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aktivitetsprogram 2018
Dannelse, foredrag i Præstegårdslængen

Gudstjenester november 2018

Onsdag 31. oktober kl. 19.00
ved Folketingspolitiker Henrik Dahl (LA)
Om den politiske kamp for at sætte dannelse på dagsordenen.
De seneste to årtier har det politiske flertal på Christiansborg
arbejdet på at ”strømline” uddannelser, så de løste erhvervslivets
umiddelbare behov.
Det møder i stigende grad modstand i form af et ønske om, at man
også skal kunne forholde sig personligt til sit fag og dets traditioner;
kende til de mange forskellige perspektiver, der kan anlægges på en sag
- og evne at vælge det rigtige i situationen.

Torsdag 1.11. Spaghettigudstjeneste
Lynge Kirke kl. 17.00: Martin Corfix

Spaghettigudstjeneste i Lynge Kirke ved Martin Corfix.

Lørdag 3.11. dåb
Lynge Kirke kl. 10.30: Marie Høgh
Søndag 4.11. Alle Helgens dag
Lynge Kirke kl. 15.30: Martin Corfix
Uggeløse Kirke kl. 17.00: Marie Høgh
Søndag 11.11. 24. s. e. trinitatis
Uggeløse Kirke kl. 10.30: Marie Høgh
Tirsdag 13.11. Aftengudstjeneste
Mørk af november
Lynge Kirke kl. 19.00: Marie Høgh
Søndag 18.11. 25.s. e. trinitatis
Lynge Kirke kl. 10.30: Martin Corfix
Søndag 25.11. sidste søndag
i kirkeåret
Uggeløse Kirke kl. 10.30: Marie Høgh
Fra 1. november har menighedsrådet
ændret frekvensen for gudstjenester,
så der er en højmesse hver søndag
skiftevis i Lynge Kirke og Uggeløse
Kirke og altid kl. 10.30
Gudstjenester på Lyngehus:
Torsdag 8. november kl. 14.00
ved Martin Corfix
Torsdag 22. november kl. 14.00
ved Marie Høgh



KLIP UD
OG GEM

Torsdag 1. november kl. 17.00
Kom til hårrejsende Halloween-gudstjeneste for børn. Her vil
sognepræst Martin Corfix holde en gyselig prædiken. Bagefter
inviteres de modige på kødsovs med orme (spaghetti!) og vi
slutter af med en uhyggelig historie. Der kan være mørkt på
kirkegården og i kirken, så tag endelig en lommelygte med! Man
behøver ikke at være udklædt for at deltage, men man må meget gerne komme i sin
uhyggeligste udklædning! Tilmelding til spisning på mail: lynge.sognhilleroed@km.dk eller
på tlf. 4818 8556. Alle er velkomne også til spisning, hvis man ikke nåede at tilmelde sig.

Søndag 4. november Alle Helgens dag.
Lynge Kirke kl. 15.30 og Uggeløse Kirke kl. 17.00
Allehelgensdag er dagen, hvor vi mindes vore afdøde, tænder lys for dem og læser navnene
på de døde i sognet højt. Ved begge gudstjenester vil der være mulighed for lystænding og
man kan tage lyset med ud på sin kæres grav. I Uggeløse Kirke serveres et lille glas efter
gudstjenesten.
Onsdag 7. november kl. 19.00 i Præstegårdslængen er der menighedsrådsmøde. Det
nye menighedsråd konstituerer sig denne dag. Alle er velkomne til at komme og lytte med.
Tirsdag 13.november kl. 19.00 i Lynge Kirke.
Aftengudstjeneste ved Marie Høgh. Temaet er ”Mørk af november”

Triokoncert i Uggeløse Kirke
Torsdag 22. november kl. 19.30
Der vil være musik af bl.a. J. S. Bach, Vivaldi, Buxtehude og
Telemann. Aya Krogh-Jørgensen, sopran, Ida Riegels på cello og blokfløjte og Jakob Strandby på cembalo medvirker.
Der er gratis adgang.

Sæt kryds i kalenderen
Onsdag 28. november kl. 19.00 er der foredrag ved Birgithe Kosovic
Mellem løgn og overlevelse
Birgithe Kosovic fortæller om romanen 'DEN INDERSTE FARE'
Ægteskabsdrama og Danmarkshistorien i et.
Præsterne i Lynge-Uggeløse:
Martin Corfix mcor@km.dk tlf. 48 18 70 28
Marie Høgh mahoe@km.dk tlf. 23 49 70 20
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