SULSTED SOGN

Til opslagstavlen

#

AUGUST 2020

Sulsted Kirke · Vestbjerg Kirkecenter · Sulsted Sognegård
Klik ind på www.sulstedkirke.dk og læs mere om sognets arrangementer
i Toftegårdscenteret
Onsdag den 5. august
kl. 14.15 – 16.00
Christian Væver
”Til dig der elsker den gode
humoristiske historie”

Babysalmesang

i Vestbjerg Kirkecenter
Nyt hold begynder
onsdag den 19. august kl. 10.00
Vi mødes 8 onsdage 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 inden 12. august. pr. SMS til Mona Christensen 5055
1952 med oplysninger om barnets navn og alder og navn
og tlf. nr. på den deltagende forælder.

Hånd i Hånd Gudstjeneste
for de yngste 0-6 år
Tirsdag den
25. august
kl. 9.30 i Vestbjerg
Kirkecenter

Konfirmandopstartsgudstjeneste
Torsdag den 27. august kl. 17.00
i Vestbjerg Kirkecenter
for kommende konfirmander fra Vestbjerg Skole og deres
forældre, for skoleåret 2020-21.

Kirkehøjskole efterår 2020
I anledning af 80-året for Danmarks besættelse og
75-året for befrielsen har vi valgt ”Besættelsen
1940-45” som tema for efterårets kirkehøjskole.
Første kirkehøjskole er

tirsdag den 8. september kl. 10.30
i Vestbjerg Kirkecenter.
Billetter til hele foredragsrækken kan købes på sulstedkirke.dk 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 31. august.
Enkeltbilletter kun mod BINDENDE forudbestilling ved
Mona Lisa Therkildsen tlf. 2178 1472 og Solveig Dalgaard
på tlf. 6110 2790.
. . . . . . . . . . . . . . . .

Andre gudstjenester
Toftehaven, onsdag den 26. august kl. 14.15
v/ Ole Raakjær
. . . . . . . . . . . . . . . .

Næste menighedsrådsmøde
afholdes onsdag den 12. august i
Vestbjerg Kirkecenter kl. 17.00 og
derefter kl. 19.00 Orienteringsmøde
Dagsorden og referater fra tidligere afholdte møder
kan ses på sulstedkirke.dk.

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.

Gudstjenester i Sulsted Sogn
Dato

Sulsted Kirke

Søndag 2. august

8. søndag efter trinitatis

Kl. 10.30 v/ Ole Raakjær

Søndag 9. august

9. søndag efter trinitatis

Kl. 10.30 v/ Ole Raakjær

Søndag 16. august

10. søndag efter trinitatis

Kl. 10.30 v/ Ane Sund Katborg

Fredag 21. august

Konfirmation

Kl. 10.30 v/ Ane Sund Katborg
Kl. 13.30 v/ Ane Sund Katborg

Lørdag 22. august

Konfirmation

Kl. 9.30 v/ Kristinna Brejner
Kl. 11.30 v/ Ane Sund Katborg

Søndag 23. august

11. søndag efter trinitatis - Konfirmation

Kl. 10.30 v/ Kristinna Brejner

Søndag 23. august

11. søndag efter trinitatis - Kirkekaffe

Lørdag 29. august

Konfirmation

Kl. 9.30 v/ Kristinna Brejner
Kl. 11.30 v/ Kristinna Brejner

Søndag 30. august

12. søndag efter trinitatis

Kl. 10.30 v/ Ole Raakjær

Vestbjerg Kirkecenter

ORIENTERINGSMØDE
Foråret har været en mærkelig tid, med indgreb i vores
dagligdag, og med aflysning af planlagte aktiviteter, arrangementer og gudstjenester i sognet.
Det ramte også orienteringsmødet forud for valget til
menighedsrådet, et valg der skal afholdes i efteråret
2020. Men nu ligger det fast, at i vores sogn afholdes det
udskudte orienteringsmøde

onsdag den 12. august 2020 kl. 19.00
i Vestbjerg kirkecenter
Mødet er offentligt og alle interesserede har adgang.
Kom derfor og hør mere om menighedsrådets arbejdsopgaver og om hvordan du kan få indflydelse på din lokale
kirkes liv, samt hvordan du kan være med til at gøre en
forskel og medvirke til at udbygge fællesskabet i lokalsamfundet.
Orienteringsmødet har følgende dagsorden:
1. Velkomst ved menighedsrådets formand
2. Valg af dirigent for mødet
3. Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, og om kommende opgaver
4. Visioner, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd
5. Redegørelse for det seneste års regnskab, budget 2020
samt kommende års budgetforslag
6. Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling, samt om mulighed for at udløse afstemningsvalg
7. Oplysning om antallet af kandidater, der skal vælges til
menighedsrådet.
8. Afklaring af hvem der eventuelt er interesseret i at
opstille som kandidat eller stedfortræder
Menighedsrådet er vært ved et let traktement i løbet
af aftenen.
Vi ser frem til at møde jer denne aften.
På menighedsrådets vegne
Ole Dørum Jensen formand

Klip ud til opslagstavlen

ÅBEN ONSDAG

Kl. 16.30 v/ Kristinna Brejner

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

E-mail: or@km.dk

Email: ansk@km.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

Følg Sulsted Sogn på Facebook ......

