Nr. 69 - 6. årgang – Juni 2020.

Juni måneds salme: 806. Nu er det Åndens lyse tid.

1. vers
Nu er det Åndens lyse tid
og kærlighedens sommer,
der midt i verdens onde strid og kulde bare kommer.
Nu ånder Gud på sind og hud og vækker vore viljer som solen græs og liljer.

Tekst: Lars Busk Sørensen 1995 - Musik: Hans Dammeyer 1995.
Se og lyt her: https://www.youtube.com/watch?v=u8dQjtqWvS4

Retningslinjerne for genåbning af kirkerne.

Kr. himmelfartsdag kunne kirkerne endelig slå dørene op for gudstjeneste igen.
Gudstjenesterne
Efter gældende retningslinjer må der nu være 40 personer + medarbejder i Malt kirke, mens der i Folding kirke må
være 45 personer + medarbejdere. Vi sidder med god afstand på hver 2. bænk, så vi må gerne synge salmer. Ved
gudstjenesterne bruges salmebøger, hvis de ikke har været i brug inden for de seneste 3 dage. Ellers uddeles der
salmeark. Kirkegængerne bedes holdes 1 m afstand, og ved ankomst og udgang spritte hænderne af. Hvis man føler sig
syg eller er i særligrisiko, gruppe bedes man blive hjemme. Man er altid velkommen til at kontakte sognepræsten for en
samtale.

Ifølge retningslinjerne må der ikke afholdes friluftsgudstjenester med mere end de til enhver tid gældende regler om
den tilladte størrelse af forsamlinger. Indtil d. 8. juni er forsamlingsforbuddet på mere end 10 personer.
Menighedsrådene har derfor valgt af aflyse friluftsgudstjenesten 2. pinsedag ved Sønderskov. Vi håber, at der kommer
nye retningslinjer i juni, så vi kan få lov at afholde vores midsommerjazzgudstjeneste i præstegårdshaven.
Begravelser
Ved begravelser må der nu være 40 personer i Malt kirke og 45 i Folding kirke + medarbejdere. Ved begravelser og
bisættelser vil der være mulighed for at andre personer, end de som har deltaget i kirken, kan slutte sig til følget, når
kisten bæres ud på kirkegården for begravelse eller bæres ud til rustvognen.
Aktiviteter
Orienteringsmøderne i forbindelse med menighedsrådsvalg d. 8. og 11. juni gennemføres i konfirmandstuen. Der må
være op til 16 personer. Sogneudflugten og koncerten aflyses.

Aflysning
2. pinsedags udendørsgudstjeneste aflyses på grund af corona.

Vi vender tilbage 2. pinsedag i 2021.

Aflysning af sogneudflugten 2020.

Sogneudflugten der skulle være gået til Hedeby og Dannevirke udsættes til 2021 på grund af Coronaen.

Udsættelse af koncert i Folding kirke 4. juni 2020.

Gl .Haderslev Kirkes voksenkor under ledelse af Janne Roager udsættes til maj 2021. Der kommer senere en ny dato.

Konfirmationer.

Konfirmation i Malt Kirke
Søndag d. 21. juni kl. 10.00

Sønd. d. 21. juni kl. 11.15

Anton Bjerre Clausen

Bastian Fredslund Fallesen

Lørd. d. 8. aug. kl. 10.00

Christopher Schelde-Rathkjen

Kirsten Tokkesdal Bruun

Emma Friis Madsen

Ludvig Refsgaard Bennetzen

Mikkel Skovbæk Valentin

Johanna Lebech

Tobias Lund Fagerberg

Marianne Tokkesdal Bruun

Konfirmation i Folding Kirke
Lørdag d. 20. juni kl. 10.00

Lørdag d. 19. sep. Kl. 11.00

Anton Baltzer Palmgren
Astrid Cæcilie Jensen
Caroline Momsen Bukh
Kaya Windfeld Poulsen

Malthe Zangenberg Samuelsen

Magnus Grue Kjærgaard
Marie Fjelstrup Lund

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.

Lørdag den 27. juni 2020 kl. 11.00 -

Midsommer jazzgudstjeneste i præstegårdshaven.

