
Familiesang for hele familien

Torsdag den 30. januar kl. 17.30-18.00 vil vi gerne invitere 
hele familien: børn, far, mor, søskende, børnebørn og bed-
steforældre, venner og naboer til en kort familiestund i Sdr. 
Stenderup Kirke. Vi vil synge salmer og sange med bevæ-
gelser og fagter, danse og klappe, hoppe og have det sjovt, 
og vi vil glæde os over at være sammen 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!

Tirsdagsklub om Kolding Selvhjælp

I Tirsdagsklubben den 4. februar 
kl. 14.30 får vi besøg af den dag-
lige leder af Kolding Selvhjælp, 
Jyta Popik. 

Jyta vil fortælle om, hvad Kolding 
Selvhjælp er, og om, hvordan de 
arbejder. I løbet af sit foredrag vil 
hun uddybe, hvad selvhjælp er, og 
komme ind på Kolding Selvhjælps 
værdier, organisation, finansie-
ring, projekter, og fysiske ram-
mer. Hun vil også fortælle om, 
hvordan de mange frivillige i Kol-
ding Selvhjælp bliver uddannet, 
hvad de laver, og hvad de selv får 
ud af at være med.

Tirsdagsklubbens møder finder 
sted i Konfirmandstuen ved Sdr. 
Stenderup præstegård. Der læg-
ges 25 kr. for kaffe med brød. Alle 
er hjerteligt velkomne!

Vi ønsker alle et godt og velsignet nyt år!

Tirsdagsklub: Storm P. — alvorligt talt

Alle kender Storm P. for hans sjove 
tegninger. Selv her 100 år efter, at 
han var midt i sit liv, kan vi more os 
over hans satiriske tegninger, hvori 
han altid giver beskueren stof til 
eftertanke. Ofte krast afdækkende 
løgn og opblæsthed i borgerska-
bets selvforståelse, andre gange 
udfoldende en blot fredelig komik, 
andre gange igen med det ærinde 
at komme »den lille mand« til  
undsætning, ham eller hende der 
er kommet i klemme i systemet 
eller på anden måde har rendt sig staver i livet. 

Men Storm P. var også maler, hvad færre ved. Jeg så tilfæl-
digt en udstilling med nogle af hans billeder. Det var dem, 
der inspirerede mig til dette foredrag om manden og hans 
værk. Jeg viser billeder til. 

Ole Jørgensen

Tirsdagsklubben den 7. januar finder — som altid — sted i 
Konfirmandstuen ved Sdr. Stenderup præstegård. Der læg-
ges 25 kr. for kaffe med brød. Alle er hjerteligt velkomne!

Aften-Kirke om Norge

I denne sæson har Aften-Kirke 
handlet om at komme fra et andet 
land og måske også en anden 
kirkelig baggrund — og så være 
bosat i Danmark og have stiftet 
bekendtskab med Den danske 
Folkekirke. Margreet Smit fra Hol-
land og Joachim Rinck fra Tysk-
land gæste-prædikede i løbet af 
efteråret 2019. 

Torsdag den 9. januar 2020 kl. 
19.00 runder vi sæsonen af. Vi skulle have haft en gæste-
prædikant fra England, men af tidsmæssige grunde har han 
valgt at sige fra. Nu er vi så så heldige at have fået en gæste-
prædikant fra Norge: Denne aften gæste-prædiker Odd 
Trygve Hovden, som stammer fra Norge og bor ved Stende-
rup Hage. Odd vil fortælle om sin baggrund i Norge — og om 
sit møde med Danmark og Den danske Folkekirke. Vi skal 
synge en smuk sang på norsk og 3 salmer, som Odd har 
valgt til Aften-Kirke. 

Drop ind — fald ned — pust ud — Ånd ind! 

Kirke-nyt
Sdr. Stenderup Kirke

Ole Jørgensen

Odd Trygve Hovden

Jyta Popik. 



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 for januar samt primo februar 

Januar: 

Onsdag den 1. januar: 
Nytårsdag, Vi henviser til provstiets 
øvrige kirker
Søndag den 5. januar: 
Gudstjeneste i Dalby kl. 10.30 og 
i Sdr. Bjert kl. 19.00
Tirsdag den 7. januar: 
Tirsdagsklub kl. 14.30 — Ole Jørgensen 
fortæller om Storm P. 
Torsdag den 9. januar: 
Aften-Kirke kl. 19.00
Søndag den 12. januar: 
Gudstjeneste i Sdr. Bjert kl. 10.30 og 
i Dalby kl. 10.30
Onsdag den 15. januar: 
Læseklub kl. 19.00
Torsdag den 16. januar: 
Menighedsrådsmøde kl. 19.00
Søndag den 19. januar: 
Gudstjeneste kl. 10.30 
Søndag den 26. januar: 
Gudstjeneste kl. 10.30

Onsdag den 29. januar: 
Strikkeklub i konfirmandstuen kl. 9.30

Torsdag den 30. januar: 
Familie-sang kl. 17.30 og 
fælles spisning kl. 18.00

Februar: 

Søndag den 2. februar:
Gudstjeneste i Dalby kl. 10.30 og 
i Sdr. Bjert kl. 19.00

Tirsdag den 4. februar: 
Tirsdagsklub kl. 14.30 — Jyta Popik om 
Kolding Selvhjælp


