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leder
Mediebeslutning samt kirkens indre

bænkene alligevel skal ud af kirken, så kan vi ligeså
godt få en maler til at gå dem igennem.

I det foregående kirkeblad skrev vi under overskriften
»Medie-overvejelser«, at vi i menighedsrådet igennem
længere tid har overvejet kirkebladets fremtid. Vi lagde
i artiklen i sidste nummer op til, at man kunne komme
med ytringer enten for eller imod en nedlæggelse af
kirkebladet. Vi har ikke modtaget nogen indsigelser
imod at nedlægge bladet, og vi har i menighedsrådet
derfor besluttet at gøre alvor af vores overvejelser og
nedlægge kirkebladet. Det kirkeblad, læseren sidder
med i hånden nu, vil derfor være det sidste, som bliver
udgivet. Fremover vil vi i hver udgave af Bjert-Stenderup Avisen købe en halv eller en hel side, hvor vi skriver
lidt om hvilke arrangementer og tiltag, vi har på programmet. Facebook og kirkens hjemmeside vil også
blive løbende opdateret, så man også kan hente sine
oplysninger på disse medier.

Som læseren nok kan regne ud, så er det her et projekt, der vil tage rigtig lang tid. Vi taler i hvert fald om 6
måneders arbejde. Vi skal jo også først have de nødvendige tilladelser i hus, inden vi kan gå i gang med
projektet. Til så stort et projekt har vi, som nævnt
tidligere, valgt at hyre en arkitekt med erfaring på
området til at stå for det. Vi har derfor indledt et samarbejde med arkitekt Anker Ravn fra Rødding. Han har
stor erfaring og interesse på området. Hvis alt går som
det skal, og vi får lov til at lave projektet, så regner vi
med, at det kan gennemføres i 2020.

Tidligere har vi beskrevet, at vi skal have kirken kalket
indvendigt, ligesom der skal laves en større reparation
på orglet. Vi er nu nået lidt videre i processen og kan
derfor fortælle lidt mere om projektet. Loftet i kirken
har løsnet sig en smule og skal derfor sikres mod nedfald. Når jeg skriver loftet, så er det ikke sådan, at
bjælker m.v. er på vej ned i vores hoveder; men det er
pudset på loftet, der er løst enkelte steder. Og det er det
puds, der skal sikres. Stukken, der sidder i loftet, skal
også repareres flere steder. Arbejdsgangen, som det
ser ud lige nu, vil blive således, at alle bænke skal tages ud af kirken, ligesom lamper, altertavle, præstetavler m.v. skal tages ned og sikres på forsvarlig vis, inden
en egentlig udbedring af loft og revner i vægge kan
begynde. Orglet vil i samme ombæring skulle skilles ad
og flyttes hen, hvor det skal repareres. Og når nu
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Med venlig hilsen
Niels Jørgen Langhoff

Kom og oplev en festlig eftermiddag i konfirmandstuen.
Fra fiskeskipper til politik til aktiv pensionist
Den 6. november 2018 kl.
14.30. Tidligere minister og
fiskeskipper Laurits Tørnæs
(født og opvokset i Frydenborg) nu bosat i Hjerting
ved Esbjerg, kommer og
fortæller om sine spændende oplevelser i mange
forskellige situationer og
forsamlinger.

Tirsdagsklubben
Efterårs- & vinterprogram 2018/2019
Kai Normann Andersen
Den 2. oktober 2018 kl. 14.30. Vi får sang,
musik og fortælling om Kai Normann Andersen.
Programmet vil blive fortolket af kirkesanger Eva Marie Georgi og organist Line
Lyng Reinvang. Eva Marie og Line har arbejdet sammen i Dalby Kirke og har begge
bl.a. studeret ved konservatoriet i Esbjerg.

