
Gudstjenester i denne tid  

Kirkerne er blevet åbnet igen, og vi kan endelig mødes og 
holde gudstjeneste sammen. Her i Sdr. Stenderup er kirke-
bygningen dog lukket frem til 1. søndag i advent pga. ind-
vendig istandsættelse. Derfor holdes sognets gudstjenester 
i konfirmandstuen ved præstegården. Størrelsen på konfir-
mandstuen betyder, at vi må være et begrænset antal del-
tagere ved gudstjenesterne. På grund af coronavirussen 
giver vi fortsat ikke hånd, men hilser i stedet med øjne, smil 
og gode ord. Vi spritter hænder af og sidder med en meters 
afstand. Er vi mere end 8 og derfor ikke kan holde 2 meters 
afstand (som det er påkrævet ved sang), synger vi ikke 
fælles salmesang, men nyder i stedet at høre vores organist 
spille og kirkesanger synge for os. Vi glæder os over — og 
til — at mødes og fejre gudstjeneste sammen igen. 

Konfirmationen er udskudt igen!

På grund af coronavirus blev dette års konfirmation i første 
omgang rykket fra søndag den 3. maj til 
søndag den 7. juni. Nu er konfirma-
tionen — i samråd med forældrene 
— blevet udskudt endnu en gang til 
sidste søndag i august. En enkelt 
Stenderup-konfirmand, Lau Lang-
hoff Olsen, har valgt at blive kon- 
firmeret lørdag den 6. juni kl. 9.30 
sammen med Bjert-konfirmanderne, 
fordi han skal på efterskole efter 
sommerferien. Vi ønsker Lau en dej- 
lig og festlig konfirmationsdag! 

Vi glæder os til at fejre konfirmation 
for vore øvrige 7 konfirmand-drenge 
søndag den 30. august kl. 9.00 i Sdr. Bjert Kirke. Det bliver 
en længe ventet og stor fest! 

Aften om kirken, genforeningen  
og menighedsrådsvalget 

Tredje gang må og skal være lykkens gang! Nu håber vi, at 
denne tredje dato holder: torsdag den 13. august kl. 18.30 
giver Menigheds-rådet en kort opdatering på kirkens ve og 
vel. Vi skal høre om istandsættelsen af kirken, samt om planer 
og håb for fremtiden. 

Derefter kommer formanden for 
grænseforeningen i Kolding, Hen-
ning Haugaard, og holder en times 
foredrag. Henning Haugaard kom-
mer ind på historien fra 1814 (slut 
Napoleonskrigene) og indtil nu. Han 
vil også komme ind på historien om 
»De otte Sogne« og vort sogns an-
del i dén spændende historie.

I forbindelse med foredraget ser-
veres der en kop kaffe og lidt sødt til 
ganen. Vi runder aftenen af med at-
ter at give ordet til Menighedsrådet, som vil orientere om 
menighedsrådsvalget, som skal finde sted ud på efteråret. 

Arrangementet er gratis, varer fra 18.30-20.30, og finder 
sted i konfirmandstuen ved præstegården. 

Velkommen til nye konfirmander.

Alle, der efter sommerferien skal i 8. klasse, er velkomne 
som konfirmander ved Sdr. Stenderup Kirke. Lige som de 
foregående år har vi konfirmandundervisningen sammen 
med Sdr. Bjert Kirke. 8. A på Sdr. Bjert centralskole skal 
have konfirmandundervisning onsdag morgen kl. 8.00 og  
for 8. B er der konfirmandundervisning torsdag morgen  
kl. 8.00. Elever, som går i 8. klasse på andre skoler, er 
naturligvis også meget velkomne som konfirmander ved 
Sdr. Stenderup Kirke. 

Tilmelding til konfirmandundervisning og konfirmation 
sker nu elektronisk – med NemID:
https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirma-
tion/konfirmandtilmelding
Her er der en stor lilla knap, hvor der står »Konfirmand-
tilmelding«. 

I vil senere modtage en mail fra mig om tidspunkt for et 
møde for forældre og konfirmander — højst sandsynligt i 
den uge, hvor skolen begynder igen efter sommerferien. 

Konfirmationen i Sdr. Stenderup Kirke 2021 er første søndag 
i maj, den 2. maj kl. 10.30. 

Jeg glæder mig til at se jer!
Venlig hilsen Maria

Kirke-nyt
Sdr. Stenderup Kirke

Henning Haugaard



Kirkekalender for juni, juli og medio august 
— i en corona- og sommerferietid

Juni: 

Mandag den 1. juni, 2. pinsedag: 
Fælles friluftsgudstjeneste på Skamling 
— aflyst pga. corona
Søndag den 7. juni: 
Gudstjeneste i Bjert kl. 10.30 og 
i Dalby kl. 10.30
Søndag den 14. juni: 
Gudstjeneste kl. 10.30 i konfirmandstuen
Torsdag den 18. juni: 
Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen 
kl. 19.00
Søndag den 21. juni: 
Gudstjeneste i Bjert kl. 10.30 og 
i Dalby kl. 10.30
Søndag den 28. juni: 
Gudstjeneste kl. 10.30 i konfirmandstuen 

Juli: 

Søndag den 5. juli: 
Gudstjeneste kl. 9.00 i konfirmandstuen 
v. Tine Illum

Søndag den 12. juli: 
Gudstjeneste i Bjert kl. 9.00 og 
i Dalby kl. 10.30

Søndag den 19. juli: 
Gudstjeneste i Bjert kl. 10.30 

Søndag den 26. juli: 
Gudstjeneste i Bjert kl. 9.00 og 
i Dalby kl. 10.30

August: 

Søndag den 2. august: 
Gudstjeneste i konfirmandstuen kl. 10.30 
v. Jens Christian Bach Iversen

Søndag den 9. august: 
Gudstjeneste i konfirmandstuen kl. 9.00

Torsdag den 13. august: 
Menighedsmøde, Foredrag om Genforeningen
og Orienteringsmøde kl. 18.30.

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.


