
nadver. Efter gudstjenesten serverer Lizzie en god omgang 
gule ærter samt flæsk, rugbrød og sennep for os. 

Vi håber, at mange har tid og lyst til at være med. Der er ingen 
tilmelding. Det er gratis at spise med, men vil man gerne give 
lidt for maden, kan man lægge lidt penge i en skål, som står på 
køkkenbordet i konfirmandstuen. Pengene går til de to børn i 
Afrika, som Sdr. Stenderup Kirke er faddere for.  Vel mødt i 
konfirmandstuen til »Senior-gudstjeneste og gule ærter«! 

Tre-trins-raket om Genforeningen

I år er det som bekendt 100 årsjubilæet for 
Genforeningen. Det vil vi gerne markere her 
ved Sdr. Stenderup Kirke. Sdr. Stenderup 
Sogn er jo ét af de såkaldte »otte sogne«. 
Derfor har vi lavet det, vi kalder for en »tre-
trins-raket«. Alle tre trin skyder til vejrs i 
løbet af foråret 2020.

1. trin = Filmaften.
Tirsdag den 17. marts kl. 18.30 holder vi filmaften i konfir-
mandstuen. Vi ser den danske film »I krig og kærlighed«, 
som er fra år 2018. Filmens handling foregår under 1. 
verdenskrig, hvor danske sønderjyder blev sendt ud som 
tyske soldater. Filmen handler om krig og forråelse, men 
mest af alt om venskab og selvopofrende kærlighed. Efter 
filmen, som varer 2 timer og 15 min., taler vi om den over 
lidt snacks og et glas vin/en øl/vand. Det koster 50 kr. at 
være med. 

2. trin = Foredrag om kirken og Genforeningen 
Tirsdag den 12. maj kl. 18.30. indleder vi aftenen med at 
give ordet til Menighedsrådet, som vil give en kort opdate-
ring på kirkens ve og vel — herunder renoveringen af kirken, 
samt planer og håb for fremtiden.

Derefter kommer formanden for grænseforeningen i Kol-
ding, Henning Haugaard, og holder en times foredrag. Hen-
ning Haugaard kommer ind på historien fra 1814 (slut  
Napoleonskrigene) og indtil nu. Han vil også komme ind på 
historien om »De otte Sogne« og vores sogns andel i dén 
spændende historie. I forbindelse med foredraget serveres 
der enkelte søde udpluk fra det sønderjyske kaffebord. 

Vi runder aftenen af med igen at give ordet til Menigheds-
rådet, som ganske kort vil orientere om det valg til menig-
hedsrådet, som skal finde sted til efteråret. 

Vel mødt til en spændende aften i konfirmandstuen. 

3. trin = Gudstjeneste 2. pinsedag på Skamlingsbanken 
Mandag den 1. juni kl. 10.30 på Skamlingsbanken fejrer vi 
både Pinse-Ånden/»Kærligheds og Sandheds Ånd«, der 
genforener os med Gud og hinanden — og selve Genforenin-
gen i de mest oplagte historiske og naturskønne rammer! 

Kom og vær med! 

Vi har brug for dig som indsamler! 

Søndag den 8. marts holder Folke-
kirkens Nødhjælp deres store år-
lige landsindsamling. I år sætter 
indsamlingen fokus på følgerne 
af klimaforandringerne rundt 
omkring i verden. For os betyder 
klimaforandringerne måske en 
varmere sommer, oversvøm-
mede marker eller en oversvøm-
met kælder. I verdens fattigste 
lande handler klimaforandringerne 
om liv eller død. Tørke, oversvøm-
melser og mudderskred smadrer livs-
grundlaget for mennesker i lande som Etiopien, Zimbabwe 
og Nepal. Derfor samler vi ind til en bedre tilværelse for 
dem, der er hårdest ramt af klimaforandringerne. Pengene 
vi samler ind går bl.a. til:

 • Træplantning – træer giver skygge og liv. 
 • Diger og dæmninger, der stopper oversvømmelser
 • Sikring af huse og veje, så de kan modstå vandmasser  
    og jordskred
 • Vandpumper og vandrensningsanlæg, der sikrer familier    
    rent drikkevand
 • Nye afgrøder, der kan overleve i det nye klima

Og de indsamlede penge rækker langt. Når dagen er ovre, 
er hver indsamlingsbøsse i gennemsnit fyldt med 924 kro-
ner. For de penge kan fem familier i nød få en køkkenhave 
hver. Køkkenhaverne giver dem mulighed for at forsørge sig 
selv — og så er de en kilde til mad mange år frem i tiden.

Så kom op af sofaen d. 8 marts, ryst trætheden eller tøm-
mermændene af dig, og tag en du holder af i hånden. Hvis 
du har lyst, så kom til gudstjenesten, som begynder kl. 9.00. 
Eller vent med at komme til kl. 10.00, hvor indsamlerne 
mødes i konfirmandstuen. Gå ud i den friske forårsluft — vi 
lover dig, at din hjælp gør en kæmpe forskel for mange 
mennesker! Og at du får masser af skridt på skridttælleren 
og en portion varm suppe og en sodavand, når indsamling-
en slutter ca. kl. 12.00.

