
Kirke-nyt

For børnefamilierne: Familie-sang og aftensmad 

Onsdag den 9. marts kl. 17.30 
er det igen tid til at mødes 
til en hyggelig halv time 
med sang og bevægelse! 

Familie-sang er for alle, 
der elsker at synge, store 
som små! Vi vil synge og 
danse, klappe, trampe og 
slappe af, grine og have det sjovt! 

Alle er hjerteligt velkomne! 

Efter Familie-sang, som foregår i kirken, er der fællesspis-
ning i konfirmandstuen. Der er ingen tilmelding. Det er gra-
tis at spise med, men vi samler ind til kirkens to fadderbørn 
i Afrika, så hav gerne lidt mønter på lommen. 

Vi håber, at mange har tid og lyst til at være med til »Fami-
liesang og fælles spisning». Vi ses!

Folkekirkens Nødhjælp  
100-års jubilæums-indsamling

Søndag den 13. marts 2022 holder 
vi sogneindsamling i Sdr. Stenderup 
Sogn. Som tidligere nævnt bliver 
indsamlingen også i år digital (Mobile-
Pay m.m.). Dette er dels for at mindske 
risikoen for smittespredning, dels fordi 
færre og færre har kontanter på sig. Netop i 2022 er det 100 
år siden, at Folkekirkens Nødhjælp blev stiftet for at række 
håb og handling ud til verdens fattigste. Klimaforandringer 
har sammen med Corona desværre gjort organisationens 
arbejde endnu mere livsnødvendigt. 

Du kan støtte den store jubilæums-indsamling i ugen op til 
og efter den 13. marts på en af 3 følgende måder:

Marts 2022 — Sdr. Stenderup Kirke

HUSK

Tirsdagsklub om det gamle mejeri  
v. Leif Lillesøe.
Tirsdag den 1. marts kl. 14.30 i kon-
firmandstuen v. præstegården.
Der lægges 25 kr. for kaffe med brød
Alle er hjerteligt velkomne!

 • MobilePay: 114400 — skriv enten »Sdr. Stenderup Kirke«
  eller »7943« i beskedfeltet, så registreres dit bidrag på  
  Sdr. Stenderup Sogns indsamlede beløb.
 • Sms til 1911:
 • SMS »TRÆ« og støt med 75 kr.
 • SMS »VAND« og støt med 150 kr.
 • SMS »MAD« og støt med 300 kr.
 • Bankoverførsel: Reg: 4183, kontonummer: 7002300

Vi håber, du har lyst til at støtte det gode formål. Din støtte 
gør virkelig en forskel. Du kan evt. læse mere på Folke-
kirkens Nødhjælps hjemmeside www.noedhjaelp.dk 

Indsamlere søges

Du kan også støtte op om Folkekirkens Nødhjælps vigtige 
arbejde ved at være indsamler her i Sdr. Stenderup Sogn. 
Du kan kontakte Merete Popp på merete@popp.dk eller tlf. 
7556 8004 eller 5050 2358 for at høre nærmere. 

Indsamlingen finder sted om formiddagen søndag den 13. 
marts umiddelbart efter gudstjenesten, som slutter ca. kl. 
10.00. Efter indsamlingen byder Menighedsrådet på en tal-
lerken varm suppe i Konfirmandstuen. 

På forhånd tak for din store hjælp. 
Med venlig hilsen 

Sdr. Stenderup Sogns Menighedsråd

Fælles sogneaften i anledning af regentjubilæet  
                                     
Skal man neje? — Et anderledes por-
træt af Dronning Margrethe

For 50 år siden, i 1972, blev Dronning 
Margrethe Danmarks regent, og siden 
da har hun mødt et hav af mennesker 
under officielle besøg eller i arbejds-
mæssige og private sammenhænge. 
Det fortælle Helle Juhl om, når vi 
torsdag den 24. marts kl. 19.00 holder Helle Juhl



Kirke-kalender for marts og primo april 

Marts: 

