lynge og uggeløse kirker

NOVEMber

aktivitetsprogram 2019

Sognenes Senior Eftermiddag
Forfulgte kristne - på Herrens mark

Tirsdag 29. oktober kl. 14.00 i Præstegårdslængen. Foredrag ved foredragsholder
og sognepræst Ole Buchardt Olesen fra Gilleleje Kirke.

Foredrag
Torsdag 31. oktober kl. 19.00 i Præstegårslængen
Cellist Ida Riegels fortæller om sin cykeltur ned gennem Europa
med celloen på ryggen.

Gudstjenester
November 2019
Søndag 3.11. Lynge Kirke kl. 17.00
Alle Helgens dag
ved Martin Corfix

Alle Helgens Dag

Søndag 10.11. Uggeløse Kirke kl. 10.30
21. s. e. trinitatis
ved Mads Jacob Iversen

Den dag, hvor vi i kirken mindes vore kære, - tænker på dem, som engang var en del af vores
liv. Det er en gammel tradition, og i de sidste årtier har skikken med at tænde lys på gravene
igen vundet indpas i vores kirke. Ved gudstjenesten læses navnene op på dem, som i årets
løb - nov. 2018 - nov. 2019 - døde i Lynge og Uggeløse sogne. Begge sognes døde vil således blive læst op i Lynge Kirke.

Torsdag 14.11. Uggeløse Kirke kl. 19.00
Aftensang
ved Martin Corfix
Søndag 17.11. Lynge Kirke kl. 10.30
22. s. e. trinitatis
ved Martin Corfix
Søndag 24.11. Uggeløse Kirke kl. 10.30
Sidste søndag i kirkeåret
ved Mads Jacob Iversen
Gudstjenester på Lyngehus kl. 14.00
Torsdag 7.11: Mads Jacob Iversen
Torsdag 21.11: Martin Corfix

KLIP UD OG GEM



Nyt fra kirkegårdene
Vi begynder grandækning i
uge 45 og forventer at være
færdige medio december.

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

Søndag 3. november kl. 17.00 i Lynge Kirke ved sognepræst Martin Corfix.

Moderne pilgrimsvandring – ud i det indre
Onsdag 6. november kl. 19.00-21.00 i Præstegårdslængen
Foredrag ved pilgrimspræst Elisabeth Lidell.
De seneste år har mange moderne mennesker – også danske protestanter – grebet pilgrimsstaven. Pilgrimsvandring, bønsvandring, bibelvandring, temavandring og kirkegang handler
om at søge efter rødder, identitet og sammenhæng. Men det handler også om opbrud fra
tidens materialisme og selvoptagethed og om en søgen efter helt andre værdier: fællesskab
med Gud, med hinanden og med skaberværket.

Halloween
Torsdag 7. november kl. 17.00 i Lynge Kirke
ved Martin Corfix.
Efter gudstjeneste går vi over i Præstegårdslængen og spiser
sammen. Giv os et praj hvor mange I kommer til spisning på mail: lynge-sognhilleroed@km.dk
eller på telefon 4818 8556 senest dagen før.

Aftensang
Torsdag 14. november kl. 19.00 i Uggeløse Kirke ved Martin Corfix.

Foredrag i Præstegårdslængen
Onsdag 20. november kl. 19.00-21.00
Kristendommen i musikken eller kristne træk i musikken ved Ove Krüger,
repetitør og assisterende kapelmester ved Det kongelige Teater.

Sognenes Senior Eftermiddag
Med kikkerten for det andet øje. En IPCC-skeptiker tager bladet fra munden
Tirsdag 26. november kl.14.00-16.00 i Præstegårdslængen
Foredrag ved Johannes Krüger, professor emeritus, dr.scient.. Tilmelding til kaffe og kage til
kirkekontoret på telefon 4818 8556 eller på mail: lynge.sognhilleroed@km.dk senest dagen
før.

LYNGE OG UGGELØSE SOGNE

