Kirke-nyt
April 2022 — Sdr. Stenderup Kirke
Påske-kunst af Henrik Fischer

Langfredag: Langfredagsgudstjeneste kl. 10.30

»Af jord er du kommet« og »Af
jord skal du igen opstå« Sådan
hedder to store værker, som vores
lokale skulptør, Henrik Fischer,
har lavet. Værkerne har tidligere
været udstillet i kirker i Danmark,
og nu er vi så heldige, at de bliver
udstillet her hos os.

Langfredag er helt sort! For at symbolisere det, er kirkens alter dækket
af et sort klæde. Der er ingen lys eller
blomster — og kirkeklokkerne ringer
ikke. Der er dødstille. Langfredag handler om Jesu lidelse og død — og om
vores lidelse og død.

Den dag dvæler vi ved Henrik Fischers
værk »Af jord er du kommet« og vi
fortsætter med de næste ord i begravelsesritualet, nemlig ordene »Til jord
skal du blive«. Langfredag er helt sort
— sort som jorden, døden, skylden og
sorgen. Men ligesom det er tilfældet i Henrik Fischers værk
»Af jord er du kommet«, så rummer Langfredag også en
kerne af noget gyldent, varmt og smukt.

Henrik Fischers kunst høster stor
anerkendelse i både ind- og udland. De to skulpturer kan ses i
Sdr. Stenderup Kirke fra søndag
den 3. april til mandag den 2. maj.
Ved gudstjenesterne Langfredag
og Påskedag får værkerne nogle
ord med på vejen.
En stor tak til Henrik Fischer for,
at vi må låne din kunst.

Henrik Fischer

Skærtorsdag: Familiegudstjeneste og aftensmad
NB. kl. 17.00
Skærtorsdag er den dag, hvor
Jesus spiser aftensmad sammen med sine disciple for sidste gang. Det måltid kaldes
for »den sidste nadver«. Man
kunne også kalde det for »den
første nadver«, for den dag ind-stifter/opfinder Jesus nadveren. Der kan ske noget særligt, når man spiser sammen.
Man kan blive »sammenspiste« — på den gode måde — for
der kan opstå et særligt fællesskab. Man kommer til at høre
sammen, når man spiser sammen. Sådan er det, hvad enten man er barn eller voksen. Ung eller gammel.
Derfor prøver vi noget nyt Skærtorsdag i år: Vi holder en
halv times gudstjeneste for hele familien kl. 17.00. Ved gudstjenesten er der børnevenlig nadver (med vin uden alkohol).
Efter gudstjenesten (ca. kl. 17.30) spiser vi aftensmad,
snakker og hygger sammen i konfirmandstuen, inden vi
ønsker vi hinanden »god påske« og går hver til sit. Der er
ingen tilmelding, og det er gratis at spise med; men vil man
gerne give lidt for maden, kan man give et bidrag til de to
børn i Afrika, som kirken er sponsor for.

Påskedag: Påskegudstjeneste kl. 10.30
»Af jord skal du igen opstå«. De ord
kan vi ikke sige os selv! De ord — dét
håb opstår sammen med Jesus
påskemorgen. Livet og håbet, tilgivelsen og kærligheden, kan ikke
holdes tilbage. Det bryder frem — bobler op! Sådan ser det ud på Henrik
Fischers værk: »Af jord skal du igen
opstå«.
Kom og hør evangeliet om opstandelsen og flot trompet- og orgelmusik,
syng med på påskesalmerne og nyd
synet af Fischers kunst og kirken, der
er pyntet med et væld af påskeliljer.

Konfirmation 2022
Søndag den 1. maj kl. 10.30
konfirmeres:

Telegrammer
m.m
skal afleveres .
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en
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n

Lauritz Bramsen,
Midtvej 5, 6092 Sdr. Stenderup
Gustav Højer Holm,
Frydenborgvej 1, 6092 Sdr. Stenderup

Vi ønsker konfirmanderne og deres familier
hjerteligt tillykke med den store dag!

