Stines konfirmation

Her starter det her

Lille TUT

Vores historie starter allerede da du lå i mors mave. Da du lå i maven kaldte vi dig for lille tut fordi far var og er en tog og
tekniktosse. Alle troede du var en dreng men du snød os.

D. 27 Februar 2002 kl 02.08 kom Stine
til verden på Næstved sygehus.

Dåb

Du blev DØBT D. 30/5 2002 omgivet af spejder folk. Morbror Lars bar dig, Bjørn eller Døren som du kalde ham og Gitte var
Faddere og storesøster Marie var huebærer. Da du i dag er blevet konfirmeret er de nu løst fra deres opgave.

2002-2005

Du gik hjemme sammen med mor det første år og derefter kom du i verdens bedste dagpleje hos Rie sammen med Julie. Ries
dagpleje havde udvidet åbningstider for dig og Maria når mor og far var på weekend og du fik mange dejlige timer med Rie.

2005-2008

Du fortsætter i Erikstrup Børnecenter. Det var her du fik din første kæreste. Du måtte dog have hjælp fra Julie til at fange og
holde ham. Du inviterede ynglings vikaren med til dit bryllup, hvis altså hun levede til den tid fortalte en grinende vikar om
eftermiddagen. Mens du vinker farvel til mor fortalte du stolt til stuepædagogen, i morgen holdt du fri fordi du skulle flyve til
Norge sammen med far og spise burger og flyve hjem igen. Pædagogen sagde at det vist var en røver historie og mor måtte
vende om og bekræfte den tossede historie. Det var også her du til samling ønskede at synge den med flaget som du kunne
udenad men som de voksne ikke kendte til alt held kendte lederen den og tilbød at du altid kunne komme ned på kontoret og
synge sammen med hende.

2008-2016

Skoletiden

2008
2009

i 2008 startede du på Store Heddinge skole, selvfølgelig i klasse med Julie. Du har altid været glad for at gå i skole. Faktisk
har du ikke været til at holde hjemme selvom du var syg. Det værste for dig var dog da du var syg på skolernes motionsdag og
far måtte deltage som hjælper alene. Du græd som pisket. Du har aldrig været den der brugte meget tid på lektierne og vi var
lidt bekymret men er blevet beroliget ved forældresamtalerne hvor vi får af vide at du er en dygtig og engageret pige, der byder
ind og har en mening som du tør sige det højt og har orden i sine ting. Orden… det er ikke det billede vi ser når vi åbner døren
ind til dit værelse eller som far kaldet det Afganistan efter en vejsidebombe. Sidste år havde du altid lige en ekstra selvvalgt
powerpoint liggende klar til fremlæggelse hvis der var en klassekammerat der ikke lige var nået at blive færdig med sin
opgave. Du har fremlagt om alt lige fra Bornholm og håndbold til Formel 1 og planeter.

2008-2016

Skoletiden

Nu i 7. klasse har du fået ny klasse, den multikulturelle klasse og vi var lidt bekymret for hvordan det skulle gå uden Julie og
de andre faste kammerater… men men… du er meget glad for din nye klasse og har fået en rigtig god kammerat i K og en
slyngveninde i Lærke…som du ikke kan undvære ret længe af gangen. Vores lille forsigtige pige er forsvundet og kommer nu
grinende hjem med blå mærker alle stedet fordi du har været oppe og slås for sjov med drengene.

Hvem er
Stine Rehsø Stevnsbo Larsen

Men hvem er Stine…. Den lille forsigtige pige der måtte alt for far er ved at blive en stor og ansvarlig pige. I mange år var
DUKKEPIGEN din tro følgesvend og hun har været med på ferier, til tandlægen overalt fulgte hun dig, nat og dag og vi syntes
også at hun skulle med i dag selvom hun nu bare ligger i en kasse på værelset. Du er og har altid været NYSGERRIG og
suger hele tiden viden til dig, det er ikke så få ting vi har måtte google og søge viden om. Fra du var ret lille har du elsket at se
”hvem vil være millionær” og kunne besvare de mærkeligste spørgsmål om politik, geografi og historie. I flere år har du
snakket om at få navnet Stevnsbo med i dit navn og da det var et længe og velbegrundet ønske fik du FARS SLÆGTSNAVN
STEVNSBO med i din navneremse da du skulle indskrives til konfirmation. . Du er også LILLESØSTER og har altid hygget dig
med at være sammen med Maria og nu også sammen med Kaspar. Med Maria er du KREATIV og med Kaspar er det
KORTSPIL det gælder. Når i, vores tre ”børn” er sammen er der fuld KNALD PÅ

