
Aften-Kirke med gæste-prædikant

Det er blevet tid til en ny sæson med »Aften-Kirke«. »Aften-
Kirke« er en gudstjeneste, hvor vi inviterer forskellige men-
nesker til at dele deres tanker med os — ud fra en eller flere 
Bibeltekster — og ud fra, hvad de har lyst til at tale om — ud 
fra sæsonens overordnede tema. I denne sæson er gæste-
prædikanterne i »Aften-Kirke« mennesker, som stammer 
fra andre lande og evt. også fra andre trosmæssige bag-
grunde, men som nu bor og hører til kirken her. Hvilken tro 
er den fremherskende i det land, de kommer fra? Hvordan 
kom det til udtryk? Hvordan var det for dem at komme til 
Danmark — og møde den danske folkekirke? Gæsteprædi-
kanterne fortæller om deres baggrund — og om deres syn 
på kirken, den kristne tro, og de bibeltekster, de skal præ-
dike over. I løbet af efteråret har vi en gæsteprædikant fra 
Holland og en gæsteprædikant fra Tyskland, og til foråret er 
det en herboende englænder, der gæste-prædiker.

Den første gæsteprædikant er 
Margreet Smit, som stammer 
fra Holland, bor på Fæstevej 
her i Sdr. Stenderup, og er 
meget aktiv i Halvørådet. Hun 
skriver følgende om sig selv: 
»Efter mange vandringer rundt 
i verden fandt vi et hjem i Sdr. 
Stenderup. I snart 20 år har vi 
følt os meget velkomne og 
veltilpasse i det land, der trods 
mange ligheder, også har 
mange forskelle med vores 
hjemland Holland. Oplevelsen 
af at komme i den danske folke-
kirke har bestemt været én af de rigtig gode overraskelser”. 
Hør Margreet gæsteprædike i »Aften-Kirke« torsdag den 
12. september kl. 19.00. 

Familie-sang og fælles spisning

Torsdag den 26. september kl. 17.30 er det igen tid til at 
mødes i kirken til en hyggelig halv time med sang og bevæg-
else! 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! 

Kirke-nyt
Sdr. Stenderup Kirke

Margreet Smit

Efter Familie-sang er der fællesspisning i konfirmandstuen. 
Der er ingen tilmelding. Det er gratis at spise med, men vi 
samler ind til kirkens to fadderbørn i Afrika, så hav meget 
gerne lidt mønter på lommen. Vi håber, at mange har tid og 
lyst til at være med til »Familie-sang og fælles spisning«. 

Vi ses!

Høstgudstjeneste

Så er det ved at være den tid på 
året, hvor der er høstgudstjene-
ste og høstfrokost. Det er i år 
søndag den 29. september kl 
10.30. Efter gudstjenesten går vi i 
konfirmandstuen, hvor frokosten vil foregå. 
Der vil være grillede mørbrad med tilbehør. 

Spejderne er så søde, at de vil lave forskellige høstlege i 
præstegårdshaven efter frokost. Kirkens strikkeklub vil 
være der og vise, hvad de laver — og der er mulighed for at 
købe hos dem.

For at vide, hvor meget mad vi skal lave, vil vi gerne have 
tilmelding senest den 23. september til Tove, på graver-
kontoret, 7557 1373 eller tove.kaiser@mail.dk. Voksenkoret 
medvirker, og vi samler ind til kirkens to fadderbørn i Afri-
ka. Kom glad, det plejer at være en rigtig hyggelig dag. 

Tirsdagsklub: Forfatter Thorvald Berthelsen

Tirsdag den 1. oktober kl. 14.30 
begynder en ny sæson i Tirs-
dagsklubben. Vi får besøg af 
forfatter Thorvald Berthelsen, 
som er vokset op her i Sdr. 
Stenderup. 

Thorvald Berthelsen fortæller 
om sit forfatterskab og læser 
op af sine digte — bl.a. fra 
Stenderupskovene. Han har 
udgivet publikationer om his-
torie, ufaglærtes uddannelses-
muligheder og litteratur, bl.a. 
Sophus Claussen og Halfdan 
Rasmussen. Han har udgivet 
6 digtsamlinger, illustreret 
med egne collager (jf. billedet af ham). Han har også redi-
geret flere antologier og i 2018 redigerede han sammen 
med andre Ny lyrik fra Bosnien-Hercegovina. Thorvald Ber-
thelsens digte er udkommet på svensk, engelsk, arabisk, 
kurdisk, bosnisk, serbisk og tysk. 

Tirsdagsklubbens møder finder sted i konfirmandstuen ved 
præstegården. Der lægges 25 kr. for kaffe m. brød. Alle er 
hjerteligt velkomne!

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. 

Kirke-kalender for september + primo oktober

September: 

Søndag den 1. september: 
Gudstjeneste for konfirmander, konfirmand-
forældre — og alle andre kl. 10.30. Efter guds-
tjenesten er der kaffe/te i Kruses Have
Mandag den 2. september:
Kirkens voksenkor øver kl. 19.00-20.15 i 
konfirmandstuen
Tirsdag den 3. september:
Udflugt for venner og værter i Bjert-Stenderup 
Kirkers besøgstjeneste
Søndag den 8. september:
Gudstjeneste kl. 9.00 i Dalby og kl. 10.30 i Bjert
Mandag den 9. september:
Kirkens voksenkor øver kl. 19.00-20.15 i 
konfirmandstuen
Torsdag den 12. september:
Aften-Kirke med gæste-prædikant kl. 19.00
Søndag den 15. september:
Gudstjeneste kl. 10.30 i Bjert og 10.30 i Dalby
Mandag den 16. september:
Kirkens voksenkor øver kl. 19.00-20.15 i 
konfirmandstuen
Torsdag den 19. september:
Menighedsrådsmøde kl. 19.00
Søndag den 22. september:
Gudstjeneste kl. 10.30
Mandag den 23. september:
Kirkens voksenkor øver kl. 19.00-20.15 i 
konfirmandstuen
Onsdag den 25. september:
Strikkeklub i konfirmandstuen kl. 9.30 
— nye strikkeglade er meget velkomne!
Torsdag den 26. september.
Familie-sang og fælles spisning kl. 17.30
Søndag den 29. september:
Høstgudstjeneste kl. 10.30. 
Tilmelding til høstfrokost til graver Tove Kaiser 
senest den 23. september

Oktober: 

Tirsdag den 1. oktober:
Tirsdagsklub kl. 14.30
Søndag den 6. oktober:
Gudstjeneste kl. 10.30


