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GUDSTJENESTER STENSTRUP LUNDE
Søndag den 29. november 1. s. i advent 10.30

Søndag den 6. december 2. s. i advent 10.30

Torsdag den 10. december. Julesang 19.00

Søndag den 13. december 12.00*

Onsdag den 16. december. Koncert 19.00

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

Lucia i Lunde kirke 
anden søndag i advent
Søndag den 6. december 
2. søndag i advent 
er der Luciagudstjeneste 
i Lunde Kirke kl. 10.30 
Kirkekorene medvirker ved guds-
tjenesten med Luciaoptog og 
Julekorsatser.

Advent
Kirkeåret begynder første søndag i advent. Advent betyder ”komme” og adventstiden 
er beregnet på at forberede og opbygge os til Jesu fødsel i julen. De fi re sidste søndage 
inden d. 25. december er derfor 1. - 4. søndag i advent.  
I England fejrer man ”boxing-day” d. 25. december og åbner julegaverne om morgenen. 
Men i Danmark har vi svært ved at vente. Sank Hans dag d. 23. juni (Johannes døberens 
fødselsdag) fejrer vi allerede om aftenen d. 23. juni. Mortens dag d. 11. november fejrer 
vi aftenen før, nemlig d. 10. november, og der er også en tradition for at feste længe om 
aftenen pinselørdag, så man kan ”se pinsesolen danse” på hjemvejen – og så kan man 
altid sove længe pinsedag. Det er lidt det samme mht. nytårsaften og –dag.
Juleaften blev faktisk først offi ciel helligdag med den nye alterbog, der udkom d. 12. juli 
1992. Da tog man endelig til efterretning, at danskerne fejrede jul d. 24. december. Men 
stadig kan 4. søndag i advent og juleaften falde sammen, og det skyldes, at adventstiden 
tæller op til d. 25., og ikke d. 24. 
Anden juledag hedder d. 26. december og er Sankt Stefanus’ helgendag, og det har den 
været længe, før der overhovedet var nogen, der tænkte på at fejre jul. Stefanus var den 
første kristne martyr. Og anden juledag hører man ikke juleevangeliet i kirken om det lille 
Jesusbarn. Nej anden juledag hører man om steningen af Stefanus og om en, der hedder 
Saulus, der holder de andres kapper, imens de stener Stefanus. Saulus ændrede sig sene-
re og tog navneskifte til Paulus, og han blev også kristen.
Helligtrekonger: De vise mænd fra Østerland kunne ikke nå frem til juleaften, for de havde 
lang vej at rejse. Derfor ligger Helligtrekongers dag først d. 6. januar, og de første uger 
af januar hedder Helligtrekongertiden. At de vise mænd skulle være konger, var noget 
man tillagde dem på grund af deres fi ne gaver (guld, røgelse og myrra). Det er forskelligt, 
hvor mange søndage efter Helligtrekonger vi har. Det er bestemt af påsken. De tre sidste 
søndage i H3K-tiden er: ”Septuagesima” som betyder 70, dvs. 70 dage før påske, men i 
virkeligheden er der kun 63 dage til påske,
”Seksagesima” som betyder 60 og er dermed 60 dage før påske, i virkeligheden er der kun 
56 dage til påske. Så kommer Fastelavn, som indleder fastetiden.
Fasten: Jesus fastede i ørkenen i 40 dage, og fastetiden er derfor på 40 dage. Midt i 
ligger Mariæ Bebudelse, som ikke er en fastedag men en festdag. Den var bare nødt til at 
ligge her, for da er der lige 9 måneder til juleaften.
Påske: Påsken falder ikke på nogen fast dato. Den falder altid på den første søndag efter 
første fuldmåne efter forårsjævndøgn, og det er i marts-april.  
Kristi himmelfart: Påsken er kirkens vigtigste tid. Uden påskebegivenhederne med Jesu 
død og opstandelse var der aldrig blevet nogen kristendom. I apostlenes gerninger 
fortælles det, at Jesus viste sig for folk i fyrre dage efter sin lidelse og død, og så blev han 
taget op til himlen. Kristi Himmelfart ligger 40 dage efter påske.
Pinse: 10 dage efter er det pinse. Vi fejrer pinsedag, fordi det var ved pinsefesten, at Hel-
ligånden kom over apostlene, og her har den været siden.
Trinitatis: Derfor følger Trinitatistiden efter pinsen. Trinitatis betyder ”tre-enighed”, for nu 
er den kristne treenige Gud åbenbaret i al sin herlighed som Fader, Søn og Helligånd, så 
nu begynder kirkens lange hverdagstid, hvor vi i kirken hører Jesu lignelser og episoder 
fra hans hverdag med disciplene. Trinitatis rækker lige til 1. søndag i advent. Den første 
søndag i november er dog Alle helgens dag, hvor vi mindes vore kære afdøde, og samtli-
ge de trinitatis-søndage, der ligger efter Allehelgen er temaet ”de sidste tider”. Læsning-
erne er fra Johannes’ Åbenbaring, som er det sidste skrift i det nye Testamente. 
Så begynder vi igen med 1. søndag i advent, som skal forberede os til Jesu fødsel i julen. 
Der er meget i vores hverdagskalender, som kan virke uforudsigeligt. Hvordan ser det ud 
om et halvt år? Om et år? Skal vi stadig leve under regler som forsamlingsforbud, sprit og 
mundbind? Vi ved det ikke, men vi ved, hvordan kirkeåret forløber, vi kender alle hel-
ligdagene og højtiderne. Vi ved, at om lidt skal vi fejre jul.  Med de ord vil jeg ønske jer 
alle godt nytår og god adventstid og når den tid kommer rigtig glædelig jul! Annie Løvig 
Thomassen

