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FORENING

FORMAND/KONTAKTPERSON

Bladudvalg (eboj@stofanet.dk)

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

74 45 94 21

Nørreskov-Skolen (mfos@sonderborg.dk)
(www.norreskov-skolen.dk)

Vagn Hesselager
Stevningnorvej 45
Mike Foss
Skolegade 21

Ringriderforeningen

Lene Nissen

22 44 54 21

Skolebestyrelsen

Formand Thomas Phillipsen
Solvej 3
Casper Rojahn
Johannes Good
Midtvej 1
Susan Monika Ipsen
Skolevænget 14

28 25 08 78

Bådelaug
FOBIS

Sognepræst
Stevning Bikers (Motionscykleklub)
Stevning Børnehus
(sips@sonderborg.dk
Stevning Kulturhus
Stevning Landsbylaug
Stevning Læseklub
Vandværk (www.guderupvand.dk)

Steffen Fog
Sandvigvej 4
Lene Thomsen
Hjortspringvej 19
Ruth Good
Sandvigvej 11
Finn Pedersen (vagttelefon)

51 58 15 04
21 93 43 88

88 72 43 95

21 67 72 05
21 93 43 88
74 45 86 37

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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FRA FOBIS
Sankt Hans ved Sandvig
(Hvis Coronaen tillader det)

Sankt Hans ved Sandvig
Onsdag den 23. juni fra kl. 18.00
Der vil være mulighed for at købe øl og vand
samt en ringridderpølse.
Børnene vil have mulighed for at bage snobrød.
Tag hele familien med og få en hyggelig aften.
Bålet tændes kl. 19.30
Båltalen holdes af Casper Rojahn, den nye sognepræst ved Svenstrup kirke.
Med venlig hilsen
FOBIS

STEVNING FRITIDSKLUB
Fritidsklubben er lukket ned, da det ikke har været muligt at finde nok frivillige voksne til at
drive den. Klubben er en klub for børn fra 0-7 klasse.
Hvis du har lyst og energi til at starte klubben op igen, skal du kontakte kulturhusets formand,
Steffen Fog på tlf. 60 14 24 13. eller mail steffen@stevningkulturhus.dk.
Vi har gode lokaler med musikanlæg, forskellige spil og aktivitetsmaterialer. Vi har også en
lille økonomi til at starte op med. Vi vil også være behjælpelig i opstartsfasen.
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BØRNEFØDSELSDAGE
Efter at de nye Covid 19 restriktioner er trådt i kraft, er det nu igen
muligt at leje fritidsklubbens lokaler til børnefødselsdage.
Reglerne er flg.:
Som arrangør er du ansvarlig for at reglerne for COVID- 19 bliver
overholdt.
1. Der må max. være 25 personer i klublokalerne.
2. Personer på 12 år og derover skal bære mundbind, når de ikke sidder ned i lokalerne.
3. Personer på 18 år og derover skal have et coronapas, og værten for arrangementet skal
bede om at se coronapas ved mindst 1 person, der ankommer i lokalerne.
Dokumentation:
a. Negativ lyntest, der er max. er 72 timer gammel.
b. Negativ PCR-test der er max. er 72 timer gammel.
c. Corona vaccination der er 14 – 180 dage gammel efter 1. corona vaccination.
d. Et coronapas der er mindst 14 dage gammelt, efter 2. corona vaccination

LEJEBETINGELSER og PRAKTISKE OPLYSNINGER
For børnefødselsdage afholdt i klublokalerne

