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Information i en coronatid

Vedr. Kirkehøjskole

Verden er gået af led

I sidste måneds udgave
af vores kirkeside og
på sognets hjemmeside
orienterede vi om de
omfattende foranstaltninger
i form af aflysninger som det
var nødvendigt at tage som
led i kampen mod coronavirus. Alle arrangementer
blev aflyst frem til og med
17. maj 2020.
Konfirmationer blev udsat, og nye datoer for afholdelse af
disse i august 2020 er fastsat og meddelt konfirmander og
forældre.
Også det ordinære menighedsrådsmøde der skulle have
været afholdt 12. maj 2020 kl. 17 er aflyst.
Samme dag kl. 19 skulle der have været afholdt
offentligt orienteringsmøde om det kommende valg til
menighedsrådet i efteråret 2020.
Orienteringsmødet blev også ramt og er nu udsat til
d. 9. juni 2020 kl. 19 i Vestbjerg kirkecenter hvortil alle
indbydes. Menighedsrådet afholder derfor sit næste
menighedsrådsmøde samme dato kl. 17.
Konkret indbydelse med dagsorden for orienteringsmødet
vil blive annonceret både her i avisen, på vores
hjemmeside og facebook senere.
I skrivende stund er der ingen af os der ved hvad fase 2 af
genåbningen af samfundet kommer til at indeholde. Men
lad os håbe, at vi snart igen kan komme i kirken og fejre
gudstjeneste sammen og afvikle arrangementer i øvrigt til
gensidig gavn og glæde.
Derfor, hold godt øje med vores hjemmeside og facebook
om aflysninger eller ændringer af gudstjenester og
arrangementer der er kalendersat til efter 17. maj 2020.
På menighedsrådets vegne
Ole Dørum Jensen formand.

I forbindelse med aflysning af kirkehøjskolen
den 14. april, kan de, der ønsker det, få refunderet
kr. 85,- ved henvendelse med oplysning om
kontonr. til Mona Lisa Therkildsen, 21781472,
eller mail: mona.l.therkildsen@gmail.com eller
Solvejg Dalgaard, 61102790, eller
mail: solvejg.dalgaard@gmail.com.
Henvendelse skal ske inden 1. juni 2020.
Mvh. Sulsted menighedsråd

Sådan hørte jeg forleden Anders Agger udtale sig om den
meget anderledes verden,
vi lever i lige nu. Verden er
gået af led. Når en skulder
eller en finger er gået af led,
går vi til behandling med
det – vi opsøger en læge,
en fysioterapeut eller en
kiropraktor og får skulderen
eller fingeren sat på plads
igen. Men det ser ikke ud til, at der findes et quick-fix til at
få vores verden tilbage på plads.
Lige nu står politikere, meningsdannere og alle andre i kø
for at give deres bud på, hvordan vi kan åbne Danmark
op igen. Mange har en mening om hvem der skal i gang
først, hvem der er mest ramt af vores nedlukning. Mange
tusinder har allerede mistet deres job og det ser ud til at
vi endnu ikke, har set konsekvenserne for vores fremtid.
Der er god grund til bekymring og til stor usikkerhed
om, hvad det er for en verden vi får tilbage, når skulderen
endelig bliver sat på plads igen.
Frygt ikke, tro blot – disse ord fra Lukasevangeliet runger
i mit hoved. Verden er ikke gået af led, verden er lige her,
den ser anderledes ud end den plejer. Vores liv er vendt
på hovedet og ting der var selvfølgelige før, er nu ikke en
del af vores verdensbillede. Der er meget nyt at forholde
sig til, der er mange afsavn, men der er også små grønne
oaser af tro, håb og kærlighed. Jeg har oplevet en interesse, et nærvær og en keren sig for hinanden, som giver liv
til troen på at vi sammen klarer det. Jeg har oplevet nye
fællesskaber spire frem, større samarbejde og en følelse af
at ”rykke sammen i bussen”.
Så frygt ikke, tro blot. Sammen kommer vi igennem denne
tid, sammen finder vi veje, hvor vi kan hjælpe hinanden
og støtte hinanden. Verden er ikke gået af led – vi er
”bare” i gang med at finde måder hvorpå vi sammen kan
finde gode og sunde veje tilbage til vores fysiske fællesskaber.
Sognepræst Ane Katborg

Morgenkaffe og Morgensang
Fredag den 22. maj kl. 10.00
i Vestbjerg Kirkecenter
Fællesskaber er vigtige.
Kom og vær sammen med os én fredag hver måned, hvor
vi snakker, drikker kaffe og synger sammen.
Der kræves ikke tilmelding og det er gratis.
Bare mød op og vær med.
. . . . . . . . . . . . . . . .

Andre gudstjenester
Toftehaven, onsdag den 20. maj kl. 14.15
v/ Ane Sund Katborg
Toftegårdscentret, onsdag den 27. maj kl. 14.15
v/ Kristinna Korsbæk Brejner
. . . . . . . . . . . . . . . .

Næste menighedsrådsmøde
afholdes tirsdag den 9. juni
kl. 17.00 i Vestbjerg Kirkecenter

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.

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

Gudstjenester i Sulsted Sogn
Dato

Sulsted Kirke

Søndag 17. maj

5. Søndag efter Påske

Kl. 10.30 v/ Ane Sund Katborg

Torsdag 21. maj

Kristi Himmelfarts dag

Kl. 10.30 v/ Kristinna Brejner

Søndag 24. maj

6. Søndag efter påske

Kl. 10.30 v/ Ole Raakjær

Søndag 31. maj

Pinsedag

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

Blomsterbakken i Vestbjerg (Foto: Kristinna Brejner)

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
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Kbf. sognepræst
Ole Raakjær
Kuskgårdsvej 3,
9381 Sulsted,
tlf. 3133 2355

Vestbjerg Kirkecenter
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