SULSTED SOGN

Til opslagstavlen

#

december 2019

Sulsted Kirke · Vestbjerg Kirkecenter · Sulsted Sognegård
Klik ind på www.sulstedkirke.dk og læs mere om sognets arrangementer

Julehjælp · Det er muligt at søge om julehjælp

i Sulsted Sogn. Julehjælpen er en hjælpende hånd til
familier i sognet, der mangler midler til at fejre jul. Ansøgningsskema kan enten rekvireres hos præsterne, hos
kordegnen eller downloades fra kirkens hjemmeside.
Ansøgningsfrist er den 4. december 2019.

ÅBEN ONSDAG i Toftegårdscenteret

Børnegudstjeneste

Onsdag den 4. december kl. 14.15 – 16.00

Søndag den 22. december kl. 10.30
i Vestbjerg Kirkecenter

Dorte Elkjær Gregersen
”Det vrimler med engle og
juletræet med sin pynt”
Fortællinger om vinterdage i skolegården, på kælkebakken, der
efterlod røde varme kinder. Om
søndagsskolen, spillelærerinden,
skoleafslutningen sidste dag før juleferien og juletræsfesten for alle byens børn på hotellet. Kom og vær med, vi
julehygger og hører den gode historie.

Julekoncert med
Anne Dorthe Michelsen
Søndag den 1. december
kl. 16.00 i Sulsted Kirke
Billetter á 125 kr. Der er 160
pladser og de sidste billetter sælges
i døren.

Hånd i Hånd Gudstjeneste
for de yngste 0-6 år

Adventskoncert

Tirsdag den 10. december
kl. 09.30 i Vestbjerg Kirkecenter

Tirsdag den 3. december kl. 19.30
i Vestbjerg kirkecenter

v/Børne- og ungepræst Kristinna Korsbæk Brejner.
Gudstjeneste for de yngste og deres voksne, hvor
gudstjenesten er tilrettelagt helt på de yngstes præmisser.

Årets traditionelle adventskoncert med Sundbykoret
under ledelse af Line Marie Gaaei Nørgaard. Efter
koncerten vil der være en kop kaffe med tilbehør.
Alle er velkomne, og der er gratis adgang.

Fællesskaber er vigtige. Kom og vær sammen med os én
fredag hver måned (vi vil skiftevis mødes i Sulsted Sognegård og i Vestbjerg Kirkecenter), hvor vi snakker, drikker
kaffe og synger sammen. Der kræves ikke tilmelding og
det er gratis. Bare mød op og vær med.

Følg Sulsted Sogn på Facebook ......

Gudstjenester i Sulsted Sogn
Sulsted Kirke

Vestbjerg Kirkecenter
Kl. 10.30 v/ Kristinna Korsbæk Brejner
Kirkekaffe

Søndag 1. december

1. søndag i advent

Kl. 10.30 v/ Ole Raakjær

Søndag 8. december

2. søndag i advent

Kl. 10.30 v/ Ane Sund Katborg

Søndag 15. december

3. søndag i advent

Kl. 10.30 v/ Ole Raakjær

Søndag 22. december

4. søndag i advent
Børnegudstjeneste

Tirsdag 24. december

Juleaften

Kl. 10.30 v/ Kristinna Korsbæk Brejner
Kl. 13.30 v/ Kristinna Korsbæk Brejner
Kl. 15.00 v/ Ane Sund Katborg
Kl. 16.30 v/ Ole Raakjær

Kl. 16.30 v/ Ane Sund Katborg

Kl. 10.30 v/ Ane Sund Katborg

Torsdag 26. december 2. Juledag, kirkekaffe

Kl. 10.30 v/ Ane Sund Katborg

Søndag 29. december

Jule søndag

Kl. 10.30 v/ Ole Raakjær

Onsdag 1. januar

Nytårsdag. Efter gudstjenesten er der bobler og
kransekage i våbenhuset

Kl. 16.00 v/ Kristinna Korsbæk Brejner

Søndag 5. januar

Hellig 3 konger

Kl. 10.30 v/ Ole Raakjær

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

E-mail: or@km.dk

Email: ansk@km.dk

Onsdag den 22. januar kl. 19.30
i Sulsted Kirke
Koncerten byder på festlig og virtuos musik fremført af to
af landets allerbedste musikere.
Billetter á 125 kr. kan købes fra den 2. december hos
Dagli Brugsen i Sulsted og Le Fleur i Vestbjerg.
Billetter kan reserveres mod BINDENDE forudbestilling
ved Solveig Dalgaard på tlf. 6110 2790 og ved Mona Lisa
Therkildsen på tlf. 2178 1472.
Menighedsrådet er vært ved bobler og kransekage.
.. . . . . . . . . . . . . . . .

Andre gudstjenester
Toftehaven, onsdag den 27. november kl. 14.15
v/ Ole Raakjær
Toftehaven, onsdag 11. december kl. 14.15
v/ Ole Raakjær
. . . . . . . . . . . . . . . .

Næste menighedsrådsmøde
afholdes onsdag den 11. december
kl. 19.00 i Vestbjerg Kirkecenter
Dagsorden og referater fra tidligere afholdte møder
kan ses på sulstedkirke.dk.
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

Nytårskoncert med
Michala Petri og Lars Hannibal

Klip ud til opslagstavlen

Kirkens kor står klar med en flot buket af julesange,
ligesom der også bliver lejlighed til at synge nogle af
julens salmer sammen. Pigerne har øvet juleprogrammet
siden efteråret og glæder sig til at synge det for publikum.
Vel mødt til en god aften, hvor der er gratis entré.

Kirketaxa

Juledag

Fredag den 10. januar kl. 10.00
i Sulsted Sognegård
N YT N YT N YT

Søndag den 15. december
kl. 19.00 i Sulsted Kirke

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.

Onsdag 25. december

Morgenkaffe og Morgensang

Vi synger julen ind

MOBILEPAY nummer 89642

Dato

v/ Kristinna Korsbæk Brejner.
Julegudstjeneste for børn - en gudstjeneste på børnenes
præmisser. Denne søndag kan I tage jeres børn med
i kirke og høre juleevangeliet og en julehistorie. Efter
gudstjenesten spiser vi æbleskiver og drikker saftevand og
kaffe sammen. Alle er velkomne - store og små.

