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FORENING

Bladudvalg (eboj@stofanet.dk)

FORMAND/KONTAKTPERSON

40 92 56 29

Fritidsklubben

Ejvind Bojsen
Skolevænget 12a
Per Appel
Hjortspringvej 16
Johannes Good
Midtvej 1
Klubben er pt. lukket ned

Grundejerforeningen(Søndermarken)

Michael Christensen

28 73 62 16

Fritidsklubben – udlejning til fødselsdage

Sker via Kulturhusets hjemmeside: www.stevningkulturhus.dk

Lokalhistorisk forening

Vagn Hesselager
Stevningnorvej 45
Carina Bielefeldt
Skolegade 21
Pedel David Hildebrandt
Claus Hansen
Vestermarken 9
Formand Henrik Christensen
Gl. Guderup 21
Maiko Barbara Cordelia Miyamoto
Mail: maimi@km.dk

Bådelaug
FOBIS

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

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

51 58 15 04
21 93 43 88

74 45 94 21
88 72 43 95
20 97 82 06
21 74 88 58
23 40 84 34
7445 6205/2167 7205
74 45 86 37
74 45 87 89
60 14 24 13
20 55 05 77
29 90 19 45
29 66 85 46

Se bladet i farver på: http://stevning.infoland.dk/
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- god amatørmusik

STEVNING
MUSIK-FESTIVAL

G
GRATIS ADGAN

Lørdag 2. juni

2018

10 ÅRS
JU

B IL Æ U

Porten åbner kl. 12.00
Musik:

M

Boxen

The Bazement Rock

2nd Hand God blanding af alt

Rock4dummies Rock

Southern Sound Folk/Rock

Elo & Zoega Pop, rock og blues

Crazy Jane & the young horses

Wine by the glass

Orange Delight Rock

Spiller eget musik

STEVNING KULTURHUS · SKOLEVÆNGET 14 · STEVNING
ret til ændringer i musiksammensætningen forbeholdes
Entreprenør
Aut. kloakmester

Als Entreprenørforretning ApS
Aut. kloakmester

KÆMPE

fyrværk
eri-show
ca. kl. 2
3.00

Stevning snedker
& tømrer
v/Anders Larsen

SIF
KÆR TELTUDLEJNING
Arrangør: Stevning Kulturhus
Telefon: 60 14 24 13

Stevninggård frugt og bær · Jan’s Malerservice & Farvehandel
GoodsGårdbutik · Skadborg Byg · Smedeværkstedet Als

Plakaten er sponsoreret af:

FRA FOBIS
Sankt Hans ved Sandvig

Igen i år fejrer vi Sankt Hans ved Sandvig lørdag den 23. juni fra kl.
18.30.
Der vil være mulighed for at købe øl og vand samt en ringridderpølse.
Tag hele familien med og få en hyggelig aften.
Børnene har mulighed for at lave noget spiseligt over bål
Bålet tændes kl. 19.30
Med venlig hilsen
FOBIS
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Vinduespudsning tilbydes
Vinduespudsning tilbydes
Pudser op til 1. sals højde med teleskopstang
Kommer gerne og gir et uforpligtende tilbud.
Pudser ikke buet glas.
Kan kontaktes på tlf. 22750177
Mail: ugebjerg@gmail.com
Hilsen Henrik Clausen

- en god forbindelse
Søndergade 1 . Guderup . 6430 Nordborg . Tlf. 74 45 84 15

•
•
•
•
•
•
•
•

Nyanlæg af haver
Græsslåning
Hjemmeservice
Vedligeholdelse
af små/store arealer
Hækklipning
Belægningsarbejde
Træfældning
Beskæring m.m.

v/Bjarne Bladt
Dyndvedgade 11 · 6430 Nordborg
Tlf. 74 45 94 03 · Mobil 22 17 24 74

Als Entreprenørforretning ApS
Aut. kloakmester
v/ Claus Bonde - tlf. 40 59 93 12
Bent Jespersen - tlf. 21 78 01 63
Stevning - 6430 Nordborg
- også salg af sand og støbemateriale

