
Aften-Kirke med de nye ejere af Gl. Ålbo camping

Denne sæson i »Aften-kirke« handler om at skifte spor. Om 
at skifte karriere, men måske også lave et mere fundamen-
talt »livsbaneskift«. Det handler om at kaste sig ud i noget 
nyt, begive sig ud på nye veje, søge nye og andre udfordring-
er, bruge sine evner på en ny og anden måde — og måske 
også leve på en helt anden måde? Dét med at »leve på en 
helt anden måde« — dét kan gæste-prædikanterne i Aften-
Kirke onsdag den 22. september kl. 19.00 i den grad skrive 
under på! 

Denne aften får vi besøg af de nye ejere af Gl. Ålbo Camping, 
Martin og Christina Pedersen.  Parret har tidligere drevet 
virksomhed sammen. De har arbejdet i den danske dykker-
branche samt med indkøb og marketing, inden de overtog 
campingpladsen for lidt over et år siden. Hvad fik dem til at 
tage springet? Hvad drev dem dengang? Hvad driver dem 
nu? Hvilken tanker gjorde de sig før, under og efter? Hvor-
dan har det været at komme fra et parcelhus i Vonsild og 
8-16-job, og nu bo på en campingplads/deres fælles arbejds-
plads og hjem for dem og deres to piger? Og hvorfor har de 
mon sagt ja til at gæste-prædike om det — her — i deres 
nye lokalsamfund og sognekirke?  

Martin og Christina siger om sig selv: »En vandhund og en 
havfrue er det perfekte match til at drive en campingplads 
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specialiseret i dykning og lystfiskeri. Vi har begge tabt vores 
hjerter til Lillebælt og dens unikke natur- og kulturhisto-
riske fortællinger. Vi elsker samværet og den styrke, det 
giver at dele hverdagen med hinanden«. 

Hils på Christina og Martin. Hør deres overvejelser og tank-
er om deres »livsbaneskift«. Syng med på de salmer og 
sange, de har valgt — i Aften-Kirke onsdag den 22. septem-
ber kl. 19.00. 

Høstgudstjeneste

Søndag den 3. oktober kl. 10.30 afslutter vi den skønne sen-
sommertid med høstgudstjeneste og derefter høstfrokost i 
konfirmandstuen. Under gudstjenesten samler vi ind til vores 
to fadderbørn i Afrika. Der vil også blive mulighed for at  
bidrage via MobilePay.

Frokosten er gratis. Vi vil gerne have, at du tilmelder dig til 
graver Tove Kaiser senest den 24. september på tlf.nr. 7557 
1373 (tirsdag til fredag træffetid kl. 9.00-9.30) eller pr. e-mail 
til tove.kaiser@mail.dk.

Vi glæder os til at se dig!
Mange høsthilsner fra 

Sdr. Stenderup Menighedsråd

Tirsdagsklubben: Sang og fortælling v. John Schmidt

Tirsdag den 5. oktober kl. 14.30 
tager vi hul på en ny sæson i 
kirkens Tirsdagsklub. Tirsdags-
klubben arrangerer hyggeligt 
samvær i form af sogneeftermid-
dage med forskelligt indhold. 

Til at åbne sæson 21/22 har vi in-
viteret sanger, musiker, pædagog 
og psykoterapeut John Schmidt, 
som kommer med et musisk 
foredrag om at bruge musikken 
til at klare livets udfordringer. Han fortæller: »Mine ord og 
toner handler om, hvordan jeg bruger musikken, min tera-
peutiske baggrund og troen til at leve med kroniske smerter 
og manglende søvn. Sygdom har lært mig, at kroppen er 
min arbejdsgiver. Igennem et langt arbejdsliv har mit  
udgangspunkt primært været at imødekomme, hvad sam-
fundet 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 

Husk – husk – husk 

• Familiesang og Fælles spisning den   
 2. september kl. 17.30.
• Gåtur og madpakkespisning efter    
 gudstjenesten den 5. september. 

Martin og Christina Pedersen. Foto: Privat

John Schmidt



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 »fejlbar-
lighedens« fællesskab, og være et mere helt menneske 
sammen med andre. 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«. 

Tirsdagsklubbens møder holdes i konfirmandstuen ved 
siden af Sdr. Stenderup Præstegård, Stenholtgade 2. Der 
lægges 25 kr. for kaffe med brød. 

Alle er hjerteligt velkomne!

Konfirmation august 2021

Stort tillykke til konfirmanderne og deres familier

Kirkens Læseklub

Har du også svært ved at slippe en god bog? Så er læseklub-
ben måske noget for dig? 

Vi mødes i Konfirmandstuen med ca. 7 ugers mellemrum. 
Det er et bredt udsnit af bøger, vi læser, og det er ikke nød-
vendigt at have særlige forudsætninger for at deltage. Vores 
møder i efteråret er onsdag den 6. oktober kl. 19.00 og ons-
dag den 24. november, også kl. 19.00. 

Du er velkommen til at ringe til Merete Popp (75 56 80 04) 
for nærmere oplysninger eller til simpelthen at dukke op.

Venlig hilsen Merete Popp

Kirke-kalender for september og primo oktober

September: 

Torsdag den 2. september: 
Familiesang + fælles spisning kl. 17.30
Søndag den 5. september: 
Gudstjeneste kl. 10.30 + gåtur m. madpakker kl. 
11.30
Søndag den 12. september: 
Gudstjeneste i Sdr. Bjert kl. 10.30 
og i Dalby (Høst) kl. 10.30 
Søndag den 19. september: 
Gudstjeneste kl. 10.30
Onsdag den 22. september: 
Strikkeklub kl. 9.30 i konfirmandstuen
Aften-Kirke, ejerne af Gl. Ålbo camping 
gæste-prædiker, kl. 19.00
Torsdag den 23. september: 
Menighedsrådsmøde kl. 18.30 
i konfirmandstuen 
Søndag den 26. september: 
Gudstjeneste i Sdr. Bjert kirke kl. 9.00

Oktober: 

Søndag den 3. oktober: 
Høstgudstjeneste kl. 10.30 + frokost 
(NB tilmelding)

Tirsdag den 5. oktober: 
Tirsdagsklub kl. 14.30 i konfirmandstuen

Onsdag den 6. oktober: 
Læseklub kl. 19.00 i konfirmandstuen

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. 

Privatfoto taget af Torben Hestehave.


