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STENSTRUP & LUNDE KIRKER

Vær med, når 

FOLKEKIRKENS 
NØDHJÆLPS 

SOGNEINDSAMLING 
løber af stablen  

søndag den 12. marts 2023.  
Sammen gør vi en forskel for 

mennesker i nød. 

Krig i Ukraine, eftervirkningerne fra 
corona og tydelige konsekvenser af 

klimaforandringer har kastet verden ud i 
en alvorlig fødevarekrise. 

Lige nu mærker vi alle de stigende priser 
og den skyhøje inflation, og særligt 

verdens fattigste lande er hårdt ramt. 
Lige nu har 345 millioner mennesker 

brug for akut fødevarehjælp. Det tal var 
i 2019 på 135 millioner. 

 Særligt lande som Etiopien og Kenya er 
hårdt ramt. Afrikas Horn oplever den 
værste sultkatastrofe i 40 år og ikke 

mindst her, dør mennesker af sult. Mere 
end 37 millioner børn og voksne oplever 

akut sult, og syv millioner børn under 
fem år er fejlernærede i regionen.  

Behovet for hjælp har  
aldrig været større.  

Bliv indsamler  
søndag den 12. marts 2023

Stenstrup-Lunde Kirker

DÅBSKLUDE
Det har været dejligt at kunne give 

dåbsklude væk til glæde for de 
mennesker, som er blevet døbt  

og deres familier. 

Vi mødes igen til håndarbejde og 
hyggeligt samvær den 14. marts kl. 10

MORGENSANG
SÅ VELKOMMEN I 
STENSTRUP KIRKE 

tirsdag den 28. marts kl. 9

Sæt allerede nu kryds ved datoen og 
meld dig som 

INDSAMLER ELLER CHAUFFØR 
hos Hanne Vest på 62263187/23713660 
eller andersen-vest@mail.tele.dk og del 

din søndag med verdens fattigste.

GENBRUGSHANDEL  
I STENSTRUP

Fra og med den 6. marts har vi fået lov 
til at have en bod med genbrugstøj og 
andet i blomsterbutikken i Stenstrup. 
Man kan læse mere om det på vores 

hjemmeside i marts. 

Man kan derfor fra den 27. februar 
aflevere sit brugte tøj i præstegården, 

Hundstupvej 1.  

Det tøj der bliver leveret, vil 
blive solgt til støtte Folkekirkens 

nødhjælps indsamling den 12. marts. 

Tirsdag d. 14. marts kl. 19.00 synger 

SNUK  
KONCERT 

I STENSTRUP KIRKE
Ungdomskoret fra Svendborg, der i år 

kan fejre sit 10 års jubilæum består  
af omkring 35 unge sangere  

mellem 16 og 23 år. 

Repertoiret er både rytmisk og klassisk 
og koret ledes af de to erfarne korledere 
Ulrich Klostergaard og Povl Chr. Balslev. 

Denne aften i Stenstrup vil der være 
musik af nyere klassiske komponister 
som bl.a John Rutter, Eric Whitacre og 
Kim Andre´ Arnesen på programmet, 

men også filmkormusik fra bl.a  
Ringenes Herre.

 I den rytmiske afdeling vil publikum 
kunne høre musik af bl.a Peter Gabriel, 

Radio Heads, Talking Heads men  
også af danske Annette Bjergfeldt  

og Søren Huus.

Gudstjenester og aktivitetskalender marts 2023 Stenstrup Lunde

Søndag d. 5. marts 2. s. i fasten 10

Torsdag den 9. marts Menighedsrådsmøde 16.30

Søndag den 12. marts, 3. s. i fasten 10

Tirsdag den 14. marts Koncert 19

Søndag den 19. marts, Midfaste 10

Søndag den 26. marts, Mariæ bebudelsesdag Jendre Fyhn 11.30

Tirsdag den 28. marts Morgensang 9

Søndag den 2. april, palmesøndag 10
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