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leder
Så er der gået 1. år, siden vi havde
valg til menighedsrådet. Det er altid
spændende, hvorledes sådan et valg
kommer til at udmønte sig. Jeg synes,
at vi fik valgt et godt hold med både nye
og »gamle« medlemmer. Og som et
ekstra plus, så er de suppleanter, der
blev valgt, også meget villige til at deltage i
arbejdet. Det er af meget stor betydning, når vi
trods alt ikke er flere medlemmer i rådet, end vi
nu engang er. Det nye råd overtog fra det afgående
råd sagen om renovering eller nedrivning og genopbygning af præstegården. En meget tung sag som
har krævet MANGE møder og beslutninger. Det
endte jo som bekendt med en renovering/sanering
af huset. Søren Hindbo har andetsteds i dette blad
en beskrivelse af projektet.
Der har også været mange andre sager på tapetet i
menighedsrådet. Lige nu drøfter vi en eventuel indvendig kalkning af vores kirke, samt en renovering af
orglet. Vi skal have Nationalmuseets godkendelse,
inden vi må gå i gang med disse ting, så der vil nok gå
en rum tid, inden vi kommer videre med det. Vi har dog
besluttet, at orglet skal ordnes, inden der går alt for
længe, og hvis Nationalmuseets beslutning om kalkningen trækker ud, så ordner vi orglet først. Vi vil dog
helst have de 2 opgaver koblet sammen, da man derved
sparer en inddækning af orglet. Almindelig bygningsvedligehold og reparation går der en hel del tid med.
Blandt andet har 2 af vinduerne været taget ud af kirken
for at blive behandlet og malet.
I år flyttede vi årets høstfrokost ned til ”Liljen” som er
spejdernes klubhus. Det gjorde vi, fordi renoveringen af
præsteboligen er i gang og der derfor ikke var plads til
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præsten
os i præstegården.
Vi vil gerne takke
spejderne for, at vi
måtte benytte deres hus. Det var en
stor hjælp, og dagen
forløb jo meget fint.
Helt overordnet vil jeg
også sige spejderne tak
for altid at stille beredvilligt op,
når vi spørger dem. Der skal
også lyde en tak til alle, der
yder en stor og frivillig indsats
ved vores arrangementer. Uden
Jer kan vi ikke tilbyde alle de
ting, vi trods alt gør. Tak til
alle som deltager ved vores
arrangementer. Vi er glade og
stolte over, at opbakningen er
så stor, som den er.
Tak til alle kirkens medarbejdere
som igen i år har ydet en kæmpe stor indsats for, at vores kirke kan fungere. I har hver og en
bidraget positivt til det gode samarbejde, vi har.
Tak til Maria og hendes familie for velvilje, forståelse
og indspark i denne tid hvor vi er i gang med renoveringen af præsteboligen.
Jeg vil ønske alle en rigtig glædelig jul, samt et velsignet nytår.
Niels Jørgen Langhoff
Menighedsrådsformand

Jul og menneskelighed
»Julen er en stor tid. At Gud sendte Jesus — et menneske — så resten af os kunne blive menneskelige, var
genialt. Fordi vi ikke rigtigt begreb, hvad han mente
med Paradisets Have, blev han nødt til at spille Jesuskortet. Men vi er der ikke endnu. Det er mit håb, at vi
mennesker kan lære menneskelighed hen ad vejen —
det klamrer jeg mig til, når verden lige pludselig viser
vrangsiden.«
De ord har skuespilleren Bodil Jørgensen engang sagt
i et avisinterview. Jeg har husket hendes ord, siden jeg
læste dem, for med de ord har Bodil Jørgensen for mig
at se fat i julens kerne: Julen handler om menneskelighed! Gud sendte Jesus — et menneske — så vi kunne
blive menneskelige. Gud »spillede Jesus-kortet«, som
Bodil Jørgensen siger, fordi der var noget, vi mennesker ikke rigtig havde forstået.
Det er der måske stadigvæk — engang imellem? Vi
er der ikke endnu. Vi har stadig meget at lære. Verden
har sine vrangsider. Det samme har vi mennesker. Vi
har også vrangsider, som kan få os til at opføre os
umenneskeligt over for os selv og andre. Vrangsider,
som får os til at betragte os selv og andre som u- eller
undermennesker. Vi kan komme til at glemme andres
menneskelighed. Vi kan komme til at bilde os selv og
hinanden nogle ret umenneskelige ting ind, — såsom,
at vi skal kunne overkomme alt, være overmenneskelige. Måske skyldes megen hverdags- og julestress dét
faktum, at vi stiller umenneskeligt høje krav til os selv
og andre? Med julen vil Gud gøre os menneskelige.
I julen fejrer vi, at Gud kom til verden i et lille menneske. Det gjorde Han for at vise os, hvad sand og u-

