Kirke-nyt
Sdr. Stenderup kirkes kirkeblad er blevet til »Kirkenyt«: En halv eller hel side i hvert nummer af BjertStenderup Avisen. Bjert-Stenderup Avisen udkommer
hver måned i modsætning til kirkebladet, som kun udkom hver 4. måned. Bjert-Stenderup avisen bliver
husstandsomdelt og læst af alle på Stenderuphalvøen.
»Kirke-nyt« findes her i avisen, bliver lagt ud på
kirkens hjemmeside, og ligger udskrevet på papir (til
at tage med hjem) i kirkens våbenhus. Derfor er det
menighedsrådets håb, at »Kirke-nyt« (suppleret af
kirkens hjemme- og Facebookside samt plakater om
særlige arrangementer) bliver en god erstatning for
Kirkebladet.
Hvem er den vigtigste person i den
danske folkekirke?
Kirkeministeren, Mette Boch, har fokus på folkekirkens
fremtid og udvikling. Opgaven er ofte delt med andre
ministerier – allerede her devalueres opgaven. Kirkeministeren er det ikke.
Biskoppen har det overordnede ansvar i stiftet. Der
ligger en Domkirke i hvert af de 10 stifter. Vi hører til
Haderslev Stift, Marianne Christiansen er meget
dygtig og udtaler sig om mangt og meget. Men... Biskoppen er det heller ikke.
Provsten har det overordnede ansvar for provstiet. Vi
hører til Kolding Provsti. Grete Wigh-Poulsen er en
god provst, der gør en stor indsats for at holde de 33
menigheder kørende, både med personale og mere
eller mindre skimmelbefængte kirkebygninger og
præstegårde. Provsten er det heller ikke.
Vi er heldige med vore præster i Sdr. Bjert og Sdr.
Stenderup. Tine og Maria har meget på hjerte og kan
samarbejde og formidle. Men....Præsterne er det heller ikke.
Vi har vel nogle af landets bedste organister og kirkesangere der fylder kirken helt op med musik til en
hver lejlighed. Fra stille mediterende til voldsomt
brusende. Enten alene eller i store sammenhænge
sammen med kor og andre musikere. Organister og
kirkesangere er det heller ikke.
Så graverne da. De gør det til en fornøjelse at besøge
kirkerne og de omkringliggende kirkegårde. De snakker med dem, der kommer på kirkegården og sikrer at
alt er velholdt og en fryd for øjet. Men... Graverne er
det heller ikke.
Den vigtigste i den danske folkekirke, som holder den
kørende, så længe det skal være – eller lukker den,
hvis der ikke er fokus, er såmænd dig og mig. Det er

dem der bruger kirken søndag efter søndag, til højtider eller livets sorgfulde eller festlige lejligheder.
En fast pause fra et pulserende liv. Her skal du ikke
tale, måles eller vejes. Du skal bare være.
Tænk at man kan være SÅ betydningsfuld blot ved at
være! Glædelig jul og godt nytår!

Søren Hindbo,
næstformand i menighedsrådet

Julehygge i Tirsdagsklubben

Tirsdag den 4. december holder Tirsdagsklubben det
hyggelige og traditionsrige adventsmøde i konfirmandstuen. I år sker der også noget nyt, for til at begynde med – kl. 14.30 – kommer børnehavebørnene
fra »Børneuniverset« og går Lucia-optog. Præsten
læser julehistorie og deltagerne i Tirsdagsklubben
vælger de advents- og julesalmer/-sange, vi skal
synge.
Medbring en lille gave til bankospillet og 25,- kr. til
betaling for kaffe og – den årelange tradition tro –
svesketærten! Alle er rigtigt hjerteligt velkomne!

Julekoncert i Sdr. Stenderup Kirke
søndag d. 9. december kl.19.00

Luk Julefreden ind
Det er snart Jul! Det er en tid fuld af glæde og forventning! Men december måned kan også være en travl,
larmende og hektisk tid for mange.
Vi vil gerne invitere dig til for en stund at glemme al
travlhed og komme til en julekoncert, fuld af stemningsfuld, klassisk, kendt, traditionel, international og
ny julemusik.
Det er vores to kor – kirke- og voksenkor, som vil
synge julen ind i samarbejde med solister Nanna
Lykke Larsen (sopran) og Jørn Bendixen (cello), og
traditionen tro vil vi selvfølgelig også synge et par
dejlige julesalmer.