Sognepræsten fra Bramdrup Kirke
Den 5. februar 2019 kl. 14.30 kommer sognepræst og
forfatter Lone Vesterdal, Bramdrup. Lone Vesterdal
fortæller om sin sidste nye bogudgivelse: ”Robust —
om tro og magtesløshed”
Pigerne fra Sprogø

Laurits Tørnæs

Da dette er det sidste kirkeblad, vil vi lige orientere om
resten af programmet for Tirsdagsklubben.

aktiviteter

som ikke har det nemt i livet og hvilke udfordringer,
men mest af alt glæder, dette giver.

Julehygge
Den 4. december kl. 14.30 afholder Tirsdagsklubben
det hyggelige og traditionsrige adventsmøde. Præsten
læser julehistorie og deltagerne i Tirsdagsklubben
vælger de advents- og julesamler/-sange, vi skal synge.
Medbring en lille gave til bankospillet og 25,- kr. til
betaling for kaffe og — den årelange tradition tro —
svesketærten!
Fra bonderøv til direktør
Den 8. januar 2019 kl. 14.30 kommer Otto Skak, direktør for Slotssøbadet. Han fortæller om vejen fra bonderøv til direktør. Fortællingen handler om at gå fra at
være en ung dreng, der ikke var interesseret i skolen til
at ende som direktør i en stor virksomhed. Otto Skak
fortæller dog også om sit arbejde med de mennesker,

Den 5. marts 2019 kl. 14.30 kommer historiker Carsten
Egø Nielsen og fortæller om Sprogø-pigerne. En
fortælling om baggrunden for, at man fik anstalten, lidt
om oprettelsen, lidt om hverdagen for pigerne samt
mange spændende ting fra anstaltens periode.
Aften-Musik med Russisk musik
….og så spurgte jeg en dag: Hvad skulle vi spille, hvis du
kunne bestemme? Spørgsmålet blev stillet en, må jeg
godt sige, ældre dame her i byen, og svaret blev navnet
på en russisk komponist, som jeg ikke kan stave til.
Hør, det stod der også i forrige kirkeblad….?
Jovist, men kirkesangeren/korlederen måtte kapitulere med stemmenedbrud, så derfor blev dette arrangement i februar fyldt med noget andet. Men NU er jeg på
banen igen, og vi har øvet grundigt på udtalen, koret og
jeg, for Stenderup Kirkes voksenkor sagde ja til udfordringen og deltager med en sværmerisk og velsvungen
russisk sang om rønnebærtræet. Og ja, vi drak hjemmegjort rønnebær-vodka til kor-afslutningen.
Derudover vil der være musik af et par store russiske
komponister, tilpasset os og kirkerummet. Som sagt:
En god halv time med østenvind!
Kirkesanger Eva Marie Georgi
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Aften-kirke om »Bogen og bøgerne«
Denne sæson sætter Aften-Kirke fokus på kristendom
og litteratur. Vi kalder det »Bogen og bøgerne« og
mener altså »Bibelen og alverdens bøger«. I Bibelen er
der et hav af fortællinger, temaer, symboler og begreber, som forfattere alle dage er blevet inspireret af og
har taget afsæt i.
Vi har derfor inviteret nogle mennesker, som på den
ene eller anden måde beskæftiger sig med »Bogen og
bøgerne« til hverdag. Vi har inviteret en lokal digter, en
lokal litteraturanmelder og præst samt en lokal læsehest, nemlig tovholderen for kirkens læseklub.
Torsdag den 4. oktober kl. 19.00
Her kommer en, som
»selv skriver litteratur«,
— eller nærmere betegnet
lyrik. Vi får besøg af Kolding-digteren Helle S. Søtrup, som læser nogle af
sine egne digte op i AftenKirke. Helle S. Søtrup
læser fra sine 4 digtsamlinger: »Send flere engle«,
»Audiens«, »Kyshånd« og
Helle S. Søtrup
»Ørenlyd«. Der er ingen
prædiken denne aften, men en vekselvirkning mellem
lyrik og meditativ musik. Flere af Søtrups digte er
formet som bønner, hvilke gør dem særligt velegnede
til brug i kirken. Hun kalder dem »Henvendelser«,
»Overgivelser« og »Taksigelser«. Der er en særlig sårbarhed og ærlighed i Søtrups digte, som tager livtag
med almenmenneskelige temaer, som ethvert men-
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neske vil kunne spejle sig i. Helle S. Søtrup har også
skrevet salmer. Dem skal vi også synge en af denne
aften — i Aften-Kirke.