spoleret menneskelighed er: Jesus blev født i en stald
og lagt i et fodertrug. Det var der ikke meget »showoff« over. Der er en pointe i, at Han er lille og tør vise
sårbarhed. Han kan faktisk ikke andet! Han er afhængig af dem, der er omkring ham. Han er ikke uafhængig, som vi måske bilder os selv og andre ind, at vi
skal være? Gud kommer til verden i et lille menneskebarn, der er dybt afhængigt af andres omsorg. Det gør
Gud for at fortælle os, at det ikke er et nederlag at have
brug for andre, men ganske enkelt menneskeligt.
Jesus kalder menneskelighed frem i dem, der er omkring ham. Først i sin mor, Maria, som svøber ham blidt
og nænsomt; siden hen i alle dem, han møder på sin
vej. Han lærer menneskelighed fra sig ved at se mennesket i ethvert menneske. Bag de nationale, religiøse
og politiske tilhørsforhold, bag handlingen, bag diagnosen og sygdommen, bag frygten og facaden, — ja bag
alt det ser han et værdifuldt menneske i ethvert menneske. Også i dig og i mig! Til sidst viser han, at menneskelighed også handler om at træde i andres sted,
bære deres byrder, og være til stede med en kærlighed,
der er stærkere end døden!
Gud sender Jesus — et menneske — så resten af os
kan få blik for, at vores menneskelighed binder os sammen. Det er dybest set dét, Gud mener med Paradis: At
høre sammen! At høre sammen med Gud og med
hinanden. Vi skal ikke være overmennesker, der kan
overkomme alt. Vi skal ikke være umennesker, der ikke
kan overkomme andre. Vi skal bare være mennesker:
Åbne, sårbare, og ægte levende mennesker for og
imellem hinanden. Godt, at det er jul en gang om året,
så vi kan blive mindet om menneskeligheden igen og
igen! Vi er på vej, for det er som om, at vi bliver mere
menneskelige her i juletiden. Julen får noget godt frem
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i os. Bodil Jørgensen har ret: »Julen er en stor tid!«
Med de ord vil jeg ønske alle en glædelig og menneskelig jul — samt et velsignet og menneskeligt nytår!
Maria Frederiksen

Særlige gudstjenester
Lucia og De 9 Læsninger
3. søndag i advent, søndag den 17. december kl. 16.00,
går kirkekoret Lucia-optog. Sognets konfirmander læser 9 særlige tekster fra Bibelen, som gør os klar til
julen. De 9 Læsninger stemmer sindet til højtiden. Undervejs skal vi synge advents-og julesalmer, som passer
til læsningerne samt en enkelt ny salme, som sætter
nye ord på, hvad adventstiden og julen handler om. Så:
Kom og hør konfirmanderne læse og musikken klinge.
Kom og nyd synet af adventskransen og Lucia-lysene.
Kort sagt: Kom og kom i julestemning!
Nytårsaftensdag
Efter Nytårsgudstjenesten — den 31. december kl.
14.00 — vil vi, som traditionen byder, byde på et glas
champagne og et stykke kransekage. Kom og vær med
til en rigtig hyggelig eftermiddag i konfirmandstuen,
hvor vi ønsker hinanden rigtig godt nytår, og siger tak
for året, der er gået.
Marianne Johansen

Aften-Kirke om naturen
I denne sæson har Aften-Kirke handlet om naturen/
Guds skaberværk. Til at runde forløbet af kommer Jørn
Chemnitz, som er ansat som naturvejleder ved Kolding
kommune. Jørn er nemlig naturkonsulent ved Kolding
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Jørn Chemnitz

