Kirke-nyt
Juni/Juli 2022 — Sdr. Stenderup Kirke
Tilmelding til Tirsdagsklubbens
sommerudflugt til Nordfyn

HUSK

Afgang fra Sdr. Stenderup Præstegård
kl. 9.00 — Morud med Bisonfarm — Søndersø Kirke
med kalkmalerier — Gyldensten — frokost på Erik
Menveds Kro i Bogense — Harritslevgård — Båring og
Fænø Odde. Prisen for turen er 200,- kr. Drikkevarer
til frokosten er for egen regning.

man sin horisont gennem læsning og får inspiration og
læring ved at høre om andres vinkel på bogen/emnerne«.
Det gælder fortsat, at nye medlemmer er velkomne i klubben. Ring evt. og hør nærmere hos Merete, tlf. 7556 8004.

Venlig hilsen Merete Popp

Blytaget på kirken

Tilmelding til turen samt frokost-mad-ønske sker til
Grethe Holm tlf.: 7557 1066 eller 4033 9032 Senest
den 13.06.2022. Forventet hjemkomst ca. kl. 17.00

Ved Sdr. Stenderup Kirke har vi igen et VOKSENKOR!
I forbindelse med høst, advent og
fastelavn medvirker voksenkoret ved
gudstjenesterne i Sdr. Stenderup
Kirke. Udover at synge klassiske,
rytmiske, gamle og nye salmer, synger vi pop, rock, swing
og andre sange til brug ved festlige sammenkomster i
konfirmandstuen. Alt sammen 3-stemmigt!
Koret øver mandag aften kl. 19.00-20.30; men vi gør det kun
på udvalgte datoer. Det betyder, at vi typisk øver 4 mandage
inden et arrangement, og så holder vi en lille pause inden
næste arrangement.
Vi er meget interesseret i at få nye sangglade med i koret!
Det kræver kun, at du kan synge rent. Hvis du er
interesseret i at synge, er du velkommen til at møde op til
første korprøve mandag den 5. september i konfirmandstuen i Sdr. Stenderup eller kontakte korets dirigent Birgit
N. Hindbo på tlf.: 6089 9290 for yderligere information.

Læseklubben
Tæller for tiden 10 medlemmer og kører nu på 10. år. Der
har løbende været et pænt flow af medlemmer — et par
stykker har været med hele vejen igennem. Med ca. 9 mødegange pr. år har der været tid til at komme vidt omkring.
F.eks. har vi læst: Pindsvinets Elegance, Kløvedals »Alle
mine morgener på jorden«, Niceville, Undskyldningen, Leonora Christine m.fl. Som et medlem siger, så »udvider

Sdr. Stenderup Kirke skal have skiftet blytaget mod nord.
Det eksisterende blytag er fra 1984 og skulle egentligt
kunne holde op mod 200 år. I firserne begyndte man at anvende kobberhafter til samling af blypladerne. Disse hafter
kan ikke holde pladerne på plads og de begynder langsomt
at glide nedad. Lige nu står der ca. 20 baljer på kirkeloftet,
og vi vil jo ikke have vandet ned i den ny-renoverede kirke.

Menighedsrådet har fået arkitekt Anker Ravn Knudsen til at
forestå projektet. Projektet er godkendt og pengene er
bevilliget, så nu mangler vi bare, at blytækkeren får tid. Vi
forventer at gå i gang med arbejdet næste forår. Ud over
selve blytaget vil vi også gennemgå tømmeret i undertaget
samt isoleringen af kirkerummet.

Kirkedigerne

Digerne omkring Sdr. Stenderup Kirkegård har stået i
mange år, og nogle af digerne skal repareres, mens andre
skal sættes helt om. Det gamle dige mod nord er et to-sidet
stablet stendige i marksten. Diget er begyndt at have sætninger og skred ud mod vejen. Diget kan ikke repareres og
skal sættes helt om.

Det nyere dige mod nord og øst
er tosidet i kløvede marksten
og med støbt top. Diget har
mange revner, sætninger og
defekte fuger. Det forstærkes
alt sammen af de store lindetræer, der står på indersiden,
samt af frostsprængninger fra
eksisterende revner. Menighedsrådet har for nuværende besluttet blot at vedligeholde
diget og få skaderne udbedret i det mest nødvendige omfang.

Konfirmanderne 2022

Arkitekt Hans Lund står for denne opgave. Øvrige diger omkring kirkegården er generelt i god stand. Så her udføres
kun småreparationer. Projektet er godkendt, og vi forventer
at finde pengene, så arbejdet kan udføres næste år.
På vegne af Menighedsrådet
Søren Hindbo

Foto: Privat foto

Tillykke til Lauritz og Gustav – og deres familier!

Nyt om Kruses Have

Menighedsrådet arbejder med genetablering af landsbyhaven bag den nu nedrevne degnebolig. Det skal være en landsbypark/et udendørs samlingssted for alle på Stenderuphalvøen. Til at mødes og »være« i, til kirkelige handlinger, mindre
koncerter etc. Haven genetableres i sin oprindelige form og med opsætning af bryllupsportal, kvashjørne, bålplads samt
bibelske planter og krydderurter i diget.

Anlægsarbejdet forventes at gå i gang i eftersommeren/efteråret med henblik på indvielse i sommeren 2023. Nærmere
herom, inden arbejdet går i gang, følger senere i Bjert-Stenderup Avisen og på kirkens Facebook-side. Projektet bliver til
med fondsstøtte, herunder en donation på 100.000 kr., som vi allerede har fået fra Nordea-fonden.
Plan over den færdige have

På menighedsrådets vegne
Merete Popp
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Kirke-kalender for juni, juli og primo august
Juni:
Torsdag den 2. juni:
Indskrivning af næste skoleårs konfirmander
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 i Sdr. Bjert Kirke kl. 10.30
Onsdag den 8. juni:
Sommerafslutning i Læseklubben
på Løverodde kl. 19.00
Søndag den 12. juni:
Gudstjeneste kl. 10.30
Onsdag den 15. juni:
Familiesang i kirken & pølser
og is i Kruses Have kl. 17.30
Torsdag den 16. juni:
Menighedsrådsmøde kl. 18.30
Søndag den 19. juni:
Morgengudstjeneste kl. 9.00 v. Tine Illum
Tirsdag den 21. juni:
Tirsdagsklubbens sommerudflugt til Nordfyn
Onsdag den 22. juni:
Strikkeklub i konfirmandstuen kl. 9.30
Søndag den 26. juni:
Gudstjeneste kl. 10.30
Juli:
Søndag den 3. juli:
Gudstjeneste i Sdr. Bjert Kirke kl. 19.00
Søndag den 10. juli:
Gudstjeneste i Sdr. Bjert Kirke kl. 9.00
og i Dalby Kirke kl. 10.30
Søndag den 17. juli:
Gudstjeneste kl. 9.00 v. Tine Illum
Søndag den 24. juli:
Gudstjeneste i Sdr. Bjert Kirke kl. 9.00
og i Dalby Kirke kl. 10.30
Søndag den 31. juli:
Gudstjeneste kl. 10.30 v. Ditte Freiesleben
August:
Søndag den 7. august:
Gudstjeneste kl. 10.30
Kontaktoplysninger:
Sognepræst Maria Frederiksen 7557 1081
Find yderlige kontaktoplysninger på kirkens
hjemmeside: www.sdrstenderup.dk
Find også Sdr. Stenderup Kirke på Facebook

