
Konfirmanderne 2019 

Den 5. februar kl. 14.30 kommer forfatter og præst i Bram-
drup, Lone Vesterdal. Lone Vesterdal fortæller om sin sid-
ste nye bogudgivelse »Robust — om tro og magtesløshed«. 
Tirsdagsklubbens møder holdes i konfirmandstuen ved præ-
stegården. 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, organisten og kirke-
sangeren. Vi synger sange om vinter, kyndelmisse og lys. 
Kom glad, der er også et par fællessange.

John Schmidt synger i kirken Pinsedag

Ved gudstjenesten Pinsedag, 
søndag den 9. juni kl. 10.30, 
synger vores lokale danmarks-
berømte sanger, John Schmidt. 
John Schmidt synger to af sine 
sange, og sognepræst Maria 
Frederiksen kæder sangene 
sammen med Pinse-evangeliet. 
Der er dåb den dag, og kirken 
vil være smukt pyntet. 

Kom og vær med til at fejre 
dåben og pinsen, – og hør John 
Schmidt synge!

Fælles friluftsgudstjeneste 2. pinsedag

2. pinsedag, mandag den 10. maj kl. 10.30, holder kirkerne 
i Sdr. Stenderup, Dalby, Sdr. Bjert og Brændkjær for tredje 
gang fælles friluftsgudstjeneste — i år i Geografisk Have. 
Ifølge turnus er det medarbejderne ved Dalby Kirke og 
Brændkjærkirken, der er hovedansvarlige for årets fælles-
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gudstjeneste, men Sdr. Stenderup og Sdr. Bjert kirker bak-
ker også op om pinsefejringen! Er vejret godt, står bænkene 
klar i Rosenhaven til at tage imod kirkegængerne. Rosen-
haven ligger cirka midt i haven mellem de mange landes og 
verdensdeles planter — en fin illustration af Pinsens bud-
skab om at bringe kristendommen ud til hele verden.

Hvis det regner, rykkes bænkene ind i Væksthuset. Der vil 
være frivillige ved indgangen til at lede folk det rigtige sted 
hen. Musikken står unge blæsere fra MGK Kolding for i  
samarbejde med organister og sangere fra Dalby Kirke og 
Brændkjærkirken. Det er også de to kirkers præster, der 
står for prædiken og gudstjenestens gang i øvrigt. 

Det er en oplagt dag at tage en madkurv med til en hyggelig 
fællesspisning efter gudstjenesten. Der kan også købes 
frokost i Geografisk Haves café Lykkefund. Vi håber, at 
mange har lyst til at komme til fælles friluftsgudstjeneste 2. 
pinsedag.

Indskrivning til konfirmandundervisning  
og konfirmation

Alle, der efter sommerferien skal gå i 8. klasse på Sdr. Bjert 
Centralskole, vil få en indbydelse til at være konfirmand. I 
indbydelsen ligger der en tilmeldingsseddel.

Undervisningen er fælles for konfirmander, der skal kon-
firmeres i Sdr. Stenderup og Sdr. Bjert.

Onsdag 19. juni kl. 17-18 er der tilmelding til konfirmand-
undervisning og information om forløbet. Dette møde er for 
alle konfirmander og konfirmandforældre. På mødet vil vi 
fortælle lidt om, hvordan konfirmandundervisningen kom-
mer til at foregå, hvad vi forventer, og hvad konfirmanderne 
kan forvente af os. Desuden vil der være en liste med vigtige 
datoer — HUSK at medbringe tilmeldingssedlen. 

Som noget nyt i år, vil der, ud over tilmeldingen på ind-
skrivningsmødet, også være elektronisk tilmelding (både-
og, ikke enten-eller). Benyt venligst dette link: 
https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirma-
tion/konfirmandtilmelding. 

Vi glæder os til at se jer.            
Tine Illum og Maria Frederiksen



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 sommeren 2019

Juni: 

Søndag den 9. juni, pinsedag: 
Gudstjeneste kl. 10.30
Mandag den 10. juni, 2. pinsedag: 
Fælles friluftsgudstjeneste kl. 10.30 i
GEOGRAFISK HAVE. Fri entré til haven i 
forbindelse med gudstjenesten
Onsdag den 12. juni: 
Læseklub i konfirmandstuen kl. 19.00
Torsdag den 13. juni: 
Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen kl. 19.00
Søndag den 16. juni: 
Gudstjeneste kl. 10.30
Onsdag den 19. juni: 
Konfirmand-indskrivning i Sdr. Bjert Kirke 
kl. 17.00
Søndag den 23. juni: 
Gudstjeneste i Sdr. Bjert Kirke kl. 10.30
Søndag den 30. juni: 
Gudstjeneste kl. 9.00 v. Maria Frederiksen

Juli: 

Søndag den 7. juli: 
Gudstjeneste kl. 10.30
Søndag den 14. juli: 
Gudstjeneste i Bjert Kirke kl. 10.30/
Dalby Kirke kl. 9.00
Søndag den 21. juli: 
Gudstjeneste kl. 10.30 v. Tine Illum
Søndag den 28. juli: 
Gudstjeneste i Bjert Kirke kl. 10.30

August:

Søndag den 4. august: 
Gudstjeneste i Bjert Kirke kl. 9.00/ 
Dalby kirke kl. 10.30
Søndag den 11. august: 
Gudstjeneste kl. 10.30 + kirkekaffe
Torsdag den 15. august: 
Menighedsrådsmøde kl. 19.00
Søndag den 18. august: 
Gudstjeneste kl. 10.30
Onsdag den 21. august: 
Læseklub i konfirmandstuen kl. 19.00


