SULSTED SOGN

Til opslagstavlen

#

marts 2019

Sulsted Kirke · Vestbjerg Kirkecenter · Sulsted Sognegård
Klik ind på www.sulstedkirke.dk og læs mere om sognets arrangementer
Onsdag den 27. februar kl. 19.00 i Sulsted Kirke
Med Joachim Hejslet Jørgensen og band i spidsen giver
konfirmanderne i Sulsted og Ajstrup Gospelkoncert.
Der er gratis adgang.

Fastelavnsgudstjeneste
Søndag den 3. marts kl. 10.30
i Vestbjerg Kirkecenter
v/ Ane Stoltze Katborg
Efter gudstjenesten er der tøndeslagning bag Kirkecentret
ved FDF. Når vi har kåret årets kattekonger og kattedronninger er der fastelavnsboller og varm kakao i Kirkecenteret.

Folkekirkens Nødhjælp kaster næstekærligheden på klimaet, til den årlige sogneindsamling. Som indsamler kan
du klæde verden på til klimaforandringerne.
Det er svært at se væk, når klimaforandringer, krig og
ulighed driver millioner af mennesker ud i sult, flugt og
nød. For vi kan faktisk hjælpe. Når du samler ind ved
dørene, giver det fremtidsmuligheder og håb til dem, der
modtager hjælpen. De penge, du samler ind ved Folkekirkens Nødhjælps indsamling, går både til akutte katastrofer
og langvarige, bæredygtige projekter. Du skal regne med
at bruge to timer på en rute, når du samler ind søndag
den 10. marts.
Der sluttes af med et let traktement.
Meld dig som indsamler til Hans Nielsen tlf. 4021 7608
mail hans@hamani.dk eller på www.blivindsamler.dk

Kirkehøjskole

Indsættelsesgudstjeneste

Tirsdag den 12. marts kl. 10.30
i Sulsted Sognegård

Søndag den 3. marts kl. 14.00
i Sulsted Kirke
Efter gudstjenesten byder vi Kristinna Korsbæk Brejner
velkommen ved en sammenkomst i Sulsted Sognegård.
Alle er velkomne.

ÅBEN ONSDAG i Toftegårdscenteret
Onsdag den 6. marts kl. 14.15 til 16.00
”Mit livs skraldespand” v/Henning Sørensen.
Han voksede op i et arbejderhjem i 30erne. Skole og FDF-dreng under krigen.
Efter mellem-skoleeksamen, bud, to år i
militærnægterlejr, skraldemand i 31 år.
Engageret i fagbevægelse, afholdssag,
kommunalpolitik, menighedsråd m.v.

Jacob Birkler, filosof og tidl. formand
for Etisk Råd: Om moral i samfundet.
”Den umoralske politiker” hedder Jakob
Birklers nyeste bog. Her undersøger
han, hvordan det står til med moralen
hos politikerne.
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

Årsberetningsmøde
Onsdag den 13. marts kl. 19.30
i Vestbjerg Kirkecenter

Sogneindsamling

Folkekirkens Nødhjælp
Søndag den 10. marts kl. 11.30
i Sulsted Sognegård og i
Vestbjerg Kirkecenter efter gudstjenesten

I overensstemmelse med Menighedsrådsloven afholder
Sulsted Sogns menighedsråd offentligt årsberetningsmøde, hvor der aflægges beretning om, hvad der er sket
af væsentlige ting i sognet i det forgangne kalenderår.
Menighedsrådet er vært ved et let traktement.
Dagsorden kan ses på www.sulstedkirke.dk
Alle er velkomne.

Hjælp med at gøre verden klimaklar!

Følg Sulsted Sogn på Facebook ......

Gudstjenester i Sulsted Sogn
Dato

Sulsted Kirke

Vestbjerg Kirkecenter

Kl. 14.00 v/ Kristinna Korsbæk Brejner
indsættelsesgudstjenste

Kl. 10.30 v/ Ane Stoltze Katborg
Kirkekaffe

Søndag 3. marts

Fastelavn

Søndag 10. marts

1. søndag i fasten

Søndag 17. marts

2. søndag i fasten

Onsdag 20. marts

Spaghettigudstjensteste

Søndag 24. marts

3. søndag i fasten

Kl. 10.30 v/ Kristinna Korsbæk Brejner

Søndag 31. marts

Midfast

Kl. 10.30 v/ Ane Stoltze Katborg

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

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.

Spaghettigudstjeneste
Onsdag den 20. marts kl. 17.00
i Vestbjerg Kirkecenter
v/ Kristinna Korsbæk Brejner
Vi begynder med en kort gudstjeneste,
der handler om ”Maske el ej?” (Denne
dag, kan man tage en maske med).
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.

Sangaften
Tirsdag den 26. marts kl. 19.30
i Vestbjerg Kirkecenter
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.
.. . . . . . . . . . . . . . . .

Andre gudstjenester

Onsdag 13. marts kl. 14.15 på Toftehaven
v/ Ane Stoltze Katborg
Onsdag 27. marts kl. 14.15 på Toftegårdscentert
v/ Ole Raakjær
. . . . . . . . . . . . . . . .

Klip ud til opslagstavlen

Gospelkoncert

Næste menighedsrådsmøde

afholdes onsdag den 13. marts kl. 17.00
i Vestbjerg Kirkecenter og
derefter kl. 19.30 er der
Årsberetningsmøde samme sted
Dagsorden og referater fra tidligere afholdte møder
kan ses på sulstedkirke.dk.

Kirketaxa

Kl. 10.30 v/ Ole Raakjær
Kl. 17.00 v/ Kristinna Korsbæk Brejner

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.

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

