DECEMBER
JANUAR 2020
FEBRUAR 2020

LYNG KIRKE

KIRKEKONTOR

Højmosevej 3-5,
Tlf. 30 63 17 77
Mail: lyngkirke@lyngkirke.dk
Kontoret er åbent for personlig
henvendelse tirsdag og torsdag
kl. 9.30-14.00

FÆLLESKONTORET KIRKERNES HUS

Christiansvej 6
Tlf: 76 20 39 39
Åbningstid: mandag til torsdag kl.
9.00-15.00
og fredag kl. 9.00-14.00

SOGNEPRÆST (KBF)

Susanne Charlotte Knudstorp,
Blåhøj 82
Tlf. 30 54 03 04
Mail: sck@km.dk
Fri mandag

SOGNEPRÆST

Anne-Marie Blak Steensig
Ahornvej 25, 7183 Randbøl
Tlf. 75 88 38 30 / 40 28 72 99
Mail: ambs@km.dk
Fri mandag

KFUM-spejderne Peder Griib Gruppe,
Erritsø Danske Sømands og Udlandskirker, Aase Broch Møller 20 93 01 04 Indre
Mission i Erritsø. Formand Per Søgaard,
Sølystparken 2, tlf. 40 16 55 29 møde normalt hver torsdag kl. 19.30. Cafe én onsdag
hver måned kl. 10.00 – 11.30.

ORGANIST

Birgitte Buur
Tlf. 21 46 76 82
Mail: organist@lyngkirke.dk

GUDSTJENESTELISTE
DECEMBER
Søndag den 1.
1.s. i advent

10.00
Luk. 4,16-30

Søndag den 8.
2.s. i advent

10.00
Matt. 25, 1-13

Anne-Marie Blak Steensig

Søndag den 15.
3.s. i advent

10.00
Luk. 1, 67-80

Susanne Charlotte Knudstorp

Søndag den 22.
4.s. i advent

10.00
Joh. 3, 25-36

Susanne Charlotte Knudstorp

Tirsdag den 24.
Juleaften

Finn Pedersen
Tlf. 20 60 03 10
Mail: finnp7000@gmail.com

13.00
14.30
16.00
Luk. 2, 1-14

Onsdag den 25.
Juledag

10.00
Joh. 1, 1-14

KIRKEVÆRGE

Torsdag den 26.
2. juledag

10.00
Susanne Charlotte Knudstorp
Matt. 10, 32-42

Søndag den 29.
Julesøndag

10.00
Susanne Charlotte Knudstorp med efterfølgende
Matt. 2, 13-23 morgenmad

KIRKE- OG KULTURMEDARBEJDER
Mie Marie Lykke Nielsen
Tlf. 40 49 79 44
Mail: kirku@lyngkirke.dk

KIRKETJENER

Peter Østergaard Christensen
Tlf. 30 35 18 68
Mail: kirketjener@lyngkirke.dk

MENIGHEDSRÅDSFORMAND

Thomas Tofthøj Rasmussen
Tlf. 23 42 40 04
Mail: thomas@tofthoej.dk

Missionshuset Erritsø Bygade 87 Legestuen
Mariehønen, tirsdag og torsdag kl. 9-12 i
Missionshuset. For alle børn mellem 0 og 6
år ifølge med en voksen. Merry Maagaard,
tlf. 20 83 33 68 Erritsø Y’s Men’s Club. Leif
Larsen, Bærhaven 22, tlf. 76 22 31 50, mail:
logl.larsen@dlgmail.dk

Anne-Marie Blak Steensig
Susanne Charlotte Knudstorp
Susanne Charlotte Knudstorp
Anne-Marie Blak Steensig

JANUAR

DEADLINE FOR NÆSTE KIRKEBLAD:

Tirsdag den 28. januar. Materiale
sendes til: lyngkirke@lyngkirke.dk

Biskop Marianne Christiansen
Jubilæumsgudstjeneste

Onsdag den 1.
Nytårsdag

16.00
Matt. 6, 5-13

Nytårsgudstjeneste v. Anne-Marie Blak Steensig med
efterfølgende skænk på Torvet. Vi ønsker hinanden et
godt Nytår.

Søndag den 5.
Helligtrekongers søndag

10.00
Matt2, 1-12 el.

Susanne Charlotte Knudstorp

Søndag den 12.
1.s efter helligtrekonger

10.00
Mark. 10,
13-16

Susanne Charlotte Knudstorp

Søndag den 19.
2.s efter helligtrekonger

10.00
Johs. 4, 5-26

Susanne Charlotte Knudstorp

Søndag den 26.
3.s efter helligtrekonger

10.00
Luk. 17, 5-10

Anne-Marie Blak Steensig
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FEBRUAR
Susanne Charlotte Knudstorp.
Konfirmanderne deltager i højmessen.

