Kirke-nyt
Sdr. Stenderup Kirke
Kirke i børnehøjde
Tirsdag den 12. november kl.
17.30 er der »Kirke i børnehøjde«. Spejderne kommer og
tager deres »kirke-mærke«
den dag. Måske bliver spejderne ikke de eneste, der har
grønt tøj på i kirke den dag?
Måske kommer der også en lille,
lodden fyr med en grøn bluse på?
Han er meget sød og meget nysgerrig,
og så kan han rigtig godt lide at høre historier fra Bibelen og
at synge salmer!
Efter gudstjenesten er der aftenmad til alle i konfirmandstuen. Der er ingen tilmelding, og det er gratis at spise med.
Vi samler — som altid — ind til kirkens to fadderbørn Afrika.

som har rødder her i Sdr. Stenderup. Derfor har de valgt at
være tilknyttet kirken her.
Joachim sidder i menighedsrådet, hvor han er kasserer. I
sin gæsteprædiken vil Joachim
fortælle om, hvordan det har
været for ham at komme fra
Tyskland og kirken dér — og
møde Danmark og Den danske
Folkekirke. Vi skal synge en
smuk aftensalme på tysk.
Samme salme — på samme
Joachim Rinck
melodi — findes også i Den
danske Salmebog — så vi synger den også på dansk! Det er
i Aften-Kirke, torsdag den 21. november kl. 19.00.

Fælles sogneaften: Hvordan taler vi om tro i dag?

Håber, at vi ses!

Nyt fra Menighedsrådet
Som det sikkert er de fleste bekendt, har menighedsrådet
de sidste par år arbejdet på et projekt, der omhandler indvendig renovering og kalkning af kirken, samt renovering af
orglet. Vi har en arkitekt tilknyttet således, at vi kan få projektet ordentligt og rigtigt udført.
Det har medført, at vi nu er snublende tæt på at få grønt lys
til at gå i gang med arbejdet. Det eneste, der mangler, er
godkendelsen fra Kolding Provsti’s side, og den er vigtig, for
det er der, finansieringen kommer fra. Hvis vi får grønt lys
fra Provstiet, vil projektet starte op lige efter konfirmationsdagen i 2020.
Torsdag den 14. november kl. 19.30 afholder vi årets menighedsmøde i konfirmandstuen. Kom og hør lidt om kirkens
virke og økonomi. Arkitekten, vi har hyret til at hjælpe os
med projektet i kirken, kommer og fortæller lidt mere indgående om, hvad der skal ske under den indvendige
renovering og kalkning af kirken.
Vi vil på mødet, hvor alle er velkomne, også tale lidt om, at
der i efteråret 2020 er valg til menighedsrådet. Så mød op
til en spændende aften, hvor der er mulighed for at få informationer om menighedsrådets arbejde og virke, ligesom der
på mødet vil være mulighed for at komme med input og ideer
— ris eller ros. Menighedsrådet er vært for lidt til ganen.
Venlig hilsen Menighedsrådet

Aften-kirke
Torsdag den 21. november kl. 19.00 er der igen Aften-Kirke
med gæsteprædikant. Joachim Rinck kommer oprindeligt
fra Tyskland, men har boet i Danmark i næsten 40 år. Han
bor på Junghansvej inde i Kolding — sammen med Lena,

Tro kan flytte bjerge, siger vi.
Alligevel er det i lang tid gået
lidt ned ad bakke for »Gud og
Co«. Monopolet på at forklare
alt mellem himmel og jord er
gået fløjten. Så giver det overhovedet mening at tale om tro
og religion i dag?
Det har vi inviteret Peter Lodberg til at komme og fortælle
om og debattere til den årlige
fælles sogneaften for Sdr.
Stenderup, Sdr. Bjert, og Dalby.

Peter Lodberg

Peter Lodberg er dr. theol. og professor i teologi ved Århus
Universitet med forholdet mellem kristendommen og andre
religioner som et af sine arbejdsområder. Han vil give sit
bud på, hvordan vi taler om tro i dag — også når vi tager
ateismen alvorligt. »Selvom Gud for længst er blevet »slået
ihjel« og religion dømt ude af religionskritikere, så tror vi
stadig. Mange af os tror på noget guddommeligt, og alle
tror vi på noget — om det så er boligprisernes stadige himmelflugt eller favoritfodboldholdets evne til at vinde søndag
efter søndag,« siger han i den lille bog »TRO« i Århus Universitets bogserie »Tænkepauser«.

Dermed kommer han med et helt andet bud på, hvad tro er,
end det, man oftest præsenteres for. »Tro hører til det at
være menneske. Hvis vi opgiver at tro, opgiver vi at have tillid til fremtiden. Det er troen, som får os op om morgenen
og i gang med dagen. Tro er fast tillid til det, vi håber på,
overbevisning om det, vi ikke ser. Derfor hænger tro sammen med tillid — til andre mennesker og til Gud«.

Arrangementet finder sted tirsdag 26. november kl. 19.00 i
Sdr. Bjert Sognehus.

Kirke-kalender for november
samt primo december
November:
Søndag den 3. november:
Allehelgens-gudstjeneste med
navneoplæsning kl. 16.00
Tirsdag den 5. november:
Tirsdagsklub kl. 14.30 i konfirmandstuen:
Zane organist fortæller om Bibelhøjskole
på Hawaii
Søndag den 10. november:
Gudstjeneste i Sdr. Bjert Kirke kl. 10.30
ved Maria S. Frederiksen
Tirsdag den 12. november:
Kirke i børnehøjde kl. 17.30
Torsdag den 14. november:
Menighedsråds-møde kl. 18.30
Menigheds-møde kl. 19.30 — alle er velkommen!
Søndag den 17. november:
Gudstjeneste kl. 10.30
Torsdag den 21. november:
Aften-Kirke kl. 19.00:
Joachim Rinck gæste-prædiker
Tirsdag den 26. november:
Fælles sogneaften om tro kl. 19.00
i Sdr. Bjert sognehus
Onsdag den 27. november:
Strikkeklub kl. 9.30 i konfirmandstuen
Læseklub kl. 19.00 i konfirmandstuen
December:
Søndag den 1. december:
1. søndag i advent, gudstjeneste kl. 10.30
Tirsdag den 3. december:
Tirsdagsklub kl. 14.30 med adventshygge.
Husk lille gave til bankospillet!
Torsdag den 5. december:
Menighedsrådsmøde kl. 17.00
i konfirmandstuen
Søndag den 8. december:
Julekoncert kl. 19.00 i kirken — mere herom
i næste nummer af Kirke-Nyt

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.

