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Tirsdag den 22. oktober kl. 09.30
i Vestbjerg Kirkecenter

Aalborg Koncertkor
Tirsdag den 1. oktober kl. 19.30
i Sulsted Kirke
Koncert med et stort amatørkor. Koret blev stiftet som
”Aalborg Operettekor” i 1955 og har haft spændende
opgaver i både ind- og udland. Koret har et bredt
repertoire med vægt på musicals, moderne dansk
kormusik og rytmiske sange, hvilket vil afspejle sig i
aftenens musikalske program. Koret består af ca. 45
sangglade kvinder og mænd og ledes af dirigent Trine
Georgsen og pianist Christian Vestergaard.
Gratis entré.

ÅBEN ONSDAG i Toftegårdscenteret
Onsdag den 2. oktober kl. 14.15 til 16.00
Provst Anders Bonde –
causeri over ”Når bonden
lægger seletøjet ta’r konen
bukserne på” om humor i
alderdommen.
Med udgangspunkt i et møde
med mennesker, der er nået til de ”ældste” klasser i ”Livets
skole” giver han et muntert indblik i “Livets efterår”.

Sang på Toftehaven
Torsdag den 17. oktober kl. 14.15

Børne- og ungepræst Kristinna
Korsbæk Brejner byder denne
formiddag på hygge og samvær, en kort gudstjeneste
for de yngste og deres voksne, hvor gudstjenesten er
tilrettelagt helt på de yngstes præmisser.
Dagplejere, bedsteforældre, forældre, tag de yngste i
hånden og kom til sang og samvær til en halv times
børnevenlig gudstjeneste! Man kan også aftale med
dagplejeren, at bedsteforældre kommer hen i Vestbjerg
Kirkecenter og får oplevelsen med barnebarnet.
Det er gratis at deltage.

Gud og Spaghetti

Koncert med Bilal Irshed

Onsdag den 23. oktober kl. 17.00
i Vestbjerg Kirkecenter

Torsdag den 31. oktober kl. 19.3o
i Vestbjerg kirkecenter

v/ Kristinna Korsbæk Brejner
Kirke i børnehøjde ”Gud og
spaghetti” er en gudstjeneste
der er tilrettelagt for børn og
barnlige sjæle.
Vi begynder med en kort
gudstjeneste, der handler om ”Kan gud overraske os?”
Herefter er der fællesspisning med spaghetti og kødsovs
på menuen.
Alle er velkomne. Det koster 10 kr. for voksne og 5 kr. for
børn at spise med.

”The magic of the Orient”.
Det er sagt, at man i oud’ens
klang kan høre hele Orientens
historie og skønhed. Oplev
en dejlig koncert kun i
selskab med dette smukke og
meditative instrument. Det
arabiske strengeinstrument
oud troner centralt i den arabiske musiktradition.
Bilal Irshed er en herboende palæstinensisk komponist
og oud-spiller og står i Danmark som en af de fremmeste
eksponenter for oud’en.
Han er en sjælfuld musiker, der både dyrker den traditionelle, mellemøstlige folkemusik og det klassiske, arabiske
repertoire, men også lader oud’ens vemodige toner klinge
i nye sammenhænge.
Der er gratis entré.
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Sogneaften

Kirketaxa

Kørestolsvenlig eller alm. taxa til gudstjenester og
andre sognearrangementer i Sulsted eller Vestbjerg
kan bestilles af beboere med adresse i Sulsted eller
Vestbjerg - senest kl. 12 dagen før arrangementet, ved
Østergårds biler tlf. 98 28 20 00.

Torsdag den 24. oktober kl. 17.00
i Vestbjerg Kirkecenter
”Halfdanskerne” Visefortolkning i topklasse.
I flere år har HALFDANSKERNE været Danmarks bedste
og mest populære viseorkester. Siden de i 2015 lancerede
showet “Noget om en poet” i anledning af 100-året for
Halfdan Rasmussens fødsel, har de været på en næsten

Gudstjenester i Sulsted Sogn
Dato

uafbrudt turne i hele landet med langt over 50 årlige
koncerter med fulde huse og stående ovationer. Vi
begynder aftenen med fællesspisning, og derefter er der
musikalskunderholdning.
Billetter á 125 kr. sælges fra den 1. oktober på
www.sulstedkirke.dk hos Le Fleur i Vestbjerg og i
Dagli’Brugsen i Sulsted.

Sulsted Kirke

afholdes onsdag den 9. oktober
kl. 19.00 i Vestbjerg Kirkecenter

Søndag 6. oktober

16. søndag efter Trinitatis

Kl. 10.30 v/ Ane Sund Katborg

Søndag 13. oktober

17. søndag efter Trinitatis

Kl. 10.30 v/ Ole Raakjær

Søndag 20. oktober

18. søndag efter Trinitatis

Kl. 14.00 v/ Ane Sund Katborg

Tirsdag 22. oktober

Hånd i Hånd Gudstjeneste

Kl. 9.30 v/ Kristinna Korsbæk Brejner

Onsdag 23. oktober

Gud og Spaghetti

Kl. 17.00 v/ Kristinna Korsbæk Brejner

Søndag 27. oktober

19. søndag efter Trinitatis

Kl. 10.30 v/ Ane Sund Katborg

Søndag 3. november

Alle Helgen

Kl. 16.00 v/ Ole Raakjær

E-mail: or@km.dk

Email: ansk@km.dk

Kl. 10.30 v/ Ane Sund Katborg

Dagsorden og referater fra tidligere afholdte møder
kan ses på sulstedkirke.dk.

Følg Sulsted Sogn på Facebook ......

MOBILEPAY nummer 89642
Sognepræst
Kristinna Korsbæk
Brejner
Læhegnet 105,
9380 Vestbjerg,
tlf. 5380 9381
Email: krkb@km.dk

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

#

Sognepræst
Ane Sund Katborg
Stråtaget 29,
9380 Vestbjerg,
tlf. 2633 0537

Toftehaven, onsdag den 23. oktober kl. 14.15
v/ Ane Sund Katborg
. . . . . . . . . . . . . . . .

Næste menighedsrådsmøde

Vestbjerg Kirkecenter

Kbf. sognepræst
Ole Raakjær
Kuskgårdsvej 3,
9381 Sulsted,
tlf. 3133 2355

Andre gudstjenester

Klip ud til opslagstavlen

Hånd i Hånd Gudstjeneste
for de yngste 0-6 år

