
eller ringe på tlf. nr. 7557 1081. Der skal være mindst 3 
tilmeldte, før vi laver et hold. Vi glæder os til at se jer! 

Venlige hilsner fra 
Bente Langkjær & Maria præst

Sensommersang

Onsdag den 24. august kl. 19.00 holder vi »Sensommer-
sang«. Vi skal synge sommer-, sensommer- og høstsange. 
Vi synger både fra Salme-
bogen og Højskolesang-
bogen. Vi synger med hver 
sit næb. Det vigtigste er, 
at vi synger sammen! 

Når vi har sunget, byder 
Menighedsrådet på en sensommer-for-
friskning i Kruses Have ved siden af kirken. 

Vel mødt! 

Strikkeklubben
 
Vi mødes i klubben en gang i 
måneden. Der strikkes og 
hækles og snakkes. Primært 
laver vi dåbsklude, som gives 
til alle dåbsbørn i kirken.

Alle er velkomne. Næste gang 
vi mødes er onsdag den 31.  
august kl. 9.30 i konfirmandstuen.

Venlig hilsen Pia Raabe

En tur i det grønne

Kirken inviterer på gåtur i skoven efter gudstjenesten den  
4. september. 

Kom med på en tur i skoven, hvor 
vi skal tale om, hvorfor træer er 
nogle fantastiske skabninger. Der 
vil være nogle stop på vejen, hvor 
jeg blandt andet vil fortælle om 
Danmarks skovhistorie og træers 
fysiologi og livscyklus. Vi skal 
også lidt ud over Danmarks 
grænser; træerne i verden kan 
nogle seje ting for at kunne leve i 
et meget varmt eller koldt klima. 
Hvem er »von Langen«, og hvordan havde han indflydelse 
på dansk skovhistorie? Hvad gemmer sig inde i træerne, og 
hvordan fungerer de? Hvorfor kan træerne i mangroven 
holde til at stå med rødderne i saltvand? Det er nogle af de 
spændende ting, vi skal tale om.

Ved Sdr. Stenderup Kirke har vi IGEN et VOKSENKOR

Voksenkoret medvirker ved guds-
tjenesterne i Sdr. Stenderup Kirke 
i forbindelse med høst, advent og 
fastelavn. Udover at synge klas-
siske, rytmiske, gamle og nye 
salmer, synger vi pop, rock, 
swing og andre sange til brug 
ved festlige sammenkomster i konfirmandstuen — alt sam-
men 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 telefon 6089 9290 for yderligere 
information.

Bliv mini-konfirmand! 

Kære dig, der skal begynde i 3. klasse efter 
sommerferien. Har du lyst til at:

• høre historier fra Bibelen 
• gå på opdagelse i kirken 
• synge salmer og sange sammen med Zane (organist)
• høre, hvad der sker, når man bliver døbt
• prøve at være med til altergang 
• tegne, lege og se små film 
• komme op i kirketårnet og se kirkegården sammen med  
 Tove og Annika (graver og gravermedhjælper)
• lære at bede Fadervor 
og meget, meget mere — så bliv mini-konfirmand ved Sdr. 
Stenderup Kirke!

Kirken sørger for, at børnene bliver hentet, lige når de får 
fri fra skole. Hvis der er behov for pasning bagefter, så 
finder vi nemt og sagtens ud af det. Første gang bliver ons-
dag den 17. august 2022. Vi begynder kl. 13.45 og slutter 
kl. 15.15. Mini-konfirmanderne medvirker ved høstguds-
tjenesten søndag den 2. oktober kl. 10.30 og ved »Kirke i 
børnehøjde« onsdag den 5. oktober kl. 17.30, hvor forløbet 
slutter.

Der er tilknyttet en frivillig hjælper her fra Sdr. Stenderup, 
Bente Langkjær, som henter børnene, er med hver gang, og 
som også sørger for lidt at spise og drikke til os.

Hvis I vil melde til (senest den 10. august) eller vide mere, 
er I meget velkomne til at skrive til mig på mail: msf@km.dk 

Kirke-nyt
August 2022 — Sdr. Stenderup Kirke

Annika Liv Villumsen Krog



Efter gudstjenesten kører vi i samlet flok til Midtskoven. 
Midt på turen vil vi spise frokost. Så tag din ven samt mad og 
drikke under armen og kom med en tur i det grønne.

Hilsen Annika - Gravermedhjælper 
Uddannet skov- og landskabsingeniør fra Skovskolen i Nødebo

Kirke-kalender for august og primo september 

August: 

Søndag den 7. august: 
Gudstjeneste kl. 10.30
Søndag den 14. august: 
Gudstjeneste i Sdr. Bjert Kirke kl. 19.00 
og i Dalby på Rebæk Strand kl. 10.30
Mandag den 15. august: 
Læseklub i konfirmandstuen kl. 19.00
Onsdag den 17. august: 
Opstart af konfirmander (8. A) kl. 8.00 
og mini-konfirmander kl. 13.45
Torsdag den 18. august:
Opstart af konfirmander (8. B) kl. 8.00
Menighedsrådsmøde kl. 18.30 
i konfirmandstuen
Søndag den 21. august: 
Gudstjeneste kl. 10.30 + kirkekaffe for de nye
konfirmander, forældre og alle andre!
Onsdag den 24. august: 
Sensommersang kl. 19.00 i kirken 
Søndag den 28. august: 
Gudstjeneste i Dalby Kirke kl. 10.30 og frilufts-
gudstjeneste ved Bjert Kirke kl. 10.30
Onsdag den 31. august: 
Strikkeklub i konfirmandstuen kl. 9.30

September: 

Søndag den 4. september: 
Gudstjeneste kl. 10.30 + skovtur m. 
madpakkespisning

Mandag den 5. september: 
Voksenkor opstart i konfirmandstuen kl. 19.00

Torsdag den 8. september: 
Familiesang og aftensmad kl. 17.30

Besøgstjenesten i Bjert/Stenderup

Vi består af en gruppe frivillige, som besøger vore 
ældre medborgere, som har lyst til en lille gåtur, en 
kop kaffe eller en lille snak.
Vi mangler frivillige. Så hvis du kan afse en time en 
gang om ugen eller hver fjortende dag, hører vi gerne 
fra dig. Henvendelse til:

• Pia Raabe, 6150 1700
• John Hansen, 6186 4880
• Vivi Myrtoft, 6127 2535


