Nr. 68 - 6. årgang – Maj 2020.

Maj måneds salme: 805. Når æbletræets hvide gren.

1. vers:
Når æbletræets hvide gren
strør blomster på min trappesten
og luften har det lyse skær
af nyudsprungne bøgetræer
så ved jeg det igen er maj og sommer på vej
så ved jeg det er maj og sommer på vej.

Tekst: Lisbeth Smedegaard Andersen - Musik: René Arvid Jensen

https://www.youtube.com/watch?v=zzu13gbDiN0

Corona.

På grund af Coronaen ved vi, at alle arrangementer indtil den 10. maj er aflyst.
Hvad der sker derefter vides i skrivende stund ikke.
Alle opfordres derfor til at orientere sig på Malt Folding Pastorats Hjemmeside:
http://maltfoldingpastorat.dk/ eller på Facebook.
Forårskoncerten 30. april i Folding kirke med cellisten Estera Kwiecien er udsat
på ubestemt. Der arbejdes på at finde en ny dato.

Mandag d. 1. juni 2020, kl. 11.00, 2. pinsedags
gudstjeneste i Parken på Sønderskov Hovedgård.
Hvis vi må for coronaen og kan nå forberedelserne. Hold øje
med pastoratets hjemmeside.
Biskop Elof Westergaard fra Ribe vil være dagens prædikant, og
Vejen Gardens Brass Ensemble vil levere musikken.
Vi må nok se i øjene, at vi nok ikke får stablet et lejlighedskor på
benene.

Offentlige orienteringsmøder om menighedsrådets
arbejde og det kommende valg til menighedsråd.

I Folding sogn afholdes det offentlige orienteringsmøde
mandag den 8. juni 2020, kl. 17.00.

I Malt sogn afholdes det offentlige orienteringsmøde
torsdag den 11. juni 2020, kl. 19.00.
Mødet vil vare 1 times tid.
På begge møder vil der blive orienteret om:
1. De væsentligste opgaver Menighedsrådet har arbejdet med i den
denne valgperiode og kommende opgaver.
2. Regler og datoer for det kommende menighedsrådsvalg.
3. Hvor mange kandidater der skal vælges til menighedsrådet.

Begge møder afholdes i Præstegårdens konfirmandstue,
Folding Kirkevej 4a, Brørup.

Konfirmationer 2020.
Konfirmation i Folding Kirke er flyttet til lørdag den 20. juni 2020,
kl. 10.00.
Konfirmation i Malt Kirke er flyttet til søndag den 21. juni 2020,
kl. 10.00.

Aflysning af sogneudflugt 2020.

Efter moden overvejelse har udflugtsudvalget besluttet, at årets
sogneudflugt til Hedeby og Dannevirke udsættes til 2021. Vi synes,
det er for risikabelt, at sidde 40 personer i en bus en hel dag, selvom
regeringen til den tid sandsynligvis har givet lidt mere fri til forsamlinger.
Vi vender stærkt tilbage i 2021.
Anne Kjær og Lone Knudsen

Online-gudstjenester ”Påske- og søndagsklip”

Sognepræst Anna Jensen ved nadveren.

”Det har jeg aldrig prøvet før, så det kan jeg nok godt finde ud af”,
sagde Pippe Langstrømpe engang, og sådan har det også været med
de små ”gudstjenester” vi har produceret til Facebook og kirkernes
hjemmeside. Vi kalder dem påske- eller søndagsklip.

Da kirkerummet blev lukket for gudstjenester, tænkte jeg, at så er
der heldigvis udemærkede tv- og radiogudstjenester. Men da påsken
kom, var det alligevel underligt, at der ikke skulle være gudstjenester
i vores kirker. I år havde vi indkøbt et billedtæppe, som skulle bruges
ved familiegudstjenesterne palmesøndag i Malt kirke og skærtorsdag
i Folding kirke. Lene og jeg blev enige om at lave et lille klip om
påsken ved hjælp af tæppet.

Det lille klip er blevet vist 98 gange på kirkens hjemmeside og mere
end 1400 gange på Facebook. Derefter gik vi i gang med et
skærtorsdags klip, og så fortsatte vi egentligt bare. Indtil nu er der
produceret 7 påske- eller søndagsklip.

Hvert klip indeholder et præ- og et postludium, en læsning fra Biblen,
en kort prædiken og evt. bøn og velsignelse. Klippene er filmet af
Lars, præstemanden, på bedste amatørvis. Udstyret er en almindelig
iPhone, og filmen er klippet på en bærbar computer, venligst udlånt

af Lars arbejde, (KFUM-Sociale arbejde i Danmark). Vi kan ikke finde
ud af at få mikrofonen til at virke. Derfor er vi nødt til at optage
nærbilleder, men det fungerer egentligt ganske godt.

Det er noget andet at se en ”gudstjeneste” på Facebook eller
hjemmesiden, end at være der i virkeligheden. Derfor er
gudstjenesterne forsøgt tilpasset til mediet. Klippene skal helst ikke
være mere end 15 min, og der skal være noget at kigge på.
Prædiken er kortere end normalt og også i en lettere, simplere
udgave. Jeg har, skullet vænne mig til at kigge direkte ind i
kameraet. Hverken Lene, Lars eller jeg havde nogen erfaring med at
filme, klippe, lægge tekster på.
Bag hver lille film ligger nok 8-10 timers arbejde, men det giver
mening! Jeg har fået mange positive kommentarer. Nogle er glade for
at se, at deres kirke og præst stadig er der, nogle fortæller at selv
om de ikke så ofte går i kirke, får de meget ud af den her form for
gudstjeneste, fordi den er simplere. Nogle er glade, fordi man nu kan
”gå til” gudstjeneste, når man har tid, og ikke nødvendigvis kl. 9 eller
10.30 søndag formiddag. Nogle har givet udtryk for, at de håber, at vi
også fortsætter når kirkerne åbner igen.

Et søndagsklip kan ikke erstatte en gudstjeneste. En gudstjeneste er
noget vi laver sammen, et fællesskab. Jeg savner menigheden, når vi
optager filmene i de tomme kirker, men så længe vi ikke må lave
gudstjenester i kirkerummet, fortsætter vi. Har du kommentarer eller
forslag til forbedringer, er du meget velkommen til at ringe eller
skrive til mig, da vi jo stadigvæk er under oplæring i disse digitale
muligheder.
Har du endnu ikke set klippene, så se på www.maltfoldingpastorat.dk eller Facebook Malt-Folding.
Sognepræst Anna Jensen

Videofotografen og præstemanden Lars Kjeld Jensen.

Gudstjenester:
Dato ugedag
17.maj 5.s.e.p.
Kr.
21. maj
Himmelfart
24.maj 6.s.e.p.
31.maj Pinsedag

Malt
Folding Bemærkninger
10.30 *) 9.00 *) *) Kirkekaffe
9.00

10.30

10.30
10.30

09.00
9.00

1. juni 2.pinsedag Ingen

Ingen

6. juni Lørdagsdåb
7. juni Trinitatis
9.00

10.00
10.30

Sønderskov 11.00, se omtalen
tidligere i brevet.

På grund af coronaen er der ingen døbte eller viede.

Livet går da trods alt videre!!
I disse tider, er det dejligt at se, at Malt Kirkegård kan være

livgivende.
Vores Gravervikar Henrik Sørensen har fundet og fotograferet denne
gråanderede med tolv æg på kirkegården.
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