
Farvel til 2018 og velkommen til 2019

Menighedsrådet har haft et 
rigtigt travlt 2018, med 
mange forskellige opgaver 
der skulle løses. Den største 
sag var selvfølgelig renove-
ringen af præstegården, som 
nu er tilendebragt og det 
med et super godt resultat. 
I 2019 ser menighedsrådet 
frem mod endnu en stor sag, 
som skal løses. Denne gang er det indvendig kalkning 
af kirken, samt renovering af vores orgel. 2019 vil gå 
med projektering, og selve arbejdet bliver — som det 
ser ud nu — udført i 2020. Men mere om det senere. 
Det er ret store opgaver, vi som menighedsråd har ud-
ført og skal til at udføre, og det kræver fælles fodslag. 
Og det må jeg sige, at vi har haft og stadigvæk har i 
menighedsrådet. Der er altid en stor iver efter at få 
løst de problemer og opgaver, der dukker op hen ad 
vejen, og alle i rådet påtager sig en opgave heri. Det er 
derfor også med stor glæde, jeg kan fortælle, at  
menighedsrådet fortsætter med samme bemanding 
på de forskellige poster, som vi har haft i det forgangne 
år. Undertegnede er formand, Søren Hindbo er næst-
formand, Joachim Rinck er kasserer, Lizzie Sørensen 
er kontaktperson og Marianne Johansen er menigt 
medlem. Maria Frederiksen er som præst født medlem 
af rådet, og graver Tove Kaiser er med som medar-
bejderrepræsentant. Vi sørger også for, at vores sup-
pleanter til rådet bliver inddraget i arbejdet, og det gør 
vi ved at invitere dem med til vores møder, og det har 
været godt, for de kommer med mange input og ideer 
hen ad vejen — tak for det. For en god ordens skyld 
kommer navnene på suppleanterne her: Heidi Gotten-
borg, Pia Raabe samt Merete Popp.
Jeg vil gerne sige mange tak for et godt samarbejde til 
alle ansatte ved kirken. Tak til alle frivillige der bidrag-
er på den ene eller anden måde, og tak til alle der 
kommer og bruger vores kirke. Der skal også lyde en 
tak til alle, der kommer med input og ideer til os. Det 
er med til at udvikle os som menighedsråd. Tak til 
vores nabosogne for et godt samarbejde og tak til 
Kolding Provsti for altid at støtte op og hjælpe når vi 
har behov.
Med ønsket om et rigtigt godt 2019 for alle.

Niels Jørgen Langhoff
Formand for Menighedsrådet

Kirke-nyt
Voksenkoret

Voksenkoret ved Sdr. Stenderup Kirke starter igen d. 
7. januar 2019 kl. 19.00 i konfirmandstuen. 
Kom glad og få luftet lungerne. Nye medlemmer er 
velkomne. Næste mulige optræden er ved Aften- 
Musik d. 7. februar 2019 kl. 19.00 og fælles musikguds-
tjeneste i Dalby d. 24. marts 2019 kl.10.30. 
Korlederens mail : Marie.Andrea@hotmail.com

Tirsdagsklubben: 
»Fra bonderøv til direktør«  

D. 8. januar 2019 kl. 14.30 
kommer Otto Skak, direktør 
for Slotssøbadet. Han for-
tæller om vejen fra bonde-
røv til direktør. Fortællingen 
handler om at gå fra at være 
en ung dreng, der ikke var 
interesseret i skolen, til at 
ende som direktør i en stor 
virksomhed. 
Otto Skak fortæller også om sit arbejde med de men-
nesker, som ikke har det nemt i livet, og om hvilke 
udfordringer, men mest af alt glæder, dette giver. 
Tirsdagsklubbens møder finder sted i konfirmandstu-
en ved præstegården. Der lægges 25 kr. for kaffe m. 
brød. Alle er hjerteligt velkomne! 

Strikkeklubben

Vi mødes en gang om måneden — kl 9.30 i konfir-
mandstuen — og strikker og hækler. Vi hygger med 
kaffe og lidt sødt og producerer alt lige fra dåbsklude 
og hyggetæpper. Hvis der er nogen, der har garnrester 
de ikke bruger, vil vi meget gerne have disse. 

