
Kirke-nyt

FASTELAVN i kirke og forsamlingshus

Beboerforeningen, Støtteforeningen for Dannevirke og 
Kirken vil rigtig gerne samarbejde. Derfor slår vi kræfterne 
sammen søndag den 19. februar og laver en hyggelig 
fastelavnsdag for børnefamilier og alle andre: Først holder 
vi fastelavnsgudstjeneste i kirken. Derefter er der tønde-
slagning og fastelavnsboller i forsamlingshuset. Det gør, at 
børnene kan slå katten af tønden indenfor, så kulde og evt. 
regn ikke betyder noget — OG så vi alle kan nyde synet af 
det fine udklædningstøj, som ikke er gemt under flyver-
dragter og jakker.

Vi glæder os til en dejlig fastelavns formiddag og håber på 
stor opbakning!

Februar 2023 — Sdr. Stenderup Kirke

Dagens program er:

Kirken kl. 10.30: Fastelavnsgudstjeneste med Børne-
musik-teater om Noahs Ark v. TRIOfabula 
(se omtale nedenfor)
Forsamlingshuset kl. 11.20: 
Tøndeslagning og fastelavnsboller/
kaffe og saftevand. 

»Forårskram« 

Søndag den 5. marts kl. 10.30 
holder Sdr. Stenderup, Sdr. Bjert 
og Dalby kirker en stor fælles 
musikgudstjeneste i Dalby Kirke. 

Ved gudstjenesten medvirker de 
tre kirkers organister, vores kirke-
sanger, Sdr. Bjert Kirkes kirke-
musiker, de tre kirkers præster, samt 
spirekor, børnekor og ungdomskor fra Sdr. Bjert og 
Dalby. Temaet for gudstjenesten er forår. Vi skal bl.a. synge 
Kaj Munks »Den blå anemone« og Anne Linnets »Forårs-
dag«. Og vi skal høre korene synge Albertes »Lyse nætter« 
og en sang, der hedder »Forårskram«. 

Så kom – syng om foråret.
Hør og mærk, at der er forår i luften.
Og få et stort sang-kram!

Børne-musik-teater om Noahs Ark   

De fleste mennesker kender beretningen om Noah, 
syndfloden, arken og regnbuen, men i TRIOfabulas 
hænder får historien en ekstra musikalsk dimension. 
Den er nænsomt fortalt med respekt for det bibelske 
forlæg — og selv de yngste kan være med. Der vil 
være syn for sagn, latter og tårer, gys og håb.

TRIOfabula er kendt for et intenst dynamisk lydsprog 
og har modtaget formidlingsprisen GERDA af Grev-
inde Alexandra for deres kulturformidling til børn. 
Noahs Ark varer 35 min. og er egnet for alle fra 0 år.



Kirkekalender for februar og primo marts 2023

Februar: 
Torsdag den 2. februar: 
Aftenstrik i konfirmandstuen kl. 19.00-20.30
Søndag den 5. februar:
Gudstjeneste kl. 10.30
Tirsdag den 7. februar: 
Tirsdagsklub i konfirmandstuen kl. 14.30
Præstehistorier fra Fyn og Sønderjylland 
v. Johannes Gjesing, præst i Gram og Fole
Søndag den 12. februar: 
Gudstjeneste i Sdr. Bjert Kirke kl. 10.30
Tirsdag den 14. februar: 
Tirsdagssang i konfirmandstuen kl. 14.30
Alle er velkomne til at synge med
Søndag den 19. februar: 
Fastelavn med børne-musik-teater kl. 10.30
samt tøndeslagning og fastelavnsboller
Mandag den 20. februar: 
Voksenkor i konfirmandstuen kl. 19.00
Tirsdag den 21. februar: 
Tirsdagssang i konfirmandstuen kl. 14.30
Onsdag den 22. februar: 
Strikkeklub i konfirmandstuen kl. 9.30
Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen 
kl. 18.30
Torsdag den 23. februar: 
Hel dag med konfirmander
Søndag den 26. februar: 
Gudstjeneste i Sdr. Bjert Kirke kl. 10.30 
og i Dalby Kirke kl. 10.30
Mandag den 27. februar: 
Voksenkor i konfirmandstuen kl. 19.00
Tirsdag den 28. februar: 
Tirsdagssang i konfirmandstuen kl. 14.30

Marts:
Torsdag den 2. marts:
Aftenstrik i konfirmandstuen kl. 19.00-20.30
Kom og vær med!
Søndag den 5. marts: 
Fælles musikgudstjeneste i Dalby Kirke 
kl. 10.30: Forårskram
Mandag den 6. marts: 
Voksenkor i konfirmandstuen kl. 19.00
Tirsdag den 7. marts: 
Tirsdagsklub i konfirmandstuen kl. 14.30

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

Tirsdagsklub med forårssang

Kom til kaffe og forårssang i Tirsdags-
klubben, den 7. marts kl. 14.30, med en 
blanding af fællessange og sange sunget 
og spillet af Majbritt, kirkesanger og 
Zane, organist. Blandt andet synges solo-
sangen »De første forårstegn i Norden« 
skrevet af Janne Mark.

Kom og syng med, lyt og mærk forårets 
komme på denne tirsdag i marts.

Tirsdagsklubbens møder holdes i konfir-
mandstuen ved præstegården, Stenholt-
gade 2. Der lægges 25 kr. for kaffe m. 
brød. Alle er hjerteligt velkomne.

Med venlig hilsen
kirkesanger Majbritt Knudsen

Lille skriv om en stor sten  

Til Sdr. Stenderup Kirke hører der 2 marker. Frem til 1922 
blev folkekirkens præster lønnet af det, som jorden kunne 
indbringe.

På den ene af kirkens marker, den på Gl Ålbovej, har Baltic 
Pipe projektet været aktiv i de seneste 2 år. Ud over at 
gasledningen krydser marken, har Energinet købt et stykke 
af marken og har etableret en ventilstation. Desuden har en 
stor del af marken været anvendt som rørlager. I forbin-
delse med genetableringen af marken fandt entreprenør-
erne en kæmpe sten 100m inde på marken. Stenen vejer 
knap 10 tons, det er altså ikke sådan en man lige flytter. 

Menighedsrådet har besluttet, at placerer stenen i hegnet 
så tæt ved findestedet som muligt. Der ligger den nu ca. 1 
km fra Sdr. Stenderup på vej mod Gl, Ålbo. Vores sten.  
Menighedsrådet har nemlig besluttet at stenen skal være 
hele sognets sten, så alle kan beundre denne kæmpe på vej 
til og fra Stenderupskov.

God fornøjelse med at beundre dette levn fra dengang isen 
skurede hen over Stenderup halvøen. 

På menighedsrådets vegne
Søren Hindbo

Zane

Majbritt


