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GUDSTJENESTER
Gudstjenester i egnenskirker

ONSDAG 27. JULI
Helsingør Domkirke, Sankt Olai
12:00 Anne Sofie Grandorf.

SØNDAG 31. JULI
Egebæksvang 11:00 Anders
Christiansen.
Gurre 10:30 Rikke Pedersen.
Hellebæk 10:00 Camilla Eriksen.
Helsingør Domkirke, Sankt Olai
10:00 Anne Sofie Grandorf.
Hornbæk 10:00 Lizette Harritsø.
Humlebæk 10:00 Mona Høgh.
Sankt Mariæ 10:00 Sigurd V.
Stubbergaard, Jørgen Ingberg
Henriksen.
Sthens 10:00 Mette Enevold.

Strandvejskirken 10:30 Tomas
Rifbjerg Lindholm.
Tikøb 09:00 Rikke Pedersen.
Vestervang 10:00 Troels Bak
Stensgaard.

TIRSDAG 2. AUGUST
Plejehjemmet Grønnehaven
14:00 Sigurd V. Stubbergaard.

ONSDAG 3. AUGUST
Helsingør Domkirke, Sankt Olai
12:00 Anne Sofie Grandorf.

Sthens KirkeSthens Kirke Egevænget 2
3000 Helsingør
www.sthenskirke.dk

www.sthenskirke.dk

AKTIVITETER

Kontaktinfo

Kirkens kontor
Kordegn Kirsten E. Japp
Tlf. 4922 2951
sthens.sogn@km.dk

Kontortider: Tirsdag,
onsdag og fredag kl. 9-12
Torsdag kl. 14-18

Otto Rühl
Menighedsrådsformand
Tlf. 2991 2851
ottoruehl51@gmail.com

Sognepræst
Karin E.

Christiansen
2323 3428/
4444 3374

KELC@km.dk

Sognepræst
Mette Enevold
4922 4440

MEN@km.dk

Højmesser:

7. august kl. 10.00
8.s.e.Trinitatis

Afsked- & jubilæums-
gudstjeneste

Mette Enevold

14. august kl. 10.00 9.s.e.Trinitatis Mette Enevold

21. august kl. 10.00 10.s.e.Trinitatis Karin Christiansen

28. august kl. 10.00 11.s.e. Trinitatis Karin Christiansen

7. august Jubilæums- & afskedsgudstjeneste med
reception kl. 10.00
Kirkens mangeårige organist Oddmund Opsjön
har valgt at gå på pension. Oddmund har været
ansat i Den Danske Folkekirke i mere end 40
år, hvoraf de 38 år har været som organist ved
Sthens Kirke. Menighedsråd og ansatte takker for
godt samarbejde igennem årene!

Menighedsrådet er vært ved en reception efter
gudstjenesten, hvor alle er velkomne – både
for at lykønske med 40 års jubilæet og for at
ønske Oddmund et godt otium.

FASTE AKTIVITETER
– opstart efter sommerferien

Mandage 10-13: Projekt Øst – 1. august kl. 10.00
Søndage 9.30: Bliv du’s med de danske salmer

– 7. august kl. 9.30

Mandage 16.30-18: FDF – 15. august kl. 16.30
Tirsdage 13-16: Tirsdagsklubben

– 16. august kl. 13.00

Onsdage 10.30-12: Fællessang
– 24. august kl. 10.30

25. august Menighedsrådsmøde kl. 18.30
Mødet er offentligt – alle kan deltage, man
møder bare op!

24. september Årets store loppemarked kl. 10.00-14.00
SÆT ALLEREDE NU X I KALENDEREN til årets
store loppemarked i Sthens Kirke, hvor der er
mulighed for at leje et eller flere borde og sælge
sine egne loppeeffekter.
Lejeprisen pr. bord er 100 kr.