Lejeaftalen indgås mellem klubben og den ansvarlige arrangør over 18 år, 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 til slush ice:______________________________________________________ 1,50 kr. pr sæt
Leje af popcorn maskinen:_______________________________ 30,00 kr. pr. portion (1 portion = 8 personer)
Slush ise maskinen og popcorn maskinen må kun fyldes med de materialer der er købt i denne aftale.
SLUSH ICE MASKINEN OG POPCORNMASKINEN MÅ KUN BETJENES AF VOKSNE
Lejer medbringer selv service, bestik, skåle, viskestykker, karklude, opvaskemiddel og lign.
Komfur, køleskab med fryser, mikroovn og kaffemaskine er til fri afbenyttelse. (RENGØRES EFTER BRUG)
Lejer medbringer selv CD-er til musikanlægget. Der kan tilsluttes PC eller iPhone til musikanlægget.
Alle spil/ blade m.m. der er i lokalerne, må gerne bruges. Vi forventer at alt lægges på plads igen.
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RENGØRING AF LOKALER OG MASKINER:
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. (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 sorterer affaldet)
MANGLENDE RENGØRING UDLØSER EN EKSTRA REGNING PÅ 300,00KR.
Du kan gå ind på fritidsklubbens kalender og se om klublokalerne er ledige den dag du gerne vil leje
dem.
På ”book fritidsklub” kan du reservere lokaler + bestille slush ice og popcorn. Du vil få svar fra den
booking ansvarlige indenfor 5 dage. Når svaret er ”OK” vil der være vedhæftet en lejeaftale med den
samlede pris. Beløbet indbetales på konto: 8013 1053318.
Du skal medbringe underskrevet lejeaftale og bankkvittering på det aftalte beløb, når du afhenter nøglen.
Nøglen afhentes efter forudgående aftale på tlf. 27 12 60 98 eller mail: Hellej@bbsyd.dk.
Når arrangementet er afholdt og lokalet er klar til aflevering, afleveres nøglen straks efter i postkassen Østermarken 24, Stevning
Hvis du har spørgsmål angående leje af klublokaler til børnefødselsdag, kan du ringe til tlf. 27 12 60 98
eller maile til Hellej@gmail.dk
Vedtaget af bestyrelsen for Stevning Kulturhus

FRA LOKALHISTORISK
Da vi nu er så tæt på sommerperioden, har vi besluttet først at åbne 1. mandag i september
– d. 6.sept 2021 fra 14 til 17. Til den tid er de fleste vaccinerede, hvilket er dejligt.
God sommer – vi ses.

Side 5 nederst:
Kjeld Nissen
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Side 6:
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Stevning Entreprenørforretning
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Side 7:
Skadborg
Holger Jensens Maskinforretning
GF Taxi
Als Tømrerne
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FRA LANDSBYLAUGET
Rundt om Stevning i 2021
197
198
199

11. august
22. september
17. november

21. august
02. oktober
27. november

DET FOREGÅR I
MEDBORGERHUSET

2021 - 2022
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Aktiviteter og arrangementer:
august 2021
torsdage

kl. 09.30

petanque klubben

vi spiller på petanquebanen ved Kulturhuset.
Du er velkommen til at være med.
Vi har petanquekugler.

september 2021
onsdag 1.sep.
onsdag 1.sep.
torsdag 4.sep.
lørdag
4.sep.

kl. 09.00
kl. 19.00
kl. 17.30
kl. 08.00

Vagn Hesselager caféen
Vagn Hesselager caféen
Puk Nissen
salen
Kulturhuset

6.sep.

kl. 16.00

Kulturhus

salen

EDB Kurset hold 1-2021 starter (se opslag)
EDB Kurset hold 2-2021 starter (se opslag)
Hit Fit Dance kl. 17.30 – 18.30
Hovedrengøring kl. 800 – ca. 12.00.
Du er meget velkommen til at hjælpe.
Se opslag om hovedrengøring
sæsonstart for badminton og familiehygge-

7.sep.

kl. 16.00

Kulturhus

salen

sæsonstart for badminton og familiehygge-

8.sep. kl. 16.00

Kulturhus

salen

sæsonstart for badminton og familiehygge-

9.sep.

