
udsendelser på DR med titlen »Beatles Forever«. I løbet af 
aftenen vil han spille fra sit bredt favnende bagkatalog, der 
spænder over egne kompositioner, transskriptioner af 
kendt og elsket musik, til musik lige fra Mozart til Metallica. 

Der er gratis entré, men det, der lægges i kirkebøsserne, 
går til kirkens to fadderbørn i Afrika. 

Organist Zane B. Christensen

Fastelavnsgudstjeneste med familie-teater  

Søndag den 23. februar er det fastelavns søndag. Den dag 
holder vi gudstjeneste for hele familien kl. 10.30. Man må 
gerne være udklædt til gudstjenesten, hvor vi får besøg af 
en gruppe, der hedder »Trio Fabula«. De vil opføre en 
musik-børne-forestilling, der hedder »JESUS«:

»Og det skete i de dage« proklamerer historiefortælleren, 
og fortsætter med sære ord som »indskrive«, »alverden« 
og »mandtal«. »STOOOP« siger Jesus mor, Maria »det er 
der ingen, der forstår. Bare fortæl, hvad der skete! Og brug 
almindelige ord«. Historiefortælleren lader musikken brede 
sig forklarende ud over den store fortælling om Biblens  
superhelt nr. 1: Jesus. Så er vi i gang!

Vi møder Josef, den ene og den anden Johannes, et brude-
par, en due og selvfølgelig Jesus venner, disciplene. Alle 
går de et stykke af vejen sammen med Jesus: Fra krybben i 
Betlehem til død og opstandelse i Jerusalem. Maria spiller 
og kommenterer med fra start til slut.

Undervejs spiser publikum madpakke med Jesus, ser ham 
gøre mirakler, helbrede og hører ham fortælle historier 
som ingen anden. Vi skal opleve sjov og alvor, lammende 
tristhed og stor glæde sammen.

Efter gudstjenesten er der tøndeslagning på gårdspladsen 
ved præstegården. Når årets kattekonger og dronninger er 
fundet, er der fastelavnsboller og saftevand/kaffe til alle i 
konfirmandstuen. Det er gratis, og der er ingen tilmelding. 

NY DATO: Familiesang

Torsdag den 6. februar kl. 17.30. 
Vi vil gerne invitere hele familien: 
børn, far, mor, søskende, børne-
børn og bedsteforældre, venner 
og naboer til en kort familiestund i 
Sdr. Stenderup Kirke. Vi vil synge salmer 
og sange med bevægelser og fagter, danse og klappe, 
hoppe og have det sjovt, og vi vil glæde os over at være sam-
men i sang.

Bagefter — kl. 18.00 — er der fællesspisning i konfirmand-
stuen. Der er ingen tilmelding, og det er gratis at spise med. 
Vil man gerne give lidt for maden, kan man lægge et par 
mønter i en skål, som står i køkkenet i konfirmandstuen. 
Pengene går til kirkens to fadderbørn i Afrika. 

Alle er hjerteligt velkomne!
Organist Zane B. Christensen

Vinterkoncert — fra Mozart til Metallica

Med guitarist Søren Bødker Madsen i Sdr. Stenderup Kirke 
torsdag den 20. februar kl. 19.00.

Søren Bødker Madsen spiller for dem, som kan lide både 
klassisk og rytmisk guitarmusik. Den alsidige klassiske 
guitarist er uddannet på et højt internationalt plan, bl.a. i 
Wien. Siden han i 1986 vandt 1. prisen i en international 
guitarkonkurrence, har han haft en omfattende koncert-
virksomhed i både ind- og udlandet. 

Ud over sine koncerter indspiller Søren musik, underviser i 
guitarspil på alle niveauer, komponerer, udgiver lærebøger 
i guitarspil, producerer video-tutorials til YouTube, sælger 
noder fra egen webshop og indgår tillige stilmæssigt i en 
bred vifte af samarbejde med danske musikpersonligheder 
— ikke mindst duoen The Blackbirds med Karoline Budtz. 
Han gør et stort arbejde for at formidle guitarmusik på en 
pædagogisk måde, og dette har bl.a. resulteret i en række 

Kirke-nyt
Sdr. Stenderup Kirke

Søren Bødker Madsen

Fra forestillingen »Jesus« af Trio Fabula



Kirke-kalender for februar samt primo marts

Februar: 

