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Torsdag den 29. august kl. 17.00
i Vestbjerg Kirkecenter

for kommende konfirmander og deres forældre, for
skoleåret 2019-20 (Vestbjerg skole). Informationsmøde
bagefter i kirkecentret for forældre og konfirmander.

Søndag den 1. september kl. 10.30
i Sulsted Kirke

for kommende konfirmander og deres forældre, for
skoleåret 2019-20 (Sulsted skole). Informationsmøde
bagefter i kirken for forældre og konfirmander.

ÅBEN ONSDAG i Toftegårdscenteret
Onsdag den 4. september
kl. 14.15 til 16.00
Eva Årestrup Christoffersen
”Grønland fra nord til syd”
Eva Aarestrup Christoffersen er født i
Vodskov og har i flere år været bosat
i Elling nord for Frederikshavn. Hun nyder at have
mulighed for at dyrke sine mange interesser, der først
og fremmest omfatter Grønland, hvor hun i flere år har
virket som rejseleder.

Høstgudstjeneste
Søndag den 8. september
kl.10.30 i Sulsted kirke
v/ Ole Raakjær.
Medbring årets høst i form af korn, frugt, blomster, grønt
m.m., som børnene kan bære ind i kirken ved gudstjenestens begyndelse som udtryk for taknemmelighed. Efter
gudstjenesten sælges som sædvanlig det medbragte på
auktion til fordel for verdens fattige.

Følg Sulsted Sogn på Facebook ......

Kirkehøjskole

Høstgudstjeneste

Tirsdag den 10. september kl. 10.30
i Sulsted Sognegård

Søndag den 22. september
kl. 10.30 i Vestbjerg Kirkecenter

Efterårets tema er ”Når livet slår en kolbøtte”.
Første foredrag med Sofie Klingberg Kruhøffer: Mor er død, men
det taler vi ikke om.
Sofies redning blev en sorggruppe i
Aalborg, hvor hun mødte andre børn,
der også havde mistet en forælder.
Det er nu mange år siden, og Sofie er
blevet voksen, men hun bærer stadig sorgen med sig, og
hendes liv er stadig påvirket af tabet af moderen.
Billetter til hele foredragsrækken kan købes på
sulstedkirke.dk og 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.

v/ Kristinna Korsbæk Brejner, med
efterfølgende kirkefrokost til 25 kr.
Traditionen tro opfordres alle til at medbringe af årets
høst i form af korn, frugt, blomster, grønt m.m. Dette vil
blive båret ind i kirken ved gudstjenestens begyndelse
som udtryk for vores taknemmelighed for høstens gaver.
Efter gudstjenesten sælges som sædvanlig det medbragte
på auktion til fordel for verdens fattige.

Hånd i Hånd Gudstjeneste
for de yngste 0-6 år
Tirsdag den 17. september kl. 09.30
i Vestbjerg Kirkecenter
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.

Sulsted Kirke

Vestbjerg Kirkecenter

Torsdag 29. august

Konfirmandopstartsgudstjeneste

Søndag 1. september

11. søndag efter Trinitatis
Konfirmand opstartsgudstjeneste

Kl. 10.30 v/ Kristinna Korsbæk Brejner

Søndag 8. september

12. søndag efter Trinitatis
Høstgudstjeneste med
kirkekaffe

Kl. 10.30 v/ Ole Raakjær

Søndag 15. september

13. søndag efter Trinitatis

Kl. 10.30 v/ Ole Raakjær

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

Søndag 22. september 14. søndag efter Trinitatis
Høstgudstjeneste med
kirkefrokost
Søndag 29. september 15. søndag efter Trinitatis

Børne- og ungekoret øver tirsdag kl. 16.45 – 18 i
Vestbjerg Kirkecenter og er for aldersgruppen fra
ca. 5. klasse og opefter.
Spirekoret øver tirsdag kl. 15.50 – 16.35 i Vestbjerg
Kirkecenter og er for ca. 2. til 4. klasse.
Har du lyst til at synge og optræde til
nogle af kirkens mange arrangementer,
så kontakt organist Lilian Kranker,
tlf. 9880 2940.

Aalborg
Koncertkor
Tirsdag den 1. oktober kl. 19.30
i Sulsted Kirke
Se mere om koncerten på næste kirkeside. Gratis entré.
.. . . . . . . . . . . . . . . .

Andre gudstjenester

Toftegårdscentret, onsdag d. 18. september kl. 14.15
v/ Ane Stoltze Katborg
Toftehaven, onsdag den 25. september kl. 14.15
v/ Ole Raakjær
. . . . . . . . . . . . . . . .

Næste menighedsrådsmøde

Gudstjenester i Sulsted Sogn
Dato

Korene i sognet

Kirketaxa

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

E-mail: or@km.dk

Email: ansk@km.dk

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.

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

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

MOBILEPAY nummer 89642

Kl. 10.30 v/ Kristinna Korsbæk Brejner

Kl. 10.30 v/ Ole Raakjær

afholdes onsdag den 11. september
kl. 19.00 i Sulsted Sognegård

Klip ud til opslagstavlen

Konfirmandopstarts
gudstjeneste

