
Tirsdagsklub i konfirmandstuen

Tirsdag den 6. december kl. 
14.30 går børn fra børnehaven 
Luciaoptog for os. Vi spiser 
svesketærte og drikker kaffe 
(25 kr), synger julen ind og 
hører julehistorie samt spiller 
julebanko om små medbragte 
gaver og en juleand. Vel mødt!

Lucia og De 9 Læsninger  

3. søndag i advent, den 11. 
december kl. 16.00, holder vi 
en traditionsrig og meget 
stemningsfuld adventsguds-
tjeneste. Ved gudstjenestens 
begyndelse går børn her fra byen Lucia-optog. Derefter 
læser kirkens konfirmander ”De 9 Læsninger”, som har 
fungeret som forberedelse til julen i mere end 100 år.
Vi synger julen ind med advents- og julesalmer og nyder 
synet af Luciaoptoget, adventskransen og de lys, konfir-
manderne tænder. Kom og lad julefreden sænke sig! 

Menigheds-møde — du er også inviteret!

Torsdag den 15. december kl. 19-20 holder menigheds- 
rådet det årlige, lovpligtige menigheds-møde i konfirmand-
stuen. Der vil blive orienteret om store igangværende  
projekter såsom renovering af kirkegårdsdigerne, nyt bly-
tag, opvarmning af kirken samt Kruses Have, og der bliver 
selvfølgelig mulighed for at stille spørgsmål. 

Vi vil også meget gerne høre ideer og ønsker til, hvad der 
skal ske i vores fælles kirke. Og endelig vil vi fortælle lidt 
om de arrangementer, der er i kirkens kalender for næste 

Kirke-nyt
år. I forbindelse med mødet vil vi traktere med gløgg og 
æbleskiver. Alle er velkomne, og vi håber at se mange.

Menighedsrådet

Jul for de mindste                                     

Fredag den 16. december kl. 9.30 
holder vi »jul i børnehøjde« for 
alle de børn, som går i dagpleje 
eller børnehave her i Sdr. Stende-
rup. Vi skal høre historien om 
dengang, Jesus blev født, og synge 
nogle vers af »Et barn er født i Betle-
hem« samt en lille fagte-sang om julen. 
Måske kommer der også en fin engel med store vinger og 
en glorie, der lyser? 

Forældre, bedsteforældre og alle andre, der har tid og lyst, 
er hjerteligt velkomne til »Jul for de mindste«. 

Juleaften og juledag    

Juleaftensdag, lørdag den 24. december: 
Julegudstjeneste med trompetmusik kl. 14.30 og kl. 16.00. 
Juledag, søndag den 25. december: 
Julegudstjeneste med trompetmusik kl. 10.30. 

December 2022 — Sdr. Stenderup Kirke

HUSK
2. søndag i advent, den  

4. december kl. 19.00 er 
der julekoncert i kirken.

Solister og kirkens 
voksenkor medvirker. 

Kom — og kom i  
julestemning!

»Glade jul, dejlige jul«  i Sdr. Stenderup Kirke



Kirke-kalender for december og primo januar

December: 

Torsdag den 1. december: 
Julebrunch kl. 10.00-12.00 for Bjert-
Stenderup kirkers fælles Besøgstjeneste
Søndag den 4. december: 
Julekoncert i kirken kl. 19.00
Tirsdag den 6. december: 
Adventsmøde i Tirsdagsklubben kl. 14.30. 
Husk en lille gave til bankospillet!
Søndag den 11. december: 
Lucia og De 9 Læsninger kl. 16.00
Mandag den 12. december: 
Læseklub i konfirmandstuen kl. 19.00. 
Nye deltagere er meget velkomne!
Torsdag den 15. december: 
Menighedsrådsmøde kl. 18.00-19.00 
Menigheds-møde kl. 19.00-20.00
Fredag den 16. december: 
Jul for de mindste kl. 9.30
Søndag den 18. december: 
Gudstjeneste i Sdr. Bjert Kirke kl. 10.30 
og i Dalby Kirke kl. 9.00
Lørdag den 24. december, Juleaftensdag: 
Julegudstjeneste kl. 14.30 & kl. 16.00
Søndag den 25. december: Juledag: 
Julegudstjeneste kl. 10.30
Mandag den 26. december, 2. juledag: 
Gudstjeneste i Dalby Kirke kl. 10.30 
(Yndlingsjulesalme)
Lørdag den 31. december, Nytårsaftensdag: 
Nytårsgudstjeneste kl. 14.00 
& champagne og kransekage

Januar: 

Søndag den 1. januar: 
Vi henviser til provstiets øvrige kirker
Tirsdag den 3. januar: 
Tirsdagsklub kl. 14.30 i konfirmandstuen
Søndag den 8. januar: 
Gudstjeneste kl. 10.30

Kontaktoplysninger: 
Sognepræst Maria Frederiksen 7557 1081

Find yderlige kontaktoplysninger på menigheds-
råd, kirkeværge, og ansatte  samt information 
om gudstjenester og arrangementer på kirkens 
hjemmeside: www.sdrstenderup.dk  
Find også Sdr. Stenderup Kirke på Facebook. 

”Velkommen nytår og velkommen her”
i Sdr. Stenderup Kirke

Nytårsaftensdag, lørdag den 31. december: 
Nytårsgudstjeneste med trompetmusik kl. 14.00.

Efter gudstjenesten er der mulighed for at ønske hinanden 
godt nytår over et glas champagne og et stykke kransekage 
i konfirmandstuen. 

Lokal forfatter fortæller om at skrive en bog   

I Tirsdagsklubben, tirsdag den 3. januar 2023 kl. 14.30, får 
vi besøg af en lokal ildsjæl og forfatter på fuld tid, nemlig 
Margreet Smit fra Fæstevej. Margreet vil fortælle om, 
hvordan det var at sige sit faste job som lærer på Kolding 
Gymnasium op, fordi hun drømte om at skrive en bog. Hun 
vil fortælle om bogen og dens tilblivelse: Hvordan har hun 
skrevet den? Hvad handler den om? Og hvad har hun gjort i 
forhold til at få den udgivet?

Tirsdagsklubbens møder holdes i konfirmandstuen ved 
præstegården, Stenholtgade 2. Der lægges 25 kr. for kaffe 
m. brød. Alle er hjerteligt velkomne!

Sdr. Stenderup Kirke 
ønsker alle en glædelig jul 

og et velsignet nytår!

Margreet Smit


