
Få sat ansigt på det nye menighedsråd

Ole Baggesgaard, formand, født 1954 i 
Grindsted, gift med Søs, som rettelig 
hedder Ernestine Seedorff Juhl, bosat 
på Hundborgvej 3 i Sdr. Stenderup. Pen-
sioneret oberst fra forsvaret.

Jeg er gået ind i menighedsrådsarbejdet, 
da jeg gerne vil være med til at bevare og 
styrke vores kirke i Sdr. Stenderup 
herunder øge interessen for de mange 
tilbud, som kirken byder på.

Søren Hindbo, næstformand, født 1958 i 
Sdr. Stenderup. Samme sted som vi bor 
nu. Gift med Birgit, der er lærer på Sct. 
Michaels Skole i Kolding. Jeg er ansat 
ved Ørsted og er leder af det område, der 
er ansvarlig for, at strømmen fra vind-
møller til havs når frem til fordelings-
nettet på land.

Dette er min tredje periode i menigheds-
rådet. Jeg synes, det er en spændende opgave, og jeg tror, 
at vi alle ind imellem bliver overraskede over, hvor mange 
facetter og problemstillinger vi kommer omkring. Jeg 
synes, det er meget vigtigt at have en levende kirke i Sdr 
Stenderup. Vores vigtigste opgave er at sikre rammerne og 
indholdet omkring kirken og dens arbejde. 

Jens Kristian Jepsen, kasserer, født i 
1964, bosat på Frydenborgvej 42 i Sdr. 
Stenderup.  Jens Kristian Jepsens kom-
petencer omfatter økonomi, regnskab og 
revision, herunder juridiske og forret-
ningsmæssige sammenhænge.

Privat deles tilværelsen med kæresten 
Dorthe Merete Lykke Jensen. Sammen 
købte de ejendommen på Frydenborgvej 
i 2016. Fritidsinteresser: Natur, jagt og fiskeri — og nu også 
menighedsrådsarbejde. 

Lizzie Sørensen, kontaktperson. I 2016 
blev jeg valgt ind i Sdr. Stenderup Me-
nighedsråd og blev valgt som kontakt-
person. Arbejdsområdet er at være  
bindeled mellem menighedsråd og per-
sonalet. En post, som har været og er 
meget spændende og lærerig. Vi har en 
meget engageret medarbejderstab, som 
vi kan være stolte af. Jeg stillede op til 
menighedsrådet igen i 2020 for at være med til at fortsætte 
og udvikle aktiviteterne i og omkring Sdr. Stenderup Kirke. 
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Marianne Johansen, menigt medlem. 
Født i 1970, gift med Michael og har tre 
voksne børn. Bor på Gl. Ålbovej. Uddan-
net gartner og arbejder på Agtrupvig 
Planteskole. Det er min anden periode i 
menighedsrådet. Vil gerne være med til 
at bakke op om vores lokale kirke.

Aften-kirke

Denne sæson i Aften-Kirke har handlet 
om »naturen, slægtsgården — om det at 
høre til og være en del af en større sam-
menhæng og historie«. Til at runde sæ-
sonen af har vi inviteret Jens Christian 
Thulstrup/Busser, som tidligere boede 
på Ejnsgård i Frydenborg. 

Busser er også tidligere byrådsmedlem, har haft utallige 
bestyrelsesposter, og har i det hele taget haft et meget  
begivenhedsrigt liv. Jens Christian Thulstrup er gæste-
prædikant torsdag den 14. januar 2021 kl. 19.00.

Antallet af kirkegængere den aften vil afgøre, om vi må synge 
sammen eller om vi »må nøjes« med at høre vores kirke-
sanger synge for os. Vi bærer mundbind på vej ind og ud, 
undlader håndtryk, spritter hænder af og sidder med stor  
afstand. På den måde passer vi godt på os selv og hinanden. 

Vel mødt i ”Aften-Kirke” med Busser. 

Sangaftener: »Syng sammen Sdr. Stenderup«

• Syng om vinteren. 
• Syng om lyset. 
• Syng fra den nye Højskolesangbog. 
• Syng om påsken og foråret.

Kort sagt: Syng sammen, Sdr. Stenderup!

Sådan kalder vi de 4 sangaftener, som vi har planlagt.  De 
første to gange, hvor vi synger sammen, med hver sit næb, 
er torsdag den 28. januar kl. 19.00-19.45 og igen torsdag 
den 11. februar kl. 19.00-19.45.

Kirkens organist, Zane, og kirkesanger Majbritt, står for 
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Kirke-kalender for januar samt primo februar 

Januar: 

Fredag den 1. januar:
Gudstjeneste i flere af provstiets kirker 
— se Kolding Ugeavis og JV
Søndag den 3. januar:
Gudstjeneste i Bjert Kirke kl. 9.00 
og i Dalby Kirke kl. 10.30
AFLYST: Tirsdag den 5. januar:
Tirsdagsklub om Helligtrekonger 
v. Maria Frederiksen
Søndag den 10. januar:
Gudstjeneste kl. 10.30 
Torsdag den 14. januar:
Aften-kirke kl. 19.00: Jens Kristian Thulstrup/
Busser er gæste-prædikant
Søndag den 17. januar: 
Gudstjeneste i Bjert Kirke kl. 10.30 
og i Dalby Kirke kl. 10.30
Torsdag den 21. januar: 
Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen 
kl. 19.00
Søndag den 24. januar: 
Gudstjeneste kl. 10.30 
Torsdag den 28. januar: 
Syng om vinteren. Fællessang i kirken 
kl. 19.00-19.45

Søndag den 31. januar: 
Gudstjeneste i Dalby Kirke kl. 9.00 
og i Bjert Kirke kl. 10.30

Februar: 

AFLYST: Tirsdag den 2. februar: 
Tirsdagsklub om Brødremenigheden kl. 14.30

Søndag den 7. februar: 
Gudstjeneste kl. 9.00 v. MSF
Torsdag den 11. februar: 
Syng om lyset. Fællessang i kirken 
kl. 19.00-19.45. 

Søndag den 14. februar: 
Fastelavns-gudstjeneste kl.10.30 
— om FROST. Læs mere i næste Kirke-Nyt

musikken og synger for. Hvem ved, måske giver de også et 
lille nummer?

Vi synger i kirken, bærer mundbind på vej ind og ud,  
undlader håndtryk, spritter hænder af og sidder med meget 
stor afstand. På den måde passer vi godt på os selv og  
hinanden. Vi ser hinanden, er sammen, og synger sammen. 
Velkommen til den første gang, hvor vi skal synge vinter-
salmer og -sange: Torsdag den 28. januar, kl. 19.00-19.45. 

Velkommen til »Syng sammen, Sdr. Stenderup«! 