Søndag den 2.
s. s. efter helligtrekonger

10.00
Johs. 12, 23-33

Søndag den 9.
Septuagesima

10.00
Susanne Charlotte Knudstorp
Matt. 25, 14-30

Søndag den 16.
Seksagesima

10.00
Mark. 4, 26-32

Anne-Marie Blak Steensig

Søndag den 23.
Fastelavns søndag

10.00
Luk. 18, 31-43

Anne-Marie Blak Steensig

MARTS
Søndag den 1.
1.s. i fasten

10.00
Luk. 22, 24-32

Susanne Charlotte Knudstorp

SOGNEKALENDEREN

JANUAR
Torsdag den 2.

09:30

Strikkefællesskab

Mandag den 6.

10:00

Café Lyng

Torsdag den 9.

10:30

Guidet fælleslæsning for mennesker med demens og
pårørende

Onsdag den 15.

10:15

Fredericia Provsti Kirkehøjskole

Torsdag den 16.

9:30

Strikkefællesskab

Lørdag den 18.

15:00

Reception og koncert ”Til årets tider. 12 salmer og
sange”

Søndag den 26.

14:30

Foredrag og kaffebord med Anne Helene Jensen

Tirsdag den 28.

19:00

Filmaften – ”I krig og kærlighed”

Onsdag den 29.

10:00

Babysalmesang

Onsdag den 29.

18:00

Spisning for mænd

Torsdag den 30.

09:30

Strikkefællesskab

NOVEMBER
Fredag den 29.

10.00

Teaterforestilling for børn

Fredag den 29.

18.00

Spisning med efterfølgende koncert ved Ann-Mette Elten

Lørdag den 30.

14:30

Koncert ved Duen

DECEMBER
Søndag den 1.

10.00

Jubilæumsgudstjeneste med efterfølgende reception

Mandag den 2.

10:00

Café Lyng

Onsdag den 4.

10:00

Babysalmesang

Torsdag den 5.

09:30

Strikkefællesskab

Tirsdag den 10.

17:00

Menighedsrådsmøde

Onsdag den 11.

19:30

Snoghøjkoret synger julen ind

10:30

Guidet fælleslæsning for mennesker med demens og
pårørende

Torsdag den 12.
Søndag den 15.

”En rolig stund i kirkens rum”

19:30-21:00

Tirsdag den 17.

09:30

0 - 2 årige juleafslutning

Onsdag den 18.

10:00

3 - 5 årige juleafslutning

Søndag den 22.

19:30-21:00

Fredag den 27.

19:00

”En rolig stund i kirkens rum”
Stjernevandring ved Trelde Næs
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FEBRUAR
Lørdag den 1.

09:00-12:00

Konfirmandværksted

Mandag den 3.

10:00

Café Lyng

Onsdag den 5.

10:00

Babysalmesang

Torsdag den 6.

10:30

Guidet fælleslæsning for mennesker med demens og
pårørende

Torsdag den 13.

09:30

Strikkefællesskab

Onsdag den 19.

10:00

Babysalmesang

Onsdag den 26.

10:00

Babysalmesang

Onsdag den 26.

19:00

Filmaften – “Lyset i havet“

Torsdag den 27.

09:30

Strikkefællesskab

Torsdag den 27.

16:30

Højeskolesyngsammen

MARTS
Mandag den 2.

10.00

Café Lyng

Onsdag den 4.

10:00

Babysalmesang

Torsdag den 5.

10:30

Guidet fælleslæsning for mennesker med demens og
pårørende

Søndag den 8.

