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Sulsted Kirke · Vestbjerg Kirkecenter · Sulsted Sognegård
Klik ind på www.sulstedkirke.dk og læs mere om sognets arrangementer
vinduer og døre, gennemgribende forbedring af
toiletforholdene med udvidelse med et handicaptoilet,
samt større garderobeareal. Selve udvidelsen/tilbygningen
af sognegården bliver på 52 m2 og sker mod sydøst
(eksisterende P-plads) og vil komme til at indeholde nyt
mødelokale og en ny hovedindgang.
Forventet byggestart er primo april og forventet
ibrugtagning primo oktober 2020. Det betyder at
arrangementer der plejer at blive afholdt i sognegården
i denne periode midlertidigt vil blive afholdt i Vestbjerg
kirkecenter. Hold derfor øje her på kirkesiden med hvor
annoncerede arrangementer afholdes i byggeperioden.
Se skitser, illustrationer og en mere udførlig beskrivelse af
projektet på sognets hjemmeside www.sulstedsogn.dk.
Pmv, Ole Dørum Jensen, formand.

2019 var for menighedsrådet igen et travlt år, med mange
spændende opgaver at løse, herunder med et bredt udbud
af forskellige arrangementer i sognegården og Vestbjerg
kirkecenter, som har haft stor tilslutning.
Menighedsrådet vil derfor gerne sige alle i sognet tak for
det år vi netop er lagt bag os.
Nu står vi så ved begyndelsen af et nyt år – som i øvrigt
er valgår for menighedsråd. Valget til menighedsrådet
skal afholdes i efteråret 2020, og det vil vi orientere mere
om her på kirkesiden senere. Men sæt allerede nu kryds
i kalenderen ved d. 12. maj 2020, kl. 19.00 hvor alle
indbydes til offentligt orienteringsmøde om valget. På
dette møde vil menighedsrådet blandt andet orientere
generelt om arbejdet i et menighedsråd, om arbejdet i
den forløbne funktionsperiode, kommende opgave, samt
reglerne for afholdelse af valget. Selve valget finder sted d.
15. september 2020.
Allerede nu kan vi se, at 2020 også bliver et spændende
og aktivt år, så derfor - hold godt øje med datoer for
gudstjenester og arrangementer, billetsalg m.m. hver
måned her på kirkesiden, samt på sognets hjemmeside
sulstedsogn.dk. Velkommen til de mange varierede og
inspirerende arrangementer der afvikles i sognet i 2020.
Sulsted sogns menighedsråd ønsker alle et rigtigt godt
nytår.
Pmv, Ole Dørum Jensen, formand.

Sorgen
- et landskab man skal leve i
Sorggruppe i Sulsted Sogn, forår 2020
Når man har mistet en nær pårørende, kan det være en
støtte at tale med mennesker, som har oplevet det samme
som en selv. Det kan man gøre i en sorggruppe.
Sorggruppen finder sted i Sulsted kirke, Sulsted kirkevej,
9381 Sulsted, 28/1, 18/2, 4/3, 17/3, 31/3, 14/4, 29/4 og 6/5
kl. 19.00-21.30 og henvender sig til voksne, der har mistet
nære pårørende. Man er velkommen til at deltage - også
selvom man ikke bor i Sulsted eller Vestbjerg.
Gruppen ledes af sognepræsterne
Ane Sund Katborg 2633 0537, ansk@km.dk og
Ole Raakjær 3133 2355, or@km.dk.
Er du interesseret i at deltage, kan du ringe eller maile.

Renovering og udvidelse af
Sulsted Sognegård

Kirkehøjskole - forår 2020
Komik – Humor – Livseleksir.
Programmet kan ses og downloades på Sulstedkirke.dk.
Datoerne er 11. februar, 10. marts i Sulsted Sognegård
samt 14. april i Vestbjerg Kirkecenter. 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 2178 1472,
mona.l.therkildsen@gmail.com.

I foråret 2019 besluttede menighedsrådet at gennemføre
en større renovering og udvidelse af sognegården i 2020.
I samarbejde med Arkitekthuset Vodskov blev der udarbejdet projekt, og ansøgning om godkendelse og finansiering blev i juni 2019 fremsendt til provsti og stift. Herfra fik vi godkendelser i november 2019, og finansieringen
sker gennem en anlægsbevilling fra Aalborg Nordre provsti. På den baggrund er der indgået totalrådgiverkontrakt
med Arkitekthuset Vodskov på projektet.
Renoveringen omfatter bl.a. ny tagbelægning, nye

Gudstjenester i Sulsted Sogn
Dato

Sulsted Kirke

Søndag 12. januar

1. søndag efter Hellig 3 konger

Tirsdag 14. januar

Hånd i Hånd Gudstjeneste
Gud og Spaghetti

Søndag 19. januar

2. søndag efter Hellig 3 konger Kl. 10.30 v/ Ane Sund Katborg

Søndag 26. januar

3. søndag efter Hellig 3 konger
Konfirmand-gudstjeneste

Morgenkaffe og Morgensang
Fredag den 10. januar kl. 10.00
i Sulsted Sognegård
Der kræves ikke tilmelding
og det er gratis.
Bare mød op og vær med.

Babysalmesang

i Sulsted Sognegård
Nyt hold begynder
torsdag den 16. januar kl. 10.00
Vi mødes 8 torsdage 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 pr. SMS til Mona Christensen 5055 1952 med
oplysninger om barnets navn og alder og navn og tlf. nr.
på den deltagende forælder.
Tilmelding gerne inden den 12. januar.

Nytårskoncert m.
Michala Petri og
Lars Hannibal
Onsdag den 22. januar
kl. 19.30 i Sulsted Kirke
Billetter á 125 kr. kan købes frem til den 17. januar hos
Dagli Brugsen i Sulsted og Le Fleur i Vestbjerg. (husk
aftalte penge, da butikken ikke altid kan veksle).
Menighedsrådet er vært ved bobler og kransekage.
.. . . . . . . . . . . . . . . .

Andre gudstjenester
Toftegårdscentret, onsdag 15. januar kl. 14.15
v/ Ane Sund Katborg
Toftehaven, onsdag 29. januar kl. 14.15
v/ Kristinna Korsbæk Brejner
. . . . . . . . . . . . . . . .

Næste menighedsrådsmøde
afholdes onsdag den 8. januar
kl. 19.00 i Sulsted Sognegård
Dagsorden og referater fra tidligere afholdte møder
kan ses på sulstedkirke.dk.

Vestbjerg Kirkecenter

Kl. 10.30 v/ Kristinna Korsbæk Brejner
Kl. 9.30 v/ Kristinna Korsbæk Brejner
Kl. 17.00 v/ Kristinna Korsbæk Brejner

Kl. 10.30 v/ Kristinna Korsbæk Brejner

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

E-mail: or@km.dk

Email: ansk@km.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.

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
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