lynge og uggeløse kirker

september

aktivitetsprogram 2019

Sognenes Senior Eftermiddag

Tirsdag 17. september kl. 14.00 i Præstegårdslængen

Den gode fortælling om vejret
med Jesper Theilgaard
Gudstjenester
September 2019
Søndag 1.9. Lynge Kirke kl. 10.30
11. s. e. trinitatis
ved Martin Corfix
Søndag 8.9. Uggeløse Kirke kl. 10.30
12. s. e. trinitatis
ved Mads Jacob Iversen
Søndag 15.9. Lynge Kirke kl. 10.30
13. s. e. trinitatis
ved Mads Jacob Iversen
Søndag 22.9. Uggeløse Kirke kl. 10.30
14. s. e. trinitatis
ved Martin Corfix
Søndag 29.9. Lynge Kirke kl. 10.30
15. s. e. trinitatis
ved Mads Jacob Iversen
Gudstjenester på Lyngehus kl. 14.00
Torsdag 5.9.:
ved Martin Corfix

KLIP UD OG GEM
Konfirmation 2020
Tilmelding til konfirmation 2020 skal
ske digitalt via linket som står på vores hjemmeside www.lyug.dk. Husk
at skrive hvilken klasse og skole dit
barn går i, da undervisningen og
konfirmationen følges ad, klassevis.
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.

Lad os tale om noget mere om vejret. Det er vi efter sigende så glade for her til lands, hvilket også ses tydeligt i mediernes dækning af det. Allerede før klima blev
dét store politiske emne, udvidede de obligatoriske
vejrudsendelser sig i forlængelse af aftennyhederne
og blev deres helt egen særudsendelse. Og hvorfor så
det? Er det vejret blevet ren og skær underholdning?
Og hvorfor kan det virke som om, at det eneste gode
vejr i Danmark er solskin, og at jo varmere en efterårsdag bliver, desto bedre?
Vi stiller denne eftermiddag skarpt på dækningen af det vejr, vi alle lever i og under, og prøve
at blive klogere på meteorologers og nyhedsredaktioners tilgang til vejret i Danmark, og
hvordan man vægter det, som umiddelbart er dårligt vejr over for den sol, der virker til at
blive tydeligere i Danmark, og som altid smiler på vejrtegningerne.
Vi åbner dørene i Præstegårdslængen tirsdag 17. september kl. 14:00, hvor der vil være mulighed for at skænke sig en kop kaffe og spise kage, inden meteorolog Jesper Theilgaard, der
har igennem tre årtier har været tilknyttet TV-Avisen, vil indleve os i de faglige og redaktionelle
overvejelser, der er i forbindelse med mediernes dækning af vejr og klima.
Af hensyn til hvor meget kaffe der skal brygges og kage der skal indkøbes, bedes I give et
praj, hvor mange I kommer på telefon 4818 8556 eller på mail lynge.sognhilleroed@km.dk
senest dagen før.

Minikonfirmander-Ridderskole

Så er det tid for minkonfirmander fra 3. klasserne!
Minikonfirmand Ridderskole i Lynge Kirke og præstegårdslænge den 23.-27. september. Hver
dag fra kl. 14.10-16.30 (Minikonfirmanderne kommer selv fra skolen og går selv til SFO eller
hjem efter undervisning)
Minikonfirmanderne begynder mandag den 23. september og slutter fredag den 27. september med en gudstjeneste kl. 17.00 for minikonfirmander, forældre og søskende, hvor minikonfirmanderne bliver slået til riddere i Lynge Kirke. (skriv allerede nu i kalender!)
På ridderskolen kæmper minikonfirmanderne om 5 vigtige sten, og de skal øve sig i de
kristne dyder: tålmodighed, hjælpsomhed, ærlighed, trofasthed og venskab for at vinde dem.
Samtidig hører de den spændende fortælling om kristendommen og kirkens lange historie.
Med de 5 sten i hånden, kan de blive slået til riddere i kirken. Der vil blive serveret lidt
spiseligt i løbet af eftermiddagene.
Efter gudstjenesten om fredagen slutter vi af med pølser og brød uden for præstegårdslængen.
Man tilmelder sig elektronisk via vores hjemmeside www.lyug.dk eller via kirkekontoret på
SUAS@KM.DK senest fredag den 20. september. (eller sedlen afleveres på kirkekontoret,
Ved Gadekæret 2 c, 3540 Lynge, enten i åbningstiden 9-13 eller i postkassen)
Vi vil i efteråret/vinteren også gerne invitere minikonfirmanderne til gudstjenester i Lynge Kirke.
Vi begynder i kirken med en gudstjeneste i børnehøjde på omkring en halv time, Bagefter er der
spaghetti og kødsovs til alle i Præstegårdslængen. Man skal ikke melde sig til, man skal bare
møde op. Spaghettigudstjenesterne er den 3. oktober og den 7. november kl. 17.00.
Vi håber på at se jer.
De bedste hilsner
Sognepræsterne Martin Corfix og Mads Jacob Iversen

www.lyug.dk

LYNGE OG UGGELØSE SOGNE

