Nr. 37 - 5. årgang – maj 2017
Sogneudflugt til den tyske ø, Föhr torsdag d. 1.juni.
Se nærmere omtale af udflugten i kirkebrevet fra marts. Alle pladser er nu
besat.
Dette er speciel information til deltagerne: der bliver opsamling 2
steder i år, nemlig:
kl.7.45 ved Malt Kirke og
kl.8.00 ved Folding Kirke. Husk pas
Der serveres formiddagskaffe i bussen, og da frokosten først indtages på øen kl.13.30, bedes
man selv medbringe en god bid brød til kaffen.
Ca. kl.18. Forventet hjemkomst.
Venlig hilsen, arrangementsudvalget
Den 16. maj konfirmeres følgende i Folding Kirke:
Camilla Stokholm
Elina Gaard Klausen
Freja Kildahl Andersen
Jacob Winter Svendsen
Jasmin Thøt Jensen
Jonas Nydahl Christensen
Josephine Schouw

Julie de Place Schmidt Iversen
Karoline Green Boysen
Kasper Dalmark
Kasper Damgaard Pedersen
Kirstine Nygaard Jørgensen
Lærke Reinholdt Hansen

Oliver Byg Christensen
Philip Nygaard Lymby
Rasmus Fabricius
Sandager
Simon Kristensen
Steffen Julius Nielsen
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Konfirmationen i Malt Kirke søndag d. 30. april 2017.
Kirken var fint pyntet og fyldt til bristepunktet med ca. 180 gæster og 14 konfirmander på
denne store dag.
Flot trompetspil og det gode vejr med sol og klar himmel gjorde naturligvis dagen endnu
mere festlig.
Efter gudstjenesten stod menighedsrådet for servering af kaffe, hvilket tilsyneladende bekom
gæsterne godt, da der blev drukket rigtig mange kopper.

Ny organist
Lene Bordorff, er lokal og kendt af mange. Lene er gift og bor i Brørup.
Lene er uddannet organist fra Løgum Kloster Kirkemusikskole i 2014, og
har en bachelor fra musikkonservatoriet i Esbjerg med klassisk klaver som
hovedfag. Lene spiller gerne både klassisk og moderne musik. Ud over
spilleriet har Lene også stor erfaring med kor, hvilket vi jo er meget glade
for, da vi jo gerne vil styrke korsang i de to sogne. Lene komponerer selv,
og hun skrevet bøger om baby- og legestuesalmesang.
Lene har første arbejdsdag den 1. juni og deltager i vores sogneudflugt, så
de der er med på turen til Føhr får således lejlighed til at møde hende der.
Pinsedag er der kirkekaffe efter gudstjenesterne i begge kirker, hvor man også kan hilse på
Lene.
Vi glæder os meget samarbejdet med Lene, høre hendes livsglade spil.
Luther by Night fredag d. 8. sep. 2017
Menighedsrådene i Malt og Folding er i samarbejde
med Brørup sogn, Handelstandsforeningen i Brørup,
Nørbølling dilettant forening og mange flere aktører
ved at arrangerer et ”By Night” arrangement i Brørup
by. Arrangementet finder sted fredag d. 8 sep. kl. 1721, temaet er Luther og reformationen. Byen
forvandles til et middelaldermarked, alle butikker
holder åbent, der vil være musik og mad på torvet, en slags skattejagt, folkedans, sangkor
og gadeteater. Det er ikke til at vide hvad der sker når munke, ulykkelige præster, og
pestramte koner fra Folding blander sig i gadebilledet. Vi skal bruge mange frivillige og alle er
velkomne til at være med. Henvendelse kan ske til sognepræsten eller Peter Garde. Man er
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også velkommen til at møde op til næste arbejdsmøde tirsdag d. 15. juni kl. 19.00 i MaltFolding præstegård. Torsdag d. 10. august kl. 19.00 er der stormøde for alle medvirkende.
Grundlovsmøde på Ladelund med Maj Jensen Christensen 5. juni 2017 kl. 18.00
Maj Jensen Christensen modtog i 2016 Nina Bang prisen, en pris som gives
for engagement for ligestilling i samfundet. I sin takketale sagde Maj
Jensen Christensen bl.a.: Vi lærer kvinder at være lidt mere som mændene
i jakkesæt, så de bedre kan klare sig i det politiske spil. Vi lærer kvinderne
at spille på mændenes banehalvdel. På den måde lærer vi unge kvinder og
unge mænd, at der i politik kun er plads til én slags menneske. En med
spidse albuer og høj stemme. Sådan bliver vores samfund og vores
demokrati aldrig rigere. Vi skal ikke lære kvinderne at spille på mændenes
banehalvdel. Vi skal ændre spillets regler!”
Maj er 26 år og har siden 2005 været aktiv socialdemokrat. I dag bestrider Maj posten som
forbundssekretær i DSU, en stilling man bliver valgt til på partiforeningens årsmøde. Maj har
tidligere været formand for DSU Randers, kampagneleder for Michael Nielsen, og i to
omgange kampagneleder for Maja Panduro, næstformand i DSU ligestillingspolitiske udvalg,
landsnæstformand for DSU osv.
Program
18.00 Mulighed for at købe grill mad eller lign med taffelmusik.
19.00 Grundlovstale
Spørgsmål
Fædrelandssang
20.00 Andagt ved sognepræst Anna Jensen
20.20 kaffe
Sommermøde i Præstegården 11. juni
Søndag den 11. juni har vi sommermøde i præstegården.
Vi begynder med gudstjeneste kl. 14.00 i Folding kirke ved sognepræst
Anna Jensen.
Efter gudstjenesten er der kaffebord i præstegårdshaven hvis vejret tillader
det, ellers rykker vi ind i konfirmandstuen.
Efterfølgende er der foredrag ved Forstander på Ladelund Efterskole Steffen Pedersen: “Er de
unge som de altid har været?”
Det er gratis at deltage, alle er velkomne.

3

Gudstjenester i maj måned:
Dato
7/5
12/5
14/5
21/5
25/5
28/5
4/6
5/6
11/6

Malt
10.30*
09.00
10.30
09.00
10.30*
-

Folding
09.00*
10.00
10.30
09.00
10.30
09.00*
10.30
14.00

Kirkekaffe
Konfirmation/Stor bededag

KR-himmelfart. Der henvises til Føvling
Pinsedag *kirkekaffe
Andagt på Ladelund Efterskole kl. 20.00
Sommermøde, kaffe i præstegården,
foredrag.
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