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Den 17. marts 2020 orienterede vi i Vodskov avis
om de foranstaltninger menighedsrådet i sognet har
taget helt i tråd med hvad den danske folkekirke på
landsplan har iværksat, og i tråd med udmeldinger
og forholdsregler fremsat af den danske regering og
sundhedsmyndighederne. Der er grebet til drastiske
og vidtrækkende foranstaltninger der er fremmede for
folkekirken og os alle i vores dagligdag, hvor vi er vant til
at forsamles uhindret og nyde fællesskabet.
Alt selvfølgelig i bestræbelserne på at undgå spredning af
coronavirus.
Menighedsrådet havde oprindeligt besluttet at aflyse
alle indendørs arrangementer planlagt til og med den
31. marts 2020. Dette har menighedsrådet den 18. marts
2020 truffet beslutning om at forlænge således at alle
arrangementer nu er aflyst frem til og med fredag den
17. april 2020. Det drejer sig om gudstjenester, koncerter,
foredrag, babysalmesang, konfirmandforberedelse,
minikonfirmandundervisning og andre arrangementer i
Sulsted kirke og Vestbjerg kirkecenter. Kirkehøjskolen der
skulle have været afholdt den 14. april 2020 er udskudt til
afholdelse senere.
Det vil stadig være muligt – efter konkret aftale med
præsten - at afholde kirkelige handlinger såsom dåb og
vielser, men med højst 10 personer inklusiv den kirkelige
betjening. For såvidt angår begravelser og bisættelser
må der i Sulsted kirke være max. 25 personer til stede
indklusiv den kirkelige betjening, og man må sætte sig på
de pladser på bænkene hvor der ligger i forvejen uddelte
sangblade. Kirketjener/graver og præst vil modtage i
kirkedøren og sammen sørge for, at kun det fastlagte antal
deltagere får adgang til kirken.
I alle tilfælde skal krav og anbefalinger fra
sundhedsmyndighederne overholdes.
Pr. 18. marts 2020 er alle konfirmationer udskudt
til foreløbig efter pinse, og nye datoer fastsættes og
udmeldes så hurtigt som muligt. Denne beslutning er

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.

truffet nu for at give afklaring for både familier og ansatte.
Orientering herom er tilgået de berørte familier direkte
fra vores præster.
Menighedsrådet følger situationen meget tæt, derfor - følg
med på sognets hjemmeside og facebookside som begge
jævnligt vil blive opdateret.
Kontaktpersoner i relation til overstående er
sognepræst Ane Sund Katborg på tlf. 2633 0537 eller
menighedsrådsformand Ole Dørum Jensen på
tlf. 6016 8203.
På vegne af menighedsrådet
Ole Dørum Jensen formand.

Tanker i en Corona-tid
I præstegårdshaven står krokusserne nu i tusindvis med
deres sarte lilla og hvide farver, og påskeliljernes gule
hoveder vugger i vinden. Uanset corona, smittefare og
foranstaltninger, vi historisk aldrig har set mage til, er foråret på vej. Der er noget ukueligt og håbefuldt over den
grokraft, vi ser i naturen omkring os, og begge dele har vi
i denne skræmmende tid så meget brug for. For det er let
at blive mismodig. Der er mere end rigeligt at være bange
for. Alt det, vi plejer at tænke, ikke sker for os her i Danmark, udspiller sig lige nu for øjnene af os. Ja, vi er måske
i familie med eller kender nogen, der er smittede og som
nu er isolerede derhjemme eller indlagt på hospitalet.
Jeg ved ikke, om I har tænkt på det? Men jeg synes, det
er uhyggeligt, at vi i denne situation let kommer til at
se på andre, på vores medmennesker som nogen, der
potentielt kan true os på livet? Når vi handler dagligvarer,
er det vanskeligt at lade være med at spekulere på, hvem
der tidligere har rørt ved grøntsagerne. Vi skal passe på
hinanden ved at holde afstand, siger Mette Frederiksen.
Og det er rationelt set selvfølgelig fuldstændig rigtig. Men
det føles helt bagvendt og forkert. At passe på hinanden
betyder i vores normale forståelse at give hånd, at tage
om, holde om, være tæt på, se hinanden i øjnene, at vise
tillid. Måske skal vi - midt i alt det forfærdelige - glæde os
over, at det, vi skal gøre nu, føles forkert. For det minder
os jo om, hvad der er det fundamentale, det vigtigste; at
vi er dybt afhængige af hinanden; at vi hænger sammen;
at vi har brug for hinanden for at kunne leve; at det sådan
Gud har skabt os.
Der er ikke nogen, der kan svare på, hvorfor det her sker.
Men spørgsmålene kan vi ikke lade være at stille: Hvad
er meningen? Hvor er Gud henne? Hvad skal jeg håbe
på? Hvad kan styrke mit håb og give mig mod til at leve?
Selvom kirken ikke må holde gudstjenester og konfirmationerne er udskudt på ubestemt tid; selvom der kun

