
Vi slutter forløbet ved en »Kirke i børnehøjde« onsdag den 
13. oktober kl. 17.30, hvor mini-konfirmanderne medvirker.
Der er tilknyttet en frivillig hjælper her fra Sdr. Stenderup, 
Bente Langkjær, som henter børnene, er med hver gang, og 
som også sørger for lidt at spise og drikke til os.

Hvis I vil melde til (senest den 10. august) eller vide mere, 
er I meget velkomne til at skrive til mig på mail: msf@km.dk 
eller ringe på tlf.nr. 75 57 10 81. Der skal være mindst 3 
tilmeldte, før vi laver et hold. Vi glæder os til at se jer!

Venlige hilsner fra Maria præst
 & Bente Langkjær

Aften-Kirke med Brian   

Denne sæson i »Aften-kirke« handler 
om at skifte spor. Om at skifte kar-
riere, men måske også lave et mere 
fundamentalt »livsbaneskift«. Det 
skal handle om at kaste sig ud i noget 
nyt, begive sig ud på nye veje, søge 
nye og andre udfordringer, bruge sine 
evner på en ny og anden måde — og 
måske leve på en anden måde. Skiftet 
kan være noget, man drømmer om, eller noget, som man 
føler, at man nødt til at gøre, eller måske ligefrem noget, 
man er tvunget til at gøre – pga. af nogle ydre eller indre 
omstændigheder og faktorer. Det skal handle om at foretage 
et skift i livsbane. Om at have modet eller få modet til at 
gøre det. Eller være nødsaget til at gøre det. Det skal handle 
om, måske at være beklemt ved at gøre det, og så alligevel 
gøre det – og så havne i en ny sammenhæng, et nyt sted, og 
måske blive taknemmelig, lettet, bekymret, glad? Det skal 
handle om at lande, lette og lande igen. Det skal handle om 
at sige tak, hjælp, tak igen, osv. osv.

Den første gæste-prædikant i denne sæson er Brian Ander-
sen, tidligere kendt som Rema-Brian. Han skriver under 

Tirsdagssang: Fællessang — kom og syng med!

Vi er en flok ældre, 60 ++, der synger sammen i konfirmand-
stuen ved Sdr. Stenderup præstegård. Vi mødes hver tirs-
dag kl. 14.30, hvor vi vælger de sange, der skal synges, 
primært fra højskolesangbogen; men vi har 3 forskellige 
bøger at synge efter, så der er rig mulighed for at vælge sin 
yndlingssang. Som pianist er Emil Borbye tilknyttet.

Vi snakker, griner og drikker kaffe. Det slutter ved ca. 16. 30 
tiden. Kaffen koster 25,00 kr. Du er hjerteligt velkommen til 
at komme og synge med! 

På vegne af Tirsdagssang
Axel Hjort-Enemark

Bliv mini-konfirmand!  

Kære dig, der skal begynde i 3. klasse efter sommerferien. 
Har du lyst til at:

 • høre historier fra Bibelen     
 • gå på opdagelse i kirken 
 • synge salmer og sange sammen med 
  Zane organist
 • høre, hvad der sker, når man bliver døbt
 • prøve at være med til altergang
 • tegne, lege og se små film 
 • komme op i kirketårnet og se kirkegården sammen  
  med Tove graver
 • lære at bede Fadervor 

og meget, meget mere – så bliv mini-konfirmand ved Sdr. 
Stenderup Kirke!

Kirken sørger for, at børnene bliver hentet, lige når de får 
fri fra skole. Hvis der er behov for pasning bagefter, så find-
er vi nemt og sagtens ud af det.

Første gang bliver onsdag den 18. august 2021. Vi begynder 
kl. 13.45 og slutter kl. 15.15

Konfirmation

Lørdag den 21. august kl. 10.30 konfirmeres følgende konfirmander:

Niels Bror Kamva Matomane Breindal, Skibelundvej 1, 6092 Sdr. Stenderup

Noah Højland Carlsen, Varmarkvej 50, 6092 Sdr. Stenderup

Johanne Walthersdorf Frederiksen, Stenholtgade 2, 6092 Sdr. Stenderup

Nana Katrine Flindt, Stenderupvej 150, 6092 Sdr. Stenderup

Peter Klindt Langhoff, Smøgen 5, 6092 Sdr. Stenderup

Malte Dornhoff Ørsøe, Hundborgvej 11, 6092 Sdr. Stenderup

Vi ønsker konfirmanderne og deres familier hjerteligt tillykke med konfirmationen!