Søndag den 2. februar: 
Kyndelmissegudstjeneste i Dalby kl. 10.30
og i Bjert kl. 19.00
Tirsdag den 4. februar: 
Tirsdagsklub i konfirmandstuen 
kl. 14.30: Besøg af lederen af Kolding 
Selvhjælp, Jyta Popik
Torsdag den 6. februar: 
Familiesang i kirken kl. 17.30 og 
fælles spisning Kl. 18.00
Søndag den 9. februar: 
Gudstjeneste kl. 10.30
Søndag den 16. februar: 
Gudstjeneste i Bjert kl. 9.00 
og i Dalby kl. 10.30
Torsdag den 20. februar: 
Koncert med Søren Bødker Madsen 
kl. 19.00 i kirken
Søndag den 23. februar: 
Fastelavnsgudstjeneste med familieteater 
kl. 10.30. Tøndeslagning og fastelavnsboller
Onsdag den 26. februar: 
Strikkeklub i konfirmandstuen kl. 9.30. 
Bare kom — der er kaffe på kanden!
Torsdag den 27. februar: 
Menighedsrådsmøde kl. 19.00

Marts: 

Søndag den 1. marts: 
Fælles musikgudstjeneste kl. 10.30 
i Sdr. Stenderup Kirke 

Tirsdag den 3. marts: 
Tirsdagsklub kl. 14.30: Præst Gudmund 
Rask Pedersen om »Oplivning — leve til 
det sidste«

Onsdag den 4. marts: 
Læseklub i konfirmandstuen kl. 19.00

Søndag den 8. marts: 
Gudstjeneste kl. 9.00 + efterfølgende lands-
indsamling for Folkekirkens Nødhjælp.
Indsamlere mødes i konfirmandstuen efter 
gudstjenesten. Meld dig gerne som ind-
samler hos formand for menighedsrådet
og indsamlingsleder, Niels Jørgen Langhoff 
på tlf. 4019 1137 eller mail: njl@fensbjerg.dk

Fælles musikgudstjeneste

Søndag den 1. marts kl. 10.30 holder Sdr. Stenderup, Sdr. 
Bjert og Dalby kirker den årlige fælles musikgudstjeneste. I 
år holdes gudstjenesten i Sdr. Stenderup Kirke. Temaet for 
gudstjenesten har vi hentet i datoen »den første dag i 
marts«. Det skal handle om overgangen mellem vinter og 
forår. Om de første forårstegn, forårsbebudere og livets til-
bagevenden i mere end én forstand. Vi skal selvfølgelig 
synge Kaj Munks sang om den lille blå anemone. Om, hvad 
det dog var, der skete den første dag i marts. 

Flere kor, heriblandt Sdr. Stenderup kirkes voksenkor, samt 
kirkesanger, organister og præster fra de tre kirker med-
virker. 

Vel mødt til fælles musikgudstjeneste i Sdr. Stenderup Kirke 
— den første dag i marts — kl. 10.30

Tirsdagsklub: »Oplivning — at leve til det sidste«

I Tirsdagsklubben den 3. marts kl. 14.30 får vi besøg af Gud-
mund Rask Pedersen, som er præst i Vær og Nebel sogne 
ved Horsens. 

Gudmund Rask Pedersen vil 
tale om »Oplivning — leve til 
det sidste«. Han fortæller: 
»Vi må for det første leve til 
det sidste. Det er godt at 
kunne dø levende. Det er 
godt, at kunne live op, selv 
når perspektivet er blevet 
kort. Og i hvert fald kortere 
end det var engang – og 
hvornår er det ikke det?« 
Gennem diverse former  
for fortælling, herunder 
anekdoter og egne livshis-
toriebrokker samt skønlit-
teratur og den kristne grundfortælling ej at forglemme, vil 
foredraget kredse om oplivning, og — hvis det går godt — 
måske ligefrem være med til at bevirke det.

Gudmund Rask Pedersen har udgivet en række bøger i 
feltet litteratur & kristendom — senest bøgerne »Jeg har 
ladet mig fortælle«, »Noget om nåde« og »Lad os tale om 
det«.

Tirsdagsklubbens møder holdes i konfirmandstuen ved 
præstegården. Der lægges 25 kr. for kaffe med brød. 

Alle er hjerteligt velkomne!

Gudmund Rask Pedersen


