
SANG I KIRKERNE IGEN
Den 21. april kom der igen nye retningslinjer 
mht. håndtering af corona. Det betyder, at 
gudstjenesterne nu varer længere end 30 minutter, 
og vi må synge sammen igen.
Det er skønt, for musik og sang gør os glade. Der 
er mange undersøgelser, som viser, at når vi spiller og synger, bliver vi ikke 
alene glade, men vi sover også bedre og bliver mindre stressede, fordi 
kroppen udløser endorfi ner, der giver os overskud og får os til at slappe af .
At synge øger blodgennemstrømingen og skaber samtidig mere energi, 
velvære og en følelse af sammenhold. Det samme kan man også sige om 
det at gå i kirke. Her kan man komme, som man er og stille og roligt sætte 
sig, nyde musikken, sangen og samværet med andre mennesker.
Så der forfor glæder vi os til at se jer alle igen i Stenstrup og Lunde kirker til 
masser af sang og fællesskab!

Dåbskludestrik 
i Stenstrup og Lunde sogne
Efter en længere pause mødes vi igen tirsdag 
den 18. maj 
i konfi rmandstuen.
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Sognepræst
Annie Løvig Thomassen
Hundstrupvej 1, 5771 Stenstrup
Tlf. 62 26 1240
E-mail: alt@km.dk
Fridag: Fredag

Graver: Bente Fog Larsen
Kirkegårdskontoret,
Stenstrup kirkegård

Tlf. 6226 3020
Kontortid kl. 8-9

graverstenstrup@mail.dk

Præstesekretær: Pia Jonssen
Kontortid i præstegården normalt

tirsdag og torsdag kl. 10-12
Tlf. 6226 1240, mail pjo@km.dk

www.stenstruplundekirker.dk

GUDSTJENESTER STENSTRUP LUNDE
Fredag den 30. april 10.30

Søndag den 2. maj, 4. s. efter påske 10.30

Søndag den 9. maj, 5. s. efter påske 10.30
Torsdag den 13. maj, 
Kristi himmelfartsdag 10.30

Søndag den 16. maj, 6. s. efter påske 12.00#

Søndag den 23. maj, Pinsedag 10.30
Mandag den 24. maj, 
Anden pinsedag 12.00#

Onsdag den 26. maj
19.00

Foredrag

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

Menighedsrådsmøde: Tirsdag den 25. Maj kl. 19,00 i konfi rmandstuen

# Michael Ravnholt Westh