Egebjergvej 15
Stevning
6430 Nordborg
Tlf. 74 41 57 83
Fax 74 41 67 83

Tlf. 74 45 86 87 . Fax 74 45 84 71

FRA LANDSBYLAUGET
Rundt om Stevning i 2018
179
180
181

15. august
19. september
07. november

25. august
29. september
17. november

Badebro
Opsætning af badebro : Hvis vejret tillader, og vi kan finde hjælpere, sætter vi broen op søndag d. 27. maj 2018 kl 10 + grillpølse til frokost.

Borgermøde 2019
Borgermøde 2019: Sæt X i kalenderen torsdag d. 7. marts 2019. Der kommer flere oplysninger om arrangement senere.

FRA LOKALHISTORISK
100 år siden....
11. november er det jo 100 år siden afslutningen af 1. verdenskrig. Det vil arkivet markere
med en udstilling, hertil søger vi billeder af dem, der var med i krigen og kom hjem igen her
fra sognet.
Vi vil selvfølgelig også mindes dem, der faldt, men her bruger vi de oplysninger fra Sønderborg slot.
Hvis nogle ligger inde med billeder fra hverdagen i den tid, har det også interresse, her var
det jo kvinderne, der måtte tage slæbet.
Vi skal bare låne billederne til scanning. Der kan ske henvendelse til Karin Brodersen i Svenstrup på tlf. 74456176, eller Sine Møller Stevning på tlf. 74458463.

Ferielukket
Lokalhistorisk Arkiv holder ferielukket i juli og august.
Mange hilsener fra Sine Møller
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FRA NØRRESKOV-SKOLEN
www.norreskov-skolen.dk

Rynkeby Skoleløb
Fredag d. 23. marts var dagen, hvor Nørreskov-Skolen igen løb med på Rynkeby Skoleløbet.
Ligesom sidste år løb eleverne til fordel for Børnelungefonden.
Vejret holdt heldigvis tørt, og trods en lidt mudret bane var humøret højt.
Eleverne både løb og gik mange runder, mens der var snakken og grin hele vejen rundt.

Da eleverne var færdige med deres time rundt om banen, var der juice til alle sponsoreret af
Rynkeby, og Super Brugsen i Guderup havde sponsoreret en masse lækker frugt.
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Vi opstarter rullende skolestart sammen med den aldersintegrerede indskoling.
Børn- og Uddannelsesudvalget har her i maj godkendt Nørreskov-Skolens ansøgning
om at lave rullende skolestart fra skoleåret 2018 / 2019.
Nørreskov-Skolen har sammen med Nordals Skolen og alle børnehaverne i Distrikt Als Nord
ansøgt om, at arbejde med rullende skolestart. Den ansøgning har Børn- og Uddannelsesudvalget godkendt i starten af maj.
Det betyder, at elever, der skal starte i skole nu kan begynde på tre forskellige tidspunkter på
skoleåret: I marts, i august og i november.
Som udgangspunkt starter eleverne i
skole på den dato, der er tættest på
elevens 6 års fødselsdag, men
børnehaven kan sammen med forældre
og skole vurdere, at barnet er klar før
eller senere – uden nødvendigvis at
skulle vente et helt år.
Både børnehaverne og skolerne glæder
sig rigtig meget til at komme i gang.
Da vi først har fået godkendelsen i maj,
vil vi formentlig ikke få så mange elever
”rullende” ind i det første optag i
november og marts, da de elever
allerede er startet i skole med SFOstarten d. 1. maj. Derfor forventer vi, at
vi for alvor først kommer til at se de
rullende starttidspunkter med fuld effekt om et år.
Du vil løbende kunne læse mere om den rullende skolestart og mere om den aldersintegrerede indskoling på skolens hjemmeside www.norresov-skolen.dk
Aldersintegrerede faghold på alle årgange.
På Nørreskov-Skolen arbejder vi hele tiden på, at blive verdens bedste folkeskole. Det gør vi,
fordi vi er opsat på, at give eleverne den bedst mulige start på deres uddannelsesliv, og samtidig står vi ved at være en folkeskole, der skal danne hele mennesker, som der indledes
med i folkeskolelovens formålsparagraf.
Det betyder også, at vi hele tiden arbejder på at gøre tingene endnu bedre. Vi har fagligt flyttet os meget de sidste år, bl.a. takket være vores linjer i udskolingen, som vi ikke har kunne
opretholde siden 2017, da vi gik fra at være 3-sporet til at blive 2-sporet i udskolingen. Samtidig har vi også flere gange meldt ud, at vi er vores ansvar bevidst og vil arbejde på en ny
linjemodel, som kan udføres med 2 spor.
I arbejdet har det ligeledes været vigtigt at se på, hvordan vi får involveret elever længere
nede i årgangene, så vi kan styrke elevernes læringslyst gennem hele skolelivet. Dette har
været en opgave, skolens bestyrelse har været meget fokuseret på.
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Fra d. 1. august har skolen valgt at lave aldersintegrerede faghold i dansk, matematik, engelsk og tysk fra 0. – 9. årgang – men inddelt i 4 trin.