Hvem er Stine

Du har i mange år nydt og nyder stadig om end sjældnere at bage og PYNTE KAGER og lave fyldte chokolader. Og heldigvis
har du NABOERNE Ulla og Thomsen inde ved siden af som gerne modtager smagsprøver fra Stines bageri. Du er en glad,
følsom og omsorgsfuld pige der i mange år har været FULD AF ENERGI. Nu kan vi så se og mærke at du er trådt ind i
TEENAGEALDEREN da næsten alle aktiviteter kan foregå liggende eller i hvert fald henslængt med mobilen i hånden.

Job

Du startede i børnehaven med at skulle have en chokoladebutik sammen med Julie….og når vi sagde at så glædede vi os til
at komme og få gratis slik sagde du højt og klart ”nej”.

Job

Så skiftede du mening og ville, til fars skræk, ville du have din egen vuggestue….stadig sammen
med Julie.
Far mente jo godt du kunne sætte overliggeren lidt højere og blive fartøjschef på redningshelikopteren.

Job

Efter et par år hvor du ikke vidste hvad du ville har du nu fået smag for at skulle være astronom. Du kigger stjerne og den
første dansker i rummet blev fulgt og mor og dig måtte sætte vækkeuret til midt om natten for at stå op og kigge på
blodmånen. Og med tanker på denne uddannelse er det da godt at du er glad for at gå i skole for der er mange år på
skolebænken før du kan skrive astronom på visitkortet. Verden er åben og du har mulighed for at ombestemme dig mange
gange endnu.

Selvom du er pige har du til fars store glæde altid udvist stor interesse for teknik og maskiner. Du elsker at hjælpe far med at
sætte modelbanen op hjemme i stuen og der er blevet kørt mange omgange…de seneste år med flere tog ad gangen. På en
hyggelig familiekøretur ud i det blå sidder du som 3 årig på bagsædet og råber AFSPORNING da du som den eneste har
opdaget det afsporede ved Store Linde på lang afstand. I har været på modelbane udstillinger i hvor du interesseret har
undersøgt forskellige opsætninger og udstyr. Du har nydt at tage på tur med den lokale veteranbane eller på jernbanemuseet
og kigge på de flotte damptog.

Videoklip hvor der køres med dampmaskine

Flyveleder

F16 pilot

Du har nok fløjet mere end de fleste på din alder. Da du var mindre tog far og dig dagsture til Ålborg, Oslo, Stockholm. Afsted,
spise og hjem igen. Når vi flyver til Gran Canaria sidder du bare og venter på lidt turbulens. Du har været med os til flyshow 5
gange hvor du har hygget, studeret forskellige flytyper, nydt flyopvisningen. Som mindre elskede du at komme ud på
flyvergrillen sammen med de andre nørder. Og du skulle da ikke stå tilbage så du medbragte da legekamera og blok og blyant
så du kunne notere fly/altså lave kruseduller mens du spottede om det mon var en airbus, boring eller en MD80er. De voksne
omkring dig måbede og smilede. Du blev sågar interviewet til Amagerbladet i en artikel om flyvergrillen da journalisten ikke
kunne stå for dig. Du har da osse lige installeret en flyradar app så du kan følge med i hvilke fly der flyver henover os og hvor
det kommer fra eller hvor det skal hen. Du har været på besøg i flyverkontroltårnet i KBH sammen med far hvor i fik en
rundvisning og så flyene lande fra tårnet. Nå ja dit legetårn i haven var da heller ikke bare et tårn men et flyverkontroltårn.

Du ser gerne Formel 1 sammen med far og her opstår så din undren over mortorens opbygning og forskellen på V og
rækkemotor som far så lige må forklare dig med forskellige forhåndenværende sager såsom lysestager, glas, slik osv . Det
giver anledning til mange grin men du husker det hele og kan så lige supplere men din viden når du er med far ude og købe
bil. Du hjælper osse gerne far med at vaske og skifte hjul på jeres bil eller som du siger din bil. Du kigger efter bilmærker og
kan kende adskillige biler båder mærker og modeller fra hinanden pga detaljer såsom håndtag, bagendens form osv. Din far
skal stå tidlig op for at vide mere end dig.

