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

Torsdag den 27. august kl. 17.00
i Vestbjerg Kirkecenter
for kommende konfirmander fra Vestbjerg Skole og deres
forældre, for skoleåret 2020-21.

ÅBEN ONSDAG i Vestbjerg Kirkecenter
Onsdag den 2. september kl. 14.15 – 16.00
Jeanette Dam Kaastrup om
KFUK’s sociale arbejde og
projekt ”REDEN”.
Reden arbejder for at forebygge,
begrænse og afhjælpe de skader
og følgevirkninger som kvinderne
pådrager sig ved at leve et liv med
misbrug og prostitution.

Kirkehøjskole
Tirsdag den 8. september kl. 10.30
i Vestbjerg Kirkecenter

Høstgudstjeneste
Søndag den 13. september
kl. 10.30 i Sulsted Kirke
v/ Kristinna Korsbæk Brejner
Medbring årets høst i form af korn, frugt, blomster, grønt
m.m., som børnene kan bære ind i kirken ved gudstjenestens begyndelse som udtryk for taknemmelighed. Efter
gudstjenesten sælges som sædvanlig det medbragte på
auktion til fordel for verdens fattige.

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.

Høstgudstjeneste
Søndag den 20. september
kl. 10.30 i Vestbjerg Kirkecenter
v/ Ane Sund Katborg
Med efterfølgende kirkefrokost til 25 kr.
Traditionen tro opfordres alle til at medbringe af årets
høst i form af korn, frugt, blomster, grønt m.m. Dette vil
blive båret ind i kirken ved gudstjenestens begyndelse
som udtryk for vores taknemmelighed for høstens gaver.
Efter gudstjenesten sælges som sædvanlig det medbragte
på auktion til fordel for verdens fattige.

Gud og Spaghetti
Tirsdag den 22. september kl. 17.00
i Vestbjerg Kirkecenter
Efterfølgende kl. ca. 18.15 opstartsmøde for nyopstartede
konfirmander fra Sulsted skole og deres forældre for skoleåret 2020-21.

Koncert med Louise Juul
Torsdag den 1. oktober kl. 19.30
i Vestbjerg Kirkecenter
Koncerten med den aarhusianske singer/songwriter er en hyldest til Eva Cassidy, hvor Louise
Juul gengiver et udpluk af de
sange hun er mest kendt for.
Gratis entré.
. . . . . . . . . . . . . . . .

Andre gudstjenester
Toftehaven, onsdag den 30. september kl. 14.15
v/ Ane Sund Katborg
. . . . . . . . . . . . . . . .

Næste menighedsrådsmøde

afholdes onsdag d. 9. september kl. 19.00
i Vestbjerg Kirkecenter
Dagsorden og referater fra tidligere afholdte møder
kan ses på sulstedkirke.dk.

Gudstjenester i Sulsted Sogn
Dato

Sulsted Kirke

Søndag 30. august

12. søndag efter trinitatis

Kl. 10.30 v/ Ole Raakjær

Søndag 6. september

13. søndag efter trinitatis

Kl. 10.30 v/ Ane Sund Katborg

Søndag 13. september

14. søndag efter trinitatis
Høstgudstjeneste med kirkekaffe

Kl. 10.30 v/ Kristinna Brejner

Søndag 20. september

15. søndag efter trinitatis
Høstgudstjeneste med kirkefrokost

Søndag 27. september

16. søndag efter trinitatis

Kl. 10.30 v/ Ole Raakjær

Søndag 4. oktober

16. søndag efter trinitatis

Kl. 10.30 v/ Ole Raakjær

Vestbjerg Kirkecenter

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

Efter et velbesøgt orienteringsmøde som blev afholdt den
12. august indkalder vi nu til afholdelse af valgforsamling,
hvor medlemmerne til menighedsrådet vælges.
Valgforsamlingen finder sted

tirsdag den 15. september 2020 kl. 19.00
i Vestbjerg Kirkecenter
Valgforsamlingen er offentlig tilgængelig, og
alle interesserede er velkomne. Stemmeret har
folkekirkemedlemmer med valgret i sognet, og mødet
holdes med følgende dagsorden:
1. Velkomst ved formanden for valgbestyrelsen.
2. Valg af dirigent.
3. Formanden for menighedsrådet beskriver
menighedsrådets opgaver, kompetencer og hidtidige
arbejde.
4. Opstilling af kandidater til menighedsrådet.
5. Kandidaternes egen præsentation.
6. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne.
7. Gennemgang af afstemningsregler ved
valgbestyrelsen.
8. Skriftlig og hemmelig afstemning.
9. Optælling af stemmer og annoncering af
afstemningsresultat ved valgbestyrelsen.
10. Valg af stedfortrædere efter samme procedure.
11. Valgbestyrelsen orienterer om resultatet af
valgforsamlingen, samt om mulighed
for afstemningsvalg og fristen for at indlevere
kandidatliste.
12. Eventuelt.
Mødet afsluttes med at menighedsrådet er vært ved et let
traktement.
Indtil senest 4 uger efter valgforsamlingen dvs. senest
den 13. oktober 2020 kan der indgives en kandidatliste,
og dermed udløses afstemningsvalg. Dette vil i givet fald
finde sted den 17. november 2020.
Menighedsrådet ser frem til at møde jer til
valgforsamlingen den 15. september 2020.
På menighedsrådets vegne,
Ole Dørum Jensen, formand.

Følg Sulsted Sogn på Facebook ......

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

#

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

Afholdelse af valgforsamling
(valg til menighedsrådet)

Klip ud til opslagstavlen

Konfirmandopstartsgudstjeneste

