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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) Mike Foss 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 Thomas Phillipsen 28 25 08 78 
 Solvej 3 
Sognepræst    Maiko Barbara Cordelia Miyamoto    7445 6205/2167 7205 
   Mail: maimi@km.dk 
Stevning Bikers (Motionscykleklub) Johannes Good 21 93 43 88 
 Midtvej 1   
 Stevning Børnehus    Susan Monika Ipsen      74 45 86 37 
(sips@sonderborg.dk Skolevænget 14  
 
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  
 

Rundt om Stevning i 2020 
191 12. august 22. august 
192 16. september 26. september 
193 11. november 21. november 
 
 
 
 
Referat fra borgermødet  
 
Referat fra Landsbylaugets del af Borgermøde 2020 i Stevning Kulturhus, torsdag d. 5. 
marts, hvor dagsordenen var: 
- generalforsamling for Landsbylauget 
- generalforsamling for Kulturhuset 
- generalforsamling for Ringriderforeningen 
- Kaffe og kage 
- Indlæg v/Vagn Hesselager om Genforeningen i 1920, 
 
Generalforsamling for Landsbylauget:  
 
Formandens beretning kort fortalt: 
I 2019 blev der ikke sat nye store projekter i søen, så vores fokus har ligget på de faste ar-
rangementer samt opsætning og nedtagning af badebro og tømmerflåde.  
 
Valg til Landsbylaugets bestyrelse: 
 
I 2020 var følgende bestyrelsesmedlemmer på valg: 
Kasserer Hanne Hesselager Rothe 
Næstformand Jens Peter Christiansen  
Medlem Lene Nissen 
Suppleant Mikael Johansen 
Suppleant Anette Petz 
 
Jens Peter, Lene og Anette valgte at udtræde af bestyrelsen, men de to førstnævnte indvil-
gede begge i at stille op som suppleanter. 
 
Mikael Johansen blev valgt ind i bestyrelsen, og vi fik Mie Jensbye med på vognen. 
 
Det betyder, at Stevning Landsbylaug nu består af: 
Lene Thomsen 
Claus Bonde 
Hanne Hesselager Rothe  
Mikael Johansen 
Mie Jensby 
 
På laugets vegne  
Med venlig hilsen  
Lene Thomsen 
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Konfirmander i Stevning 2020 
 
Grundet Corona er konfirmationerne flyttet, så det nu ser således ud 
 
Oksbøl Kirke, 15. august: 
Andreas Lyck Valentin Good 
Caroline Sandholt Johansen  
Stine von Qualen Bonde 
Tobias Møller Abrahamsen 
 
Svenstrup Kirke, 12. september 
Nicolaj Sørensen 
 
 
 
 
 

 
 
 

Side 4: Nederst 
Johannes Good  
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 

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

Mobil 20 12 90 94

Stevning snedker 
 & tømrer
  v/Anders Larsen
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FRA NØRRESKOV-SKOLEN 
www.norreskov-skolen.dk 

 
UNDERVISNING UNDER CORONA  
-NEDLUKNINGEN PÅ NØRRESKOV-SKOLEN 
 
Nødundervisningen har i skrivende stund (søndag d. 7.juni) været tilbudt siden d. 16.marts. 

Mange ting er helt anderledes, end de plejer at være. Det er forskelligt, hvordan det er arran-

geret på de forskellige skoler, men her er et indblik i, hvordan det forløb hos os på Nørre-

skov-Skolen. 

 

Mandag d.16.marts 2020. Skolen lukker helt ned og sender elever og personale hjem. Her-

efter indføres en meget begrænset faglig fjernundervisning, der foregår online. 

Onsdag d. 15. april. Skolen åbner igen, dog kun for nød-undervisning, forkortet skoledag og 

kun for skolens mindste elever (0.-5.klasse). De ældste elever undervises fortsat via fjern-

undervisning i et begrænset fagligt omfang. Samme dag udsendes følgende fra Undervis-

ningsministeriet: 

”Afgangsprøverne i 9.-10. klasse aflyses og erstattes af standpunktskarakterer på eksa-

mensbeviset. ” 

Mandag d. 18.maj Skolen må endelig byde de ældste elever tilbage på skolen. Også her 

gælder reglerne for nød-undervisning, forkortet skoledag og begrænset faglig dækning. 