Aften-Kirke varer ca. tre kvarter, og der er altid mulighed for at tænde et lys — for nogen eller noget!
Drop ind — fald ned — pust ud — Ånd ind!

Torsdag den 24. januar kl. 19.00
Her gæsteprædiker Henriette Bacher Lind, som
gennem mange år har
været litteraturanmelder
ved Jyllandsposten. Henriette Bacher Lind er også
sognepræst i Skt. Nicolai
Sogn i Kolding, hvor hun
bl.a. har etableret en åben
læsecafé i »Café ParaplyHenriette Bacher Lind
en«. Hun bruger ofte litteraturen, når hun prædiker. Så Henriette Bacher Lind kan om nogen sætte
Bibelen og bøgerne i samspil med hinanden. Mere om
denne aften i januar-udgaven af Bjert-Stenderup
Avisen.
Torsdag den 21. marts kl. 19.00
Her gæste-prædiker tovholderen i vort eget sogns
læseklub, Merete Popp
fra Frydenborgvej. Merete
læser mange bøger og en
af dem vil hun genfortælle
fra og sætte i samspil med
en eller flere tekster fra
Bibelen. Mere om denne
aften i marts-udgaven af
Bjert-Stenderup Avisen.

Merete Popp

præsten
Beredskabspræst og praktikant
Beredskabspræst
Det er ikke kun på boligfronten, at der på det seneste er
sket ting og sager for min familie og mig. Også på jobfronten er der sket spændende nyt. Gennem mange år
har jeg interesseret mig for og efteruddannet mig inden
for området »Sjælesorg«. Sjælesorg betyder »omsorg
for sjælen« og dækker — kort fortalt — over en fortrolig
samtale med en præst. Kristen sjælesorg er ikke terapi
eller behandling, men en samtale — i lyset af troen, håbet, kærligheden!
I april måned søgte jeg en stilling som beredskabspræst
og i maj måned var jeg så heldig, at biskoppen udnævnte
mig. Som man næsten kan høre på ordet, er beredskabspræsterne en del af det samlede katastrofe-beredskab
i Region Syddanmark. Folkekirken har 42 præster, der
står klar til at rykke ud med akut hjælp til sårede og
pårørende, når større ulykker og katastrofer sker. Fire
af dem er knyttet til Haderslev Stift.

Vi præster har erfaring med at tale med mennesker i
sorg og krise. Derfor er beredskabspræsterne en del af
Sundhedsstyrelsens kriseterapeutiske beredskab, der
sammen med politi, sygeplejersker, falckreddere og
psykologer træder til med akut hjælp ved større ulykker og katastrofer.
Dengang »Scandinavian Star« ulykken skete, rykkede
beredskabspræsterne ud. Da tsunamien ramte, bistod
beredskabspræsterne med åndelig førstehjælp, mindehøjtideligheder, m.m. Men det, som beredskabspræsterne laver mest, er at gå »dødsbud«. Det vil sige,
at de engang imellem kommer med politiet ud og
underretter pårørende om ulykker og dødsfald.
I den kommende tid skal jeg derfor have noget efteruddannelse — blandt andet i krisepsykologi og førstehjælp. Beredskabspræst er noget, man er ved siden af
sit almindelige præstearbejde. Som beredskabspræst
står man til rådighed og rykker ud, når man bliver tilkaldt. Jeg glæder mig til mine nye faglige udfordringer
som beredskabspræst.
Praktikant
Faglige udfordringer får jeg også, når jeg til september
skal tage mig godt af en præstepraktikant. Fra den 13.16. september kan en studerende fra teologistudiet i
Aarhus snuse til livet som præst i et landsbysogn/landsogn — ved at følge med mig rundt til mine forskellige
opgaver som sognepræst. Torsdag den 13. september
skal praktikanten med til Menighedsrådsmøde. Der
bliver lejlighed til at hilse på praktikanten rundt omkring i sognet samt efter gudstjenesten søndag den 16.
september kl. 10.30, hvor Menighedsrådet byder på
kirkekaffe i våbenhuset.
Maria Frederiksen
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Så kom og vær med til en rigtig hyggelig dag med
forhåbentlig dejligt vejr. Vi vil gerne vide, ca. hvor meget
mad, vi skal lave, så vil du/I give en melding senest d.
27. september til Tove Kaiser på graverkontoret (tove.
kaiser@mail.dk og tlf. 7557 1373)
Marianne Johansen

