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Sulsted Kirke · Vestbjerg Kirkecenter · Sulsted Sognegård
Klik ind på www.sulstedkirke.dk og læs mere om sognets arrangementer
Torsdag den 31. oktober kl. 19.3o
i Vestbjerg kirkecenter
”The magic of the Orient”.
Det er sagt at man i oudens klang
kan høre hele Orientens historie og
skønhed. Oplev en dejlig koncert kun
i selskab med dette smukke og meditative instrument.
Det arabiske strengeinstrument oud troner centralt i den
arabiske musiktradition. Bilal Irshed er en herboende
palæstinensisk komponist og oud-spiller og står i
Danmark som en af de fremmeste eksponenter for oud’en.
Han er en sjælfuld musiker, der både dyrker den
traditionelle, mellemøstlige folkemusik og det klassiske,
arabiske repertoire, men også lader oud’ens vemodige
toner klinge i nye sammenhænge.
Der er gratis entré.

Dagplejere, bedsteforældre, forældre, tag de yngste i
hånden og kom til sang og samvær til en halv times
børnevenlig gudstjeneste! Man kan også aftale med
dagplejeren, at bedsteforældre kommer hen i Vestbjerg
Kirkecenter og får oplevelsen med barnebarnet.
Det er gratis at deltage.

ÅBEN ONSDAG i Toftegårdscenteret
Onsdag den 6. november kl. 14.15 – 16.00
Jens Bonde ”2 år ved Sirius Patruljen”
fortalt gennem billeder og lyd. Jens vil komme ind på
sine stærke
oplevelser med
den Grønlandske
natur og
kammeratskabet
ved patruljen.

Kirkehøjskole

Alle Helgen Gudstjeneste

Tirsdag den 12. november kl. 10.30
i Sulsted Sognegård

Søndag den 3. november kl. 16.00
i Sulsted Kirke
En gudstjeneste hvor vi mindes dem, vi har mistet.
Navnene på dem, der er døde inden for det sidste år i
Sulsted Sogn bliver læst op. Efter gudstjenesten er der
mulighed for at tage en lille buket fra de små vaser ved
bænkene og et kirkegårdslys og sætte det ud på graven til
den, I mangler i jeres liv.

Hånd i Hånd Gudstjeneste
for de yngste 0-6 år
Tirsdag den 5. november kl. 09.30
i Vestbjerg Kirkecenter
Børne- og ungepræst Kristinna Korsbæk Brejner
byder denne formiddag på hygge og samvær, en kort
gudstjeneste for de yngste og deres voksne, hvor
gudstjenesten er tilrettelagt helt på de yngstes præmisser.

Sidste foredrag inden jul er med
Charlotte Lyngby og handler om
stress. Få billetter tilbage som kan
købes ved henvendelse til Mona Lisa
Therkildsen på tlf. 2178 1472.

Lørdag den 23. november kl. 17.00
i Sulsted Kirke
Konfirmander fra Vestbjerg har arbejdet hele dagen med
Gospel sange - kom og hør hvad de har lært og hvordan
de kan synge hele kirken op. Der er garanteret en brag af
en koncert med Joachim Hejslet som korleder.

Julekoncert med
Anne Dorthe Michelsen
Søndag den 1. december kl. 16.00
i Sulsted Kirke
Mørket er over os, og vinteren
kommer. Tænd et lys til
julekoncerten med Anne Dorte
Michelsen. Sulsted Kirke danner
rammen om en intens og blid
koncert, hvor vinteren, højtiden og lyset i mørket foldes
ud i traditionelle salmer, danske sange og Anne Dortes
egne kendte og elskede sange. Lad os mødes. Billetter á
125 kr. sælges fra den 1. november på www.sulstedkirke.
dk hos Le Fleur i Vestbjerg og i Dagli’Brugsen i Sulsted.

Julehjælp

Gud og Spaghetti
Torsdag den 21. november 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 begynder med en kort gudstjeneste, der handler
om ”Jeg vil have!” Herefter er der fællesspisning med
spaghetti og kødsovs på menuen. Alle er velkomne.
Det koster 10 kr. for voksne og 5 kr. for børn at spise med.

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.
.. . . . . . . . . . . . . . . .

Andre gudstjenester
Toftegårdscentret, onsdag 20. november kl. 14.15
v/ Ole Raakjær
Toftehaven, onsdag den 27. november kl. 14.15
v/ Ole Raakjær
. . . . . . . . . . . . . . . .

Næste menighedsrådsmøde

Gudstjenester i Sulsted Sogn
Dato

Gospelkoncert

Sulsted Kirke

afholdes onsdag den 13. november
kl. 19.00 i Sulsted Sognegård

Vestbjerg Kirkecenter

Søndag 3. november

Alle Helgen

Kl. 16.00 v/ Ole Raakjær

Tirsdag 5. november

Hånd i Hånd Gudstjeneste

Søndag 10. november

21. søndag efter Trinitatis

Kl. 10.30 v/ Ole Raakjær

Søndag 17. november

22. søndag efter Trinitatis

Kl. 14.00 v/ Kristinna Korsbæk Brejner

Kl. 9.30 v/ Kristinna Korsbæk Brejner

Torsdag 21. november Gud og Spaghetti

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

MOBILEPAY nummer 89642

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

Lørdag 23. november

Gospelkoncert

Kl. 17.00 Vestbjerg skoles konfirmander

Søndag 24. november

Sidste søndag i kirkeåret

Kl. 10.30 v/ Ane Sund Katborg

Søndag 1. december

1. søndag i advent

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

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

Kl. 10.30 v/ Kristinna Korsbæk Brejner
Kirkekaffe

Klip ud til opslagstavlen

Koncert med Bilal Irshed

