
Han fortæller: Mine ord og toner handler om, hvordan jeg 
bruger musikken, min terapeutiske baggrund og troen til at 
leve med kroniske smerter og manglende søvn.

Sygdom har lært mig, at kroppen er min arbejdsgiver. Igen-
nem et langt arbejdsliv har mit udgangspunkt primært 
været at imødekomme, hvad samfundet gerne vil have af 
mig. I dag tænker jeg i stedet på, hvad jeg har at give, og 
hvordan det kan blive til gavn for andre. Det har ændret min 
måde at skrive sange på, være i relationer og finde værdi og 
mening med livet, i en for mig udfordrende tid. 

Jeg vil godt være med til at hylde »fejlbarlighedens« fæl-
lesskab, og være et mere helt menneske sammen med an-
dre. Det vil jeg også fordi, at især mange børn og unge lever 
med angst og diagnoser grundet alt det, som er tabuiseret i 
vores samfund. Livet er ikke perfekt, men også der, hvor det 
fremstår allermest dystert, er der lyspunkter. 

Venlig hilsen John

I denne tid holdes Tirsdagsklubbens møder i Forsam-
lingshuset, Dannevirke. Vi undlader at give hånd og at synge 
sammen. Vi holder god afstand, men glæder os til og over at 
være sammen! Der lægges 25 kr. for kaffe med brød. 

Alle er hjerteligt velkomne! 

Aften-Musik
Torsdag d. 8. oktober 
kl.19.00 i konfirmand stuen.

Hjertelig velkommen til efterårets Aften-Musik, som denne 
gang byder på »ønske-koncert«, hvor vi sammen vil synge 
din yndlings efterårssalmer og -sange! 

Vi spritter af og holder afstand! Vi må være 17 i konfirmand-
stuen, når vi synger. Hvis deltagerantallet overstiger det, 
synger aftenens kirkesanger for os. Velkommen til »ønske-
koncert« med efterårssalmer og -sange!

Organist Zane Christensen

Tak for samarbejdet til kirkesanger Eva Marie

Vores kirkesanger gennem 12 år, Eva Marie Georgi, har 
valgt at sige sin stilling op (pr. efter høstgudstjenesten), så 
hun bedre kan holde arbejde og fritid — job og bopæl — helt 
adskilt. 

Konfirmanderne 2020

Nyt menighedsråd i Sdr. Stenderup

I Sdr. Stenderup blev der — som i de fleste øvrige danske 
sogne — holdt valgaften den 15. september. Konfirmandstuen 
var fyldt under hensyntagen til corona.

Til nyt menighedsråd i perioden 29. november 2020 (som er 
1. søndag i advent) til 30. november 2024 blev valgt: Søren 
Hindbo, Lizzie Sørensen, Marianne Morthorst Johansen, 
Jens Christian Jeppesen og Ole Baggesgaard (3 blev gen-
valgt og 2 nye i menighedsrådet).
Som suppleanter i samme periode blev valgt: Merete Popp, 
Lene Højland, Pia Raabe, Rikke Hviid og Vibeke Petersson.
Der kan nu opstilles og indleveres en alternativ liste til  
menighedsrådet. Denne liste skal indleveres senest den 13. 
oktober. Hvis det sker, skal der være afstemningsvalg den 
17. november 2020.

Valgbestyrelsen takker for godt fremmøde og gode kandi-
dater til både menighedsråd og suppleanter. Det lover godt 
for sognets fortsatte udvikling de kommende 4 år.

Valgbestyrelsen 

Tirsdagsklub med John Schmidt

Tirsdag den 6. oktober kl. 14.30 tager 
vi hul på en ny sæson i kirkens Tirs-
dagsklub. Tirsdagsklubben arrangerer 
hyggeligt samvær i form af sogneefter-
middage med forskelligt indhold. Til 
at åbne sæson 20/21 har vi inviteret 
John Schmidt, som kommer med et 
musisk foredrag om at bruge musik-
ken til at klare livets udfordringer. 

