Kirke-nyt
November 2021 — Sdr. Stenderup Kirke
Husk – husk – husk
• Tirsdagsklub om FødevareBanken
den 2. november kl. 14.30 i
konfirmandstuen

(Omkvædet fra en sang om at miste, som vi skal høre ved
Allehelgensgudstjenesten, nemlig sangen »Skybrud« af Dy
Plambeck. Sangen findes i Højskolesangbogen)
Før og efter gudstjenesten er der mulighed for at tænde
små minde-lys ved et stort lys midt i døbefonten.

Præst Maria Frederiksen

Allehelgen: Sorg, savn og samhørighed
Første søndag i november, den 7. november kl 16.00, er det
Allehelgens søndag. Den dag er der tradition for at holde en
gudstjeneste, hvor vi er sammen om at mindes de døde.
Allehelgens søndag er en mindedag — en kærlighedens
dag. Allehelgens søndag giver plads og rum til sorgen og
savnet — men også til samhørigheden, som er stærkere
end døden. Som overlever døden. Der vil være smuk orgel-,
klaver- og fløjtemusik samt stille solosang. Navnene på
dem, der er døde, begravede eller bisatte her i sognet siden
Allehelgens søndag sidste år, bliver læst højt efter prædikenen.

Familiesang

Vi glæder os til at se hele familien, store og små, gamle og
unge til efterårets familiesang — torsdag den 11. november
kl. 17.30 — hvor vi hygger os sammen igennem sang, dans,
leg og bevægelse. Vi synger kendte salmer og sange og
lærer noget nyt. Bagefter er der fællesspisning i konfirmandstuen. Der er ingen tilmelding.
Alle er hjerteligt velkomne!

Organist Zane Christensen

November-stemning med harpe og sang
Til Aften-Musik den 18. november
kl. 19.00 får vi igen glæde af at
høre harpenist Anne Marie Høst
Mortensen, denne gang sammen med datteren Lene Høst
Mees.

Allehelgens dag får sorgen lov til at leve. Allehelgens
søndag handler om at miste og savne, men også om at finde
håb og trøst. Sorgen, savnet eller den stille vemodighed er
fortællingen om dem, vi har mistet, men også om det, vi
aldrig kan miste: Det vi fik af dem, delte med dem og havde
sammen med dem, der er døde. Det er fortællingen om det
og dem, vi bærer med os.

			
			
			

»Alle de mennesker
jeg har elsket
befinder sig stadig
et sted i mig«

Programmet vil indeholde harpemusik, salmer og sange fra den
folkelige tradition, tidlig musik
og Lene vil synge og spille psalterium.
Anne Marie Høst Mortensen
og Lene Høst Mees
De vil fortælle om musikken
undervejs, og man inviteres til at synge med. Vel mødt til en
stemningsfuld Aften-Musik.

Organist Zane Christensen

Julekoncert: »Håbet er blevet tændt«

Håb! Det er noget vi alle har haft brug for det sidste halvandet års tid, hvor verden og hverdagen så, og for mange
stadig ser, anderledes ud. Håbet om, at det hele bliver
bedre, om at lyset må komme.

Den gode nyhed er, at Håbet er kommet til os gennem
Jesus Kristus, som er verdens Lys, som er Håbet, der dagligt fylder os med fred og glæde, styrke og mod også midt i
det, der er svært, uforståeligt og meningsløst. Om dét Lys
og dét Håb vil vi synge.
Til julekoncerten, Søndag d. 5. december kl. 19.00, vil der
medvirke forskellige solister og børn fra Sdr. Stenderup.
Der er gratis entré, men vi samler som altid ind til kirkens
to sponsorbørn i Afrika.
Kom og hør og mærk, at håbet er blevet tændt!
Organist Zane Christensen

Adventsmøde i Tirsdagsklubben
Tirsdag den 7. december kl. 14.30
er der Adventsmøde i Tirsdagsklubben. De ældste børn fra Børneuniverset kommer og går Luciaoptog for os. Derefter drikker vi
kaffe og spiser svesketærte (25
kr.) inden vi giver ordet — og
klaveret — til Helene Ejler Ernst.
Helene arbejder bl.a. som kirkemusiker ved Sdr. Bjert kirke og
hun vil sætte os i gang med at
Helene E. Ernst
synge advents- og julesalmer.
Hun læser også en julehistorie for os, før vi spiller julebanko om små gaver og — til sidst en juleand. (Husk en lille
gave). Tirsdagsklubbens møder holdes i konfirmandstuen
ved præstegården.
Alle er hjerteligt velkomne!

Maria Frederiksen

Sdr. Stenderup Kirkes voksenkor
mangler en korleder

Kirkekalender for november og primo december
November:
Tirsdag den 2. november:
Tirsdagsklub om FødevareBanken kl. 14.30
i konfirmandstuen
Søndag den 7. november:
Allehelgensgudstjeneste med fløjtemusik
og navneoplæsning kl. 16.00
Tirsdag den 9. november:
Tirsdagssang i konfirmandstuen kl. 14.30
Torsdag den 11. november:
Familiesang og spisning kl. 17.30
Søndag den 14. november:
Gudstjeneste kl. 10.30 v. Tine Illum
Tirsdag den 16. november:
Tirsdagssang kl. 14.30 i konfirmandstuen
Onsdag den 17. november:
Menighedsrådsmøde kl. 18.30
Torsdag den 18. november:
Aften-Musik med harpemusik kl. 19.00
Søndag den 21. november:
Gudstjeneste i Sdr. Bjert Kirke kl. 10.30
og i Dalby Kirke kl. 9.00
Tirsdag den 23. november:
Tirsdagssang kl. 14.30 i konfirmandstuen
Onsdag den 24. november:
Strikkeklub kl. 9.30 og Læseklub kl. 19.00
i konfirmandstuen
Søndag den 28. november:
1. søndag i advent-gudstjeneste kl. 10.30
Tirsdag den 30. november:
Tirsdagssang kl. 14.30 i konfirmandstuen
December:

Koret består af ca. 15 sangere og er et »ad-hoc-kor«.
Det betyder, at koret øver i ugerne op til, at det medvirker ved høstgudstjenesten 1. søndag i oktober,
julekoncert 2. søndag i advent samt evt. kyndelmissegudstjeneste i begyndelsen af februar.
Koret øver mandag aften kl. 19.00-20.00 i Sdr. Stenderup konfirmandstue.
Ønsket opstart: Hurtigst muligt! Honorar gives!
Har du interesse for dette, kontakt gerne organist Zane
Christensen på mobilnummer 4223 0820 eller på mail
zanebch@gmail.com

Søndag den 5. december:
Julekoncert kl. 19.00
Tirsdag den 7. december:
Adventsmøde i Tirsdagsklubben kl. 14.30
(husk lille gave til bankospillet)

Kontaktoplysninger:
Sognepræst Maria Frederiksen 7557 1081
Find yderlige kontaktoplysninger på menighedsråd, kirkeværge, og ansatte samt information
om gudstjenester og arrangementer på kirkens
hjemmeside: www.sdrstenderup.dk
Find også Sdr. Stenderup Kirke på Facebook.

