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Skags Kapellag
Kära Skagen-bo!
Välkommen till ett nytt verksamhetsår i Skags Kapellag! Vår förening
finns till för att ta hand om vårt 300-åriga kapell till gagn för oss som
bor här. Vi behöver dig!
Vår förhoppning är att du vill (fortsätta) vara medlem i vår förening och
delta i aktiviteterna som medlemmarna ordnar! I följande program ser
du vad som händer framöver.
Glad sommar önskar

Marcus Edström & övriga styrelsen

Medlemsavgift 2018
Medlemsavgiften per person är 100kr/år. Vänligen ange följande uppgifter till vår kassör
Eva Selling, eva.selling@gmail.com: medlemmarnas namn, hemadress, mejladress och
inbetalningsdatum till pg. 811123-9 eller Swish 123 552 82 86
Har du frågor... om föreningen eller är intresserad av att hjälpa till med vårt arbete
är du varmt välkomna att kontakta ordförande Marcus Edström, 070-254 69 27,
info@skagshamn.se

Medlemsavgift 100 kr / person
Ange för- och efternamn på samtliga
medlemmar

811123-9
Skags kapellag

Program 2018
22/6 Midsommarfirande
Vi börjar sommaren med vårt traditionsenliga
midsommarfirande! Vi klär midsommarstången och
sedan dansar vi in sommaren.
Skags kapell, kl.12.00

1/7 Gudstjänst
Grundsunda församling firar gudstjänst i Skags Kapell. Efteråt
serveras fika.
Skags kapell, kl.11.00

20/7 Grillkväll
Missa inte vårt mest populära arrangemang! Kapellaget
tänder grillarna. Skags-Robertz bjuder på några gamla
godingar ur repertoaren. Anmäl dig genom att betala
senast den 15/7. Swisha gärna!
Vuxna 120kr, 50kr för barn under 12 år.
Skags kapell, Kl.18.00

18/8 Surströmming
Vad vore Skagen utan surströmming? Kapellaget serverar
surströmming i gammal god anda. Efteråt serveras kaffe med
kaka. Medtag egen dryck. Anmäl dig genom att betala senast
den 16/8. Swisha gärna!
Vuxna 100kr, 40kr för barn under 12 år
Theastugan, kl.13.00

??/12 Lucia med barnkören
Som vanligt blir det stämningsfullt luciafirande med Skags
Kapells barnkör. Datum kommer under hösten....

Vigsel och dop
Du kan boka Skags Kapell av oss för bröllop och dop. Bredvid kapellet
finns Theastugan där man kan ha enklare mottagningar efter
förrättningen. Hör gärna av dig med frågor om du vill veta mer om att
hålla din högtid hos oss!
Kontakt: Ordförande Marcus Edström, 070-254 69 27, info@skagshamn.se
Pg. 811123-9, Swish 123 552 82 86,
www.skagshamn.se

