
i alt i en fælles bestilling. Derefter sendes en bekræftelse 
på bestillingen sammen med et MobilePay-nummer til  
betaling. Har man ikke MobilePay, laves anden aftale for 
betaling.

Vel mødt til en rigtig spændende aften!
 
Festgudstjeneste
Kirken genåbnes og biskoppen prædiker

Søndag den 29. november er en festdag! Det er en længe 
ventet og stor festdag. Det er det af flere grunde:

• Den dag er det 1. søndag i advent — et nyt kirkeår begynder!
• Den dag genåbnes kirken. Efter 8 måneders ventetid 
 kan vi endelig tage vores smukke ny-istandsatte kirkerum 
 i brug. 
• Den dag tiltræder det nye menighedsråd, som vil sikre 
 rammerne og afstikke retningen for byens kirkeliv de  
 næste 4 år.

Ja, der er meget at fejre og at glæde sig over, og det gør vi! 
Den dag kl. 10.30 holder vi en festgudstjeneste, hvor kirkens 
voksenkor synger og biskoppen over Haderslev Stift, Mari-
anne Christiansen, prædiker.

Kom og vær med til festen!  
 
Tirsdagsklubben

Tirsdag den 1. december kl. 14.30 får 
tirsdagsklubben besøg af kirkemusiker 
Helene E. Ernst fra Sdr. Bjert. 

Helene vil spille, synge og fortælle en 
julehistorie. Vi afholder eftermiddagen 
efter de gældende corona-restriktioner. 
Det er årsagen til, at vi i år ikke spiller 
banko denne eftermiddag. Vi serverer 
kaffe og svesketærte, som jo er en 
kendt tradition hos os. Kaffe og tærte koster 25,- kr. pr. pers.

Vi glæder os til at se jer til en musikalsk og munter efter-
middag i konfirmandstuen.

Høstgudstjeneste

A-huset/hallen i Sdr. Stenderup gjort klar til høstgudstjene-
ste den 4. oktober – en dejlig dag!

Aften-Kirke med Søren Hindbo

Denne sæson i Aften-Kirke handler 
om »landbruget, naturen og slægts-
gården«. 

Torsdag den 5. november kl. 19.00 er 
Søren Hindbo gæste-prædikant. Søren 
er næstformand i menighedsrådet og 
bor med sin kone Birgit i fødehjemmet 
»Højager« på Frydenborgvej 6. Han 
deler sine tanker om sin familiegård, kirken og et liv tæt på 
skov og strand med os. Aften-kirke holdes i konfirmand-
stuen ved præstegården. 

Drop ind, fald ned, pust ud, Ånd ind! 
 
Jeg mødte Jesus — Bekendelser 
fra en modvilligt troende

Onsdag den 18. november kl. 19.00 
holder Sdr. Stenderup, Sdr. Bjert og Dal-
by fælles sogneaften i Dalby Kirke (hvor 
der er god plads til at holde afstand). 

Aftenens foredragsholder er Charlotte 
Rørth — og der er lagt op til en aften, der 
tager brydetag med tidens svingninger 
mellem tro, overtro og skepsis. Hvad er 
hvad? Hvor hører den kristne tro til? 

Charlotte Rørth fortæller sin egen historie om, at hun 
hverken var religiøst eller spirituelt søgende, da Jesus viste 
sig for hende i sakristiet til La Sacra Capilla de El Salvador 
i byen Úbeda i Spanien. Med det afsæt vil hun åbne for, 
hvordan hun selv lever med sin tro, og diskutere troens 
uvurderlige betydning for netop vores tids mennesker i et 
almindeligt dansk hverdagsliv, hvor vi ellers helst tier om 
religiøse oplevelser. Som hun spørger: Kan man snakke 
med Gud i sin baghave uden at blive anset for at være skør?

Charlotte Rørth har udgivet tre bøger, der alle kan købes 
ved den fælles sogneaften i Dalby Kirke, Dalbyvej 69, ons-
dag den 18. november kl. 19.00. Hendes første »Jeg mødte 
Jesus — Bekendelser fra en modvilligt troende« er også af-
tenens overskrift.  De to næste hedder henholdsvis »Vi 
mødte Jesus — Og hvad kommer det andre ved« og »Gud, 
du er jo lige her — Sådan lever jeg med min tro«. 

Aftenen vil åbne for spørgsmål og debat. Vel mødt til en 
rigtig spændende aften!

Entré: Kr. 50,- / pr. person.
For at sikre plads til flest muligt bedes billetter bestilt på 
e-mail: jettejuhl01@gmail.com eller tlf. / sms: 27 63 25 77.
NB! Af Corona-hensyn bedes de, der kan sidde sammen 
(familie eller tilsvarende nær relation) bestille samlet antal 

Kirke-nyt
Sdr. Stenderup Kirke

Søren Hindbo

Helene E. Ernst



Kirke-kalender for november og primo december

November: 

Søndag den 1. november: 
Allehelgensgudstjeneste kl. 15.00 
og kl. 16.30 i konfirmandstuen 
Tirsdag den 3. november: 
Tirsdagsklub om Fødevarebanken 
= AFLYST/UDSKUDT til en anden god gang!
Torsdag den 5. november: 
Aften-Kirke kl. 19.00 i konfirmandstuen. 
Søren Hindbo gæste-prædiker. 
Søndag den 8. november: 
Gudstjeneste i Bjert kl. 10.30 
og i Dalby kl. 10.30
Tirsdag den 10. november: 
Kirke i børnehøjde = AFLYST/UDSKUDT
Søndag den 15. november: 
Gudstjeneste i Sdr. Bjert kl. 10.30 v. MSF 
og i Sdr. Stenderup kl. 14.00 v. MSF
Onsdag den 18. november: 
Fælles sogneaften om tro 
— Dalby Kirke kl. 19.00
Onsdag den 25. november: 
Strikkeklub kl. 9.30 i konfirmandstuen
Torsdag den 26. november: 
Menighedsrådsmøde kl. 17.00 
i konfirmandstuen
Søndag den 29. november: 
1. søndag i advent: Festgudstjeneste 
kl. 10.30. Biskoppen prædiker

December: 

Tirsdag den 1. december: 
Adventsmøde i Tirsdagsklubben 
kl. 14.30-16.30 i konfirmandstuen

Søndag den 6. december: 
Julekoncert med »Mandhatten« og kirkens 
voksenkor kl. 19.00 — læs mere 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. 


