lynge og uggeløse kirker

September

aktivitetsprogram 2020
MENIGHEDSRÅDSVALG

Gudstjenester i september
Søndag 6.9. Uggeløse Kirke 10.30
13. s. e. trinitatis
ved Christina Seersholm
Søndag 13.9. Uggeløse Kirke 10.30
14. s. e. trinitatis
ved Christina Seersholm
Søndag 20.9. Uggeløse Kirke 10.30
15. s. e. trinitatis
ved Martin Corfix
Søndag 27.9. Uggeløse Kirke 10.30
16. s. e. trinitatis
ved Christina Seersholm

KLIP UD OG GEM

I år skal der være menighedsrådsvalg.
Medlemmerne til det nye menighedsråd vælges på en valgforsamling, tirsdag 15.
september kl. 19.00 i Præstegårdslængen, Ved Gadekæret 2 C, 3540 Lynge.
Valgforsamlingen skal afvikles efter en fast dagsorden. På valgforsamlingen opstilles
kandidater, der er mulighed for debat, og der gennemføres en hemmelig, skriftlig
afstemning. Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet.
Derfor er det vigtigt, at du kommer.
Hvem kan opstilles til menighedsrådet? Det kan alle, der er medlem af Folkekirken
og er bosat i Lynge og Uggeløse Sogne eller har løst sognebånd til vores præst.
Loven gør det muligt, at der efterfølgende udløses et afstemningsvalg ved, at der
indleveres en liste med kandidater og stillere. Et evt. afstemningsvalg vil foregå den
17. november 2020.
Dagsorden for valgforsamlingen er:
1. Velkomst ved formanden for valgbestyrelsen
2. Valg af dirigent.
3. Formanden for menighedsrådet beskriver menighedsrådets opgaver, kompetencer og hidtidige arbejde.
4. Opstilling af kandidater til menighedsrådet.
5. Kandidaternes egen præsentation.
6. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne.
7. Gennemgang af afstemningsreglerne ved valgbestyrelsen.
8. Skriftlig og hemmelig afstemning.
9. Optælling af stemmer og annoncering af afstemningsresultatet ved valgbestyrelsen.
10. Valg af stedfortrædere efter samme procedure.
11. Valgbestyrelsen orienterer om resultatet af valgforsamlingen samt mulighed for
afstemningsvalg og fristen for at indlevere en kandidatliste.
12. Eventuelt.
Kom og få indflydelse på dine lokale kirker.
Vi ses!
Mette Schousboe
Formand for valgbestyrelsen for Lynge-Uggeløse Sogne

Minikonfirmander

Præsterne i Lynge-Uggeløse:
Martin Corfix: mcor@km.dk
tlf. 48 18 70 28
Christina Seersholm, cse@km.dk
Tlf. 23 49 70 20

www.lyug.dk

Så er det til for minkonfirmander fra 3. klasserne!
Minikonfirmand Ridderskole i Lynge Kirke og præstegårdslænge den 28. september - 2. oktober. 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 28. september og slutter fredag
den 2. oktober med en gudstjeneste kl. 17.00 i Uggeløse Kirke for minikonfirmander, forældre og søskende, hvor minikonfirmanderne bliver slået til riddere
i Uggeløse 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.
Man tilmelder sig elektronisk via vores hjemmeside under fanebladet Minikonfirmander eller til kirkekontoret på SUAS@KM.DK senest fredag den 25. september.

LYNGE OG UGGELØSE SOGNE