16:00

Koncert med pianist Birgitte Lyngholm
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PRÆSTENS SIDE
Vi er grøn kirke. Det har Lyng kirke
været i knap 10 år. Det kom i stand,
fordi der var et medlem af det daværende
menighedsråd, der syntes, det var oplagt,
at vi tænkte økologisk og bæredygtigt.
Jeg husker ikke, at dette blev modsagt,
men jeg husker, at vi var lidt sløje i starten
til virkelig at sætte temaet på dagsordenen. At jeg tog cyklen i stedet for at
køre bil den ene kilometer op til kirken
i præstekjole var en spæd begyndelse.
Mere håndgribeligt var vore skraldesamlingssøndage, hvor poser blev
udleveret til opsamling af skrald, hvorefter kirken gav frokost. Men nu tager
det fart. Nu sker der noget. Der bliver
tænkt bæredygtigt ved udskiftning af de
mange pærer, der lyser kirken op. Varme
cirkulationen er fornuftigt reguleret
og affaldssortering en hverdagsbedrift.
Men allermest har vi ansat en kirke- og
kulturmedarbejder, der brænder for
økologi og bæredygtighed. Mie Marie
Lykke Nielsen er ikke i tvivl om, at
kirken skal være en rollemodel for sognet,
stolt som kirken jo står på toppen af en
Lyngtue.

inden det kom op på moders mave, for
symbolsk at vise, at vi er af jord. Derfor
hedder det jo en jordemoder! Og
præsten siger til sidst ved jordpåkastelse:
“Og af jorden skal du igen opstå”. Så
håbet, der gror ud af jordens mørke,
viser sin kærlighed. Vi bliver ikke til
intet. Vi bliver til i Guds kærlighed og
den kærlighed holder aldrig op.
Nye tiltag er sat i værk i Lyng kirke. Der
er frivillige, som har meldt sig til at bage
småkager til kirken. Så kan vi undgå al
den plastik, som de købte småkager er
pakket ind i og vi får småkager, som er
bagt af gode råvarer. Biologiske nedbrydelige kopper og tallerkner af
plantefiber bliver købt og kirkebladet
bliver fremover trykt på genbrugspapir.
Vi bliver ikke færdige med at tænke
bæredygtigt. Det vigtigste er dog, at vi
er bevidste om nødvendigheden af, at vi
tænker helheder. Vi er en del af jorden
og det er vi jo glade for!

LYNG KIRKE FEJRER 25 ÅR. VI FEJRER JUBILÆET PÅ
FØLGENDE MÅDE:

Fredag den 29. november kl. 10.00:
Børnehaverne i Lyng Sogn er inviteret til en teaterforestilling om engle.
Fredag den 29. november kl. 18.00:
Der er middag i Lyng Kirke. Langborde er stillet op til ca. 150 personer.
Efter middagen vil Ann-Mette Elten holde en koncert i kirken. Udsolgt.
Lørdag den 30. november kl. 14.30:
Gratis koncert med DUEN – Det danske Ungdomsensemble
Søndag den 1. december kl. 10.00:
Fest gudstjeneste ved biskop Marianne Christiansen, organist og kirkens kor
og kirkens præster med efterfølgende reception.

Jeg vil ønske jer alle en glædelig jul og et
velsignet år 2020

Jorden er skabt rund og mangfoldig
og den er givet til os mennesker, så
vi skal passe på den. Og det skal vi
gøre på bedst mulig måde. Passe på,
at vi ikke driver rovdrift på den, men
tænker jorden ind i vor selvforståelse.
At uden jorden var der intet liv. Af
jord er vi kommet og til jord skal vi
blive! Og jordemoderen tager imod
det nyfødte barn, svøber det og lægger
det på moderens mave. Egentlig skulle
jordemoderen lægge barnet på jorden,

Susanne Charlotte Knudstorp

JUL I LYNG KIRKE

Onsdag den 11. december kl. 19.30:
Snoghøjkoret synger julen ind (se mere i bladet)
Tirsdag den 17. december kl. 09.30:
Juleafslutning for de 0 - 2 årige
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Onsdag den 18. december kl. 10.00:
Juleafslutning for de 3 - 5 årige
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BABYSALMESANG
Babysalmesang er salmesang, musik,
leg og nærvær med mor/far i kirkens
rum. Til babysalmesang stimuleres
baby motorisk og musikalsk med
rytme, bevægelse og lyden af mor/
fars stemme. Babysalmesang er en
hyggestund i kirken, hvor der er tid
og ro til at sanse og opleve med sit
barn. Babysalmesang henvender sig til
babyer fra nyfødt til kravlestadiet og en
forælder. Gravide er også velkomne.

man er velkommen til at lægge tyve
kroner i kassen.

Vi bruger ca. 30 - 40 min. i kirken,
hvor vi synger, danser og leger. Vi slutter af med brød og the/kaffe. Det er
kirkens tilbud og koster ikke noget, men

Tilmelding pr. mail til:
kirku@lyngkirke.dk

STRIKKEFÆLLESSKAB

GUIDET FÆLLESLÆSNING FOR MENNESKER
MED DEMENS OG PÅRØRENDE

Vi glæder os til at synge og lege sammen med dig og din baby.
Mie Marie Lykke Nielsen, Kirke- og
kulturmedarbejder & Birgitte Buur,
organist

Hvis du eller din pårørende har en
demenssygdom er her mulighed for
sammen at deltage i en læsegruppe, der
er tilpasset mennesker med kognitive
svækkelser og som muliggør et fællesskab
med andre i samme situation.

