lynge og uggeløse kirker

juli

aktivitetsprogram 2020
Genforeningskoncert i Lynge præstegårdshave
med ”Genforenings Oktetten”

Søndag 16. august kl. 14.00.
”Genforenings Oktetten” bringer et glemt kapitel i erindring.
Den 5. maj 1920 vendte den danske soldat tilbage
til Sønderjylland, og de danske militære musikkorps
gjorde deres bedste for at gøre begivenheden så
højtidelig og festlig som mulig med dansk musik.
Særlig opmærksomhed vakte Sønderjysk Kommandos musikkorps ved Rytterstyrken i Tønder, der gjorde stor lykke, idet det var beredent og derfor kunne komme
helt ud i de små nordslesvigske landsbyer i marskegnene og spille dansk musik.
Det var en vigtig kulturel manifestation efter 56 års udlændighed og 4 års krig med
savn og sult at kunne høre levende, festlig, dansk musik i de små landsbyer. Der vil
blive spillet musik fra de gamle nodebøger fra Rytterstyrkens Musikkorps i Tønder.

Gudstjenester i juni-juli
Søndag 28.6. Uggeløse Kirke 10.30
3. s. e. trinitatis
ved Martin Corfix

Sognepræst har opsagt sin stilling

Marie Høgh har opsagt sin præstestilling pr. 15.juni 2020 i Lynge-Uggeløse, da hun
har fået en stilling tættere på sin bopæl i Tølløse. Vi har fået nogle gode velkendte
præster til at vikariere for os gennem sommeren. Efter sommerferien vil vi så søge
efter en ny fast præst til vores sogne.
Vi siger tak til Marie Høgh for indsatsen hos os gennem de seneste fire år.

Søndag 5.7. Uggeløse Kirke 10.30
4. s. e. trinitatis
ved Martin Corfix
Søndag 12.7. Uggeløse Kirke 10.30
5. s. e. trinitatis
ved Martin Corfix

Konfirmation 2021

Søndag 19.7. Uggeløse Kirke 10.30
6. s. e. trinitatis
ved Per Erik Bohlbro
Søndag 26.7. Uggeløse Kirke 10.30
7. s. e. trinitatis
ved Esther Nielsen

KLIP UD OG GEM
Præsterne i Lynge-Uggeløse:
Martin Corfix: mcor@km.dk
tlf. 48 18 70 28

Tilmelding til konfirmation 2021 er åbnet.
Tilmeldingen til konfirmation skal ske via linket:
www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding
Du kan tilmelde dit barn til konfirmationsforberedelse og konfirmation med dit NemID.
Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre give samtykke til tilmeldingen.
Husk at skrive hvilken klasse og skole dit barn går i, da undervisningen og
konfirmationen følges ad, klassevis. Hvis dit barn er døbt i udlandet eller i et
andet kristent trossamfund, skal du bruge en kopi af dåbsattesten.
Yderlig information findes på vores hjemmeside www.lyug.dk under fanen konfirmation.

Menighedsmøde og orientering er flyttet til

Mandag 17. august kl. 19.00 i præstegårdslængen, Lynge
Menighedsrådet vil orientere om sit arbejde og om det kommende menighedsråds valg.
Sæt allerede kryds i kalenderen til valgforsamlingen tirsdag 15. september kl. 19.00.

www.lyug.dk

LYNGE OG UGGELØSE SOGNE