Niels Jørgen Langhoff

Otto Skak



Kirke-kalender

Januar: 

Søndag den 6. januar: 
Helligtrekonger-gudstjeneste kl. 10.30
Mandag den 7. januar: 
Opstart af ny sæson for kirkens voksenkor kl. 
19.00 i konfirmandstuen
Tirsdag den 8. januar: 
Tirsdagsklub i konfirmandstuen kl. 14.30 med 
besøg af Otto Skak: »Fra bonderøv til direktør«
Onsdag den 9. januar: 
Opstart af mini-konfirmander kl. 14.30 i konfir-
mandstuen
Læseklub i konfirmandstuen kl. 19.00-21.00. 
Nye er hjerteligt velkomne! Ved interesse kon-
takt da tovholder i læseklubben Merete Popp på 
telefonnummer: 7556 8004
Torsdag den 17. januar: 
Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen kl. 19.00
Søndag den 20. januar: 
Gudstjeneste kl. 10.30
Torsdag den 24. januar: 
Aften-Kirke om »Bogen og bøgerne« kl. 19.00 –
litteraturanmelder og præst Henriette Bacher 
Lind gæsteprædiker
Fredag den 25. januar: 
Kolding natkirke i Skt. Nicolai Kirke 19.30- 23.00
Onsdag den 30. januar: 
Strikkeklub i konfirmandstuen kl. 9.30. Nye er 
hjerteligt velkomne! Ved interesse kontakt da 
tovholder i strikkeklubben Pia Raabe på telefon-
nummer: 6150 1700

Februar: 

Søndag den 3. februar: 
Kyndelmissegudstjeneste kl. 10.30
Tirsdag den 5. februar: 
Tirsdagsklub kl. 14.30 med besøg af præst i Bram-
dup og forfatter, Lone Vesterdal, som fortæller om 
sin sidste nye bogudgivelse: »Robust — om tro og 
magtesløshed«
Torsdag den 7. februar: 
Aften-Musik kl. 19.00
Torsdag den 21. februar:
Familie-sang og fælles spisning kl. 17.30
Fredag den 22. februar: 
Kolding Natkirke i Skt. Nicolai Kirke kl. 19.30-
23.00
Søndag den 24. februar: 
Gudstjeneste kl. 10.30
Torsdag den 28. februar: 
Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen kl. 19.00

Find kontaktoplysninger på præst, menighedsråd, 
kirkeværge, og ansatte samt information om guds-
tjenester og arrangementer på kirkens hjemmeside: 
www.sdrstenderup.dk  
Find også Sdr. Stenderup Kirke på Facebook. 

Kontakt Pia Raabe på tlf. 6150 1700. Næste strikke 
formiddag er d. 30. januar 2019. 
Alle er velkomne.

Aften-kirke om:
»Bogen og bøgerne«

Denne sæson sætter Aften-
Kirke fokus på kristendom 
og litteratur. Vi kalder det 
»Bogen og bøgerne« og 
mener dermed »Bibelen og 
alverdens bøger«. I Bibelen 
er der et hav af fortællinger, 
temaer, symboler og begreb-
er, som forfattere alle dage 
er blevet inspireret af og har 
taget afsæt i. Vi har derfor 
inviteret nogle mennesker, som på den ene eller an-
den måde beskæftiger sig med »Bogen og bøgerne« 
til hverdag. 
I oktober lagde Kolding-digteren Helle S. Søtrup ud og 
læste op af sine egne digte.  I denne måned, nemlig tors-
dag d. 24. januar kl. 19.00, gæste-prædiker Henriette 
Bacher Lind, som gennem mange år har været littera-
turanmelder ved Jyllands-Posten. Henriette Bacher 
Lind er også sognepræst i Skt. Nicolai Sogn i Kolding, 
hvor hun bl.a. har etableret en åben læsecafé i »Café 
Paraplyen«. Hun bruger ofte litteraturen, når hun 
prædiker. Så Henriette Bacher Lind kan om nogen 
sætte Bibelen og bøgerne i samspil med hinanden. 
På gensyn i Aften-Kirke! Drop ind — fald ned — pust 
ud — Ånd ind! 

Læseklub

Næste møder i Læseklubben er flg. onsdage kl. 19-21 
i konfirmandstuen: 9. januar, 6. februar og 6. marts.
Det gælder stadig, at interesserede er velkomne til at 
komme eller kontakte Merete Popp på tlf. 7556 8004.

Henriette Bacher Lind