Naturskole. Jørn Chemnitz gæste-prædiker i AftenKirke torsdag 25. januar kl. 19.00. Han præsenterer sig
selv med følgende ord:
»Jeg er født og opvokset i Kolding, og har boet i området stort set hele mit liv. Min familie har altid været
glad for at færdes i naturen, men efter at jeg som 6-årig
var med en nabo på fisketur, var jeg solgt. Det medførte, at meget af min fars, min brors og min egen
barn- og ungdoms tid blev tilbragt i naturen. Lystfiskeri
kan være en utroligt afslappende hobby, hvor vi kommer helt tæt på naturen. Som skovgæst trænger vi hele
tiden ind i naturen, og dyrene reagerer på os, men som
lystfisker eller jæger falder vi i et med naturen, og bliver en del af den. Det er en af vejene til stærke og varige
minder i og med naturen.
Den nysgerrighed der automatisk opstår, når vi oplever
mangfoldigheden — biodiversiteten i naturen førte til,
at jeg hægtede mig på fugle- og svampekyndige og fik
suget ekstra viden til mig. Efter gymnasiet og et par
fjumreår, hvor fiskeri og sport fyldte meget af min tid,

blev jeg ved et tilfælde fristet til at tage en læreruddannelse. Da jeg blev færdig med uddannelsen først i 80erne, var ledigheden blandt lærere høj, så jeg sendte en
række forslag om naturgenopretning med ledige til
Kolding kommune, og foreslog, at de ansatte mig som
projektleder. Det kunne ikke bruges, men de manglede
en til at grundlægge en naturskole… så var min karrierevej ligesom banet. Siden 1984 har mit professionelle liv
kredset om at formidle og vejlede især børn og unge,
men også pædagogisk personale til større naturforståelse, respekt og interesse for naturvidenskab.
Undervejs har jeg haft mulighed for at medvirke på
efteruddannelse på rigtig mange niveauer, så mit arbejdsliv har altid været fyldt med spændende udfordringer. Jeg har også haft fornøjelsen af at have rigtig
mange mennesker med ud i vores spændende naturområder i forbindelse med offentlige arrangementer.
Disse ture har jeg altid set frem til med stor glæde,
især ture hvor deltagerne har haft udfordringer på krop
og sjæl har givet mig noget med hjem.
Min naturvidenskabelige tilgang til livet har haft stor
betydning for mit forhold til tro og religiøsitet. Det, der
nok især har haft betydning for min tilgang, er flere
møder med en fanatisk tilgang til religion. Jeg har det
meget svært med fanatisme uanset hvilken form, den
optræder i, og derfor fik jeg tidligt i livet (min faster var
adventist) brænd mærker på sjælen. Jeg nyder meget
at komme i kirker og kirkerum både i Danmark og på
rejser i udlandet. Den ro, som kirkerum kan tilbyde
mig, har en snert af den ro, jeg finder i naturen — og
mine foretrukne steder i naturen er netop de steder,
hvor stilhed, variation og skønhed går op i en højere enhed. Så for mig er naturen et meditativt rum, hvor tanker og ideer bundfældes, mens de løbende udvikles.«

Kom og hør Jørn Chemnitz gæste-prædike torsdag den
25. januar kl. 19.00 i Aften-Kirke.
Aften-Musik med russisk musik
— og så spurgte jeg en dag: Hvad skulle vi spille, hvis
du kunne bestemme? Spørgsmålet blev stillet en, må
jeg godt sige, ældre dame her i byen, og svaret blev
navnet på en russisk komponist, som jeg ikke kan stave
til. Vi tager hende på ordet og spiller og synger derfor
russisk til Aften-Musik den 22. februar 2018 kl. 19.00. I
efteråret valgte vi amerikanske jazz-standards, som
mange sikkert har hørt før, så her kommer noget fra
»den anden side«, som nok færre har hørt. En god halv
time med østenvind.
Eva Marie Georgi

