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KIRKESIDEN
FASTELAVN
I SKAGEN KIRKE

Traditionen tro afholdes Familiegudstjeneste i Skagen kirke i anledning af Fastelavn.
Det er søndag d. 3. marts kl. 14.00
v. Sognepræst Lene Ladefoged Fischer
KFUM spejderne og FDF’erne kommer med
deres faner, og efter gudstjenesten er der
tøndeslagning og fastelavnsboller hos
KFUM spejderne og FDF’erne.
Alle er velkomne til gudstjeneste og
efterfølgende tøndeslagning.

FOLKEKIRKENS
NØDHJÆLP
SØNDAG DEN 10. MARTS

ER DU EN AF SKAGEN
KIRKES FRIVILLIGE?
Vi holder nemlig fest for kirkens frivillige.

DET ER ONSDAG 13. MARTS KL. 17.00
og du er inviteret uanset om du hjælper én gang om året
eller flere gange om måneden, vi vil gerne sige dig tak for din
indsats og byder på en hyggelig aften med Aftensang i kirken,
middag, hygge og underholdning.
Tilmelding på tlf. 98 44 26 44
senest fredag d. 8. marts 2019 kl. 12.00.
På gensyn fra
Skagen Menighedsråd

”SUPERHELT PÅ ÆSEL”
– MUSICALPROJEKT FOR BØRN I SKAGEN
ALLE BØRN OG UNGE I SKOLEALDEREN
ER VELKOMNE TIL AT VÆRE MED I
SKAGEN KIRKES MUSICALPROJEKT.
Vi øver følgende tirsdage d. 12., d. 19. og d. 26. marts,
og tirsdag d. 9. april kl. 14.15 – 15.45.
Lørdag d. 13. april er der generalprøve kl. 9.30 – 11.30 og
Palmesøndag d. 14. april opføres musicalen i forbindelse med
gudstjenesten kl. 10.30 i Skagen kirke.
Vi glæder os til igen at lave musical, og håber at rigtig mange
skolebørn har lyst til at være med.
Har du spørgsmål eller ønsker at tilmelde dig, så skriv til
Kirke – og Kulturmedarbejder Anne-Gerda Tvilling på
smh@skagenkirke.dk eller ring på 23 46 03 41.

DET ER

DIG, VI HENVENDER OS TIL!

For at vi kan besøge alle husstande i Skagen Sogn,
skal vi bruge 30 - 40 indsamlere i ca. 2 - 3 timer.
Du kan være med til at gøre en forskel, for vi véd af erfaring, at for
hver indsamler, vi får på gaden, bliver der indsamlet
ca. 800 kr. Og vi véd også af erfaring, at du bliver godt
modtaget her i Skagen, når du ”stemmer” dørklokker og
samler penge ind på vegne af Folkekirkens nødhjælp.
Hvad kræver det at være indsamler?
At du har lysten til at gøre en forskel, tale med mange
forskellige bidragydere, få nogle personlige oplevelser
og ikke at forglemme: masser af motion.

DERFOR DENNE APPEL TIL DIG PERSONLIGT:

MELD DIG SOM INDSAMLER
i Sognehuset, Kirkevej 7A, tlf. 98 44 26 44
eller skagen.sogn@km.dk

EFTERMIDDAGSMØDE
Onsdag den 6. marts kl. 15.00 i Sognehuset

INDIANSKE
BILLEDER

V/ HUGO KRISTENSEN
I dette foredrag fortæller Hugo Kristensen om livet blandt
indianerne i USA. Hugo har haft en næsten livslang passion
for de nordamerikanske indianere. Ud over at have læst et
utal af bøger, har han siden 1988 besøgt indianerreservat
i USA 18 gange, kørt tusindvis af kilometer,
og i alt boet i USA i mere end 2 år.
Foredraget fortæller både om Lakota-indianernes liv i
”gamle dage” og om, hvordan de lever i nutidens USA.
Tilmelding til Sognehuset senest tirsdag den 5. marts.

ARRANGEMENTER
•

AFTENSANG: Onsdag den 27. februar kl. 17.00
i Skagen kirke ved Niels Berthelsen

•

SALMEBONGO: Torsdag den 28. februar
kl. 15.15 i Skagen kirke.

•

MANDAGSCAFÉ: Mandag den 4. marts
kl. 10.00 i Sognehuset.

•

PAUSEN: Mandag den 4. marts kl. 16.00 i
Sognehuset. Se omtale.

•

EFTERMIDDAGSMØDE: Onsdag den 6. marts
kl. 15.00 i Sognehuset. Se omtale.

•

AFTENSANG: Onsdag den 6. marts kl. 17.00
i Skagen kirke ved Lene Ladefoged Fischer.

GUDSTJENESTER
Søndag den 3. marts, Fastelavn
•

HØJMESSE: kl. 10.30 i Hulsig kirke
v/ Niels Berthelsen

•

FAMILIEGUDSTJENESTE: kl. 14.00 i Skagen
kirke v/ Lene Ladefoged Fischer (se omtale)

Evangeliet til Fastelavn,
Matthæusevangeliet 3, 13-17
Da kommer Jesus fra Galilæa til Johannes ved Jordan for at
blive døbt af ham. Men Johannes ville hindre ham i det og
sagde: »Jeg trænger til at blive døbt af dig, og du kommer til
mig?« Men Jesus svarede ham: »Lad det nu ske! For således
bør vi opfylde al retfærdighed.« Så føjede han ham. Men da
Jesus var døbt, steg han straks op fra vandet, og se, himlene
åbnede sig over ham, og han så Guds ånd dale ned ligesom en
due og komme over sig; og der lød en røst fra himlene: »Det er
min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag!«

PAUSEN ER ET MØDESTED FOR DIG
DER ER ALENE-FORÆLDRE
NÆSTE GANG VI MØDES ER
MANDAG DEN 4. MARTS MED DROP IN FRA KL. 16.00
I PAUSEN kan du mødes med andre alene-forældre, vi snakker om alt
mellem himmel og jord, vi hygger med kaffe/the og frugt,
børnene leger, spiller og indimellem er vi alle sammen kreative.
Vi slutter af med at spise sammen og er færdige med programmet kl. 19.00.
Du er velkommen til at kontakte Kirke – og Kulturmedarbejder
Anne-Gerda Tvilling med eventuelle spørgsmål og tilmelding på
mobil 23 46 03 41 eller mail: smh@skagenkirke.dk

Døde og begravede
i Skagen og Hulsig Sogn
Bodil Berg
★ 25.07.1932 † 16.02.2019
Ole Knude Jensen
★ 02.07.1935 † 17.02.2019
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