
Konfirmation maj 2021
 
Stort tillykke til maj-konfirmanderne, Mads og Louise! 

De 6 august-konfirmander konfirmeres lørdag den 21.  
august kl. 10.30. Mere om det og dem i august-udgaven af 
Kirke-nyt. 

Sommersang
 

Torsdag den 10. juni kl. 19.00 
synger vi sommeren ind. 

Vi synger med hver sit næb 
— på afstand, men sammen.
Kom og syng med på disse 
dejlige sommersalmer og 

sange: 
»Det dufter lysegrønt af græs«, 

»Danmark, nu blunder den lyse nat«, 
»En yndig og frydefuld sommertid«, »Gak ud min sjæl, be-
tragt med flid, i denne skønne sommertid«, »Velkommen i 
den grønne lund«, »Du danske sommer, jeg elsker dig« og 
sidst, men ikke mindst »Midsommervisen«.  

Hør smukke sommersoloer såsom »Jeg gik mig ud en som-
merdag at høre« og »Den lange lyse sommerdag«. Og nyd 
til sidst »et glas sommer« (hyldeblomstsaft med bobler) i 
»Kruses Have« ved siden af kirken. 

Alle er hjerteligt velkomne — og ønskes en varm og lys 
skærsommer!

Venlige sommerhilsner fra 
Sdr. Stenderup Menighedsråd

Kirke i børnehøjde  

Torsdag den 17. juni kl. 17.30 kan vi  
endelig og omsider holde »Kirke i 
børnehøjde« igen.

Vi begynder med en halv times 
børnevenlig gudstjeneste i kirken. Vi 
spritter hænder af og holder af-
stand, men vi er sammen!

Bagefter serverer Lena og Joachim 
pølser med brød og is til dessert i »Kruses Have« ved siden 
af kirken. Når alle er mætte, er der tid til leg og en kop  
aftenskaffe/te, inden vi siger tak for i dag og ønsker hinan-
den en god sommer! 

Der er ingen tilmelding og det koster ikke noget at spise 
med, men vi samler — som altid — ind til kirkens to »spon-
sorbørn« i Afrika. 

Vi glæder os til at se jer!

Kirke-nyt
Juni & Juli 2021 — Sdr. Stenderup Kirke

Privatfoto. Fotograf: Torben H. Damgaard

Sdr. Stenderup Kirke 
ønsker alle en rigtig 

god sommer!



Kirke-kalender for juni, juli samt primo august

Juni: 

Onsdag den 2. juni: 
Konfirmandindskrivning: Sdr. Bjert Kirke kl. 17.00
Læseklub kl. 19.00 i konfirmandstuen
Søndag den 6. juni: 
Gudstjeneste kl. 10.30
Torsdag den 10. juni: 
Sommersang i kirken kl. 19.00
Søndag den 13. juni: 
Morgengudstjeneste kl. 9.00
Onsdag den 16. juni: 
Strikkeklub kl. 9.30 i konfirmandstuen
Torsdag den 17. juni: 
Kirke i børnehøjde kl. 17.30
Søndag den 20. juni: 
Gudstjeneste i Sdr. Bjert Kirke kl. 10.30
og i Dalby Kirke kl. 14.00 (Friluftsgudstjeneste)
Torsdag den 24. juni: 
Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen kl. 18.30
Søndag den 27. juni: 
Gudstjeneste k. 10.30

Juli: 

Søndag den 4. juli: 
Gudstjeneste kl. 10.30

Søndag den 11. juli: 
Gudstjeneste i Sdr. Bjert Kirke kl. 10.30

Søndag den 18. juli: 
Morgengudstjeneste kl. 9.00 
v. Jens Christian Bach Iversen

Søndag den 25. juli: 
Gudstjeneste i Sdr. Bjert Kirke kl. 10.30
og i Dalby Kirke kl. 9.00

August: 

Søndag den 1. august: 
Gudstjeneste i Sdr. Bjert Kirke kl. 9.00
og i Dalby Kirke kl. 10.30

Søndag den 8. august: 
Gudstjeneste kl. 10.30

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.


