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GUDSTJENESTER STENSTRUP LUNDE
Søndag den 28. november, 1.  s. i. advent 10.30

Torsdag den 2. december 17 Koncert

Søndag den 5. december, 2. s. i advent 12#

Søndag den 5. december 19.30 
Koncert

Søndag den 12. december, 3. s. i advent 10.30

Torsdag den 16. december 19

Søndag den 19. december, 4. s. i advent 11.30¤

Fredag den 24. december, juleaften 16 14.30

Lørdag den 25. december, juledag 10.30

Søndag den 26. december, anden juledag 12#

Fredag den 31. december, nytårsaftensdag 13

Søndag den 2. januar, Helligtrekongersdag 11.30

# Niels Brostrøm Overgaard ¤Torben Poulsen #Jendre Nørby Fyhn

Adventshygge i konfi rmand-
stuen den 28. november!
Efter gudstjene-
sten går vi over i 
konfi rmandstuen, 
hvor hver fami-
lie kan lave en 
adventskrans. Der 
vil blive serveret 
æbleskiver mm.

Julekoncert i Stenstrup kirke 
2. december kl. 17
Torsdag den 2. december kl. 17 er der 
julekoncert 2 m`s på Svendborg gymnasium. 
Denne aften vil musikklassen synge highlights 
fra TV`s julekalendere og også lidt andet:
”Drømte mig en drøm” (Fra ”Absalons hem-
melighed”)
”Jul hele året” (fra Flyvende farmor”)
”I en stjerneregn af sne” (Fra Tvillingerne og 
julemanden”)
”Stjernerne små” (Fra Jesus og Josephine”)
”Santa baby”
”Let it snow” ”Vær velkommen Herrens år”

Hjertevarm julegospelkoncert
Gospelkoret ARISE med solister giver koncert 
i Lunde Kirke 
Søndag den 5. december kl. 19.30. Med 
varme julehjerter leverer Gospelkoret Arise i 
år en farverig koncert i Lunde Kirke søndag 
den 5. december. Koret, der består af 45 san-
gere fra hele det sydfynske område, vil fylde 
kirkerummet med julesalmer, christmas carols 

og englesang i spændende arrangementer af 
korets dygtige og dynamiske dirigent Christi-
na Funch Mellgren. Og som altid med korets 
faste og veloplagte pianist Rasmus Grønborg 
ved klaveret.
Aftenen vil bevæge sig fra Santa Lucia direkte 
over i julefunk og arrangementer af Pentato-
mix, traditionals som Go Tell it on the Moun-
tain, afrikanske rytmer, juleviser og meget 
mere - det hele med det velklingende kor og 
dygtige solister, der sætter ekstra krydderi 
på fl ere numre. Som en lille julegave bliver 
publikum inviteret til både at synge og klappe 
med. Gratis adgang – dørene åbnes kl. 19.00

Gudstjeneste med Luciaoptog
Søndag den 12. december kl. 10.30 i 
Stenstrup kirke holder vi en gudstjeneste, 
hvor både børne-og ungdomskoret medvir-
ker med Lucia-optog. Efter gudstjenesten 
byder vi på kaffe, te, juice og småkager i 
våbenhuset!

Julesalmesangsaften
Torsdag den 16. december kl. 19 vil vi sam-
men synge nogle af adventstidens og julens 
bedste salmer. Der vil også være forskellige 
musikindslag. Violinist Hanne Askou, kirkesan-
ger Signe Bak-Hansen og organist Christina 
Fnch Melgren vil sammen sørge for sang og 
musik.

Støttebod
Støttebod med håndarbejde m.m. fi ndes i 
Stenstrup kirke og konfi rmandstue søndag 
den 28. december og den 12. december i 
Stenstrup kirke. Hvis du mangler noget til en 
julegave er det der du skal kigge! Indtægten 
fra de solgte varer går ubeskåret til folkekir-
kens nødhjælp.
Tak til nørklerne og tak til jer, der køber og 
støtter!

Kirkebil: Henvendelse til Svendborg Taxa tlf. 7010 2122 Husk at bestille returbil!

Steensstrup Plejecenter: Gudstjeneste torsdag den 2. december i 
Stenstrup kirke kl. 10.30 ved Annie Løvig Thomassen
Gudstjeneste for Sydbo torsdag den 9. december kl. 10.30 i Stenstrup kirke

Julehjælp
Stenstrup og Lunde kirkers menighedspleje 
uddeler hvert år julehjælp til et antal økono-
misk hårdt trængte familier med hjemmeboen-
de børn under 18 år – som bor i Stenstrup og 

Lunde sogne. Anmodning om julehjælp rettes 
til sognepræsten pr. brev, som skal afl everes 
på Hundstrupvej 1 eller mail på alt@km.dk. 
Formålet er at hjælpe familier og økonomisk 
trængte juleaften.


