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Klik ind på www.sulstedkirke.dk og læs mere om sognets arrangementer
Som bekendt har sognepræst Ane Katborg fået en 50%
stilling i Aalborg Stift i 3 år, hvilket betyder, at hun i de
kommende år vil være 50% tilknyttet Sulsted Sogn. Dette
har efter analyser og drøftelser ført til, at menighedsrådet
har besluttet at opprioritere den præstelige betjening i
sognet, således at den ledige 50% vikarstilling suppleres
med en 50% præstetjeneste finansieret af menighedsrådet,
hvilket betyder, at vi kan ansætte en ny fuldtidspræst i
sognet. Det er en stor glæde og forventning at kunne meddele, at vores nye
fuldtidspræst er fundet, og at valget er
faldet på Kristinna Korsbæk Brejner,
som tiltræder pr. 1. marts 2019.
Kristinna er cand.theol. fra Aarhus Universitet, og har
efterfølgende gået på pastoralseminariet i Aarhus. Hun
er gift, bor i Vadum og har fire børn i alderen 2 til 14 år.
Kristinna har oveni sin uddannelse blandt andet gennem
flere udlandsophold erhvervet sig stor og bred livserfaring, og indsigt i og med andre kulturer. Hun har arbejdet
i Tyskland, Spanien og på Hawaii. Seneste udlandsophold
var i Singapore, hvor hun og familien gennem flere år var
tæt tilknyttet og aktivt deltagende i livet i den danske sømandskirke i Singapore. I Singapore sad hun i kirkerådet,
og gik med sin kreativitet og idéer gerne foran når det
gjaldt tiltag og arrangementer i kirken.
Kristinna ordineres i Budolfi Kirke
mandag den 25. februar kl. 17, og indsættes i embedet i Sulsted Sogn af provst Ole Rysgaard Madsen
søndag den 3. marts kl. 14.00 i Sulsted Kirke. Efter
gudstjenesten byder vi Kristinna og familien velkommen
ved et traktement som afholdes i Sulsted Sognegård, hvor
der vil blive lejlighed til at hilse på vores nye sognepræst
og hendes familie. Alle er velkommen til at deltage.
Vi ønsker Kristinna velkommen, og held og lykke med
sit arbejde i Sulsted Sogn. På menighedsrådets vegne
Ole Dørum Jensen – formand.

Kyndelmisse

Fakkeloptog og bål i Sulsted
Mandag den 4. februar kl. 18.00
i Sulsted Sognegård
Til Kyndelmisse var det skik at holde et gilde, kjørmesgilde hed det. I lighed med tidligere år vil vi også i år - i
samarbejde med KFUM-spejderne - fejre kyndelmisse i
Sulsted. Det begynder med fakkeltog med trommeslagere
i front. Fakkeltoget udgår fra P-pladsen ved Sulsted Sognegård, kl. 18.00. Fakkeltoget ender ved bålet i Præstegårdshaven, hvor der holdes en kort båltale. Derefter serveres
der kakao og boller i Sognegården, og aftenen slutter med
fælleslege og -sange.

Spaghettigudstjeneste
Tirsdag den 5. februar kl. 17.00
i Vestbjerg Kirkecenter
Vi begynder med en kort gudstjeneste, der handler om de
betroede talenter - hvad er DU god til?
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.

ÅBEN ONSDAG i Toftegårdscenteret
Onsdag den 6. februar kl. 14.15 - 16.00
Niels Tikjøb Olsen
”Fra præstegård til direktørstol”
Niels fortæller om livet som præstesøn på Langeland, studerende på
Århus Universitet under studenteroprøret, bofællesskab
med Svend Auken og oplevelserne som socialchef i en
lille kommune på Djursland, i Randers og sidst i Ældreog Handicapforvaltningen i Aalborg.

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.

MOBILEPAY

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

Gudstjenester i Sulsted Sogn
Dato

Sulsted Kirke

Søndag 3. februar

4. søndag efter hellig 3 konger

Tirsdag 5. februar

Spaghettigudstjeneste

Søndag 10. februar

Sidste søndag efter hellig 3
konger

Kl. 10.30 v/ Lars Jensen

Søndag 17. februar

Septuagesima

Kl. 14.00 v/ Ole Raakjær

Søndag 24. februar

Seksagesima

Kl. 10.30 v/ Ane Stoltze Katborg

Søndag 3. marts

Fastelavn

Kl. 14.00 v/ Kristinna Korsbæk Brejner
indsættelsesgudstjeneste

Kl. 10.30 v/ Hanne Drejergaard Kjeldsen
Kl. 17.00 v/ Ane Stoltze Katborg

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

Kl. 10.30 v/ Ole Raakjær, kirkekaffe

Kl. 10.30 v/ Ane Stoltze Katborg

Konstitueret
sognepræst
Lars Jensen
Tlf. 2642 1644
E-mail: laj@km.dk

Tirsdag den 12. februar kl. 10.30
i Sulsted Sognegård
Lektor Leif Andersen, Menighedsfakultetet, Aarhus:
Findes en kristen moral?
Det diskuteres ivrigt for tiden, om kristendom overhovedet har noget med moral at gøre. Og hvis den har,
er der så noget specielt ved den, eller gentager den bare,
hvad enhver kan sige sig selv i forvejen? Lektor Leif
Andersen, Aarhus, vil lægge op til samtale om emnet.
Billetter til hele foredragsrækken kan købes på sognets
hjemmeside www.sulstedkirke.dk, hos Dagli’ Brugsen
i Sulsted samt hos Le Fleur i Vestbjerg gerne senest den
31. januar. Kan også betales med mobilepay.
Pris 250 kr. inkl. frokost med drikkevarer, kaffe og the.
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. 9826 1172 eller
2178 1472 mail mona.l.therkildsen@gmail.com.

Godspelkoncert
Onsdag den 27. februar kl. 19.00
i Sulsted Kirke
Med Joachim Hejslet Jørgensen og band i spidsen giver
konfirmanderne i Sulsted og Ajstrup Godspelkoncert.
Der er gratis adgang.

100 salmer
Tirsdag den 19. marts kl. 19.30
i Sulsted Kirke
inviterer vi til syng sammen aften fra den nye salmebog.
Menighedsrådet har indkøbt et nyt tillæg til
salmebogen, der hedder 100 salmer.
Salmerne vil løbende blive introduceret i forbindelse med søndagens gudstjeneste. Dette vil
ske, ved at vi vælger månedens salme og synger
den hver søndag i den pågældende måned.
. . . . . . . . . . . . . . . .

Andre gudstjenester
Onsdag 13. februar kl. 14.15 på Toftehaven
v/ Ole Raakjær
. . . . . . . . . . . . . . . .

Næste menighedsrådsmøde
afholdes onsdag den 13. februar kl. 19.00
i Sulsted Sognegård
Dagsorden og referater fra tidligere afholdte møder
kan ses på sulstedkirke.dk.

Følg Sulsted Sogn på Facebook ......
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

Vestbjerg Kirkecenter

Kirkehøjskole

Klip ud til opslagstavlen

Ny sognepræst i Sulsted Sogn

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

