lynge og uggeløse kirker

DECember

aktivitetsprogram 2020

TILMELDING TIL GUDSTJENESTERNE:
LILLE JULEAFTEN, JULEAFTEN OG JULEDAG.

Da der kun kan være 32 personer i kirken, p.gr.a. Corona, skal man tilmelde sig til
gudstjenesterne lille Juleaften, Juleaften og Juledag.
Lille Juleaften er der gudstjeneste kl. 16.00, Juleaften er der 4 gudstjenester kl.
13.30, 14.30, 15.30 og 16.30. Juledag er der kl. 10.00 og 11.30.
Tilmeldingen til julens gudstjenester åbner 1. december.
Tilmeldingen sker via kirkens hjemmeside www.lyug.dk eller til kirkekontoret senest
23.12. kl. 13.00 på telefon 4818 8556.

Gudstjenester i december

Julekoncert i uggeløse kirke

Torsdag 26. 11. Uggeløse Kirke 19.00
Aftensang ved Martin Corfix

Torsdag 17. december kl. 19.30, hvor der vil være musik af F. Händel, B. Britten,
L. Andersen, H. Martin, danske salmer og jule pop. De medvirkende er Maria
Boelskov på harpe, Katrine
Corfix på tværfløjte og Aya Krogh
Jørgensen som sanger.

Søndag 29.11. Uggeløse Kirke 10.30
1. s. i advent ved Martin Corfix
Søndag 6.12. Uggeløse Kirke 10.30
2. s. i advent ved Christina Seersholm
Søndag 13.12. Uggeløse Kirke 10.30
3. s. i advent ved Martin Corfix
Søndag 20.12. Uggeløse Kirke 10.30
4. s. i advent ved Christina Seersholm

Torsdag 26. november kl. 19.00 i
Uggeløse Kirke ved Martin Corfix.

Julehjælp
Igen i år er det er muligt at søge
Lynge-Uggeløses Menighedspleje
om julehjælp, hvis man bor i LyngeUggeløse sogne.
Skriv en kort ansøgning og læg den i
kirkekontorets postkasse.
Ønsker du at støtte årets julehjælp kan
du lægge et bidrag i indsamlingsbøssen i kirken eller benytte MobilePay
nr. 56262.
Tak for ethvert bidrag!

www.lyug.dk

Menighedsrådet konstituerede sig som følgende: Formand Mette Schousboe,
næstformand og kontaktperson Ole Reimer Glynstrup, daglig leder Martin Corfix
og kasserer Rita Offersen. Læs yderlig på hjemmesiden www.lyug.dk

Aftensang

KLIP UD OG GEM

Præsterne i Lynge-Uggeløse:
Martin Corfix: mcor@km.dk
tlf. 48 18 70 28
Christina Seersholm, cse@km.dk
Tlf. 23 49 70 20

menighedsrsåd

Jagten på Jesus og Maria - adventskonkurrence
Det er snart jul og Jesus er blevet væk. Hans
mor Maria er gået ud for at lede efter ham, men
nu er hun også forsvundet. Hjælp os med at
finde dem og vær med i lodtrækningen om en
af vores julepræmier.
Hver søndag i adventstiden kan du hjælpe
os med at finde Jesus og Maria i nærheden
af enten Lynge eller Uggeløse kirke. Hold øje
med kirkernes hjemmeside og Facebook fra
1. søndag i advent – her vil vi lægge ledetråde
ud til julejagten. Til de større børn fra 10 år og
opefter vil der være en ekstra opgave, som
også skal løses for at deltage i ugens lodtrækningen.
Alle uanset alder kan være med i jagten i på Jesus og Maria. Har du fundet dem, så
kontakt præsten på cse@km.dk eller tlf. 23 49 70 20
Følg med på hjemmesiden www.lyug.dk eller på kirkens facebookside

LYNGE OG UGGELØSE SOGNE

