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Kirkelukning

Påske-tanker: Påske og Rhodos

Den forhenværende kirkeminister gjorde sig til talsmand for, at de små kirker med få kirkegængere skulle
lukke. Nu har vi fået en ny kirkeminister, som aktuelt
ikke har den samme holdning.
Men hvad ville det betyde for vores sogn, hvis kirken i
Sønder Stenderup blev lukket?

Påsken får mig til at
tænke på påskeæg,
gækkebreve og påskelam. På timer i haven,
omkring bordet og i
kirken.
Påsken får mig til at
tænke på påskens
gudstjenester, salmer
og dage: Palmesøndag,
hvor Jesus ridder ind i
Jerusalem og hyldes
som konge, over den
sidste nadver Skærtorsdag, korsfæstelsen
Langfredag og allerKorset på Filérimos-bjerget
vigtigst til Påskedag,
hvor Jesus opstår fra de døde.
Og så får påske mig til at tænke på den græske ø Rhodos!
På Rhodos så jeg for et par år siden det store kors på
Filérimos-bjerget. Det kors er – for mig at se – et
stærkt udtryk for, hvad påsken handler om!
Korset, som er 18 meter højt, ligger for enden af en allé
af cyprestræer. Alléen gengiver ”Via Dolorosa”, ”Kristi
lidelsesvej”. Langs vejen er der 14 kobber-ikoner/tavler, som illustrerer de 14 korsvejs-stationer. Det er
meget stemningsfuldt ”at gå korsvejen” der. Hver enkelt
tavle giver anledning til at stoppe op og tænke over,
hvad Jesu død på korset Langfredag betyder.
Det store kors ”prædiker”, for – som det ses på billedet
– er korset hult! Man kan gå ind i det. Man kan gå derind, ligesom Jesus gik ind i smerten og døden Langfre-

Vi havde ingen præst i byen.
Vi ville ikke kunne komme og sætte os i kirken, hvis vi
havde behov for det.
Der ville ikke være: Søndagsgudstjenester. Aftengudstjenester. Jule- påske- pinse- og nytårsgudstjenester.
Julekoncerter. Kirkekoncerter.
Der ville ikke være mulighed for: Bryllupper, Barnedåb
og Begravelser.
Børnene kunne ikke komme til Gudstjenester i børnehøjde, Fastelavnsgudstjenester, Juleafslutning før ferien,
Fortælling om juleevangeliet for 0. klasse, Minikonfirmandundervisning, Konfirmandundervisning med egen
præst.
Der ville ikke være: Børnekor. Voksenkor. ”Så syng da”.
Tirsdagsklub. Tirsdagssang. Læseklub. Besøgsvenner.
Så jeg er glad for, at vi har vores kirke i Sønder Stenderup med alt det positive, der følger med.
Og jo mere vi alle bruger kirken, des større er chancen
for, at den aldrig bliver lukket.
Rigmor Aarøe, kontaktperson.
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dag. Han gik derind! Derfor skal vi aldrig være der alene.
Det hule kors ”holder en prædiken mere”: Når man går
derind, har man sin rygsæk på. Her tænker jeg ikke på
turist-rygsækken med kamera, solcreme og guidebog,
men på den livs-rygsæk, som ethvert menneske bærer
rundt på. I livets rygsæk ligger der mange ting: Oplevelser og erfaringer. Glæder og sorger. Det, der gik godt,
men også det, der gik galt: Brølerne, det, vi skammer
os over og ville ønske, at vi kunne gøre om. Det, vi
gjorde eller sagde, som fik livet til at falde fra hinanden.
Det kan være ulideligt tungt at slæbe rundt på! I
tankerne kan du og jeg gå ind i det hule kors og lægge
det fra os, der tynger vores samvittighed. Korset kan
rumme det; Jesus kan bære det, og lettelsen kan
forhåbentligt mærkes!
Vejen ender ved korset. Smertens, adskillelsens og
dødens sted. Dér endte vejen for Jesus. Der ender vejen
for os. Her stopper og slutter det! Sådan må Langfredag
og Påskelørdag have set ud for dem, der havde fulgt
Jesus. Sådan kan livets langfredage og påskelørdage
se ud for os: Her stopper og slutter det! Her bliver der
lukket og slukket. Det her er udsigtsløst!
Det store kors “prædiker” i den grad også om påskemorgen: Det rummer noget mere! Det rummer nemlig en
trappe. Går man op ad den, strømmer lyset en i møde
fra en åbning. Man kommer op, ud, og kan stå på korsarmene. Deroppe er der langt fra udsigtsløst! Der er
den mest fantastiske udsigt. Dér kan man få nyt perspektiv på tingene! Derfra kan man se langt – se nye
muligheder.
Påskedag er lys fra en åbning. Nye muligheder. En ny
begyndelse!

