
Kirke-nyt
Sdr. Stenderup Kirke

Koncerten finder sted i Sdr. Stenderup Kirke, søndag den 6. 
december kl. 19.00. MandHatten byder på en spændende og 
varieret julekoncert med traditionelle danske julesange 
blandet med julerepertoire fra Sverige, England, Jamaica, 
Sydafrika, Spanien og USA. 

Koncerten har temaet »Lyset og Glæden« og fremføres i 
MandHattens sædvanlige levende stil stort set a cappella, og 
hvor en del af satserne er koblet sammen med små historier.

Husk mundbind, som skal bæres på vej ind i og ud af kirken.  
Kom og lyt. Kom og nyd det. Kom …….i julestemning!

Julegudstjeneste med TILMELDING

Vi er kommet ind i adventstiden — og ved vi måske ikke, 
hvordan vi skal nå frem til jul, så er det helt sikkert, at julen 
når frem til os! 

I år trænger vi ekstra meget til at høre julens budskab om 
»lyset, der skinner i mørket«. I år har vi særligt brug for at 
høre englen sige: «Frygt ikke! Jeg forkynder jer en stor 
glæde, som skal være for hele folket«!
På grund af corona er der et begrænset antal pladser i 
kirken. Det gælder også juleaften i år.

Derfor holder vi en julegudstjeneste mere, end vi plejer. Jule-
aftensdag, torsdag den 24. december, holder vi gudstjeneste 
kl. 13.00, kl. 14.30 og kl. 16.00. Antallet af kirkegængere vil 
vise, om vi må synge julesalmerne sammen eller om vi »må 
nøjes« med at nyde at høre to dygtige sangere synge dem for os.

Vigtigt: I år skal man melde sig til, hvis man vil reservere 
plads i kirken til en af julegudstjenesterne. Tilmelding skal 
ske — senest tirsdag den 22. december — til kirkens grav-
er Tove Kaiser.

Man kan enten melde sig til pr. mail: tove.kaiser@mail.dk. 
Mailen skal indeholde: 
• Oplysning om navn og telefonnummer på den, 
 der bestiller pladserne.
• Det ønskede antal pladser i kirken OG 
 det ønskede tidspunkt.
Eller man kan melde sig til pr. telefon i graverens kontortid, 
som er tirsdag-fredag kl. 9.00-9.30 på telefonnummer:  
75 57 13 73. 
Husk mundbind, som skal bæres på vej ind i og ud af kirken. 
Glædelig jul!

Ny kirkesanger  

Majbritt Knudsen er blevet an-
sat som kirkesanger fra den 29. 
november 2020.
Majbritt har tidligere arbejdet 
som kirkesanger samt under-
vist i sang på aften- og efter-
skole. Ud over en uddannelse i 
musikvidenskab fra Køben-
havns Universitet har hun gået 
på kirkemusikskolen. Majbritt 
er bosat i Fredericia med sin kæreste og deres 2 årige datter. 
Vi ser frem til samarbejdet med Majbritt, som sang i Sdr. 
Stenderup Kirke for første gang ved genåbningsgudstjene-
sten 1. søndag i advent.  

Lizzie Sørensen
Kontaktperson i Menighedsrådet

Nyt menighedsråd 

Første søndag i advent tiltrådte det nye menighedsråd.  
Menighedsrådet har konstitueret sig med følgende forde-
ling af posterne: Ole Baggesgaard er formand. Søren Hindbo 
er næstformand. Lizzie Sørensen er kontaktperson. Jens 
Kristian Jepsen er kasserer. Marianne Morthorst Johansen 
er menigt medlem og Maria Frederiksen er som præst 
»født« medlem af menighedsrådet. Suppleanterne er:  
Merete Popp, Lene Højland, Pia Raabe, Rikke Hviid og 
Vibeke Petersson. Tove Kaiser er medarbejderrepræsen-
tant og Jens Barsøe er kirkeværge. 