Ikke mindst Audi som du er blevet helt vild med….alt er fedt hvis bare det er med Audi logo. Priserne på drømme bilen er også
blevet studeret og du blev meget overrasket da du læste i det tyske Audimagasin (som mor måtte købe for dig på
tankstationen i Tyskland fordi det var for pinligt som pige)….forundret over at en fed Audi var billigere end din nye røde Opel.

Du har prøvet lidt af hvert. Startede med at gå til rytmik, sang og leg hos Lisbeth, det elskede du. Så prøvede du gymnastik
men der måtte mor ikke være med og så var det ikke noget for dig. I en kort periode prøvede du svømning men det var heller
ikke lige dig, selvom du er en vandhund. Du gik til dans hos Alexia i Munkegården i 2 år men så stoppede hun desværre og du
skulle finde på noget nyt. 2 somre har du deltaget i Stevns amatør teater uge sammen med MarieLouise som sluttede af med
en flot forestilling i Snurretoppen. Hjemme har du også gerne ville optræde med sang og dans.

Danseklip

Så fandt du håndbolden….Du startede til håndbold i 2010 hos Bodil I Sierslev hk. Træning, leg og hygge sammen med de
andre piger. I 2011 kommer MarieLouise med på holdet og jeres venskab styrkes gennem boldlegen. Du bruger mere og mere
tid på håndbolden, spiller også hjemme i haven med de gamle og på den lille boldbane med Marielouise og hendes familie.
Mormor og Morfar komme også somme tider for at se dine kampe, det syntes både du og de er sjovt. Stort var det osse at
møde U 18 landstræneren som også kommer fra Stevns og at komme til U18 landskamp i Stevnshallen. Din interesse for
håndbold bliver bare stærkere og stærkere og du følger kampe i tv og snakker teknik og taktik.

Du møder idolet Lasse Svan første gang i 2011 og det bliver bestemt ikke sidste gang. Det er stort at kende en
landsholderspiller som er vokset op her og har spillet i samme klub som du selv gør. Vi følger Lasse på tv og en dag i 2014
mødes du med ham hjemme i hans mors køkken. Hold nu op det var stort og hvor blev du stille…. Du ringer jublende hjem fra
klubben julefrokost fordi du har vundet mandelgaven….en brugt Lasse Svan T-shirt.

Eggert

Kevin Møller

Toft Hansen

Rasmus Lauge

Vi har flere gange været i Flensburg Arena og se kampe og snakke med spillerne bagefter, ikke mindst Lasse. Mange
fantastiske timer har du brugt i Halle Nord. Din autografbog har snart mange hilsner fra Lasse og autografer fra de andre
spillere. Og bolden som du har med og som kun de danske Flensspillere må skrive på hænger på værelset og pynter. Du har
da for resten også interviewet Lasse til en powerpoint om håndbold. Hjemme på dit værelse er det håndbolden der pynter på
væggen med et lille Lasse og Flens alter med trøje, billeder og autografer. Interesse for håndbolden deler du med MarieLouise
og derfor måtte hun da selvfølgelig også med til kamp i Flens og her fik hun mulighed for at møde sit idol (Eggert). Til trods for
at du modsat Lasse er højrehåndet vil du helst spille hans fløjplads og det er da også lykkedes dig at score fra denne position
flere gange. Du har også været heldig og har fået lov til fast at spille med samme trøje nr som Lasse selv benyttede da han
spillede i Sierslev. En lille ekstra detalje er da osse at Lasse jo selvfølgelig kører i Audi…Hvis der var en gæst du gerne ville
have haft med i dag, var det Lasse men det kunne ikke rigtig lade sig gøre, i stedet har vi en hilsen til dig

Hej Stine. Tillykke med konfirmationen. Håber du får en fantastisk dag
sammen med hele familien. En masse dejlige gaver. Og så vil jeg gerne
sige tak for den kæmpe opbakning som du har givet mig hernede i
Flensburg og på landsholdet det sidste lange stykke tid.
Det er jo skønt hver gang i kommer herned og
besøger os i Tyskland at der er træstammer
og chokolade og småting til mig. Det er skønt,
så tak for det og så håber jeg selvfølgelig at, i
kommer ned og kigger flere gange.
Nu lykkedes det sidste gang i kom herned at
jeg var på banen også når i var her, så i ikke
skulle køre den lange vej forgæves. Så jeg
håber vi ses igen nede i Flensburg, om ikke i
Flensburg så til landskamp hjemme i
Danmark. Ha en skøn dag sammen med
familien.

