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GUDSTJENESTER

STENSTRUP

Søndag den 20. juni, 3. s. eft. trinitatis

14 Havegudstjeneste

Fredag den 25. juni

19 Koncert

LUNDE

Søndag 27. juni, 4.s. eft. trinitatis
Tirsdag den 29. juni

9 Morgensang

Søndag den 4. juli, 5. s. eft. trinitatis

10.30

Søndag den 11. juli, 6. s. efter trinitatis
Søndag den 18. juli, 7. s. eft. trinitatis
Søndag den 1. august, 9. s. eft. trinitatis

10.30

Vi mødes den 29. juni kl. 9 i kirken. Efter vi har holdt en lille
andagt kirken går vi i konﬁrmandstuen, hvor der bydes på
kaffe og rundstykker.
Vi synger sammen i konﬁrmandstuen, og man kan komme
med ønsker til, hvad vi skal synge fra højskolesangbogen. Vi
glæder os til at se jer alle igen!
Alle er naturligvis meget velkomne!

10.30

Klassisk koncert

9#
9#

Søndag den 25. juli, 8. s. eft. trinitatis
12¤

# Torben Poulsen ¤ Niels Brostrøm Overgaard

Kirkebil: Henvendelse til Svendborg Taxa tlf. 7010 2122. Husk at bestille returbil!
Menighedsrådsmøde: Onsdag den 16. juni kl. 19,00 i konﬁrmandstuen
Gudstjeneste Stenstrup plejecenter den 5. august kl. 10.30

Havegudstjeneste i Stenstrup præstegårdshave

Søndag den 20. juni rykker vi gudstjenesten ud i det fri. Ved gudstjenesten
medvirker kirkernes børne- og ungdomskor. Efter gudstjenesten byder vi på
kaffe, kage og kolde drikke til alle. I tilfælde af dårligt vejr ﬂyttes gudstjenesten
ind i Stenstrup kirke. Medbring gerne klapstol eller andet at sidde på.
Sognepræst
Annie Løvig Thomassen
Hundstrupvej 1, 5771 Stenstrup
Tlf. 62 26 1240
E-mail: alt@km.dk
Fridag: Fredag

Morgensang i Stenstrup kirke

Fredag den 25. juni kl. 19.00 i Stenstrup Kirke.
Sopran, Lise Bech Bendix - ﬂøjtenist, Eva Østergaard og pianist,
Berit Juul Rasmussen.
Aftenens koncert vil være fyldt med klassiske romantiske perler
fra Mozart til Carl Nielsen.
De tre musikere har spillet kirkekoncerter, Lied-koncerter,
slotskoncerter og i nye musikforestillinger på den Odenseanske
Internationale HC Andersen Festival.
De er alle solistuddannede fra Musikkonservatoriet i henholdsvis Odense og Aarhus, og ud over at være meget aktive
udøvende musikere rundt i hele landet, er de alle tre meget
engagerede i at dygtiggøre den nye generation at klassiske
musikere, da de alle er undervisere på Syddansk Musikkonservatorium.

Præstesekretær: Pia Jonssen
Kontortid i præstegården normalt
tirsdag og torsdag kl. 10-12
Tlf. 6226 1240, mail pjo@km.dk

www.stenstruplundekirker.dk

Lise Bech Bendix - sang

Berit Juul Rasmussen - piano

Eva Østergaard - ﬂøjte

Graver: Bente Fog Larsen
Kirkegårdskontoret,
Stenstrup kirkegård
Tlf. 6226 3020
Kontortid kl. 8-9
graverstenstrup@mail.dk

