
Lucia, salmesang og 9 læsninger

3. søndag i advent, den 12. december, holder vi adventsguds-
tjeneste kl. 16.00. Ved gudstjenestens begyndelse er der 
Lucia-optog. 

Derefter læser vores to konfirmander, vores nye graver-
medhjælper samt medlemmerne af Menighedsrådet 9 små 
tekster fra Bibelen. De 9 læsninger er en stemningsfuld op-
takt til julen. Vi synger gamle og nye advents- og julesalmer 
og kommer – næsten med garanti – i julestemning!  

Jul i børnehøjde
  
Tirsdag den 21. december kl. 9.30-
10.00 holder vi »Jul i børnehøjde«.  
De børn, som går i Børneuniverset 
og i dagpleje herude er blevet in-
viterede; men alle andre børn — 
og deres voksne— er også meget 
velkomne!

Vi skal høre Marias lille juleklokke 
kime til julefest, vi skal synge nogle vers fra ”Et barn er født 
i Betlehem” og vi skal høre historien om dengang det lille 
Jesusbarn blev født. Måske kommer der også en sød jule-
mus og en smuk engel med store vinger forbi?

Kirke-nyt
I tilfælde af, at vi skulle finde på at give hvert barn en lille 
julegave med hjem fra kirke, vil vi rigtigt gerne vide, hvor 
mange børn, der kommer. I kan melde jer til ved at skrive en 
mail til Maria præst på: msf@km.dk

Glade julehilsner fra Maria Frederiksen

Nytårsaften: Tiden og Evigheden  

På årets sidste dag, den 31. december, holder vi nytårsguds-
tjeneste med trompetmusik kl. 14.00. 

Der bliver både mulighed for at tænke over året, der gik, og 
året, der kommer. Der bliver tid til tid og evighed. Der bliver 
plads til fortid, nutid og fremtid. 

Efter gudstjenesten byder Menighedsrådet på kransekage 
og bobler i konfirmandstuen, hvor vi kan ønske hinanden 
»Godt Nytår« og sige på glædeligt gensyn næste år! 

Tirsdagsklub med John Schmidt

Det siges, at 3. gang er lykkens 
gang! Det satser vi på, er rigtigt. 
Det er nemlig 3. gang, at vi har en 
aftale med sanger, musiker, 
pædagog og psykoterapeut, John 
Schmidt om at komme på besøg i 
Tirsdagsklubben. Første gang blev 
aflyst pga. Corona. Anden gang 
pga. sygdom. Tredje gang, som 
altså forhåbentligt er lykkens 
gang, er den første Tirsdagsklub i 
det nye år, nemlig tirsdag den 4. januar 2022 kl. 14.30.

John Schmidt kommer med et musisk foredrag om at bruge 
musikken til at klare livets udfordringer. Han fortæller: 
»Mine ord og toner handler om, hvordan jeg bruger musik-

December 2021 — Sdr. Stenderup Kirke

Husk – husk – husk 

•	Julekoncert	søndag	den	5.	december		  
	 kl.	19.00	–	med	solister	og	børn	
	 her	fra	Sdr.	Stenderup

•	Adventsmøde i Tirsdagsklubben
	 den	7.	december	kl.	14.30	
	 (husk	lille	gave	til	bankospillet)

John Schmidt



Kirke-kalender	for	december	og	primo	januar

December: 

Søndag	den	5.	december:	
Julekoncert og kort andagt kl. 19.00
Tirsdag	den	7.	december:	
Adventsmøde i Tirsdagsklubben kl. 14.30 
(husk	lille	gave	til	bankospillet)
Torsdag	den	9.	december:	
Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen 
kl. 18.30 
Søndag	den	12.	december:	
Lucia og De 9 Læsninger kl. 16.00
Tirsdag	den	14.	december:	
Tirsdagssang i konfirmandstuen kl. 14.30
Søndag	den	19.	december:	
4. søndag i adventsgudstjeneste 
kl.  10.30 i Bjert Kirke
Tirsdag	den	21.	december:	
Jul i børnehøjde kl. 9.30-10.00 
(husk	tilmelding)
Tirsdagssang i konfirmandstuen kl. 14.30
Fredag	den	24.	december:	
Julegudstjeneste kl. 14.30 og 16.00 –
— HUSK CORONAPAS
Lørdag	den	25.	december:
Juledag-gudstjeneste kl. 10.30
Søndag	den	26.	december:
2. Juledag-gudstjeneste kl. i 10.30 
i Dalby Kirke
Fredag	den	31.	december:
Nytårsgudstjeneste kl. 14.00 
+ kransekage og bobler

Januar: 

Lørdag	den	1.	januar:	
Gudstjenester i flere af provstiets kirker 
– se lokalaviserne

Søndag	den	2.	januar:	
Gudstjeneste kl. 9.00 i Bjert Kirke 
og kl. 10.30 i Dalby Kirke

Tirsdag	den	4.	januar:	
Tirsdagsklub med John Schmidt kl. 14.30

Søndag	den	9.	januar:	
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. 

ken, min terapeutiske baggrund og troen til at leve med 
kroniske smerter og manglende søvn. Sygdom har lært 
mig, at kroppen er min arbejdsgiver. Igennem et langt ar-
bejdsliv har mit udgangspunkt primært været at imødekom-
me, hvad samfundet gerne vil have af mig. I dag tænker jeg 
i stedet på, hvad jeg har at give, og hvordan det kan blive til 
gavn for andre. 

Det har ændret min måde at skrive sange på, være i rela-
tioner og finde værdi og mening med livet, i en for mig  
udfordrende tid. Jeg vil godt være med til at hylde »fejlbar-
lighedens« fællesskab, og være et mere helt menneske 
sammen med andre. Det vil jeg også fordi, at især mange 
børn og unge lever med angst og diagnoser grundet alt det, 
som er tabuiseret i vores samfund. Livet er ikke perfekt, 
men også der, hvor det fremstår allermest dystert, er der 
lyspunkter«.

Tirsdagsklubbens møder holdes i konfirmandstuen ved 
siden af Sdr. Stenderup Præstegård, Stenholtgade 2. Der 
lægges 25 kr. for kaffe med brød. 

Alle er hjerteligt velkomne!

Sdr. Stenderup Kirke 
ønsker alle en glædelig jul 

og et velsignet nytår!

Menighedsrådsmøder i det nye kirkeår 

9/12 – 27/1 – 24/2 – 23/3 (kl. 17.00) – 28/4  
– 24/5 – 16/6 – 18/8 – 29/9 – 27/10 – 24/11


