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December måneds bliver mere en adventssalme:
December måneds salme bliver mere en adventssalme nr.
821: Se min engel.
Hør den her: https://www.youtube.com/watch?v=0_r6Fntvrxw
1. vers:
Se min engel,
hvide engel lander blidt på din bløde jord.
Åbner en sprække
i himmelens dække.
Kommer fra lyset
og sår et ord.
Tekst Arne Andreasen 2011/12
Musik Poetfabrikken

Sognepræst vikar Jens Fischer-Nielsen prædikede for
sidste gang i Foldig Kirke den 17. november, og i Malt
sidste gang den 24. november 2019.
Vi takker ham her, for den tid han har hjulpet os i Anna Jensens
orlovsperiode.
Han havde en dejlig, rolig og afslappet tilgang til opgaven, han har
været god for vore konfirmander og den samlede menighed.
Nogle oplevede ham i konfirmandstuen, hvor han levende fortalte om
sit arbejde for Dan Mission.

Samtidig vil vi gerne byde vores sognepræst Anna
Jensen velkommen tilbage.
Vi håber, at hun havde en spændende tid med arbejdet for Ribe Stift.
Vi glæder os over, at hun er tilbage og kan vogte sin flok.

Litteraturkredsen
Litteraturkredsen holder juleferie i december måned, men vender tilbage i
januar.

Onsdag den 6. november, genfortalte Elise Balslev
Thomas Manns roman "Josef og hans brødre" i Præstegården.
I den ca. 1 time lange fortælling bragte sognepræst Elise Balslev
tilhørerne på mange års spændende rejse. Romanerne (4 bind af
Thomas Mann) er en genfortælling af Det gamle Testamentes
beretning, og Elise Balslev formåede at fastholde tilhørerne, så vi
følte os hensat til selve tiden, hvor den smukke Josef og hans liv med
de ti brødre udspillede sig.
Josef er sin gamle far, Jakobs yndling, og brødrene er meget jaloux
på ham. De beslutter sig for at slå Josef ihjel. Det går dog ikke helt
så slemt, og Josef bliver i stedet solgt som slave til handelsfolk fra
Egypten. Efter en del forviklinger med falske beskyldninger og
fængsel, bliver Josef en anset mand ved hoffet i Egypten, bl.a. ved
sine evner som drømmetyder.
Efter mange år kommer Josefs brødre til Egypten for at købe korn.
Josef giver sig til kende for sine brødre, og herefter flytter alle
brødrene sammen med deres gamle far, Jakob og resten af slægten
til Egypten.
Efter osten og rødvinen fortalte Elise Balslev om Thomas Mann og
hans liv.
En spændende og medrivende aften.

1. søndag i advent tændes adventskransen i Malt kirke
med en flamme fra fredslys.
Fredslyset er blevet tændt i fødselsgrotten i Betlehem ved den evige flamme.
Hvert år får Østrigs Radio fløjet et fredslys til Wien. Sct. Georgs gilderne sørger
for at det kommer videre af fire ruter. Til Danmark gennem Tyskland, Danmark
videre til Norge, Sverige og Østeuropa. Lysstafetten anvender både tog og biler
til transporten.
Temaet for Fredslyset 2019 er "Mod til fred".
Læs mere på fredslys@sct-georg.dk

En aften i advent med Krag Møller Band
tirsdag den 3. december, kl. 19.30
i Folding Kirke

Krag Møller Band - Orkesteret blev startet i 1979 af blandt andet
Mogens Krag Møller og har siden haft en meget trofast besætning.
Orkesteret har spillet ved en stribe kulturelle begivenheder i og
omkring Ribe. Orkesteret er i dag ledet af Lars Nykjær. Jørgen
Windeballe er formand. Der venter os et fint program med læsninger,
klassiske stykker og fælles salmesang i Folding kirke i denne søde
adventstid.

