
såsom »Nu falmer skoven trindt om land« og »Du gav mig, 
O Herre, en lod af din jord«. Syng også med på disse skønne 
efterårssange: »Det løvfald, som vi kom så alt for nær« og 
»Det lysner over agres felt«. Hør en smuk efterårs-solo 
eller to.

Og nyd til sidst flere »små glas efterår«: Efter sangen i 
kirken kan man møde Allan fra Halvø Bryghus i konfir-
mandstuen. Han vil fortælle om sine forskellige slags bryg 
og lave en ølsmagning. 

Det er gratis at deltage og alle er hjerteligt velkomne!

Venlige efterårshilsner fra 
Sdr. Stenderup Menighedsråd

Tirsdagsklubben: Om Fødevarebanken 
— fra madspild til måltid 

Tirsdag den 2. november kl. 14.30 får »Tirsdagsklubben« 
besøg af Helle Rosendahl og Lena Due, som er aktive i det, 
der hedder »FødevareBanken«. FødevareBanken gør mad-
spild til måltider for socialt udsatte. 

De fortæller: »På den ene side smides der hver dag flere 
tons frisk overskudsmad ud i fødevaresektoren, hvilket 
udgør en stor belastning for miljøet. På den anden står  
sociale organisationer, der har brug for varer til at tilberede 
måltider til en stadig større gruppe af socialt udsatte. 

Vi sørger derfor for, at overskudsmaden bliver leveret til 
dem, der har brug for det — derfor kalder vi det fra mad-
spild til måltider. Vores fantastiske 272 frivillige leverede 
sidste år 1.377 tons frisk overskudsmad til 311 modtager-
organisationer, såsom herberger, væresteder og krisecentre. 
Det svarer til over 3,4 millioner måltider til dem, der har 
allermest brug for det«. 

Tirsdagsklubbens møder finder sted i konfirmandstuen i 
Sdr. Stenderup præstegård, Stenholtgade 2. Der lægges 25 
kr. for kaffe med brød. Alle er hjerteligt velkomne!

Ny gravermedhjælper

Gravermedhjælper, Hanne Kuntz 
Kjergaard, har fået en ny stilling 
ved Sdr. Bjert Kirke. 

Derfor vil Sdr. Stenderup menig-
hedsråd, ansatte og præst gerne 
sige Hanne en stor tak for 4 års 
rigtigt godt samarbejde. Vi ønsker 
Hanne alt godt fremover!

Pr. 1. oktober har vi ansat Annika 
Liv Villumsen Krog som ny gravermedhjælper. Annika er 24 
år, er nyuddannet skov- og landskabsingeniør, og er bosat i 
Kolding. 

Hjerteligt velkommen til Annika, som glæder sig til at komme 
i gang, og som både kan træffes på kirkegården og i kirken i 
forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger.

Kirke i børnehøjde med fisk og fagter

Onsdag den 13. oktober kl. 17.30 
holder vi en halv times børnevenlig 
gudstjeneste. Mini-konfirmand-
erne har små opgaver undervejs 
og synger for på de fagte-sange, 
vi skal synge. Bæverspejderne 
laver fin pynt til kirken og tager 
»kirkemærke« den dag. Alle børn får en lille gave med hjem.  

Efter børnegudstjenesten står Lena og Joachim klar med 
aftensmad, kaffe/te og tegnesager i konfirmandstuen. Der 
er ingen tilmelding. Det er gratis at spise med, men hvis 
man gerne vil give lidt for maden, kan man lægge penge i en 
skål i køkkenet. Pengene går til kirkens to sponsorbørn i 
Togo i Afrika. På glædeligt gensyn til »Kirke i børnehøjde«.

Efterårssang og ølsmagning

Torsdag før efterårsferien, den 14. oktober kl. 19.00, synger 
vi efterårssange. Vi synger med hver sit næb, men sam-
men! Kom og syng med på dejlige efterårs- og høstsalmer 

Kirke-nyt
Oktober 2021 —Sdr. Stenderup Kirke

Husk – husk – husk 

• Høstgudstjeneste og høstfrokost den 3. oktober  
 kl. 10.30
• Tirsdagsklub med John Schmidt den 5. oktober  
 kl. 14.30. 

Annika Liv Villumsen Krog



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. 

Kirke-Kalender for oktober og primo november

Oktober: 

Søndag den 3. oktober: 
Høstgudstjeneste + høstfrokost kl. 10.30 
Tirsdag den 5. oktober: 
Tirsdagsklub i konfirmandstuen kl. 14.30
Onsdag den 6. oktober: 
Læseklub i konfirmandstuen kl. 19.00 
— alle er velkomne til at dukke op! 
Søndag den 10. oktober: 
Gudstjeneste kl. 10.30
Tirsdag den 12. oktober: 
Tirsdagssang i konfirmandstuen kl. 14.30 
— alle er hjerteligt velkomne!
Onsdag den 13. oktober: 
Kirke i børnehøjde + spisning kl. 17.30
Torsdag den 14. oktober: 
Efterårssang og ølsmagning kl. 19.00. 
Mødested: Kirken
Søndag den 17. oktober: 
Gudstjeneste i Sdr. Bjert Kirke kl. 10.30
og i Dalby Kirke kl. 9.00
Tirsdag den 19. oktober: 
Tirsdagssang i konfirmandstuen kl. 14.30
Søndag den 24. oktober:
Gudstjeneste i Sdr. Bjert Kirke kl. 10.30 
og i Dalby Kirke kl. 9.00
Tirsdag den 26. oktober: 
Tirsdagssang i konfirmandstuen kl. 14.30
Onsdag den 27. oktober: 
Strikkeklub i konfirmandstuen kl. 9.30 
— strik over en kop kaffe og en hyggelig snak! Alle 
er velkomne!
Torsdag den 28. oktober: 
Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen kl. 18.30
Søndag den 31. oktober: 
Gudstjeneste kl. 10.30

November: 

Tirsdag den 2. november: 
Tirsdagsklub i konfirmandstuen kl. 14.30

Søndag den 7. november: 
Allehelgensgudstjeneste med fløjtemusik 
og oplæsning af navne kl. 16.00


