Stenstrup & Lunde sogne
MAJ - JUNI 2022

GUDSTJENESTER
Søndag den 1. maj, 2. s. eft. påske

STENSTRUP

LUNDE

9.30 og 11.30
konﬁrmation

Søndag den 8. maj, 3. s. eft. påske

10.00

Fredag den 13. maj, Bededag

11.30#

Søndag den 15. maj

11.30#

Søndag den 22. maj, 5. s. eft. påske

10.00

Torsdag den 26. maj

10.00

Søndag den 29. maj, 6. s. eft. påske

10:00

Tirsdag den 31. maj

9 Morgensang

Søndag 5. juni, pinsedag
Mandag den 6. juni, anden pinsedag

Morgensang

Der er morgensang igen
tirsdag den 31. maj kl. 9.

Dåbsklude

14:00
10:00

Sogneudﬂugt til Årslev
kirke og Hestehavegård
hverdagsmuseum
Torsdag den 2. juni

Vi mødes igen den 3. maj kl. 10
i konﬁrmandstuen

Menighedsrådsvalg 2022

Afgang fra Stenstrup kirke kl. 13.30 og
Lunde kirke kl. 13.35.

Tirsdag den 10. maj kl.19:00
i konﬁrmandstuen.
Alle er velkomne

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

75-ÅRET FOR
DANMARKS BEFRIELSE

Arrangementet skulle have været afviklet
for to år siden, hvilket ikke på det tidspunkt kunne lade sig gøre. Derfor er det
ﬂyttet frem til torsdag den 5. maj.
Dagens program:

I år går turen til Hestehavegård hverdagsmuseum, hvor vi får vores eftermiddagskaffe mm.

I Stenstrup og Lunde sogne afholdes
der derfor offentligt orienteringsmøde.
Dagsordenen for mødet vil være at ﬁnde
på hjemmesiden i maj.

Seniorforeningen og Menighedsrådet
afholder mindefest og fejrer dermed

Kl. 09.00 Andagt i Stenstrup Kirke.

Kl. 10.00 Mindefest på Stenstrup
Plejecenter med (erstatningskaffe) kaffe og bolle med
smør.
Kl. 10.30 Indledning med afspilning af
fredsbudskab (Højtaleranlæg)
efterfulgt af festtale v. Rasmus
Petersen. Herefter fællessang.
Kl. 11.30 Frokost (Indkøbte sandwich til
betalende gæster)
Kl. 12.30 Underholdning v. Palle
Krabbe (Fre” på jord” – en
mindekoncert om kampen for
det, du har kært
Kl. 13.30 Andagt og afslutning
Alle er velkomne til at deltage hele dagen eller kun noget af dagen. Hvis man
ønsker frokost skal man tilmelde sig på tlf.
21213829. Vi glæder os til at se jer!

I 2022 fejrer Folkekirkens
Nødhjælp 100-års jubilæum

Det markerer vi i Lunde kirke med en
musikgudstjeneste, hvor jazztrion ”Musik i
spil”, kirkernes ungdomskor samt et lejlighedskor medvirker.
Efter gudstjenesten
bydes der på et glas
vin og æblecider i
våbenhuset.

Syng med i lejlighedskor
Pinsedag

Har du lyst til at synge i kor så har du
muligheden for at være med til at markere
Folkekirkens Nødhjælps 100års jubilæum
pinsedag den 5. juni kl. 14.00 ved en
musikgudstjeneste.
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!
Vi øver følgende datoer:
Torsdag den 12. maj kl. 19 - 20.30
Torsdag den 19. maj kl. 19 - 20.30
Onsdag den 25. maj kl. 19 - 20.30
Torsdag den 2. juni kl. 19 - 20.30
Generalprøve pinsedag med ungdomskor
og musikere kl. 12 - 13.30
STENSTRUP PLEJECENTER:
Torsdag 2. juni 10.30.

