
Kirke-nyt
En stor gave!

Kirken har fået en stor gave: Eva 
Bræmer-Jensen, enke efter den 
anerkendte lokale billedhugger  
Johannes Cramer-Møller, har 
skænket os et af hans værker. 

Værket er en 1,5 meter høj skulptur 
af gyldent træ, som Johannes Cra-
mer-Møller lavede i Sverige for 
mere end 30 år siden. Skulpturen 
forestiller Jesus som korsfæstet. 
Selve korset er der ikke; men man 
kan nærmest se det for sig på  
grund af den måde, hvorpå Jesus 
holder armene og hovedet. Skulp-
turen er skrøbelig og fuld af revner. 
Dermed udtrykker den — på stær-
keste vis — både sårbarhed og menneskelighed! Der er 
både noget smertefuldt og samtidig en nærmest ophøjet og 
gylden ro over den.

Menighedsrådet er meget glade og taknemmelige over den 
flotte skulptur. Den får et messingskilt på soklen, hvorpå 
der står Johannes Cramer-Møller. Desuden har vi fået lov 
til at sætte en lille krog fast i skulpturens ryg, så vi kan  
sikre, at den står stabilt.

Til hverdag får skulpturen — efter aftale med Eva Bræmer-
Jensen — plads i konfirmandstuen, hvor den tilfører rum-
met noget ånd, og hvor dens gyldne farver spiller smukt 
sammen med farverne i det gule vægtæppe, de gule sten i 
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gulvet, samt den gyldne farve på klaveret. Langfredag i år 
står skulpturen midt i kirken.

En stor og varm tak til Eva for den generøse gave og det 
smukke minde om Johannes.

På vegne af menighedsrådet, 
sognepræst Maria Frederiksen

Ønsker du at vide mere om Johannes Cramer-Møller og hans 
værker kan du gå ind på hjemmesiden: https://j-cramer.dk/

Skærtorsdag: Gudstjeneste kl. 
16.30 om og med nadver. Der-
efter fortsætter vi — helt i 
Skærtorsdags ånd — med at 
spise aftensmad sammen i 
konfirmandstuen. Menuen be-
står af borscht/rødbedesuppe 
(= Ukraines nationalret) og 
kage lavet af vores ukrainske 
naboer og Halina Knudsen. 

Der er ingen tilmelding, og det 
er gratis at spise med. Vil man 
gerne give lidt for maden, kan 
man på selve dagen støtte 
kirkens to fadderbørn i Togo i 
Afrika. 

Konfirmation 2023

Søndag den 7. maj kl. 10.30 konfirmeres følgende: 

Hector Munk Ditlevsen, Præstediget 1, 6092 Sdr. Stenderup

William Brinch Sander Doktor, Blomstervænget 10, 6091 Sdr. Bjert

Jeppe Klindt Langhoff, Hundborgvej 33, 6092 Sdr. Stenderup

Milo Nielsen, Stenderupvej 216, 6092 Sdr. Stenderup

Johanne Pagh Sørensen, Gl. Tved 11 L, 6000 Kolding

Del glæden med konfirmanderne og deres familier ved at hejse flaget den 7. maj. 

Hjerteligt tillykke med konfirmationen! 

Telegrammer m.m. skal afleveres i konfirmandstueni præstegården

         

         
         

         

         

Krucifiks v.  Johannes  
Cramer-Møller (1944-2020)

Kors med påskeliljer — lavet 
af kirkens graver Tove Kaiser



Kirke-kalender for april og primo maj 2023

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, Skærtorsdag: 
Gudstjeneste kl. 16.30 & ukrainsk 
aftensmad i konfirmandstuen
Fredag den 7. april, Langfredag: 
Gudstjeneste kl. 10.30
Søndag den 9. april, Påskedag:
Gudstjeneste kl. 10.30
Mandag den 10. april, 2. påskedag: 
Gudstjeneste i Sdr. Bjert Kirke kl. 9.00 
og i Dalby Kirke kl. 10.30
Tirsdag den 11. april: 
Tirsdagssang i konfirmandstuen kl. 14.30
Onsdag den 12. april: 
Hel dag med konfirmanderne: Pilgrimsvandring 
Søndag den 16. april: 
Gudstjeneste i Sdr. Bjert Kirke kl. 10.30 
og i Dalby Kirke kl. 9.00
Tirsdag den 18. april: 
Tirsdagssang i konfirmandstuen kl. 14.30 
Onsdag den 19. april: 
Strikkeklub i konfirmandstuen kl. 9.30
Torsdag den 20. april: 
Læseklub i konfirmandstuen kl. 19.00
Søndag den 23. april: 
Gudstjeneste kl. 10.30
Tirsdag den 25. april: 
Tirsdagssang i konfirmandstuen kl. 14.30 
Onsdag den 26. april: 
Generalprøve for konfirmander kl. 17.00 i kirken
Torsdag den 27. april: 
Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen kl. 18.30
Søndag den 30. april: 
Gudstjeneste i Sdr. Bjert Kirke kl. 9.00 
og i Dalby Kirke kl. 10.30

Maj:
Tirsdag den 2. maj: 
Tirsdagssang i konfirmandstuen kl. 14.30
Onsdag den 3. maj: 
Aftenstrik i konfirmandstuen kl. 19.00 
Torsdag den 4. maj: 
Befrielses- og Bededagskoncert i kirken kl. 19.00
Søndag den 7. maj: 
Konfirmation kl. 10.30

Langfredag: Gudstjeneste kl. 10.30 om det kors, Jesus bar 
på, og om de kors, vi hver især bærer på. Vi skal også høre 
noget om sænkede hoveder og fyldte hjerter. 
Der vil være Langfredagslæsninger, salmesang, ord til efter-
tanke og stemningsfuld harpemusik.

Påskedag: Festgudstjeneste kl. 10.30 med det ufattelige, 
håbefulde og fuldstændigt fantastiske evangelium om op-
standelsen, store påskesalmer, et hav af påskeliljer samt 
livsbekræftende trompetmusik.

Strikkeklubben

Strikkekomsammen. Strikkehygge.
Strikkeklub. Kært »barn« har mange 
navne. 

Vi mødes en onsdag en gang om måneden 
fra kl. 9.30-11.00. Vi hygger med vores håndarbejde, strik 
og hækle, som kan være til privat brug eller dåbsklude til 
dåbsbørnene i kirken, karklude, håndklæder m.m. og 
selvfølgelig en kop kaffe/te. 

Alle er velkomne, så mød gerne op. Næste gang er onsdag 
den 19. april. 

Med venlig hilsen 
Pia Raabe, tovholder 

Koncert 4. maj kl. 19.00: Befrielse og Bededag 
 
Torsdag den 4. maj sætter 
vi lys i kirkens vinduer og 
mindes Befrielsen. Dagen 
har imidlertid fået en an-
den aktualitet i dag, hvor vi 
ikke bare kan tage freden 
for givet. 4. maj og Bede-
dag, som i år er den 5. maj, 
lægger op til eftertænk-
somhed og bøn. Og her-
igennem kan håbet finde 
vej. Det er der brug for!

Lene og Anne Marie Høst 
indrammer denne koncert 
i ord, sang, fællessang og 
harpespil.

Der er fri entré og alle er hjerteligt velkomne!

Organist Zane Christensen

Nyt!   

Sdr. Stenderup kirke  
Onsdag d. 17. maj kl.10.30 
Mere info i Kirke-Nyt i maj 

 


