Nr. 55 - 5. årgang – Marts 2019.

Månedens Salme.
Hver måned sætter vi i Malt og Folding Kirke fokus på en særlig salme i gudstjenesten.
Måske er det en ny salme, som ikke er med i Salmebogen, eller det er en salme fra Salmebogen, som vi ikke kender så godt. Eller måske en sang med kirkeligt indhold.
I marts måned synges: "Guds nåde er en vintergæk". Tekst af Simon Grotrian og musik af
Jesper Gottlieb.

https://www.youtube.com/watch?v=J4yp-a6jfZQ
Teksten.

https://da-dk.facebook.com/syngnyt/photos/simon-grotrian-har-skrevet-en-salmeder-er-s%C3%A6rdeles-velegnet-til-%C3%A5rstiden-guds-n/852452548154811/

Søndag d. 3. marts 2019, kl. 14.00 Fastelavnsgudstjeneste i Folding Kirke.
Kom og vær med til denne familievenlige gudstjeneste i kirken, hvor minikonfirmandernes
duer pryder kirkerummet. Minikonfirmanderne medvirker, og man er meget
velkommen til at være klædt ud.
Efter gudstjenesten er der tøndeslagning og fastelavnsboller på parkeringspladsen. Alle er velkomne, det er gratis at være med.

Torsdag d. 7. marts 2019, kl. 19.00,

i Malt Kirke.

Filmhold indtog kirken
På Askov Højskoles filmlinje slutter eleverne altid deres kursus med at lave en kortfilm. I år
havde de fem elever på linjen en idé til en film, der foregik i en kirke.
De fik lov at bruge Malt Kirke.

lagt.

Det kom der en fin lille film ud af, som omhandler to temmelig tumpede
tyveknægte, som går ind i den åbne kirke for at stjæle noget, men dels
er de uenige om, hvad der er værd at stjæle, og dels bliver de overraskede af den venlige kirketjener, så det går ikke, som de havde planSide 1 af 3

Lederen af filmlinjen Ditte Svane vil fortælle om tilblivelsen af filmen.
Der serveres kaffe og småkage.

Torsdag den 21. marts 2019 Kl. 19.30, Johnny Cash gudstjeneste i Malt
Kirke.
Lord Help Me Jesus - Oplev en Johnny Cash gudstjeneste med vokalgruppen BothWays.
Kirkekaffe og småkager.

Søndag den 14. april, kl. 14.00 prædiker Kirkeminister Mette Bock i Folding
Kirke.
Mette Bock kommer til Folding Kirke Palmesøndag d. 14. april kl. 14.00,
hvor hun i kraft af sin ministertitel vil prædike over søndagens tekst.

Efterfølgende er der kaffe i præstegården, hvor Mette Bock vil holde et kort
foredrag om et emne vi endnu ikke kender, og svare på spørgsmål frem til
kl. 16.15.
I tilfældet af at Statsminister Lars Lykke Rasmussen udskriver valg inden
d. 14.04.2019, bliver Mette Bocks besøg aflyst, og gudstjenesten vil forløbe som sædvanligt med Sognepræst Anna Jensen på prædikestolen.
Rigmor Bruun

Litteraturkredsen.
I marts 2019 læser vi En dag i året af Christa Wolf.
Det er forfatteren selvbiografiske optegnelser fra 1960 til 2000, hvor
hun den samme dag om året nedskrev hvad hun foretog sig.
Den første var på opfordring fra Moskva-avisen Izvestija, som opfordrede forfattere fra hele verden til at beskrive hvad de lavede d. 27.
september 1960. Året efter gentog Christa Wolf på egen hånd projektet, og det blev til 40 års historieskrivning fortalt indefra, og fra et kvindeligt synspunkt om DDR, Berlin-murens fald og siden det forenede
Tyskland. Optegnelserne rummer chokerende beskrivelser af, hvad livet
i en totalitær stat gør ved mennesker, den gradvise nedbrydning af alle
idealer og en tiltagende moralsk korruption. Rigmor Bruun
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Børnelejlighedskor til palmesøndag i Malt Kirke.
Børnekor ved Malt kirke.
Øvested i musiklokalet på Askov Malt skole.
Malt Kirke tilbyder at lave et lille kor for 3. klasse elever.
Koret skal synge Palmesøndag d. 14. april ved en familiegudstjeneste kl. 10.30 som optakt til påskeugen.
Korprøverne vil ligge på 4 tirsdage fra kl. 14.10 - 14.50 ca. i musiklokalet på skolen med
start tirsdag den 19. marts og så fire uger frem til Palmesøndag.
Det er vigtigt man deltager alle gange, så vi kan nå at lære sangene.
Det er gratis, at gå til kor.
Håber vi ses og husk: kor og glad følges ad
På vegne af Malt Menighedsråd
Lene Bordorff
Organist - 2621 5333.

Gudstjenester.
Dato
3. marts
10. marts
17.marts
21. marts
torsdag
24.marts
31. marts
7. april
14. april

Malt

Folding
Bemærkninger
10.30
14.00* * Fastelavn med minikonfirmander og spejdere.
9.00* * Inge Bach.
10.30
19.00*
Jonny Cash gudstjeneste, *kirkekaffe.

10.30*
9.00
10.30*

9.00* * Kirkekaffe.
10.30
Mariæ bebudelse.
14.00**
Palmesøndag, * Kirkekaffe **Kirkeminister
Mette Boch, efterfølgende kaffe og oplæg i præstegården

Mandag d. 10. juni 2019, 2. pinsedags gudstjeneste i Parken på Sønderskov
Hovedgård.
Biskop Elof Westergaard fra Ribe vil være dagens prædikant, og Vejen Garden Oldboys vil levere musikken, og kor fra Kolding medvirker.
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