Der er babysalmesang følgende
onsdage: d. 29/1 – d. 5/2 - d. 19/2 d. 26/2 – d. 4/3 – d. 11/3

Guidet fælleslæsning er en metode til at
åbne og samtale om en skønlitterær tekst
(typisk en kort novelle eller et uddrag

af en roman). Teksten bliver læst højt
og der holdes pauser, så vi kan tale om
teksten og de minder, som den måske
frembringer. Der kræves ingen særlige
forudsætninger og man skal ikke læse
noget hjemmefra. Vi synger også sange
og salmer.
Tilmelding på mail til: kirku@lyngkirke.
dk eller på tlf.: 40 49 79 44

I begyndelsen af 2020 mødes vi
følgende torsdage i ulige uger:
D. 2/1 – d. 16/1 – d. 30/1 – d. 13/2
– d. 27/2.

Strikkefællesskabet mødes d. 5. dec. til
juleafslutning. Vi strikker til Mødrehjælpens startpakker og til Kirkens
Korshærs Varmestue. Vi har garnet
og opskrifterne. Vi strikker, snakker og
hygger. Alle er velkomne.

SNOGHØJKORET SYNGER JULEN IND
Snoghøjkoret leverer sangglæde, glimt
i øjet, og smittende julestemning til
julekoncerten onsdag 11. december kl.
19.30. Efter en lille andagt i kirken vil
koret synge på Torvet hvor der serveres
kaffe/kage.

Snoghøjkoret på muntre melodier,
smukke sange og klange, og selvfølgelig
klassiske indslag med julemusik som
publikum kan synge med på.

STJERNEVANDRING VED TRELDE NÆS

En vandretur under stjernerne med guide. Fredag den 27 december klokken 19

Der bliver plads til stille stunder og eftertænksomhed, og til sange med mere fart
over feltet – alt sammen som en del af
julens budskab: Juleglæde, håb og
kærlighed.

Kunne du tænke dig at vide lidt mere om
stjernernes placering i rummet over os, så
kom med på en vandretur i Trelde Næs.

Med Jakob Bobjerg Nielsen bag klaveret
og bag den musikalske ledelse byder
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Jørgen Heise Olsen vil gå med os under stjernehimlen og udpege og fortælle
om de stjerner, vi kan se på vinterhimlen
på disse breddegrader.

Ved overskyet udsættes vandreturen til
fredag den 24. januar kl. 19.
Tilmelding skal ske til Susanne
Charlotte Knudstorp, sck@km.dk eller
på 3054 0304 senest torsdag den 26.
december.
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RECEPTION OG KONCERT
”TIL ÅRETS TIDER. 12 SALMER OG SANGE”

Om udgivelsen:
”Til årets tider. 12 salmer og sange”
Vi lever i et land med et omskifteligt klima.
Den lange mørke vinter glider over i det
kølige, regnklare forår, sommeren kan
være kort og ustabil, men med skønne
dage og lyse nætter, der først i august
afløses af mørkeblå himle med stjerneskud. Sensommeren bringer en snert af
morgenkulde, lyset får en særlig klarhed,
før dagene igen bliver korte, og vi må
tænde lys allerede midt på eftermiddagen. Men så kommer advent, og vi
forbereder os på julen.

Lørdag den 18. januar kl. 15:30 bliver der
mulighed for at høre 12 helt nye sange, én
til hver måned, skrevet af præsten og forfatteren Lisbeth Smedegaard Andersen
og sat i musik af Birgitte Agerskov Buur.

FREDERICIA PROVSTI KIRKEHØJSKOLE

ONSDAG DEN 15. JANUAR: FOREDRAG, FILM, OG GENERALFORSAMLING
10.15 - 12.00: Om Winston Churchill et foredrag ved Mogens Blume.
Foredraget gennemsyres af dyb fascination af Churchills mangeartede geni,
af storheden i hans liv og gerning, og
det inddrager fyndige citater og talrige
billeder.

Det er ikke nødvendigt at forhåndstilmelde sig til foredragene; man møder
blot op. Ønsker man at spise frokost, der
koster 50 kroner, vil vi af hensyn til planlægningen bede om en tilmelding på en
af de to nedenstående måder - og senest
mandagen før onsdagens arrangement.