Allehelgens-søndag
»Hvad her vi elske, ejes kun på borg
på uvis frist, så er naturens orden,
og vil du være fri for savn og sorg
da må du intet elske her på jorden.

Høst og hop!
Som traditionen sig byder, vil der også i år være Høstgudstjeneste med efterfølgende høstfrokost. Det er
søndag d. 30. september kl. 10.30. Kirken vil være pyntet
rigtig fint op med forskelligt fra høsten.
Efter en lille afstikker til Spejderhuset sidste år, bliver
høstfrokosten igen afholdt i konfirmandstuen. Der vil
blive tændt op i grillen, og der serveres grillede mørbrad med forskelligt tilbehør til. I år har vi som noget
nyt lejet en hoppekirke til børnene. Der er mulighed for
at lave høstmarked i gårdspladsen ved præstegården.
Her kan man sælge noget af sin egen høst fra haven,
marken, plantagen eller drivhuset. Sognets strikkeklub
laver en bod, hvor de sælger nogle af de flotte ting, de
har strikket.
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Men sorgen er en engels dunkle hånd
som lutrer hvad os jordisk kært er vorden
og løfter mod det evige vor ånd,
og derfor skal du elske her på jorden«.
(»Ved et tab« af Ludvig Bødtcher)

I år er der gudstjeneste Allehelgens søndag, den 4.
november, kl. 16.00. Det bliver en gudstjeneste med
stemningsfuld musik og stille sang. Navnene på dem,
der er døde i Sdr. Stenderup Sogn og bisat eller begravet fra Sdr. Stenderup Kirke siden sidste Allehelgen,
bliver læst op fra prædikestolen umiddelbart efter
prædikenen. Og vi vil mindes dem i stilhed. Der vil blive
sendt en invitation til gudstjenesten med information
om navneoplæsningen til de pårørende (anmelderen af
dødsfaldet). Før og efter gudstjenesten vil der være
mulighed for at tænde et lys i kirken. Man kan også
medbringe sine egne lys til at sætte ude på graven.

Kirke i børnehøjde efterår 2018
»Tag en slapper« — for
børn og deres voksne
Torsdag den 6. september
kl. 17.30 fortæller Maria
præst en god historie fra
Bibelen og Zane organist
lærer os en sang med fagter til. Vi beder Fadervor og
bliver velsignet — og til slut synger Eva Marie kirkesanger »godnat-sang« for os, mens
vi ligger på kirkebænkene. Kom og tag en slapper i
kirken!

med fagter til, bevæge os, grine, og hygge os en god
halv times tid. Det er ikke nogen skønsangs-konkurrence. Hver fugl synger som bekendt med sit næb. Det
handler om, at vi mødes, synger, og får en god oplevelse sammen i kirken. Når vi har sunget os glade og
sultne, er der aftensmad til alle i konfirmandstuen. Der
er ingen tilmelding. Det er gratis at være med, men vi
samler ind til kirkens to fadderbørn, så hav gerne lidt
mønter på lommen. Vi håber, at mange har tid og lyst
til at være med til »Familiesang og fælles spisning«.

Cykel-bøn, gå en bøn, bind en bøn!
Blevet nysgerrig? Så kom til kirke i børnehøjde tirsdag
30. oktober kl. 17.30! Spejderne medvirker ved gudstjenesten. Kom og se, hvad de har fundet på!
Om Kirke i børnehøjde: Efter en halv times børnevenlig
gudstjeneste går vi over i konfirmandstuen og spiser
aftensmad sammen. Det er gratis at spise med. Vi
samler ind til kirkens to fadderbørn i Afrika. Der er ingen tilmelding. Alle er meget velkomne!