Påsken 2014
Palmesøndag: Vi henviser til gudstjenesten kl. 9.00 i
Sdr. Bjert og kl. 10.30 i Dalby.
Skærtorsdag: Aftengudstjeneste kl. 19.00.
”Skær” i ordet skærtorsdag betyder ”ren”. Vi skal høre
om ”Fodvaskningen”, hvor Jesus vasker disciplenes
fødder rene. Skærtorsdag er også dagen, hvor Jesus
”opfinder” nadveren. Har renhed og nadver noget med
hinanden at gøre?
I dagens anledning er nadverbrødet hjemmebagt.
Langfredag: Gudstjeneste kl. 10.30
Gudstjenesten er bygget op omkring Jesu sidste ord,
som også kan kaldes for ”De 7 korsord”. De 7 korsord
bruges til bøn og indlevelse i Jesu lidelseshistorie.
Korsordene udlægges gennem ord til eftertanke, salmesang, solosang, samt fløjte- og orgelmusik.
Påskedag: Gudstjeneste kl. 10.30
Påskedag er troens og håbets vigtigste dag! Vi fejrer
opstandelsen med trompetfanfare, alle de store påskesalmer samt en kirke, der er smukt pyntet med påskeliljer.

Glædelig påske!
Maria Frederiksen

Motiv fra Skibelundvej: Træ med tornekrone?
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aktiviteter
Kirke i børnehøjde

Filmaften »Amour«

Sommerkoncert

Søndag den 6. april kl. 17.30

Torsdag den 24. april kl. 18.30
holder vi filmaften og ser filmen ”Amour”. Amour er en
fransk film fra 2012. Den har
vundet et hav af priser, heriblandt en Oscar, en Golden
Globe, De gyldne palmer, en
Bodil samt en Robert for bedste udenlandske film. Anmelderne brugte ord som: ”Årets
bedste film” og ”Umådelig
bevægende”.
”Amour” betyder kærlighed. Filmen handler om et
ældre ægtepar, Georges og Anne, som elsker hinanden
over alt på jorden. Deres liv vendes fuldstændig på
hovedet, da Anne får et slagtilfælde, der gør hende lam i
højre side af kroppen og medfører begyndende demens.
Anne får Georges til at love, at hun aldrig skal indlægges på hospitalet mere, så Georges overtager opgaven
som sygepasser. Anne bliver langsomt mere og mere
dement, og kampen for at opretholde en værdig tilværelse for dem begge tærer på Georges. Hvad er det
kærlige og rigtige at gøre i den situation?

Lad kirkens mure genlyde!

Denne søndag hedder ”Marias Bebudelsesdag”. Vi skal høre historien om dengang,
Maria fik besøg af englen Gabriel, som
bebudede for hende, at hun skulle føde
Guds Søn.
Efter gudstjenesten går vi over i konfirmandstuen og spiser pasta med kødsovs
sammen.
Alle er meget velkomne.
Det koster ikke noget at være med, og der
er ingen tilmelding.

