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#

august 2019

Sulsted Kirke · Vestbjerg Kirkecenter · Sulsted Sognegård
Klik ind på www.sulstedkirke.dk og læs mere om sognets arrangementer

Babysalmesang

Onsdag den 7. august
kl. 14.15 til 16.00

nyt hold begynder
torsdag den 22.
august kl. 10.00
i Sulsted Sognegård

Agnete Madsen om uægte børn,
fattigfolk og kvindfolk, pakkepiger
og stripperdrenge, slavehandlere
og syngepiger, Maude og Agnes og
andet godtfolk.

NYT NYT NYT : Hånd i Hånd

gudstjeneste for de yngste
Tirsdag den 20. august kl. 09.30
i Vestbjerg Kirkecenter

Vi mødes 8 torsdage 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.
Tilmelding gerne inden den 12. august.

Korene i sognet
starter ny sæson

Sang på Toftehaven
Koncert med vokalgruppen
Concerto Clemens
Tirsdag den 13. august kl. 19.30
i Sulsted kirke

Torsdag den 15. august kl. 14.15

tirsdag den 27. august
i Vestbjerg Kirkecenter

Kirkehøjskole
Efterår 2019

Ved koncerten synger Concert Clemens et smukt og spændende nordisk program som bl.a. består af Edvard Griegs
4 salmer for baryton og kor fra hans sidste leveår og Rued
Langgaards ungdomsværk Rosengaardviserne, som er
skrevet få år senere.
Koncerten er en del af Vendsyssel festival.
Entré 100,-.

Følg Sulsted Sogn på Facebook ......

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.

Se allerede nu programmet for efterårssæsonen på kirkens
hjemmeside sulstedkirke.dk.
Efterårets tema er ”Når livet slår en kolbøtte”.
Første foredrag med titlen ”Mor er
død, men det taler vi ikke om”
er tirsdag den 10. september
kl. 10.30 i Sulsted Sognegård
med Sofie Klingberg Kruhøffer.
Billetter til hele foredragsrækken
kan allerede nu købes på sulstedkirke.dk og fra den 5. august hos
Dagli’ Brugsen i Sulsted samt hos
Le Fleur i Vestbjerg.
Pris 250 kr. inkl. frokost med drikkevarer, kaffe og the.
Billetsalget slutter den 1. september.
Enkeltbilletter kun mod BINDENDE forudbestilling ved
Mona Lisa Therkildsen tlf. 21781472 og Solveig Dalgaard
på tlf. 6110 2790.

Gudstjenester i Sulsted Sogn
Dato

Sulsted Kirke

Søndag 4. august

7. søndag efter Trinitatis

Søndag 11. august

8. søndag efter Trinitatis

Søndag 18. august

9. søndag efter Trinitatis

Tirsdag 20. august

Gudstjeneste for de mindste

Søndag 25. august

10. søndag efter Trinitatis

Torsdag 29. august

Konfirmandopstartsgudstjeneste

Søndag 1. september 11. søndag efter Trinitatis

Dagplejere, bedsteforældre,
forældre – tag de 0- til 6-årige 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.

Spirekoret - børn fra 2. - 4. kl. øver kl. 15.50 – 16.35
Børne- og ungekoret for 5. kl. og op kl. 16.45 – 18.
Har du lyst til at synge og optræde til nogle af kirkens
mange arrangementer, så kontakt organist Lilian Kranker,
tlf. 9880 2940 eller mød op første gang.

Konfirmandopstarts
gudstjeneste
Torsdag den 29. august kl. 17.00
i Vestbjerg Kirkecenter
for kommende konfirmander og deres forældre, for
skoleåret 2019-20.
Fastnettelefonnummeret til sognets præster
nedlægges den 1. jan 2020 og præsterne kan
herefter kontaktes på mobilnummer.
.. . . . . . . . . . . . . . . .

Andre gudstjenester
Toftehaven, onsdag den 21. august kl. 14.15
v/ Ole Raakjær.
. . . . . . . . . . . . . . . .

Vestbjerg Kirkecenter

Næste menighedsrådsmøde

Kl. 10.30 v/ Ane Stoltze Katborg

afholdes onsdag den 14. august kl. 19.00
i Vestbjerg Kirkecenter

Kl. 10.30 v/ Ane Stoltze Katborg

Kl. 10.30 v/ Kristinna Korsbæk Brejner
Kl. 9.30 v/ Kristinna Korsbæk Brejner

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

MOBILEPAY

Kl. 10.30 v/ Ole Raakjær
Kl. 17.00 v/ Kristinna Korsbæk Brejner
og Ane Stoltze Katborg
Kl. 10.30 v/ Ane Stoltze Katborg

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

E-mail: or@km.dk

Email: ansk@km.dk

Sulsted Sogn har oprettet et MobilePay-nummer som
fremover kan bruges til kollekter og køb af billetter.
MobilePay nummer er 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

#

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

Klip ud til opslagstavlen

ÅBEN ONSDAG i Toftegårdscenteret

