
Tirsdagsklub

Den 5. februar kl. 14.30 kommer forfatter og præst i 
Bramdrup, Lone Vesterdal. Lone Vesterdal fortæller 
om sin sidste nye bogudgivelse »Robust — om tro og 
magtesløshed«. 

Tirsdagsklubbens møder holdes i konfirmandstuen ved 
præstegården. Der lægges 25 kr. for kaffe m. æbleskiver. 
Alle er hjerteligt velkomne!

Aften-Musik   

Torsdag den 7. februar kl. 19.00 er der igen Aften-
Musik i kirken. Medvirkende er voksenkoret, organ-
isten og kirkesangeren. Vi synger sange om vinter, 
kyndelmisse og lys. Kom glad, der er også et par fæl-
lessange.

Familie-sang og
fælles spisning  

Torsdag den 21. februar 
kl. 17.30 er det atter tid 
til at mødes til en hyg-
gelig halv time med sang 
og bevægelse!
Familie-sang er for alle,
der elsker at synge, store
som små! 
Vi vil synge og danse, klappe, trampe og slappe 
af, grine og have det sjovt! Alle er hjertelig velkomne! 
Efter Familie-sang er der fællesspisning i konfir-
mandstuen! 

Kirke-nyt
Kirke-kalender

Februar: 

Søndag den 3. februar: 
Gudstjeneste kl. 10.30
Tirsdag den 5. februar: 
Tirsdagsklub kl. 14.30 -16.30
Onsdag den 6. februar: 
Læseklub i konfirmandstuen kl. 19.00
Torsdag den 7. februar: 
Aften-Musik kl. 19.00
Torsdag den 21. februar:
Familie-sang og fælles spisning kl. 17.30
Fredag den 22. februar: 
Kolding Natkirke i Skt. Nicolai Kirke kl. 19.30-
23.00
Søndag den 24. februar: 
Gudstjeneste kl. 10.30
Onsdag den 27. februar: 
Strikkeklub i konfirmandstuen kl. 9.30
Torsdag den 28. februar: 
Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen kl. 19.00

Marts: 

Søndag den 3. marts: 
Fastelavns-familie-gudstjeneste kl. 10.30, hvor 
»Kirke-teateret« opfører stykket »Daniel — den 
skøre ku(g)le«. 
Efter gudstjenesten er der tøndeslagning i præ-
stegården og fastelavnsboller og saftevand/kaf-
fe i konfirmandstuen
Tirsdag den 5. marts: 
Tirsdagsklub i konfirmandstuen kl. 14.30-16.30. Vi 
får besøg af historiker Carsten Egø Nielsen, som 
— i disse »Journal 64« tider — vil fortælle om 
Sprogø-pigerne.
Onsdag den 6. marts: 
Læseklub i konfirmandstuen kl. 19.00
Torsdag den 7. marts: 
Filmaften i konfirmandstuen kl. 18.30 — vi ser  
filmen »Journal 64«. Der lægges 50 kr. for del- 
tagelse, snacks og en vand/øl eller et glas vin. 

Se resten af aktiviteterne for marts i næste num-
mer af Bjert-/Stenderup Avisen

 Lone Vesterdal

Se mere på kirkens hjemmeside: www.sdrstenderup.dk  
eller find os på Facebook. 


