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Månedens Salme.

Månedens salme juni: 836 Helligånd, tag mig ved hånden (pinsesalme)
Tekst: Pia Perkiö 1979 Dansk: Henrik E. Frederiksen Musik: Ilkka Kuusisto 1986
https://www.youtube.com/watch?v=0jQEguGpNF0&list=PLDJJV1NNr2IlMPxHqgIUjtvgQUbtw4dE&index=37
1. vers: Helligånd, tag mig ved hånden, vis mig din herlighed, skænk mig retning og
mening, fyld mig med kærlighed.

Grundlovsmøde på Ladelund Efterskole.

Malt og Folding sogne og Ladelund Efterskole inviterer til Gurndlovsmøde5. juni 2019, kl.
14.00.
Mødet holdes i gårdmiljøet (dog i spisesalen ved dårligt vejr).
Program:
14.00 Velkomst og sang.
14.30 Grundlovstale ved Emma Holten, debattør og foredragsholder.
I 2014 skabte Emma opmærksomhed med projektet SAMTYKKE,
der er oversat til mere end 10 sprog. Emma udtaler sig jævnligt
om feminisme, digital aktivisme og hvorfor privatliv på internettet
er alt afgørende for et demokrati, hvor alle er lige
15.00 Lagkage, musik og fællessang.
Pris 30,00 Kr., der betales kontant eller med mobil Pay.

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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Midsommer jazzgudstjeneste, Lørdag den 22. juni 2019, kl. 11.
Jazzy Friluftsgudstjeneste i Præstegårdshaven, Folding kirkevej 4a.

Efterfølgende let frokost til dejlige toner fra Hauberg-Jessen Familietrio.
Let frokost inkl. et glas. Pris kr. 50,- pr. person. Der betales kontant på dagen.
Efter gudstjenesten spiller trioen lidt glad jazz, populær-musik og numre fra PH/Stentoftperioden - og mon ikke der kunne snige sig en lystig fællessang eller flere ind…?
Sang/klaver
Susanne Hauberg

Guitar/ukulele/sang
Gudmund Jessen

Vibrafon/tromme/ukulele/
klaver, Jeppe Hauberg-Jessen.

Bustur til Vimmerby i Sverige 12. til 14. august 2019.
Vimmerby – tilmeld dig nu!
Så er tiden inden, hvis man skal nå at tilmelde sig Vimmerby-turen. Turen er åben for alle.
En lille smagsprøve kan man få med Brødrene Price, se DR-udsendelse Brødrene Price
Nordisk madodyssé Sverige 1. )https://www.dr.dk/tv/se/spisemed-price-saeson-5/spise-med-price-11-2018/spise-med-pricenordisk-odysse-sverige-1-6
Her besøger brødrene bl.a. Vimmerby, læg mærke til det flotte
hotel i baggrunden, for det er der vi skal bo!
Se også interview med vores sognepræst i Jyske Vestkysten
torsdag den 23. maj 2019. Vejen side 2 og 3.

Studiekreds om indretning af Malt Kirke - Tirsdag den 24. sep. 2019, kl.
19.00 i Kirken.
På det møde skal rapporten fra Kunstakademiets Kirkekunstudvalg drøftes.
Vi vil spørge om en af de to kunstnere vil fremlægge rapporten.
Biskop, provst og provstiudvalgsformand vil vi gerne invitere.
Program for aftenen sender vi med det næste kirkebrev.

Spørgeskema.
De to menighedsråd vil bede om din hjælp.
Rådene vil gerne sikre sig, at vi annoncerer på den rigtige måde og på den billigste måde.
Derfor har vi lavet et spørgeskema, som vi vedhæfter her, og som du vil få udleveret i de to
Kirker.
Vi håber, du vil hjælpe os.
Skemaet vedhæftes her som sidste side og kan afleveres til graveren.
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Gudstjenester:
Dato

Malt

Folding

2. juni
9. juni
Pinsedag
10. juni 2.
pinsedag
16. juni
22. juni
lørdag
23. juni
30. juni
7. juli
14. juli
21. juli
28. juli
4. aug.

9.00
10.30*

10.30
9.00*

-

10.30*

9.00*

10.30
9.00

9.00
10.30
9.00*

10.30

Bemærkninger

*Kirkekaffe. Gunnar Krogh medvirker på
violin.
11.00 Sønderskov
Prædikant Inge Bach
11.00 Jazzgudstjeneste i præstehaven
Der henvises til Brørup gl. kirke 10.30
Kirkekaffe
Prædikant Sidsel Keibel Blom
Prædikant Inge Bach
Henvises til Gl kirken kl. 9.00
Kirkekaffe

Døbt:
I Malt Kirke:


12. maj

Viede i:
Folding Kirke:
 5. maj

Liam El-Haddad Vestbjerg

Iben Klitholm Duck og Jakob Pedersen

Årets konfirmander fra:
Malt Kirke.
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Folding Kirke.

Sommerferie
Kirkebrevet holder nu sommerferie og udkommer igen i august.
Det er formentlig sidste gang I modtager Kirkebrevet fra sognepræstens mailadresse.
På grund af datasikkerheden skifter vi til et andet program: Mailchimp.

GOD SOMMER
Spørgeskemaet følger på næste side.
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Menighedsrådene i Malt og Folding vil gerne bede om din hjælp.
Vi vil gerne vide, hvor du har set, at der foregår noget i kirken.
Du bedes derfor kryds af (gerne flere kryds), hvor du har din viden fra:

Kirkebrevet
Ugeavisen
Jyske Vestkysten
Kirke App’en
Facebook
Nogen har fortalt mig det
Plakat set:

I Brugsen:
I Kirken:
På Biblioteket eller andet sted:

Andet:

Modtager du ikke Kirkebrevet, men gerne vil så skriv din E-mailadresse her,
og vi vil sende det til dig:

Menighedsrådene i Malt og Folding takker dig for din hjælp.
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