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ÅBEN ONSDAG i Toftegårdscenteret

Sang på Toftehaven

ÅBEN ONSDAG i Toftegårdscenteret

Onsdag den 3. april kl. 14.15 til 16.00

Torsdag den 11. april kl. 14.15

Onsdag den 1. maj kl. 14.15 til 16.00

Kirkehøjskole
Tirsdag den 9. april kl. 10.30
i Sulsted Sognegård
Helle Schimmell, cand.theol., ph.d., specialist for
socialstyrelsen på demensområdet
Omsorgsmoral - har vi brug for det?
Mennesker med demens har grundlæggende brug for det samme som alle
andre mennesker. Desværre er demensfeltet præget af en række myter om
hvad der er godt for demente. Det er
myter om, hvad de kan tåle og hvad de ikke kan tåle, og
om hvad der ligger bag den adfærd, som vi sommetider
betegner som “udadreagerende”, og hvorledes man skal
bringe den til ophør. Myterne står i vejen for at svært
demente mennesker kan få det godt. Der hersker stor
uenighed blandt fagpersoner, en uenighed som mennesker med demens betaler prisen for. Der er overordnet set
brug for et paradigmeskifte med en stærk forankring i en
omsorgsetik/moral.
Enkeltbilletter (tilmelding nødvendig af hensyn til bestilling af mad) købes i døren til 100 kr. Husk aftalte penge.
Tilmeld dig til Mona Lisa Therkildsen tlf. 98261172 eller
21781472 mail mona.l.therkildsen@gmail.com

Følg Sulsted Sogn på Facebook ......

Gudstjeneste og fællesspisning
Skærtorsdag den 18. april kl. 17.00
i Vestbjerg Kirkecenter
Skærtorsdag spiste Jesus sit sidste måltid sammen med
disciplene, og siden da har vi fejret nadveren til gudstjenesten. Derfor vil vi efter skærtorsdagsgudstjenesten spise et
dejligt påskemåltid sammen.
Det koster ikke noget at spise med, men man bedes tilmelde sig senest den 15. april til Mona Lisa Therkildsen på
mobil 2178 1472 eller mail mona.l.therkildsen@gmail.com
eller til sognepræst Ane Stoltze Katborg.
Alle er velkomne.

Tirsdag den 30. april kl. 19.00
i Vestbjerg Kirkecenter

Søndag 31. marts

Midfaste

Kl. 10.30 v/ Ane Stoltze Katborg

Søndag 7. april

Mariæ bebudelses dag

Kl. 10.30 v/ Ole Raakjær

Søndag 14. april

Palmesøndag

Kl. 10.30 v/ Kristinna Korsbæk
Brejner

Torsdag 18. april

Skærtorsdag. Fællesspisning*

Fredag 19. april

Langfredag

Kl. 10.30 v/ Ane Stoltze Katborg

Søndag 21. april

Påskedag

Kl. 10.30 v/ Ane Stoltze Katborg

Mandag 22. april

2. Påskedag. Kirkekaffe

Søndag 28. april

1. Søndag efter Påske

Kl. 10.30 v/ Ole Raakjær

Søndag 5. maj

2. Søndag efter Påske. Konfirmation

Kl. 9.30 v/ Ole Raakjær

Søndag 5. maj

2. Søndag efter Påske. Konfirmation

Kl. 11.30 v/ Ole Raakjær

Søndag 5. maj

2. Søndag efter Påske. Kirkekaffe

Onsdag 24. april kl. 14.15 på Toftehaven
v/ Kristinna Korsbæk Brejner
. . . . . . . . . . . . . . . .

Næste menighedsrådsmøde
afholdes onsdag den 10. april kl. 19.00
i Sulsted Sognegård

sæt

”Rørband” v/Niels Møller m.fl.
Rørbandet har hentet sit navn fra
kampagnen ”ud af røret”, som
havde til formål at aktivere byens
seniorer med forskellige fritidsaktiviteter. Dette blev baggrunden for stiftelse af foreningen
Aalborg Seniorsport, under hvis vinger Rørband dyrker
sine aktiviteter. Orkestrets repertoire spænder over flere
årtiers populærmusik, både danske og internationale slagere og viser, og på det seneste, en del rock og beat. Der
bliver rig mulighed for både at synge og klappe med, og
det hele leveres med gode historier og godt humør. Der
serveres en let anretning inkl. drikkevarer.
Billetter á 100 kr. sælges fra d. 1. april på sulstedkirke.dk
og hos Le Fleur i Vestbjerg og i Dagli’Brugsen i Sulsted.

Sulsted Kirke

Andre gudstjenester

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

Forårscafe

Gudstjenester i Sulsted Sogn
Dato

Vagn Olsen ”om Vendelboer”
Med sit foredrag tager han udgangspunkt i sine rødder og fortæller humoristisk og med anekdoter om Vendsyssel, om vendelboerne og deres historie.
.. . . . . . . . . . . . . . . .
Klip ud til opslagstavlen

John S. Madsen med et Jeppe Aakjær causeri. Han
er født tæt på Jeppe Aakjærs fødeegn i Fjends Herred og
har gennem mange år beskæftiget sig med at formidle
Aakjærs dialekt og forfatterskab. Gennem fortælling, sang
og oplæsning af udvalgte tekster belyses forskellige sider
af Aakjærs litterære og politiske virke.

Vestbjerg Kirkecenter

Kortræf
Tirsdag den 7. maj kl. 19.30 i Vestbjerg Kirkecenter
Sangkoret Limfjorden og Sundbykoret med omkring 70
sangere ”dyster”. Der bliver også fællessang og kaffebord.
Alle er velkomne og der er gratis adgang.

Moesgaard Museum
Sogneudflugt onsdag den 15. maj
Her bliver fortiden bragt til live i Aarhus. Museet inviterer
til at gå på opdagelse i fortiden - gennem old- og vikingetiden – gravballemanden - evolutionstrappen m.v.
Turen starter 11.15 fra Sulsted og 11.30 fra Vestbjerg. Efter
rundvisningen
er der kaffe og
kage på Moesgaard Museum.
Pris 125.00 kr.

MOBILEPAY

Kl. 17.00 v/ Ane Stoltze Katborg

Sulsted Sogn har oprettet et mobilepay nummer som
fremover kan bruges til kollekter og køb af billetter.
Mobilepay nummer er 89642.

Kl. 10.30 v/ Kristinna Korsbæk Brejner

Kl. 10.30 v/ Ane Stoltze Katborg

i kalenderen!

Kirketaxa

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

Sognepræst
Ane Stoltze Katborg
Stråtaget 29,
9380 Vestbjerg,
tlf. 9829 7074 - 2633 0537

Sognepræst
Kristinna Korsbæk
Brejner
tlf. 6133 1846

E-mail: or@km.dk

Email: ansk@km.dk

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

#

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