Tirsdag den 1. marts: 
Tirsdagsklub om det gamle mejeri kl. 14.30
Onsdag den 2. marts:
Læseklub i konfirmandstuen kl. 19.00
Søndag den 6. marts:
Gudstjeneste i Sdr. Bjert Kirke kl. 10.30 
og i Dalby Kirke kl. 10.30
Tirsdag den 8. marts: 
Tirsdagssang i konfirmandstuen kl. 14.30
Onsdag den 9. marts: 
Familie-sang og fælles spisning kl. 17.30
Søndag den 13. marts: 
Gudstjeneste kl. 9.00 og Indsamling til
Folkekirkens Nødhjælp
Tirsdag den 15. marts: 
Tirsdagssang i konfirmandstuen kl. 14.30
Søndag den 20. marts: 
Gudstjeneste i Sdr. Bjert Kirke kl. 10.30 
og i Dalby Kirke kl. 9.00
Tirsdag den 22. marts: 
Tirsdagssang i konfirmandstuen kl. 14.30
Onsdag den 23. marts: 
Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen 
kl. 17.00
Torsdag den 24. marts: 
Sogneaften om Dronning Margrethe 
kl. 19.00 i Bjert sognehus
Søndag den 27. marts: 
Gudstjeneste kl. 10.30
Tirsdag den 29. marts: 
Tirsdagssang i konfirmandstuen kl. 14.30
Onsdag den 30. marts: 
Forårssang i kirken kl. 19.00

April: 

Søndag den 3. april: 
Gudstjeneste kl. 10.30 + fejring af Tove Kaisers 
25 års jubilæum som graver
Tirsdag den 5. april: 
Tirsdagssang i konfirmandstuen kl. 14.30

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.

fælles sogneaften med Sdr. Bjert og Dalby sogne. Helle 
Juhls foredrag er baseret på hendes bog: Skal man neje? 

Her kommer helt almindelige danskere til orde om deres 
møder med dronningen. Som f.eks. Lis, der har leveret 
gravhunde til kongehuset, Søren, der som ung livgarder 
stod vagt på Christiansborg, da dronningen blev udråbt til 
regent, og Mogens, som har kravlet rundt på Bornholms 
granit og studeret helleristninger sammen med dron- 
ningen. 

Sogneaftenen finder sted i Sdr. Bjert sognehus, som ligger 
ved siden af kirken. Det er gratis at deltage. 

Alle er hjerteligt velkomne! 

Forårssang og forårs-forfriskning

»Den blå anemone», »Grøn er vårens hæk«, og Anne Lin-
nets »Forårsdag«. Kom og vær med til at synge dem — og 
mange flere, når vi holder »Forårssang« i kirken onsdag 
den 30. marts kl. 19.00.

Vi synger både fra Salmebogen og fra Højskolesangbogen. 
Vi synger med hver sit næb, men sammen. Når vi har sun-
get os forårsglade, byder menighedsrådet på en forårs- 
forfriskning. 

Alle er hjerteligt velkomne!

Tove Kaiser har 25 års jubilæum

Tjuhej, hvor tiden løber afsted! Vores 
altid arbejdsomme og smilende Tove 
Kaiser har den 1. april været graver 
hos os i 25 år. 

Hun begyndte som gravermedhjælper, 
hvorefter hun overtog stillingen, da 
den forrige graver gik på pension. Vi 
er utroligt glade for hendes arbejde. Alt bliver holdt så pænt 
og rent. Hun sørger også for, at kirken bliver smukt pyntet 
til særlige gudstjenester og til de kirkelige handlinger. 

I den forbindelse vil vi gerne fejre hende lidt. Så søndag den 
3. april efter gudstjenesten (som begynder kl. 10.30), er alle 
hermed inviteret med i konfirmandstuen til et lille glas og et 
stykke kransekage. 

På vegne af menighedsrådet
Marianne Johansen

Tove Kaiser