Påsken 2018
Skærtorsdag den 29. marts:
Gudstjeneste kl. 10.30 med hjemmebagt nadverbrød, solosang og stemningsfuld harpemusik.
Langfredag den 30. marts:
Stille gudstjeneste kl. 10.30 med med læsning
af Jesu lidelseshistorie samt orgel- og harpemusik.
Påskedag den 1. april:
Festgudstjeneste kl. 10.30 med trompetfanfare
i kirken, som er smukt pyntet med påskeliljer
og påske-dugen.
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Det´ for børn!
Juleafslutning med krybbespil
Onsdag den 20. december kl. 8.15 sker der noget nyt og
kæmpestort her i vores lille sogn: Den dag opfører børn
fra Børneuniverset et krybbespil ved skolens juleafslutning i kirken.
Krybbespillet er et samarbejde mellem skolen og kirken
— og hedder »En konge i en krybbe«. Det er skrevet af
musikeren og entertaineren, Sigurd Barrett, og kan
bedst beskrives med ordene: »En ny julemusical/ et
moderne krybbespil«. I kan godt glæde jer! Hele juleevangeliet bliver opført af børnene fra Børneuniverset.
På en sjov og underfundig måde møder vi Josef og Maria, det lille Jesusbarn, de vise mænd, markens hyrder
og englen med det glade budskab. Vi skal synge to af de
gode gamle salmer, nemlig »Det kimer nu til julefest«
og »Et barn er født i Betlehem« samt to af Sigurd Barretts fantastiske sange.
Hvem ved, måske dukker der også en lille lodden fyr op?
Og måske har børnene fra børnehaven også en juleoverraskelse til os? Susans gode julesange kan vi —
traditionen tro — også glæde os til at høre og genhøre.
Børn og voksne, unge og gamle, dagplejebørn, forældre, søskende, bedsteforældre, oldeforældre, kort sagt:
Alle er rigtigt hjerteligt velkomne til at komme og se
krybbespillet: »En konge i en krybbe». Det bliver godt
og flot!

Fastelavn med »Salmeswing«
Fastelavnssøndag, den 11. februar kl. 10.30, holder vi
fastelavnsgudstjeneste med Salme-swing! Vi får besøg
af to, der hedder Sille og Palle. De giver koncert i løbet
af gudstjenesten. Når Sille og Palle holder Salmeswing-
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koncert, må der gerne både klappes, synges og danses
i midtergangen. Kom og syng med på de mest elskede
salmer og klassikere fra den danske børnesangskat,
når Sille og Palle spiller musik til hjertet, til sanserne
og til dansebenene.
Man må meget gerne komme udklædt til fastelavnssalme-swing-koncert-gudstjenesten. Efter gudstjenesten slår vi katten af tønden i »Toves maskinlade« (på
P-pladsen foran kirken). Når årets kattekonger og -dronninger er blevet kåret, er der fastelavnsboller og saftevand/kaffe i konfirmandstuen. Alle er hjerteligt velkomne!
Om Sille & Palle:
Sille Grønberg og Palle Windfeldt har dannet par i 25 år
og er 2 af landets mest
rutinerede musikere ud
i koncerter og CD´er for
børn med ca. 130 koncerter årligt i ind- og
udland. Parret var bl.a.
en del af børnejazzorkestret Djanzz og står
bag musikken til Ramasjang-programmet
Sille og Palle
»Rosa fra Rouladegade«. De har desuden udviklet en klassisk børnekoncert i samarbejde med Operaen. I 2011 udgav Sille
Grønberg og Palle Windfeldt i samarbejde med forlaget
Bolden en CD med salmer for børn, der ledsagede den
gennemillustrerede »Børnesalmebogen».

Kirke i børnehøjde forår 2018
Om Helligtrekonger
Torsdag den 11. januar kl. 17.30 er der Kirke i børne-

højde, som er en halv times børnevenlig gudstjeneste.
Det skal handle om de hellige tre konger eller de 3 vise
mænd, som de også kaldes. Vi får besøg af en hemmelig og ret skør gæst. Kom og se, hvem det er — og
hør, hvad han har at fortælle.

Og det allerbedste er, at vi laver koncerten to gange:
Torsdag 7. december kl. 19.00 i Dalby Kirke og søndag
10. december kl. 19.00 her i Sdr. Stenderup Kirke.