TIDEN ER INDE til at tømme skabe, skuffer og
kælderrum, da der nu er mulighed for at få tyndet
lidt ud i ”gemmerne” og samtidig få en rigtig
hyggelig dag med masser af smil og latter!
Alle kan deltage …

Kontakt Gurli Vang 2992 3557,
hvis du er interesseret!

Gratisgadeteater iHelsingør
Nordvest:Nycirkusforestilling
og legefestival
HELSINGØR: Passage Festival viser ikke kun forestillinger i Hel-
singør Centrum, men vi viser også forestillinger i nærområ-
derne, og gæster både byrum og boligområder for at bringe
gadeteatret ud til publikum.
Hvis dubor i boligområderne vedNordvest,Nøjsomhedog

Vapnagaard, skal du holde øje med, hvad der sker i dit om-
råde mellem den 25. juli og 30. august, hvor festivalen løber
af stablen. Mandag 25 juli kommer vi til Helsingør Nordvest.
Her kanduoplevenycirkusforestillingenPlaygroundafCol-

lectif Primavez (FR) som tager forholdetmellempublikumog
kunstneren til nye højder med en 8 meter høj pæl eller tage
til legefestival når Gerlev Center for Leg & Bevægelse sætter
gang i leg for alle aldre.
Den står på forskellige gratis gadeteater forestillinger, leg og

hyggelige timer med hele familien når PASSAGE Festival er i
boligområderne.
Du kan se hele programmet for PASSAGE Festival og læse

mere om forestillingerne på www.passagefestival.nu

Kom forbi Helsingør Nordvest og oplev nycirkusforestillingen Playgro-
und. Foto: Collectif Primavez (FR)

Oplev Encore une fois på Vapnagaard - belgisk nycirkus med en vippe,
tre artister og en stak bordtennisbolde.

GadeteaterpåVapnagaard:
Energiskcirkusshow,
dukketeaterog legefestival.
VAPNAGAARD: Hvis du bor i boligområderne ved Nordvest,
Nøjsomhed og Vapnagaard, skal du holde øje med, hvad der
sker i dit område mellem den 26. juli og 30. august, Passage
Festival løber af stablen.
Tirsdag 26 juli er der gadeteater på færdepåVapnagaardog

du kan både opleve dukkeforestillingen Quacksalver af Sofie
Krog Teater (DK), om mirakelmidlet Wonder Tonic og den
nemme vej til det perfekte liv, eller opleve et energisk og le-
gende cirkusshow Encore une fois af Tripotes la Compagnie
(BE), hvor tre artister undersøger en vippes muligheder, for-
synet med en hel masse bordtennisbolde.
Den står på forskellige gratis gadeteater forestillinger, leg og

hyggelige timer med hele familien når Passage Festival er på
Vapnagaard.
Mankan sehele programmet for Passage Festival påwww.-

passagefestival.nu

Gadeteater i Espergærde:
Familiecirkus for fuld
udblæsningog
vandreforestillingskabt
særligt til Espergærdehavn.
ESPERGÆRDE:Hvis du bor i Espergærde, skal du holde øjemed,
hvad der sker i din bymellem den 25. juli og 30. august, hvor
Passage Festival løber af stablen. Måske du får et glimt af en
cirkus familie med fart på eller møder nogle fortabte britiske
opdagelsesrejsende, mens du går på fortovet?
Der er gadeteater på færde i Espergærde og man kan ople-

ve både familie akrobatik for fuld udblæsning, humoristisk
dukketeater om mor-barn forholdet, britiske opdagelsesrej-
sende der farer vild i gaderne, men også den helt nye forestil-
ling specielt udviklet til Espergærde Havn, Dance of the Fis-
herman, som tager dig tættere på de lokale fiskeres ufortalte
historier.

Få et særligt indblik i de lokale fiskeres liv i Dance of the Fisherman af
Location X / Locus.

viborggnyt.dk

Køb tilbuddene
på Deal.dk


