Indbydelse til
Allehelgensdag
søndag
den 1. november
i Skævinge Kirke & Lille Lyngby Kirke
Skævinge præstegård oktober 2020

Til de efterlevende
Søndag den 1. november er også Allehelgensdag. Denne dag er fra gammel tid mindedag for vore
afdøde. Det betyder, at vi i kirkerne nævner navnene på alle folkekirkemedlemmer, der siden sidste
Allehelgensdag er blevet bisat/begravet ved en af vore kirker. I denne sammenhæng ses vore to
kirker/sogne under eet, så alle nævnes begge steder, uanset hvilket sogn man boede i, eller hvilken
kirke man havde den kirkelige handling i.
Når vi nævner deres navne, sker det ud fra tanken om, at vi har grund til at takke for, hvad andre var
for os og gav os, at vi mindes vore kære, samt, at vi husker på de efterlevende, der måske har behov
for forbøn og en ekstra hilsen i den første svære tid.
Allehelgensdag er også en dag, hvor vi i salmer og bibellæsninger i gudstjenesten vender os mod
opstandelsen i Himlen. Vi hører her, hvordan Herren samler alle sine hos sig til evigt liv i Himlens
herlighed.
Grundet afstandskrav og begrænsning i antal kirkegængere i kirken på grund af coronapandemien
vil gudstjenesterne blive gennemført uden fællessang. Der vil være sang- og musikindslag i
gudstjenesterne. Efter gudstjenesterne serveres en kop kaffe m.m. i våbenhuset.

Gudstjenester: Lille Lyngby Kirke kl. 9.00 & Skævinge Kirke kl. 11.00

Indbydelsen sendes til underskriveren af dødsanmeldelsen. Såfremt vi ikke har mailadresse på
anmelder, sender vi tre ekstra indbydelser, som kan gives til andre i familien. Er disse ikke nok,
siger vi tak, om I vil give indbydelsen videre mundtligt. Indbydelsen kan også hentes på kirkens
hjemmeside. Såfremt man har noget imod, at ens afdøde nævnes i kirken Allehelgensdag, vil vi
respektere det, vi skal blot have besked derom.

Med hjertelig hilsen
Sognepræst Michael Thomsen
Skævinge præstegård,
(Tlf. 29 37 16 83, mail: mtho@km.dk)
www.skævingekirke.dk / www.lillelyngbykirke.dk