Om forår

Kirkens strikkeklub

Torsdag den 1. marts kl. 17.30 er der igen gudstjeneste
for børn og for alle, der har været børn engang. Vi skal
synge om en lille anemone og den første dag i marts.
Og vi skal tale om forår og høre en god historie fra
Bibelen.
Efter gudstjenesterne er der fælles aftensmad i konfirmandstuen. Der er ingen tilmelding. Det er gratis at
spise med, men vil man gerne give lidt for maden, kan
man lægge lidt penge i en skål i køkkenet. Pengene går
til de to fadderbørn, som kirken har gennem CCF
Børnefonden/Christian Children Foundation. Vi ses!

Eva Marie Georgi

Onsdag 20. september sad fem strikkeglade piger i
konfirmandstuen og strikkede dåbsklude for første
gang. Små hvide klude med kristne motiver og symboler, som skal bruges under dåben og som dåbsbørnene kan få med hjem til minde om dagen.
Ideen har spredt sig ud over landet til mere end 400
kirker. I Sdr. Stenderup kan vi godt bruge nogle flere
strikkeglade piger. Medbring blot et par strikkepinde
nr, 3. Garn, mønster og en kop kaffe har vi. De næste
gange er onsdag den 24. januar, onsdag den 21. februar
og onsdag den 21. marts 2018. Hver gang kl. 9.30.
Grete Skovlund, deltager i Strikkeklubben

aktiviteter
Julekoncerten
Vi glæder os i denne kor-prøve-og-øve-tid. I
år har vi valgt at lave julekoncert sammen
med Dalby Kirke, da det er den ene af 2
kirker, vi samarbejder med. Således bliver
kirken fyldt af både børn og voksne fra de 2
sognes kor og rummet kommer til at genlyde af både gamle travere, højstemt klassisk, engle-trompet og noget, man måske
har hørt på tv....

Strikkekluben
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menighedsrådet
Tirsdagsklubben
Julehygge
Tirsdag den 5. december afholder Tirsdagsklubben det
hyggelige og traditionsrige adventsmøde. Præsten
læser julehistorie og deltagerne i Tirsdagsklubben
vælger de advents- og julesalmer/-sange, vi skal
synge. Medbring en lille gave til bankospillet og 25,- kr.
til betaling for kaffe og — den årelange tradition tro —
svesketærten!
Med sygehuspræsten på arbejde
Tirsdag den 9. januar (NB: 2.
tirsdag i måneden!) 2018 kl.
14.30 kommer Birgit Fur (som
tidligere var tilknyttet vores
sogn) for at fortælle om sit arbejde som sygehuspræst på
Kolding Sygehus. Birgit Fur
tænker på Kolding Sygehuset
som »sit sogn«, hvor der sker
meget af det, som også sker i
Birgit Fur
et almindeligt sogn. Samtidig
så er der meget, der er helt anderledes i Birgit Furs
«sogn«. Ud over at være ansat som sygehuspræst, så
er Birgit Fur tilknyttet Brændkjærkirken i Kolding, hvor
hun bl.a. leder Kolding Sorggruppe sammen med sognepræst Maria Frederiksen.
Sang, musik og fortælling om Kai Normann Andersen
Tirsdag den 6. februar 2018 vil kirkesanger Eva Marie
Georgi og organist Line Lyng Reinvang fortolke viser af
Kai Normann Andersen. Line og Eva Marie har arbejdet
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sammen i Dalby Kirke og har begge bl.a. studeret ved
konservatoriet i Esbjerg. Kom og oplev en festlig eftermiddag i konfirmandstuen.

at høre nærmere, er du velkommen til at kontakte Merete Popp på tlf. 7556 8004

»Kaffe med Kurt — Om typerne, originalerne,
fantasterne og skæbnerne«.

Spirekor — for både piger og drenge

Tirsdag den 6. marts 2018 får
Tirsdagsklubben besøg af
Kurt Leth. En af foredragets
oplevelser er Kurt's anekdoter
— historier — om nogle af de
mange mennesker, han har
mødt og lavet udsendelser
med på sin journalistiske vej.
Kurt drager et væld af pudsige oplevelser frem fra sit 50
årige virke som journalist.
Kurt Leth
TV-journalisten gir den gas,
så tilhørerne får lyst til at komme i dialog med ham.
Tirsdagsklubbens møder holdes i konfirmandstuen ved
præstegården fra kl. 14.30-16.30. Der lægges 25 kr. for
kaffe m. brød. Alle er rigtigt hjerteligt velkomne!

