
•  synge salmer og sange sammen med Zane organist
•  høre, hvad der sker, når man bliver døbt
•  prøve at være med til altergang
•  tegne, lege og se små film 
•  komme op i kirketårnet og se kirkegården 
 sammen med Tove graver
•  lære at bede Fadervor 
•  og meget, meget mere?

Så bliv mini-konfirmand ved Sdr. Stenderup Kirke!

Begge kommende 3. klasser får fri kl. 13.30 om torsdagen. 
Kirken sørger — og betaler — for, at der kommer en Flex-
taxa og henter børnene på skolen kl. 13.30. Vi slutter hver 
gang kl. 15.15 (Hvis der er behov for pasning bagefter, så 
finder vi nemt og sagtens ud af det). 

Første gang bliver torsdag den 20. august 2020. Vi slutter for-
løbet (efter 6 gange) ved en »Familie-sang« torsdag den 24. 
september kl. 17.30, hvor mini-konfirmanderne medvirker. 

Det er både frivilligt og gratis at være mini–konfirmand  
ved Sdr. Stenderup Kirke.

Man behøver ikke at være døbt for at blive mini-konfir- 
mand ved Sdr. Stenderup Kirke.

Man behøver heller ikke at have været mini–konfirmand  
for senere at blive konfirmeret i Sdr. Stenderup Kirke. 

Man skal bare have lyst til at høre Bibelhistorier, synge og 
»gå på opdagelse« i det med kirke og tro.

Der er tilknyttet en frivillig hjælper fra sognet, Bente Lang-
kjær, som er med hver gang, og som også sørger for lidt at 
spise og drikke til os. 

Der er tilmeldingsfrist tirsdag den 11. august 2020.
Hvis I vil vide mere, er I meget velkomne til at ringe til mig 
på tlf.nr. 75 57 10 81 eller sende en mail til msf@km.dk  

Venlige hilsner fra Maria Frederiksen 

3-i-1 møde den 13. august 2020

18.30-19.00: Menighedsrådet fortæller om arbejdet i det  
 forgangne år.
19.00-20.00: Formanden for Grænseforeningen, Henning  
 Haugaard, fortæller om »De 8 sogne« (Sønder  
 Stenderup var ét af dem) og Genforeningen.
20.00-20.30:  Kaffe, lidt sødt til ganen, og orienteringsmøde  
 om valget til Menighedsrådet.

Mødet finder sted i konfirmandstuen ved præstegården, 
Stenholtgade 2. Alle er hjerteligt velkomne!

Mini-konfirmand ved Sdr. Stenderup Kirke   

Kære dig, der skal i 3. klasse efter sommerferien. Har du 
lyst til at:
• høre historier fra Bibelen                       
• se kirken fuld af stilladser og håndværkere

Konfirmation
Søndag den 30. august kl. 9.00 konfirmeres følgende Stenderup-konfirmander 
i Sdr. Bjert Kirke:

Lucas Svenning Vestergaard Andersen, Abildvej 21, 6091 Bjert
Nis-Christian Jervelund Bruhn, Stenderupvej 226, 6092 Sdr. Stenderup
Magnus Højer Holm, Frydenborgvej 1, 6092 Sdr. Stenderup
Phillip Kildal Johannsen, Bjert Strandvej 6, 6091 Bjert
Mads Kristian Flindt Jørgensen, Stenderupvej 150, 6092 Sdr. Stenderup
Gabriel Adsbøll Papian, Varmarkvej 6, 6092 Sdr. Stenderup
Lukas Klerke Svith, Varmarkvej 21, 6092 Sdr. Stenderup

Vi ønsker konfirmanderne og deres familier hjerteligt tillykke med konfirmationen!

Telegrammer m.m. skal afleveres i Sognehuset vedSdr. Bjert Kirke

         

         

         

         

Kirke-nyt
Sdr. Stenderup Kirke



Kirkens voksenkor

Sdr. Stenderup Kirkes Voksen-
kor eksisterer stadig, vi ved 
bare ikke liiige HVOR endnu.