Maria Frederiksen giver en kort introduktion til filmen.
Bagefter taler vi om filmen over lidt snacks og et glas
rødvin/en kop kaffe.
Filmen lægger op til en samtale om et meget aktuelt
emne, nemlig aktiv dødshjælp.
Det koster 50 kr. at være med. Filmen varer to timer.
Filmaftenen finder sted i konfirmandstuen, Stenholtgade 2. Vi håber, at mange har lyst til at være med.
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Vores kirke og landsby har oplevet både tidlig- og senmiddelalderen. Nu genopliver vi lidt af historien og kulturen:
„Legerne kommer. Legerne kommer“, råbte man begejstret i middelalderen, når de omvandrende musikere,
sangere og fortællere var i sigte. Nu var der underholdning i vente!

rups og kirkens virkelig gamle dage og væve dem ind i
fortællingen undervejs.
Foruden det kunstneriske og underholdende element
vil der være udskænkning (der er både kompetente ølog mjød-bryggere på halvøen) og smagsprøver på, hvad
Stenderupperne kunne have trakteret med dengang.
Alt, naturligvis, middelalderligt inspireret og af lokal
herkomst! Mød op til en dejlig sommeraften!
Dato og tidspunkt: Søndag den 1. juni 2014 kl. 19.00.
Eva Marie Georgi og Zane Christensen

Sommerudflugt
”Himmelsk udflugt”

Legerne

I et samarbejde med kirkens egne musikere og kor laver Legerne en koncert, som fører lytteren med på en
rejse gennem middelalderens kirkelige såvel som
verdslige musik. Som det kan ses af instrument-listen,
er det ikke just orgel og piano-klang, der kommer til at
lyde i kirken den dag….Med munter dansemusik for piber og trommer, ømme ballader med lyre og harpe og
vovede vers løfter vi en flig af tæppet til middelalderens
farvestrålende og mange facetterede verden. Vi vil gå
på jagt efter beretninger og historie fra Sønder Stende-

Enhver, der har lyst, er
velkommen på Tirsdagsklubbens årlige sommerudflugt Grundlovsdag, torsdag den 5. juni,
med busafgang fra præstegården kl. 8.30.
Første mål er Silkeborg,
hvorfra vi sejler til Himmelbjerget. Her henter
bussen os og kører omkring Øm Kloster, byen
Boes og kirken i Gl. Rye, Himmelbjerget
inden vi når til Madhimlens Madhus hos Fru Møllers Mølleri i Odder. Fru Møller
vil fortælle om stedet, der foruden et landbrug også
driver restaurant, holder kurser, har gårdbutikker og
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kunstudstillinger (www.frumollersmolleri.dk).
• kl. 10.30 under sejladsen til Himmelbjerget serveres
kaffe og brunsviger
• kl. 13.00 på Restaurant Madhimlen trakteres med
frokostanretning (pate, salat, spegeskinke, spegepølser og danske oste m.m. fra Gårdbutikkens fristelser)
• sidst på eftermiddag, under hjemkørslen, drikkes eftermiddagskaffe med kage
Menighedsrådet betaler udgift til bussen. Deltagerprisen er 200 kr. plus drikkevarer i forbindelse med
frokosten. Tilmelding til sognepræst Maria Frederiksen
tlf. 7557 1081, mail msf@km.dk senest den 28. maj.
Lisbeth Speyermann

Sommervandringen sidste år

Undervejs vil der være små ”oaser” med bibelfortælling, nadver, sang, aftensmad, og vi nyder
naturen og den fælles snak, mens vi går.
Deltagelse koster 50,- kr. for voksne, der inkluderer
vandflaske, aftensmad samt en øl eller vand til maden.
Tilmelding til sommervandring pr. mail til enten Maria
Frederiksen msf@km.dk eller Tine Illum ti@km.dk
senest onsdag den 4. juni. Anfør gerne som overskrift på
mailen ”tilmelding til sommervandring”.
Tag vandresandalerne på og gå med!

Pinse på havnen
«Det rene skrot»
Fru Møllers Mølleri i Odder

Sommervandring
Fredag før pinse, dvs. den 6. juni, fra kl. 15 holder Sdr.
Stenderup og Sdr. Bjert igen en fælles sommervandring, der går fra Sdr. Stenderup Kirke, ned over Skibelund til Bjert strand, og videre til Sdr. Bjert Kirke, hvor
vi regner med at slutte senest ved 21-tiden.
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Pinsen handler om, at:
”Gud gør det umulige
gør ubrugelige duelige
og verdens fejeskarn
til sit eget barn”
Kort sagt: “Skrot er godt”! Den fælles 2. pinsedagsgudstjeneste for kirkerne i Kolding Provsti finder sted
mandag den 9. juni kl. 10.30 på Kolding Havn, hvor man
ellers samler skrot til genbrug.

