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Tale til Hanne Kobbelgaards indsættelse som sognepræst i Stenderup Sogn 2. april 2017 

v. menighedsrådsformand Tina Bjerre Thomsen 

 

Vi har i menighedsrådet været igennem en lang proces, som nu er ved at være ved vejs 

ende. 

For ca. 1 1/2 år siden, da Peter Gelstrup holdt som en af sognepræsterne, gik biskop Eluf 

Vestergaard i tænkeboksen.  

 

Efterfølgende meddelte du, Karl Lund, at du ville gå på pension fra 2017. Du har tit sagt, at 

hvis Elly stoppede så holdt du også. Det kan vi jo tolke som vi vil, håber dog ikke, det er fordi 

du ikke orkede at “forme” en ny formand. 

Sidste sommer meddelte Biskop Eluf Vestergaard så som vi alle ved, at vi skulle skilles fra 

Ansager og Skovlund og derved blive et selvstændigt pastorat med en ½ tids præst, som 

skulle være bosiddende i St/Kr. 

 

Ja, så fik vi meget travlt, for der skulle jo bygges en præstebolig, Nu er der jo ingen af os i 

menighedsrådet, der har den store erfaring med husbyggeri.  

Vi indhentede nogle tilbud og valgte Kurt Kirkegård AS som bygmester. 

Den 28. oktober 2016 startede byggeriet og i fredags, den 31. marts 2017, fik vi overdraget 

huset af Kurt Kirkegård. 

Vi har fået et rigtig flot hus på Krogagergårdvej, som vi er stolte af. 

Og der var rigtig mange til åbent hus fredag eftermiddag. 

 

I januar kom stillingsannoncen i præsteforeningens blad. 

Vi havde flere kvalificeret ansøgere, MEN valget faldt på DIG HANNE og du blev 

ENSTEMMIGT indstillet til stillingen som sognepræst ved Stenderup Kirke. 

Du og din mand Lasse gav os et rigtig godt indtryk af jeres lille familie ved samtalerne. 

Vi ved, du vil være præst for alle i sognet. 

Til prøveprædikenen og i dag forkyndte du det kristne budskab levende, aktuelt og 

nærværende. 

Og ved samtalerne indfriede du de forventninger, vi havde til en kommende præst. 

Du er indstillet på, at en præst skal være synlig i lokalsamfundet: 

Ja, som du selv sagde til samtalen: kan et smut til Købmanden efter 1 l mælk sagtens tage ½ 

time eller mere. Det har du jo prøvet så tit, når du har været med din far. Så du ved også lidt 

om, hvad det indebærer på godt og ondt at være præst i lokalsamfundet. 

 

Du er en glad og smilende pige, og det skinner igennem ved samtalerne med dig, at du har 

en vilje til at tage nye udfordringer op, og at du er meget engageret, og du vil rigtig gerne 

præstegerningen. 
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Vi har glædet os rigtig meget til i dag. Og det ved jeg, at I også har. 

 

Vi starter sammen på en ny EPOKE for Stenderup Sogn. 

Du er nyuddannet præst fra december 2016 og skal starte i din første stilling som præst. 

Vi blev selvstændig Pastorat 1. januar 2017.  Vi har dog haft 3 mdr. med en rigtig god vikar i 

Bodil Raakjær til at vænne os lidt til det. 

MEN vi må jo nok også sige, at det først er nu, hvor vi får vores egen præst, som skal bo på 

Krogagergårdvej, at vi rigtig kommer til at mærke forandringen med at have en præst 

boende. 

 

Den 2. april er en stor dag for Stenderup Sogn. Godt nok er der sket meget andet i verden og 

i Danmark som resten af landet husker: 

Vi havde jo det berømte slaget på Reden i 1801. 

Den 2. april 1805 blev H.C. Andersen født, de to ting står jo indprentet i danmarkshistorien. 

Derudover så CPR – nr. systemet dagens lys for første gang den 2. april 1968. 

Lars Larsen åbnede sin første butik i Århus den 2. april 1979. Det er jo sidenhen blevet til 

over 2400 butikker i 47 lande. 

Danmark fik sin første Kvindelig Biskop den 2. april 1995. Det var Lise Lotte Rebel, som blev 

indsat i Helsingør Domkirke. 

 

Men alt dette blegner jo lidt for os i Stenderup Sogn med indsættelsen af Dig HANNE som 

VORES nye præst. 

Vi skal alle på en rejse sammen ind i en ny tid for Stenderup Sogn. 

 

Vi som menighed, personale og menighedsråd skal så også huske at det kun er en ½ tids 

stilling du har ved Stenderup kirke. Du skal også varetage nogle opgaver ved henholdsvis 

Grindsted Kirke og Grene provsti. Det ved jeg, at du også glæder dig til, og du er glad for at 

du får nogle præstekollegaer at sparre med. 

Jeg håber, at alle er forstående over for Hanne. Der er rigtig meget hun skal sætte sig ind i. 

 

Personalet ved Stenderup Kirke og menighedsrådet håber på et rigtig godt samarbejde, hvor 

humor og arbejdsglæde har en central plads i vores samarbejde. 

Og HANNE, du skal vide at du altid kan komme til både personalet og os i menighedsrådet 

med stort som småt. 

 

Personalet og menighedsrådet er indstillet på at gøre alt, hvad vi kan for at rejsen må blive 

god og lang. 

 

Så Kære HANNE, LASSE og JOHANNES VELKOMMEN til Stenderup-Krogager 

 


