
stand; men vi er sammen! Vi skal synge nogle af de gode 
gamle salmer. Høre en bibeltekst og lidt ord til eftertanke. 
Hvis man har lyst, er der mulighed for at være med til nad-
ver. Den planlagte fællesspisning (gule ærter) venter vi med 
til en anden god gang! 

Vel mødt – i konfirmandstuen til senior-gudstjeneste og 
samvær på afstand!

Aften-Kirke

Efterår er ensbetydende med opstart af en ny sæson i »Af-
ten-Kirke«, som er en kort aften-
gudstjeneste på en hverdag. Denne 
sæson i Aften-Kirke skal handle om 
»landbruget og slægtsgården«. 

Første gang er torsdag den 10. septem-
ber kl. 19.00, hvor Christian Bramsen 
fra »Lauritzminde« er gæsteprædi-
kant. Christian Bramsen lader sig in-
spirere af en tekst fra Bibelen og 
deler sine tanker om sin slægtsgård 
og sit liv som minkavler og landmand med os. Det kommer 
til at handle om livet på gården, om livet af jorden og på 
jorden! Vi skal bl.a., og meget passende, synge salmen »Du 
gav mig, O Herre, en lod af din jord«. Aften-kirke holdes i 
konfirmandstuen ved præstegården. 

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

Familiesang

Torsdag den 24. september 
kl. 17.30 vil vi gerne invitere 
hele familien til en halv times 
familiesang! Denne gang i A-
huset, da vores kirke er ved at 
blive sat i stand.

Vi vil synge sange, danse og klappe og meget mere. Årets 
mini-konfirmander medvirker og får overrakt deres mini-
konfirmand-diplom og en gave fra kirken. 

Bagefter er der fællesspisning i A-huset. Der er ingen 
tilmelding. Det er gratis at spise med. Vil du gerne give lidt 
for maden, kan du støtte kirkens to sponsorbørn i Afrika. 

Alle er hjerteligt velkomne!

Høstgudstjeneste og høstfrokost

Høstgudstjenesten med efterfølgende frokost, bliver søndag 
den 4. oktober kl. 10.30 i A-huset.

A-huset er et godt sted at holde gudstjeneste, for der kan vi 
holde god afstand. Vi spritter naturligvis også hænder af og 
undlader at give hånd.

Sten-vandring for hele familien

Søndag den 6. september kl. 10.00 holder vi gudstjeneste i 
form af en sten-gå-tur/pilgrimsvandring med sten-tema for 
hele familien. 

Vi mødes på brostenene i præstegården kl. 10.00 og synger 
morgensang. Så får vi en vandflaske hver og går afsted. Ved 
udvalgte sten og steder undervejs, gør vi holdt og hører en 
historie, synger eller får lidt til blodsukkeret. Ruten er ca. 7 
km. og vi regner med at være tilbage ved præstegården et 
sted mellem 12.00 og 12.30. 

Vi håber, at mange har tid og lyst til at gå eller evt. cykle med!  

Valg til menighedsrådet

KOM OG FÅ INDFLYDELSE PÅ DIN KIRKE

Tirsdag den 15. september afholder alle sogne en valgfor-
samling. Formålet med valgforsamlingen er at få opstillet 
kandidater og stedfortrædere til menighedsrådet. 

DAGSORDEN:
 1. Velkomst ved valgbestyrelsen.
 2. Valg af dirigent.
 3. Formanden for menighedsrådet beskriver menigheds- 
  rådets opgaver, kompetencer og hidtidige arbejde.
 4. Opstilling af kandidater til menighedsrådet.
 5. Kandidaternes egen præsentation.
 6. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne.
 7. Gennemgang af afstemningsreglerne ved valgbesty- 
  relsen.
 8. Skriftlig og hemmelig afstemning.
 9. Optælling af stemmer og annoncering af afstemnings- 
  resultatet ved valgbestyrelsen.
 10. Valg af stedfortrædere efter samme procedure.
 11. Valgbestyrelsen orienterer om resultatet af valgfor- 
  samlingen samt om muligheden for afstemningsvalg  
  og fristen for at indlevere en kandidatliste.
 12. Eventuelt.

Menighedsrådet vil sørge for beværtning undervejs på valg-
forsamlingen, der finder sted i konfirmandstuen tirsdag 
den 15. september kl. 19.00.

Vi håber på stort fremmøde og ser frem til en god aften med 
debat og opstilling af kandidater og stedfortrædere.

