
Kirke-nyt
TAK til alle, der hjælper med stort og småt

Menighedsrådet, kirkens ansatte 
og præst Maria vil hermed gerne 
takke alle, som yder en frivillig 
indsats ved at hjælpe med 
stort og småt i og omkring Sdr. 
Stenderup Kirke! 

Tak til jer, som:
Står for Strikkeklubben, Læse-
klubben, Tirsdagsklubben, Tirs-
dagssang og Besøgstjenesten.

Tak til jer, som laver mad til »Kirke i børnehøjde«, »Sang i 
børnehøjde«, Skærtorsdag og høstfrokost.

Tak til jer, som holder foredrag eller er gæste-prædikanter.

Tak til jer, som kommer med juletræer, halm til Jesusbar-
nets krybbe, og blomster til høstgudstjenesten. 

Tak til jer, som synger, spiller, og er korleder ved og i kirken. 

Tak for lån af kunst.

Tak for pyntning af kirken og for maling af fastelavnstønder. 

Tak til jer, som går Luciaoptog i kirken og i konfirmandstuen. 
Tak til jer, som hjælper med mini-konfirmanderne eller er 
med til Jesus på Slottet. 

Tak til jer, som spiller Snapper eller Jule-engel ved 
børnegudstjenester. 

Tak til jer, som bager kage, laver kaffe, serverer, ja, hjælper 
ved kirkens arrangementer. 

Tak til jer, der har hjulpet med at søge fonde og midler til 
genetableringen af Kruses Have. 

Tak for hjælp med græsslåning, udsavning af pæretræ til 
cykelstativ, donation af stauder og jer, som gjorde projekt 
»Grøn Kirkegård« muligt

Tak for fortælling om fugle og bygning af fuglekasser. 

Tak til jer, der har doneret gifler, juice og andet godt til 
kirkens arrangementer.

Tak for hjælpen med at samle ind for Folkekirkens Nød-
hjælp og andre godgørende formål. 

Tak fra præst, ansatte og resten af menigheden — til jer, 
der sidder menighedsrådet.

Også tak til jer, som vi måske ikke har fået nævnt her, hvor 
pladsen er knap!

TUSIND TAK TIL JER ALLE — for næstekærlighed, del-
tagelse og samarbejde! Det betyder alverden! 

For: Kirke er noget, vi er og noget, vi laver SAMMEN! 

Januar 2023 — Sdr. Stenderup Kirke

Filmaften med »Rose«
   
Tirsdag den 17. januar kl. 
18.30 holder vi filmaften i 
konfirmandstuen. Vi ser den 
danske film Rose, lavet i 
2022 af Niels Arden Oplev. 
Niels Arden Oplev vandt den 
kirkelige filmpris »Gabriel-
prisen« for Rose. 

Gabrielprisen blev etableret i 
2002 på initiativ af Lands-
foreningen af Menighedsråd. Hensigten med prisen er at 
gøre opmærksom på film, der på et højt kunstnerisk niveau 
formår at gengive og skildre menneskelige vidnesbyrd, der 
er i samklang med evangeliet, og som giver tilskuerne en 
dybtgående oplevelse af åndelige, menneskelige eller  
sociale ideer og værdier. Bag prisen står Landsforeningen 
af Menighedsråd og en række andre kirkelige organisationer, 
bl.a. Kirke og Film. En jury bestående af medlemmer fra 
både kirkens og filmens verden finder vinderfilmen blandt 
de nordiske film, der det seneste år har haft premiere i en 
dansk biograf.
»Rose« handler om den skizofrene Inger og hendes rejse til 
Paris med sin søster og svoger. Historien, der er inspireret 
af Niels Arden Oplevs søster, Maren Elisabeth, er hjerte-
varm, og selvom den skildrer svære emner, er filmen en 
livsbekræftende oplevelse. Filmen viser også, hvordan den 
psykisk syge uundgåeligt mødes med mange forskellige  
tilgange. Den er på én og samme tid rørende, sjov og kom-
pleks — fuld af medmenneskelighed. 
Menighedsrådet byder på vin, øl, sodavand, og snacks, ost 
m.m. Det koster 50 kr. at være med. Kom og se en god film 
— og tal om den bagefter — sammen med andre! 