NYT: Familiesang og fælles spisning
Torsdag den 11. oktober kl. 17.30 prøver vi noget nyt:
Den dag inviterer vi til »sang for hele familien« i kirken.
Store og små, børn, unge, dem midt i livet, og gamle
— alle er velkomne til «Familiesang«. Vi skal varme op,
synge en af de gode gamle salmer, lære nye salmer

100 året for afslutningen af 1. verdenskrig
Søndag den 11. november 2018 kl. 11.00 er det 100 år
siden, at 1. verdenskrig sluttede.
Det markerer Dalby, Sdr. Bjert og Sdr. Stenderup kirker
ved at holde en fælles musikgudstjeneste den dag.
Gudstjenesten finder sted i Sdr. Bjert Kirke kl. 10.30, og
vi håber på stor deltagelse og opbakning fra alle 3
sogne. Læs mere om musikgudstjenesten 11.11.2018
– i Bjert-Stenderup Avisen, når tiden sig nærmer!
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menighedsrådet
Nyt fra menighedsrådet
Arbejdet med ombygning af præstegården er slut. Torsdag den 31. maj kunne menighedsrådet holde afleveringsforretning på byggeriet. Vi kan se tilbage på et
hektisk byggeforløb det sidste ¾ år. Vi har holdt 24
byggemøder og haft en masse små og store beslutninger undervejs. Heldigvis har vi haft et rigtigt godt
samarbejde med håndværkerne, der har været gode til
at følge tidsplanen og samarbejde.
Vi kan se tilbage på et komplekst byggeprojekt som blev
afsluttet til tiden og holdt budgettet. Dette skyldes i høj
grad vores arkitekt, Peter Schmidt, som har styret projektet igennem og hele tiden har været på forkant og har
sikret, at menighedsrådets krav og ønsker blev indfriet.

Desværre viste den sidste kontrolmåling, at præstegården skulle rengøres endnu en gang inden præstefamilien kunne flytte ind. Det kom meget ubelejligt og
udsatte familiens flytning et par uger.
Heldigvis viste nye prøver efter yderligere rengøring, at
der nu er et godt og sundt miljø i præstegården, som
nu er klar til indflytning. Tak til præstefamilien som har
taget genhusning og de mange ulemper som skimmelangrebet har påført dem på bedste vis.
Søren Hindbo

Lukning af Skoletilbuddet i Sdr. Stenderup
Det er med stor beklagelse, at menighedsrådet må
konstatere, at skoletilbuddet i Sdr. Stenderup lukker.
Kirken har haft et rigtigt fint samarbejde med skolen
omkring bl.a. spirekor og minikonfirmander.
Menighedsrådet følger processen omkring fællesmøder og Kolding Kommunes planer med Sdr. Stenderup nøje og deltager i debatten.
Kirken vil fortsat være kirke for hele sognet, uanset
hvor børn og unge går i skole, og hvor forældrene
arbejder for den sags skyld. Vi vil dog gerne støtte det
nære og lokale, fordi vi ønsker en levende landsby med
en aktiv kirke.
Søren Hindbo

Vi er glade for at kunne byde Præstefamilien velkommen tilbage til en helt ny præstegård og få liv i vængerne
og lys om aftenen. I løbet af juni måned bliver den
repræsentative del af præstegården, præstekontor,
handicaptoilet, entre og depot fuldt indrettet, så det kan
bruges til formålet.
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Tak til ejerne af Lykkesgård
Nu hvor vi endelig efter lang tids byggerod kan tage
præstegården i brug igen, vil vi gerne sige en stor tak til
ejerne af »Lykkesgård«, Benedikte og Kjeld Kristensen.