Læseklubben
I januar 2018 har Læseklubben eksisteret i 5 år. 5 gode
og spændende år med masser af gode bøger og interessante og vedkommende snakke. Flere/nye medlemmer
er mere end velkomne! Læseklubbens næste møder er
fastsat til kl. 19.00: Onsdag den 6. december 2017, onsdag den 17. januar 2018, tirsdag den 20. februar 2018
og onsdag den 21. marts 2018. Hvis du er interesseret i

Aldersgruppe: 0.-2. klasse
Øvedag: Torsdage kl. 14.15-15.00
Sted: Sdr. Stenderup Kirke

Kirkekor — for både piger og drenge

Aldersgruppe: 3.-9. klasse
Øvedag: Torsdage kl. 15.20-16.50
Sted: Sdr. Stenderup Kirkes konfirmandstue.
Læs mere på kirkens hjemmeside!

Voksenkoret

Ombygning af præstegården
Kolding Kommune gav afslag på Menighedsrådets ansøgning om at bygge en ny præstebolig begrundet i
præstegårdens bevaringsværdige status. Da mulighed
for nybyg ikke længere eksisterede, gik vi i gang med at
planlægge ombygningen af præstegården.
Personligt mener jeg, at vi når frem til et slutresultat,
der på mange måder bliver endnu bedre end en nybygning ville blive, men dette kun i kraft af, at vi har været
i stand til at finde penge til en gennemgribende og
komplet ombygning. Al indmad i præstegården, vinduer, døre, gulve, vægbeklædning, lofter m.m. fjernes.
Tilbage står kun ydervægge og selve taget. Alt bliver
afrenset for skimmelsvamp, og der foretages grundig
kontrolmåling, inden rummene et for et frigives til
genopbygning.

Sdr. Stenderup Kirkes Voksenkor er en lille trofast
skare, som medvirker ved Høstgudstjenesten og Julekoncerten. Koret har også bidraget med indslag til Kyndelmisse og en aftengudstjeneste.
Vi øver om mandagen kl. 19.00-20.00 i konfirmandstuen
fra slut august til primo februar. Eneste krav til medvirken: Du skal kunne lide at synge ... Det betyder dog
ikke, at det bare er »fuld skrue på melodien og så derudaf«. Vi synger både 2-, 3- og, når medlemstallet tillader det, 4-stemmigt. Og JA, det kan man godt, selvom
man hverken kan noder og aldrig har sunget i kor før!
Så kom glad og få åbnet ørerne og luftet stemmebåndene.
Eva Marie Georgi,
kirkesanger og korleder

Sdr. Stenderup præstegård

Renoveringen betyder også nogle væsentlige forbedringer af præstegården, der efter ombygningen vil stå
med komplette nye installationer, vand og varmesystem.
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adresselisten
Vi etablerer desuden et tidssvarende jordvarmeanlæg.
Renoveringen har også muliggjort en væsentlig bedre
indretning af præsteboligen både ved at flytte nogle
skillevægge samt ved at fjerne trappen til første sal. En
nybygning ville desuden blive krævet ført ned til terræn
i gårdsiden, hvor vi nu kan fastholde den høje sokkel.
Vi har entreret med Schmidt Arkitektfirma, der hjælper
os gennem hele byggeprocessen og som sikrer kvaliteten af renoveringsprojektet og at alt går rigtigt for sig.
Vi har valgt at dele projektet op i del entrepriser (i stedet for en totalentreprise) for dels at give lokale håndværkere en mulighed for at byde på renoveringen og
dels for selv at være involveret i byggeprojektet. Ombygningen er delt op i følgende entrepriser:
• Murer, beton og gartnerentreprisen der udføres af
JME-byg I/S
• Tømrer/snedkerentreprisen udføres af Raunstrup
Tømrer A/S
• Malerentreprisen udføres af Ib Kristensen & Søn A/S
• VVS entreprisen udføres af Krenk VVS A/S
• El entreprisen udføres af AB Electric A/S
• Nedbrydningsentreprisen der nu er afsluttet, blev
udført af Dansk Bygningskontrol A/S
Den foreløbige tidsplan for renoveringsprojektet viser,
at ombygningen vil være afsluttet omkring april 2018.
Det vil dog kræve, at alt klapper efter planen, og det er
jo ikke utænkeligt, at sådan en ombygning kan indeholde nogle overraskelser. Menighedsrådet er involveret i stort set alle detaljer og deltager i byggemøde
hver fredag morgen. Vi glæder os til at komme i gang
med at bygge op og forventer at have en flot ombygget
præstegård klar til foråret. Spørgsmål til ombygningen
er velkomne.
Søren Hindbo
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Bjert-Stenderup besøgstjeneste
Besøgstjenesten formidler kontakt mellem mennesker
i Bjert-Stenderup. Vi arbejder for at yde en medmenneskelig indsats ved et positivt samvær med mennesker i lokalområdet. Kender du en eller kan du selv
tænke dig at få besøg af en frivillig til lidt fælles hygge,
en lille gåtur eller en kop kaffe, kan du helt uforpligtende kontakte undertegnede på tlf. 6150 1700 og høre
nærmere.
Vi hører gerne fra dig, hvis du ønsker at deltage i det
frivillige arbejde. Der ligger foldere om besøgstjenesten
i våbenhuset i Stenderup Kirke