Indenfor hvert trin vil eleverne arbejde på aldersblandede faghold på to måder:
På TRIN 1 og TRIN 2, er der tale om hold, der skifter i løbet af året og holdene kan være forskellige fra fag til fag og fra periode til periode.
På TRIN 3 og TRIN 4 vil fagholdene foregå på linjer og her vil eleverne vælge linjen sammen
med deres forældre. Disse linjer arbejder eleven på hele året og vil være det samme i alle fire
fag.
Vi indfører faghold for at give alle elever de bedste muligheder for at blive så dygtige, som de
kan blive. Ved at eleverne får mulighed for at lære på netop deres udviklingsniveau, skaber vi
mere tid til læring - og flere elever, som den enkelte elev kan spejle sig i – uanset læringsniveau.
Det betyder i praksis, at eleverne fordeles på de aldersblandede hold i lidt under halvdelen af
undervisningstiden.
Personalet glæder sig
Når vi vælger at ændre på så stor en del af hverdagen i skolen – ændrer vi også på personalets hverdag. Derfor er det vigtigt for mig samtidig at informere jer om, at denne ændring sker
som resultat af nogle gode processer, som personale, bestyrelse og ledelse sammen har
deltaget i. Der er stor lyst i personalegruppen til at arbejde som beskrevet, hvor det er personalet, der selv har udformet rammerne, som vi som ledelse selvfølgelig understøtter og bygger op sammen med personalet.
Med venlig hilsen
Carina Lykke Bielefeldt

skoleleder
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DET FOREGÅR
I

Skolevænget 14

2018
11

Aktiviteter og arrangementer:
Juni 2018
lørdag 2.jun

kl. 13.00

Kulturhuset

September 2018
mandag 3.sep
kl. 17.00
onsdag 5.sep
kl. 09.00
onsdag 5.sep
kl. 19.00
lørdag 8.sep
kl. 08.00
fredag 28.sep
kl. 18.30

Linedance
PC kursus
PC kursus
Kulturhuset
Kulturhuset

Stevning Musikfestival 2018
10 års jubilæum

Salen
Caféen
Caféen
Caféen

Så starter Linedance sæsonen
PC hold 1 starter
PC hold 2 starter
Hovedrengøring i Kulturhuset kl. 08.00 - kl. 12.00
Medhjælperfest for alle Kulturhusets frivillige
hjælpere. (der bliver udsendt invitation senere)

Oktober 2018
lørdag 6. okt
Kl. 08.00 Kulturhuset
arbejdslørdag i Kulturhuset. Vi skal bl.a. have malet vægge. I august vil vi gå ud og søge frivillige fra vores ressourcebank.
søndag 7.okt
kl. 14.30
Søndagscaféen
Caféen Søndagscafé med hjemmebagte kager
November 2018
søndag 4.nov
kl. 14.30

