
Kirke-nyt
Fastelavn med familie-teater

Den 3. marts er det 
fastelavssøndag. Den 
dag kl. 10.30 holder vi 
— for 28. år i træk — 
fastelavns-familie-guds- 
tjeneste i kirken. Vi er så 
heldige igen at få besøg af 
»Kirke-teateret«, som for 2 år siden 
opførte forestillingen »Den barmhjertige samaritaner« 
med bragende succes. Denne gang opfører »Kirke-
teateret« forestillingen »Daniel — den skøre ku(g)le« 
— en enmands-rap-musical om Daniel i løvekulen.
Skuespiller Jens Jødal spiller 7 roller og fremfører 2 
rap og 2 fortællinger til musik — med hjælp fra publi-
kum undervejs.
Man må meget gerne komme udklædt. Efter guds-
tjenesten er der tøndeslagning i præstegården og 
fastelavnsboller og saftevand/kaffe i konfirmandstuen. 
Alle er rigtigt hjerteligt velkomne!

Tirsdagsklub om »Sprogø-pigerne«

I Tirsdagsklubben, tirsdag den 5. 
marts kl. 14.30-16.30, får vi besøg 
af historiker Carsten Egø Nielsen 
fra Slagelse. Han vil fortælle om 
pigerne på Sprogø. En fortælling 
om baggrunden for at man fik 
anstalten, lidt om oprettelsen, 
lidt om hverdagen for pigerne, 
samt mange spændende ting fra 
anstaltens periode. 
Tirsdagsklubbens møder holdes i konfirmandstuen 
ved præstegården. Der lægges 25 kr. for kaffe m. brød. 
Alle er hjerteligt velkomne!

Filmaften med »Journal 64«

Torsdag den 7. marts kl. 18.30 er der filmaften i kon-
firmandstuen. Vi fortsætter temaet fra samme uges 
Tirsdagsklub ved at se thrilleren »Journal 64«. Filmen 

er baseret på Jussi Adler Olsens roman af samme 
navn. En kompliceret kriminalsag fører efterforskerne 
til den berygtede kvindeanstalt på Sprogø. 
Sognepræst Maria Frederiksen kæder denne torsdag 
aftens film sammen med tirsdagens foredrag om pi-
gerne på Sprogø. Efter filmen, som varer ca. 2 timer, 
taler vi om den sammen. Det koster 50 kr. for deltag-
else, snacks, samt et glas vin / en øl eller vand. 
Alle er meget velkomne!

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp

For dig selv. For vores 
klode. For verdens fat-
tigste. For vores børn. 
For alt i verden.
Klimaforandringerne er 
her, og de er kommet 
for at blive. Millioner af 
mennesker er truet af 
sult og oversvømmels-
er, og allerede nu må 
mange forlade deres 
hjem for at finde mad 
og sikkerhed. Søndag 
den 10. marts samler vi 
ind til de mennesker, 
der er hårdest ramt af 
klimaforandringerne.
I verdens fattigste lande mangler man alt det, der 
beskytter os danskere mod klimarelaterede katastro-
fer. Men med klimatilpasning kan vi klæde verden på 
til et klima i forandring. Det kan være diger, dæm-
ninger og opsamlingssøer, der kan forhindre over-
svømmelser. Det kan være broer og solide bygninger, 
der ikke dratter sammen ved jordskred. Men det kan 
også handle om at hjælpe en sulten småbonde med at 
dyrke quinoa, som er fyldt med protein og bedre til at 
modstå tørke end andre afgrøder.
Vi gør det for verdens fattigste, men vi gør det også for 
vores egen skyld. Kloden er nemlig noget, vi deler, og 
klimaforandringerne er hele klodens problem. Derfor 
opfordrer vi alle danskere til at gå en tur for klimaet 
søndag den 10. marts. For dig selv. For vores klode. 
For verdens fattigste. For vores børn. For alt i verden. 
Indsamlere kan melde sig til formand for Menigheds-
rådet og indsamlingsleder, Niels Jørgen Langhoff, på 
Tlf. 4019 1137 eller E-mail: njl@fensbjerg.dk. 
Efter indsamlingen byder menighedsrådet på varm 
suppe i konfirmandstuen. 