kl. 16.00

Kulturhus

salen

sæsonstart for badminton og familiehygge-

10.sep. kl. 16.00

Kulturhus

salen

sæsonstart for badminton og familiehygge-

11.sep. kl. 08.00

Kulturhus

salen

sæsonstart for badminton og familiehygge-

12.sep. kl. 08.00

Kulturhus

salen

sæsonstart for badminton og familiehygge-

mandag
time
tirsdag
time
onsdag
time
torsdag
time
fredag
time
lørdag
time
søndag
time

se opslag med ledige timer.
motionsgymnastik starter sæsonen kl. 11.00 –
12.00
Hyggeaften for de frivillige hjælpere
(der bliver sendt invitationer ud)

tirsdag 14.sep. kl. 11.00

Kulturhus

salen

fredag

Kulturhuset

caféen

kl. 14.30

Søndagscaféen

caféen

Caféen er åben fra kl. 14.30 til kl. 16.30

november 2021
søndag 7.nov. kl. 14.30
lørdag 27.nov. kl.

Søndagscaféen
Landsbylauget

caféen

Caféen er åben fra kl. 14.30 til kl. 16.30
Juletræet tændes

december 2021
søndag 5.dec. kl. 14.30

Søndagscaféen

caféen

Caféen er åben fra kl. 14.30 til kl. 16.30

januar 2022
onsdag 5.jan. kl. 09.00
onsdag 5jan. kl. 19.00
lørdag 8. jan. kl. 22.30

Vagn Hesselager caféen
Vagn Hesselager caféen
Kulturhuset
salen

søndag

Søndagscaféen

24.sep. kl. 18.30

oktober 2021
søndag 3.okt.

9.jan.

kl. 14.30

caféen
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EDB Kurset hold 1-2022 starter (se opslag)
EDB Kurset hold 2-2022 starter (se opslag)
Hellig Tre Konger fest.
kl. 23.00 afsløres de udklædte
Caféen er åben fra kl. 14.30 til kl. 16.30

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. 14.09.21. slutter d. 08.03.2022
Motionsbadminton og familiehygge i Gymnastiksalen: Stevning Kulturhus
Yderligere information ved Steffen Fog 60 14 24 13
Mandage kl. 16.00 – 18.30 i multisalen
starter d. 06.09.21 slutter d. 25.04.2022
Tirsdage kl. 16.00 – 21.00 i multisalen.
starter d. 07.09.21. slutter d. 26.04.2022
Onsdage kl. 16.00 – 21.00 i multisalen.
starter d. 08.09.21. slutter d. 29.04.2022
Torsdage kl. 16.00 – 21.00 i multisalen.
starter d. 09.09.21. slutter d. 30.04.2022
Fredage kl. 16.00 – 21.00 i multisalen.
starter d. 10.09.21. slutter d. 01.05.2022
Lørdage kl. 08.00 – 18.00 i multisalen.
starter d. 11.09.21. slutter d. 02.05.2022
Søndage kl. 08.00 – 18.00 i multisalen.
starter d. 12.09.21. slutter d. 03.05.2022
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. 1-2021: onsdage kl. 09.00 – 11.00 i Caféen
starter d. 1. september - slutter d. 10. november 2021.
(der er ikke kursus d. 20. oktober)
Hold nr. 2-2021: onsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen
starter d. 1. september - slutter d. 10. november
2021.
(der er ikke kursus d. 20. oktober)
Hold nr. 1-2022: onsdage kl. 09.00 – 11.00 i Caféen
starter d. 5. januar – sluttet d. 16. marts 2022.
(der er ikke kursus d. 16. februar)
Hold nr. 2-2022: onsdage kl. 19.00 – 21.00 i Caféen
starter d. 5. januar – slutter d. 16. marts 2022.
(der er ikke kursus d. 16. 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. 11.
august. Rundt om Stevning nr.197 udkommer d. 21. august.
Gå ind på www.stevningkulturhus og se mere om Stevning kulturhus og de aktiviteter og arrangementer der
foregår.

