Sommerkirken i Skagen
I sommermånederne har Skagen og hele odden en nærmest magnetisk tiltrækning på et mylder af turister fra nær
og fjern. Langt ud over landets grænser går der ry om
Skagens særlige lys, sol, milevide strande, plantager, fugletræk, kunstmuseer, havnemiljø, spise- og spillesteder,
koncerter og gallerier. Også kirkerne har meget at byde
på. Midt i byen knejser Skagen kirke med sit høje, slanke
tårn, gule mure og store, venlige vinduer. I klitplantagen
vest for byen står tårnet tilbage efter den tilsandede Sct.
Laurentii kirke, og tolv kilometer syd for Skagen ligger
den lille, intime Hulsig kirke. Gennem sommeren danner
kirkerne ramme om en buket af aktiviteter, samlet under
betegnelsen ”Sommerkirken”: Søndagens gudstjenester,
morgenandagter om onsdagen, aftengudstjenester i det fri
om torsdagen, orgelmusik om fredagen, koncerter, kirkecafé, kirkevandringer, børnefestival og meget mere.
Læs videre i denne folder om de mange arrangementer –
og så er langt det meste ganske gratis!

Skagen kirkes

Med hoppeborge, bål med snobrød og popcorn, telt
med perler, papir, maling og andre kreative ting. Kaffe,
saftevand og kage. Entertainer Hans Jørn Østerby underholder med trylleri og sjov på kirkens græsplæne
kl. 10.30 og 13.00. Bibelfortælling i kirken kl. 11.30.
Det hele er gratis, men der vil være mulighed for at
give penge til kirkens missionsprojekt.

Børnegudstjeneste tirsdag den 3. juli kl. 17.00

En gudstjeneste, hvor alt foregår i børnehøjde med
fortælling fra Bibelen og sang med hele kroppen.
Efter gudstjenesten pustes der luft i hoppeborgene
fra børnefestivalen, og der serveres en let aftensmad
udenfor kirken.

Torsdag den 26. og fredag den 27. juli kl. 10.30-16

Vejen fra kirken ned til gågaden omdannes til et hyggeligt café-område, hvor der vil være salg af kaffe og
te, kringle, æblekage, vafler og andet hjemmebag. Der
vil også være en salgsbod med håndlavede ting.
Alle penge, som kommer ind, vil gå ubeskåret til kirkens
missionsprojekt, som er ”Deborah”, hvor vi støtter et
projekt, som hjælper unge piger væk fra prostitution i
Etiopiens hovedstad Addis Abeba. Velkommen til et
par hyggelige dage, hvor du kan støtte et godt formål.

Vandringer

Kirken opstod i 1910 som en gennemgribende udvidelse
af den hidtidige noget mere beskedne kirke fra 1841, bygget af den berømte arkitekt C. F. Hansen (kendt for bl.a.
Københavns domkirke). Kirkeudvidelsen blev forestået af
arkitektduoen Ulrik Plesner og Thorvald Bindesbøll, som
lykkeligt formåede at kombinere C.F. Hansens nyklassicistiske kerne med et mere tidstypisk udvendigt præg og
frodige blomster-arabesker i den indvendige udsmykning.
Adskillige kunstneriske udtryk præger kirkens indre: Joakim Skovgaard har malet den store altertavle med julekrybben i Betlehem, og i vor tid har Arne L. Hansen
bidraget med alterbordsforsidens tre kvadratiske og farvestærke felter skildrende påskens begivenheder. Det store
krucifiks på kirkens nordvæg og Golgata-scenen i messing
på alterbordet er udført af Niels Helledie. Kirkens orgel er
leveret af Marcussen & Søn i 1962 og blev i 2010 udvidet
med fire nye stemmer. I 2018 har orgelet fået en obo i
svelleværket og har således 31 stemmer. Kirken er åben
fra kl. 8 til 18 alle dage.