Altid allerede elsket

Onsdag den 18. januar kl. 17.00-17.45 står 
konfirmanderne fra både 8. a. og 8. b for en 
gudstjeneste i Sdr. Stenderup Kirke. 

Konfirmanderne arbejder med at lave  
gudstjenesten som en del af konfirmand-
undervisningen. Overskriften på konfir-
mandernes gudstjeneste er »Du er altid 
allerede elsket«. Kom og se, hvad konfir-
manderne har lavet — og hør, hvad det 
japanske ord »kintsugi« betyder… Konfir-
mandernes gudstjeneste er for deres fami-
lier, venner, OG FOR ALLE ANDRE, som har 
tid og lyst til at komme til eftermiddags-
gudstjeneste med lys, ord og sang! 

Velkommen herhid! 

TAK

 Hvad er kintsugi ?



Kirke i børnehøjde på en søndag

Mange børnefamilier har meget 
at se til i ugens løb. Derfor prøver 
vi noget nyt den 22. januar: 
Nemlig at holde børneguds-
tjeneste på en søndag! Tids-
punktet er også nyt. Vi begynder 
allerede kl. 16.30, så vi kan spise 
Lena og Joachims gode aftens-
mad kl. 17.00. Det betyder, at man kan være hjemme igen 
— og bade og putte — kl. 18.00! 

Der er ingen tilmelding og det er gratis at spise med. Vil 
man gerne give lidt for maden, kan man lægge lidt mønter i 
en skål i køkkenet (eller bruge MobilePay) og på den måde 
støtte kirkens to fadderbørn i Afrika. 

Håber, vi ses!  

Vintersange og vintereventyr

»Sneflokke kommer vrimlende«, 
»Det er hvidt derude« og »I sne 
står urt og busk«. De sange — og 
flere til — synger vi, når vi holder 
»Vintersang« torsdag den 26.  
januar kl. 19.00.

Mellem sangene læser Maria et kendt 
og elsket vintereventyr af H. C. Andersen. 
Så kom, tag et varmt tæppe og sæt dig godt til rette. Syng 
med på vinterens dejlige sange. Hør et godt eventyr og lun 
dig på en kop gløgg eller te. Sang-aftenen finder sted i kon-
firmandstuen og alle er hjerteligt velkomne!

Præstehistorier fra Fyn og Sønderjylland

Tirsdag den 7. februar kl. 14.30 
får Tirsdagsklubben besøg af 
præsten i Gram og Fole, Jo-
hannes Gjesing, og vi kan godt 
love: Det bliver en fest! 

Johannes Gjesing kalder sit 
foredrag: Præstehistorier fra 
Fyn og Sønderjylland — og nogle 
af dem er ikke engang løwn. 
Han præsenterer sig selv med 
følgende ord: 
»Johannes Gjesing er sognepræst og har levet sit præsteliv 
i Sønderjylland begyndende med Halk mod øst og nu Gram 
og Fole i vest. Han vil med humor fortælle om mennesker 
han har mødt og deres betydning for hans møde med 
Sønderjylland.

Gjesing er en meget brugt foredragsholder. Han er desuden 
fast skribent i Jyske Vestkysten, klummeskriver i forskel-
lige aviser, kulturvejleder på P1. Mange vil også kende ham 
fra hans historier i P4 syd og fra Radio Globus. I december 
har mange fulgt ham, da han gav asyl til et juletræ, der var 

for grimt til at stå på gågaden i Haderslev, hvilket blev en 
større historie i medierne. Han har også et Folkevogns- 
rugbrød, han laver radio fra. Så er man i det sønderjyske, 
kan man støde ind i Humørbussen. 