Gudstjenester i Sulsted Sogn
Dato

Sulsted Kirke

Vestbjerg Kirkecenter

Søndag 19. april

1. Søndag efter Påske

Kl. 10.30 v/ Ole Raakjær

Søndag 26. april

2. Søndag efter Påske

Kl. 10.30 v/ Ole Raakjær

Søndag 3. maj

3. Søndag efter Påske

Kl. 10.30 v/ Ane Sund Katborg

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

E-mail: or@km.dk

Email: ansk@km.dk

Forårscafe
Torsdag den 23. april
kl. 19.00 i Vestbjerg Kirkecenter
Den skaldede pædagog, Thomas Holst
m/ musikforedraget om Kim Larsen
Med sin fængende lyrik og ørehængende melodier indtog
Kim Larsen danskernes hjerter i flere årtier. Thomas
Holst fortæller historien om Kim Larsens liv, hans
opvækst, tiden i Gasolin, sideprojekterne og hans lange
solokarriere.
Musikforedraget vil undervejs være krydret med sange
fra Kim Larsens univers, udsat for akustisk guitar og
rusten tenor.
Der serveres en let anretning inkl. drikkevarer.
Billetter á 100 kr./stk. Bindende tilmelding til Mona Lisa
Therkildsen 2178 1472 mona.l.therkildsen@gmail.com.
. . . . . . . . . . . . . . . .

Andre gudstjenester
Toftehaven, onsdag 29. april kl. 14.15
v/ Ane Sund Katborg
. . . . . . . . . . . . . . . .

Næste menighedsrådsmøde
afholdes onsdag den 15. april
kl. 19.00 i Vestbjerg Kirkecenter
Mødet er aflyst - ny dato udmeldes senere
Dagsorden og referater fra tidligere afholdte møder
kan ses på sulstedkirke.dk.

MOBILEPAY nummer 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

må være 22 deltagere til begravelser i Sulsted kirke, og
vi præster nu skal fraråde at holde dåb og vielser, så er vi
her stadig og kan på mail, via telefonen, på Skype eller
facetime bruges til at vende de små og store spørgsmål.
Det hedder sjælesorg, og det betyder omsorg for sjælen,
omsorg for det levende, for det, mennesker kæmper med
og bekymrer sig om. Og det kan være lige fra praktiske
ting i hverdagen til de store eksistentielle spørgsmål.
Præster har lyttet i 2000 år, og det gør vi stadig!
Vi tror at mørke og mismod taber,
vi tror på dig, Livets Gud.
Også i os er du lysets skaber,
løfter af mørket os ud.
Derfor bære blus vi med glæde.
Vi tror, at Kristus har tændt os livet
tværs gennem mørke og død.
Vi tror, at håbet, som du har givet,
opstår af vinterens skød.
Derfor bære blus vi med glæde.
Ingrid Schrøder-Hansen 1988
Ole Raakjær, sognepræst
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Klik ind på www.sulstedkirke.dk og læs mere om sognets arrangementer