Kolding havn

Vi skal synge traditionelle pinsesalmer som ”I al sin
glans nu stråler solen”, men der bliver også plads til
anderledes sang og musik, som f.eks. Stomp, dvs.
musik spillet på gammelt skrot (olietønder m.m.)
I år arrangeres 2. pinsedags friluftsgudstjeneste af
kirkerne i Sdr. Stenderup, Sdr. Bjert, Dalby, Vejstrup/
Taps/Hejls, Tyrstrup-Hjerndrup, Vonsild og Brændkjær
sogne.
Der bliver tale om en familievenlig gudstjeneste med
“gudstjeneste for alle sanser”, hvor også kirker udenfor Folkekirken bliver inviteret.
I slutningen af april kommer der løbesedler ud, samt
plakater med yderligere information om forløbet. Medbring noget at sidde på, stole, tæpper m.m. eventuelt
proviant, selv om der satses på, at mad kan købes på
havnen denne dag.

Så syng da!
Er på banen igen den 18. juni.
Afslappet sang fra salme- og højskolesangbogen.

Vi starter kl. 16.30 og synger en times tid + den tid, kaffen tager….
Drop ind i kirken – vi sidder i koret – og vælg en sang,
du gerne vil synge.
Zane spiller til.
Eva Marie Georgi og Zane Christensen

Nyt fra Læseklubben
Læseklubben har i april Hanne-Vibeke Holsts roman
“Undskyldningen” på programmet. Fortællingen er et
familiedrama, som tager udgangspunkt i besættelsestidens Danmark.
Vi håber på til maj at få fat i “Pigen fra Auschwitz”. En
biografi skrevet af Morten Vestergaard om den jødiske
pige Arlette Andersens dramatiske rejse fra Frankrig
til Danmark.
Sæsonens sidste møder finder sted i Konfirmandstuen
den 24. april og den 15. maj kl. 19-21.
Isa Ege Bruus
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menighedsrådet
Kirkekaffe i det fri
Pinsedag, søndag den 8. juni,
er der igen mulighed for en
snak over en kop kaffe/te efter gudstjenesten. Kirkekaffen foregår udenfor kirken ved bænken omkring et
havebord opstillet til lejligheden. I tilfælde af dårligt
vejr flytter vi til konfirmandstuen. Vi håber på at se så
mange som muligt!
Menighedsrådet

Nyt fra gudstjenesteudvalget
Vi har i menighedsrådet et udvalg, der hedder ”gudstjenesteudvalget”. I dette udvalg diskuterer vi muligheder for forskellige tiltag i vores kirke. Det kan f.eks.
være, om der skal være flere aftengudstjenester, eller
om vi skal prøve at ændre lidt i den form, som de
enkelte gudstjenester har.
På det sidste møde i udvalget blev vi enige om, at vi i en
prøveperiode, der løber frem til sommerferien, vil
ændre ordlyden i Fadervor, således at den i prøveperioden vil lyde sådan her:
Fadervor, du som er i himlene! Helliget blive dit navn,
komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også
på jorden; giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor
skyld, som også vi forlader vore skyldnere, og led os
ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er
Riget og magten og æren i evighed! Amen.
Ovenstående Fadervor er den nye udgave (Vor Fader),
dog med den forskel, at vi har bibeholdt den ”gamle”
indledning (Fader vor)
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Da vi samarbejder med Sdr. Bjert omkring konfirmandundervisningen, har vi valgt denne prøveperiode
således at vores konfirmander (og mini-konfirmander)
på den måde hører det samme her og i Sdr. Bjert. Den
nye udgave er nok også lidt mere forståelig, ikke kun
for konfirmander, men også for os andre, der bruger
kirken, og i øvrigt beder Fadervor.
Menighedsrådet

Kirken er åben
Vidste du, at Sdr. Stenderup Kirke er åben til hverdag i
dagtimerne? Hvis du har brug for en stille stund og et
sted, hvor du kan tænke, bede, sørge, takke. Hvis du
trænger til at lade freden sænke sig over dig midt i en
travl hverdag. Eller hvis du måske bare gerne vil nyde
synet af det smukke kirkerum.
Lige meget hvad, er kirkens dør åben for dig!

