Kirke-nyt
November 2022 — Sdr. Stenderup Kirke
Evt. nye tiltag for at holde varmeudgifterne nede
Menighedsrådet arbejder pt. på at finde gode løsninger i
forhold til de kraftigt stigende energipriser. Da kirken opvarmes med gas, kan det muligvis blive nødvendigt at holde
nogle af vores gudstjenester og kirkelige arrangementer i
konfirmandstuen, ligesom det blev gjort under Coronapandemien.

Bagefter inviterer vi alle til fællesspisning i konfirmandstuen, hvor Lena og Joachim vil forkæle os med lækker mad.
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

Indtil videre sænkes temperaturen i kirken til 18 grader. Det
vil derfor være en god idé med varm påklædning. I våbenhuset vil der endvidere være tæpper, som man er velkommen til at låne til at lægge over skuldre eller ben. Læs om
flere evt. tiltag på kirkens hjemme- og Facebookside.
Venlig hilsen Menighedsrådet

Aften-Kirke: »Organist om komponist«
Tirsdag den 8. november kl 19.00 er
der igen Aften-Kirke. 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.

Julekoncert
Søndag d. 4. december kl. 19.00 er der julekoncert i Sdr.
Stenderup Kirke
Eva Schmidt

Denne aftens organist er Eva Schmidt fra Dalby kirke. Eva
har valgt den tyske komponist Johann Sebastian Bach. Eva
vil fortælle lidt om J. S. Bach, om hans liv som musiker,
komponist, mand, lærer samt om de virkemidler, der kendetegner hans musik, både hvad angår kirkelig musik i fx.
orgelkoraler, som er skrevet over en salmemelodi, og andre
stykker kunstmusik — og vi skal høre en fuga samt en
orgelkoral.
Kom og hør Eva spille og fortælle. Der vil også være læsning fra Bibelen, fællessalmer, bønner og velsignelse i
Aften-Kirke den 8. november. Vores egen organist, Zane
Christensen, runder sæsonen af torsdag den 23. februar
2023 kl. 19.00. Zane, som er født, opvokset og har gået på
Konservatoriet i Letland, har valgt to lettiske komponister.
Mere om det i Kirke-Nyt for februar!

»Sang i børnehøjde« & aftensmad
Onsdag d. 9. november, kl. 17.3018.00 vi vil gerne invitere til hyggeligt samvær med sang, dans og
bevægelse og vi vil lade musikken fylde os med glæde, lys
og varme, mens vi går ind i den mørke november-tid.

Lyset skinner i mørket. Kongen kommer til os. Lad os åbne
vores sind, åbne vore hjerter og tage imod Ham.Verden omkring os forandres med hastige skridt, men vi vil fejre Ham,
som er uforanderlig. Han er: Underfuld Rådgiver, Vældig
Gud, Evigheds Fader, Freds Fyrste.

Til årets julekoncert vil solister samt kirkens voksenkor
medvirke. Gratis entré, men det, der lægges i kirkebøsserne, går til vores fadderbørn i Afrika.

Organist Zane Christensen

Tirsdagsklub: Adventshygge, Lucia-optog og bankospil

Tirsdag den 6. december kl. 14.30 holder vi det årlige, hyggelige og traditionsrige adventsmøde i Tirsdagsklubben.
Børn fra børnehaven går Luciaoptog for os. Vi synger de
salmer og sange, som bliver ønsket. Vi spiser svesketærte
og drikker kaffe. Præsten læser en julehistorie. Vi spiller
banko — først om de små gaver, som vi hver især har haft
med, og til sidst om en lækker juleand.

Kom og vær med. Kom og vær sammen. Kom og kom i julestemning! Tirsdagsklubbens møder finder sted i konfirmandstuen ved præstegården, Stenholtgade 2. Alle er velkomne. Der lægges 25 kr. for kaffe og svesketærte. Husk en
lille gave til bankospillet.

Kirkekalender for november og primo december
November:
Tirsdag den 1. november:
Tirsdagsklub i konfirmandstuen kl. 14.30.
Ib Doktor fortæller lokalhistorie
Søndag den 6. november:
Allehelgens-gudstjeneste kl. 16.00
Mandag den 7. november:
Voksenkor i konfirmandstuen kl. 19.00
Tirsdag den 8. november:
Aften-Kirke kl. 19.00: Organist om komponist
Onsdag den 9. november:
Sang i børnehøjde kl. 17.30 og aftensmad
Søndag den 13. november:
Gudstjeneste i Sdr. Bjert Kirke kl. 9.00
og i Dalby Kirke kl. 10.30
Mandag den 14. november:
Voksenkor i konfirmandstuen kl. 19.00
Tirsdag den 15. november:
Tirsdagssang i konfirmandstuen kl. 14.30
Torsdag den 17. november:
Læseklub i konfirmandstuen kl. 19.00
Søndag den 20. november:
Gudstjeneste kl. 10.30
Mandag den 21. november:
Voksenkor i konfirmandstuen kl. 19.00
Tirsdag den 22. november:
Tirsdagssang i konfirmandstuen kl. 14.30
Torsdag den 24. november:
Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen
kl. 18.30
Søndag den 27. november:
1. søndag i advent-gudstjeneste kl. 10.30
Mandag den 28. november:
Voksenkor i konfirmandstuen kl. 19.00
Onsdag den 30. november:
Strikkeklub i konfirmandstuen kl. 9.30
December:
Søndag den 4. december:
Julekoncert i kirken kl. 19.00
Tirsdag den 6. december:
Adventshygge i Tirsdagsklubben kl. 14.30.
Husk en gave til bankospillet!
Kontaktoplysninger:
Sognepræst Maria Frederiksen 7557 1081
Find yderlige kontaktoplysninger på kirkens
hjemmeside: www.sdrstenderup.dk
Find også Sdr. Stenderup Kirke på Facebook