Carsten Egø Nielsen

Jens Jødal



Kirke-kalender

Marts: 

Søndag den 3. marts: 
Fastelavns-familie-gudstjeneste kl. 10. 30
Tirsdag den 5. marts: 
Tirsdagsklub i konfirmandstuen kl. 14.30-16.30
Onsdag den 6. marts: 
Læseklub i konfirmandstuen kl. 19.00
Torsdag den 7. marts: 
Filmaften i konfirmandstuen kl. 18.30
Søndag den 10. marts: 
Gudstjeneste kl. 9.00 + indsamling
Onsdag den 13. marts: 
Kirke i børnehøjde kl. 17.30
Tirsdag den 19. marts: 
Aften-Kirke om »Bogen og bøgerne« kl. 19.00
Søndag den 24. marts: 
Fælles Musikgudstjeneste kl. 10.30 i Dalby kirke
Onsdag den 27. marts: 
Strikkeklub i konfirmandstuen kl. 9.30
Torsdag den 28. marts: 
Menighedsrådsmøde kl. 19.00 i konfirmandstuen
Fredag den 29. marts: 
Kolding natkirke i Skt. Nicolai Kirke 19.30- 23.00

April: 

Søndag den 7. april: 
Gudstjeneste kl. 10.30
Onsdag den 10. april: 
Menighedsrådsmøde kl. 19.00 i konfirmandstuen

Se resten af aktiviteterne for april i næste nummer 
af Bjert-/Stenderup Avisen

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 i børnehøjde

Onsdag den 13. marts kl. 17.30 er der »Kirke i børne-
højde«. Det bliver en børnegudstjeneste, hvor vi skal 
bruge hele kroppen. Dette års 6 mini-konfirmander 
medvirker. Efter gudstjenesten er der gratis aftens-
mad til alle i konfirmandstuen. (Hvis du gerne vil give 
lidt for maden, kan du lægge lidt penge i en skål i køk-
kenet. Pengene går til kirkens to fadderbørn i Afrika). 

Efter maden fortæller mini-konfirmanderne lidt om 
deres oplevelser, og får overrakt deres afslutnings-
diplomer. 
Alle er hjerteligt velkomne!

Aften-Kirke

Denne sæson i Aften-Kirke har 
heddet »Bogen og bøgerne« og 
har handlet om kristendom og lit-
teratur. Vi runder sæsonen af tirs-
dag den 19. marts kl. 19.00. Den 
aften gæsteprædiker tovholderen 
i Sdr. Stenderup Kirkes læseklub, 
Merete Popp fra Frydenborgvej. 
Merete holder meget af at læse 
og vil genfortælle fra en af de 
bøger, hun har læst og sætte bogen i samspil med ud-
valgte bibeltekster. Merete er også med til at vælge de 
salmer, vi skal synge. Der er mulighed for at tænde et 
lys for nogen eller noget. 
Drop ind – Fald ned – Pust ud – Ånd ind.

Fælles musikgudstjeneste

»Du store verden«
Søndag 24. marts kl. 10.30 er der fælles musikguds-
tjeneste for Sdr. Stenderup, Sdr. Bjert og Dalby – i Dal-
by Kirke. Fra Sdr. Stenderup Kirke deltager kirke- og 
voksenkor, organist, kirkesanger og præst. Fra vore to 
nabokirker medvirker ligeledes kor, organister og 
præster. 
De tre kirker har på forskellige måder forbindelse til 
kirker og lokalområder på andre kontinenter. Vi skal 
bl.a. høre mere om Sdr. Stenderup Kirkes to fadder-
børn, pigerne Rose Napo og Lelenta, som bor i Togo i 
Afrika – og høre en afrikansk sang. Der vil være kend-
te og mindre kendte fællessalmer, trommer og bas, 
prædikendryp og meget mere. 

Mini-konfirmanderne 2019

Merete Popp


