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Kirkebrevet holder nu ferie og kommer til august igen.
Pilgrimsvandring søndag d. 3. juni kl. 14.00 - 17.30.
Malt, Folding og Brørup sogne er i år gået sammen om at arrangerer en løvsprings Camino. Vi
skal sammen gå en meditativ vandring fra Folding kirke til Johanneskirken.

Vi mødes kl. 14.00 i Folding kirke til en kort andagt, herefter går vi af Hoverivejen til Sønderskov, gennem Langeskov og slutter ved Johanneskirken kl. 17.00 ligeledes med en kort andagt. Undervejs gør vi holdt og reflekterer. En del af ruten gås i stilhed. Ruten er 8,2 km. Vi
går uanset vejret, så mød op i gode sko. Medbring evt. et siddeunderlag til at
sidde på undervejs.

Venlig hilsen
Anna Jensen
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Tirsdag d. 5. juni kl. 18.00 Grundlovsmøde på Ladelund Efterskole.
I samarbejde med Ladelund Efterskole indbyder Malt og Folding sogne til Grundlovsmøde.
Der synges fra Højskolesangbogen inden Peter Kiel, sognepræst i Vejen, vil holde årets
grundlovstale.
Peter Kiel har tidligere været sognepræst i Sommersted og Oksenvad, og flere gange været udsendt som feltpræst i flyvevåbnet til bl.a. Libyen, Syrien,
Irak og Afghanistan.
Efter grundlovstalen er der fælles aftensmad, mod beskeden betaling, kontant eller Mobil Pay. Alle er velkomne, ingen tilmelding.
Venlig hilsen
Anna Jensen

Aftengudstjeneste torsdag d. 7. juni kl. 19.00 i Folding kirke v/ Anna Jensen.
Temaet er næstekærlighed - Vi samles om klaveret denne aften og skal bl.a. lære et par
nye salmer:
 Du skal elske din næste som dig selv
 Far, hvem mon banker mit hjerte?
Musikledsagelse ved Hanne Degn, trækbasun.
Midsommergudstjeneste søndag d. 24. juni, kl. 14.00,
fejrer vi midsommeren med fælles pastorats gudstjeneste i Folding kirke. Gudstjenestens tema er ”Vi vil fred her til lands”.
Efter gudstjenesten er der kaffebord i præstegårdshaven, hvis vejret tillader det,
ellers går vi i konfirmandstuen.
Venlig hilsen
Anna Jensen, Sognepræst
Sogneudflugt d. 30. august 2018.
Intet år uden sogneudflugt for Malt og Folding sogne!
I år er udflugten flyttet til eftersommeren, mere nøjagtigt torsdag d. 30. august, så sæt
allerede nu kryds i kalenderen på denne dag.
Turen går til RØMØ, hvor vores sognepræst, Anna Jensen vil fortælle om kirken.
Middagen indtages på KLÆGAGER – den gamle digegreves gård i Ballum, som sidste år blev
kåret som ’Danmarks smukkeste bondegård’.
Kaffen får vi serveret på CAFÈ ZOLLHAUS en lille gemytlig tysk café, som ligger lige over den
tyske grænse og op ad diget. Pris for alt dette: kr. 200,-

Mere udførligt herom i august nummeret af Kirkebrevet, hvor også nøjagtige tider, tilmelding
mm vil blive omtalt.
Vi ses d. 30. august.
Venlig hilsen, Anne Kjær og Lone Knudsen
De udflugtsansvarlige.
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Kirkestatistik.
I Malt kirke tæller vi kirkegængerne. Ikke fordi det skal kunne betale sig at lave gudstjenester, men fordi vi gerne vil lave gudstjenester med en menighed.
I 2017 har vi haft 40 gudstjenester, i gennemsnit har der været 33,5 person til gudstjenesterne. Juleaften er vi flest ca. 200 og den søndag d. 27. aug. kl. 9.00 var vi færrest, nemlig
kun 2. De fleste gudstjenester svinger mellem 7 og 15 personer, men når der er dåb er vi
nogle flere i kirken. Vi har haft 11 dåb i 2017 og 13 konfirmander.
Venlig hilsen
Anna Jensen, Sognepræst.
De konfirmerede i Folding Kirke bededag d. 27. april 2017

I 2019 afholdes der konfirmation i Folding bededag d. 17. maj. Ønsker du at tilmelde dig,
kontakt sognepræsten.
Venlig hilsen
Anna Jensen, Sognepræst.
2. pinsedags gudstjeneste på plænen ved Sønderskov.
Malt, Folding, Brørup, Føvling, Holsted, Stenderup og Åstrup sognekirker var gået sammen
om at afholde pinsegudstjeneste i det fri på plænen ved Sønderskov i år. Her havde mere end
200 personer valgt at komme til biskop Elof Westergaards gudstjeneste. Musikken blev leveret af Kongeåblæserne og et lejlighedskor til dagen under ledelse af Lene Bordorff og Bjarne
Hansen.

Et par gode timer i skønne omgivelser og dejligt solskinsvejr.
Helle Conradsen.
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Projekt indretning af Malt Kirke.
Man skulle jo tro, at projektet er dødt, for der sker jo ikke noget.
Men det er ikke tilfældet. Vi afventer imidlertid en tilbagemelding fra Akademirådets udvalg
for kirkekunst. Udvalget behandler/behandlede vores anmodning den 29. maj, om udvalgtes
assistance til gennemførelse af projektet.
14 dage efter deres møde, får vi en tilbagemelding fra udvalget. Den skulle gerne munde ud i
at en repræsentant vil komme og hjælpe os i gang med projektet.
Så nyt skulle der gerne være til det næste Kirkebrev.
Døbte i:
Malt kirke:
06. maj 2018
13. maj 2018

Anton Bruus Vestbjerg
Karen Vestergård Klinkby

Folding Kirke:
06. maj 2018
20. maj 2018

Davina Sejrup Schellerup
Malthe Winckelmann Baunsgård

Der har ikke været vielser i nogen af kirkerne
Gudstjenester juni og juli:
Dato Malt
Folding
03/6
14.30
07/6
19.00
10/6
10.30*
17/6
09.00*
09.30*
24/6
14.00
01/7
07/7
08/7
15/7
22/7
29/7
05/8
12/8

09.00
10.30*
10.30

10.30*
09.00

10.30
10.00
09.00*

09.00
09.00*
10.30

Bemærkninger
Pilgrimsvandring – Ender i Johanneskirken
Torsdag aften gudstjeneste
Dåb
Dåb
Pastorats gudstjeneste med kaffebord i
præstegården.
Lørdagsdåb
Kirkekaffe
NN
Ingen gudstjenester
NN
Kirkekaffe

Kirkernes hjemmeside er opdateret. Her er der løbende information omkring alle vores aktiviteter og gudstjenester.
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