lynge og uggeløse kirker

december

aktivitetsprogram 2018

Onsdag 28. november kl. 19.00
er der foredrag ved Birgithe Kosovic

Mellem løgn og overlevelse
Birgithe Kosovic fortæller om romanen ’DEN INDERSTE FARE’
Ægteskabsdrama og Danmarkshistorien i et.

Gudstjenester december 2018
Lørdag 1.12. dåbsgudstjeneste
Lynge Kirke kl. 10.30: Martin Corfix
Adventsandagt lørdag 1.12.
Lynge Kirke kl. 15.15: Martin Corfix
Søndag 2.12. 1. s. i advent
Lynge Kirke kl. 10.30: Martin Corfix
Søndag 9.12. 2. s. i advent
Lynge Kirke kl. 14.00: Marie Høgh
Torsdag 13.12. De Ni Læsninger
Lynge Kirke kl. 19.00: Marie Høgh
Søndag 16.12. 3. s. i advent
Lynge Kirke kl. 10.30: Martin Corfix
Søndag 23.12. 4. s. i advent
Uggeløse Kirke kl. 10.30: Marie Høgh
Mandag 24.12. Juleaften
Uggeløse Kirke kl. 14.00: Marie Høgh
Lynge Kirke kl. 15.00: Marie Høgh
Uggeløse Kirke kl. 16.00: Martin Corfix
Lynge Kirke kl. 17.00: Martin Corfix
Tirsdag 25.12. Juledag
Lynge Kirke kl. 10.30: Martin Corfix
Onsdag 26.12. 2. juledag
Uggeløse Kirke kl. 10.30: Marie Høgh
Søndag 30.12 Julesøndag
Lynge Kirke kl. 10.30 Marin Corfix
Mandag 31.12 Nytårsgudstjeneste
Uggeløse Kirke kl. 13.00 Marie Høgh
Gudstjenester på Lyngehus:
Torsdag 6. december kl. 14.00
ved Martin Corfix
Søndag 23. december kl. 14.00
ved Marie Høgh



KLIP UD
OG GEM

Erik Scavenius, leder af regeringen under besættelsen, er i manges øjne danmarkshistoriens
største landsforræder. Men her møder vi ham som menneske og som ægtemand i en udmarvende ægteskabskamp, da hans ja til at lede samarbejdet med tyskerne vækker gamle konflikter med hans kone til live. Krigens spørgsmål bliver således også hans egne: Hvor meget
af sin frihed skal man opgive for freden? Og hvor meget af sin fred skal man ofre for friheden?
Hvad er integritet, og hvad er underkastelse? Konflikten bliver sat på spidsen, da han forelsker
sig i en 27 år yngre korsetsyerske. Men hvem er denne kvinde, som tilsyneladende ikke har
nogen skrupler ved at nærme sig ham, den forhadte?

Lørdag 1. december kl. 15.15 i Lynge Kirke
er der adventsandagt ved Martin Corfix. Efter andagten går
optoget med fuld musik igennem byen og tænder undervejs
byens juletræer. Kirkernes børnekor medvirker både i kirken og
på Lynge Bytorv.

Torsdag 6. december kl. 19.30 i Uggeløse Kirke

er der julekoncert med Graabrødre Kammerkor
under ledelse af Egil Kolind. Kom i julestemning med
juleklassikkere, helt nye arrangementer og ældgamle julesange.
Vi præsenterer en vifte af kendte og ukendte korsange,
der udtrykker alt fra glæde og ro til drama og pjat. Du vil
blandt andet komme til at høre: O magnum mysterium
(af hhv. Lauridsen og Victoria), Når du ser et stjerneskud (Kolind),
Her kommer Jesus dine små (Bojesen), Barn Jesus og mange andre gode ørehængere.

Søndag den 9. december i Lynge Kirke

er der familiegudstjeneste kl. 14.00 ved Marie Høgh
”I denne søde juletid” - med efterfølgende adventshygge
I denne søde juletid skal man sig ret fornøje og det gør vi anden søndag i advent med gudstjeneste for hele familien kl. 14.00 i Lynge Kirke. Bagefter går vi i præstegårdslængen hvor
bordene er pyntet med rødt og gran og får varm kakao, gløgg og æbleskiver. Imens vi hygger
os kan du ønske din yndlings julesalme eller sang, som vi synger sammen. Derudover skal vi
høre engelske Christmas Carols og en lille julemedley af alle julens mest elskede og kendte
salmer og sange. I kan også flette et hjerte, klippe en nissemand eller en engel til juletræet
i julemandens juleklippeværksted for store og små. Vi slutter dagen med årets juleauktion,
hvor alle pengene går til sognets julehjælp, der forsøder juletiden for dem, der har det svært.
Medbring derfor gerne lidt kontanter og et bidrag til auktionen, en dåse julekager, marmelade,
julepynt eller hvad du finder på.
Vi glæder os til at se alle generationer til en stemningsfyldt og hyggelig eftermiddag.
Arrangementet er i samarbejde med Torsdagscafeen og medvirkende er:
Grethe Hermansen på klaver
Laila Maegaard og Hans Aagaard syner julemedley
Blokfløjtegruppen under ledelse af Birgitta Holst Olsson

De Ni Læsninger og Lucia-optog
Torsdag den 13. december i Lynge Kirke kl. 19.00 ved Marie Høgh
En af dagene på vejen mod Den Hellige Nat er Luciadagen den 13. December. Den fejrer vi
traditionen tro med ”De ni læsninger”, hvor børnekoret og elever fra 3. klasse indleder med
Luciaoptog. Bagefter læser konfirmanderne små tekster fra Bibelen, der peger frem og åbner
døren til julen. Teksterne spænder fra syndefald til forløsning, og det overordnede tema i
teksterne er Guds frelsesplan. Det handler om profeti og opfyldelse. Man kan også sige, at
teksterne fortæller om, hvordan mennesket blev væk fra Gud og i Kristus blev fundet igen.
Og sammen synger vi nogle af adventstidens og julens smukkeste og mest elskede salmer.
Efterfølgende får vi luciabrød, kaffe og kakao i Præstegårdslængen.
Menighedsrådsmøde tirsdag 11. december kl. 19.00 i Præstegårdslængen.
Præsterne i Lynge-Uggeløse:
Martin Corfix mcor@km.dk tlf. 48 18 70 28
Marie Høgh mahoe@km.dk tlf. 23 49 70 20
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