lynge og uggeløse kirker

juni

aktivitetsprogram 2020
Sommerkoncert

Onsdag den 17. juni kl. 19.30 i Uggeløse Kirke.
Brødrene Hougaard - organisten Peter Hougaard
og saxofonisten Christian Hougaard medvirker.
Endvidere medvirker Jakob Strandby på cembalo
med musik af D. Buxtehude, og sammen med
Christian Hougaard fremføres to renæssancestykker
for saxofon og cembalo af henholdsvis Fontana og
Frescobaldi. Endvidere værker af J. S. Bach og
Mendelssohn. Der er gratis adgang til koncerten.

Gudstjenester i maj-juni

Hjælp til gadebørnene i Indien

Søndag 31.5. Uggeløse Kirke 10.30
Pinsedag
ved Martin Corfix
Mandag 1.6. Uggeløse Kirke 10.30
2. pinsedag
ved Martin Corfix
Søndag 7.6. Uggeløse Kirke kl.10.30
Trinitatis
ved Marie Høgh
Søndag 14.6. Uggeløse Kirke 10.30
1.s. e. trinitatis
ved Martin Corfix
Søndag 21.6. Uggeløse Kirke 10.30
2. s. e. trinitatis
ved Marie Høgh
Søndag 28.6. Uggeløse Kirke 10.30
3. s. e. trinitatis
ved Martin Corfix

Gudstjenester på Lyngehus
kl. 14.00:
Torsdag 18. juni ved Marie Høgh
Torsdag 25. juni ved Martin Corfix

Vi har modtaget et nødråb fra Indien. Det er fra Lynge-Uggeløse menigheders
gode ven, biskop Reuben Mark, i Hyderabad i Indien. I mange år har den evangeliske præst gjort udført et stort arbejde blandt gadebørn og deres familier i Hyderabad. Men de sulter nu dernede p.g.a. Covid19. Som Mark skriver “NO WORK - NO
FOOD”! Vi vil selvfølgelig gøre alt for at hjælpe familierne dernede. Reuben Mark
har flere gange været på besøg i Lynge-Uggeløse, og han boede hos os i præste
gården, da han skulle skrive en bachelor ved universitetet i Kbh.
Vi blev gennem vores samtaler klar over hans arbejde blandt ”the slumchildren”,
som førte til, at vi her i menigheden i de sidste 20-21 år har støttet Reubens og
hans kone, Pricillas, store arbejde blandt gadebørnene, bl.a. med skoleuniformer
og skolebøger, idet man ikke kan komme i skole i Indien, hvis ikke man har en
skoleuniform!
Vi har gennem årene set, at pengene - uden mellemled - er gået til de rigtige: de
mange børn, der nu er voksne, har fået uddannelser lige fra sygeplejersker og
syersker til politimænd og skræddere. De kan forsørge sig selv i dag!
Kollekten ved gudstjenesterne vil derfor i en periode gå til de sultende
i Hyderabad. Der kan løbende støttes med beløb på kirkens mobilepay: 56262

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
menighedsrådsvalg.

KLIP UD OG GEM
Præsterne i Lynge-Uggeløse:
Martin Corfix: mcor@km.dk
tlf. 48 18 70 28
Marie Høgh: mahoe@km.dk
tlf. 23 49 70 20

www.lyug.dk

LYNGE OG UGGELØSE SOGNE

