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GUDSTJENESTER STENSTRUP LUNDE
Onsdag den 16. december 19 Koncert

Søndag den 20. december, 4.  s. i. advent 10.30

Torsdag den 24. december 14 og 16 13 og 15

Fredag den 25. december, Juledag 9 10.30

Søndag den 27. december, julesøndag 10.30

Torsdag den 31. december, nytårsaftensdag 13

Søndag den 3. januar, Hellig tre kongers 11.00 #

Søndag den 10. januar, 1. s. eft. H. tre konger 10.30

Søndag den 17. januar, 2. s. eft. H. tre konger 10.30

Søndag den 24. januar, Sidste søndag eft. H. 
tre konger 12 #

Tirsdag den 26. januar  9.00 Morgensang

Søndag den 31. januar, Septuagesima 10.30

Søndag den 7. februar, Seksagesima 10.30

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

Julehjælp
Stenstrup og Lunde kirkers menighedspleje uddeler hvert år julehjælp 
til et antal økonomisk hårdt trængte familier med hjemmeboende børn 
under 18 år – som bor i Stenstrup og Lunde sogne. 
Anmodning om julehjælp rettes til sognepræsten pr. brev, som skal afl e-
veres på Hundstrupvej 1 eller mail på alt@km.dk.
Formålet er at hjælpe familier og økonomisk trængte juleaften.

Søndag den 3. januar 
Gåtur Høje rundt
Traditionen tro mødes vi den første søndag i januar kl. 9.30 ved Lunde 
kirke og går Høje rundt, derefter er der gudstjeneste i Lunde kirke kl. 
11.00
Vi glæder os til at se jer!

Morgensang
Vi mødes igen til sang og hyggeligt samvær i Stenstrup kirke. Så vel-
kommen i Stenstrup kirke tirsdag den 26. januar kl. 9!

Foredrag i Stenstrup kirke 
onsdag den 27. januar kl. 19
Den 12. november blev sløret løftet for, 
hvilke nye sange, der kom med i den 
19. udgave af højskolesangbogen og 
hvilke sange, der røg ud. 151 nye sange 
har fundet vej til den nye sangbog og 
lidt færre er ikke at fi nde i bogen mere. 
Onsdag d. 27/1 kl. 19.00 holder vi sang-
time i Stenstrup kirke, hvor vi vil lære og 
afprøve fl ere af de nye sange. Organist 
Povl Chr. Balslev fra Vor Frue kirke, som 
selv nu er repræsenteret som komponist i 
højskolesangbogen står for aftenen og vil 
fortælle om sangene og grundlaget for 
den ”bedst sælgende bog” i Danmark

Det bliver især understreget i sangens sidste vers: 

Er stjernen bare pynt som træets kærter,
og har du fl ettet ægte julehjerter?
Har Gud mon tændt sit lys i dig og mig,
og har du ladet stjernen vise vej?
Ja, julens stjerne lyser, når jeg ser,
det barn i krybben er så meget mer. 

Julen står for døren, og derfor arbejdes der i kirkerne landet over på, 
hvordan bærer man sig ad med at holde julegudstjeneste for de millio-
ner af danskere, der plejer at komme i kirke den dag samtidig med, at 
man tager hensyn til coronarestriktionerne? 

I Stenstrup og Lunde kirker holder vi fi re korte gudstjenester i vore 
kirker. Husk at tage hensyn til hinanden, så regner vi med at vi får nogle 
gode gudstjenester med masser af god stemning, skøn musik og dejlig 
sang!

Lunde kirke den 24. december kl. 13 og kl. 15

Stenstrup kirke den 24. december kl. 14 og kl. 16

Vi laver også en optagelse af gudstjenesten, som vi lægger på vores 
hjemmeside, så den kan ses der den 24. december. 

Husk også at gudstjenesterne den 25. er gode at komme til, her vil vi 
også høre juleevangeliet og synge gode julesalmer.

Juleaftensgudstjenester i Stenstrup og Lunde 
kirker
Hvad er det, der gør jul til noget særligt,
gør stuen lys og hjertet varmt og kærligt?
Er det med jul og krybben julenat
mon ingenting, når stjernen skinner mat?
Nej, julens stjerne lyser, når jeg ser, det barn
i krybben er så meget mer

Sangen ”Hvad er det der gør 
jul til noget særligt” blev i 2015 
kåret som årets bedste julesang 
af DR`s seere og lyttere ved 
en konkurrence på radiokana-
len P2. Sangen minder os om, 
hvad  der er værd at huske i 
julen. Sangen er på den måde 
en moderne sang om barnet i 
krybben.

# Michael Ravnholt Westh

Menighedsrådsmøde: 
Næste møde er den 12. januar 2021 kl. 19.00 i konfi rmandstuen.


