
Menighedsrådsvalg 2020

I år er der valg til menighedsrådet. 
3 af de nuværende 5 medlemmer har 
tilkendegivet, at de genopstiller.

Valget foregår som følger: Som af-
slutning på foredragsaftenen om 
»Kirken og Genforeningen«, tirsdag 
den 12. maj 2020 kl. 18.30, holdes der offentligt oriente-
ringsmøde. På orienteringsmødet skal menighedsrådet 
blandt andet orientere om arbejdet i den forløbne funktions-
periode, kommende opgaver, datoer og regler for valg- 
forsamlingen og antallet af kandidater, der skal vælges til  
menighedsrådet. Valgforsamlingen, hvor menighedsråd-
ets medlemmer vælges, er tirsdag den 15. september 2020 
kl. 19.00 i konfirmandstuen. 

På dette møde opstilles kandidater. Kandidaterne præsen-
terer sig, der er mulighed for debat, og der gennemføres en 
skriftlig afstemning om de opstillede kandidater. Resultatet 
af afstemningen afgør, hvem der er valgt til menigheds- 
rådet. Såfremt der ikke indleveres flere lister, vil listen fra 
valgforsamlingen være det nye menighedsråd fra den 1. 
søndag i advent i 2020. 

Venlig hilsen Menighedsrådet

Sdr. Stenderup Kirke skal renoveres indvendigt

Det er nu 23 år siden kirken sidst 
blev kalket indvendigt, dele af 
stukken har løsnet sig og orglet 
trænger til renovering. Vi har der-
for valgt sammen med arkitekt 
Anker Ravn Knudsen at igang-
sætte et renoveringsprojekt for 
den indvendige del af kirken. 
Renoveringsprojektet er godkendt 
af Nationalmuseet, Provsti, Stift 
og orgel-, struktur- og konserve-
ringskonsulenter. Arbejdet går i 
gang i begyndelsen af maj, og vi 
forventer at kunne byde velkom-
men i et flot ny-renoveret kirkerum 
første søndag i advent.

I renoveringsperioden vil gudstjenesterne foregå i konfir-
mandstuen, der bliver indrettet som et mindre kirkerum. 
Ved kirkelige handlinger (begravelser, bisættelser og viel-
ser) vil vi låne kirkerne i vores nabosogne. 

I forbindelse med arrangementer, hvor der indgår spisning, 
vil den kirkelige handling foregå i konfirmandstuen, og 
spisningen vil foregå i A-huset, en kort gåtur væk. Ved Høst-
gudstjenesten vil det hele foregå i A-huset. Tirsdagsklub-

Aflyst og aldrig aflyst

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp aflyst. Seniorguds-
tjeneste og gule ærter udskudt, hel dag med konfirmand-
undervisning konverteret til hjemmeopgaver, filmaften om 
Genforeningen udskudt, menighedsrådsmøde aflyst, søn-
dagsgudstjenester aflyst, barnedåb udskudt, Kirke i børne-
højde aflyst, Familiesang aflyst, læseklub og strikkeklub 
aflyst. Hel dag med pilgrimsvandring med konfirmanderne 
aflyst. Konfirmationen den 3. maj udskudt til den 7. juni. 
Gudstjeneste i kirken og efterfølgende fællesspisning og 
musikalsk underholdning i Dannevirke Skærtorsdag aflyst 
eller udskudt til næste år. Gudstjeneste Langfredag og 
Påskemorgen i kirken aflyst, osv. osv.

Meget er blevet aflyst pga. corona-virussen. Måske føler vi 
det også som om, at vores vante tilværelse og vores tryghed 
er »blevet aflyst« og erstattet af en følelse af skrøbelighed, 
usikkerhed og bekymringer?

