lynge og uggeløse kirker

marts

aktivitetsprogram 2020

Foredrag i Lynge Præstegårdslænge
Torsdag den 5. marts kl. 19.00

Gudstjenester i marts
Søndag 1.3. Uggeløse Kirke kl. 10.30
1. s. i fasten ved Mads Jacob Iversen
Søndag 8.3. Uggeløse Kirke kl. 10.30
2. s. i fasten ved Martin Corfix
Torsdag 12.3. Uggeløse Kirke kl. 17.00
Familiegudstjeneste ved Martin Corfix
Søndag 15.3. Uggeløse Kirke kl. 10.30
3. s. i fasten ved Mads Jacob Iversen
Torsdag 19.3. Uggeløse Kirke kl. 19.00
Aftensang ved Mads Jacob Iversen
Søndag 22.3. Uggeløse Kirke kl. 10.30
Midfaste ved Martin Corfix
Lørdag 28.3 Uggeløse Kirke kl. 10.30
dåbsgudstjeneste ved Martin Corfix

100 år som fuldbyrdet nationalstat – og hvad så nu?
Foredrag ved Kasper Støvring, forfatter og debattør.
Tabet af hertugdømmerne i 1864 gjorde Danmark – ufrivilligt – til en lille homogen nationalstat,
og med Genforeningen blev denne gjort komplet: Flest mulige danskere boede nu inden for
statens grænser. Opgøret om hertugdømmerne havde været med til at binde danskerne sammen til et stærkt politisk og kulturelt fællesskab. Foredraget belyser på denne baggrund, hvad
der kendetegner danskerne som nation: Et meget tillidsfuldt og solidarisk folk, forenet gennem
demokratiske processer og i opbygningen af en stærk velfærdsstat, men også af fælles sange,
litteraturen og folkelige kulturtræk og ikke mindst kristendommen. Foredraget vil også kaste
lys over, hvordan både den danske og de andre europæiske nationalstater påvirkes i en globaliseret tidsalder (EU, FN, NATO), hvor både indvandring og separatisme i de senere årtier har
udfordret modellen. Bør nationalstaten bevares eller erstattes af en anden styreform?

Sognenes Senior Eftermiddag
Tirsdag 10. marts kl. 14.00-16.00 i Lynge Præstegårdslænge
Guitaristen Finn Svit fortæller og spiller og vi skal synge sammen.
Tilmelding til kaffe og kage senest dagen før på telefon 4818 8556 eller på mail:
lynge.sognhilleroed@km.dk

Familiegudstjeneste
Torsdag 12. marts kl. 17.00 i Ugeløse Kirke
Familiegudstjeneste ved Martin Corfix. Efter gudstjenesten i kirken, kører vi til præstegårdslængen for at spise spaghetti med kødsovs. Giv et praj hvor mange I kommer
på telefon 4818 8556 eller mail: lynge.sognhilleroed@km.dk senest dagen før.

Søndag 29.3. Uggeløse Kirke kl. 10.30
Mariæ bebudelsesdag
ved Mads Jacob Iversen

Aftensang

Gudstjenester på Lyngehus kl. 14.00:
Torsdag 12.3 ved Mads Jacob Iversen
Torsdag 23.3 Ved Martin Corfix

Josef – Fra Faderen til faren
Forrige aftensang (23.01.) faldt på dagen, hvor kirken – primært den katolske gren - traditionelt
set fejrer Jomfru Maria og Josefs giftemål. Den 19. marts er for katolikker samt nogle anglikanere Sankt Josefs dag, hvorfor det er oplagt at fortsætte vores egen parallelle markering af
nogle af Evangeliernes fremtrædende skikkelser, som ellers mestendels overskygges af ét helt
særligt menneske. Gennem salmebogen skal vi undersøge faderskikkelsen i en mængde af
afskygninger. Hvad end vi lovpriser den himmelske fader, føler med den menneskelige far, der
mærker både sorg og glæde eller blot gør os tanker om, hvad det en dag vil sige at stifte
bekendtskab med fader- og forældreskab, så vil der være noget for alle at kunne forholde
sig til. Vi skal læse fra både Jobs Bog såvel som Evangelierne. Om ikke andet vil man kunne
glæde sig over samvær og sang samt the, kaffe og sødt efter tjenesten.

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

Torsdag 19. marts kl. 19.00 i Uggeløse Kirke ved Mads Jacob Iversen

Sæt kryds i kalenderen
Tirsdag 12. maj kl.19.00
Menighedsmøde og orientering om det kommende menighedsrådsvalg til efteråret.

LYNGE OG UGGELØSE SOGNE