Telegrammer m.m. skal afleveres i konfirmandstueni præstegården

         

         

         

         

Kirke-nyt
August 2021 —Sdr. Stenderup Kirke

Brian Andersen



overskriften »Fra købmand til hal/tangmand«: »Hvordan 
opstår ideen? Hvilke tanker går der gennem hovedet på en, 
når mere end 13 dejlige år som købmand skiftes ud med et 
markant anderledes liv, med tang, urter og job i hallen —
som alt sammen skal skabes fra bunden«?

Hør en tekst fra Bibelen om at kaste sig ud i noget nyt. Hør 
Brians tanker om sit livsbaneskift. Syng med på de salmer 
og sange, som Brian har valgt. Brian er gæste-prædikant i 
Aften-Kirke torsdag den 26. august kl. 19.00. 

Familie-sang og fællesspisning 

Torsdag den 2. september kl. 17.30 — efter en laaaaang 
pause glæder vi os til igen at kunne samle hele familien — 
far, mor, børn, søskende, bedsteforældre, venner og naboer 
til en hyggelig familietid med sang, dans og bevægelse i 
Sdr. Stenderup Kirke.

Bagefter er der fællesspisning i konfirmandstuen, hvor 
Lena og Joachim har kreeret noget lækkert til os. Der er 
ingen tilmelding, og det er gratis at spise med. Vil du gerne 
give lidt for maden, kan du lægge et par mønter i en skål, 
som står i køkkenet i konfirmandstuen. Pengene går til 
kirkens to fadderbørn i Afrika. Alle er hjerteligt velkomne!

Zane organist

Gå en tur i Sønderskoven med en god snak! 

Tove graver arrangerer gåtur efter gudstjenesten 5. sep-
tember. Vi mødes i skoven lige efter gudstjenesten (som 
begynder kl. 10.30). Turen vil være imellem 5-8 kilometer. 
Medbring en rygsæk med madpakke, vand og evt. varm drik 
og lidt sødt til, så vi ikke går sukkerkolde. Der er toilet, når 
vi når frem til vandet. 

Håber, at se rigtig mange af jer. Det vil gøre mig glad. Vi ses!

Venlig hilsen Tove 

Kirke-kalender for august og primo september: 

August: 

Søndag den 1. august:
Gudstjeneste Sdr. Bjert Kirke kl. 9.00 
og Dalby Kirke kl. 10.30
Tirsdag den 3. august:
Tirsdagssang begynder igen – kl. 14.30 
i konfirmandstuen
Søndag den 8. august:
Gudstjeneste kl. 10.30
Tirsdag den 10. august: 
Tirsdagssang kl. 14.30 i konfirmandstuen
Søndag den 15. august: 
Gudstjeneste kl. 10.30
Tirsdag den 17. august: 
Tirsdagssang kl. 14.30 i konfirmandstuen
Onsdag den 18. august: 
Mini-konfirmand-undervisningen begynder
Læseklub i konfirmandstuen kl. 19.00 
Torsdag den 19. august: 
Menighedsrådsmøde kl. 18.30 
i konfirmandstuen
Lørdag den 21. august: 
Konfirmation kl.10.30
Søndag den 22. august: 
Gudstjeneste Sdr. Bjert Kirke kl. 10.30 
og Dalby Kirke kl. 10.30
Tirsdag den 24. august: 
Tirsdagssang kl. 14.30 i konfirmandstuen
Onsdag den 25. august: 
Mini-konfirmander
Torsdag den 26. august: 
Aften-Kirke med Brian Andersen kl. 19.00
Søndag den 29. august: 
Friluftsgudstjeneste i Sdr. Bjert kl. 10.30
Tirsdag den 31. august: 
Tirsdagssang kl. 14.30 i konfirmandstuen

September: 

Onsdag den 1. september: 
Mini-konfirmander
Torsdag den 2. september: 
Familiesang og fælles spisning kl. 17.30

Søndag den 5. september: 
Gudstjeneste kl. 10.30 
+ fælles gåtur og madpakkespisning

Find kontaktoplysninger på præsten, menigheds-
råd, kirkeværge, og ansatte  samt information 
om gudstjenester og arrangementer på kirkens 
hjemmeside: www.sdrstenderup.dk  
Find også Sdr. Stenderup Kirke på Facebook. 