Onsdag den 11. juli. Pilgrimsvandring, hvor vi
begynder med morgensang i Skagen kirke kl. 9.30.
Derefter går turen til Den tilsandede Kirke, videre til
Gl. Skagen og kirkegården og tilbage til Skagen kirke,
hvor vi forventer at være midt på eftermiddagen.
Turen ledes af Anni Jørgensen og Anne Grete Rasmussen (tlf. 40 10 47 17). Det er gratis at deltage, og
man medbringer selv mad og drikke til turen.
Tirsdag den 17. juli kl. 9-16. Kirkevandring med
Kristuskransen. Turen begynder fra Skagen kirke,
hvor vi samler vores personlige kristuskrans og har en
lille andagt, før vi vandrer mod Hulsig kirke via Den
tilsandede kirke. Der er lokaltog mellem Hulsig og
Skagen station, og vi aftaler nærmere om hjemkomsten på dagen. Vandreturen er på ca. 14 km. Madpakke og drikkevarer skal medbringes. Turen ledes af
sognepræst Lene Ladefoged Fischer, som også gerne
besvarer spørgsmål, tlf. 40 19 23 05 og LLF@km.dk.

Meditation
Tirsdag den 10. og 24. juli samt tirsdag den 7. og
21. august kl. 17.00 i Skagen kirke. En lille halv times
stille stund til eftertanke og fordybelse.

SK AGEN K I R KE S SOM M E R

KONCERTER

Tirsdag den 3. juli kl. 9.30 – 15.00
på kirkens græsplæne

Kirkecafé

Skagen kirke

Sognehuset

Der er gratis adgang til alle matinéer fredage kl. 12.00.
For koncerter med entré åbnes dørene senest 30 minutter før koncerten, og billetter kan købes ved indgangen. Billetkøb i forsalg:
For koncerter i Vendsyssel festivalen: turistbureauer
og www.vendsysselfestival.billetten.dk. SkagenFestival: festivalens billetudsalg og www.skagenfestival.dk.
Overfor kirken ligger Sognehuset, som året rundt rummer et væld af aktiviteter. Man er velkommen til at kigge
forbi i åbningstiden, mandag til fredag kl. 10 – 13.

Morgensang – midt på ugen
Onsdagene den 27. juni, 4., 11., 18. og 25. juli, samt
den 1. og 7. august kl. 9.30 i Skagen kirke:
Få sat sindet i stemning og dagen i perspektiv.
Med musik og fællessang er der noget at gå videre på.
Det tager godt 20 min.

Sct. Laurentius-vandring
Torsdag den 9. august kl. 19.30 markeres Sct. Laurentius-dag med en vandring fra Den tilsandede kirke
til Skagen kirke. Vi begynder med en friluftsgudstjeneste ved den Den tilsandede kirke og vandrer herefter
ad den gamle kirkesti ind til byen med ophold i Den
svenske sømandskirke. Vi slutter med aftensang i Skagen kirke og kaffe i Sakristiet. Sindal Brassband spiller, når vi synger. Transport tilbage til Den tilsandede
kirke arrangeres på dagen.

MATINÉER
Fredag den 13. juli kl. 12.00
Christopher Wrench, Brisbane Australien, orgel
Bach, Mendelssohn, René Vierné, Ad Wammes
Fredag den 20. juli kl. 12.00
Ejner Nielsen, domorganist Viborg, orgel
J. S. Bach, Mendelssohn, Christopher Pardini
Fredag den 27. juli kl. 12.00
Rikke M.S. Kursch, Skagen kirke, orgel
H. Børresen, M. Takle, D. Buxtehude
Fredag den 3. august kl. 12.00
Filip Michalak, København, klaver
Scarlatti, Chopin, Rachmaninoff

KONCERTER
Søndag den 1. juli kl. 19.30 (billetpris 150 kr.)
Sang og oplæsning om Carl og Anne Marie
Nielsen Sopran, Henriette Nederby – Baryton,
Jens Søndergaard – Pianist, Anita Samsing
Skagen Musik- og Teaterforening

Kirkeværter

Fredag den 6. juli kl. 13.00 (billetpris 50 kr.)
Spillemandsmesse “I välsignan och fröjd”
Af Alf Hambe og Hans Kennemark
Freddy Samsing med spillemandsvenner, Skagen
Kirkes Motetkor, solister, Rikke Kursch, dirigent
Arrangeret i samarbejde med SkagenFestival

Skagen kirke er åben for besøgende kl. 8 - 18 alle dage.
Mandag - fredag kl. 13 - 16 vil der være en “kirkevært” til stede, der kan fortælle om kirken og er parat
til at besvare spørgsmål.

