Forårscafe
Torsdag d. 15. april kl. 19.00 i Vestbjerg
Kirkecenter
”Fjordsind – Jens Jeppesen og band - en
musikalsk Limfjordsfærd”

Sulsted Sogn
Arrangementer
forår 2021

Troubadouren Jens Jeppesen med band
stiller i sine sange skarpt på tidens strømninger
og tendenser ud fra iagttagelser af livet på godt
og ondt. Iørefaldende og eftertænksomme,
danske sange, hvor havet og fjorden er et
gennemgående tema.
Afholdes sammen med Sulsted og Vestbjerg Samråd
Billetter á 100 kr. sælges fra d. 15. marts hos Le
Fleur i Vestbjerg og i Dagli´ Brugsen i Sulsted.

Kirkehøjskole
Åben Onsdag
Forårscafé

Sogneudflugt
Onsdag 26. maj

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
Eftermiddage i Sulsted Sognegård med spændende
foredrag og eftermiddagskaffe.
Onsdag d. 6. januar
kl. 14.15-16.00 Elsebeth
Dissing om bogen:
Tjenerindens døtre
Tiden er 1937 til 1946. I det
lille samfund langt ude mod
vest er stationsbyen
centrum, men naturen og
blæsten spiller med og
holder styr på de stærke
kræfter: kærlighed og had,
skam og skyld, begær, bedrag og
nysgerrighed.
Onsdag d. 3. februar kl.
14.15-16.00
Aalborgs grønne guld
Naturvejleder Esben Buch
fortæller om Aalborgs
naturområder. Hvor får vi de
fineste naturoplevelser, og
hvordan kan vi alle være med til
at passe på naturen?
Onsdag d. 3. marts
kl. 14.15-16.00
Den skaldede pædagog, Thomas Holst
m/ et musikforedrag om
Kim Larsen
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.

Onsdag d. 5. maj
kl. 14.15-16.00
Bjarne Lyngholm Andersen
har skrevet en bog med titlen “Dengang på
Sanden”. Bogen
indeholder
forfatterens
tidsbilleder fra sin
tid i Hjortdal fra ca.
1949 til sidst i
1960’erne.

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

Kirkehøjskole
Formiddage i Sulsted Sognegård med
foredrag, frokost og diskussion.
Forårets tema er
”Matador og kristendommen”

Tirsdag d. 16. februar kl. 10.30 – 13.30
De religiøse i Matador er taberne
Vi får besøg at journalist og forfatter
Martin Kongstad, der for nylig har
lavet en artikelserie i Weekendavisen
om Matador og kristendommen. Han
skriver selv: Man møder to præster i
Matador, ingen af dem har et navn.
Har DR i sin tid med vilje skrevet kirken ud af
Danmark. Og i så fald har det så fået konsekvenser for
vores selvforståelse, at de religiøse i Matador er
taberne?

Tirsdag d. 16. marts kl. 10.30 – 13.30
Ronald tror på Matador
Vi får besøg af sognepræst Ronald
Risvig, der har skrevet bogen
”Matador og kristendom”. Her drager
han paralleller mellem scener fra
serien og bibelske tekster og anskuer
serien som en lang folkelig prædiken

Tirsdag d. 13. april kl.10.30 – 13.30
HELLE OG DYNES SKOVKJÆR
Matador i ord og toner - Et koncertforedrag med musik
fra 30'erne og 40'erne i relation til Tv-serien Matador.

Samlet pris for alle tre foredrag er 250 kr. Billetter
sælges fra d. 4. januar 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.