Meld dig som indsamler hos menighedsrådsformand Niels 
Jørgen Langhoff på mobilnummer: 4019 1137 — eller mød 
bare op på selve dagen!

Senior-gudstjeneste og gule ærter

Fredag den 13. marts kl. 11.00 prøver vi 
noget nyt! Den dag holder vi en kort 
gudstjeneste for seniorer i konfirmand-
stuen. Vi skal synge nogle af de gode 
gamle salmer. Høre en Bibeltekst og 
nogle ord til eftertanke. Hvis man har 
lyst, er der mulighed for at være med til 

Kirke-nyt
Sdr. Stenderup Kirke



Kirke-kalender for marts samt primo april

Marts: 

Søndag den 1. marts: 
Musikgudstjeneste kl. 10.30
Tirsdag den 3. marts: 
Tirsdagsklub kl. 14.30. Gudmund Rask 
Pedersen »Oplivning — at leve til det sidste«
Onsdag den 4. marts: 
Læseklub i konfirmandstuen kl. 19.00. 
Nye deltagere er hjerteligt velkomne!
Søndag den 8. marts: 
Gudstjeneste kl. 9.00 & Indsamling 
for Folkekirkens Nødhjælp kl. 10.00
Fredag den 13. marts: 
Gudstjeneste i konfirmandstuen kl. 11.00 
+ gule ærter
Søndag den 15. marts: 
Gudstjeneste i Bjert Kirke kl. 9.00 
og i Dalby Kirke kl. 10.30
Tirsdag den 17. marts: 
Filmaften i konfirmandstuen kl. 18.30: 
»I krig og kærlighed«
Torsdag den 19. marts: 
Menighedsrådsmøde kl. 19.00 
Søndag den 22. marts: 
Gudstjeneste kl. 10.30
Onsdag den 25. marts: 
Strikkeklub kl. 9.30
Kirke i børnehøjde kl. 17.30 + fælles spisning
Søndag den 29. marts: 
Gudstjeneste i Bjert Kirke kl. 10.30 
og i Dalby Kirke kl. 10.30

April: 

Palmesøndag, den 5. april: 
Gudstjeneste i Bjert Kirke kl. 10.30 
og i Dalby Kirke kl. 10.30  

Skærtorsdag, den 9. april: 
Gudstjeneste kl. 17.00 + 
påske-fællesspisning i Dannevirke kl. 18.00

Langfredag, den 10. april: 
Gudstjeneste kl. 10.30

Påskedag, den 12. april: 
Gudstjeneste kl. 10.30 

Velkommen ombord på Tretrinsraketten om Genforenin-
gen! Vær med til alle tre trin –  eller vælg dem, du har tid og 
lyst til! 

Kirke i børnehøjde

Onsdag den 25. marts kl. 17.30 er der 
»Kirke i børnehøjde« — en halv times 
børnevenlig gudstjeneste med sang, 
fortælling, og bevægelse/aktivitet. 

Efter børnegudstjenesten står Lena 
og Joachim som altid klar med af-
tensmaden i konfirmandstuen. Der er 
ingen tilmelding. Det er gratis at spise med; men vil man 
gerne give lidt for maden, kan man lægge lidt mønter i en 
skål i konfirmandstuens køkken. Pengene går til kirkens to 
fadderbørn i Afrika. 

Alle er hjerteligt velkomne. På gensyn til »Kirke i børnehøjde«! 

Sæt et stort X i kalenderen

Fælles sogneaften med Bjert og Dalby

Tirsdag den 28. april kl. 19.00 : Journalist og forfatter Char-
lotte Rørth: ”Jeg mødte Jesus”. Om skepsis, tro, tvivl, og 
trosoplevelser. Sogneaftenen holdes i Dalby Kirke.

Tirsdagsklubbens sommerudflugt

Onsdag den 17. juni kl. 9.00: I år går turen til det smukke 
Nordfyn. Mere herom i næste udgave af Kirke-Nyt.

Kontaktoplysninger: 
Sognepræst Maria Frederiksen 7557 1081

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

Gudstjeneste og fælles-spisning

Skærtorsdag den 9. april: Holder vi gudstjeneste og 
arrangerer fællesspisning i samarbejde med Støtte-
foreningen for Dannevirke.

Kl. 17.00: Gudstjeneste i Sdr. Stenderup Kirke om og 
med nadver. 

Kl. 18.00: Påske-fællesspisning i forsamlingshuset 
med påskelam eller kylling samt tilbehør. Kage og 
kaffe. Musikalsk underholdning ved John Schmidt og 
Barbro Kuypers

Pris: 50 kr. pr. person + drikkevarer for egen regning. 
Tilmelding (først til mølle)til Gunna Holgersen på 
mobilnummer: 3026 2787 — senest den 3. april.