Kolding Natkirke
Aftensang Stilhed
Musik Nadver
Velsignelse

Jeg kan kontaktes på telefon: 2942 1951 eller mail leiflyngbynielsen@gmail.com

Kirken er åben, når graverne er på arbejde.

Med venlig hilsen
Leif Nielsen

Ferie og forældreorlov
I år lægger jeg en sidste
rest på 8 ugers forældreorlov oven i mine 3
ugers sommerferie. Min
sommerferie (10. juni til
og med 30. juni) dækkes
af nabopræsterne Jens
Christian Bach Iversen,
Dalby og Tine Illum, Sdr.

Bjert. Under orloven (1. juli til og med 25. august) passes embedet af pastor Leif Nielsen, som skriver
følgende:
Jeg hedder Leif Nielsen og skal være vikarpræst i Sdr.
Stenderup Kirke i juli og august.
Det glæder jeg mig rigtig meget til. Måske kan nogle
huske mig. Jeg fik som sognepræst i Brændkjærkirken i
en længere årrække adskillige gange lov til at være præst
ved gudstjenester i Sdr. Stenderup Kirke. Det var altid en
stor fornøjelse, for jeg følte mig altid godt modtaget både
af de ansatte og af menigheden, og så er det jo ikke en
hemmelighed, at Sdr. Stenderup har en kirke, der ligger
utrolig flot i byen og har et meget, meget smukt kirkerum.
Det bliver ikke så lang tid, vikariatet kommer til at løbe 2
måneder henover sommeren er det hele. Så hvis du, kære
læser, ikke har mulighed for at dukke op, kommer vi
næppe til at mødes. Men det vil glæde mig meget, hvis det
kan ske. Så rigtig hjertelig velkommen til samvær i kirken
den kommende sommer!

Scan og læs
om Kolding
Natkirke

Find Kolding Natkirke på Facebook
Leif Nielsen
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adresselisten
Konfirmation 2014
Søndag den 4. maj kl. 10.30 konfirmeres følgende:
Anders van Zeeland
Slunden 13, 6092 Sønder Stenderup
Christopher Robert Klindt Langhoff
Smøgen 5, 6092 Sønder Stenderup
Frederik Brems Christensen
Moshusevej 3, 6092 Sønder Stenderup
Frederik Kildal Johannsen
Bjert Strandvej 6, 6091 Bjert
Josephine Ravn
Smøgen 1, 6092 Sønder Stenderup
Julie Andersen
Stenderupvej 218, 6092 Sønder Stenderup
Laura Nanny Malmberg
Møllebro 9, 6092 Sønder Stenderup
Malene Schneider Mørup
Mørkholtvej 12, 6092 Sønder Stenderup
Marie Haar Lagoni
Stenholtgade 7, 6092 Sønder Stenderup
Martin Niels Jørgensen
Skibelundvej 7, 6092 Sønder Stenderup
Nathalie Bech Birkelund
Stenholt 35, 6092 Sønder Stenderup
Rebekka Schultz Frandsen
Stenderup Kirkealle 2, 6092 Sønder Stenderup
Selma Margarita Kuypers
Fæstevej 1, 6092 Sønder Stenderup
Signe Nørtoft
Møllebro 4, 6092 Sønder Stenderup
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Vi ønsker konfirmanderne og deres familier
hjerteligt tillykke – og
håber, at de må få en
rigtig god og festlig
dag.

