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Litteraturkredsen.
I november måned læser vi Abdel Aziz Mahmoud bog ”Hvor taler du flot dansk!” Abdel Aziz
Mahmoud er journalist, og har palæstinensiske rødder.
Bogen er en slags selvbiografi, men er også et væsentligt debatindlæg, hvor Abdel bruger sig selv og sin families historie. Han beskriver hvordan tonen har ændret sig markant i flygtninge- indvandrerdebatten, siden han kom til Danmark i
1984.
Bogen har vundet Læsernes Bogpris 2017 for sin morsomme og tankevækkende beskrivelse
af at være dansker med indvandrerbaggrund. Han tager fat på myterne og dobbeltmoralen i
integrationsdebatten, og lægger ikke fingrene imellem overfor indvandrermiljøernes uskrevne
love.
Rigmor Bruun
Kommende arrangementer.
Torsdag den 2. november er der Salme café.
Folding kirke indbyder til ”Salmecafé” - og hvad er så det?
Det er en halv times salmesang i Folding kirke - vi synger fx efter årstiden eller din yndlingssalme.
Derefter kaffe/the og en småkage i Graverhuset krydderet med en lille historie afslutningsvis
og en sang fra højskolesangbogen eller en spritny salme.
Første torsdag i hver måned fra kl. 10-11.15 ca. er der Salme Cafè. Kom og syng frisk fra
leveren. Håber at se nogle sangglade borgere. - Lene Bordorff – Organist.
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Foredrag:
Tirsdag d. 7/11, kl. 19.00 er det den sønderjyske historie der er emnet.
Foredragsholderen er intet mindre end den nye museumsdirektør på Sønderborg slot Rene Rasmussen som tiltrådte jobbet 1. januar 2017. Han
kalder sit foredrag “Fra Slagtebænk til Genforening” vi håber på en
spændende aften, hvor alle skal være hjertelig velkommen. Foredraget er
gratis, der serveres kaffe undervejs.
Tirsdag d.28/11 kl. 19.00 Adventsmøde med Inga og Bent Nielsen, der fortæller
om pilgrimsfærd på Caminoen.
"Under vandringen på Caminoen kom vi forbi flere klostre. Et af dem var et
Benediktiner kloster i Samos.
Samos Klosteret går helt tilbage til ca. år 500, og det er dermed et af de
ældste klostre i den vestlige verden.
Det er tilegnet et martyrpar, som henimod år 300 levede i Ægypten, og
hvis beundringsværdige dydighed blandt andet bestod i at praktisere seksuel afholdenhed, selvom de var gift. Valget af disse skytshelgener kunne
måske hænge sammen med, at der var tale om et blandet munke- og
nonnekloster.
I dag bor der en håndfuld munke på klosteret."
Bent Nielsen, Formand for Provstiudvalget.

Lørdag den 2. december 2017, kl. 10 til 13 - Bind en julekrans – workshop med Lisbet Hansen.
Graveren ved Folding Kirke Lisbet Hansen vil lede en workshop, hvor vi
kan få hendes inspiration og hjælp til at binde julekranse og lave juledekorationer. Workshoppen afholdes i Graverhuset ved Folding Kirke. Alle
er velkomne. Vi leverer garn, ler og oasis. Medbring selv lys og pynt.

25/1 2018, kl. 19.00 - Fortælling ved Ruth Svenden: Katerina van Bora. (Luthers ægtefælle.)
Koncerter.
7. DECEMBER KL. 19 - Julekoncert i Folding Kirke med Big Band Ribe - et rutineret
19 personers jazzband Gratis entré.
Big Band Ribe har nu cirka 15 år på bagen. Det opstod kort efter at RIBES MINDSTE BIGBAND havde givet sin afskedskoncert i Ribe i oktober
2001.
Det gamle orkester havde da eksisteret i nøjagtig 15½
år, havde spillet over 100 koncerter, besøgt Tyskland,
Belgien og Holland på koncert turneer og ikke mindst
været på to store ture til Caracas i Venezuela samt de
caribiske øer Bonaire og Aruba.
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BIG BAND RIBE har overtaget det gamle bands oversøiske kontakter og blev inviteret til at
spille i Argentina i september 2003. Big Band Ribe var således en af hovedattraktionerne ved
en genopstanden jazzfestival i byen CAMPANA (på størrelse med Århus), ligesom der var koncerter i hovedstaden Buenos Aires og i Zarate.
Siden har bandet gæstet Jazzfestivalen i Paramaribo, Suriname samt i 2007 givet en del koncerter på Cuba. Dels i den legendariske jazzklub Jazzcafe Habana og dels ved jazzfestivalen i
Havana Jo Jazz. I 2009 gik det igen til en større tourné i Argentina og i 2012 vendte bandet
tilbage til Cuba i oktober måned 2011. I efteråret 2015 besøgte bandet Thorshavn på Færøerne.
Efter en af Cubaturene tilbage i 2007 overtog konservatorieuddannede musikpædagog og
trompetist Martin Folmer ’dirigentstokken’ og ved alle Big Band Ribes koncerter medvirker
bandets egen sanger, Terkel Michelsen. Julekoncerten bliver en swingende én af slagsen med
gode gedigne klassikere!

Udflugt med overnatning:
Sidst i maj 2018. Sognerejse til Wittenberg (Under planlægning).
Gudstjenester i september:
Dato Malt
Folding
4/11
10.00
05/11
17.00
15.30
12/11
Ingen tjeneste
Ingen tjeneste
19/11
10.30
14.00*
26/11
3/12
10/12

10.30*
Ingen tjeneste

10.30
09.00*
Ingen tjeneste

Bemærkninger
2 dåb
Alle helgen
Føvling 10.30
*Ældresagen deltager. Kirkekaffe i
konfirmandstuen
*Kor medvirker og der er Kirkekaffe

Døbte:
Malt:
08/10 2017
22/10 2017

Benjamin Aaskov Christensen
Trille Andrea Rothemejer

Folding:
14/10 2017
14/10 2017
14/10 2017
14/10 2017

Emmelie Julius Midtgaard Christensen
Nora Kjeld Finnerup
Marie Kjeld Finnerup
Laura Hornbæk Elnegaard

Viede i Folding:
14/10 2017

Mai-Britt Hansen Hippler og Rene Villadsen
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