Kirke-nyt
Sdr. Stenderup Kirke

Tirsdagsklubbens sommerudflugt 28. maj 2019
Turen starter kl. 8.30 fra Sdr. Stenderup Præstegård
og går til Glud Museum (frilandsmuseum). Vi kører
mod Tirsbæk Strand, nordsiden af Vejle Fjord, hvor
første stop holdes. Her skal vi have medbragt kaffe +
boller med hamburgryg og ost.
Vi kører videre til Glud Museum, hvor vi får en guidet
rundvisning. Herefter kører vi til Snaptun. Vi spiser
frokost på Snaptun Havnebistro. Der kan vælges mellem Stjerneskud (SnapSkud) eller Pariserbøf. Efter
frokosten tager vi med færgen til Hjarnø, hvor vi skal
besøge Hjarnø Kirke. Graveren viser kirken frem og
fortæller om den samt om Hjarnø.
Vi skal have eftermiddagskaffe inden turen går tilbage
til »fastlandet«. Vi kører ned om Vejle Havn, så vi kan
se Fjordenhus. Olafur Eliassons ikonisk bygning på
Vejles havnefront som er hovedsæde for Kirk Kapital
A/S. Hjemover via Brejning, hvor Anne-Marie vil
fortælle lidt om stedet og dets historie, mens vi kører
mod Sdr. Stenderup.
Pris for hele dagen kr. 200,- (drikkevarer til frokosten
er for egen regning)
Tilmelding til Grethe Holm, 7557 1066 inden den 14.05.19.
Ved tilmelding oplys venligst, hvilken ret I vil have.
På gensyn!

KONFIRMATION
5. MAJ KL. 10.30
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Udvalget bag Tirsdagsklubben

Kirke-kaffe
Søndag den 19. maj er der kirkekaffe efter gudstjenesten, som
begynder kl. 10.30. Vi satser
på godt vejr, så vi kan drikke
kaffen i »Kruses Have« ved
siden af kirken.
Der er blomster og bænke
— og et bord, som sættes
op til lejligheden. I tilfælde
af dårligt vejr drikker vi kaffen i våbenhuset. Vi håber, at
mange har tid og lyst til at blive
til en kop kaffe/te, en småkage og
en snak efter gudstjenesten den 19. maj.

Kirke-kalender
Maj:
Torsdag den 2. maj kl. 17.00-18.00:
Generalprøve for konfirmander m. familie
Søndag den 5. maj kl. 10.30:
Konfirmation
Torsdag den 9. maj kl. 17.00:
Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen
Søndag den 19. maj kl. 10.30:
Gudstjeneste + kirkekaffe
Onsdag den 22. maj kl. 9.30:
Strikkeklub i konfirmandstuen.
Nye medlemmer er velkomne!
Tirsdag den 28. maj kl. 8.30:
Tirsdagsklubbens sommerudflugt
Torsdag den 30. maj kl. 10.30:
Kristi himmelfartsdag: Gudstjeneste

