
Stenstrup & Lunde sogneMAJ - JULI 2022

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

STENSTRUP PLEJECENTER:  Torsdag den 2. Juni kl. 10.30 
ved Jendre Nørby Fyhn

NÆSTE MENIGHEDSRÅDSMØDE:  Torsdag den 9. juni kl. 19,00 
i konfi rmandstuen.

Morgensang
Vi mødes til morgensang i Stenstrup kirke 
tirsdag den 31, maj og den 28. juni kl. 9!

Sogneudfl ugt til Årslev 
kirke og Hestehavegård 
hverdagsmuseum
Torsdag den 2. juni
I år går turen til Hestehavegård hverdags-
museum, hvor vi får vores eftermiddags-
kaffe mm. Afgang fra Stenstrup kirke kl. 
13.30 og Lunde kirke kl. 13.35.

Turen er gratis, og alle er velkomne, men 
tilmelding er nødvendig senest den 30. 
maj til alt@km.dk eller på Tlf: 6226 1240.

Aktivitetsudvalget

I 2022 fejrer Folkekirkens 
Nødhjælp 100-års jubilæum
Det markerer vi i Lunde kirke med en 
musikgudstjeneste, hvor jazztrion ”Musik i 
spil” og kirkernes ungdomskor medvirker. 
Efter gudstjenesten bydes der på et glas 
vin og æblecider i våbenhuset. 

Vi skal bl.a. lære Lisbeth Smedegaard 
Andersen og Mads Granums ‘Du spør mig 
om håbet’, som har vundet Folkekirkens 
Nødhjælps 100-års sangkonkurrence, samt 
festlige pinsesalmer og korsatser. Der vil 
også være masser af fællessang den dag!

GUDSTJENESTER STENSTRUP LUNDE

Torsdag den 26. maj, Kristi himmelfartsdag 10.00

Søndag den 29. maj, 6. s. eft. påske 10.00

Tirsdag den 31. maj     9.00 Morgensang

Søndag den 5. juni, Pinsedag 14.00

Mandag den 6. juni, Anden pinsedag 10.00

Søndag den 12. juni, Trinitatis søndag 10.00 Havegudstjeneste

Søndag den 19. juni, 1. s. eft. Trinitatis 10.00

Søndag den 26. juni, 2. s. eft. Trinitatis 10.00

Tirsdag den 28. juni  9.00 Morgensang

Søndag den 3. juli, 3. søndag eft. Trinitatis 10.00

Søndag den 10. juli, 4. s. eft. Trinitatis 11.30 JNF

Søndag den 17. juli, 5. s. eft. Trinitatis  11.30 NO

Søndag den 24. juli, 6. s. eft. Trinitatis 11.30 TP

Søndag den 31. juli, 7. s. eft. Trinitatis 9 TP

Søndag den 7. august, 8. s. eft. trinitatis 11.30 JNF

JNF = Jendre Nørby Fyhn, TP = Torben Poulsen, NBO = Niels Brostrøm Overgaard

Havegudstjeneste i 
Stenstrup præstegårds-
have
Søndag den 12. juni rykker vi gudstjene-
sten ud i det fri. 

Efter gudstjenesten byder vi på kaffe, 
kage og kolde drikke til alle.

I tilfælde af dårligt vejr fl yttes gudstjene-
sten ind i Stenstrup kirke.

Medbring gerne klapstol eller andet at 
sidde på.

Skole for Kirke og Teologi
Sæsonen 2022 - 2023
Igen i år er der lavet et spændende pro-
gram med fi re temadage og studiekredse. 

NB: Hvis man gerne vil orientere sig 
nøjere og vide besked om tid og sted 
og evt. tilmelde sig skal man gå ind på 
hjemmesiden www.svendborgprovsti.dk/
skole-for-kirke-og-teologi

Man kan også henvende sig til Svendborg 
Provsti på tlf 62 22 50 37

Folderen ligger allerede nu i kirkerne.

Dåbsklude
Tirsdag den 21. juni kl. 10