Kirke-nyt
Sdr. Stenderup Kirke

Privatfoto. Fotograf Jim Lyngvild

John Schmidt



Kirke-kalender for oktober samt 
primo november

Oktober: 

Søndag den 4. oktober:
Høstgudstjeneste og frokost i 
A-huset kl. 10.30
Tirsdag den 6. oktober: 
Tirsdagsklub i Forsamlingshuset 
Dannevirke kl. 14.30: 
John Schmidt synger, spiller og fortæller
Torsdag den 8. oktober: 
Aften-Musik: »Ønske-koncert« med 
efterårssalmer kl. 19.00 i konfirmandstuen
Søndag den 11. oktober: 
Gudstjeneste i Dalby kl. 9.00 og 
i Bjert kl. 10.30
Søndag den 18. oktober: 
Afrika-gudstjeneste i Sdr. Bjert kl. 10.30 
Søndag den 25. oktober: 
Gudstjeneste kl. 10.30 i konfirmandstuen
Tirsdag den 27. oktober: 
Menighedsrådsmøde kl. 19.00 i 
konfirmandstuen
Onsdag den 28. oktober: 
Strikkeklub i konfirmandstuen kl. 9.30. 
Kom glad — der er kaffe på kanden!

November: 

Søndag den 1. november:
Allehelgens-gudstjenester kl. 15.00 og 
kl. 16.30 i konfirmandstuen

Tirsdag den 3. november: 
Tirsdagsklub i Forsamlingshuset 
Dannevirke kl. 14.30: Om Fødevarebanken 
— fra madspild til måltid

Torsdag den 5. november: 
Aften-Kirke i konfirmandstuen kl. 19.00: 
Søren Hindbo er gæsteprædikant

Glæd dig også til ...

Torsdag den 10. november: 
Kirke i børnehøjde kl 17.30
Torsdag den 18. november: 
Fælles sogneaften i Dalby Kirke om tro 
med Charlotte Rørth (»Jeg mødte Jesus«)

Eva Marie bliver heldigvis boende her i Sdr. Stenderup og 
beholder så sit nuværende arbejde i hjemmeplejen og som 
kirkesanger i Dalby Kirke, så vi kan stadig nyde hendes 
stemme ved særlige lejligheder såsom fælles musikguds-
tjeneste og 2. pinsedags friluftsgudstjeneste. 

På vegne af menighedsrådet, præst og ansatte her ved Sdr. 
Stenderup Kirke skal der lyde en stor tak til Eva Marie: 
Tak for din smukke sang og for klar og tydelig stemme-
føring under ind- og udgangsbøn. Tak for, at du har været 
korleder for kirkens voksenkor. Tak for din til tider skæve  
og meget forfriskende tilgang til tingene. Tak for at være 
dukkefører og skuespiller ved mangen en »Kirke i børne-
højde«. Tak for dine fantasifulde udklædninger til fastelavn 
og for at foreslå, at vi også fik en tønde til de voksne. Tak for 
jule-isskulptur af Maria med barnet. Tak for højtlæsning, 
for årlig ølsmagning til julefrokosten for menighedsråd og 
ansatte, og for »kirketøj« i smukke farver. Tak for, at du har 
delt din glæde ved og viden om dyr og naturen med os. Tak 
for flotte, anderledes og vidunderlige koncertoplevelser. 
Kort sagt: Tak for samarbejdet! Du og dine ønskes alt godt 
fremover!

Sdr. Stenderup kirke søger en ny kirkesanger. Der vil kom-
me et jobopslag inden længe. 

Allehelgensgudstjenester

Den 1. november er det Allehelgens søndag. Den dag er der 
tradition for at holde gudstjeneste for at være sammen om 
at mindes dem, vi hver i sær har mistet — og særligt min-
des vi dem, som er døde i sognet siden Allehelgens søndag 
sidste år. 

Vi inviterer de pårørende og læser navnene på de døde højt 
under gudstjenesten. På grund af corona og fordi kirken er 
ved at blive sat i stand indvendig, holder vi to kortere alle-
helgensgudstjenester i konfirmandstuen, nemlig en kl. 
15.00 og en kl. 16.30. Vi inviterer de pårørende til dem, der 
er døde i det forgangne  års først halvår, til gudstjenesten 
kl. 15.00 og de pårørende til dem, der er døde i det for-
gangne års andet halvår, til gudstjenesten kl. 16.00. 

Alle øvrige kirkegængere er velkomne til at komme til den 
gudstjeneste, der passer dem bedst. Vi skal høre ord fra Bi-
belen og ord til eftertanke — samt stemningsfuld harpe- og 
klavermusik og smuk solosang. 

Kontaktoplysninger:
Sognepræst Maria Frederiksen 7557 1081

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


