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STENSTRUP & LUNDE KIRKER

KONCERT
I STENSTRUP KIRKE

Fredag den 2. december kl. 17.00

kan man igen i år kunne møde 3.m fra 
Svendborg Gymnasium i Stenstrup 

kirke. Klassen præsenterer deres helt 
egen julekoncert, med bl.a. sange fra 

TV’s julekalendere gennem tiderne, og 
3m’s egne, nye tolkninger af kendte 

julesange.

Koncerten varer ca. en time og alle er 
meget velkomne.

VI SKRUER ATTER OP FOR 
JULECHARMEN I 

GOSPELKORET ARISE
- OG DET ER I 

STENSTRUP KIRKE 
den 8. december kl. 19.00

Skal der jules ekstra i år, så tag familien 
med til Gospel-Julekoncert.

Vi lader julestemningen indtage 
både krop og sjæl i en aften med skønne 

engelske julehits som ’Carol of The 
Bells’, ’Oh Holy Night’, ’Decembersong’, 

’O Come All Ye Faithful’ i Pentatonix 
version og ’En rose så jeg skyde’ i korets 
helt eget arrangement - og alt i en ægte 
gospelstemning med masser af dejlige 
rytmer, klap og dans, store udladninger 

og stille smukke ballader.

- og selvfølgelig skal publikum også 
synge med - på både velkendt og nyt.

Gospelkoret Arise på omkring 50 
sangere med den engagerede korleder 
Christina Funch i spidsen og den altid 
veloplagte og dygtige pianist Rasmus 

Grønborg, er så attraktivt, at sangerne 
strømmer til fra alle verdenshjørner, 

nemlig fra Rudkøbing i syd og Odense i 
nord, Lundeborg mod øst og vestpå fra 
Gundestrup. Selvfølgelig har koret også 
mange medlemmer fra Svendborg og 

korets base omkring Skårup.

Der er fri entré og dørene åbnes 
kl. 18.30

KONCERT
I LUNDE KIRKE

MED CLAUS PRIES

Torsdag den 15. december kl. 16

- I 25 år har Claus Pries optrådt over 
hele landet, både med sine egne 

popsange og de bedste af de gamle, 
kendte og elskede popsange. Claus har 
en særlig evne til at skabe nærvær, når 

han optræder, en evne som vi mere end 
nogensinde har brug for. Så glæd dig til 
en skøn koncert i Lunde kirke - Der er 

gratis adgang til koncerten.

JULEHJÆLP
Stenstrup og Lunde kirkers menigheds- 

pleje uddeler hvert år julehjælp til et 
antal økonomisk hårdt trængte familier, 

som bor i Stenstrup og Lunde sogne.

På vores hjemmeside kan man finde et 
skema til udfyldelse. Skemaet sendes 
til sognepræsten på alt@km.dk eller 

afleveres på Hundstrupvej 1.

Stenstrup-Lunde Kirker

MUSIKGUDSTJENESTE
I STENSTRUP KIRKE
den 11. december kl. 14

Denne dag vil vi sammen synge nogle af 
adventstidens og julens bedste salmer. 
Efter gudstjenesten byder vi på en kop 

kaffe mm. i konfirmandstuen.

Gudstjenester og aktivitetskalender december 2022 Stenstrup Lunde

Fredag den 2. december Koncert 17.00

Søndag den 4. december 2. søndag i advent 10.00

Torsdag den 8. december Koncert 19.00

Søndag den 11. december 3. søndag i advent 14.00

Torsdag den 15. december Koncert 16.00

Søndag den 18. december 4. søndag i advent 10.00

Lørdag dem 24. december Juleaften 16.00 14.30

Søndag dem 25. december Juledag 10.00

Mandag dem 26. december 2. juledag 10.00

Lørdag dem 31 december Nytårsaften 13.00

GUDSTJENESTE
MED LUCIAOPTOG

I LUNDE KIRKE

Søndag den 4. december kl. 10

 holder vi en gudstjeneste, hvor både 
børne-og ungdomskoret medvirker 

med Lucia-optog. Efter gudstjenesten 
byder vi på kaffe, te, juice og småkager i 

våbenhuset!


