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STENSTRUP & LUNDE KIRKER

KYNDELMISSE- 
GUDSTJENESTE 
I STENSTRUP KIRKE 

den 2. februar kl. 15

’Kyndelmisse’ er det gamle danske ord 
for ’lysmesse’.

Lysmessen blev oprindeligt fejret  
den 2. februar for at mindes Jesu 

fremstilling i templet 40 dage 
efter sin fødsel. Folkeligt set er 

kyndelmisse blevet betragtet som 
vinterens vendepunkt hen mod 

foråret. I Stenstrup kirke vil vi holde 
kyndelmissegudstjeneste den 2. februar 

kl. 15. Kirken vil denne eftermiddag 
være oplyst af ekstra levende lys, og der 

vil også være mulighed for at gå op  
og tænde et lys.

Når vi i vores kirke fejrer kyndelmisse, 
lægger vi vægt på, at den er som et 
genskin af julen. I julen hører vi om 
lyset, der sprænger mørket, oplyser 
ethvert menneske og viser os nåden 

og sandheden. Det er der god mening i 
at blive mindet om midt i den lange og 
mørke vinter, hvor længslen efter lys 
og varme er størst. Vel er vinteren nu 

streng, men foråret er på vej! 

Efter gudstjenesten går vi i 
konfirmandstuen, hvor der bydes på  

en kop kaffe mm.

Vel mødt til en stemningsfuld 
eftermiddag!

Stenstrup-Lunde Kirker

DÅBSKLUDE
Tirsdag den 7. februar kl. 10

Vi mødes som sædvanlig i 
konfirmandstuen.

MORGENSANG 
I STENSTRUP KIRKE 

Vi mødes igen til morgensang  
tirsdag den 28. februar kl. 9.

Vi begynder i kirken og går bagefter 
sammen over i konfirmandstuen til 

mere sang, kaffe og hyggeligt samvær. 

BABYSALMESANG 
I STENSTRUP KIRKE

Onsdage kl. 10.30 fra den 1. februar 
til 29. marts (mimus den 15. februar)

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 

rasle-æg 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, hvor man kan blive 

hængende og hygge med de andre.

Tilmelding sker til 

Christina Funch Mellgren på  
mail@christinafunch.dk

Gudstjenester og aktivitetskalender februar 2023 Stenstrup Lunde

Torsdag den 2. februar 15

Søndag den 5. februar Septuagesima 10

Torsdag den 9. februar menighedsrådsmøde 16.30

Søndag den 12. februar Seksagesima 10

Søndag den 19. februar fastelavn, Torben Poulsen 11.30 

Søndag den 26. februar 1. s. i fasten, Jendre Fyhn 9

Tirsdag den 31. februar Morgensang 9 


