
Folkekirkens Nødhjælp — Digital Indsamling i Sdr. 
Stenderup Sogn søndag den 14. marts 2021

På grund af Covid-19 situationen bliver 
2021-indsamlingen digital.

Vi håber, du vil støtte indsamlingen. Dine 
støttekroner vil blive brugt til at hjælpe 
verdens fattigste til at overleve klima- 
forandringerne – med økonomisk støtte 
til at dyrke køkkenhaver, at skaffe adgang 
til rent vand og til at plante træer. Du kan evt. 
læse mere på Folkekirkens Nødhjælps hjemmeside.

 Du kan støtte via: 
	 •	MobilePay 114400, mærket 7943 direkte til 
  Folkekirkens Nødhjælp med et valgfrit beløb
	 •	SMS: sms træ til 1911 og giv 75 kr. 
           sms vand  til 1911 og giv 150 kr. 
           sms klima til 1911 og giv 300 kr. 
Du kan også støtte via MobilePay efter den 14. marts.

Med venlig hilsen 
Sdr. Stenderup Sogns Menighedsråd

John Schmidt og Niels Bo som »kirkesangere«

Søndag den 21. marts er det  
»Marias Bebudelsesdag«. Den 
dag holder vi musik-gudstjeneste 
kl. 10.30-11. 00.

Vi er så heldige, at to lokale musik-
ere og sangere, nemlig John 
Schmidt og Niels Bo Thomsen  
har tilbudt at være ”kirkesangere” 
og ”kirkemusikere” ved guds-
tjenesten. 

To af John Schmidts sange sættes 
i samspil med søndages evange-
lium, og Niels Bo og John synger 
og spiller sammen undervejs. 

I skrivende stund må der max 
være 30 personer i kirken, men 
gudstjenesten livestreames også, 
så man kan se — og lytte — med 
hjemmefra. Glæd jer! 

Kirke-nyt
Marts 2021 — Sdr. Stenderup Kirke

Kirke-kalender for marts samt primo april

Marts: 

Tirsdag den 2. marts: 
AFLYST/UDSKUDT: Tirsdagsklub om 
Mejeriet v. Leif Lillesø
Torsdag den 4. marts: 
AFLYST/UDSKUDT: Sangaften: 
Syng fra Højskolesangbogen 
Søndag den 7. marts: 
Gudstjeneste kl. 10.30 i Sdr. Bjert Kirke 
og kl. 9.00 i Dalby Kirke
Søndag den 14. marts: 
Gudstjeneste kl. 10.30 + digital indsamling 
til Folkekirkens Nødhjælp
Søndag den 21. marts:  
Marias Bebudelsesdag. Musik-gudstjeneste 
kl. 10.30. John Schmidt og Niels Bo Thomsen 
er kirkesangere og kirkemusikere
— Gudstjenesten livestreames
Torsdag den 25. marts: 
Menighedsrådsmøde kl. 19.00
Palmesøndag, den 28. marts: 
Gudstjeneste kl. 10.30 i Sdr Bjert Kirke og 
kl. 10.30 i Dalby Kirke
Tirsdag den 30. marts: 
AFLYST/UDSKUDT: Sangaften: 
Syng om påsken

April: 

Skærtorsdag, den 1. april: 
Gudstjeneste kl. 10.30   

Langfredag, den 2. april: 
Gudstjeneste kl. 10.30

Påskedag, 4. april: 
Påske-gudstjeneste kl. 10.30

Følg med på kirkens hjemme-og FacebooksideNiels Bo Thomsen

John Schmidt