13.00 - 15.15: Film om Winston
Churchill, The Darkest Hour. Med
introduktion af Susanne Charlotte
Knudstorp

Ved tilmelding: Angiv venligst tilmelderens
navn og antallet af tilmeldte.
Mail: lyngkirke@lyngkirke.dk
Telefon: 3063 1777.

Winston Churchill kæmpede ikke blot
mod Hitlers Tyskland; han kæmpede i
høj grad også mod sine egne, de konservative. I den prisbelønnede dramafilm
spiller Gary Oldman politikeren, der
absolut magtede at stå på sine to ben
og lede, når verden omkring ham var i
brand.

I tilfælde af at et opkald på nummeret
går på telefonsvarer, indtal da venligst
en besked med angivelse af tilmelders
navn og antallet af tilmeldte. Betaling
for foredrag og eventuel frokost sker på
dagen enten med kontanter eller via
MobilePay. Alle deltagere ønskes rigtig
god fornøjelse

15.15 - 15.45 afholdes Fredericia Provstis
Kirkehøjskoles ordinære generalforsamling. Der bydes på en kop kaffe, og alle
interesserede er velkomne.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Fredericia Provstis
Kirkehøjskole
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Sangene bliver fremført dels af solist
Simon Mott, sang, og kirkens kor dirigeret af Kirstine Ravn og Lisbeth Smedegaard Andersen læser små essays op
mellem sangene.
Inden koncerten er der mulighed
for at få en kop kaffe fra kl.15:00.
Sangene bliver udgivet i januar på
forlaget Eksistens, og den kan købes til
koncerten.
Med bogen medfølger en CD med alle
sangene indspillet af:

Hver måned har sin stemning, sit
særpræg, og i Danmark er der en lang
tradition for ikke alene at tale om vejret,
men også at synge om det. Den tradition
prøver vi at videreføre i en lille Alamanak
til årets tider med 12 sange og salmer
og med ledsagende fotografier af Peter
Hjort.

Simon Mott, sang
Jacob Agerskov Buur, violin
Asger Agerskov Buur, cello
Mathilde Qvist, kontrabas
Birgitte Agerskov Buur, klaver

11

(Foto: Simon Mott og Lisbeth
Smedegaard Andersen)

SPISNING FOR MÆND

Tilmelding til kirketjener på mail:
kirketjener@lyngkirke.dk, eller på
30631777, senest 2 dage før arrangementet.

Spisning for mænd er et tilbud til mænd
om at være med i et fællesskab, hvor vi
laver mad og spiser sammen. Her er
plads til at tale om både stort og småt og
få sig et godt måltid samtidigt.

Prisen er kr.: 50,00 pr. person, for
hovedret, dessert + kaffe

Spisning for mænd: Onsdag d. 29
januar og onsdag d. 25 marts.

CAFÉ LYNG

Mødekalenderen:
Mandag den. 2. december
Mandag den 6. januar
Mandag den 3. februar
Mandag den 2. marts

Café Lyng er et mødested for alle og du
er meget velkommen. Den første mandag i måneden mellem kl. 10 og 12 er
kaffen klar i Café Lyng, og her har du
mulighed for at få talt med andre om
både løst og fast. Med dette initiativ er
der skabt en ramme for gode oplevelser
og hyggelig snak. Kaffen koster 10 kr.

FILMAFTENER

FOREDRAG MED ANNE HELENE JENSEN
Kom og hør et spændende foredrag
søndag d. 26. januar kl. 14.30 i Lyng
Kirke, hvor Anne Helene Jensen
fortæller om sin vandring: ”Fra Skagen
til Kruså med barnevogn!!
Efter en hjerneblødning, som gav
lammelser i benene og fire efterfølgende hjerneoperationer, som ikke var lige
heldige, begav hun sig ud på en ”Mental
pilgrimsfærd” efter hun var kommet sig,
for at hun kunne få sjæl og legeme til
at hænge sammen igen. Hun har gået
næsten hvert år siden 2007 og slidt flere
barnevogne op. Fri entré.
Foto: Henrik Olesen
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Der er tre film på forårets filmprogram som på hver deres måde har 1. Verdenskrig som bagvedliggende tema.
Tirsdag den 28. januar
kl. 19.00

Torsdag den 26.
marts kl. 19.