Tak for at vi kunne leje det halve af Jeres stuehus i hele
den periode, hvor præstegården blev renoveret. Når nu
det skulle være, så er »Lykkesgård« jo et helt fantastisk
sted at opholde sig, og både præstefamilien og menighedsrådet har været glade for løsningen.
Niels Jørgen Langhoff

Kornyt
Kirkekoret starter op igen efter sommerferien torsdag
d. 23. august kl. 15.20 - 16.50 i konfirmandstuen. Nye
sangere fra 4. klasse og op efter er meget velkomne.
Hvis du er interesseret: Kom og vær med til én af vores
korprøver og se om det er noget for dig! Man bliver glad
af at synge og får løn for at synge i kirkekor. Nærmere
info om kirkekoret findes på kirkens hjemmeside.
Organist Zane Christensen

Spirekor bliver til Familiesang
Grundet skolelukningen er vi nødsaget til at sige farvel
til vores dejlige Spirekor.
Vi har derfor prøvet at tænke nyt og anderledes, fordi vi
gerne vil prioritere familier og børn i vores lille sogn og
give dem muligheden for at mødes her i vores kirke.
Derfor inviterer vi engang imellem familier og alle andre interesserede til en anderledes eftermiddag fuld af
sang og bevægelse! Læs mere om det under vores nye
tiltag »Familiesang« på side 7 .
Organist Zane Christensen

Voksenkoret
Kom glad og få luftet humør og lunger!
Det er nemlig sjovt at synge i kor. Især når korlederen
er tosset, og basserne brygger øl.
Hvilket får mig til at tænke: Vi har ingen drikkeviser på
programmet? Det må jeg vist have snakket med
præsten om….. for der er vide rammer, klassisk, pop
og sår’n noget, dansk, engelsk, latin og, som nævnt andetsteds i bladet, russisk. Vi stikker ikke op for bollemælk i Sdr. Stenderup! I år medvirker vi til høstgudstjeneste, aftenmusik og julekoncert og, hvis det kan
passe ind, noget efter nytår. Prøve-mandage i konfirmandsstuen kl. 19-20 fra sidst i august til ca. slut februar/start marts.
Korleder Eva Marie Georgi
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adresselisten
Strikkeklubben
Så går strikkesæsonen i
gang. Vi mødes i konfirmandstuen kl. 9.30 onsdage
den 19. september, 24. oktober
og 21. november med strikkepinde
og hæklenåle. Garnet har vi. Alle
kan være med. Vi strikker og
hækler dåbsklude, som bliver brugt til barnedåb i
kirken. Vi strikker og hækler karklude og håndklæder.

Kirken:

Vi er i øjeblikket 6 medlemmer, og der er plads til flere.
Du er velkommen til enten at dukke op eller ringe til
Merete Popp, tlf. 7556 8004 for at høre nærmere.

Sognepræst Maria Skjerning Frederiksen
Stenholtgade 2, 6092 Sdr. Stenderup,
Tlf. 7557 1081, e-mail: msf@km.dk

Merete Popp

Graver Tove Kaiser
Tlf. 7557 1373, e-mail: tove.kaiser@mail.dk
Kirkegårdskontoret
tirsdag-fredag kl. 9.00-9.30, Tlf. 7557 1373

Konfirmation 2018

HUSK

Så er der selvfølgelig kaffe på kanden. Vel mødt!

Fremover at følge
Sdr. Stenderup Kirkes
aktiviteter i BjertStenderup Avisen, på
Facebook og på
kirkens hjemmeside.

