
Kirke-nyt

Aften-Kirke med Peter Hindbo

Denne sæson i »Aften-
kirke« har handlet om at 
skifte spor, skifte karriere 
og sadle om. Skiftet kan 
være noget, som man har 
drømt om. Noget, som man 
har følt, at man var nødt til 
at gøre — eller måske lige-
frem noget, som man blev 
tvunget til at gøre — pga. af 
nogle indre eller ydre om-
stændigheder. Dét med at 
være tvunget af nogle ydre 
omstændigheder. Dét kan sæsonens sidste gæste-prædi-
kant i dén grad skrive under på!

Torsdag den 13. januar kl. 19.00 får vi besøg af Peter  
Hindbo, som er født og opvokset her i Sdr. Stenderup. Peter 
var minkavler indtil november 2020, hvor han måtte aflive 
alle sine mink på sin og sønnen Andreas´ minkfarm i Jor-
drup. Denne aften fortæller han, hvordan det var at være 
tvunget til at nedlægge sit livsværk. Han fortæller om for-
tiden, men også om nutiden og fremtiden: Om nye drømme, 
nye muligheder og nye veje.

Peter har også været med til at vælge de læsninger fra  
Bibelen, som vi skal høre, og de salmer, som vi skal synge i 
»Aften-Kirke«. Vel mødt!

MandHatten-koret synger ved gudstjenesten

Søndag den 30. januar kl. 10.30, dvs. få dage før Kyndel-
misse, markerer vi, at vi er kommet halvvejs gennem  
vinteren. Den dag medvirker MandHatten-koret ved guds-
tjenesten.

MandHatten-koret synger en morgensalme, vintersangen 
»Det er hvidt herude» samt »Amazing Grace«.   Vi skal også 
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Husk 

Tirsdagsklub med John Schmidt  
den 4. januar kl. 14.30
Der lægges 25 kr. for kaffe m. brød. 
Alle er hjerteligt velkomne!
Sted: Sdr. Stenderup Kirkes konfir-
mandstue, Stenholtgade 2, 6092

synge fællessalmer med vintertema, f.eks. »Her vil ties, her 
vil bies« og »En rose så jeg skyde». 

Kom og vær med til at markere, at det er midvinter. Kom og 
hør MandHattenkoret. Kom og »syng kyndelmisse«: Om  
lyset, der brød frem — i ham — midt i den mørke vinter — 
om nat ved Betlehem. 

Tirsdagsklub: Om Brødremenigheden 
og Christiansfeld
 
Herrnhuterne. Gudsageren. 
Unescos verdensarvsliste. 
Det er nogle af de ord, som 
vi helt sikkert kommer til at 
høre i Tirsdagsklubben den 
8. februar (NB 2. tirsdag i 
februar måned) kl. 14.30.

Den dag får vi nemlig besøg 
af Jørgen Bøytler, som er 
præst for Brødremenig-
heden i Christiansfeld, Ph.d. 
i teologi, formand for Brødremenighedens danske mission 
(BDM) samt generalsekretær for den verdensomspænd-
ende Brødrekirke. Jørgen har — i en parentes bemærket 
— læst teologi på Aarhus Universitet samtidig med sogne-
præst Maria Frederiksen. Han vil fortælle os om Brødre-
menighedens og Christiansfelds spændende historie. 

Der lægges 25 kr. for kaffe med brød. Mødet finder sted i 
konfirmandstuen ved præstegården. Alle er hjerteligt vel-
komne!

Besøgsven

Vil du være besøgsven? 

Bjert-Stenderups besøgsvenner laver frivilligt socialt ar-
bejde nogle timer om måneden. Opgaven er at være besøgs-
ven hos et medmenneske, der har behov for det.

