lynge og uggeløse kirker

AUGUST

aktivitetsprogram 2019

Søndag 18. august kl. 14.00.

Den traditionelle koncert i den hyggelige præstegårdshave,
Ved Gadekæret 2 B, Lynge ved 8. Regiments Musikkorps. 

Foto: Simon Gram Gregersen.

Gudstjenester
August 2019
Søndag 4.8. Lynge Kirke kl. 10.30
7. s. e. trinitatis
ved Mads Jacob Iversen
Søndag 11.8. Uggeløse Kirke kl. 10.30
8. s. e. trinitatis
ved Mads Jacob Iversen
Søndag 18.8. Lynge Kirke kl. 10.30
9. s. e. trinitatis
ved Martin Corfix
Søndag 25.8. på Lynge
Kræmmermarked kl. 12.00
10. s. e. trinitatis
ved Mads Jacob Iversen

Gospelgudstjeneste ved Lynge
Byfest og Kræmmermarked
Søndag den 25. august kl. 12.00 i teltet på festpladsen.
Sangerinden Linda Andrews og hendes Gospel Singers og
sognepræst Mads Jacob Iversen.
Vi flytter endnu engang gudstjenesten til det store telt og håber, at
rigtig mange fra sognene ligesom forrige år vil slutte op om denne gospelgudstjeneste.
Vi byder samtidig de kommende konfirmander og forældre velkommen ved denne gudstjeneste.

Gudstjenester på Lyngehus kl. 14.00:
Torsdag 1.8: Mads Jacob Iversen
Torsdag 15.8: Martin Corfix

KLIP UD OG GEM



Konfirmation 2020
Tilmelding til konfirmation 2020 skal
ske digitalt via linket som står på vores hjemmeside www.lyug.dk. Husk
at skrive hvilken klasse og skole dit
barn går i, da undervisningen og
konfirmationen følges ad, klassevis.

Lynge-Uggeløse kirkers børnekor
Går du i 4, 5 eller 6. klasse og kunne du tænke dig at
udvikle din sangstemme og lære hvordan du synger
sammen med andre? Så kom og vær med til at synge i
Lynge-Uggeløse kirkers børnekor.
Det repertoire, vi vil arbejde med, vil primært være
salmer, højskolesange og korsatser, der egner sig til
gudstjenester.
Undervisningen foregår i Lynge Kirke på torsdage i tidsrummet kl. 15.30-16.30, Børnekoret
begynder torsdag 15. august kl. 15.30-16.30 i Lynge Kirke.
Ved spørgsmål kontakt korleder, Aya Krogh Jørgensen
på mail: ayajoergensen@gmail.com eller tlf.: 60676343
Se og hør, hvilke salmer der skal synges til højmessen om søndagen på vores
hjemmeside www.lyug.dk eller via App-en på telefonen: Kirkekalender
Følg med på facebook. Se under kirkerne i Lynge og Uggeløse.
Menighedsrådet har besluttet, at der fremover vil være kirkekaffe efter højmesserne.
Præsterne i Lynge-Uggeløse:
Martin Corfix mcor@km.dk tlf. 48 18 70 28
Mads Jacob Iversen mji@km.dk, tlf. 23 49 70 20
Marie Høgh orlov.

www.lyug.dk

LYNGE OG UGGELØSE SOGNE