Søndagscaféen

Caféen

Søndagscafé med hjemmebagte kager

December 2018
søndag 2.dec
kl. 14.30

Søndagscaféen

Caféen

Søndagscafé med hjemmebagte kager

Januar 2019
lørdag d. 5.jan

Kulturhuset

Salen

kl. 22.00

søndag 6.jan

kl. 14.30

Søndagscaféen

Caféen

Hellig Tre Konger aften
(program kommer senere)
Søndagscafé med hjemmebagte kager

Februar 2019
søndag 3.feb

kl. 14.30

Søndagscaféen

Caféen

Søndagscafé med hjemmebagte kager

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)

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.14.
august. Rundt om Stevning nr.179 udkommer d. 25. august.
Gå ind på www.stevningkulturhus og se mere om Stevning kulturhus og de aktiviteter og arrangementer der
foregår.
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FRA SVENSTRUP FRISKOLE
Metro i Svenstrup?
Som en del af friskolens naturvidenskabelige idegrundlag, er vi i øjeblikket ved at udforske
mulighederne for et metrobyggeri i Svenstrup. Målet er både at skabe arbejdspladser og sætte Svenstrup på verdenskortet med verdens mindste metro….. ☺
Spøg til side! Hullerne i skolens P-plads er gravet for at finde en læk på skolens varmerør.
Uheldigvis har man i 1970’erne valgt at lægge varmerørene i en betonkanal med låg på, så
de er lette at komme til – hvis ikke lige der lå grus og et lag asfalt ovenpå. Det har desværre
været nødvendigt at grave flere huller i P-pladsen, før det var muligt at trække et kamera
igennem den snævre betonkanal og på den måde finde frem til lækken. Hullet er nu fundet
og forsikringen har givet et bud på, hvad de vil dække. Selv med forsikringens dækning, er
det imidlertid en større udgift at få repareret skaden, så vi har brugt lidt tid på at finde den
bedste løsning som også er økonomisk forsvarlig. I løbet af uge 20 skulle hullerne være
dækket, så vi kan huske tilbage på skolens metrobyggeri som en god historie, brygget på en
træls baggrund.

Forskønnelse af friskolen
Lørdag d. 21. april var det tid til arbejdslørdag for
friskolens forældre og andre venner af skolen. Omkring
hver tredje af skolens forældre mødte op og deltog.
Dagen bød på flot forårsvejr og god stemning blandt både
forældre og de medbragte børn. Der blev ryddet op i
beplantningen omkring skolen, slebet yderdøre og påsat vandnæser, lyddæmpet i science og
lavet en masse andre småreparationer både ude og inde.
Det som slår mig som skoleleder, er den glæde ved at
være med, som skinner igennem på disse arbejdsdage.
Ud over at få noget fra hånden, er det tydeligt at forældre
og medbragte børn både hygger sig og går til sagen, med
de opgaver bygningsudvalget har sat på programmet.
Tak til alle for indsatsen, både de som planlagte arbejdet
og de som udførte det.
Arne Munkgaard
Skoleleder
15

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

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

Forudbestil
din taxi på
74 45 95 45

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

Massage · Urteterapi · Øreakupunktur

Tlf. 30 20 22 11
www.sundicentrum.dk

&

FarvehandelSalg til private

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

Guderup
Butik tlf. 73 15 10 10 · Bagerafdeling tlf. 73 15 10 16
Åbningstider: Alle ugens dage kl. 08.00 - 20.00

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

Jens Madsen

Stevninggade 23 . 6430 Nordborg
Tlf. 74 45 97 99
www.stevninggaard.dk

FRA KIRKEN

Vadehavets Barok Band
spiller i

Svenstrup kirke
Tid og sted:

Tirsdag 24. juli kl. 19.30

Program:

Sprudlende og "swingende" barokmusik
Arier af bl.a. tyske og italienske komponister
Danske sommersalmer og sange
Fællessang

Medvirkende:

Sangere og musikere fra Den Ny Opera. Bl.a.
Sopran: Anne Mette Balling, Benedikte Aa
Violin: Søren Storm Larsen, Ejnar C. Balling
Orgel: Lars Ole Mathiasen, orgel

Entre:

Der er fri entre

Kom og lyt - og syng med

Svenstrup kirkes menighedsråd
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Stevning snedker
& tømrer
v/Anders Larsen

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

Mobil 20 12 90 94
Reparationer udføres med
garanti - få et gratis prisoverslag
inden du beslutter dig for en rep.