10

Stevning Kulturhus – vores fælles medborgerhus
Årsrapport: 2020
Vi har udført almindelige vedligeholdelser på bygninger og inventar.
Derudover har vi malet gang og trappehus, og vi har fået et nyt system til
at styre varmen.
Der har været mange brugertimer i 2020 indtil den 14. marts, hvor Kulturhuset blev ”Coronalukket”. De fleste brugere nåede at afslutte deres vintersæson, men det gik ud over dilettant,
Stevning Musikfestival 2020, medhjælper hyggeaften, Hellig Tre Konger og flere generalforsamlinger. D. 1. september måtte vi starte op igen, og vi startede med hovedrengøring, hvor
de fleste brugere hjalp, det var en hyggelig formiddag. Alle brugere startede igen, og kulturhuset startede en torsdags hyggeklub for voksne, og en madklub for mænd. Så kom der nye
corona restriktioner. Da der kun måtte forsamles 10 personer til indendørs aktiviteter, måtte
vi opgive torsdagsklubben og madklubben. Hit Fit Danse delte sig på op på 2 hold, og gymnastikholdet skiftedes til at møde op. I slutningen af december blev indendørs aktiviteter lukket helt ned igen. Så alt i alt har det været en kort sæson for alle brugere. Stevning Børnehus
har brugt næsten hele kulturhuset. Deres skovbørnehave har boet i huset fra den. 19. november til d. 23. december.
Man kan danne sig et indtryk af benyttelsesgraden ved at kikke på vores bookingkalender på
www.stevningkulturhus.
Fritidsklubben har ikke været aktiv i 2020, men hvis der er nogle der har lyst til at starte den
op igen, vil Kulturhusets bestyrelse gerne være behjælpelig. Lokalerne er i meget fin stand,
og lige klar til at starte en fritidsklub i. Der er også en lille startkapital til formålet. Kulturhuset
har ansvaret for lokaler, inventar og økonomi.
”Fritidsklubbens” lokaler udlejes til børnefødselsdage for børn fra børnehavealderen og op til
elever i 7. klasse. Booking af klublokalerne foregår på www.stevningkulturhus.dk under fritidsklub. Der er der også en aktivitetskalender for klublokalerne. Der har været corona lukket
næsten hele året. Det er folk fra hele Als der lejer lokalerne til børnefødselsdage.
Stevning kulturhus har i år afholdt følgende aktiviteter:
•

PC kurser

•

Petanque

•

Gymnastik
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Stevning kulturhus skulle i år have afholdt følgende arrangementer:
•

Hellig Tre Konger aften.

•

Generalforsamling sammen med borgermødet.

•

Stevning Musikfestival.

•

Hyggeaften for kulturhusets frivillige hjælpere.

•

Søndagscafe 1gang om måneden fra oktober til februar.

•

Torsdagsklub for voksne i klublokalerne.

•

Madklub for mænd

•

Hyggeaften med blomsterbinding/ juledekorationer m.m..

Faste brugere i Stevning Kulturhus:
•

Sønderjyllands småbådsklub – møder og kurser

•

Fobis – forskellige arrangementer for borgerne i Stevning

•

Grundejerforeningen Vestermarken – generalforsamling

•

Lokal historisk forening for Stevning og Svenstrup

•

NXT Generation – forberedelse til Lego League konkurrencer

•

Pilefletter foreningen – pilefletkurser

•

Stevning Børnehus - motion og andre aktiviteter

•

Stevning Idrætsforening – idrætsaktiviteter

•

Stevning Landsbylaug – møder

I booking kalenderen indgår ikke følgende aktiviteter, da de foregår i foreningernes
egne lokaler i kulturhuset:
•

Stevning/Svenstrup Lokalhistorisk forening har en stor mødeaktivitet omkring deres aktiviteter, og de
holder ”åbent hus” to gange om måneden.

Fordeling af lokaler – booking-kalenderen – booking:
Hvert år til 1. maj fordeler bestyrelsen, lokaler og tider for den kommende sæson, mellem de
faste brugere af kulturhuset.
Derefter kan foreninger og grupper booke ledige lokaler på kulturhusets hjemmeside.
Stevning kulturhus udgiver en aktivitetskalender, der er en fast del af
www.stevningkulturhus.dk. og vores lokalblad Rundt om Stevning.
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Vi har fire frivillige, der daglig gennemgår bygningerne for evt. fejl og mangler.
Vi mangler en frivillig til at passe de udendørs arealer.
Vi rengør alle fællesområder i huset, mindst en gang om ugen.
Vi har en medhjælperbank, hvor vi i løbet af denne sæson haft rigtig mange frivillige hjælpere
i gang med at udføre forskellige opgaver, blandt andet i forbindelse med Stevning Musikfestival.
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
om kommende aktiviteter og arrangementer, fotoalbum, brugeraftaler, vedtægter og regler
m.m
Steffen Fog
bestyrelsesformand
Sfogsv4@gmail.com
Mobil 60 14 24 13

