SULSTED SOGN

Til opslagstavlen

#

Januar 2019

Sulsted Kirke · Vestbjerg Kirkecenter · Sulsted Sognegård
Klik ind på www.sulstedkirke.dk og læs mere om sognets arrangementer
i Toftegårdscenteret
Onsdag den 9. januar kl. 14.15 - 16.00
”Kvinde i en mandsverden”
Birgitte Jakobsen, politiassistent i Østjyllandspoliti
Et foredrag om livet som
kvindelig politibetjent i en
mandsdomineret verden,
hvor kvinderne først kom
i uniform og blev ansat på
lige fod med mændene for
knap 40 år siden. Hvordan er det at være kvinde
på en mandsdomineret
arbejdsplads, hvor jargon
og opførsel ofte er ført an
af mændene.
Hvad får en kvinde til at vælge et job, hvor vold, ulykker
og død ofte er en del af hverdagen? Hvordan forbereder
man sig på det værste, og hvordan kommer man helt
igennem som menneske på den anden side af opgaven?

Sangaften

Kirkehøjskole forår 2019

Torsdag den 17. januar kl. 19.30
i Vestbjerg Kirkecenter

Programmet kan ses og downloades på Sulstedkirke.dk.
Datoerne er 12. februar, 12. marts samt 9. april i Sulsted
Sognegård. Billetter sælges fra den 7. til d. 31. januar på
sulstedkirke.dk og hos Le Fleur i Vestbjerg og i Dagli´
Brugsen i Sulsted. Samlet pris for alle tre foredrag (inkl.
frokost) er 250 kr.
Enkeltbilletter koster 100 kr./stk. Bindende tilmelding
til Mona Lisa Therkildsen tlf. 98261172 eller 21781472
mona.l.therkildsen@gmail.com er nødvendig af hensyn til
bestilling af mad.

Vi fortsætter med endnu en
hyggelig sangaften, hvor de
fremmødte ønsker, hvad der skal
synges fra Højskolesangbogen og Den Danske Salmebog.
Aftenen krydres med små musikalske indslag på klaver
samt kaffe og brød. Det er gratis at deltage.

Arrangementsfolder og
koncertkalender for foråret ’19

Nytårskoncert m. Kim Sjøgren

Babysalmesang

Søndag den 27. januar kl. 19.30
i Sulsted Kirke

i Sulsted Kirke
Nyt hold begynder
onsdag den 9. januar kl. 10.00
Vi mødes 8 onsdage kl. 10-12, og har du et barn i
alderen 2 til 10 måneder er det måske noget for dig.
Vi synger salmer og sange og leger med sanserne og
motorikken.
Det er gratis at deltage, og spørgsmål og tilmelding bedes
sendt pr. SMS til Mona Christensen 5055 1952 med oplysninger om barnets navn og alder og navn og tlf. nr. på den
deltagende forælder.
Seneste tilmelding er den 4. januar.

Aftenen vil byde på et festligt program af såvel klassisk
musik, samt musik af mere folkelig karakter.
Billetter á 125 kr. kan købes hos Dagli Brugsen i Sulsted
og Le Fleur i Vestbjerg.
Billetter kan reserveres mod BINDENDE forudbestilling
ved Solveig Dalgaard på tlf. 6110 2790 og ved Mona Lisa
Therkildsen på tlf. 2178 1472.
Menighedsrådet er vært ved bobler og kransekage.

Kyndelmisse

Fakkeloptog og bål i Sulsted
Mandag den 4. februar kl. 18.00
i Sulsted Sognegård
I lighed med tidligere år vil vi også i år - i samarbejde med
KFUM-spejderne - fejre kyndelmisse i Sulsted. Deltagerne
går fakkeltog gennem byen, og derefter er der samvær i
Sognegården. Alle er velkomne.

Følg Sulsted Sogn på Facebook ......

Gudstjenester i Sulsted Sogn
Dato

Sulsted Kirke

Vestbjerg Kirkecenter
Kl. 10.30 v/ Ane Stoltze Katborg
kirkekaffe

Søndag 6. januar

Hellig 3 konger

Kl. 14.00 v/ Ane Stoltze Katborg

Søndag 13. januar

1. søndag efter hellig 3 konger

Kl. 10.30 v/ Ole Raakjær

Søndag 20. januar

2. søndag efter hellig 3 konger

Kl. 10.30 v/ Hanne Drejergaard Kjeldsen

Søndag 27. januar

3. søndag efter hellig 3 konger

Kl. 10.30 v/ Lars Jensen

Søndag 3. februar

4. søndag efter hellig 3 konger

Kl. 10.30 v/ Hanne Drejergaard Kjeldsen

Sognepræst
Ole Raakjær
Kuskgårdsvej 3,
9381 Sulsted,
tlf. 3133 2355
E-mail: or@km.dk

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Andre gudstjenester
Onsdag 16. januar kl. 14.15 på Toftehaven
v/ Hanne Drejergaard Kjeldsen
Onsdag 23. januar kl. 14.15 på Toftegårdscentret
v/ Hanne Drejergaard Kjeldsen
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Næste menighedsrådsmøde
afholdes onsdag den 9. januar kl. 19.00
i Vestbjerg Kirkecenter
Dagsorden og referater fra tidligere afholdte møder
kan ses på sulstedkirke.dk.

Kirketaxa
Kørestolsvenlig eller alm. taxa til gudstjeneste og
andre sognearrangementer i Sulsted eller Vestbjerg
bestilles senest kl. 12 dagen før arrangementet ved
Østergårds biler tlf. 98 28 20 00.
Konstitueret
sognepræst
Lars Jensen
Tlf. 2642 1644
E-mail: laj@km.dk

Konstitueret
sognepræst
Hanne Drejergaard
Kjeldsen
Tlf. 9899 9203
- 2162 4409
hadk@km.dk

#

Sognepræst
Ane Stoltze Katborg
Stråtaget 29,
9380 Vestbjerg,
tlf. 9829 7074
- 2633 0537
Email: ansk@km.dk

Hent folderen
for forårets
arrangementer
følgende steder:
på sulstedkirke.
dk og i Sulsted
Kirke, Vestbjerg Kirkecenter, Sulsted
Sognegård,
Dagli´ Brugsen i Sulsted,
Toftegårdscentret, Le Fleur
i Vestbjerg og
Vestbjerg Aktivitetscenter.

Klip ud til opslagstavlen

ÅBEN ONSDAG

Kordegn
Inge Gregersen
Telefontid: tirs - fre.
fra kl. 10 til kl. 13
på tlf. 4044 0547
Træffes efter aftale.
E-mail: inmg@km.dk

