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Til opslagstavlen

#

Juni · JULI 2020

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

Tirsdag den 9. juni
kl. 9.30 i Vestbjerg Kirkecenter
Hånd i hånd
gudstjenesten bliver
holdt udenfor, så længe
der er tørvejr. Medbring
et tæppe. Aflyses ved
regn. 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.

ÅBEN ONSDAG i Toftegårdscenteret
Onsdag den 5. august kl. 14.15 – 16.00
Christian Væver
”Til dig der elsker den gode
humoristiske historie”
Livet er jo en alvorlig ting, og
er der noget vi trænger til, så
er det netop noget glædeligt,
noget festligt, noget der frembringer smil og humør. At le
sammen - det er noget af det
vigtigste i livet!

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.

Jeg holder af hverdagen

Nyt fra formanden

Mest af alt holder jeg af hverdagen
Så kan vi endelig mødes igen og begynde at bevæge os
tilbage mod hverdagen. Længslen efter det kendte, det
nære, det der giver sig selv, det der giver tryghed og efter
hverdagen. Det forudsigelige og det normale. Hverdagen.
Jeg holder af hverdagen
Mest af alt holder jeg af hverdagen
Den langsomme opvågnen til den kendte udsigt
der alligevel ikke er helt så kendt
Familiens på en gang fortrolige og efter søvnens fjernhed fremmede ansigter
Morgenkyssene
Postens smæld i entréen
Kaffelugten
Den rituelle vandring til købmanden om hjørnet efter
mælk, cigaretter, aviser Jeg holder af hverdagen
Selv gennem alle dens irritationer
Bussen der skramler udenfor på gaden
Telefonen der uafladelig forstyrrer det smukkeste, blankeste stillestående ingenting i mit akvarium
Fuglene der pipper fra deres bur
Den gamle nabo der ser forbi
.......
Jeg holder af hverdagen
Jeg er vild med den
Hold da helt ferie hvor jeg holder af hverdagen
Jeg holder stinkende meget af hverdagen
Sådan skriver Dan Turell og i mangel af bedre ord tilslutter jeg mig hans: Jeg holder stinkende meget af hverdagen
og jeg savner den. Nu er hverdagen lige så stille ved at
vende tilbage – der er ting, der har ændret sig. Vi har
skulle lære at være sammen på en anden måde – vi skal
tilmelde os, når vi skal til gudstjeneste, men vi kan igen
holde gudstjeneste sammen. Vi skal stadig holde afstand,
vi skal stadig spritte af og passe godt på hinanden, men
lige så stille begynder vi at kunne kende vores liv og vores
hverdag igen. Velkommen tilbage kære hverdag!
Sognepræst Ane Katborg

I de senest måneder har vi alle oplevet, at mange ting
grundet Covid-19 været sat på pause. Hverdagen, arbejdet,
vennerne og ikke mindst kirken – som også omtalt på
sognets kirkeside i både april og maj.
I midten af maj lysnede det dog, og der blev givet grønt lys
fra kirkeministeriet til en ansvarlig genåbning af folkekirken, og vi kan igen samles i Sulsted Kirke og Vestbjerg
kirkecenter. Sognegården må vi vente lidt med at samles i
indtil ombygning og renovering er afsluttet i efteråret.
Forudsætningerne er, at vi fortsat efterlever sundhedsmyndighedernes anbefalinger for at undgå smittespredning,
og det betyder indtil videre blandt andet begrænset deltagerantal til gudstjenester; husk derfor tilmelding senest
fredagen før til præsten der har tjenesten som annonceret
tidligere her i avisen.

Gudstjenester i Sulsted Sogn
Dato

Sulsted Kirke

Søndag 7. juni

Trinitatis

Kl. 10.30 v/ Ole Raakjær

Søndag 14. juni

1. søndag efter trinitatis

Kl. 10.30 v/ Ane Sund Katborg

Søndag 21. juni

2. søndag efter trinitatis

Kl. 10.30 v/ Kristinna Brejner

Søndag 28. juni

3. søndag efter trinitatis

Kl. 10.30 v/ Ole Raakjær

Søndag 5. juli

4. søndag efter trinitatis

Søndag 12. juli

5. søndag efter trinitatis

Kl. 10.30 v/ Ane Sund Katborg

Søndag 19. juli

6. søndag efter trinitatis

Kl. 10.30 v/ Ane Sund Katborg

Søndag 26. juli

7. søndag efter trinitatis

Søndag 2. august

8. søndag efter trinitatis

På kirkesiden for maj måned fik det offentlig orienteringsmøde forud for det kommende valg en ny dato. Det er sket
igen, og mødet er nu flyttet til onsdag d. 12. august 2020.
Vi vil annoncere herom her i avisen senere.
Men som altid i denne tid – hold godt øje med vores hjemmeside og facebook.
På menighedsrådets vegne
Ole Dørum Jensen formand
. . . . . . . . . . . . . . . .

Andre gudstjenester
Toftehaven, onsdag den 24. juni kl. 14.15
v/ Ole Raakjær
Toftegårdscentret, onsdag den 15. juli kl. 14.15
v/ Kristinna Korsbæk Brejner

Klip ud til opslagstavlen

Hånd i Hånd Gudstjeneste
for de yngste 0-6 år

Toftehaven, onsdag den 29. juli kl. 14.15
v/ Ole Raakjær
. . . . . . . . . . . . . . . .

Vestbjerg Kirkecenter

Næste menighedsrådsmøde
afholdes onsdag den 10. juni
kl. 19.00 i Vestbjerg Kirkecenter
Kl. 10.30 v/ Kristinna Brejner

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

Følg Sulsted Sogn på Facebook ......
Kl. 10.30 v/ Ole Raakjær

MOBILEPAY nummer 89642

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

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

