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STENSTRUP & LUNDE KIRKER

BABYSALMESANG 
I STENSTRUP KIRKE

Onsdage kl. 10.30

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 

rasleæg 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 
kaff estund i kirken, hvor man kan blive 

hængende og hygge med de andre.

Tilmelding sker til Christina på 
mail@christinafunch.dk
62 25 11 28 (ikke sms).

DÅBSKLUDE
Vi mødes igen til hyggeligt samvær i 

konfi rmandstuen 
onsdag den 5. oktober kl. 10.

HØSTGUDSTJENESTER
I STENSTRUP OG LUNDE KIRKER

Onsdag den 28. september 

er der høstgudstjeneste i Stenstrup 
kirke kl. 17. Ved gudstjenesten 

medvirker børne og ungdomskorene.

Efter gudstjenesten byder vi på lidt 
at spise i konfi rmandstuen. Hvis man 

ønsker at spise med, bedes man 
tilmelde sig med navn og antal på 

alt@km.dk eller tlf: 62261240.

Søndag den 2. oktober 

Er der høstgudstjeneste i Lunde kirke 
kl. 10 efter gudstjenesten er der 

æblekage mm. I konfi rmandstuen.

Torsdag den 6. oktober  

holder vi høstgudstjeneste for Stenstrup 
plejecenter i Stenstrup kirke kl. 10.30

Vi glæder os til at se jer ved 
høstgudstjenesterne!

STENSTRUP-LUNDE OG KIRKEBY 

KIRKEKOR

BØRNEKOR 
FRA 1. - 3. KLASSE
onsdage 14.30 – 15.30

Vi synger hver onsdag i 
konfi rmandstuen/kirken i Stenstrup 

og Børnekoret medvirker ved børne- og
familiegudstjenester o.a. i de tre kirker.

- der går bus fra Issøskolen lige til døren.

UNGDOMSKOR 
FRA 4. - 9. KLASSE + OPEFTER

onsdage fra kl. 15.15 – 16.30

Ungdomskoret synger ved gudstjenester 
ca. 1-2 gange om måneden i de tre 

kirker og holder koncerter m.m.

Det er gratis og der kan ovenikøbet 
tjenes lommepenge ved at synge 

til gudstjenesterne.

Stenstrup-Lunde KirkerStenstrup-Lunde KirkerStenstrup-Lunde Kirker

Gudstjenester og aktivitetskalender oktober 2022 Stenstrup Lunde

28. september Høstgudstjenste 17.00

2. oktober 16. s. eft. Trin Høstgudstjeneste 10.00

6. oktober Høstgudstjeneste 10.30

9. oktober 17. s. eft. Trin 10.00

16. oktober 18. s. eft. Trin Jendre Fyhn 11.30

23. oktober 19.s. eft. Trin 9.00 10.00

25. oktober Morgensang 9.00

25. oktober Menighedsrådsmøde 19.00

30. oktober 20. s. eft. Trin 10.00

6. november Alle helgens dag 16.00 14.30


