SULSTED SOGN

Til opslagstavlen

#

Februar 2020

Sulsted Kirke · Vestbjerg Kirkecenter · Sulsted Sognegård
Klik ind på www.sulstedkirke.dk og læs mere om sognets arrangementer
Fakkeloptog og bål i Sulsted
Mandag den 3. februar
kl. 18.00 i Sulsted Sognegård
Til Kyndelmisse var det skik at holde
et gilde, kjørmesgilde hed det. I lighed
med tidligere år vil vi også i år - i samarbejde med KFUM-spejderne - fejre
kyndel¬misse i Sulsted. Det begynder med fakkeltog med
trommeslagere i front. Fakkeltoget udgår fra P-pladsen ved
Sulsted Sognegård, kl. 18.00. Fakkeltoget ender ved bålet i
Præstegårdshaven, hvor der holdes en kort båltale. Derefter serveres der kakao og boller i Sognegården, og aftenen
slutter med fælleslege og -sange.

ÅBEN ONSDAG i Toftegårdscenteret
Onsdag den 5. februar kl. 14.15 – 16.00
”Bag fængslets mure”
Et meget underholdende foredrag
med forfatteren Tom Thomasen,
som har beskæftiget sig med humoren
hele livet både i sit virke som forfatter,
tryllekunstner og fængselsbetjent.

Sangaften

Fastelavnsgudstjeneste

Torsdag den 6. februar kl. 19.30
i Vestbjerg Kirkecenter

Søndag den 23. februar kl. 10.30
i Vestbjerg Kirkecenter

Vi fortsætter med endnu en hyggelig sangaften, hvor de
fremmødte ønsker, hvad der skal synges fra Højskolesangbogen og Den Danske Salmebog.. Det er gratis at deltage.

v/ Kristinna Korsbæk Brejner.
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.

Morgenkaffe og Morgensang
Fredag den 7. februar kl. 10.00
i Vestbjerg kirkecenter
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.

Kirkehøjskole
Tirsdag den 11. februar kl. 10.30
i Sulsted Sognegård

Gud og Spaghetti
Onsdag den 5. februar kl. 17.00
i Vestbjerg Kirkecenter
v/ Kristinna Korsbæk Brejner.
Kirke i børnehøjde ’Gud og spaghetti’ er en gudstjeneste der er tilrettelagt for børn og barnlige sjæle. Vi synger,
beder Fadervor og bliver velsignet.
Først samles børn og voksne til en halv times gudstjeneste
i børnehøjde, med en historie eller et tema fra Bibelen.
Kirkens dygtige børnekor deltager også. Efter gudstjenesten spiser vi spaghetti og kødsovs sammen.
Alle er velkommen. Kom træt eller glad, den dag sørger
kirken for mad!
Tilmelding er ikke nødvendig.
Det koster 10 kr. for voksne og 5 kr. for børn.

Klovnen Tapé - Kropslig og ordløs komik
Det hele foregår uden ord, Klovnen Tapé kommunikerer
kun via kropssprog og mimik. Den ordløse form giver en
særlig intens og nærværende atmosfære som gør, at alle
kan forstå det hele og være med.
Billetter sælges indtil d. 6. februar hos Le Fleur i Vestbjerg og i Dagli´ Brugsen i Sulsted. Samlet pris for alle tre
foredrag (inkl. frokost) er 250 kr. (husk
aftalte penge, da butikken ikke altid kan
veksle).
Enkeltbilletter koster 100 kr./stk.
Bindende tilmelding til Mona Lisa
Therkildsen tlf. 98261172 eller 21781472
mona.l.therkildsen@gmail.com er nødvendig af hensyn til bestilling af mad.

Sidste søndag efter Hellig 3 konger Kl. 10.30 v/ Ole Raakjær

Onsdag 5. februar

Gud og Spaghetti gudstjeneste

Søndag 9. februar

Septuagesima

Kl. 10.30 v/ Ane Sund Katborg

Søndag 16. februar

Seksagesima

Kl. 10.30 v/ Ole Raakjær

1. søndag i fasten

Onsdag den 26. februar kl. 19.00
i Sulsted Kirke
Med Joachim Hejslet Jørgensen og band i spidsen giver
konfirmanderne i Sulsted og Ajstrup Godspelkoncert.
Der er gratis adgang.
.. . . . . . . . . . . . . . . .

Andre gudstjenester
Toftehaven, onsdag 29. januar kl. 14.15
v/ Kristinna Korsbæk Brejner
Toftehaven, onsdag 19. februar kl. 14.15
v/ Ole Raakjær
. . . . . . . . . . . . . . . .

Vestbjerg Kirkecenter

Følg Sulsted Sogn på Facebook ......
Kl. 17.00 v/ Kristinna Korsbæk Brejner

Kl. 10.30 v/ Ole Raakjær

Tirsdag 25. februar Hånd i Hånd Gudstjeneste
Søndag 1. marts

Gospelkoncert

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

Søndag 2. februar

Fastelavn

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. Det er gratis at deltage.

afholdes onsdag den 12. februar
kl. 19.00 i Vestbjerg Kirkecenter

Torsdag den 13. februar kl. 14.15

Sulsted Kirke

Søndag 23. februar

Tirsdag den 25. februar kl. 09.30
i Vestbjerg Kirkecenter

Næste menighedsrådsmøde

Sang på Toftehaven

Gudstjenester i Sulsted Sogn
Dato

Hånd i Hånd Gudstjeneste
for de yngste 0-6 år

Klip ud til opslagstavlen

Kyndelmisse

Kirketaxa

Kl. 10.30 v/ Kristinna Korsbæk Brejner
kirkekaffe
Kl. 9.30 v/ Kristinna Korsbæk Brejner

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

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

MOBILEPAY nummer 89642

