
GUDSTJENESTER STENSTRUP LUNDE
Søndag den 13. september
14. s. e� . Trinita� s 10.30

Tirsdag den 15. september
Valgforsamling 19.00 

Onsdag den 16. september
Indskrivningsgudstjeneste
Konfi rmander

19.00 

Søndag den 20. september
15. s. e� . trinita� s 10.30 12.00

Onsdag den 23. september
Genforeningsarrangement 19.00

Søndag den 27. september 
16. s. e� . trinita� s 10.30

Tirsdag den 29. september 
Morgensang 9.00

Søndag den 4. oktober
17. s. e� . trinita� s

10.30
Høstguds-
tjeneste

Torsdag den 8. oktober
Familiehøstgudstjeneste 17.00

Stenstrup & Lunde sogne
Kirkeblad september og oktober 2020

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

Menighedsrådsmøde: 
Tirsdag den 29. september kl. 19.00 i konfi rmandstuen.

Morgensang i Stenstrup kirke
Den 29. september kl. 9.00 mødes vi igen til sang og hyggeligt samvær. 
Denne gang mødes vi kl. 9.00 i konfi rmandstuen hvor vi byder på en kop kaffe 
og et stykke brød. Derefter forsætter vi i kirken med en lille sandagt som sædvanligt og 
derefter er det frit at komme med ønsker til, hvad vi sammen skal synge.

Vi glæder os til at se jer til en stemningsfuld formiddag 
alle er naturligvis meget velkomne!

Dåbsklude
Vi mødes til hyggeligt samvær igen den 6. oktober i konfi rmandstuen kl. 10.00

Babysalmesang 
i Stenstrup Kirke  
Onsdage kl. 11.30 fra d. 16. september.   
Kom og syng, dans og sans i kirkerummet 
sammen med dit barn (ca. 1-12 mdr.)
Vi synger lettere salmer og sange, lytter til orglets
smukke toner, blæser sæbebobler, laver fagter, 
rasler med rasleæg og har det hyggeligt sammen. Babysalmesang er for alle, der har lyst 
til en musikalsk stund i kirkens rum sammen med andre små børn og deres voksne. Du er 
velkommen, uanset hvad du tror på, og uanset hvor mange toner du har i livet ;-) Husk at 
din stemme er dit barns yndlingsstemme, fordi den er din stemme. Så lad os bruge vores 
stemmer sammen og give næring til børnenes spontane glæde ved musik.
Efter musikken er der en fælles kaffestund i kirken, hvor man kan blive hængende og 
hygge med de andre.
NB. Vi hjælpes alle ad med at overholde afstandskrav, håndhygiejne osv.
Tilmelding sker til Annie på 62261240 eller alt@km.dk efter først til mølle-princippet. 
Det er gratis at deltage.

Høstgudstjenester  
Søndag den 4. oktober har vi den traditionelle 
høstgudstjeneste i Stenstrup kirke, efter gudstjenesten 
byder menighedsrådet på lidt til ganen i våbenhuset. 
Torsdag den 8. oktober kl. 17.00 fejres efterårets høst 
i Lunde kirke ved en familievenlig høstgudstjeneste, 
hvor kirkekoret medvirker. Efter gudstjenesten 
serveres der ligeledes en forfriskning i våbenhuset.
Skriv gerne til undertegnede på alt@km.dk hvis man ønsker at være med.
Alle er velkomne til to festlig gudstjenester!
Onsdag den 16. september kl. 19.00
Vi holder introaften for kommende konfi rmander og deres forældre denne aften. 
Man bedes tage tilmeldingsblanketten med, den kan fi ndes på vores hjemmeside. 
Husk begge forældre skal skrive på blanketten, når der er fælles forældremyndighed. 
Vi glæder os til at se jer!

Menighedsrådsvalg 2020
Giv noget godt videre til vores børn!
Vi er 10 valgte medlemmer. Udover valgte 
medlemmer består rådet af præst og en 
repræsentant for de ansatte.
Menighedsrådet har ansvar for drift af kirke og 
kirkegård samt alle kirkelige aktiviteter både i kirker og konfi rmandstue.

Valgforsamling d. 15. september kl. 19.00 
i konfi rmandstuen, Hundstrupvej 1
Dagsorden til valgforsamlingen kan fi ndes på vores hjemmeside: https://www.stenstrup-
lundekirker.dk/

Genforeningsarrangement den 23. september kl. 19.00
I samarbejde med Lunde borgerforening markerer vi, at det i år 
100 år siden Sønderjylland blev genforenet med Danmark. 
Genforeningen aktualiserer temaer som grænsesætning, 
national identitet, historiebrug og mindesmærker. I Lunde sogn 
satte man for 100 år siden en Genforeningssten. 
Vi mødes ved Genforeningsstenen ved Højslunde på Højevej 20. 
Der vil være velkomst ved Lunde borgerforening og vi skal synge
”En lærke lettet”. Derefter fortsætter arrangementet i 
konfi rmandstuen, Hundstrupvej 1, Liselotte Kirkegård, tidligere 
sognepræst i Gudme og Brudager sogne vil komme og 
fortælle under titlen: 
”Man må trække en grænse, men hvor skal den gå” 
Dette citat fra en af Sigurd Barretts sange vidner om, 
at grænsespørgsmål stadigt tages under behandling 
– på en eller anden måde.
Nu ligger den dansk-tyske grænse jo fast og har ikke rokket sig 
de sidste 100 år. Det blev en grænse, som gav Danmark 
Nordslesvig eller Sønderland, sådan at landområdet kunne blive 
en del af kongeriget Danmark. Det fejrer vi her i 2020, hvor det er 
100 år siden, at denne store begivenhed fandt sted. 
Grænsesten rundt omkring i Danmark minder os også om, at det virkeligt var 
en skelsættende begivenhed både for Danmark og for Nordslesvig. 
Jeg vil i første halvdel af mit foredrag fortælle lidt om, hvad baggrunden historisk set er 
for genforeningen, om selve genforeningen og lidt om årene fra 1920 til i dag.
Anden halvdel af foredraget vil være en fortælling om mine personlige indtryk og erfa-
ringer her fra grænselandet, hvor det danske mindretal syd for 1920-grænsen holder fast 
i deres danskhed, vel vidende at grænsen ligger fast. For genforeningen efterlod jo et 
mindretal både på den danske og den tyske side af grænsen; mennesker, som trækker 
nogle grænser med hensyn til, hvor meget fl ertalskulturen skal dominere i deres liv. 
Liselotte Kirkegaard, Sydslesvig
Alle er velkomne, der serveres kaffe og kage undervejs.

Sognepræst
Annie Løvig Thomassen
Hundstrupvej 1, 5771 Stenstrup
Tlf. 62 26 1240
E-mail: alt@km.dk
Fridag: Fredag

Graver: Bente Fog Larsen
Kirkegårdskontoret,
Stenstrup kirkegård

Tlf. 6226 3020
Kontortid kl. 8-9

graverstenstrup@mail.dk

Præstesekretær: Pia Jonssen
Kontortid i præstegården normalt

tirsdag og torsdag kl. 10-12
Tlf. 6226 1240, mail pjo@km.dk

www.stenstruplundekirker.dk