 

”Når du kommer i skole på mandag, så kommer du tilbage til en meget anderledes skole. Når 

du ankommer til skolen om morgenen, vil du bl.a. blive mødt af en lærer foran skolen. Lære-

ren tager dig og dine klassekammerater med ind på skolen, hvor I skal starte dagen med at 

vaske hænder og dernæst høre dagens beskeder. Rutinen vil være den samme hver eneste 

dag!  

Du kommer hurtigt til at opdage, at vi tager din sundhed meget alvorligt. Du vil blive mødt 

med strenge regler for samværet med dine klassekammerater og der vil være strenge regler 

for hygiejnen. Og ja, vi vil være strenge - det har vi lovet samfundet og hermed også dine 

forældre”. Skolebrev d. 12.maj 

 

Hvad har coronaperioden betydet for folkeskolen? 

Selvom covid-19 er en alvorlig virus, der har gjort rigtig mange mennesker syge og skræmt 

os alle, så har den måske alligevel haft en positiv indflydelse på vore tanker omkring det at 

holde skole.  

  



6 
 

Formanden for Danmarks Lærerforening Anders Bondo udtaler følgende til Folkeskolen.dk 

"Vi har modtaget beretninger fra lærere på skoler, hvor man har valgt at lave en skoledag, 

hvor man har samlet kræfterne på færre timer i stedet for at smøre leverpostejen tyndt ud på 

flere timer. Her er tilbagemeldingerne meget positive. Lærerne fortæller, at der har været god 

faglighed og gladere elever. ” 

I en respons til dette udtaler formanden for Skoleleder-foreningen Claus Hjortdal: 

"Vi har naturligvis fået en række meldinger fra ledere rundt omkring. Men det her jo været 

Danmarkshistoriens største udviklings-eksperiment af undervisningen. Det vil være synd, 

hvis ikke vi går dybden med det og siger til os selv; hvad var det, der skete her, og hvad kan 

vi tage med os?", siger han. ” 

 

Hvad ser vi på Nørreskov-Skolen?  Lærerne kan berette om en mindre konfliktfyldt skole-

dag med en højere elevtrivsel på baggrund af de kortere skoledage, den friere og mere eks-

perimenterende undervisning. Følger man skolens Facebook-side, så er der dagligt skønne 

eksempler på, hvad en lærerig undervisning uden skoleklokke, der ringer ind, kreativ uden-

dørs undervisning og få timer i klasseværelserne, har betydet for eleverne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et opmuntrende skriv til alle elever fra formand og næstformand i skolens elevråd. Kilde: https://www.facebook.com/norreskov.skolen 



- 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

AAllss  EEnnttrreepprreennøørrffoorrrreettnniinngg  AAppSS  

• 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

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



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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DET FOREGÅR I 
MEDBORGERHUSET 

 
(D. 11. juni er huset genåbnet efter Corona - nedlukningen) 

 

 
 
 

2020 - 2021 
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Faste tidspunkter: 
 
Petanque 
    torsdage kl. 09.30 – 11.30    Vi spiller hele året - på petanquebanen udendørs eller i salen.    
 
Motionsgymnastik: Stevning Kulturhus  
 Yderligere information ved Steffen Fog 60 14 24 13 
    Tirsdage kl. 11.00 – 12.00 i multisalen.                  starter d. 08.09.20.  slutter d. 16.03.2021    
        
 Motionsbadminton i Gymnastiksalen: Stevning Kulturhus     
  Yderligere information ved Steffen Fog 60 14 24 13 
   Tirsdage kl. 16.00 – 21.00 i multisalen.                  starter d. 08.09.20.  slutter d. 27.04.2021    
   Onsdage kl. 16.00 – 21.00 i multisalen.                  starter d. 09.09.20.  slutter d. 28.04.2021   
   Torsdage kl. 16.00 – 21.00 i multisalen.                 starter d. 10.09.20.  slutter d. 29.04.2021  
   Fresdage kl. 16.00 – 21.00 i multisalen.                 starter d. 11.09.20.  slutter d. 30.04.2021  
 
 
PC kurser i Stevning Kulturhus: Vagn Hesselager er instruktør 
 Tilmelding og information ved Vagn Hesselager tlf. 40 18 20 60 mail: vagn@hesselager.com 
    Hold nr. 1-2020: onsdage kl. 09.00 – 11.00 i Caféen       starter d. 2. september - slutter d. 11. november 2020. 
                                                                                                                    (der er ikke kursus d. 14. oktober) 
    Hold nr. 2-2020: onsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen        starter d. 2. september - slutter d. 11. november 
2020.    
                                                                                                                     (der er ikke kursus d. 14. oktober)  
    Hold nr. 1-2021: onsdage kl. 09.00 – 11.00 i Caféen        starter d. 6. januar – sluttet d. 17. marts 2020. 
                                                                                                                      (der er ikke kursus d. 17. februar) 
    Hold nr. 2-2021: onsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen        starter d. 6. januar – slutter d. 17. marts 2020.    
                                                                                                                     (der er ikke kursus d. 17. februar) 
 