Jazztrioen ”Hauberg-Jessen Familietrio” og sognepræst Anna Jensen medvirker ved gudstjenesten i haven.
Efter gudstjenesten er der let frokost og jazz. I tilfælde af regn rykker vi ind i konfirmandstuen.
Prisen er 100 Kr. Dette for at undgå corona-problemer. Vi køber en platte pr.person.
Tilmelding og betaling senest den 22. juni 2020, kl. 12.00, af hensyn til traktementet.
Brug følgende mailadresse til tilmedingen: ansj@km.dk , og
Beløbet indsættes på kontonr. 9421 7320090586. Tag et print af betalingen, så vi kan se at du har betalt.

Billedtæppe til konfirmandstuen.

Menighedsrådene i Malt og Folding har modtaget et legat på 30.000 kr. fra Marie Moltesens Fond i Brørup. og dette
muliggør det ønskede køb af Thea Conradsens billedetæppe
Kuustneren har ladet sig inspirere af Holger Lisners salme: "Nu går solen sin vej". Hun kalder billedet: "Bøn ved
solnedgang".
Billedet kan formentlig være færdigt i første halvår af 2021.
Billedet ovenfor er en papirudgave i fuld størrelse.

Indretning af Malt Kirke.

Menighedsrådet har nu igen fået lov til at holde møder. Den 14. maj holdt vi så møde, hvor det første punkt var
sammen med vores arkitekt Mette Viul Larsen. Hun fremlagde sin "spiseseddel", der er udgangspunktet for den
ansøgning, som menighedsrådet vil sende til Provsti og Stift.
Menighedesrådet ønsker endnu en snak med ministeriets orgelkonsulent om placeringen af orglet.
I april Kirkebrevet fortalte vi, at renovationen af orglet er sendt i udbud. En af de indbudte valgte senere ikke at ville
deltage.
De to andre (Marcussen & Søn og Bruno Chritensen & Sønner) har inden fristens udløb fremsendt tlibud. Disse tilbud er
nu til vurdering hos vores orgelkonsulent Svend Prip.
På næste MR-møde den 11. juni skal vi færdigbehandle oplægget til indretning af kirken og renovring og udvidelse af
orglet.

Gudstjenesteliste.
Dato

Søndag

Malt

Folding

01. juni

2.pinsedag

10.30

09.00

Bemærkninger

06. juni

Lørdagsdåb

Ingen.

10.00

Endnu ingen tilmeldte

07. juni

Trinitatis

09.00

10.30*)

*) Dåb

14. juni

1.s.e.t.

09.00

10.30*)

*) Dåb

20. juni

Lørdag

Ingen.

10.00 + 11.15

Konfirmation

21.juni

2.s.e.t.

10.00 + 11.15

Ingen.

Konfirmation

27. juni

Lørdag

11.00*)

11.00*)

*) jazzgudstjeneste i præstegårdshaven

28. juni

3.s.e.t

Ingen.

Ingen.

05. juli

4.s.e.t

09.00’)

10.30*)

*)Dåb

12. juli

5.s.e.t

Ingen.

09.00*)

*) Prædikant Dorte Kirkegaard

19. juli

6.s.e.t

Ingen.

Ingen.

26.juli

7.s.e.t

09.00*)

-

*) Pædikant Sidsel Keibel Blom

02.aug.

8.s.e.t

10.30

09.00*)

*) Konfirmation af udenlandsdansker

08. aug.

Lørdag

10.00*)

15.00 **)

*) Konfirmation. **) Vielse

09.aug.

9.s.e.t

Ingen.

10.30

16.aug.

10. s. e. t

10.30

09.00

23.aug.

11.s.e.t.

Ingen.

Ingen.

30.aug.

12.s.e.t.

10.30*)

19.00*)

*) Konfirmand indskrivning

Døbte:
Folding Kirke: Ingen.

Malt Kirke: Ingen.

Viede: Ingen.

Kirkebrevet holder sommerferie, og kommer igen til august.

Printvenlig version

mailaddresse:
garde@c.dk

Jeg ønsker ikke længere at modtage dette kirkebrev!

