Skagen kirke
indbyder til

Eftermiddagsmøder
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Forår 2019

Velkommen.
Skagen kirke byder igen alle interesserede velkommen til
eftermiddagsmøder i Sognehuset i foråret 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!
OBS! Maj-mødet er torsdag den 2. maj

Onsdag den 6. februar kl. 15.00 – 17.00

” Skagen - tilhøret og mobilteten”
v/ Bodil Bjerring
Foredraget giver et antropologisk blik på udviklingen
i Skagen. Via nedslag i studier i fiskeindustrien
(omkring 1990), hotelbranchen (omkring år 2000),
og via byens årgang 1972, deres opvækst og livsvalg
i spændingsfeltet mellem mobilitet og stedstilhør,
fortælles der en historie, der giver indblik i
menneskene bag stereotyper om udkanter og
statistikker, der bygger på et forsimplet
menneskesyn.

Onsdag den 6. marts 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 3. april kl. 15.00 – 17.00

” Indonesien. Religioner i fredelig sameksistens”
v/ Maria Kursch
Maria Kursch er lige kommet hjem fra Indonesien,
hvor hun har arbejdet som praktikant på den Danske
Ambassade i Jakarta i 6 måneder. Hun vil fortælle om
Indonesien og vise billeder fra dette smukke land.
Indonesien er verdens 4. største land, målt på
befolkning, verdens næststørste demokrati og verdens
største land med muslimsk flertal. Hun har under sit
ophold blandt meget andet arbejdet med et
religionsmøde på højt plan, og vil fortælle om de strukturer, som er med
til, at mennesker af så mange religioner lever og praktiserer deres religion
i fredelig sameksistens i Indonesien.

Torsdag den 2. maj kl. 15.00 – 17-00
” Det dyrebare menneskeliv - et foredrag om

livskvalitet på afmagtens vilkår.
v/ Bjarne Lenau Henriksen
Bjarne Lenau Henriksen har arbejdet i Kirkens
Korshær fra 1968 til 2011, de sidste 24 år som
korhærschef. Siden pensioneringen arbejder han
frivilligt som hjælpepræst i Horserød Fængsel.
Foredraget handler om hans erfaringer og tanker
fra arbejdet med mennesker på kanten af livet.
Ensomhed, fattigdom, psykisk sygdom, selvmord,
hjemløshed, kriminalitet er livsforhold, han er blevet konfronteret med og
forholder sig til. Hans fortælling rummer håbløshed, men også håb; alvor,
men også humor; tristhed, men også glæde. På kanten af eksistensen
færdes man med nænsomhed, nøgternhed og nærvær i mødet med det
dyrebare menneskeliv.