Med venlig hilsen Menighedsrådet

Seniorgudstjeneste

I foråret blev vores nye tiltag udskudt pga. Corona; men nu 
skal det være: Fredag den 18. september kl. 11.00 holder vi 
gudstjeneste for seniorer i konfirmandstuen. 
Vi giver ikke hånd. Vi spritter hænder af og holder god af-

Kirke-nyt
Sdr. Stenderup Kirke

Christian Bramsen



Kirkens voksenkor medvirker og synger for os og med os 
undervejs! Menuen i år vil bestå af forskellige former for 
»høst«, nemlig kartoffelsuppe med brød.

Af hensyn til maden vil vi gerne have tilmelding senest den 
24. september til graver Tove Kaiser: tlf. nr. 7557 1373 eller 
tove.kaiser@mail.dk eller til Marianne Johansen: tlf. nr. 
2332 0925 eller muddi@johansen.mail.dk

Vi samler ind til vores fadderbørn i Afrika den dag.

Venlig hilsen på vegne af menighedsrådet Marianne Johansen

Indvendig renovering af Sdr. Stenderup Kirke

Da jazzmusikeren Miriam Mandipira nåede et voluminøst 
højdepunkt under en koncert i kirken, faldt et stykke af 
stukken ned. Det blev indledningen til mange undersøgelser 
og godkendelser, inden et større indvendigt renoverings-
projekt i kirken begyndte i april måned. 

Sdr. Stenderup Kirke har en »anseelig størrelse« og de 
ældste dele stammer fra 1100-tallet. Tårnet kom til i 1400-
tallet. I tiden frem til 1869 (hvor Sdr. Stenderup Sogn sam-
men med 7 søstersogne forinden havde klaret frisag og var 
forblevet dansk), gennemgik kirken en gennemgribende 
renovering ledet af kgl. bygningsinspektør L.A. Winstrup. 
Det var ved denne renovering, at kirken fik de store vinduer 
på sydfacaden, fik fjernet korbuerne, og hvor bjælkelofterne 
blev underklædt med fladt gipsloft med flotte stukdekora-
tioner. Den seneste renovering er udført i 1996 af Exners 
tegnestue. Denne renovering havde til formål at give kirken 
et udtryk af lethed. Dette blev opnået dels ved lyssætning og 
dels ved den utraditionelle farvesætning af bænke. Desuden 
blev det tidligere mørke og tunge interiør flyttet og fjernet, 
så kirken fremstår lys og imødekommende.

Ved den igangværende renovering entrerede menigheds-
rådet med arkitekt Anker Ravn Knudsen, der har mange års 
erfaring i renovering af middelalderkirker. Menighedsråd, 
arkitekt og div. instanser, der skulle høres, vurderede, at de 
tidligere renoveringsarbejder har været særdeles gode for 
kirken og den måde, den fremtræder på. Den igangværende 
renovering har derfor som mål: Ikke at ændre på kirkens 
udtryk; men at sikre kirken indvendigt i de næste 50 år.  

Arbejder

Stuk: Al stuk i skib og kor renoveres. Maling afrenses, lofter
sikres og genopbygges og dekorationer rekonstrueres.

Murer: Afrensning og reparation af kalkede overflader
samt kalkning af indvendigt murværk.

Maler: Maling af stuk og trædele i loftet samt pletning af
bænke m.v.

Kirkestabilisering: Opspænding i apsis og justering af op-
spænding i tårn for begrænsning af revnedannelser.

Konservering: Alterudsmykning, lydhimmel, krucifiks, an-
tependiet (alterforhæng), lyskroner og pendler udtages og 
konserveres på værksted.

Orgel: Største piber nedtages. Der bygges en isoleret kasse 
på loft over orgel for at sikre ensartet luft til orgelet. Restau-
rering af orgel, stemning og intonering.

Dertil kommer stillads-, tømrer-, elektriker-, smede- og 
glarmesterarbejder for at få det hele til at hænge sammen 
og sikre en sikker og god renovering.  

Det fandt vi under renoveringen

Det er ikke normalt at bevæge sig rundt i kirken lige under 
loftet. Men når man ser tingene tæt på, bliver det tydeligt, 
både hvor smuk en kirke vi har, og hvordan vi kun er en 
ganske kort parentes i Sdr. Stenderup Kirkes historie.

Unikt træskærerarbejde

Her er en af 4 meget smukke 
og enkle rosetter i koret.  

Hjørnerosetterne i koret, 
skåret i ét stykke træ, vidner 
om et meget tidskrævende 
træskærer arbejde.

