
Kirke-nyt

Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling  
i Sdr. Stenderup Sogn

Årets indsamling til Folkekirkens Nødhjælp 
finder sted søndag den 12. marts 2023. I år 
som en dør til dør-indsamling, men stadig 
med mulighed for at give digitale donationer. 
I år har indsamlingen fokus på jordskælvs-
katastrofen i Syrien/Tyrkiet, krigen i Ukraine 
og sultkatastroferne i verden. 

Marts 2023 — Sdr. Stenderup Kirke

HUSK
Torsdag den 2. marts kl. 19.00: Aftenstrik 
i konfirmandstuen – kom og strik med!

Søndag den 5. marts kl. 10.30: Musik-
gudstjeneste kl. 10.30 i Dalby Kirke 

Tirsdag den 7. marts kl. 14.30: Tirsdags-
klub med forårssang v. Zane og Majbritt

Du kan bidrage til at støtte den gode sag ved at melde dig 
som indsamler om formiddagen den 12. marts 2023. Ind-
samlingen starter kl. 10.00 lige efter gudstjenesten og  
varer et par timer. Der sluttes af med lidt spiseligt.

Enhver støtte gør en stor forskel, og vi håber, du har lyst til 
at være med — enten som indsamler eller via en donation. 
Stor eller lille — alt har stor betydning.

Du er velkommen til at kontakte Merete Popp på tlf. 75 56 80 
04 og/eller læse mere på Folkekirkens Nødhjælps hjemme-
side www.noedhjaelp.dk

Med venlig hilsen Menighedsrådet

Sang i børnehøjde

Torsdag d. 16. marts kl. 
17.00 er der sang i børne-
højde i Sdr. Stenderup Kirke. 
Vi går lysere dage i møde og 
vil synge foråret ind med 
glade sange og højt humør. 
Sang i børnehøjde er for alle 
synge- og lege-glade sjæle i alle aldre.

Vi vil tilbringe en halv times hyggestund i kirken med sang, 
dans og bevægelse. Bagefter inviterer vi alle til fællesspis-
ning 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 konfir-
mandstuen. Pengene går til kirkens to fadderbørn i Afrika. 

Alle er hjerteligt velkomne!
Organist Zane Christensen

 »Nu vil jeg glemme rent, at det var vinter…   

... nu vil jeg gå og købe hyacinter og bringe dem til én, som 
jeg har kær« 

Sdr. Stenderup Kirke lægger torsdag den 23. marts kl.19.00 
rum til endnu en aften med fællessang. Denne gang er det 
sammen med kirkens eget voksenkor. Årstidens fælles-
sange og salmer præsenteres af sangere fra voksenkoret. 
Koret synger også et par satser alene i løbet af aftenen. 
Som afslutning på arrangementet inviteres der på en 
forårs-forfriskning.

Venlig hilsen korleder Birgit Hindbo



Kort om påsken i år 

Skærtorsdag: Gudstjeneste kl. 16.30 om og med nadver. 
Derefter spiser vi aftensmad sammen i konfirmandstuen: 
Borscht/rødbedesuppe (= Ukraines nationalret) og kage  
lavet af vores ukrainske naboer og Halina Knudsen.

Langfredag: Stille meditativ gudstjeneste med harpemusik 
kl. 10.30

Påskedag: Festgudstjeneste med et væld af påskeliljer og 
trompetmusik kl. 10.30

(Påskepynten på billederne er lavet i 2022 — af graver Tove 
Kaiser)

Kirke-kalender for marts og primo april 

Marts: 

Torsdag den 2. marts: 
Aftenstrik i konfirmandstuen kl. 19.00-20.30
Søndag den 5. marts: 
Musikgudstjeneste kl. 10.30 i Dalby Kirke
Mandag den 6. marts: 
Voksenkor i konfirmandstuen kl. 19.00
Tirsdag den 7. marts:
Tirsdagsklub kl. 14.30: Syng forårssange 
sammen med Zane og Majbritt
Onsdag den 8. marts: 
Aften for konfirmander kl. 17.00-20.00 i Bjert!
Læseklub kl. 19.00 i konfirmandstuen
Søndag den 12. marts: 
Gudstjeneste kl. 9.00 + indsamling til 
Folkekirkens Nødhjælp kl. 10.00
Mandag den 13. marts: 
Voksenkor i konfirmandstuen kl. 19.00
Tirsdag den 14. marts: 
Tirsdagssang i konfirmandstuen kl. 14.30
Torsdag den 16. marts: 
Sang i børnehøjde kl. 17.00 + aftensmad 
Søndag den 19. marts: 
Gudstjeneste i Sdr. Bjert Kirke kl. 10.30 og 
i Dalby Kirke kl. 10.30
Mandag den 20. marts: 
Voksenkor i konfirmandstuen kl. 19.00

Tirsdag den 21. marts: 
Tirsdagssang i konfirmandstuen kl. 14.30
Torsdag den 23. marts: 
Forårssang v. voksenkoret i kirken kl. 19.00
Fredag den 24. marts: 
Formiddag for konfirmander kl. 8.00-12.00
Søndag den 26. marts: 
Gudstjeneste kl. 10.30
Tirsdag den 28. marts: 
Tirsdagssang i konfirmandstuen kl. 14.30
Onsdag den 29. marts: 
Strikkeklub i konfirmandstuen kl. 9.30-11.00 
Kom og strik med!
Torsdag den 30. marts: 
Menighedsrådsmøde kl. i konfirmandstuen 18.30
 
April:  
Søndag den 2. april: 
Palmesøndag, gudstjeneste i Sdr. Bjert Kirke kl. 
9.00 og i Dalby Kirke kl. 10.30
Tirsdag den 4. april: 
Tirsdagssang i konfirmandstuen kl. 14.30
Torsdag den 6. april: 
Skærtorsdagsgudstjeneste kl. 16.30 & ukrainsk 
aftensmad
Fredag den 7. april: 
Langfredagsgudstjeneste kl. 10.30
Søndag den 9. april: 
Påskedagsgudstjeneste kl. 10.30

”Rosenkrans om kors 
at vinde”

”Påskeblomst, en dråbe stærk, 
drak jeg af dit gule bæger”. 

Kontaktoplysninger: 
Sognepræst Maria Frederiksen 7557 1081

Find yderlige kontaktoplysninger på kirkens 
hjemmeside: www.sdrstenderup.dk

Sæt X ud for tirsdag den 6. juni 
  kl. 9.00-17.00: 

   For den dag tager Tirsdagsklubben 
på Sommerudflugt til Ribe! 

Mere herom i næste nummer af Kirke-Nyt!