Menighedsrådsvalg 2020
Vi har haft menighedsrådsvalg i Stenstrup og Lunde sogne. Det nye 
menighedsråd består af:

* Michael Ravnholt Westh

STENSTRUP SOGN: 
Birgit Findorf
Bjarne Fog Nielsen
Lisbeth Findorf
Ulla Vilhelmsen

Eva Lind Hansen
Louise Fuhr Rosengaard 
Johansen
Tommy Schytt (suppliant)

LUNDE SOGN:
Bjarne Andersen
Karsten Winther Hansen
Regner Nielsen
Stine Abildgaard Madsen

Et nyt år
Snart er endnu et år gået. Et år som vi aldrig vil glemme. Et år, som har 
handlet om corona, afstand, forsamlingsforbud, mundbind, sprit, smitte, 
tests og meget mere. Når vi siger ”nytår” tænker vi på d. 31. december, 
men i kirken har året en anden gang. Kirkens år løber lidt forskudt fra det 
”verdslige” år, for vi begynder tidligere. Kirkeåret er nemlig ikke lagt efter 
årstiderne og deres skiften, men har en anden gang. 

Julekoncert 
med Sally Sallingboe og 
Ungdomskirkekoret
i Lunde Kirke 
onsdag den 16. december kl. 19.00
Dejlige julemusik, julearier og 
julesalmer samt smukke engelske, 
svenske og danske korsatser. 
Medvirkende er også korledere Jakob 
Hedegaard og Christina Funch samt 
Sidsel Hvidbjerg på sang.

Julesalmesangsaften 
i Stenstrup Kirke 
Torsdag den 10. december kl. 19.00
Vi har til denne aften valgt nogle 
jule- eller adventssalmer både nye og 
gamle. Violinisten Hanne Askou vil 
sammen med organist Christina krydre 
aftenen musikalsk. 
Kom til en stemningsfuld aften med 
masser af fællessang! 
Vi slutter af med et glas gløgg i 
våbenhuset.