2. søndag i advent - den 8. december - har vi to helt
særlige gudstjenester:
Kl. 14.00 i Malt kirke. Børnegudstjeneste, Malt konfirmanderne
medvirker i det improviserede krybbespil, hvor der er roller til alle,
der har lyst at lege med. Vi synger advents salmer og slutter af med
kirkekaffe.
Kl. 16.00 i Folding kirke, ”Og dog bærer blus vi med glæde”.
Luciaoptog og en gudstjeneste med en samtale-prædiken.
Konfirmanderne medvirker.
Der er kirkekaffe.

Nytårskoncert i Malt Kirke onsdag d. 29. januar kl.
19.30 med "ARK" Askovs Rytmiske Kor
under ledelse af dirigent Nikolaj Hansen - kirken er vært med lidt
sødt efterfølgende. Vær velkommen!

Hvad sker der i Malt og Folding Kirker i 2020?
I lighed med sidste år vil der juleaften i kirkerne ligge en folder med
kirkernes program for 2020.

Salmecafé og alsang.
Næste salmecafé i Folding Kirke er torsdag den 5. december 2019,
kl. 10.
Nyt nyt nyt - I 2020 bliver der salmecafé i MALT kirke, dvs. fra
januar til og med april 2020, stadig første torsdag i måneden, dog
ikke lige i januar, her lægges salmecaféen torsdag den 9. januar
2020 kl. 10.00.
På den måde kan vi nu tilbyde salmecafé i både Malt og Folding
Kirke.
Alsang fortsætter til og med onsdag d. 9. december i præstegården.
Så er der juleferie for Alsang. Vi synger igen onsdag d. 8. januar
2020, kl. 19 i præstegården.

Dåbsklude-strikkeklubben.
Strikkeklubben har været samlet for at planlægge fremtidige
projekter. Der er stadig en god beholdning af færdige dåbsklude, og
strikkegarn til det brug. Kolding sygehus vil gerne modtage små
dåbsklude til nød-dåb. Tidligere har Esbjerg sygehus modtaget 20

stk.
Vi talte om andre projekter, der som en form for diakoni kunne
hjælpe f.eks. børn på neonatal afdelinger med små huer,
blæksprutter til for tidligt fødte børn, strik til hjemløse i samarbejde
med Blå kors og Røde kors, hæklede sprutter til demente,
lommevenner til ambulancer samt trøstemus til børneafdelinger. Alle
omkring bordet ville gerne bidrage med noget.
Til disse projekter skal vi selv skaffe garn, og jeg går nu i gang med
at opsøge adresser, opskrifter og eventuelle sponsorer så vi kan
strikke eller hækle til alle dem som har glæde af vores arbejde.
Alle der har lyst til at være med, kan henvende sig til mig for at høre
nærmere.
Vi mødes igen d. 13. januar hos Kamma Pedersen, Vesterled i
Brørup.
Rigmor Bruun, marielund2000@bbsyd.dk eller 40848069

Gudstjenester.
Dato

Malt

Folding

Bemærkninger

1. december

09.00

10.30

Adventskrans tændes med ild fra
fredslys.

16.00**)

*) Børnegudstjeneste, konfirmander
medvirker ved Krybbespil. Kirkekaffe.
**) Luciaoptog, samtalesalon og
kirkekaffe.

Ingen

Der henvises til Brørup gamle Kirke.

8. december

14.00*)

15. december Ingen
22. december 10.30

Ingen

24. december 14.00

11.00*)
15.30

*) Børnegudstjeneste.

25. december 09.30*)

11.00*)

*) bemærk tidspunkterne.

26. december 10.30

Ingen.

29. december Ingen.

Ingen.

Der henvises til Johannes Kirken i
Brørup.

31. december 15.30*)

14.00*)

*) Kransekage og mousserende vin.

◦

Døbte:
Folding Kirke:
Ingen.
Malt Kirke:
Ingen.
Viet og velsignet i Malt sogn og kirke:
Ingen.

Familiegudstjeneste i Folding Kirke

Alle ønskes en god jul og et godt nytår.
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