Bestyrelsen for Stevning kulturhus fra d. 5. marts 2020:
Steffen Fog
Sandvigvej 4

John Stavski
Sandvigvej 7
Christian Bonde
Mintebjergryde 3, Sydals
Heidi Christensen
Østermarken 35
Helle Jordt Henningsen
Østermarken 24
Jutta Møller
Søndermarken 12
Dennis Grube Petersen
Vestermarken 42
Jacob Hollender
Skolevænget 26

Formand
Repræsentant i Landsbylauget
Fondsbestyrer Aktivitetskalender
Tilsyn med bygninger
Ansvar for booking og nøgler
Næstformand
Ansvarlig for hjemmesiden

6014 2413

sfogsv4@gmail.com

6127 9213

stavski@mail.dk

Kasserer

2194 8578

Bondechristian1@gmail.com

Sekretær
Resourcebank
Ansvarlig for udlejning til
børnefødselsdage i klublokaler
Indkøb til arrangementer
Ressourcebank og tilsyn med
rengøring
Ansvarlig for ude områder

2873 6193

hslc@live.dk

2712 6098

hellej@bbsyd.dk

6116 6583

juttamoeller@sol.dk

51 41 43 93

milla@godmail.dk

Suppleant
Tovholder for Musikfestival
Suppleant

22 44 55 85

Jacobhollender95@hotmail.com

Vi mangler en suppleant
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Stevning Kulturhus 2021 - 2022
Det har været en hård start på året 2021. Fra starten januar til langt ind i maj har alle aktiviteter
været COVID 19 nedlukket. Stevning Børnehus er de eneste, der har måttet benytte Kulturhuset, og det kar de også gjort.
Den 21. maj lysnede det, og vi er begyndt at leje fritidsklubben ud til fødselsdage, dog efter de
gældende COVID 19 regler. Lokalhistorisk forening er også startet op igen.
Vi har aflyst Stevning Musikfestival 2021, da vi i bestyrelsen ikke mener det er forsvarligt at
samle så mange mennesker på et forholdsvis lille område, men vi vender tilbage med festival d.
4. juni 2022.
Vi regner md at den kommende sæson fra 1. september bliver rimelig normal, så vi og foreningerne kan få gang i aktiviteter og arrangementer igen. Du kan se mange af aktivitererne i
aktivitetskalenderen, Vi starter en hyggeklub om torsdagen, for voksne, hvor vi spiller forskellige
spil.

Vi

genstarter

madklubben

for

mænd

og

laver

en

aften

med

blomsterbin-

ding/juledekorationer. Nærmere om disse aktiviteter i næste udgave af Rundt om Stevning.
Hvis du har et godt forslag til en aktivitet eller et arrangement må du meget gerne kontakte en
fra bestyrelsen. Vi vil altid gerne have nye indput.
God sommer til alle, og på gensyn i Stevning Kulturhus – vores medborgerhus, når det bliver
efterår, og en ny sæsonen starter.
Venlig hilsen fra bestyrelsen