Coronaen har aflyst meget! Meget af vores sociale samvær 
er også blevet aflyst eller skåret ned til et absolut mini-
mum. I denne tid er mange mennesker meget alene. En del 
er isolerede enten i deres hjem eller på en hospitalsstue. I 
denne måned vil meget af min tid gå med at være tilknyttet 
corona-afsnittet og resten af Aabenraa Sygehus (hvor jeg 
har et 3 måneders-vikariat frem til 1. maj). Det betyder ikke, 
at mit nærvær og min opmærksomhed her i Sdr. Stenderup 
er aflyst! Tværtimod! Ring endelig til mig, hvis du eller en, 
du kender, kunne have brug for at tale med mig. Mit tele-
fonnummer er: 7557 1081.

Hver dag i denne tid lægger jeg nogle bibelvers, et digt eller 
et salmevers ud på kirkens Facebookside. Jeg håber, at det 
kan vække håb og give trøst i denne meget anderledes, 
svære og udfordrende tid. Forleden dag læste jeg selv nogle 
ord, som gav mig håb og nye kræfter. Ordene handlede 
netop om det med aflysninger. Der stod: »Samtaler bliver 
ikke aflyst. Relationer bliver ikke aflyst. Kærlighed bliver 
ikke aflyst. Sange bliver ikke aflyst. Det at læse bliver ikke 
aflyst. Omsorg bliver ikke aflyst. Håb bliver ikke aflyst. Må vi 
læne os ind i alt det gode, som forbliver«. De ord gjorde godt! 
Måske kunne man kalde de ord for »Påske-ord«? For fra de 
ord opstod der et livsbekræftende håb! Et livs-oprejsende 
håb om, at det, der virkelig batter og bærer i 
vores tilværelse, ikke lader sig aflyse!

Ja, coronaen er skyld i mange aflys-
ninger, men: Påskens budskab om 
fællesskab, tilgivelse, håb, nyt liv 
og nye muligheder — dét budskab 
bliver aldrig i evighed aflyst! 

Maria Frederiksen

Glædelig påske

Kirke-nyt
Sdr. Stenderup Kirke



ben mødes i forsamlingshuset Dannevirke, imens renove-
ringen foregår.

Strikkeklubben, Læseklubben, Mini-konfirmandundervis-
ning, og Menighedsrådsmøder vil fortsat finde sted i konfir-
mandstuen. I kalenderen for Sdr. Stenderup Kirke vil det 
tydeligt fremgå, hvor kirkens aktiviteter foregår i renove-
ringsperioden. 
Vi ser frem til et spændende halvår, hvor vi vil se mulighed-
er i ændrede rammer, overkomme de udfordringer, det 
giver, og glæde os til at komme tilbage til en ny-renoveret 
og smuk kirke igen.

Menighedsrådet i Sdr. Stenderup

Kontaktoplysninger: 
Sognepræst Maria Frederiksen 7557 1081

Find yderlige kontaktoplysninger på menigheds-
råd, kirkeværge, og ansatte  samt information om 
gudstjenester og arrangementer på kirkens 
hjemmeside: www.sdrstenderup.dk  
Find også Sdr. Stenderup Kirke på Facebook. 

Kirke-kalender i en corona-tid  — for april og 
primo maj 2020

April: 

Fredag den 10. april: 
Langfredag — se kirkens hjemmeside 
og Facebookside 
Søndag den 12. april: 
Påskedag — Kl. 10.30 hør kirkeklokkerne og 
2 påskesalmer spillet på trompet fra kirketårnet 
og se kirkens hjemmeside og Facebookside
Søndag den 19. april: 
Gudstjeneste i Dalby kl. 9.00 
og i Bjert kl. 10.30 
Onsdag den 22. april: 
Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen 
kl. 19.00
Søndag den 26. april: 
Gudstjeneste kl. 10.30 
Onsdag den 29. april: 
Strikkeklub i konfirmandstuen kl. 9.30. 
Bare kom — der er kaffe på kanden!

Maj: 

Søndag den 3. maj: 
Gudstjeneste kl. 10.30 

NB: Konfirmation UDSKUDT til søndag
den 7. juni kl. 10.30 i Sdr. Bjert Kirke. 
Navnene på årets konfirmander — se
Kirke-Nyt for maj måned 

Mandag den 4. maj: 
Renoveringen af kirken begynder