 
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. 13. 
august. Rundt om Stevning nr.191udkommer d. 24. august. 
Gå ind på www.stevningkulturhus og se mere om Stevning kulturhus og de aktiviteter og arrangementer der 
foregår. 
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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

 V/GUDERUP TØMRERFORRETNING ApS
Smedevænget 9 . Guderup . 6430 Nordborg . Tlf. 74 45 80 80

- alt snedker- og tømrerarbejde udføres
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FRA LOKALHISTORISK 
 
Generalforsamling  
 
Nu mener vi, at vi er så langt i corona pandemien, at vi kan tænke på andet. 

Hermed indkaldes til Generalforsamling i Lokalhistorisk forening 

Torsdag d. 13. august 2020 kl. 19.00 i Cafeen i Stevning Kulturhus. 

Forslag, der ønskes behandlet, bedes indsendt senest 14 dage før generalforsamlingen 

Program i henhold til vedtægterne: 

• Velkomst 

• Valg af ordstyrer 

• Formandens beretning 

• Kassererens beretning 

• Valg til bestyrelsen – på valg er: 

o Sine Møller    modtager genvalg 

o Inger Marie Christiansen  modtager genvalg 

o Vagn Hesselager  modtager genvalg 

o Jytte Schink   modtager ikke genvalg 

• Valg af suppleanter 

o Jørgen Valentin  modtager genvalg 

o Helge Mathiesen  modtager genvalg 

• Valg af revisor og revisorsuppleant 

o Ingolf Henningsen  modtager genvalg 

o Børge Nielsen  modtager genvalg 

• Indkomne forslag 

• Eventuelt 

 

 

Indvielse §5 
Den 30. maj var der foreløbig indvielse af den nye 

skulptur ved §5 

 
 
 
 
 

 



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



17 
 

FRA KIRKEN 
 
Meddelelse fra Svenstrup Kirke 
Covid-19/Corona-virussen har endnu ikke helt sluppet taget i vort lille kongerige, og selvom vi 

nu må og har åbnet kirkens døre, så er der nogle retningslinjer, som der skal følges, så vi alle 

kan komme godt i gennem denne periode. 

I øjeblikket gælder følgende retningslinjer i Svenstrup Kirke: 

Der er opsat maskiner med håndsprit i kirken, så alle kan spritte deres hænder af ved an-

komst og afgang. 

Hynderne på bænkene er for en tid fjernet af hensyn til rengøringen, så hvis man ønsker at 

sidde lidt blødere, så er man velkommen til at medbringe siddehynder med hjemmefra. 

Salmebøgerne er ligeledes gemt væk, i stedet vil salmeteksterne blive vist på et lærred i kir-

ken. Man er selvfølgelig også velkommen til at medbringe egne salmebøger med i kirken.  

Gudstjeneste: Der må være 48 personer, såfremt flere er fra samme hustand, ellers så er det 

maks. 24 personer. Der kan maks. sidde to personer, som ikke er fra samme hustand på en 

bænk i kirken. 12 bænke må bruges i kirken, resten er afspærret af med snor. 

Der vil ikke være nadver i forbindelse med gudstjenesten i en periode endnu.  

Begravelse/bisættelse: Her anbefaler vi, at det kun er dem, som er inviterede af de pårøren-

de, som deltager, og der stilles efter en deltagelseantal på 24 personer.  

Dåb: Traditionelt plejer dåben at foregå i forbindelse med søndagens højmesse, men pga. 

begrænsninger af antallet af personer i kirkerummet, så anbefaler vi at man kontakter præ-

sten og finder en egnet lørdag til en dåbsgudstjeneste. 

Vielse: Det er op til brudeparret at sikre, at de ikke invitere flere end, der er plads til i kirken, 

og at personer fra forskellige hustande ikke kommer til at sidde for tæt på hinanden.  

Vi håber, at alle forstår, at det er en meget usædvanlig situation, som også vi i Svenstrup 

Kirke tager meget alvorligt. Vi håber og beder til, at alle passer godt på hinanden og følger 

myndighedernes retningslinjer, og at Gud vil hjælpe os alle, så vi alle kommer igennem den-

ne prøvelse.  