Torsdag den 12. juli kl. 19.30 (billetpris 150 kr.)
Fra Wieneroperaen med et udsøgt program.
Sopran, Lone Rasmussen – Baryton, Morten
Frank Larsen – Pianist, Anita Samsing

Hvem skal man henvende sig til?

Tirsdag den 17. juli kl. 19.30 (billetpris 100 kr.)
Jolanta Sosnowska, violiner, Robert Kovacs,
orgel. Vivaldi, Matteis, Pärt og orgelimprovisation
Arrangeret i samarbejde med Vendsyssel Festival

Sognehuset, Kirkevej 7A, 9990 Skagen; tlf. 98 44 26 44.
Åbent mandag-fredag kl. 10-13. skagen.sogn@km.dk.
Kordegn Anne Klarskov, kirketjenerne Grethe Smidt og Thomas
Andersen samt kirke- og kulturmedarbejder Anne-Gerda Tvilling.
Kirkegårdskontoret, Chr. X’s Vej 30, 9990 Skagen;
tlf. 98 44 26 44. Åbent mandag-fredag kl. 10-11.
Sognepræst Henrik Bang-Møller (kbf.)
Skagavej 101, 9990 Skagen; tlf. 98 44 12 78. hebm@km.dk
Sognepræst Per Rasmussen,
Fænøvej 34, 9990 Skagen; tlf. 98 44 47 17. pera@km.dk
Sognepræst Lene Ladefoged Fischer,
Sønderklit 27, 9990 Skagen; tlf. 40 19 23 05. llf@km.dk
Organist Rikke Kursch, tlf. 31 22 52 99. rk@skagenkirke.dk
Hulsig kirke, kirketjener Lene M. Rasmussen, tlf. 30 42 15 69
Organist Jette Plougheld, tlf. 24 40 80 89. jp@skagenkirke.dk

Onsdag den 25. juli kl. 19.30 (billetpris 200 kr.)
Royal Danish Brass spiller musik af Dowland,
Newton, Heaton, Benny Andersen og Beethoven.
Arrangeret i samarbejde med Vendsyssel Festival
Fredag den 10. august kl. 19.30 (billetpris 100 kr.)
“Dissing og Las synger Dylan”.
Sange af Bob Dylan og Dissing, Dissing og Las.
Skagen Musik- og Teaterforening
Sommerkoncerterne finder sted i
Skagen kirke, Ved Kirken 2, 9990 Skagen

Den tilsandede kirke

Hulsig kirke

I klitterne vest for Skagen by står tårnet af den gamle sognekirke, Sct. Laurentius. I fire hundrede år samlede den
menigheden, indtil sandflugten lagde sig hen over kirkevej
og kirkegård og forfaldet satte ind, så man i 1795 så sig
nødsaget til at ophøre med at holde gudstjeneste. Sct.
Laurentius var en prægtig kirke med et imponerende inventar, hvoraf nu kun alterets to svære malmlysestager er
tilbage. De står på den ny kirkes alter. Men under jordoverfladen gemmer sig endnu rester af kirkens fundamenter og gulv, samt en døbefont, der ikke – som det øvrige
inventar – blev fjernet og solgt. Nyere undersøgelser
omkring 200-års dagen for kirkens lukning har hjulpet
til at markere kirkens grundplan, men mange spørgsmål
er endnu ubesvarede, hvilket er en del af stedets fasci
nation.
Laurentius er skytshelgen for denne og mange andre ves
terlandske kirker. Han var de fattiges beskytter og led
martyrdøden på en rist. Denne genfindes i Skagen by
våben, sammen med ordene ”Vort håb til Gud alene” (ses
over hovedindgangen til Skagen rådhus).