Stukloft

Stukken er lavet med strå på forskallingslister og herefter 
pudset med mørtel. Nedenfor ses processen:

Først ny forskalling... så sættes nye rør på...

derefter kastes mørtel på… og til sidst finpudsning.



Kirke-kalender for september og primo oktober: 

September: 

Torsdag den 3. september: 
Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen 
(flyttet fra den 27. august) kl. 19.00
Søndag den 6. september: 
Familiegudstjeneste m. sten-pilgrims-
vandring kl. 10.00-12.00/12.30. Begynder 
med morgensang på brostenene i præstegården
Torsdag den 10. september: 
Aften-Kirke kl. 19.00 i konfirmandstuen. 
Christian Bramsen fra »Lauritzminde« er 
gæste-prædikant.
Søndag den 13. september: 
Gudstjeneste i Bjert kl. 10.30 og i Dalby kl. 
10.30
Tirsdag den 15. september: 
Valgforsamling i konfirmandstuen kl. 19.00
Torsdag den 17. september: 
Menighedsrådsmøde kl. 19.00
Fredag den 18. september: 
Senior-gudstjeneste kl. 11.00 i konfirmandstuen
Søndag den 20. september: 
Gudstjeneste i Bjert kl. 10.30 
Torsdag den 24. september: 
Familie-sang kl. 17.30 i A-huset + spisning 
Søndag den 27. september: 
Gudstjeneste kl. 10.30 i konfirmandstuen
Onsdag den 30. september: 
Strikkeklub i konfirmandstuen kl. 9.30-11.00.
Nye deltagere er hjerteligt velkomne!
Læseklub i konfirmandstuen kl. 19.00

Oktober: 

Søndag den 4. oktober: 
Høstgudstjeneste og frokost i A-huset kl. 10.30

Tirsdag den 6. oktober: 
Tirsdagsklub kl. 14.30 i Forsamlingshuset Danne-
virke: Musisk foredrag v. John Schmidt: »Om at 
bruge musikken til at komme igennem svære 
tider«. Læs mere i næste nummer af Kirke-Nyt

Torsdag den 8. oktober: 
Aften-Musik med efterårs-fællessang kl. 19.00 i 
konfirmandstuen

Stukkatørerne afslutter deres arbejde i indeværende 
måned. Murer og maler er godt i gang, og herefter står den 
på orgelrenovering og genophængning af kirkens inventar.

Kirken indvies 1. søndag i Advent i forbindelse med en fest-
gudstjeneste. Mere herom i de kommende udgaver af 
Kirke-Nyt!

For byggeudvalget: Søren Hindbo

Håndværkernes signaturer

Det er meget udbredt, at håndværkerne, der udfører en stor 
del af et kirkebyggeri eller en kirkerenovering, efterlader 
deres signatur i kirken, så data gemmes til eftertiden.

Billedet viser en af bjælkerne — formodet pommersk fyr — 
dateret 1866 og underskrevet af Knud (tror vi). Stukkatørerne, 
vi bruger, vil også efterlade deres signatur et diskret sted. 

Moderrosetten

I skibet sidder 24 blomsterrosetter i stukken langs væggen. 
I forbindelse med renove-
ringen fandt stukkatøren 
den blomsterroset, der 
sandsynligvis har været 
model for de øvrige. Den 
har en lidt grovere form og 
er lavet i en cementbland-
ing til forskel fra de øvrige, 
der er udført i gips. Moder-
rosetten sider i skibets 
vestlige ende lige over op-
gangen til pulpituret. 

Kalkdekoration

I tårnrummets murværk 
fandt vi en kalkdekoration 
på et stykke ribbe mod syd-
øst. Dette vendes med Na-
tionalmuseets kalknings-
konsulenter, inden vi kan 
fortsætte arbejdet. 

Tidsplan

Det var planen at starte 
renoveringen lige efter 
konfirmationen først i maj. 
Men så kom CORONA. 
Kirken blev lukket. Vi besluttede, at udnytte situationen og 
få igangsat arbejderne 3 uger tidligere end planlagt. Denne 
ekstra tid har vi haft brug for, da der er kommet ekstra ud-
fordringer i forbindelse med renoveringen.
Der er endnu en del arbejder, der skal færdiggøres, inden vi 
kan byde indenfor i den gamle, men nu opfriskede kirke, der 
vil fremstå, som vi kender den, men mere frisk i farverne og 
klar til de næste 50-60 år.


