
Organisten tager til Hawaii

Vi, som familie, har valgt at tage 
nogle måneder ud af vores kalen-
der for at tage på en Bibelskole på 
Hawaii i starten af april.
Denne drøm har vi haft i vore hjert-
er i nogle år og nu er den ved at 
blive til virkelighed. Denne skole 
hedder Familie DTS (Discipelskabs 
Trænings Skole) med YWAM (Youth 
with a Mission – Ungdom med Op-
gave), som er en verdens omspænd-
ende kristen organisation. Skolen 
varer i alt i 5 måneder. De første 3 måneder går både vi og vores 
børn i skole. Der vil blive undervist om forskellige emner såsom: 
Høre Guds stemme, Guds Fader hjerte, Korset, identitet i Kristus, 
Helligånden mm.  Derudover er der fokus på familier, ægteskab, 
børneopdragelse, relationer m. m. Efter disse 3 måneder tager vi 
på en »outreach«, hvor man som familie (sammen med andre fa-
milier) tager til et andet land og hjælper/tjener på en UMO base 
med de behov, som de på det tidspunkt har. Det kan være mange 
forskellige ting såsom arbejde med børn på skoler, børnehjem, i 
kirker, på gaden. Det kan også være en rent praktisk hjælp i form 
af at male, bygge, renovere osv. Her vil vi have mulighed for at an-
vende alt det lærte i praksis. 
Der vil selvfølgelig stadig være orgelmusik i Sdr. Stenderup Kirke 
og mine opgaver vil blive overtaget af andre dygtige organister. 

Zane B. Christensen, 
organist i Sdr. Stenderup Kirke

Service-info: Zane fortæller om familiens oplevelser i »Tirsdags-
klubben« den 1. tirsdag i november

Påsken 2019

Skærtorsdag:
Gudstjeneste kl. 10.30 med 
hjemmebagt nadverbrød og 
stemningsfuld tværfløjtemusik.

Langfredag:
Liturgisk gudstjeneste kl. 10.30 Jesu 
lidelseshistorie læses, og kommenteres
/udlægges ved hjælp af salmer, digte, 
citater og små historier. Der vil være 
solosang samt orgel- og tværfløjtemusik.

Påskedag:
Påskedags-gudstjeneste kl. 10.30 med 
trompetfanfare og en smukt pyntet kirke. 
Vi skal synge dejlige påskesalmer og høre 
det, vi ikke kan sige os selv: Opstandelsens 
Evangelium. 

Kom og vær med til en fest for livet, 
tilgivelsen og kærligheden! 
Glædelig påske! 

Kirke-nyt

Kirke-kalender
April: 
Onsdag den 3. april: 
Hel dag for konfirmanderne
Søndag den 7. april: 
Gudstjeneste kl. 10.30
Onsdag den 10. april: 
Konfirmander øver kl. 15.30. 
Menighedsrådsmøde kl. 19.00
Torsdag den 18. april: 
Skærtorsdags-gudstjeneste kl. 10.30
Fredag den 19. april: 
Langfredags-gudstjeneste kl. 10.30
Søndag den 21. april: 
Påskedags-gudstjeneste kl. 10.30
Mandag den 22. april: 
2. påskedags-gudstjeneste i Bjert Kirke 
kl. 9.00 / Dalby Kirke kl. 10.30
Onsdag den 24. april: 
Strikkeklub i konfirmandstuen kl. 9.30
Torsdag den 25. april: 
Læseklub i konfirmandstuen kl. 19.00
Fredag den 26. april: 
Kolding Natkirke i Skt. Nicolai Kirke 
kl. 19.30-23.00

Marts: 
Torsdag den 2. maj: 
Generalprøve for konfirmander og 
forældre kl. 17.00-18.00
Søndag den 5. maj: 
Konfirmation kl. 10.30

Sdr. Stenderup Kirke

Zane, hendes mand Ole og sønnerne 
Daniel (tv) og Benjamin (th)

Langfredags-kors, 2018

Sidste års påskelilje-kors

Konfirmation

Søndag den 5. maj 2019 kl. 10.30 
konfirmeres følgende 9 konfirmander:
Amanda Bjerrum Andersen
Præstediget 9, 6092 Sdr. Stenderup
Clara Skjerning Frederiksen
Stenholtgade 2, 6092 Sdr. Stenderup
Tobias Thesbjerg Langkjær
Slunden 3, 6092 Sdr. Stenderup
Stine Østergaard Madsen
Møllebro 5, 6092 Sdr. Stenderup
Emma Augusta Nisbeth Mortensen
Stenderup Kirkealle 4, 6092 Sdr. Stenderup
Anne Sofie Nørtoft 
Møllebro 4, 6092 Sdr. Stenderup
Jes Langhoff Olsen
Stenholt 24, 6092 Sdr. Stenderup
Albert Helleskov Pedersen 
Stenholt 27, 6092 Sdr. Stenderup
Sofie Vogensen 
Gl. Ålbovej 15, 6092 Sdr. Stenderup
Vi ønsker konfirmanderne og deres familier 
hjerteligt tillykke med konfirmationen!

Sæt X i kalenderen  
den 28. maj 

Tirsdagsklubbens  
sommerudflugt går i år  

til Glud-Hjarnø