Og så skal der lyde en stor og varm tak til de to medlemmer, 
som er trådt ud af menighedsrådet: Niels Jørgen Langhoff, 
som har været formand for menighedsrådet i 12 år — og 
Joachim Rinck, som har været kirkens kasserer i 8 år. Også 
en stor tak til Heidi Gottenborg, som har været suppleant i 
menighedsrådet i 4 år. Tak til jer alle for lang, tro og god 
tjeneste. Tak for jeres store indsats og arbejde for vores kirke 
og sogn. Tak for hyggeligt samvær, for hjælp med mangt og 
meget og for rigtigt godt samarbejde gennem alle årene. 

Julekoncert »Lyset og Glæden«
Vi vil gerne invitere til årets julekoncert med vokalgruppen 
MandHatten fra Kolding. 

Majbritt Knudsen



Kirke-kalender for december og primo januar

December: 

Tirsdag den 1. december:
AFLYST: Tirsdagsklub med julehygge 
v. Helene Eiler Ernst kl. 14.30
Søndag den 6. december:
Julekoncert med MandHatten-koret kl. 19.00
Torsdag den 10. december:
Menighedsrådsmøde i 
konfirmandstuen kl. 19.00 
Søndag den 13. december: 
Lucia og De 9 Læsninger kl. 16.00
Torsdag den 17. december: 
Jul for Børneuniverset kl. 9.15
Søndag den 20. december: 
Gudstjeneste i Dalby kl. 9.00
og i Sdr. Bjert kl. 10.30
Torsdag den 24. december: 
Julegudstjeneste kl. 13.00, 14.30 og 16.00 –
HUSK TILMELDING SENEST TIRSDAG 
DEN 22. DECEMBER
Fredag den 25. december:
Juledag-gudstjeneste kl. 10.30
Lørdag den 26. december:
2. juledag, »Min yndlingsjulesalme« 
i Dalby kl. 10.30
Søndag den 27. december:
Gudstjeneste i Sdr. Bjert kl. 10.30
Torsdag den 31. december: 
Nytårsgudstjeneste kl. 14.00. 
NB! På grund af corona er champagne 
og kransekage-hygge desværre aflyst.

Januar: 

Fredag den 1.januar: 
Gudstjeneste i flere af provstiets kirker 
– se Ugeavisen og Jyske Vestkysten

Søndag den 3. januar: 
Gudstjeneste i Bjert kirke kl. 9.00 
og i Dalby kirke kl. 10.30

Tirsdag den 5. januar: 
AFLYST: Tirsdagsklub kl. 14.30:
Maria Frederiksen fortæller om Helligtrekonger

Søndag den 10. januar: 
Gudstjeneste kl. 10.30

Torsdag den 14. januar: 
»Aften-Kirke« kl. 19.00 med Jens Christian
Thulstrup/Busser (tidligere) fra Ejnsgård. 
Mere omtale i næste nummer af Kirke-Nyt.

Lucia og De 9 Læsninger

Søndag den 13. december er det Lucia-dag. Den dag holder 
vi eftermiddagsgudstjeneste kl. 16.00.

Igen i år er vi så heldige, at springgymnaster fra Sdr. Stende-
rup Gymnastikforening går Lucia-optog ved gudstjenestens 
begyndelse. Kirkens konfirmander læser 9 små bibeltekster 
(De ni Læsninger), som har fungeret som optakt til julen i 
mere end 100 år. Vi synger julen ind med dejlige advents- og 
julesalmer.

Husk mundbind, som skal bæres på vej ind i og ud af kirken. 

Kom og se, syng og lyt! Der er stor og god chance for at 
komme i julestemning! 

Jul for Børneuniverset

Torsdag den 17. december kl. 
9.15 holder vi jul for børn og 
voksne fra Børneuniverset. Vi 
skal høre historien om den-
gang, Jesus blev født, og synge 
nogle vers af »Et barn er født i 
Betlehem«. Vi skal også lære 
en lille sød fagtesang om julen. 
Og hvem ved? Måske kommer 
der en fin engel med store hvide 
vinger og en glorie, der lyser ? 

Vi glæder os til at se jer!

Sdr. Stenderup Kirke 
ønsker alle en glædelig jul 

og et velsignet nytår!


