Kirke-nyt
Oktober 2022 — Sdr. Stenderup Kirke

Ny sæson i Aften-Kirke: »Organister om komponister«
Torsdag den 6. oktober kl. 19.00
begynder en ny sæson i »AftenKirke«. Overskriften for denne
sæson er »organister om komponister«. Her på halvøen har vi
tre fremragende — ja, suverænt
dygtige — organister. Vi er så heldige, at de alle tre har sagt ja til at
udvælge en eller flere komponister, hvis værker de vil spille nogle
af og fortælle om.

Søren Andresen

Denne aftens organist er Søren Andresen fra Sdr. Bjert
Kirke. Søren har valgt den tyske komponist Felix Mendelssohn og vil spille fra hans orgelsonate nr. 6. Orgelsonaten er
skrevet over fadervor, og vi vil synge Luthers fadervorsalme
i en ovesættelse af Iben Krogsdal.
Kom og hør Søren spille og fortælle. Der vil også være læsning fra Bibelen, fællessalmer, bønner og velsignelse i
Aften-Kirke den 6. oktober kl. 19.00.
Tirsdag den 8. november kl. 19.00 spiller og fortæller
organisten fra Dalby Kirke, Eva Schmidt og torsdag den 23.
februar kl. 19.00 runder vores egen organist, Zane Christensen, sæsonen af. Læs mere om Aften-Kirke med organister om komponister i de kommende numre af Kirke-Nyt!

Kruses Have

Af sikkerhedshensyn må hverken hunde, børn eller voksne
derfor færdes i haven i den periode.

Venlig hilsen Menighedsrådet

Efterårssang med MandHatten & Ejvins hjemmebryg

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!

Nyt om Kruses Have

»Synge vil vi, legen er magt, mer end beregning, forstand og
foragt ...«

Sdr. Stenderup Kirke lægger onsdag 26. oktober kl. 19.00
rum til en aften med fællessang i selskab med vokalgruppen MandHatten. Årstidens fællessange og salmer præsenteres af sangere fra MandHatten, som også synger et par a
capella satser i løbet af aftenen.

Som afslutning på arrangementet inviteres der på smagsprøver på Ejvin's gode hjemmebryggede øl i konfirmandstuen. Vel mødt!

Fra og med uge 42 (skolernes efterårsferie) begynder genetableringen af Kruses Have.

Tirsdagsklub: Lokalhistorie v. Ib Doktor

I en periode på tre til fire uger vil haven være en byggeplads
med store maskiner og forskellige redskaber.

Tirsdag den 1. november kl. 14.30 får Tirsdagsklubben
besøg af Ib Doktor fra Stenholt, som vil øse ud af sin store

Kirke-kalender for oktober og primo november

viden om Sdr. Stenderups lokalhistorie. Med udgangspunkt i bondekonen Else Sophie Beck og skolelæreren Niels Peter Hansen Berg
bliver det en fortælling om tiden i
1800-tallet, herunder også branden
i 1807, som endegyldigt definerede
landsbyen til den, vi kender i dag.
Tirsdagsklubbens møder holdes i
konfirmandstuen ved præstegården,
Stenholtgade 2. Der lægges 25 kr.
for kaffe med brød. Alle er hjerteligt velkomne!

Ib Doktor

Allehelgens søndag
Allehelgens søndag, den 6. november, holder vi gudstjeneste kl. 16.00. Allehelgens søndag er en dag, hvor vi i kirken
kan være sammen om at mindes dem, som vi hver især har
mistet, stadig elsker og altid vil høre sammen med. Det er
en dag, som handler om død, sorg og savn, men også om
kærlighed, minder og håb!
Før gudstjenesten er der mulighed for at tænde et lys i
kirken for den eller dem, man har mistet. Under gudstjenesten
vil der være stemningsfuld orgel- og harpemusik, og navnene på dem, der er døde, begravede eller bisatte her i sognet
siden Allehelgens søndag sidste år, vil blive læst op efter
prædikenen.

Allehelgens gudstjeneste i samarbejde
med
Søndag den 6. november kl. 14 i Brændkjærkirken. Denne
Allehelgens gudstjeneste er for særligt dem, der har oplevet det ulykkelige at miste et barn. Alder, tidspunkt og
omstændigheder har ingen betydning, for et barn er et barn
og alle pårørende er velkomne.
Under gudstjenesten er der lystænding, mens der bliver
spillet musik. Hvis man ønsker, at barnets navn og evt.
datoer nævnes, kan man inden gudstjenesten skrive dette
på et lille kort, som ligger i våbenhuset. Kirkens ungkor vil
også medvirke. Efter gudstjenesten er der kaffe og boller.
Venlig hilsen sogne- og sygehuspræst Birgit Fur

Oktober:
Søndag den 2. oktober:
Høstgudstjeneste kl. 10.30 + frokost
og fuglekasser
Tirsdag den 4. oktober:
Tirsdagsklub i konfirmandstuen kl. 14.30
med »Egebotøsen«
Torsdag den 6. oktober:
Aften-Kirke: Organist om komponist
kl. 19.00
Søndag den 9. oktober:
Gudstjeneste i Sdr. Bjert kl. 10.30
og i Dalby kl. 9.00
Tirsdag den 11. oktober:
Tirsdagssang i konfirmandstuen kl. 14.30
Onsdag den 12. oktober:
Kirke i børnehøjde kl. 17.30 + aftensmad
Søndag den 16. oktober:
Gudstjeneste kl. 10.30
Tirsdag den 18. oktober:
Tirsdagssang i konfirmandstuen kl. 14.30
Søndag den 23. oktober:
Gudstjeneste i Sdr. Bjert kl. 9.00
og i Dalby kl. 10.30
Tirsdag den 25. oktober:
Tirsdagssang i konfirmandstuen kl. 14.30
Onsdag den 26. oktober:
Strikkeklub kl. 9.30
Sangaften kl. 19.00 med MandHatten
& Ejvins øl
Torsdag den 27. oktober:
Menighedsrådsmøde kl. 18.30
i konfirmandstuen
Søndag den 30. oktober:
Gudstjeneste kl. 10.30
November:
Tirsdag den 1. november:
Tirsdagsklub med Ib Doktor kl. 14.30
Søndag den 6. november:
Allehelgens gudstjeneste kl. 16.00
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.

