Forårscafe
Torsdag d. 23. april kl. 19.00 i Vestbjerg
Kirkecenter
Den skaldede pædagog, Thomas Holst
m/ musikforedraget om Kim Larsen

Sulsted Sogn
Arrangementer
forår 2020

Med sin fængende lyrik og ørehængende
melodier indtog Kim Larsen danskernes
hjerter i flere årtier. Thomas Holst fortæller
historien om Kim Larsens liv, hans opvækst,
tiden i Gasolin, sideprojekterne og hans lange
solokarriere.
Musikforedraget vil undervejs være krydret
med sange fra Kim Larsens univers, udsat for
akustisk guitar og rusten tenor.
Billetter á 100 kr. sælges fra d. 1. april på
www.sulstedkirke.dk hos Le Fleur i Vestbjerg
og i Dagli´ Brugsen i Sulsted.

Kirkehøjskole
Åben Onsdag
Forårscafe

Sogneudflugt
Onsdag 13. maj 2020

Turen går til Jeppe Aakjærs
kunstnerhjem
”Jenle”
Der er rundvisning i
mindestuerne og
efterfølgende er der
kaffebord med lagkage.
Pris 125 kr.
Bus fra Sulsted og
Vestbjerg ca. kl. 12.00
Forventet hjemkomst kl. 17.30
Nærmere senere

Læs mere på
www.sulstedkirke.dk eller på
kirkesiden i Vodskov avis.
Husk at du kan følge os på

Åben Onsdag

Kirkehøjskole

Eftermiddage på Toftegårdscentret i Sulsted med
spændende foredrag og eftermiddagskaffe.

Formiddage i Sulsted Sognegård med
foredrag, frokost og diskussion.
Forårets tema er
Komik-Humor-Livseleksir

Onsdag d. 5. februar
kl. 14.15-16.00
”Bag fængslets mure”
Et meget underholdende
foredrag med forfatteren
Tom Thomasen, som
har beskæftiget sig med
humoren hele livet både i
sit virke som forfatter, tryllekunstner og
fængselsbetjent.

Onsdag d. 4. marts kl. 14.15-16.00
”Om nordjyder i koncentrationslejr”
Jens-Christian Hansen,
museumsinspektør, ph.d. og
afdelingsleder for historie på
Vendsyssel Historiske Museum.
Han fortæller om vilkår og
skæbne som følge af
deportationen samt de
forskellige former for
fangenskab, de blev udsat for.

Tirsdag d. 11. februar kl. 10.30 – 13.30
Klovnen Tapé
Kropslig og ordløs komik
Det hele foregår uden ord, Klovnen
Tapé kommunikerer kun via
kropssprog og mimik. Den ordløse
form giver en særlig intens og
nærværende atmosfære som gør, at
alle kan forstå det hele og være med.

Tirsdag d. 10. marts kl. 10.30 – 13.30
”Gammel, til overs, til grin og tilpas”
Lene Lundsgaard
Formand Ældre Sagen Mariager,
Medlem af Seniorrådet Mariagerfjord,
Medlem af menighedsrådet v.
Mariager Kirke.

Tirsdag d. 14. april kl.10.30 – 13.30
Bemærk denne gang mødes vi i
Onsdag d. 1. april
kl. 14.15-16.00
Jeanette Dam Kaastrup om
KFUK’s socale arbejde og
projekt ”REDEN”
Reden arbejder for at
forebygge, begrænse og
afhjælpe de skader og
følgevirkninger som kvinderne pådrager sig
ved at leve et liv med misbrug og prostitution.
Reden hjælper og støtter også de kvinder, der
ønsker at forlade prostitution.

Onsdag d. 6. maj
kl. 14.15-16.00
Jette Fauerschou Thomsen
”Ene høne i hanegården”
Et fantastisk liv som
motorcykelpige
Fortalt med humor og et glimt i øjet, det
handler om børn på motorcykel, og om at
klare sig med lidt og om sammenhold, som
rækker langt ud over landegrænser.

Alle Åben Onsdag-arrangementer er gratis,
dog koster kaffe og kage 20 kr.

Vestbjerg Kirkecenter
Helle Skårup ”Humor og krise”
Kort tid inden musikeren og
forfatteren Peter Bastian døde,
forfattede han - i samarbejde med
vennen Tor Nørretranders - »Altid allerede elsket«.
Bogen handler om det, han kalder sit skelsættende
møde med kærligheden i kristendommen og sammen
med Helle Skaarup i en sen alder. Selv kalder Helle
Skaarup mødet med Peter Bastian en gave, som også
blev indledningen på en uafsluttet dialog mellem de to
om livets storhed og ubetinget kærlighed. Helle
Skaarup, der til dagligt er forstander på Løgumkloster
Refugium, deler ud af gaverne i dette foredrag.
Samlet pris for alle tre foredrag er 250 kr. Billetter
sælges fra d. 7. januar på www.sulstedkirke.dk hos Le
Fleur i Vestbjerg og i Dagli´ Brugsen i Sulsted.
Enkeltbilletter koster 100 kr./stk. og bindende
tilmelding til Mona Lisa Therkildsen 21781472 eller
mail mona.l.therkildsen@gmail.com er nødvendig af
hensyn til bestilling af mad.