Pia Raabe

Læseklubben
Vi hygger os over en kop kaffe og snakker løs om »dagens« bog — begge dele under afslappede former. Hvis
du har lyst til at deltage — evt. blot for at se, hvad det
»er for noget«, er du mere end velkommen. Fra og med
september tager vi hul på efterårssæsonen og mødes
flg. onsdage kl. 19.00 – 21.00 i konfirmandstuen:
12. september, 10. oktober, 21. november og efter juleferien igen den 9. januar 2019
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Kirkesanger Eva Marie Georgi
Tlf. 4128 9148, e-mail: marie.andrea@hotmail.com
Organist Zane Bulava-Christensen
Tlf. 4223 0820, e-mail: zanebch@gmail.com
Menighedsrådet:
Formand Niels Jørgen Langhoff
Tlf. 4019 1137, e-mail: njl@fensbjerg.dk
Næstformand Søren Hindbo
Tlf. 7557 1290, e-mail: sorhi@dongenergy.dk
Kasserer Joachim Rinck
Tlf. 7177 0061, e-mail: jrinck.ldue@post.tele.dk
Kontaktperson Lizzie Sørensen,
Tlf. 4275 1855, e-mail: 1511lizzie@gmail.com
Menigt medlem Marianne Johansen
Tlf. 2332 0925, e-mail: muddi@johansen.mail.dk
Kirkeværge Jens Barsøe
Tlf. 4018 8045, e-mail: j.barsoe@mail.dk
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August
1
2
3
4
5 Gudstjeneste kl. 9.00
6
7
8
9
10
11
12 Gudstj. i Sdr. Bjert kl.
9.00 / Dalby kl. 10.30
13
14
15
16
17
18
19 Gudstjeneste kl. 10.30
20
21
22

TI

mf

TI

mf

September
1
2 Tirsdagsklub kl. 14.30
3
4 Aften-kirke kl. 19.00
5
6
7 Gudstj. i Sdr. Bjert kl. 19.00

Oktober

27
28 Gudstjeneste kl. 10.30 mf
29
30 Kirke i børnehøjde kl. 17.30
31

kl. 19.30 - 23.00

22
23
24 Strikkeklub kl. 9.30
25 Menighedsrådsmøde kl. 19.00
26 Natkirke i Skt. Nicolai Kirke

21 Gudstj. i Sdr. Bjert kl. 10.30
/ Dalby kl. 9.00

12
13
14 Gudstjeneste kl. 10.30
15
16
17
18
19
20

10 Læseklub kl. 19.00
11 Familiesang og fællesspisning kl. 17.30

/ Dalby kl. 10.30

1
2 Gudstjeneste kl. 10.30 mf
3
4
5
6 Kirke i børnehøjde kl. 17.30
7
8
8
9

mf

mf

mf

9 Gudstj. i Sdr. Bjert kl. 10.30 /
Dalby kl. 10.30

+ Kirkekaffe

10
11
12 Læseklub kl. 19.00
13 Menighedsrådsmøde kl. 19.00
14
15
16 Gudstjeneste kl. 10.30 mf
17
18
19 Strikkeklub kl. 9.30
20 Aften-Musik kl. 19.00
21

+ frokost m.m.

29
30 Høstgudstj. kl. 10.30

Kirke kl. 19.30 - 23.00

24
25
26
27
28 Natkirke i Skt. Nicolai

23 Besøgstjenestens sommerud- 22
flugt kl. 14.00-16.30
Gudstj. i Sdr. Bjert kl. 10.30
23
Kirkekor-opstart kl. 15.20
/ Dalby kl. 10.30
Menighedsrådsmøde kl. 19.00

+ Kirkekaffe

24
25
26 Gudstjeneste kl. 10.30

kl. 19.30 - 23.00

27
28
29
30
31 Natkirke i Skt. Nicolai Kirke

kalenderen
NR 03 2018

November

m. navneoplæs. kl. 16.00

1
2
3
4 Allehelgens-gudstjeneste mf
5
6 Tirsdagsklub kl. 14.30
7
8
9
10
11 Fælles musikgudstj. i Bjert
Kirke. 100 året for 1. verdenskrigs afslutning

Læseklub kl. 19.00

12
13
14
15
16
17
18 Gudstj. i Sdr. Bjert kl. 10.30
19
20
21 Strikkeklub kl. 9.30

kl. 19.30 - 23.00

22 Menighedsrådsmøde kl. 19.00
23
24
25 Gudstjeneste kl. 10.30 mf
26
27
28
29
30 Natkirke i Skt. Nicolai Kirke

MF= Maria Frederiksen, TI=Tine Illum