Pia Raabe

Præsentation af ny gravermedhjælper
Efter at Jesper har valgt at
søge nye udfordringer, har vi i
samarbejde med Sdr. Bjert
Kirke ansat Hanne K. Kjergaard pr. 30. oktober 2017
som gravermedhjælper.
Hanne har boet i Sdr. Bjert i 8
år og er nu bosat i Vonsild.
Hun er aktiv som mountainbiker og løber her i området.
Hanne er uddannet vækstHanne K. Kjergaard
husgartner og har arbejdet i
flere år som gartner. Hun har
de seneste år arbejdet som serviceassistent og har nu
valgt at vende tilbage til de grønne områder.
Vi glæder os til et godt og kreativt samarbejde.

Ny hjemmeside

Kirken:

Sdr. Stenderup Kirke har fået ny hjemmeside! Menighedsrådet håber, at man vil finde den nye hjemmeside flot, overskuelig og brugervenlig. Sdr. Stenderup
Kirkes hjemmeside findes på: www.sdrstenderup.dk

Sognepræst Maria Skjerning Frederiksen
Skibelundvej 15, 1 tv., 6092 Sdr. Stenderup,
Tlf. 7557 1081, e-mail: msf@km.dk
Graver Tove Kaiser
Tlf. 7557 1373, e-mail: tove.kaiser@mail.dk
Kirkegårdskontoret
tirsdag-fredag kl. 9.00-9.30, Tlf. 7557 1373

Sogneindsamling
Den 11. marts 2018
samler Sdr. Stenderup Kirke endnu engang ind til
Folkekirkens Nødhjælp. I lighed med tidligere år, går
det indsamlede beløb til verdens mest udsatte og fattige folk. Det vil derfor være af STOR betydning, hvis
der er nogle indsamlere, som vil tilmelde sig og hjælpe
os med at samle ind. Indsamlingsdagen forløber som
tidligere år på den måde, at der er gudstjeneste klokken
9.00 og derefter mødes alle indsamlere i konfirmandstuen, hvor ruter og materialer bliver uddelt. Indsamlingen slutter klokken 12.00, hvor alle indsamlere
mødes i konfirmandstuen og nyder varm suppe sammen. Hvis man ønsker at melde sig som indsamler,
kan det gøres ved at sende en mail til Niels Jørgen
Langhoff på: njl@fensbjerg.dk eller ringe på 4019 1137.
Vi siger på forhånd tak til alle, som melder sig som
indsamler. Det er en meningsfuld måde at bruge et par
timer på en søndag i marts måned.