Side 14 nederst:
Johannes Good

14
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Side 19:
Superbrugsen
Als Byggecenter
Stevninggård
Maler Jan Rasmussen
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Side 20:
Kanal 7
Reservedelslager Nord
Smedeværkstedet
Anders Larsen
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FRA KIRKEN
Så er arbejdet begyndt
Nu har jeg og min lille familie indfundet os på den fine præstegård, og jeg er gået i gang med
mit embede. Det er dejligt endelig at kunne iføre mig præstekjolen og pibekraven efter alle
disse års studier. Jeg er også kommet i gang med manér og havde i uge 19 ikke færre end 5
kirkelige handlinger! Så nu er præstekjolen gået godt til. Jeg vil i den forbindelse gerne rose
og sige tak til de dygtige medarbejdere, vi har i kirken, som jeg har været imponeret over, og
hvis erfaring har givet dem en ro, som jeg har nydt godt af som ny i embedet.
Jeg har været meget glad for den varme modtagelse, jeg har mærket her i sognet. Mange er
gået op til mig efter gudstjenesten om søndagen og budt mig velkommen til Svenstrup og
spurgt ind til, om vi alle er faldet godt til. Det har været rart at mærke den store imødekommenhed. Jeg har også været på besøg hos E Svenstruppelaug for at finde ud af, hvad der
rør sig på lokalplan. Det var meget interessant, og jeg er glad for de initiativer, der bliver taget
og taknemmelig for dem, der vil engagere sig i det frivillige arbejde i deres lokalsamfund. Jeg
har også planer om at besøge Stevnings landsbylaug, så jeg kan finde ud af, hvad der rører
sig der.
I kirken er det dejligt, at vi nu igen kan synge og holde en højmesse om søndagen, som vi
kender den. Det gavner fællesskabet, at vi kan synge vores dejlige salmer sammen. Det er
også rart, at vi igen kan holde nadver i højmessen og ikke skal skille denne ud på en separat
gudstjeneste. Vi må nu være 48 i kirken, hvilket især er gavnligt i forbindelse med de kommende konfirmationer, men også til bisættelser og bryllupper, er det rart med den ekstra
plads.
Svenstrup kirke går et travlt halvår i møde, da restaureringen af Egen kirke står til at begynde
primo juni og står til at vare indtil primo december. Der vil fortsat være højmesse om søndagen i Egen, som da vil foregå i deres sognegård, og det er også her, de vil holde dåb. Der er
dog stor sandsynlighed for at mange af bisættelserne og bryllupperne fra Egen vil blive afholdt i Svenstrup kirke. Der vil således blive holdt en del flere kirkelige handlinger i kirken,
men jeg forventer ikke nogen større udfordringer i denne forbindelse.
Slutteligt vil jeg blot sige tak endnu engang for, at jeg måtte komme her til jeres dejlige ø og
blive jeres sognepræst her i Svenstrup.
Venlig hilsen
Casper Rojahn
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Oversigt over gudstjenester.
De første par uger af juni vil der desværre ikke være gudstjenester om søndagen i Svenstrup
kirke. Dette skyldes, at vi skal holde konfirmation både den 6. og den 13. juni. Det er på
grund af restriktionerne, der betyder, at der begge dage vil blive afholdt ikke færre end tre
konfirmationer, så der desværre ikke er tid til også at holde en højmesse. Det betyder at
gudstjenesteoversigten for juni ser ud som følger:
Juni
6. juni: Gudstjeneste i Egen sognegård kl. 10:30 med Casper Rojahn.
13. juni: Gudstjeneste i Egen sognegård kl. 10:30 med Casper Rojahn.
20. juni: Gudstjeneste i Svenstrup kirke kl. 10:30 med Casper Rojahn.
27. juni: Gudstjeneste i Svenstrup kirke kl. 10:30 med Casper Rojahn.
Juli
4. juli: Gudstjeneste i Svenstrup kirke kl. 14 med Casper Rojahn.
11. juli: Gudstjeneste i Svenstrup kirke kl. 10:30 med Casper Rojahn.
18. juli: Gudstjeneste i Svenstrup kirke kl. 10:30 med Casper Rojahn.
25.juli: Gudstjeneste i Svenstrup kirke kl. 10:30 med Casper Rojahn.
August
1. august: Gudstjeneste i Svenstrup kirke kl. 10:30 med Casper Rojahn.
8. august: Gudstjeneste i Svenstrup kirke kl. 10:30 med Casper Rojahn.
Den 15. og 22. august holder jeg ferie og det er endnu ikke faldet på plads med, hvornår der
bliver holdt gudstjenester i Svenstrup. Jeg vil anbefale at man ser på hjemmesiden når tiden
nærmer sig.
29. august: Gudstjeneste i Svenstrup kirke kl. 10:30 med Casper Rojahn.

