lynge og uggeløse kirker

februar

aktivitetsprogram 2020

Foredrag i Lynge Præstegårdslænge
Tirsdag den 4. februar kl. 19.00

Gudstjenester i februar
Søndag 2.2. Uggeløse Kirke kl. 10.30
Sidste s. e. Hellig 3 konger
ved Martin Corfix
Torsdag 6.2. Uggeløse Kirke kl. 17.00
Familiegudstjeneste
ved Mads Jacob Iversen
Søndag 9.2. Uggeløse Kirke kl. 10.30
Septuagesima
ved Martin Corfix
Søndag 16.2. Uggeløse Kirke kl. 10.30
Seksagesima
ved Mads Jacob Iversen
Søndag 23.2. Uggeløse Kirke kl. 12.00
Fastelavn
ved Martin Corfix
Onsdag 26.2. Uggeløse Kirke kl. 19.00
Aftensang ved Martin Corfix
Gudstjenester på Lyngehus kl. 14.00
Torsdag 13.2. ved Mads Jacob Iversen
Torsdag 27.2. ved Martin Corfix

KLIP UD OG GEM



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

Genforeningen i 1920 og drømmen om Danmark til Dannevirke ved
Museumsinspektør ved Mosede Fort, Kristian Bruhn I foredraget fortælles
hele forløbet op til Genforeningen i 1920 - vejen til den nuværende
dansk-tyske grænse. Udover den overordnede eller ”almindelige” historie
om Genforeningen, vil foredraget stille skarpt på Genforeningens ”tabere”.
Foredraget vil give et bud på, hvordan den såkaldte Dannevirkebevægelse opererede i det skjulte under og efter 1. verdenskrig; hvilke resultater
bevægelsen opnåede, og ikke mindst hvorfor det ikke lykkedes at nå det
egentlige mål: en grænse ved Slien - Dannevirke - Husum. Foredraget er
bl.a. baseret på arbejdet med Jonas Collins dagbøger 1918-19, som udkommer i 2020

Kyndelmisse, familiegudstjeneste
Torsdag 6. februar kl. 17.00 ved Mads Jacob Iversen.
Vi begynder med en relativ kort gudstjeneste i kirken i Uggeløse,
hvor børnekoret vil gøre os selskab og synge for og med os. Når
vi så er færdige i kirken, kører vi til præstegårdslængen for at spise en masse lækker spaghetti med kødsovs. Hernede vil vi nok
heller ikke kunne sige os helt fri for at synge en enkelt sang, eller
høre en enkelt oplæsning, hvad end det så bliver ved Mads eller
manden, der afskaffede kyndelmisse tilbage i 1770, Struensee.
Hvis der skulle være for langt mellem de to kirker, er man selvfølgelig også velkommen til blot
at møde op til én af de to ”etaper”. Der er sange og kødsovs nok til alle.
Giv os et praj på telefon 48188556 eller mail: lynge.sognhilleroed@km.dk om du/i spiser med.

FASTELAVNSGUDSTJENESTE og TØNDESLAGNING
Søndag den 23. februar kl. 12.00 i Uggeløse Kirke
En familiegudstjeneste ved sognepræst Martin Corfix for udklædte børn
og deres forældre. Bagefter samles vi til tøndeslagning i præstegården i Lynge, hvor vi sammen med KFUM-spejderne, Allerød-Lynge
Gruppe, slår katten af tønden. Når vi har kåret årets kattekonger og kattedronninger går vi ind i varmen og får fastelavnsboller og varm kakao.

Aftensang
Onsdag 26. februar kl. 19.00 Uggeløse Kirke ved Martin Corfix
De forbudte salmer og sange i Sønderjylland 1864-1920
Vi fejrer i år 100 året for genforeningen. De dansksindede sang på dansk,
men ifølge en preussisk forordning fra 1865 kunne myndighederne forbyde afsyngelse af danske sange og salmer af ”fornærmeligt eller ophidsende indhold i national henseende” f.eks. blev salmen ”Her vil ties, her
vil bies” stemplet suspekt. En anden forbudt salme var Adam Oehlenschlägers ”Lær mig, o skov at visne glad”, hvor der i 3. vers står ”Lær mig du lette sommerfugl at
sønderbryde tunge skjul, som nu min frihed tvinger”. Vi skal synge nogle af de ”forbudte” salmer
og høre historien om Grundtvigs pinsesalme, som myndighederne også havde det svært med.

LYNGE OG UGGELØSE SOGNE