Kom, fald ned, pust ud, ånd ind og lad julefreden sænke sig i dit hjerte og sind!
Gratis entré. Det, der lægges i kirkebøsserne går til
vores to fadderbørn i Afrika
Lucia og De ni Læsninger
3. søndag i advent, søndag den 16. december kl. 16.00,
synger sanger Nanna Lykke Larsen Luciasangen og
bærer lyset frem – og ind – i kirken. Sognets konfirmander læser 9 særlige tekster fra Bibelen, som
forbereder os på julen og tænder lys i mørket. Undervejs skal vi synge advents-og julesalmer, som passer
til læsningerne samt en enkelt ny salme, som sætter
nye ord på, hvad adventstiden og julen handler om.
Så: Kom og hør konfirmanderne læse og musikken
klinge. Kom og nyd synet af adventskransen og Lucialyset. Kort sagt: Kom og kom i julestemning!
Nytårsaftensdag
På årets sidste dag holder vi gudstjeneste kl. 14.00. Vi får musikalsk
besøg udefra – og de fleste af salmerne er skiftet ud med meget kendte
og folkelige sange. Mere skal ikke afsløres her! Kom og vær med til nytårsfejringen i både kirke og konfirmandstuen. Efter nytårsgudstjenesten inviteres
igen i år på et glas champagne og et stykke kransekage. Vel mødt til en hyggelig eftermiddag, hvor vi
siger tak for året, der er gået og ønsker hinanden godt
nytår!

Sdr. Stenderup Kirke ønsker alle
en glædelig jul og et velsignet nytår!
Find kontaktoplysninger på præst, menighedsråd,
kirkeværge, og ansatte samt information om gudstjenester og arrangementer på kirkens hjemmeside:
www.sdrstenderup.dk
Find også Sdr. Stenderup Kirke på Facebook.

Kirke-kalender
December:
Søndag den 2. december:
1. søndag i advent: Gudstjeneste kl. 10.30
Tirsdag den 4. december:
Tirsdagsklubbens adventsmøde i konfirmandstuen kl. 14.30
Søndag den 9. december:
Julekoncert i kirken kl. 19.00
Onsdag den 12. december:
Julebrunch for venner og værter i Bjert-Stenderup kirkers besøgstjeneste kl. 10.00
Torsdag den 13. december:
Juleandagt for Skt. Georgsgilderne kl. 18.30
Fredag den 14. december:
Jul for Børneuniverset kl. 9.30
Søndag den 16. december:
Lucia og ”De 9 Læsninger” kl. 16.00
Fredag den 21. december:
Jul for børn fra Marielundskolen kl. 9.30
Juleaften, mandag den 24. december:
Juleaftensgudstjeneste kl. 14.30 & 16.00
Juledag, tirsdag den 25. december:
Julegudstjeneste kl. 10.30
Mandag den 31. december:
Nytårsgudstjeneste i kirken kl. 14.00 og hyggeligt samvær i konfirmandstuen
Januar:
Søndag den 6. januar:
Helligtrekonger-gudstjeneste kl. 10.30
Tirsdag den 8. januar:
Tirsdagsklub i konfirmandstuen kl. 14.30 med
besøg af Otto Skak: »Fra bonderøv til direktør«
Onsdag den 9. januar:
Læseklub i konfirmandstuen kl. 19.00-21.00.
Nye er hjerteligt velkomne! Ved interesse kontakt da tovholder i læseklubben Merete Popp på
telefonnummer: 7556 8004
Søndag den 20. januar:
Gudstjeneste kl. 10.30
Torsdag den 24. januar:
Aften-Kirke om »Bogen og bøgerne« kl. 19.00 –
litteraturanmelder og præst Henriette Bacher
Lind gæsteprædiker
Fredag den 25. januar:
Kolding natkirke i Skt. Nicolai kirke 19.30- 23.00
Onsdag den 30. januar:
Strikkeklub i konfirmandstuen kl. 9.30. Nye er
hjerteligt velkomne! Ved interesse kontakt da
tovholder i strikkeklubben Pia Raabe på telefonnummer: 6150 1700