Vores sædvanlige øvelokale 
(konfirmandstuen) må kun 
huse 8 syngende personer, 
og vi er 15. 

Vi vil SELVFØLGELIG gerne 
være flere, eneste krav er, at 
man kan mandag aften kl. 19-20 (en sjælden gang til 20.30).

Sæsonen er som oftest fra sidste mandag i august til 2.
søndag i december. Skulle der være lyst og opbakning, fort-
sætter vi til »omkring« marts; her er vi lidt mere »adhoc« 
baserede. 

Mail glad til korlederen : Marie.Andrea@hotmail.com

Eva Marie Georgi, kirkesanger og korleder

Sæt kryds i kalenderen: 
Pilgrimsvandring for hele familien

Her i Sdr. Stenderup er der mange forskellige slags sten. 
Der er trædesten og grædesten. Gravsten og tagsten. Vi har 
hjørnesten, mursten og mindesten. Her er kilometersten, 
vejrsten og kantsten. Der findes også hjerter af sten og »le-
vende sten«. Verden er fuld af sten. Nogle af de sten kan 
man gå hen til og stoppe op ved. 

Dét gør vi — sammen — søndag den 6. september. Dén dag 
kl. 10.00-12.00 holder vi familie-gudstjeneste i form af en 
pilgrimsvandring/en »sten-gåtur« for hele familien. Vi be-
gynder med at synge morgensang på brostenene i præ-
stegården. Så går vi afsted. Ruten, som ca. er 7 km., fører 
os rundt til flere af byens sten. Hver sten, sin historie. Fra 
Bibelen skal vi bl.a. høre en historie om nogle kastesten, 
der aldrig blev kastet, og om en spærresten, som blev 
væltet. Vi skal synge om sten, gå på sten og gå med sten. 

Menighedsrådet sørger for en vandflaske og lidt til blodsuk-
keret undervejs. Kom og gå (eller cykle) med. Det bliver 
stensikkert godt!

Kirke-kalender for august og primo september: 

August: 

Søndag den 2. august: 
Gudstjeneste i konfirmandstuen kl. 10.30 
v. Jens Chr. Bach Iversen
Søndag den 9. august: 
Gudstjeneste i konfirmandstuen kl. 9.00
Torsdag den 13. august: 
3-i-1: Møde for menigheden, foredrag om 
genforeningen og orienteringsmøde vedr. 
menighedsrådsvalget kl. 18.30-20.30 
— Kom til 1, 2 eller alle 3 tre ting
Søndag den 16. august: 
Gudstjeneste på Rebæk strand kl. 10.30. 
Aftengudstjeneste i Sdr. Bjert Kirke kl. 19.00
Onsdag den 19. august: 
Konfirmandindskrivning kl. 17.00 i Bjert Kirke
Torsdag den 20. august: 
Opstart af mini-konfirmandforløbet
kl. 13.30 i Sdr. Stenderup
Filmaften for de konfirmander, der skal 
konfirmeres 30. august
Søndag den 23. august: 
Gudstjeneste i konfirmandstuen kl. 10.30
Torsdag den 27. august: 
Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen 
kl. 19.00
Søndag den 30. august: 
Konfirmation i Sdr. Bjert Kirke kl. 9.00
Mandag den 31. august: 
Voksenkoret øver kl. 19.00 – mail til korleder 
Eva Marie angående sted

September: 

Søndag den 6. september: 
Familiegudstjeneste/Sten-tur kl. 10.00-12.00:
Begynder med morgensang foran præstegården. 

Torsdag den 10. september: 
»Aften-Kirke« med gæsteprædikant kl. 19.00.
Aftenens gæsteprædikant er Christian Bramsen 
fra Lauritzminde.
Mere herom i næste nummer 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. 


