
CV FOR POUL JOACHIM STENDER 
 
1956:  Født i Vintersbølle ved Vordingborg 
1976:  Samfundssproglig student fra Vordingborg Gymnasium 
1982:  Cand.theol. et exam.art. fra Københavns Universitet 
1983:  Sognepræst i Kirke Saaby-Kisserup pastorat på Midtsjælland 
1989:  Bestyrelsesmedlem i distriktsforeningen for Køge, Lejre, Roskilde provstier i 10 år 
1990:  Medlem af præsternes kriseberedskab i Roskilde 
1990:  Kulturkaravanens pris 
1991:  Initiativtager og formand for ”Folkekirken – for dig” Et toårigt medieprojekt for 17 sogne i 
Roskilde stift 
1992:  Frem til 1997 feltpræst for 1. Artilleriregiment på Sjælsmark kaserne 
1996:  Rejselegat fra Roskilde Stift til studier af ortodokse dødsritualer på Mani-halvøen 
1996:  Årets borger i Kirke Saaby sogn 
1997:  Præst i Los Angeles ved Danish Luthran Church, en dansk-amerikansk luthersk kirke. Fast 
klummeskribent et par år på ugebladet IN og Kristeligt Dagblad 
2000:  Præst igen i Kirke Saaby-Kisserup pastorat.  Barselvikariat som mediekonsulent for Roskilde 
stift.   
2001:  Medlem i 12 år af hovedbestyrelsen i Landsforeningen af Menighedsråd. Initiativtager til 
den kirkelige filmpris Gabriel. Formand for filmjuryen i 10 år 
2003:  3 måneders orlov. Brugt til studier i amerikansk homiletik ved bl.a. Chrystal Cathedral 
Preaching-School i Anaheim, Californien 
2006:   Indledte DR-kirken 
2007:  3 måneders studieorlov i Sydgrækenland om den græske ortodoksi 
2008:  Bispekandidat til bispeembedet i Roskilde. Klummeskribent et par år for MetroXpress.    
2008:  Madskribent for Kristeligt Dagblad og fortsat madskribent for avisen 
2010:  Bestyrelsesmedlem i Folkekirken.dk frem til 2012 
2012:  Modtager af Småbørneforeningens Familiepris (SAMFO) 
2014:  Blogger på kristendom.dk 
2014:  Præst på DR-kirken 
 
I årene 1992-2010 arrangør af adskillige teologiske kurser for præster i Grækenland og USA. 
Rejseleder i mine ferie for Akademisk Rejsebureau til Israel under titlen: I Jesu fodspor. Fast 
underviser i en årrække for Folkeuniversitet i ”Biblens Israel” og i ”Kristendommen i USA”.  
Adskillige foredrag for sognemenigheder og på Teologisk Pædagogisk Center. 
 
PUBLIKATIONSLISTE 
 
Forfatter til bøgerne: ”Blandede følelser”, (Unitas forlag)  ”Gud i vold” (Unitas forlag) og ”Præsten 
og Kogejomfruen” (Unitas forlag.  Oversat til norsk). ”Med Gud i sengen (Unitas forlag). ”Røde 
hunde gør ikke” (Kristeligt Dagblads forlag).  ”Vil du være rask. 40 indbydelser til at turde leve 
livet” (Eksistensen) 
 
Medforfatter til bøgerne: ”I skal leve” (Aros forlag),  ”Store ord” (Unitas forlag), ”Julesalme” 
(Unitas forlag), ”Eva og Adam og alle de andre” (Sesam forlag), ”Det tror vi på” (Sesam forlag) ”Det 



glade hjerte lever længst” (Lindhardt og Ringhof)  ”I første række” ( Aros forlag), ”I anden række” 
(Aros forlag).”Kære konfirmander” (Aros forlag). ”Som hos dig står” (Aros forlag). ”Tro på det” 
(Jepsen & Co) ”Vil du elske og ære” (Religions pædagogisk forlag).  Dagligt Brød (Bibelselskabets 
forlag). Tæt på krise og sygdom (forlaget Ella) 
 
 
Adskillige artikler og kronikker og klummer i aviser og tidsskrifter.  Blandt andet 
prædikenvejledninger i Præsteforeningens Blad og artikel om amerikansk homiletik 
 
Ny bog. Udkommer 1. december 2016 på Det danske Bibelselskab. 
 

 
 
 

 


