
KIRKESIDEN

GUDSTJENESTER
Søndag den 10. marts, 1. søndag i Fasten

• GUDSTJENESTE: kl. 9.00 i Hulsig kirke 
v/ Lene Ladefoged Fischer 

• HØJMESSE: kl. 10.30 i Skagen kirke 
v/ Henrik Bang-Møller

ARRANGEMENTER 

• EFTERMIDDAGSMØDE: Onsdag den 6. marts 
kl. 15.00 i Sognehuset
Indianske billeder v/ Hugo Kristensen

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

• MANDAGSCAFÉ: Mandag den 11. marts 
kl. 10.00 i Sognehuset. 

• FOREDRAG OVER EUROPÆISK 
ÅNDSHISTORIE: Tirsdag den 12. marts 
kl. 16.30 i Sognehuset 
v/ Søren Raaberg-Møller. 

• BIBEL-STRIK: Onsdag den 13. marts kl. 14.30 
i Sognehuset. 

• AFTENSANG: Onsdag den 13. marts kl. 17.00 
i Skagen kirke ved Niels Berthelsen

• FRIVILLIGFEST: Onsdag den 13. marts 
kl. 17.00 i Sognehuset. Se omtale. 

• SALMEBONGO: Torsdag den 14. marts 
kl. 15.15 i Skagen kirke. 

Døde og begravede 
i Skagen og Hulsig Sogn

Erik Bjørndal Madsen
★ 04.06.1951 † 24.02.2019

Mogens Larsen
★ 15.01.1957  † 25.02.2019

Aase Munch 
★ 14.03.1919  † 26.02.2019

Evangeliet til 1. søndag i Fasten, 
Matthæusevangeliet 4, 1-11

Skagen kirkekontor t lf .  9844 2644 -  Læs mere på www.skagenkirke.dk

”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.

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 � ere 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

Er du ikke hjemme, 
men har lyst til at give et bidrag, 

kan det gøres med MobilePay

MobilePay
114400

FOLKEKIRKENS
NØDHJÆLP

SØNDAG DEN 10. MARTS

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

DU KAN NÅ DET ENDNU!

AFTENSANG 

AFTENSANG 
som 

FADERVOR 
MEDITATIONER 

 

Flemming Chr. Hansens 
musikalske meditationer 

til 
Fadervors bønner, 

fællessang 
og 

refleksioner til fastetiden 
 

Vel kommen! 
 

ONSDAG D. 6. MARTS KL. 17 
 

TVÆRKULTUREL 
AFTEN I SOGNEHUSET

KIRKEVEJ 7A               

FREDAG DEN 15.MARTS KL. 17. 30.
Vi starter med at spise sammen og tværkulturel konsulent 
Louise står for aftenens bibelhistorie og underholdning. 

Vi håber at se gamle som nye ansigter. 
Alle er velkomne

Foråret er på vej.
Når alle gartnere er mødt ind i 
marts, skal vi have fjernet gran-
pyntningen fra de gravsteder, vi 
har pyntet, og de gravsteder vi 
passer.  Rammerne som bruges 
til plænesten bliver fjernet fra 
den 11-03.

Plænegravsted
Jeg gør opmærksom på, at fra 

den 11-03 er det IKKE tilladt at 
pynte eller dekorere gravstederne 
med lamper, kurve, skåle osv.
Rammerne bliver fjernet, og de 
gemmes på assistentskirkegår-
den i en kortere periode. De kan 
afhentes ved kontakt til kirke-
gårdkontoret.

Forårsblomster.
Vi planter Stedmoder-blomster 

på kirkegårdene inden 1 april. 
Blomsterne kan købes ved kon-
takt til kirkegårdkontoret og pri-
sen pr. stk. er 17,90 inkl. 1 gang 
vanding. Vi har dem i 4 farver.
Stedmoder-blomsterne er utroli-
ge holdbare, de tåler nattefrost, 
som vi helt sikkert får mere af, og 
blomstrer helt frem til, at vi plan-
ter sommerblomster sidst i maj 
eller først i juni.

Brug for hjælp?
Skulle du have brug for hjælp 
med renholdelse af gravsted, 
plantning af årstidens blomster 
eller andet, så kontakt kirkegård-
kontoret for en pris.

John Pedersen
Kirkegårdsassistent

Nyt fra Kirkegården 

Brug for hjælp?


