Ingen 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. 178 ER DEN 16. MAJ 2018. 