En hilsen fra en tidligere Sierslev træner
til en nuværende Sierslev træner
Vi har osse en hilsen til dig FRA EN TRÆNER TIL EN ANDEN. Et stort tillykke med dagen fra Claus Hansen

Gave fra
Claus og Lasse

Gaven er en trøje som Lasse havde på til træningen under EM i Polen og som Claus havde taget med hjem til dig

I de sidste 2 sæsoner har du været hjælpetræner og har sammen med Bodil trænet de mindre årgange fordi du syntes det
havde været så godt for dig at være på Bodil´s hold at du gerne ville være med til at give det videre, og selvom det i år har
været nogle lange arbejdsdage pga skolereformen har du prioriteret Sierslev hk højt. Det var derfor også vigtigt for dig at
kunne invitere Bodil med til din konfirmation og vi er glade for at hun takkede ja. Det er ikke tilfældigt at farverne på værelset
derhjemme er rød, sort og hvid. Eller at tema og farvevalg til i dag er håndbold og Sierslev farverne. Håndbold fylder en stor
del af dit liv og mor og far syntes det er sjovt at være med.

Endnu gider du godt tage med mor og far PÅ FERIE men du er begyndt at tale om at være alene herhjemme med en veninde i
stedet for. BJØRN BAKKER DIG OP og vil gerne hjælpe med at rydde op, så længe i ikke ryger. Du elsker ferie i TYSKLAND
OG ØSTRIG med badelande, rodelbahn og shopping til trods for den lange køretur. Du har aldrig pebet men bare HYGGET
PÅ BAGSÆDET med blade, film og musik. Vi har TILBUDT ANDET end Tyskland som f.eks. Rom, Paris, London men den
eneste storby ferie du sagde ja tak til var en tur til BERLIN. I Tyskland skal vi altid have nogle af de lækre ISDESSERTER,
grosse erdbeer becher, ohne sahne. Måske er det alle vores ferier i det tyske der gør at du er blevet så GOD TIL TYSK og
ligefrem foretrækker det frem for engelsk. Men du vil helst ikke tale med dem på ferierne….men mon ikke det kommer snart.

Vores første tur til GRAN CANARIA var sammen med FARMOS og i gik i byen og du valgte CIGARETTER til hende, dem
med kameler på og senere herhjemme fik du selv TYGGEGUMMI cigaretter osse med kameler på. Du elsker DASE
FERIERNE ved poolen på Gran Canaria bare de pokkers NUDISTER ville beholde tøjet på. Det var her i poolen at du LÆRTE
AT SVØMME og siden har dig og far haft mange sjove timer i vandet og i måtte nærmest hives op af vandet for ikke at gå helt
i opløsning. Da du var lille og lyshåret løb alle restaurant fangerne efter dig for at give dig slikpinde så du havde et lager af
SLIKPINDE med hjem i kufferten. Ferie har altid været = SPIL. memory, kort, yatsy, kalaha eller 4påstribe i lufthavnen.

Lige meget hvor vi er så ER SHOPPING blevet et hit. Du nyder det og kan vende hvert et lille NIPS i KIK og TEDI. Du har da
også FORNYET GARDEROBEN adskillige gange på vores ferier. Du er dog SPARSOMMELIG, ikke bare med dine egne
penge også med fars.

Til slut vil vi bare ønske dig stort TILLYKKE med konfirmationen og håber du trods vores tale, nyder dagen. Og husk at selvom
du er godt på vej til at blive voksen så vil vi stadig VÆRE DER FOR DIG, lytte til dine tanker og bekymringer og støtte dig
bedst muligt. Husk VERDEN ER STOR og MULIGHEDERNE ER MANGE men vi er ved din side og ved at du nok selv skal
FINDE DIN VEJ

