
KIRKESIDEN

GUDSTJENESTER
Søndag den 17. marts, 2. søndag i Fasten

• GUDSTJENESTE: kl. 9.00 i Hulsig kirke
v/ Henrik Bang-Møller

• HØJMESSE: kl. 10.30 i Skagen kirke
v/ Niels Berthelsen

ARRANGEMENTER 

• 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.

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

• TVÆRKULTUREL AFTEN: Fredag den 15. marts 
kl. 17.30 i Sognehuset. Se omtale. 

• MANDAGSCAFÉ: Mandag den 18. marts
kl. 10.00 i Sognehuset. 

• MEDITATION: Tirsdag den 19. marts kl. 17.00 
i Skagen kirke. Se omtale. 

• MENIGHEDSRÅDSMØDE: Tirsdag den 19. 
marts kl. 19.00 i Sognehuset. 

• AFTENSANG: Onsdag den 20. marts kl. 17.00
i Skagen kirke v/ Henrik Bang-Møller.
Se omtale.

Døde og begravede 
i Skagen og Hulsig Sogn

Anna Jertrum-Hansen
★ 24.11.1921 † 27.02.2019

Sven Gaden Jensen
★ 27.12.1947 † 28.02.2019

Evangeliet til 2. søndag i Fasten, 
Matthæusevangeliet 15, 21-28

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

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

WWW.SKAGENKIRKE.DK 
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SORGGRUPPE
I SKAGEN KIRKE
De begivenheder, som vi har væ-
ret udsat for, kan aldrig og skal 
aldrig slettes i vores erindring. Ti-
den læger ikke alle sår. Denne alt 
for udbredte kliché gør kun ondt 
værre. Men med den nødvendige 
støtte og vejledning, holder såret 
til sidst op med at bløde, og man 
kan komme styrket videre med 
sit liv.

I Skagen kirke er der tilbud om at 
deltage i en sorggruppe for voks-
ne efterladte.
I gruppen mødes vi for at tale om 
de svære følelser og udveksle er-
faringer.

Det er vort håb, at vi kan opbygge 
et menneskeligt fællesskab, hvor 
alle føler sig trygge og efterføl-
gende kan bære det ubærlige.
Der er plads til at tale om tabet, 
få lov til at græde og grine, få lov 
til at lytte og blive lyttet til og
erfare at du ikke er alene.

I sorggruppen er der plads til at 
fortælle om de gode minder, man 
har delt med den, der ikke er der 
længere. Der er plads til at omgås 
sorgen og smerten på en måde, 
så livet ikke går helt i stykker. Der 
kan også være plads til at tale 
om de praktiske gøremål, som 

den anden altid har taget sig af.
Sorggruppen mødes første gang 
tirsdag d. 23. april. kl. 15.30 – 
17.00 i Skagen kirkes Sakristi. 
Vi mødes i alt 7 gange og tilmel-
ding er nødvendig.

Gruppeledere i Sorggruppen er 
Kirke og Kulturmedarbejder An-
ne-Gerda Tvilling, og to af kirkens 
frivillige Margit Dyhr Thomsen og 
Grete Ehrenreich. 

Tilmelding er nødvendig
til Anne-Gerda på mail;

smh@skagenkirke.dk eller
mobil 23 46 03 41.

Mange nye kon� rmander vælger at gøre både deres
pengepung og vores miljø en stor tjeneste ved at

vælge brugt tøj til kon� rmationen

Hænger dit � ne tøj fra den store 
dag i skabet og ser fortabt ud, er 
der måske en ny kon� rmand et 
sted, som godt kunne bruge det.
Du kan a� evere dit tøj enten i 
Bangsbostrand Kirke eller hos 

Danmission Genbrug, Sønderga-
de 87 i Frederikshavn, som står 
for at sælge tøjet til en billig pris. 

Pengene går ubeskåret til Dan-
missions arbejde i den 3. verden. 

BRUGT
KONFIRMATIONSTØJ
ER IN!