 

Med venlig hilsen 

Sognepræst Maiko B. C. Miyamoto 
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Gudstjeneste-tider 
 
Juni 
01/06 – kl. 14.:00 Fælles pinsegudstjeneste i Egen Kirke 
07/06 – kl. 10:30 Mako 
14/06 – kl. 10:30 Maiko 
21/06 – Lukket, der henvises til Havnbjerg 
28/06 – kl.14:00 Robert Ryholt 
 
Juli 
05/07 – kl. 10:30 Maiko 
12/07 – kl. 10:30 Maiko 
19/07 – kl. 10:30 Maiko 
26/07 – kl. 10:30 Maiko 
 
August 
02/08 - kl. 10.30. Maiko 
05/08 - kl. 14.30. Guderup Plejecenter 
09/08 - kl. 09.00. Kitty 
16/08 - kl. 10.30. Menighedsgudstjeneste. 
23/08 - kl. 10.30. Maiko 
30/08 - kl. 10.30. Maiko 
 
SEPTEMBER 
06/09 - kl. 10.30. Menighedsgudstjeneste. 
13/09 - kl. 10.30. Maiko 
20/09 - kl. 10.30. Høstgudstjeneste. 
27/09 - kl. 10.30. Maiko 
 
 

 
Konfirmationen 
Præsten har haft et møde med konfirmandernes forældre og lyttet til deres øn-

sker. Det er derfor blevet besluttet, at konfirmationen endnu engang og forhå-

bentlig for sidste gang bliver flyttet til lørdag d. 12. sept. 2020.  

 
Sommerfesten 
Den traditionelle sommerfest i præstegårdshaven i slutningen af august er desværre aflyst i 
år. 
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Genforeningen 
I anledning af 100 året for Danmarks genforening har Torben (graver) udtrykt sin nationalfø-

lelse og været kreativ med blomster, de røde og hvide farver.  

 

Senere på året d. 4/11 kommer professor emeritus Martin Schwarts Lausten og fortæller om 

“Den Kirkelige genforening”.  

Der kommer mere info og opslag senere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktoplysninger 
 
Kbf. sognepræst Maiko Barbara Cordelia Miyamoto 
  Tlf: 7445 6205 / 2167 7205  (undtagen mandage) 
  Mail: maimi@km.dk 
 
Graver  Torben Nielsen 
  Træffetid hverdage (undtagen mandage) kl. 8-14 
                         Tlf. 7445 6302 og 6163 0990 
 
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. (Ferielukket i juli og august). 
  

   
 
 

 
 
 
 
JUNI 
Lørdag 20. jun. "Rundt om Stevning" nr. 190 udkommer. 
Søndag 21. jun. Ingen Gudstjeneste. Der henvises til Havnbjerg kirke. 
Søndag 28. jun. Kl. 14.00. Gudstjeneste. Robert Ryholt. 
27/06 til 09/08 incl. Nørreskov-Skolens sommerferie. 
Tirsdag 30. jun. Kl. 19.00. Grundejerforeningen Søndermarken generalfors. Caféen. 
 
JULI 
Søndag 05. jul. Kl. 10.30. Gudstjeneste.  
Søndag 12. jul. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
Søndag 19. jul. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
Søndag 26. jul. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 
AUGUST 
Søndag 02. aug. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
Onsdag 05. aug. Kl. 14.30. Gudstjeneste på Guderup Pljecenter. 
Søndag 09. aug. Kl. 09.00. Gudstjeneste. Kitty. 
Mandag 10. aug. Første skoledag efter sommerferien. Nørreskov-Skolen. 
Onsdag 12. aug. Deadline for stof til "Rundt om Stevning" nr. 191. 
Torsdag 13. aug. Kl. 19.00. Lokalhistorisk generalforsamling. Caféen. 
Lørdag 15. aug. Konfirmation i Oksbøl kirke. 
Søndag 16. aug. Kl. 10.30. Menighedsgudstjeneste. 
Lørdag 22. aug. "Rundt om Stevning" nr. 191 udkommer. 
Søndag 23. aug. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
Søndag 30. aug. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
 
SEPTEMBER 
Søndag 06. sep. Kl. 10.30. Menighedsgudstjeneste. 
Søndag 13. sep. Kl. 10.30. Gudstjeneste. 
Søndag 20. sep. Kl. 10.30. Høstgudstjeneste. 
Søndag 27. sep. 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. 191 ER DEN 12. AUG. 2020. 
 
 


