
Kirke-nyt
Sdr. Stenderup Kirke

Thorvald Berthelsen med sine digte i 
barndommens Sdr. Stenderup

Sæsonstart i Tirsdagsklubben, tirs-
dag den 1. oktober kl. 14.30. Forfat-
ter Thorvald Berthelsen er vokset op 
i Sdr. Stenderup og læser digte bl.a. 
om Stenderupskovene fra sine nye 
og udvalgte digte i »Huds tektoniske 
plader«, der udkom i 2018.

Han bor i dag i Sakskøbing og var 
den første formand for Sydsjællands 
og Lolland-Falsters lokale forfatter-
forening, StORDstrømmen, og blev i 
2014 som den hidtil eneste udnævnt 
til Årets kulturelle ildsjæl af Kulturministeren og Ministeren 
for By, Bolig og Landdistrikter på Folkemødet på Bornholm.

Kaffe med brød koster 25 kr. Tirsdagsklubbens møder af-
holdes i konfirmandstuen ved præstegården. 

Alle er hjerteligt velkomne!

Læseklubben

Læseklubben i Sdr. Stenderup er godt i gang med efter-
årssæsonen. Vi mødes næste gang onsdag den 9. oktober 
kl. 19.00 - 21.00 i konfirmandstuen i Sdr. Stenderup. 

Over en kop kaffe eller the vil vi snakke om »Vi kunne alt« af 
Merete Pryds Helle. Du er velkommen til »bare« at dukke 
op eller til at ringe til Merete Popp på tlf. 75 56 80 04 for at høre 
nærmere. Tredje og sidste møde i efteråret bliver onsdag den 
27. november, også kl. 19.00 - 21.00 i konfirmandstuen. 

Kom endelig og vær med!

Aften-Musik

Torsdag den 10. oktober kl. 19.00 er der Aften-Musik. Vi får 
besøg af Mathias Meyland — en ung violinist fra Kolding, 
som til dagligt går på det konservatorieforberedende Musi-
kalsk Grundkursus (MGK). Mathias har spillet violin helt fra 
barnsben og trods en alder på 20 år, har han spillet musik i 
16 år. Desuden søger Mathias ind på musikkonservatoriet i 
Odense til januar. 

Kom og hør Mathias spille. Der vil være musik både med 
akkompagnement og violinsolo. Tænd et lys for nogen eller 
noget. Nyd en rolig aftenstund i kirken. 

Drop ind — fald ned — pust ud — Ånd ind! 

Nøøøøj — det for børn: Familie-sang & fælles spisning  

Torsdag den 24. oktober kl. 17.30 er der atter Familie-sang 
og fælles spisning i konfirmandstuen.  Kom og syng, klap og 

dans. Vi synger kendte salmer og fagte-sange. Vi bevæger 
os og slapper af. Efter en halv times sang, går vi over i kon-
firmandstuen, hvor vi spiser Lenas dejlige mad. Der er in-
gen tilmelding. Det er gratis at spise med, men vil du gerne 
give lidt for maden, kan du lægge en skilling (i en skål i køk-
kenet) til kirkens to fadderbørn i Afrika. 

Håber, at vi ses!

Allehelgens søndag

Søndag den 3. november er det Alle-
helgens søndag. Den dag i året, hvor 
vi er sammen i kirken om at mindes 
dem, vi har mistet — særligt mindes 
vi dem, der er døde i det forgangne 
år. Allehelgens gudstjenesten beg-
ynder kl. 16.00. Der er mulighed for 
at tænde et lys i kirken for den eller 
dem, vi har mistet. Efter prædikenen læses navnene på 
dem, der er døde og/eller begravet eller bisat her i sognet, 
siden Allehelgens søndag sidste år. Der vil være stemnings-
fuld musik og solosang. 

Spejderne laver fine græskarlygter, som kan lyse i tusmørket 
mellem kirkegårdslågen og kirkedøren. Der er lys i mørket. 
Lyset fra kærligheden kan døden ikke slukke! 

Zane organist om at være på Bibelhøjskole på Hawaii

I tirsdagsklubben den 5. november kl. 14.30, fortæller 
kirkens organist, Zane, om den spændende tur, som hun og 
hendes familie lige har været på. Den 1. april i år tog Zane, 
hendes mand Ole og deres drenge, Daniel og Benjamin, tre 
måneder på Bibelhøjskole på Hawaii. Da de tre måneder var 
gået, tog de på »out-reach« 2 måneder i Panama, hvor de 
brugte alt det, de havde lært på højskolen. Kom og hør Zane 
fortælle, vise billeder og spille musik — fra familiens ufor-
glemmelige rejse! 

Kaffe med brød koster 25 kr. Tirsdagsklubbens møder hol-
des i konfirmandstuen ved præstegården. 

Alle er hjerteligt velkomne!

Zane og familie på Hawaii

Thorvald Berthelsen



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. 

Kalender for oktober og primo november

Oktober: 

Tirsdag den 1. oktober: 
Tirsdagsklub i konfirmandstuen kl. 14.30
Søndag den 6. oktober: 
Gudstjeneste kl. 10.30
Onsdag den 9. oktober: 
Læseklub i konfirmandstuen kl. 19.00 
— nye læseglade er hjerteligt velkomne!
Torsdag den 10. oktober: 
Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen kl. 17.00. 
Aften-Musik i kirken kl. 19.00
Søndag den 13. oktober: 
Gudstjeneste i Sdr. Bjert kl. 10.30 
Søndag den 20. oktober: 
Gudstjeneste i Sdr. Bjert kl. 9.00 
og i Dalby kl. 10.30
Torsdag den 24. oktober: 
Familie-sang med fælles spisning kl. 17.30
Søndag den 27. oktober: 
Gudstjeneste kl. 10.30
Onsdag den 30. oktober: 
Strikkeklub i konfirmandstuen kl. 9.30 
— der er kaffe på kanden. Du er velkommen!

November: 

Søndag den 3. november: 
Allehelgens gudstjeneste kl. 16.00
Tirsdag den 5. november: 
Tirsdagsklub i konfirmandstuen kl. 14.30