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

Ole Bjørn Pedersen
Faguddannet urmager
Rypevej 62 1. tv. . Langesø . 6430 Nordborg

7445 6434 / 2023 6434

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

Goods Gårdbutik

Stevning

Alt i frugt, grøntsager og landæg..!
Sæsonpræget udvalg, da vi kun sælger danske
varer, enten egen avl, eller lokalt produceret.

Æg fra vores fritgående høns 15 stk. 30 kr.

NYHED
Aronia
Shots

Vadehavets barokband spiller i Svenstrup kirke
Gennem de senere år er det blevet en fast tradition at sangere og musikere med tilknytning til
"Den Ny Opera" i Esbjerg har været samlet i sommerferietræningslejr i den gamle skovfogedbolig "Nygård i Nørreskoven her på Als. Således også her i 2018. I forbindelse hermed
giver de under navnet "Vadehavets barokband" koncert i Svenstrup kirke 24. juli kl. 19.30.
Ved koncerten i Svenstrup kirke er det operachefen Lars Ole Mathiasen selv, der har den
musikalske ledelse, ligesom han selv medvirker på orgel. Lars Ole M. er gammel Havnbjergdreng, der i sin tid indledte sin musikalske løbebane i Nordborg kommunale musikskole. I
dag er han leder af og mangeårig chefdirigent på "Den Ny Opera" i Esbjerg. Operaen i Esbjerg er blevet en institution i det danske musikliv med en lang række anmelderroste forestillinger.
I 2017 blev Lars Ole M. hædret med Danmarks Radios musikpris "Årets ildsjæl" foran en lang
række etablerede danske musiknavne, ligesom han samme år blev udnævnt til årets Esbjergenser Mange her på Nordals kender Lars Ole som en meget livfuld dirigent bl.a. ved de 2
operakoncerter på plænen ved Nygård nede i Nørreskoven i 2013 og 2015.
Ved koncerten i Svenstrup kirke er programmet let tilgængelig og "swingende" barokmu- sik,
italienske og tyske operaarier, samt danske sommersange og salmer, hvor publikum får lejlighed til at medvirke.

Årets Konfirmander i Svenstrup Kirke.
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Den 25. marts blev 7 konfirmander konfirmeret i Svenstrup Kirke.
Nicki Holm Rogengell, Jesper Halling Carstensen, Josefine Panduro Lehrmann, Nina Nielsen, Katrine Marie Bonde Sørensen, Line Kjerstine Mathiesen, Noel Søllingvrå Matzon og
Kbf. Sognepræst Maiko B. C. Miyamoto.

Konfirmandindskrivning for konfirmation i år 2019
Der er orientering og indskrivning for næste års konfirmation søndag d. 19. august efter
gudstjenesten i konfirmandladen, og undervisningen forventes at starte tirsdag d. 21. august,
kl. 15:30.
Udover undervisning på tirsdage fra kl. 15:30, så er der også planlagt undervisning følgende
tre lørdage:
Lørdag d. 17 nov. 2018
Lørdag d. 26 jan. 2019
Lørdag d. 13 april 2019
Lørdagsundervisningen er obligatorisk, og fravær vil kunne resultere i at man ikke bliver konfirmeret.
Konfirmationen bliver afholdt Palmesøndag d. 14. april, 2019

