Kirke-nyt
September 2022 — Sdr. Stenderup Kirke

betale via bankoverførsel til Middelfart Sparekasse: reg.nr.
0759 konto 3224 963 199.

Tilmelding
Tilmelding kan ske ca. 1 måned før det enkelte arrangement på: www.sanktnicolaikolding.dk. Har du ikke mulighed
for selv at tilmelde dig, er du velkommen til at henvende dig
til Sankt Nicolai Sogns kirkekontor på tlf. 2127 2727 (Rita).
Kolding kirkehøjskole er også din kirkehøjskole!

Sang i børnehøjde og aftensmad
Kolding kirkehøjskole — noget for dig?

Torsdag d. 8. september kl. 17.30 18.00 i Sdr. Stenderup Kirke.

Kolding Kirkehøjskole er et samarbejde mellem folkekirkerne i Kolding. Der holdes 3 foredragslørdage pr. halvår i
Vonsild Sognehus, Vonsildvej 47 i Kolding. Emnerne spreder
sig over samfundsmæssige, kirkelige og kulturelle emner.
Nogle gange indgår der en film eller koncert i programmet,
andre år kan der være en udflugt. I løbet af dagen er der et
formiddagsforedrag, frokostpause og et eftermiddagsforedrag med kaffepause. Der er som regel god spørgelyst og
hyggelig stemning. Nogle kommer ofte, andre bare en enkelt
gang. Alle er meget velkomne!

Efter en dejlig sommer er det atter
tid til at mødes til Familiesang eller,
som vi kalder det nu, »Sang i børnehøjde« . Vi har ændret navnet, men
konceptet er det samme. Sang i
børnehøjde er for synge- og legeglade sjæle — i alle aldre.

Temaet for efterårets program i Kolding Kirkehøjskole er
»Gentagelse« — og programmet er:
17. september:
Kl. 10.00-12.00: »Der må godt være en tærskel« ved
			
Nanna Hauge
Kl. 12.45-14.30: »Et bevægende møde mellem Gud og os«
			
ved Jørgen Demant
29. oktober:
Kl. 10.00-12.00: »Gentagelsen – eksistentiel livgiver eller
			
kedsommelighedens trummerum« ved
			
Mads Rykind Eriksen
Kl. 12.45-14.30: »At synge sig sammen — Fællesskab gen			
nem fællessang før og nu« ved Lea Borcak
19. november:
Kl. 10.00-12.00: »Lykkeligt barnløs?« ved Amalie Langballe
Kl. 12.45-14.30: »Kain, Hitler, Knausgård — og Gud« ved
			
David Bugge
Et mere udførligt program findes online på:
www.sanktnicolaikolding.dk.
Find også Kolding Kirkehøjskole på Facebook.
Praktisk
Prisen for en hel dag (2 foredrag + kaffe og frokost) er 140,-.
Prisen for en halv dag (1 foredrag + kaffe) er 75,- Betaling
foregår på selve dagen via MobilePay. Det er også muligt at

Vi har en halv times hyggestund i kirken med sang, dans og
bevægelse. Bagefter inviterer vi alle til fællesspisning i konfirmandstuen hvor Lena og Joachim vil forkæle os med
lækker mad. Efter maden har børnene mulighed for at være
med til at male på sten.

Der er ingen tilmelding, og det er gratis at spise med. Vil
man gerne give lidt for maden, kan man lægge et par mønter
i en skål, som står i køkkenet i konfirmandstuen. Pengene
går til kirkens to fadderbørn i Afrika.
Alle er hjerteligt velkomne!

Venlig hilsen organist Zane Christensen

Høstgudstjeneste og frokost
»Fuglen og den fattige skal også være mæt«

Søndag den 2. oktober kl. 10.30 holder vi årets høstgudstjeneste, hvor vi siger tak for livet og for det, vi har høstet på
marker, i haver og drivhuse. Kirken vil være smukt »klædt i

høstdragt«. Gudstjenesten begynder med, at noget af årets
høst bæres ind i kirken — under sang. Undervejs synger
voksenkoret og traditionen
tro er der offergang/
høst-indsamling, hvor
vi deler vores eget
høstoverskud med dem,
der ikke kan eller har
meget/noget at høste. For, som vi synger i sangen »Marken
er mejet«: Fuglen og den fattige skal også være mæt. Dette
års høstindsamling går til Folkekirkens Nødhjælps arbejde
blandt ofrene for den truende sultkatastrofe samt til de to
børn, som kirken er sponsor for gennem PlanBørnefonden.
Efter gudstjenesten er der høstfrokost, kaffe og fællessang
i konfirmandstuen. Tilmelding til frokosten, som er gratis
er senest tirsdag den 27. september — til Tove Kaiser på
telefonnummer: 7557 1373 (i træffetiden tirsdag – fredag
mellem 9.00 og 9.30) eller på mail: tove.kaiser@mail.dk
Efter frokosten sætter Tove og Annika børn og andre byggeglade sjæle i gang med noget
»opbyggeligt«: nemlig
at bygge fuglekasser.
Man kan enten få sin
fuglekasse med hjem
eller få den hængt op i et
træ på kirkegården som et vigtigt led i, at Sdr. Stenderup
Kirkegård med tiden gerne skulle blive det, der hedder
»Grøn Kirkegård«.
Vel mødt til en hyggelig og høstlig dag!