“i de kommende år”, har
jeg valgt at vise “I krig og
kærlighed”, som foregår
under 1. verdenskrig på Als

Den tredje film,
”Vogterne”, handler
om kvinderne, som
stod tilbage i samfundet, mens de unge
mænd er draget i 1.
Verdenskrig.

Onsdag den 26. februar
kl. 19.00
Den anden film, ”Lyset i
havet”, behandler indirekte de
store omkostninger, det havde
for små samfund i Australien
at så mange meldte sig i en
krig langt borte og ikke kom
hjem eller kom ødelagte hjem.
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TILMELDING TIL MINIKONFIRMANDUNDERVISNING
Lyng Kirke udbyder minikonfirmandundervisning for 4. klasse på Erritsø
Fællesskole afdeling Højmosen.

kulturmedarbejderen vil i starten af
2020 komme forbi på skolen og hilse på
børnene og dele informationer ud.

Minikonfirmand er kirkens tilbud om
kristendomsundervisning som har til
formål at give børnene kendskab til
kirke og kristendom med udgangspunkt i
børnenes egne erfaringer og spørgsmål.

Minikonfirmand-forløb begynder
tirsdag d. 17. marts og slutter
tirsdag d. 5. maj 2020.
Tilmelding til minikonfirmandundervisning pr. mail til kirke- og kulturmedarbejderen på: kirku@lyngkirke.dk

Som noget nyt tilbydes minikonfirmandundervisning for 4.klasse. Kirke- og

UDSTILLING

I anledning af Lyng Kirkes 25 års jubilæum udstilles en række fotografier og
materialer fra kirkens tilblivelse. Udsmykningsudvalget har gravet i kirkens
arkiver og har bl.a. fundet smukke
fotografier fra det første spadestik, som

fandt sted den 8. januar 1993, fra grundstensnedlæggelsen den 18. juni samme
år og fra indvielsen 1. søndag i advent
1994. Udstillingen kan ses fra november
til februar.

VELKOMMEN TIL KIRKENS NYE KIRKE- OG KULTURMEDARBEJDER
Mit navn er Mie Marie Lykke Nielsen,
og jeg startede som kirke- og kulturmedarbejder ved
Lyng Kirke d. 3.
september 2019.
Jeg er Cand.mag. i
religion, filosofi og
dansk, og jeg har
en baggrund som
højskolelærer og
underviser på bl.a.
Læreruddannelsen. Herudover har jeg
erfaring med frivilligt socialt arbejde,
bl.a. fra Dansk Røde Kors og Folkekirkens
Tværkulturelle Samarbejde.

Jeg glæder mig til at lave babysalmesang
sammen med Birgitte Buur og til de
kreative udfoldelser med minikonfirmanderne. Derudover er jeg ivrig efter
at igangsætte grønne aktiviteter for
børnefamilier og unge.
Fra december starter jeg en læsegruppe
for mennesker med demens og deres
pårørende, som jeg håber vil skabe gode
fælles oplevelser.
Du kan finde mig på kirkekontoret
tirsdag og torsdag mellem 9.30-14.00.
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DÅBSTRÆET

Menighedsrådet og personalet ved
Lyng Kirke har gennem længere tid
arbejdet med at få et dåbstræ til kirken.
Hensigten med dåbstræet, som tænkes
placeret i kirken nær døbefonten, er at
der efter en dåb vil blive hængt et blad
af glas op på træet med barnets navn.
Efter et år vil de enkelte blade blive taget
af træet igen for at blive overleveret til
forældrene.

Designskolen i Kolding. De samlede
udgifter til at udvikle og producere
dåbstræet er beregnet til 100.000 kr. alt
inklusive.
Der bliver behov for støtte fra mange
sider for at realisere projektet. Vi vil
derfor opfordre alle, der måtte have lyst
til det, til at give et bidrag til vores spændende projekt. Ethvert bidrag modtages
med glæde.

Tegningen af dåbstræet, som det kommer til at se ud, er fremkommet ved et
samarbejde mellem Lyng Kirke og

Man kan benytte Lyng Kirkes
MobilePay, som har nr. 60538

MÅNEDENS SALMER
December: ”Korte dage i december” af L.S.Andersen
Januar: ”Du er under alt som dybet” af Johannes Johansen
Februar: ”Her vil ties her vil bies” af Hans Adolph Brorson
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LYNG KIRKE ER ÅBEN HVER DAG
FRA KL. 09:00 - 16:00
Højmosevej 3-5
Tlf. 30 63 17 77
lyngkirke@lyngkirke.dk
www.lyngkirke.dk
www.facebook.com/lyngkirke/

