Skagen kirke
indbyder til

Eftermiddagsmøder
i Sognehuset

Efterår 2019

Velkommen.
Skagen kirke byder igen alle interesserede velkommen til
eftermiddagsmøder i Sognehuset i efteråret 2019.
Vi håber, at alle eller bare ét af foredragene falder i din smag.
Møderne er gratis at deltage i, men hvis du alligevel gerne vil give en
gave, er der hver gang mulighed for at støtte et godt formål.
Af hensyn til kage og kaffe, er der tirsdagen inden tilmelding til
Sognehuset, Kirkevej 7A, tlf. 98 44 26 44.
Vi ses!

Onsdag den 4. september kl. 15.00 – 17.00

”Skagens Odde: Et usædvanligt og ganske
foranderligt landskab.”
v/ naturvejleder, Villy K. Hansen
På Skagens Odde, er vi på hævet grund hvor
opbygning og nedbrydning, altid er på
dagsordenen. Materialer fra hav, fra sand til land
med rimmer og dobber, til vandremiler, heder,
moser stensletter, klitplantager og små grønne
oaser, et grundlag leveret af hav og formet i vind,
derfor et dynamisk naturlandskab der bliver ved
med at berige os, i en tid med megen snak om natur,
habitater, biotoper, diversitet, klima, og
havstigning, men hvad med kulturlandskab, som
har været bebeboet i tusindvis af år? Og hvordan kan landskaberne have
set ud igennem tiden?
Hvordan passer Skagens Oddes forrevne puslespilsbrikker i samspillet
med kulturlandskab, og den evige forvandling, siden de første mennesker
ankom til Odden, der hvor den nu en gang var nået til? Resterne af folkets
flinteredskaber dukker endnu op, når vinden bestemmer det.

Onsdag den 2. oktober kl. 15.00 – 17.00

” 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.

Onsdag den 6. november kl. 15.00 – 17.00

”Performance-installationer”
v/ performance-kunstner Inga Gerner Nielsen
Inga Gerner Nielsen, vil fortælle om sit arbejde med
performance-installationer; Om hvorfor hun
herigennem søger at skabe nære møder, hvori vi kan
dele sanselige oplevelser og indre imaginære
verdener. Inga er 35, er ansat som omviser på
Skagens Museum, og har siden hun flyttede til
Tversted for 3 år siden, blandt andet lavet
installationen Før blå bliver Blå - med din baby som
guide på Kunsten i Aalborg og installationen Din Fortid er Deres Nu på
Vendsyssels Teater.

Onsdag den 4. december kl. 15.00 – 17-00

” Fra Bangsbostrand via Damaskus til Skagen.”
v/ sognepræst Niels Berthelsen
Fortælling. Billeder. Fællessang. Oplæsning.

Af hensyn til kage og kaffe, er der tirsdagen inden tilmelding til
Sognehuset, Kirkevej 7A, tlf. 98 44 26 44.

