
Adventsmøde med Lucia-optog og bankospil

Tirsdag den 3. december holder vi det årlige, 
hyggelige og traditionsrige adventsmøde i Tirs-
dagsklubben. Børnene fra Børneuniverset går 
Luciaoptog for os. Vi synger de salmer og 
sange, som bliver ønsket. Vi spiser svesketærte 
og drikker kaffe. Præsten læser en julehistorie. 
Vi spiller banko — først om de små gaver, som 
vi hver især har haft med, og til sidst om en 
lækker juleand. Kom og vær med. Kom og vær 
sammen. Kom og kom i julestemning!

Tirsdagsklubbens møder finder sted i konfirmandstuen ved 
præstegården. Alle er velkomne. Der lægges 25 kr. for kaffe 
og svesketærte. Husk en lille gave til bankospillet. 

Julekoncert

Kan man holde jul i kirken uden englesang og messing-
klang? Nej vel? Så i år præsenterer vi Vejen Gardens Brass 
Ensemble, som er en håndfuld af Danmarks bedste garde.  
Vejen Garden har eksisteret siden 1954 og består af om-
kring 90 drenge og mænd, (bare rolig, de kommer ikke 
allesammen, der skal jo også være plads til jer). 2. søndag i 
advent, den 8. december kl. 19.00, vil de sørge for at få os i 
Sdr. Stenderup i julestemning, og også spille noget andet 
spændende musik.

Vi har her på halvøen tidligere nydt godt af deres spil, ved 
friluftsgudstjenesten på Lykkesgård og senest til pinse i 
Geografisk have. Englesangen står Sdr. Stenderup Kirkes 
Voksenkor selvfølgelig for, og de bliver både flere og dygtig-
ere for hvert år. Vi glæder os til at præsentere resultaterne 
af bare 8 øve-aftner (!)

Husk at smøre jeres egne stemmebånd, for vi skal jo også 
synge sammen. »Dejlig er jorden» vil, som vanligt, afslutte 
koncerten, og jeg glæder mig til at stå midt i al den vellyd og 
varme, som den og I bringer.

Kirkesanger og Korleder, Eva Marie Georgi

Kirke-nyt
Sdr. Stenderup Kirke

Optakt til julen med »De 9 læsninger«

3. søndag i advent kl. 16.00 læser kirkens konfirmander 9 
små særlige tekster fra Bibelen. De 9 små tekster/læsninger, 
er verdensberømte. De har fungeret som forberedelse til  
julen gennem mere end 100 år. Dette års konfirmander læs-
er »De 9 læsninger« og for hver lille tekst, de læser, tænder 
de et lys — som tegn på håb og som tegn på det lys, som Jesu 
fødsel og julen, tænder i mørket. Sognepræst Maria Frederik-
sen læser en Lucia-historie og sammen synger vi om lyset 
— i form af Luciasangen. Vi skal også synge kendte advents- 
og julesalmer. Kom og lyt. Kom og syng. Kom og kom i jule-
stemning! 

Julen har englelyd: Jul for Børneuniverset

Fredag den 20. december kl. 9.30 holder 
vi juleafslutning, så englene synger, for 
Børneuniverset, dagplejen, og alle andre 
interesserede. Måske får vi en lille blød 
engel på besøg? Måske fortæller den lil-
le bløde engel os historien om dengang, 
Jesus blev født? Måske giver englens his-
torie os lyst til at synge »Et barn er født i 
Betlehem«? Måske kommer der også en stor hvid engel, 
som lærer os at baske med vingerne og synge som små 
engle? Hvis alt det sker, kan det kun blive himmelsk!

Nytår med sange af Anne, Sanne og Lis

Sidste år fejrede vi nytår i kirken med Kim Larsens sange. I 
år, nytårsaftensdag, den 31. december kl. 14.00, tager vi  
afsked med det gamle år og ser frem mod det nye år — med 
musik af Anne Linnet, Sanne Salomonsen og Lis Sørensen. 
Siden begyndelsen af året har »Anne, Sanne og Lis« tur-
neret land og rige rundt. Deres sange er nogle af de mest 
kendte og elskede i Danmark. Ved nytårsgudstjenesten 
kæder sognepræst Maria Frederiksen små tekster fra  
Bibelen sammen med nogle af Anne, Sanne og Lis´ sange. 
Der bliver fællessang og solosang, god musik, og ord til efter-
tanke. Dygtige elever fra MGK på Kolding Musikskole spiller 
og synger for på sangene. Vi skal naturligvis også stå op og 
synge »Vær velkommen Herrens år«. 

Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden godt nytår over et 
glas champagne og et stykke kransekage i konfirmandstuen. 
Alle er rigtigt hjerteligt velkomne!

Sdr. Stenderup Kirkes Voksenkor



Find kontaktoplysninger på præst, menigheds-
råd, kirkeværge, og ansatte samt information om 
gudstjenester og arrangementer på kirkens 
hjemmeside: www.sdrstenderup.dk  
Find også Sdr. Stenderup Kirke på Facebook. 

Kirke-kalender for december samt primo januar

December: 

Søndag den 1. december: 
1. søndag i advent, gudstjeneste kl. 10.30
Tirsdag den 3. december: 
Adventsmøde i Tirsdagsklubben kl. 14.30
Torsdag den 5. december: 
Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen kl. 17.00
Søndag den 8. december: 
Julekoncert kl. 19.00
Søndag den 15. december:
3. søndag i advent, Juleoptakt med 
»De 9 Læsninger« kl. 16.00
Fredag den 20. december: 
Jul for Børneuniverset og dagplejebørn kl. 9.30
Søndag den 22. december: 
Gudstjeneste i Bjert Kirke kl. 9.00 
og i Dalby Kirke kl. 10.30
Tirsdag den 24. december: 
Juleaften, gudstjeneste kl. 14.30 og kl. 16.00
Onsdag den 25. december: 
Juledag, gudstjeneste kl. 10.30

Torsdag den 26. december: 
2. juledag, gudstjeneste i Dalby Kirke kl. 10.30

Søndag den 29. december: 
Julesøndag, gudstjeneste i Bjert Kirke kl. 10.30

Tirsdag den 31. december: 
Nytårs-gudstjeneste med sange af Anne, 
Sanne og Lis kl. 14.00

Januar: 

Onsdag den 1. januar: 
Vi henviser til provstiets øvrige kirker 

Søndag den 5. januar: 
Helligtrekongers søndag, gudstjeneste i 
Dalby Kirke kl. 10.30 og i Bjert Kirke kl. 19.00

Tirsdag den 7. januar: 
Tirsdagsklub. Pastor emeritus fra Skt. Nicolai 
Kirke, Ole Jørgensen, fortæller om »Storm P — 
alvorligt talt« kl. 14.30

Torsdag den 9. januar: 
Aften-Kirke kl. 19.00. Jason Povlotsky, født 
i England, bosat på Møllebro, gæsteprædiker

Glædelig jul og godt nytår!