Peter Hindbo

MandHattenkoret

Jørgen Bøytler



Kirke-kalender for januar samt primo februar 

Januar: 

Lørdag den 1. januar: 
Gudstjeneste i flere af provstiets kirker 
— se dagspressen
Søndag den 2. januar: 
Gudstjeneste i Sdr. Bjert Kirke kl. 9.00 
og i Dalby Kirke kl. 10.30
Tirsdag den 4. januar: 
Tirsdagsklub med John Schmidt kl. 14.30
Søndag den 9. januar: 
Gudstjeneste kl. 10.30 
Tirsdag den 11. januar: 
Tirsdagssang kl. 14.30 i konfirmandstuen
Onsdag den 12. januar: 
Læseklub kl. 19.00 i konfirmandstuen
Torsdag den 13. januar: 
Aften-Kirke med gæsteprædikant kl. 19.00
Søndag den 16. januar: 
Gudstjeneste i Sdr. Bjert Kirke kl. 10.30 
og i Dalby Kirke kl. 10.30
Tirsdag den 18. januar: 
Tirsdagssang kl. 14.30 i konfirmandstuen

Søndag den 23. januar: 
Gudstjeneste med dåb kl. 10.30

Onsdag den 26. januar: 
Strikkeklub kl. 9.30 i konfirmandstuen

Torsdag den 27. januar: 
Menighedsrådsmøde kl. 18.30

Søndag den 30. januar: 
Gudstjeneste kl. 10.30. 
MandHatten-koret medvirker

Februar: 

Tirsdag den 1. februar: 
Tirsdagssang kl. 14.30 
(NB: Tirsdagsklub flyttet til 2. tirsdag i februar)

Søndag den 6. februar: 
Gudstjeneste i Sdr. Bjert Kirke kl. 10.30 
og i Dalby Kirke kl. 10.30
Tirsdag den 8. februar: 
Tirsdagsklub kl. 14.30 
(= 2. tirsdag i februar)

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. 

Aktiviteterne kan være samtale, samvær, en gåtur eller 
hvad, der ellers kan være behov for.

Vil du være besøgsven, kan du helt uforpligtende høre nær-
mere hos koordinator Vivi Myrtoft, tlf.nr. 6127 2535.

Vil du have en besøgsven?

Er du interesseret i at få en besøgsven til lidt hyggeligt sam-
vær, kan du kontakte de 2 lokale koordinatorer, som er Pia 
Raabe, tlf.nr. 6150 1700, hvis man bor i Sdr. Stenderup, og 
John Hansen, tlf.nr. 6186 4880, hvis man bor i Sdr. Bjert. 

Der vil blive afholdt et opstartsmøde, hvor man helt ufor-
pligtende kan se hinanden an, og se om det er noget.

Venlig hilsen Pia Raabe
Lokalkoordinator i Bjert-Stenderup 

kirkers besøgstjeneste

Strikkeklubben

Strikke/hækleklubben ved Sdr. Stenderup 
Kirke mødes en onsdag om måneden fra 
9.30 til ca. 11.00. Vi strikker og hækler 
bl.a. dåbs-klude til de nydøbte børn.
Vi hygger os og drikker kaffe.

Det er oftest den sidste onsdag 
i måneden, og datoerne fremgår 
af kirkens aktivitetskalender.

Alle er velkomne, og hvis du ønsker yderligere information, 
kan du ringe til Pia Raabe, tlf.nr. 6150 1700. 

Venlig hilsen Pia Raabe
Tovholder i strikkeklubben

Præst i hjemmehjælpen

Her i Sdr. Stenderup er der ikke så mange medlemmer af 
Folkekirken, at det »udløser« en fuldtidsstilling som præst. 
Jeg har derfor en halvtidsstilling her i sognet. Ved siden af 
mit virke her, arbejder jeg også som sorggruppeleder i 
Kolding Provstis sorggrupper for børn og unge. Dertil kom-
mer, at jeg siden 1/5-2020 har været præst i hjemmehjæl-
pen. Jeg er tilknyttet hjemmehjælpsdistrikterne i Taps og 
pr. 1/1-2022 også i Domhusgade. En præst i hjemmehjæl-
pen kan sammenlignes med en sygehuspræst, som er ryk-
ket ud af sygehuset, ind i hjemmeplejen og ud i borgernes 
eget hjem. Som præst i hjemmehjælpen er jeg et supple-
ment og en brobygger til borgernes/sognebørnenes egen 
præst. Jeg står til rådighed for samtaler med borgerne,  
deres pårørende og personalet i hjemmehjælpen. 

Ved siden af det er jeg også »tilkalde-præst« på sygehuset, 
når de faste sygehuspræster holder fri, og desuden bered-
skabspræst, som yder krisehjælp (enten selv eller sammen 
med det psykosociale beredskab) i forbindelse med ulykker 
og katastrofer.

At være præst er meget alsidigt og meget meningsfuldt!

Maria Frederiksen


