Kirke-nyt
Maj 2022 — Sdr. Stenderup Kirke
HUSK
4. maj-koncert med Zenobia
Onsdag den 4. maj kl. 19.00 i kirken.
Kom og nyd synet af alle lysene i
kirkens vinduer og Zenobias smukke
sang og musik!
Fri entré. Indsamling til kirkens to
fadderbørn.
Rose, 16 år

Viviane, 11 år

Det er i kraft af de beløb, som kommer ind fra den løbende
indsamling i kirkebøssen eller via MobilePay-overførsler, at
menigheden er med til at sikre vores to pigers uddannelse
og rettigheder. Samtidig er støtten med til at opbygge et
bæredygtigt lokalsamfund.
Tak for hver en støttekrone til gavn for Viviane og Rose.

Menighedsrådet ved Sdr. Stenderup Kirke

Have-gudstjeneste
Søndag den 29. maj står i havens tegn. Dén dag holdes det
hyggelige Havemarked i Stenholt — og den dag holder vi
gudstjeneste i »Kruses Have« ved siden af kirken.
Havemarkedet begynder — med sang — kl. 11.00. Derfor
begynder have-gudstjenesten allerede kl. 10.00 og varer
ca. 40 minutter. På den måde er der god tid til at gå fra
kirken til Stenholt.
Der kommer dygtige musikere og ledsager salmesangen.
Kirken har tæpper at sidde på, men man er også velkommen til selv at medbringe en havestol. Vi håber, at mange
har tid og lyst til at begynde havemarkeds-dagen med at gå
til have-gudstjeneste.

Sdr. Stenderup Kirke har to fadderbørn i Togo
Gennem PlanBørnefonden er vi faddere for to piger i Togo.
Kollektbeløbene fra menigheden er med til at betale for
pigernes skolegang og uddannelse, så de på sigt kan medvirke til at støtte udviklingen i deres eget land. Altså hjælp
til selvhjælp.
Derudover bruges en del af midlerne til at hjælpe med udvikling i pigernes lokalområde; f.eks. med renovering af
sundhedscentre, bygning/renovering af skoler, iværksætteri, og sidst men ikke mindst støtte til indsatser for at sikre
børns rettigheder. Endvidere er der stor fokus på oplysning
om covid-19.

Familie-sang

Onsdag den 1. juni kl. 17.30 i Sdr. Stenderup Kirke er det
igen tid til at mødes til en hyggelig halv time med sang og
bevægelse.

Denne gang fejrer vi Pinse. Vi vil synge salmer og sange
med bevægelser og fagter, danse og have det sjovt! Bagefter byder vi på pølser og is i Kruses have.
Der er ingen tilmelding, og det er gratis at spise med. Alle
er hjerteligt velkomne! Vi ses!

Tilmelding til konfirmation

Hvis du skal i 8. klasse næste år, har
du mulighed for at blive konfirmand og
deltage i konfirmationsforberedelsen efter
sommerferien. Konfirmandundervisningen er et samarbejde
mellem Sdr. Stenderup og Sdr. Bjert sogne, men man bliver
som udgangspunkt konfirmeret i sin egen sognekirke.

Kirke-kalender for maj og primo juni

Konfirmandindskrivningen foregår ved:
1.
		
2.
		

Elektronisk via folkekirken.dk/livets-begivenheder
konfirmation/konfirmandtilmelding OG ...
Fysisk fremmøde torsdag den 2. juni kl. 17-17.45 i
Sdr. Bjert Kirke.

Den dag vil der være en kort orientering om forløbet, om
konfirmandernes egen lukkede Facebook-gruppe, samt
forskellige øvrige oplysninger. Vi håber, at både konfirmander og forældre har mulighed for at deltage.
Konfirmationen i Sdr. Stenderup Kirke 2023 finder sted
søndag den 7. maj kl. 10.30.
Konfirmationerne i Sdr. Bjert Kirke ligger lørdag den 29.
april kl. 10.30 og lørdag den 6. maj kl. 10.30.
Med venlig hilsen
Tine Illum			
præst i Sønder Bjert		
Tlf. 7557 2090			
Mail: ti@km.dk		

Maria Frederiksen
præst i Sdr. Stenderup
Tlf. 7557 1081
Mail: msf@km.dk

Tirsdagsklubbens sommerudflugt
Tirsdag den 21. juni er det tid til årets sommerudflugt, der i
år går til Nordfyn. Der er afgang fra Sdr. Stenderup Præstegård kl. 9.00.

Søndersø Kirke

Vi kører ad små veje til Nordfyn. Ruten bliver: Grønnemose,
Morud, Veflinge og Søndersø Kirke hvor vi også får vores
medbragte formiddagskaffe i sognehuset. Bagefter får vi
foredrag og rundvisning i kirken.
Herefter kører vi via Gyldensten til Bogense, hvor vi spiser frokost på Erik Menveds
Kro, som er et af byens ældste huse. Frokosten kan være
stjerneskud eller pariserbøf.

Erik Menveds Kro

Eftermiddagskaffen indtages
på hjemvejen, og vi forventer at være i Sdr. Stenderup igen
ved 17.00 tiden.
Prisen for turen er 200,- kr. Drikkevarer til frokosten er for
egen regning.
Tilmelding til turen samt frokost-mad-ønske sker til Grethe
Holm Tlf.: 7557 1066 eller 4033 9032
Senest den 13.06.2022.

Maj:
Søndag den 1. maj:
Konfirmation kl. 10.30
Tirsdag den 3. maj:
Tirsdagssang i konfirmandstuen kl. 14.30
Onsdag den 4. maj:
4. maj-koncert m. Zenobia kl. 19.00
Søndag den 8. maj:
Gudstjeneste kl. 10.30
Tirsdag den 10. maj:
Tirsdagssang i konfirmandstuen kl. 14.30
Fredag den 13. maj, Bededag:
Gudstjeneste i Sdr. Bjert kl. 10.30
Søndag den 15. maj:
Morgengudstjeneste kl. 9.00 v. Tine Illum
Tirsdag den 17. maj:
Tirsdagssang i konfirmandstuen kl. 14.30
Onsdag den 18. maj:
Strikkeklub i konfirmandstuen kl. 9.30
Søndag den 22. maj:
Gudstjeneste kl. 10.30
Tirsdag den 24. maj:
Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen
kl. 18.30
Torsdag den 26. maj, Kr. Himmelfarts dag:
Gudstjeneste i Sdr. Bjert kl. 10.30
og i Dalby kl. 9.00
Søndag den 29. maj:
Have-gudstjeneste i Kruses Have ved siden
af kirken — begynder allerede kl. 10.00
Juni:
Onsdag den 1. juni:
Familiesang i kirken og grillpølser + is
i det fri kl. 17.30
Torsdag den 2. juni:
Tilmelding til konfirmandundervisning og
konfirmation kl. 17.00 i Sdr. Bjert Kirke
Søndag den 5. juni, Pinsedag:
Gudstjeneste kl. 10.30
+ Kirkekaffe i Kruses Have
Mandag den 6. juni, 2. Pinsedag:
Gudstjeneste kl. 10.30 i Sdr. Bjert Kirke
Tirsdag den 7. juni:
Tirsdagssang i konfirmandstuen kl. 14.30
Onsdag den 8. juni:
Læseklub kl. 19.00 i konfirmandstuen