Mini-konfirmanderne 2014

Kirken:
Sognepræst Maria Skjerning Frederiksen
Stenholtgade 2, 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
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

Indskrivning af næste års konfirmander
Næste skoleår deles sognepræst i Sdr. Bjert, Tine Illum, og jeg om undervisningen af de to konfirmandhold. Konfirmanderne går til konfirmandundervisning
sammen med deres klasse, men vil naturligvis blive
konfirmeret i deres egen sognekirke.
De elever, som går på andre skoler end Sdr. Bjert, er
meget velkomne til at følge konfirmandundervisningen
her – alt efter, hvad der passer bedst med skoleskemaet.
Der er også den mulighed, at man følger konfirmandundervisningen ved en anden kirke sammen med sin
klasse, og bliver konfirmeret i Sdr. Stenderup Kirke.
Der er indskrivning til konfirmandundervisning i Sdr.
Bjert Sognehus, som ligger ved siden af kirken tirsdag
den 27. maj kl. 17.00-17.45.
Her vil Tine Illum og jeg fortælle mere om forløbet og
om hvilke dage, der kommer til at være konfirmandundervisning. Konfirmationen i Sdr. Stenderup Kirke år
2015 ligger søndag den 3. maj kl. 10.30.
Maria Frederiksen

Menighedsrådet:
Albert var desværre syg den dag, billedet blev taget

Formand Niels Jørgen Langhoff
Tlf. 4019 1137, e-mail: njl@fensbjerg.dk
Næstformand Søren Hindbo
Tlf. 7557 1290, e-mail: sorhi@dongenergy.dk

Vil du have

EN BESØGSVEN
Henvend dig til
lokalkoordinator i Bjert:
Helga Hübener
7557 2376
lokalkoordinator i Stenderup:
Karen Andersen
3068 2022
Bjert–Stenderups
Besøgsvenner er
frivillige fra de to sogne.

Bjert–Stenderups Besøgsvenner arbejder for at
yde en medmenneskelig indsats ved et positivt
samvær i forhold til mennesker i lokalområdet,
der har behov for det.

Kontaktperson Rigmor Aarøe
Tlf. 2990 0747, e-mail: aaroe@stofanet.dk
Kirkeværge Søren Nielsen
Tlf. 2323 0889, e-mail: soren.mollebro17@gmail.com
Kasserer Joachim Rinck
Tlf. 7177 0061, e-mail: jrinck.ldue@post.tele.dk
Kirkebladet udgives af Sdr. Stenderup Menighedsråd.
Ansvarshavende redaktør: Maria Skjerning Frederiksen.
Design: Mia Højer, Illustrationer: Jes Nordby
Montage og tryk: Clausen Offset Aps, Odense
Bladet udkommer 3 gange årligt – i december, april
og august.
Besøg kirkens hjemmeside på: www.sdrstenderup.dk
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Gudstjeneste kl. 10.30

30 Natkirke i Skt. Nicolai Kirke
kl. 20.00 - 23.30
31

Juli

kalenderen
NR 02 2014

Juni

Dalby kl. 9.00

14
15
16
17
18
19
20 Gudstjeneste kl. 10.30
21
22
23
24
25
26
27 Gudstjeneste kl. 9.00
28
29
30
31

ln

ln

7
8
9
10
11
12
13 Gudstj. i Sdr. Bjert kl. 10.30/

Dalby kl. 10.30

1
2
3
4
5
6 Gudstj. i Sdr. Bjert kl. 9.00/

kl. 15.00-21.00

1 Sommerkoncert m.m. kl. 19.00
2
3
4
5 Sommerudflugt kl. 8.30
6 Sommervandring

i Kolding kl. 10.30

7
8 Pinsedag Gudstj. kl. 10.30 mf
9 2. pinsedag gudstj. på havnen

Dalby kl. 9.30 (friluftsgudst.)

10
11
12
13
14
15 Gudstj. i Sdr. Bjert kl. 9.00/

kl. 20.00 - 23.30
jcbi

16
17
18 Så syng da kl. 16.30
19 Menighedsrådsmøde kl. 19.00
20
21
22 Gudstjeneste kl. 9.00
ti
23
24
25
26
27 Natkirke i Skt. Nicolai Kirke
28
29 Gudstjeneste kl. 10.30
30

MF= Maria Frederiksen, LN= Leif Lyngby Nielsen, TI= Tine Illum, JCBI = Jens Christian Bach Iversen