Sæsonstart i Tirsdagsklubben med »Egebotøsen«
Tirsdag den 4. oktober kl. 14.30 begynder en ny sæson i
Tirsdagsklubben. Vi får besøg af Elisabeth B. Madsen, som
har skrevet en bog om sin opvækst på »Egebo« i Sdr. Bjert
under titlen »Egebotøsen«.

forældre og legekammerater og masser af personale, som
lod mig være med i deres arbejde. Og så var plejehjemmet
en kæmpestor legeplads med mange spændende rum og
sjove ting at lege med.

Jeg vil fortælle om mine oplevelser med beboerne og personalet, om mine lege i de mange spændende rum og om
hverdagen på plejehjemmet. Foredraget handler om en
anderledes barndom, som ikke ret mange kender til, og
som ikke længere findes, men som har haft stor indflydelse
på mit voksenliv.

Jeg er 55 år og bor i Søften i Hinnerup (Favrskov Kommune).
Jeg er uddannet social og sundhedsassistent samt demenskoordinator og har i mange år arbejdet på Hinneruplund, et
stort plejecenter i Hinnerup«.
Der lægges 25 kr. for kaffe m. brød.
Vel mødt til en hyggelig eftermiddag i konfirmandstuen ved
Sdr. Stenderup Præstegård, Stenholtgade 2.

Kirke i børnehøjde
Onsdag den 12. oktober kl. 17.30
holder vi Kirke i børnehøjde, som
er en halv times børnevenlig gudstjeneste. Bæver-spejderne, som
tager »kirkemærke« den dag, har
lavet fin pynt, som hænger på
bænkene. Efter gudstjenesten er
der aftensmad til alle. Der ingen
tilmelding, og det er gratis at spise med. Vi samler ind til
vores to sponsorbørn i Afrika.
Alle er hjerteligt velkomne!

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

Elisabeth B. Madsen

Elisabeth B. Madsen fortæller: »Jeg er opvokset på Plejehjemmet Egebo i Sdr. Bjert. Min far, Ole Rasmussen var
bestyrer, og i min barndom var der bopælspligt, så vi boede
i en bolig på selve hjemmet. Det var en fantastisk barndom
fyldt med skønne beboere, som jeg betragtede som bedste-

Kontaktoplysninger:
Sognepræst Maria Frederiksen 7557 1081
Find yderlige kontaktoplysninger på menighedsråd,
kirkeværge, og ansatte samt information om gudstjenester og arrangementer på kirkens hjemmeside:
www.sdrstenderup.dk
Find også Sdr. Stenderup Kirke på Facebook.

Kirke-kalender for september og primo oktober
September:
Søndag den 4. september:
Gudstjeneste kl. 10.30. Efter gudstjenesten
er der skovtur m. madpakkespisning
Mandag den 5. september:
Opstart af kirkens voksenkor
i konfirmandstuen kl. 19.00
Tirsdagssang: 6. september:
Tirsdagssang i konfirmandstuen kl. 14.30
Torsdag den 8. september:
Sang i børnehøjde & aftensmad kl. 17.30
Søndag den 11. september:
Gudstjeneste i Sdr. Bjert Kirke kl.10.30
og i Dalby Kirke kl. 10.30
Mandag den 12. september:
Voksenkor i konfirmandstuen kl. 19.00
Tirsdag den 13. september:
Tirsdagssang i konfirmandstuen kl. 14.30
— kom og syng med og få en kop kaffe!
Søndag den 18. september:
Gudstjeneste kl. 10.30
Mandag den 19. september:
Voksenkor i konfirmandstuen kl. 19.00
Tirsdag den 20. september:
Tirsdagssang i konfirmandstuen ved
præstegården kl. 14.30
Onsdag den 21. september:
Strikkeklub i konfirmandstuen kl. 9.30.
Nye deltagere er meget velkomne!
Søndag den 25. september:
Gudstjeneste i Sdr. Bjert Kirke kl. 10.30 (Høst)
og i Dalby Kirke kl. 10.30
Tirsdag den 27. september:
Tirsdagssang kl. 14.30
Onsdag den 28. september:
Læseklub i konfirmandstuen kl. 19.00.
Nye medlemmer er meget velkomne!
Torsdag den 29. september:
Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen kl. 18.30
Oktober:
Søndag den 2. oktober:
Høstgudstjeneste kl. 10.30 og frokost
Tirsdag den 4. oktober:
Tirsdagsklub i konfirmandstuen kl. 14.30
Torsdag den 6. oktober:
Aften-Kirke med organister om komponister kl.
19.00. Læs mere i næste Kirke-Nyt
Onsdag den 12. oktober:
Kirke i børnehøjde & aftensmad kl. 17.30