Koncert: »Og det var forår og Danmark frit«

Kirke-kalender for april og primo maj

Som markering af Befrielsen giver Zenobia koncert onsdag
d. 4. maj kl. 19.00 i Sdr. Stenderup Kirke. Zenobia er en trio,
der har den danske sangskat under huden: viserne, salmerne og fællessangen. Men udover det fortolker og komponerer Zenobia også, så det mærkes, at livet er her og nu.
Trioen laver nye melodier til kendte sange eller nye sange i
tråd med den danske tradition, og med mere end 1000 koncerter, 10.000 solgte cd’er og en pris i ryggen er trioen en
veletableret og virtuos nydelse.

April:

Zenobias koncerter er især kendt for tre ting: Et intenst
nærvær til publikum — fortællinger, der bygger bro fra
traditionens soundtrack til nutiden — og stor musikalsk
livsglæde. Det er i mødet mellem rigsspillemanden Mette
Kathrine Jensen Stærk på harmonika, den prisbelønnede
sangerinde Louise Støjberg og pianisten Charlotte Støjberg
der har både salmer og tango i blodet — at traditionen
videreføres og fornys.

Søndag den 3. april:
Gudstjeneste kl. 10.30 + fejring af Tove
Kaisers 25 års jubilæum som graver
Tirsdag den 5. april:
Tirsdagssang kl. 14.30 i konfirmandstuen
Søndag den 10. april, Palmesøndag:
Gudstjeneste i Sdr. Bjert kl. 10.30
og i Dalby kl. 10.30
Tirsdag den 12. april:
Tirsdagssang kl. 14.30 i konfirmandstuen
Torsdag den 14. april, Skærtorsdag:
Familiegudstjeneste og aftensmad NB: kl. 17.00
Fredag den 15. april, Langfredag:
Gudstjeneste kl. 10.30
Søndag den 17. april, Påskedag:
Påskegudstjeneste kl. 10.30
Mandag den 18. april, 2. Påskedag:
Gudstjeneste i Sdr. Bjert kl. 10.30
og i Dalby kl. 9.00
Tirsdag den 19. april:
Tirsdagssang kl. 14.30 i konfirmandstuen
Onsdag den 20. april:
Strikkeklub kl. 9.30 i konfirmandstuen
Læseklub kl. 19.00 i konfirmandstuen
Søndag den 24. april:
Gudstjeneste i Sdr. Bjert kl. 10.30 og
i Dalby kl. 10.30
Tirsdag den 26. april:
Tirsdagssang kl. 14.30 i konfirmandstuen
Torsdag den 28. april:
Menighedsrådsmøde kl. 18.30 i konfirmandstuen
Maj:

Zenobia

Danish Music Award — og en rigsspillemand
For sit arbejde med Zenobia og ‘en særlig fin kontakt til
publikum og sin evne til både at være poetisk … og rå, når
det skal være’ modtog Zenobias sangerinde Louise prisen
Danish Music Award som »Årets Folk Sanger 2017«. Harmonikaspiller Mette Kathrine blev i 2016 udpeget til at være
dansk rigsspillemand.
I anledning af 4. maj skal vi naturligvis høre »En lærke letted« og andre sange, der passer til dagen. Der er gratis
entré, men vi samler ind til kirkens to sponsorbørn i Afrika.
Kom og nyd synet af alle lysene i kirkens vinduer — og
Zenobias smukke musik og sang!

Søndag den 1. maj:
Konfirmation kl. 10.30
Tirsdag den 3. maj:
Tirsdagssang kl. 14.30 i konfirmandstuen
Onsdag den 4. maj:
Befrielses-koncert med Zenobia kl. 19.00 i kirken
Søndag den 8. maj:
Gudstjeneste kl. 10.30
Sæt

X i kalenderen allerede nu!

Tirsdag den 21. juni

Tirsdagsklubbens sommerudflugt
til Nordfyn

