
Stenstrup & Lunde sogne
Kirkeblad November 2020 

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

GUDSTJENESTER STENSTRUP LUNDE
Søndag den 1. november, 
Alle helgens dag 14.30 16.00

Søndag den 8. november, 22. s. eft. 
Trinitatis 10.30

Søndag den 15. november, 23. s. 
eft. Trinitatis 10.30

Torsdag den 19. november 19.00 Koncert

Søndag den 22. november, 
sidste søndag i kirkeåret 12.00*

Tirsdag den 24. november 
Morgensang 09.00

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

Menighedsrådsmøde: Den 18. november kl. 19.00 i konfi rmandstuen.

Alle helgen søndag den 1. november i begge kirker
Der er i mange kirker en tradition for, at man den første søndag i no-
vember, Alle helgens dag, oplæser navnene på dem, der i det forgangne 
år er døde/blev begravet/bisat i sognet.
Vi vil på denne dag ved gudstjenesterne kl. 14.30 i Lunde kirke og kl. 16 
i Stenstrup kirke mindes dem, som vi har taget afsked med i det forløb-
ne år. Selvom vi ikke længere har dem hos os, har de stadig en plads i 
vore liv og i vore hjerter. Under gudstjenesten kan man gå op og tænde 
lys, mens der spilles et stykke musik.
Der er også mulighed for at tænde et lys i kirken efter gudstjenesten, 
som kan tages med ud på kirkegården. På den måde kan man markere, 
at det lys, der skinner i mørket, lyser for både de levende og de døde.

Dåbsklude
Vi mødes igen til hyggeligt samvær i konfi rmandstuen tirsdag den 
3. november kl.10.

Foredrag og koncert om CV Jørgensen i Lunde Kirke
Torsdag den 19. november kl. 19.00 
”Livet er lykken når himlen er blå, når sommernatten ta’r os i ed, og når 
solsorten synger solen i sænk til skaberens fulde tilfredshed” lægger 
Anders Kærsig ud, og drager publikum ud på en fantastisk rejse ind i den 
gådefulde musiker, CV Jørgensen’s tekstunivers, hvor Skårup præsten vi-
ser sig som en sand entertainer. CV Jørgensen fyldte halvfjers i maj mens 
landet var lukket ned, og fejringen fi k aldrig vinger. Det laver Anders 
Kærsig og bandet “Det si’r sig selv” nu om på.

Med sig har præsten og debattøren nemlig tre århusianske rockmusike-
reThorkild Bisgaard, på sang og guitar, Niels Kilele på Percussion & Banjo 
og Kim Sagild på leadguitar i en lille intens trio, der giver musikken nerve 
og ordene vinger i deres fortolkninger af sangene. 

Det musikalske foredrag er for alle med interesse for CV Jørgensen rock-
poesi og teologi. Der er fri entré

Morgensang i Stenstrup kirke
Endnu engang sætter vi gang i stemmerne tirsdag den 24. november.
Måske risikerer du at blive udsat for et par nye salmer, men vi lover, at 
der også skal synges et par kendte eller fl ere i kirken. Vi begynder i kon-
fi rmandstuen, hvor der ikke synges.

Kordag med Verdensmusik den 7. november
Vi prioriterer højt at holde kor arbejdet i kirkerne i gang, og vi afholder 
også workshop med Betty og Peter Arendt som planlagt den 7. november.
Koncerten er fl yttet til Lunde Kirke og vi er desværre nødt til at begrænse 
publikum til famile og specifi kt inviterede pga. de nuværende restriktio-
ner, men vi regner med at optage koncerten og lægge den ud på stiftets 
youtubekanal.
Desuden vil sangene genlyde i kirkerne i løbet af året.
Hermed en hilsen fra kirkekorene

* Michael Ravnholt Westh