Hulsig hørte oprindeligt til den nordlige del af Raabjerg
Sogn og Skagen Landsogn, men fik i 1894 sin egen kirke.
Efter en gennemgribende restaurering i 1991 med maleren
Arne L. Hansen som ansvarlig for farvesætningen og nye
billedfelter på prædikestol og alterparti, fremstår kirkerummet lyst og sitrende af farver. Orglet er et velklingende instrument, bygget af Carsten Lund i 1990. Åben daglig fra
kl. 9 – 17.

21. juni

Per Rasmussen (kl. 19.00)
Familiegudstjeneste

28. juni

Henrik Bang-Møller

5. juli

Per Rasmussen

12. juli

Lene Ladefoged Fischer

19. juli

Per Rasmussen

26. juli

Lene Ladefoged Fischer

2. august

Henrik Bang-Møller

9. august

Lene Ladefoged Fischer

16. august

Henrik Bang-Møller

10.30

Per Rasmussen

24. juni

10.30

Henrik Bang-Møller

1. juli

10.30

Henrik Bang-Møller

8. juli

10.30

Per Rasmussen

15. juli

10.30

Lene Ladefoged Fischer

22. juli

10.30

Per Rasmussen

29. juli

10.30

Per Rasmussen
Henrik Bang-Møller
Radiogudstjeneste

Toner i sommernatten

12. august

10.30

Lene Ladefoged Fischer

Stemningsfulde sommeraftner med musik
i Hulsig kirke.

19. august

10.30

Henrik Bang-Møller

26. august

10.30

Per Rasmussen

Tirsdag den 21. august kl.19.30 (Entré 75 kr.)
Musik & billeder med Dorthe Zielke på trompet
og Søren Johannsen ved orglet.
Bach – Mozart – Nielsen – Filmmusik.

Torsdage kl. 19.30 under medvirken af lokale blæsere
og kirkens præster.
Gudstjenesten varer ca. en halv time.

17. juni

5. august
10.00
			

Onsdag den 27. juni kl. 19.30 (Entré 75 kr.)
Kammermusik med Olga og Taras Danilyk,
violin og Rikke Kursch, orgel
Barokkoncert med værker af bl.a. Bach, Locatelli,
Buxtehude og Vivaldi.

Gudstjenester ved
Den tilsandede kirke

Gudstjenester
i Skagen kirke

Gudstjenester
i Hulsig kirke

Gospel i Hulsig kirke

17. juni

Lørdag den 14. juli kl. 10.00 – 17.00 (75 kr.)
Tove Therp & Henrik Strøm

24. juni	  9.00

Gospel-workshop – åbent for alle! Medbring madpakke, vi sørger for kaffe og kage.
Slutter med en åben prøve kl. 16.00.
Tilmelding til Skagen kirkekontor, tlf. 98 44 26 44
eller skagen.sogn@km.dk
Søndag den 15. juli kl. 10.30
Gospelgudstjeneste, hvor vi deltager.

Skagens kirkegårde
Skagen kirkegård på Markvej ligger i dag som et særpræget
stykke kirkegårdskultur, men er stadig i brug; siden 1979
kun til plænebegravelser. I 1884 blev den store kirkegård
på Chr. Xs vej indviet (Assistens-kirkegården). Her finder
man monumenter over omkomne fiskere og søfolk, Skagen-kunstnernes grave, samt en del tyske og engelske
krigsgrave. Højen kirkegård er også et besøg værd. Klokken på kirkegården bruges kun ved begravelser.

Velkommen
til
Sommerkirken
i Skagen
2018

10.30

Lene Ladefoged Fischer
Henrik Bang-Møller

1. juli	  9.00

Per Rasmussen

8. juli

Lene Ladefoged Fischer

10.30

15. juli
10.30
			

Per Rasmussen
Gospelgudstjeneste

22. juli

Lene Ladefoged Fischer

10.30

29. juli	  9.00
5. august

–

Per Rasmussen
Ingen gudstjeneste

12. august	  9.00

Lene Ladefoged Fischer

19. august	  9.00

Henrik Bang-Møller

26. august	  9.00

Per Rasmussen
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