Nr. 71 - 6. årgang – September 2020.

September måneds salme er nr. 864: Må din vej gå dig i møde.

Hør den her:
https://www.youtube.com/watch?v=vjx6qrb3umk
1. vers:
Må din vej gå dig i møde,

og må vinden være din ven,
og må solen varme din kind,
og må regnen vande mildt din jord,
indtil vi ses igen
må Gud holde, holde dig i sin hånd.

Litteraturkredsen

I september mdr. skal vi læse Lisa Wingates bog Inden vi blev jeres.
Bogen bygger på virkelige hændelser, og beskriver en sort periode i
adoptionens historie. Personerne i bogen er fiktive, og det samme er
historien, men det grusomme er, at det godt kunne have fundet sted.

Gennem 30 år kidnappede børnehjemslederen Georgia Tann fattige
børn fra Sydstaterne, og solgte dem til rige familier i hele USA.
Fortællingen følger to spor som opdeler bogen i fortid og nutid. På en
husbåd ved Mississippifloden i 1930erne bliver 12-årige Rill efterladt
med fire mindre søskende, da moderen bliver hasteindlagt på et
hospital. Herefter dukker nogle betjente op næste dag, og tvinger dem
til at tage med. Rill og hendes søskende bliver ført til et børnehjem,
hvor de senere bliver adskilt.
Det andet spor i bogen følger 75 år senere Avery, der på et plejehjem
ser et billede af en ældre dame, som hun er overbevist om at hun
kender. Netværket af korrupte læger, betjente og dommere bliver
optrævlet, og velbevarede familiehemmeligheder og hjerteknusende
skæbner kommer for en dag.
Rigmor Bruun

Musikgudstjenesten torsdag den 17. september 2020, i
Malt Kirke er udsat til engang i det nye år.

BEMÆRK DET BLIVER I FOLDING
KIRKE OG DET ER KL.17.00-18.00
datoerne er ændret i forhold til august kirkebrevets
oplysninger. Vi synger derfor ikke hver anden uge – men i
udvalgte uger, da der er sammenfald med andre aktiviteter.
– vi synger en time i FOLDING KIRKE kl. 17.00-18.00
Start:
tirsdag den 1. september kl. 17.00 herefter:
22. september kl. 17.00
13. oktober kl. 17.00
27. oktober kl. 17.00

17. november kl. 17.00
1. december (sidste gang) kl. 17.00

Studiekreds:
Hvad kommer kirken og klimaet hinanden ved?

På bispemødet i januar 2020 besluttede biskopperne, at Folkekirken
skal være med, når resten af Danmark skal forsøge at reducere
udledningen af CO2 inden 2030. Klimaforsker ved DTU Space Jens Olaf
Pepke Pedersen udtalte derefter, at han mener, at biskopperne burde
bruge deres kræfter på at være kirke og drive mission i stedet for at
gå ind i politiske sager. Meningerne er altså delte, når det kommer til
klima og kirke. Hvad mener du selv?
I efteråret sætter vi fokus på kirken og klimaet ved fire aftener i
præstegården:
Mandag d. 7. sep. Laudato Si—Omsorg for vores fælles hjem.
Sognepræst Anna Jensen fremlægger Pave Frans skrivelse fra 2015.
Mandag d. 5. okt. Ansvar. Vi diskuterer Mickey Gjerris bog
”Upraktisk håndbog i lysegrønt håb” s. 16-72 som vi har læst

hjemmefra.
Mandag d. 9. nov. Håbsløshed. Vi diskuterer Mickey Gjerris bog
”Upraktisk håndbog i lysegrønt håb” s. 72-150 som vi har læst
hjemmefra.
Mandag d. 7. dec. Håb. Vi diskuterer Mickey Gjerris bog ”Upraktisk
håndbog i lysegrønt håb” s.150-200 som vi har læst hjemmefra.
Det er gratis at være med, bogen kan købes på nettet, i boghandlen
eller ved henvendelse til sognepræsten. Tilmelding til studiekredsen
senest d. 3. sep.

Valg af det nye menighedsråd - Valgforsamling.

I uge 38 den 3. uge i september skal der vælges nyt menighedsråd for en 4
årig periode.

1. september er der frist for optagelse på valglisten.
8. september modtager valgbestyrelsen listerne over de personer, der efter
valgsystemet er stemmeberettigede og valgbare.
15. til 20. september afholdes valgforsamling i flersognspastorater, derfor
valgforsamling:
• I Folding sogn tirsdag den 15. september 2020, kl. 19.00.
• I Malt sogn onsdag den 16. september 2020, kl. 19.00.
Begge møder afholdes i Præstegårdens konfirmandstue, Folding Kirkevej
4a,
6650 Brørup.
På valgforsamlingen:
1. Afholdes valget til menighedsrådet.
2. Opstilling og valg af kandidater sker på valgforsamlingsmødet, og
kandidaterne præsenterer sig.
3. Debat er mulig.
4. Der gennemføres afstemning, og hvis der er én, der ønsker det, sker
afstemningen skriftligt.
5. Resultatet af afstemningen afgør hvem, der er valgt til menighedsrådet.
6. Resultatet skal offentliggøres senest en uge efter valget.
Loven muliggør, at der efterfølgende kan udløses et afstemningsvalg ved, at
der indgives en liste med kandidater og stillere.
Afstemningsvalg skal afholdes den 17. november , hvis der inden den 13.
oktober er mindst to gyldige kandidatlister.
29. november - 1. søndag i advent starter det nye menighedsråds
funktionsperiode..

Gudstjenester.
Dato

ugedag Malt

Folding

30.aug.
5. sep.
6. sep.
13.sep.
19.sep.
20.sep.
24.sep.
27.sep.
3.okt
4.okt.

12.s.e.t.
lørdag
13.s.e.t.
14.s.e.t
Lørdag
15.s.e.t
torsdag
16.s.e.t
lørdag
17.s.e.t

10.30 konf. Ind. kirkekaffe
09.00
09.00

09.00
10.00 dåb
10.30 konf. Ind, kirkekaffe
10.30 Høstgudstjeneste, dåb
11.00 konfirmation
10.30
17.00 Børne-gudstjeneste

10.30
17.00 Høstgudstjeneste

10.00 og 11.00 lørdagsdåb
10.30

o

Døbte:
Folding Kirke:
Ingen.
Malt Kirke:
Ingen.
Ingen vielser i Malt og Folding i august.
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