Kontaktoplysninger
Sognepræst
Graver

Hjemmeside

Casper Rojahn, tlf. 2167 7205, mail: casro@km.dk
Torben Nielsen
Træffetid hverdage (undtagen mandage) kl. 8-14
Tlf. 7445 6302 og 6163 0990
Leo Vindahl Olsen
Tlf. 7445 8211, mobil 2674 6211
Bestilles på GF-Taxi på tlf. 7445 9545 senest dagen før gudstjenesten
www.svenstrupkirke.dk

Facebook

Find facebook på hjemmesiden.

Formand
Kirkebil
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FRA MENIGHEDSRÅDET
Renovering af præstegårdens udvendige facade
Nu er arbejdet startet på at renovere den udvendige facade på præstegården.
Der er en del mursten og tømmer som skal
repareres inden den bliver kalket og tjæret.
Vinduerne skal desuden også gennemgås og
males.
Vi håber at vi i juni / juli har en præstegårds der
igen tager sig godt ud og viser hvor pæn den, over
200 år gamle bygning, er.

Heste i græsstykke mellem kirke og præstegård
Menighedsrådet har lavet en aftale med en hesteejer om at en del af græsstykket mellem
præste- og kirkegård, kan benyttes til afgræsning.

Budget 2022
Budgettet for 2022 er under udarbejdelse og skal afleveres til provstiet senest 15. juni.
Vi har fået en foreløbig udmelding om at vi vil have ca. samme beløb til rådighed som vi har i
år. Det vil sige ca. 1,3 mill. Kr.

Livestreamimg af gudstjenester.
Under corona-krisen har vi i længere tid live-streamet gudstjenesterne, på kirkens Facebook
side. Umiddelbart efter er gudstjenesten lagt op på kirkens hjemmeside, så man har mulighed for at se den på et senere tidspunkt. Iht GDPR (person data forordningen) skal vi slette
filmene relativt kort tid derefter.
Vi planlægger at stoppe disse live-streaminger på vi er på den anden side af corona-krisen.
Vi kunne godt tænke at høre om det har været godt, måske så godt, at I ønsker at det fortsætter. Meld gerne tilbage til præsten eller menighedsrådet.
Menighedsrådet
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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).
Torsdage: Torsdagsklub for voksne. Kl. 19-22. Klublokalerne.
(Midlertidig indstillet)

JUNI
Lørdag
Søndag
Søndag
Søndag
Onsdag
Fredag
Søndag

05. jun.
06. jun.
13. jun.
20. jun.
23. jun.
25. jun.
27. jun.

"Rundt om Stevning" nr. 196 udkommer.
Kl. 10.30. Gudstjeneste. Egen Sognegård. Casper Rojahn.
Kl. 10.30. Gudstjeneste. Egen Sognegård. Casper Rojahn.
Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Kl. 18.00. Sankt Hans ved Sandvig. FOBIS.
Nørreskov-Skolen. Sidste skoledag inden sommerferien.
Kl. 10.30. Gudstjeneste.

JULI
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

04. jul.
11. jul.
18. jul.
25. jul.

Kl. 14.00. Gudstjeneste.
Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Kl. 10.30. Gudstjeneste.

AUGUST
Søndag
Søndag
Mandag
Onsdag
Søndag
Lørdag
Søndag
Søndag

01. aug.
08. aug.
09. aug.
11. aug.
15. aug.
21. aug.
22. aug.
29. aug

Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Kl. 10.30. Gudstjeneste.
Nørreskov-Skolen. Første skoledag efter sommerferien.
Deadline for stof til "Rundt om Stevning" nr. 197.
Gudstjeneste. Se tider mm på kirkens hjemmeside.
"Rundt om Stevning" nr. 197 udkommer.
Gudstjeneste. Se tider mm på kirkens hjemmeside.
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. 197 ER DEN 11. AUG. 2021.
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