
Alle helgen søndag 
den 7. november i begge kirker
Der er i mange kirker en tradition for, at man den 
første søndag i november, Allehelgensdag, oplæser 
navnene på dem, der i det forgangne år er døde/blev 
begravet/bisat i sognet.
Vi vil på denne dag ved gudstjenesterne kl. 14.30 i 
Lunde kirke og kl. 16.00 i Stenstrup kirke mindes dem, 
som vi har taget afsked med i det forløbne år. Selvom vi ikke længere har dem hos 
os, har de stadig en plads i vore liv og i vore hjerter. Under gudstjenesten kan man 
gå op og tænde lys, mens der spilles et musikstykke.
Der er også mulighed for at tænde et lys i våbenhuset efter gudstjenesten, som 
kan tages med ud på kirkegården. På den måde kan man markere, at det lys, der 
skinner i mørket, lyser for både de levende og de døde.

Velkommen til hverdagsgudstjeneste
i Lunde kirke den 11. november kl. 17.00
- en halv time med stilhed, bøn, sang, ord og musik 
- lige midt i din hverdag. 
Denne eftermiddag, som ligger på Mortens dag den 
11. november, skal det handle om biskoppen Martin af 
Tours, som gemte sig blandt gæs for at undgå at blive 
biskop.  Der serveres kaffe, te mm. I våbenhuset inden 
gudstjenesten fra kl. 16.30
Velkommen indenfor!

Morgensang i Stenstrup kirke
Vi mødes igen til morgensang og hyggeligt samvær 
tirsdag den 23. november kl. 9.00
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Steensstrup Plejecenter: Torsdag den 4. november kl. 10.30

GUDSTJENESTER STENSTRUP LUNDE
Søndag den 31. oktober, 23. s. eft. trinitatis 10.30

Søndag den 7. november, Allehelgensdag 16.00 14.30

Torsdag den 11. november 17.00

Søndag den 14. november 24. s. eft. trin 10.30

Søndag den 21. november, sidste s. i 10.30

Tirsdag den 23. november
Søndag den 28. november, 1. s. i advent 10.30

# Hanne Lundsgaard

kirkeåret

9.00 Morgensang

Menighedsrådsmøde: Tirsdag den 9. november kl. 19.00 i konfi rmandstuen.

Familiegudstjeneste
Søndag den 31. oktober holder vi en familiegudstjeneste i 
Stenstrup kirke kl. 10.30.
Det er den årlige BUSK-gudstjeneste. BUSK betyder børn, unge, sogn og kirke. 
Temaet for årets BUSK gudstjenesten er tilgivelse og hvad er tilgivelse overho-
vedet for noget? 
Efter gudstjenesten byder vi på sandwichs mm. i våbenhuset. 
Børne-og ungdomskoret medvirker ved gudstjenesten. 


