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Sulsted Kirke · Vestbjerg Kirkecenter · Sulsted Sognegård
Klik ind på www.sulstedkirke.dk og læs mere om sognets arrangementer
I år skal der afholdes
valg til menighedsrådet,
og det er første gang,
at det sker efter en nye
valgform der trådte i
kraft pr. 1. januar 2020.
Der afholdes først et
offentligt orienteringsmøde den 12. maj i år hvor alle
interesserede har adgang, og den 15. september i år
afholdes sognets valgforsamling hvor medlemmerne til
det nye menighedsråd skal vælges. Mødet den 12. maj
træder i stedet for det årlige offentlige orienteringsmøde
som vi her i sognet traditionelt har afholdt i marts måned.
Hvis du er nysgerrig på, hvad et menighedsråd laver,
hvilke aktiviteter de arrangerer og hvordan du kan opstille
til menighedsrådsvalget, så mød op til orienteringsmødet
den 12. maj 2020, som afholdes i Vestbjerg Kirkecenter,
hvor menighedsrådet orienterer om, hvilke opgaver der
løses, hvad der har været arbejdet med i de forløbne fire
år, regnskab for 2019 vil blive fremlagt og gennemgået,
fremtidige opgaver, budget samt
en gennemgang af reglerne for
menighedsrådsvalget og antallet
af kandidater der skal vælges
den 15. september 2020.
Mødet den 12. maj vil blive
yderligere bekendtgjort med detaljeret dagsorden når vi
kommer tættere på mødedatoen, så hold godt øje med
vores hjemmeside, vores facebookside og lokalavisen.
Vel mødt den 12. maj 2020
Valgbestyrelsen

Følg Sulsted Sogn på Facebook ......

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.

Gospelkoncert

Morgenkaffe og Morgensang

Onsdag den 26. februar kl. 19.00
i Sulsted Kirke

Fredag den 13. marts kl. 10.00
i Sulsted Sognegård

Alle er velkomne.

ÅBEN ONSDAG i Toftegårdscenteret

Onsdag den 4. marts kl. 14.15 – 16.00
”Om nordjyder i koncentrationslejr”
Jens-Christian Hansen, museumsinspektør, ph.d. og afdelingsleder for
historie på Vendsyssel Historiske
Museum. Han fortæller om vilkår
og skæbne som følge af deportationen samt de forskellige former for
fangenskab, de blev udsat for.

Tirsdag den 17. marts kl. 9.30
i Vestbjerg Kirkecenter

Gud og Spaghetti

Torsdag den 19. marts kl. 17.00
i Vestbjerg Kirkecenter

Forårskoncert

Gudstjeneste

Tirsdag den 24. marts
kl. 19.30 i Sulsted Kirke

Søndag den 8. marts kl. 10.30
i Vestbjerg Kirkecenter
Konfirmander fra 7.a på Vestbjerg skole afholder gudstjeneste for alle. De giver deres bud på hvordan en gudstjeneste skal se ud - kom og vær med og deltag efterfølgende
i den store sogne indsamling. - præst Ane Sund Katborg.

Tre musikere sætter hinanden stævne i Sulsted Kirke.
Sopran Annette Bo Nielsen, cellist Deborah Josephson
og organist Lilian Kranker afholder koncert. Programmet
vil byde på værker af bl.a. Buxtehude, Mozart, Brahms,
Rachmaninoff og Carl Nielsen.

Kirkehøjskole

Sangaften
Tirsdag den 31. marts kl. 19.30
i Vestbjerg Kirkecenter

Tirsdag den 10. marts kl. 10.30
i Sulsted Sognegård
”Gammel, til overs, til grin og tilpas”.
Lene Lundsgaard Formand Ældre Sagen Mariager, Medlem
af Seniorrådet Mariagerfjord, Medlem af menighedsrådet
v. Mariager Kirke.
Enkeltbilletter koster 100 kr./stk. Bindende tilmelding
til Mona Lisa Therkildsen tlf. 9826 1172 eller 2178 1472
mona.l.therkildsen@gmail.com er nødvendig af hensyn til
bestilling af mad.

MOBILEPAY nummer 89642

Gudstjenester i Sulsted Sogn
Dato

Hånd i Hånd Gudstjeneste
for de yngste 0-6 år

Sulsted Kirke

Toftegårdscentret, onsdag 18. marts kl. 14.15
v/ Kristinna Korsbæk Brejner

Søndag 1. marts

1. søndag i fasten

Kl. 10.30 v/ Ane Sund Katborg

Søndag 8. marts

2. søndag i fasten
Konfirmand-gudstjeneste

Søndag 15. marts

3. søndag i fasten

Tirsdag 17. marts

Hånd i Hånd Gudstjeneste

Kl. 9.30 v/ Kristinna Korsbæk Brejner

Torsdag 19. marts

Gud og Spaghetti gudstjeneste

Kl. 17.00 v/ Kristinna Korsbæk Brejner

Søndag 22. marts

Midfaste

Kl. 10.30 v/ Kristinna Korsbæk Brejner

Søndag 29. marts

Mariæ bebudelses dag

Kl. 10.30 v/ Ole Raakjær

Kl. 10.30 v/ Ane Sund Katborg
Kl. 10.30 v/ Ole Raakjær

E-mail: or@km.dk

Email: ansk@km.dk

Toftehaven, onsdag 25. marts kl. 14.15
v/ Ole Raakjær
. . . . . . . . . . . . . . . .

Næste menighedsrådsmøde
afholdes onsdag den 11. marts
kl. 19.00 i Sulsted Sognegård

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

#

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

I løbet af foråret vil graverne lige så stille gå i gang med
at ændre de mange tomme gravsteder på kirkegården øst
for kirken. Der vil komme ny beplantning og nye stier
med en prøvebelægning. Graverne vil lave en prøve på,
hvordan et gravsted kunne tænkes at komme til at se
ud. Følg med på kirkesiden, hvor der løbende vil blive
informeret om hele processen. Alle er velkomne til at
kigge med på kirkegården.
.. . . . . . . . . . . . . . . .

Andre gudstjenester

Vestbjerg Kirkecenter

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

Ændring af gravsteder øst for kirken
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