I 2022 blev han udnævnt til »æreshertug« i Haderslev Kom-
mune for sit engagement. Ud over præsteembedet er han 
brandmand, formand for byfesten Pins’ Mærken og sidder i 
mange bestyrelser — har en hund, der hedder Brorson — 
er professionel julemand og har alt for mange børn«

Tirsdagsklubbens møder holdes i konfirmandstuen ved Sdr. 
Stenderup præstegård, Stenholtgade 2, 6092. Der lægges 
25 kr. for æbleskiver og kaffe. 

Alle er hjerteligt velkomne! 

Johannes Gjesing

Anmeldelse

»Sjældent har jeg moret mig så meget som i går  
aftes, hvor min kollega Johannes E. Gjesing fortalte 
om sit præsteliv til et sognemøde. Ofte kan den slags 
være lidt patetisk, men Johannes gik humoristisk til 
sagen og fortalte erindringer med et tvist af skrøne. 
Nogle af historierne gik på kanten af det platte, men 
blev altid reddet på målstregen, fordi de blev fortalt 
så overbevisende og sluttede så overrumplende. 
Virkelige og fiktive hændelser flettede sig sammen i 
et sammenhængende virvar, der kunne konkurrere 
med Jørn Riel, når han er bedst. Mangler man et 
emne til en morsom foredragsaften, er Johannes le-
veringsdygtig».

(Egil Hvid-Olsen, præst i Bryndum og Vester Nebel)

Besøgstjenesten i Bjert/Stenderup

Vi består af en gruppe frivillige, som besøger vore 
ældre medborgere, som har lyst til en lille gåtur, en 
kop kaffe eller en lille snak.
Vi mangler frivillige. Så hvis du kan afse en time en 
gang om ugen eller hver fjortende dag, hører vi gerne 
fra dig. Henvendelse til:

• Pia Raabe, 6150 1700
• John Hansen, 6186 4880
• Vivi Myrtoft, 6127 2535

Datoer for menighedsrådsmøder i år 2023

19/1 – 22/2 – 30/3 – 27/4 – 25/5 – 22/6 – 17/8  
– 28/9 – 26/10 – 21/11 – 14/12



Kirke-kalender for januar samt primo februar 

Januar: 

Tirsdag den 3. januar:
Tirsdagsklub i konfirmandstuen kl. 14.30
Søndag den 8. januar:
Gudstjeneste kl. 10.30 NB i konfirmandstuen
Tirsdag den 10. januar:
Tirsdagssang kl. 14.30
Onsdag den 11. januar: 
Hel dag med konfirmandundervisning
Søndag den 15. januar:
Gudstjeneste kl. 10.30 NB i konfirmandstuen
Tirsdag den 17. januar: 
Tirsdagssang kl. 14.30
Filmaften kl. 18. 30
Onsdag den 18. januar: 
Eftermiddagsgudstjeneste v. konfirmanderne
kl. 17.00
Torsdag den 19. januar: 
Menighedsrådsmøde kl. 18.30
Søndag den 22. januar: 
Kirke i børnehøjde NB kl. 16.30 
+ aftensmad kl. 17.00
Tirsdag den 24. januar:
Tirsdagssang kl. 14.30 
Læseklub kl. 19.00 i konfirmandstuen
Onsdag den 25. januar: 
Strikkeklub kl. 9.30 i konfirmandstuen
Torsdag den 26. januar: 
Vintersang kl. 19.00 i konfirmandstuen
Søndag den 29. januar: 
Gudstjeneste kl. 10.30 i Sdr. Bjert Kirke 
og kl. 10.30 i Dalby Kirke
Tirsdag den 31. januar: 
Tirsdagssang kl. 14.30 i konfirmandstuen

Februar: 

Søndag den 5. februar: 
Gudstjeneste kl. 10.30 NB i konfirmandstuen
Tirsdag den 7. februar: 
Tirsdagsklub kl. 14.30 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. 