Flytning af konfirmationsdato
Fra og med år 2021 vil konfirmationen blive flyttet til Bededag. Beslutningen er blevet vedtaget i menighedsrådet, fordi præstestillingen i Svenstrup er blevet ændret og dermed har fået
nye arbejdsopgaver, som besværliggør en fastholdelse af konfirmation på palmesøndag.
År 2021 er også valgt som ændrings-året, fordi præsten skal til obligatorisk efteruddannelse
lige op til palmesøndag, hvilket vil betyde at det ikke vil være muligt for præsten at øve og
forberede konfirmanderne inden. Det betyder også at konfirmationen ville være blevet flyttet i
det år under alle omstændigheder.
Ændringen sker også af hensyn til de konfirmander, som ikke vil kunne møde til undervisning
alle tre lørdage, som er nødvendige udover tirsdagene for at leve op til den nuværende krav
af antal lektioner. Flytningen af dato vil derfor også give lidt mere fleksibilitet, så de ikke med
det samme kommer til at stå overfor en afvisning pga. for meget fravær.
Det betyder at konfirmationerne vil ligge som følgende de næste fem år frem:
2019 – Palmesøndag, 14 april
2020 – Palmesøndag, 5 april
2021 – Bededag, 30 april
2022 – Bededag, 13 maj
2023 – Bededag, 5 maj
21

Lørdagsdåb
Der er nu mulighed for at blive døbt eller få sit barn døbt på følgende lørdage, kl. 11:00 i
Svenstrup kirke, og det sker ved at kontakte præsten og få lavet en aftale.
d. 25 august, 2018
d. 24 november, 2018
d. 2 februar, 2019
d. 4 maj, 2019

Svenstrup Kirkekor
Vi søger kormedlemmer til et kommende kirkekor for børn og unge, så hvis dette har interesse, så hold øje med vores hjemmeside og kirkesider i de lokale blade.

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. 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.

Side 22 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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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 gudstjenesten

Hjemmeside

www.svenstrupkirke.dk

Facebook

Find facebook på hjemmesiden.
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AKTIVITETSKALENDER
Faste tidspunkter:

MAJ
Lørdag
Søndag

26. maj
27. maj

Mandage: 1. og 3. mandag i hver måned. Lokalhistorisk åben
fra 14-17. (Ferielukket i juli og august).

"Rundt om Stevning" nr. 178 udkommer.
Kl. 10.30. Menighedsgudstjeneste.

JUNI
Lørdag
02. jun.
Søndag
03. jun.
Tirsdag
05. jun.
Søndag
10. jun.
Søndag
17. jun.
Lørdag
23. jun.
Søndag
24. jun.
30/6 til 12/8 incl.

Kl. 13.00. Stevning Musikfestival. Kulturhuset.
Ingen gudstjeneste. Der henvises til Egen og Havnbjerg kirker.
Grundlovsdag. Nørreskov-Skolen holder fri.
Kl. 09.00. Gudtjeneste. Kitty Hovgaard Jensen.
Ingen gudstjeneste. Der henvises til Egen og Havnbjerg kirker.
Kl. 18.30. Sankt Hans ved Sandvig. FOBIS.
Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Nørreskov-Skolens sommerferie.

JULI
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Tirsdag
Søndag

01. jul.
08. jul.
15. jul.
22. jul.
24. jul.
29. jul.

Kl. 09.00. Gudstjeneste.
Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Kl. 09.00. Gudstjeneste.
Kl. 09.00. Gudstjeneste.
Kl. 19.30. Vadehavets barokband spiller i Svenstrup Kirke.
Kl. 10.30. Gudstjeneste.

AUGUST
Søndag
Søndag
Mandag
Onsdag
Søndag
Lørdag
Søndag

05. aug.
12. aug.
13. aug.
15. aug.
19. aug.
25. aug.
26. aug.

Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Første skoledag efter ferien på Nørreskov-Skolen.
Deadline til "Rundt om Stevning" nr. 179.
Kl. 10.30. Gudstjeneste og konfirmandindskrivning.
"Rundt om Stevning" nr. 179 udkommer.
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. 179 ER DEN 15. AUG 2018.
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