Kirkesanger Eva Marie Georgi
Tlf. 4128 9148, e-mail: marie.andrea@hotmail.com
Organist Zane Bulava-Christensen
Tlf. 4223 0820, e-mail: zanebch@gmail.com
Menighedsrådet:
Formand Niels Jørgen Langhoff
Tlf. 4019 1137, e-mail: njl@fensbjerg.dk
Næstformand Søren Hindbo
Tlf. 7557 1290, e-mail: sorhi@dongenergy.dk
Kasserer Joachim Rinck
Tlf. 7177 0061, e-mail: jrinck.ldue@post.tele.dk
Kontaktperson Lizzie Sørensen,
Tlf. 4275 1855, e-mail: 1511lizzie@gmail.com
Menigt medlem Marianne Johansen
Tlf. 2332 0925, e-mail: muddi@johansen.mail.dk
Kirkeværge Jens Barsøe
Tlf. 4018 8045, e-mail: j.barsoe@mail.dk

Med venlig hilsen Menighedsrådet
Kirkebladet udgives af Sdr. Stenderup Menighedsråd.
Ansvarshavende redaktør: Maria Skjerning Frederiksen.

Bladet udkommer 3 gange årligt – i december, april
og august.

Design: Mia Højer, Illustrationer: Jes Nordby
Montage og tryk: Clausen Offset Aps, Odense

Besøg kirkens hjemmeside på: www.sdrstenderup.dk

December
mf

mf

mf

Gudstjeneste med Lucia mf
og De 9 Læsninger kl. 16.00

Menighedsrådsmøde kl. 19.00

Julekoncert kl. 19.00

Tirsdagsklub kl. 14.30
Læseklub kl. 19.00

Gudstjeneste kl. 10.30

1
2
3 1. søndag i advent.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 Krybbespil kl. 8.15
21
22
23
24 Juleaften gudstjeneste
kl. 14.30 og kl. 16.00

mf

+ Champagne & kransekage

25 Juledag gudstj. kl. 10.30
26 2. juledag gudstj. i
Dalby kl. 10.30
27
28
29
30
31 Nytårsgudstj. kl. 14.00

mf

Gudstj. i Sdr. Bjert kl. 10.30/
Dalby kl. 9.00

Kirke i børnehøjde kl. 17.30

Tirsdagsklub kl. 14.30

Gudstjeneste kl. 10.30

Januar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Dalby kl. 10.30

15
16
17 Læseklub kl. 19.00
18 Menighedsrådsmøde kl. 19.00
19
20
21 Gudstjeneste kl. 10.30 mf
22-25 Konfirmandlejr
23
24 Strikkeklub kl. 9.30
25 Aften-Kirke kl. 19.00
26
27
28 Gudstj. i Sdr. Bjert kl. 10.30/
29
30
31

Februar

Marts

kalenderen
NR 01 2018

ti

26
27
28
29 Skærtorsdag. Gudstj. Kl. 10.30
30 Langfredag. Gudstj. kl. 10.30
31

Bjert kl. 10.30/ Dalby kl. 10.30

24
25 Palmesøndag Gudstj. i Sdr.

Kl. 8.15

22 Menighedsrådsmøde kl. 19.00
23 Påske for Børneuniverset

Læseklub kl. 19.00

19
20 Hel dag med konfirmanderne
21 Strikkeklub kl. 9.30

Dalby kl. 10.30

12
13
14 Jesus på slottet
15
16
17
18 Gudstj. i Sdr. Bjert kl. 19.00/

Gudstjeneste kl. 9.00
mf
+ sogneindsamling til FKN

Tirsdagsklub kl. 14.30
3. kl. på besøg i kirken

Gudstjeneste kl. 9.00

Kirke i børnehøjde kl. 17.30

1
2
3
mf

mf

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

m. Salmeswing kl. 10.30

4 Gudstjeneste kl. 10.30
5
6 Tirsdagsklub kl. 14.30
7
8
9
10
11 Fastelavns gudstjeneste

Dalby kl. 9.00

12
13
14
15
16
17
18 Gudstj. i Sdr. Bjert kl. 10.30/

Film-aften for konf. kl. 18.45

19
20 Læseklub kl. 19.00
21 Strikkeklub kl. 9.30

Aften-Musik kl. 19.00

22 Menighedsrådsmøde kl. 17.00

Dalby kl. 10.30

23
24
25 Gudstj. i Sdr. Bjert kl. 9.00/
26
27
28

MF= Maria Frederiksen, TI= Tine Illum

