DET SKER I MALT OG FOLDING KIRKER 2020

Døbefonten i Malt kirke

Gudstjenester næsten hver søndag, download app’en ”kirkekalender” eller tjek
kirkens hjemmeside www.maltfoldingpastorat.dk for at se en gudstjenesteplan derudover den lille ugentlige blå annonce i Ugeavisen.
***

Nytårskoncert i Malt kirke onsdag d. 29. januar kl. 19.30 med
under ledelse af dirigent Nikolaj Hansen - kirken er vært med lidt sødt efterfølgende.
Vær velkommen!

Kyndelmissegudstjeneste i Folding kirke søndag d. 2. februar kl. 16.30
Fredenshjem Pensionistkor fra Brørup medvirker.

Kyndelmissegudstjeneste i Malt kirke søndag d. 2. februar kl. 19.00
Vi fejrer ”Midvinter” med et hav af lys. Årets konfirmander medvirker og musik ved
ungdomstrioen ”Three Alike”: Kamilla Kurasz, Thilde Dam og Jonathan Bagger.

Fastelavnsgudstjeneste i Folding kirke søndag d. 23. februar kl. 14.00
Gudstjeneste for børn i alle aldre - minikonfirmander medvirker. Kom gerne udklædt.
Efter gudstjenesten slår vi katten af tønden på kirkens parkeringsplads og spiser
fastelavnsboller.

Tirsdag den 25. Februar i Folding kirke. ”Strofer om forår og genforening” ved
Vejen Mandskor under ledelse af Olav Mikkelsen. Kl. 19.30. Fri entré.
Kirkekoncert i Malt kirke torsdag den 19. marts kl. 19.30
Passion Duo – Julija og Bartlomiej er uddannede musikere og udtrykker sig igennem
deres instrumenter. Kom og lyt til klassisk musik, jazz og fransk musette. Et
spændende og varieret program. Fri entré.

Kongeåkoret synger en forårskoncert under ledelse af Helle Gamborg i Malt kirke
mandag, den 30. marts kl. 19.30. Fri entré.
Palmesøndag i Malt kirke d. 5. april kl. 11.00
Familiegudstjeneste i Malt kirke for børn, voksne og bedsteforældre, som festlig
optakt til påskeugen.

Ungdomsgudstjeneste i Folding kirke Skærtorsdag d. 9. april kl. 19.00
Skærtorsdag spiste Jesus sit sidste måltid og indstiftede nadveren. Det fejres ved en
anderledes gudstjeneste, hvor vi skal mere end bare lytte. Før gudstjenesten serverer
KFUM-spejderne hjemmelavet pizza i præstegården kl. 17.00.

Forårskoncert i Folding kirke torsdag d. 30. april kl. 19.30. Fri entré
Vi får besøg af Estera Kwiecien, som er kammermusiker og koncert cellist. Estera og
Lene, kirkens organist spiller et klassisk program for cello og klaver. Også fælles
salmesang. Kirken er efterfølgende vært med lidt sødt.

Sønderskov Hovedgård

Fælles Friluftsgudstjeneste 2. Pinsedag på plænen ved Sønderskov Hovedgård
mandag d. 1. juni kl. 11.00

Biskop Elof Westergaard prædiker, Vejen Gardens Brass Ensemble leverer musikken, lokalt
lejlighedskor ledsager salmesangen mv. Medbring en stol. I tilfælde af regn rykkes
arrangementet ind i Folding kirke. Følg med på Facebook!

Korkoncert med Gl. Haderslev kirkes voksenkor torsdag 4. juni kl. 19.30 i Folding
kirke. Fri entré.
Vi får besøg af organist og korleder Janne Roager og hendes 4-stemmige blandede voksenkor
med 35 personer fra Gl. Haderslev kirke. Janne har tidligere været organist i Malt og Folding og har
også i sin tid her engageret sig meget omkring korarbejde. Vi kan glæde os til et spændende
program som festlig optakt til Grundlovsdag Alle er hjertelig velkomne.

Sogneudflugt til Dannevirke, Slesvig og Hedeby torsdag d. 18. juni kl. 8.00
Tag med på denne spændende sogneudflugt. Vi starter med morgensang i Folding kirke.
Afgang med bus herefter. Sæt gerne kryds i kalenderen allerede nu. Info følger…

Midsommer Jazzgudstjeneste i præstegårdshaven lørdag d. 27. juni kl. 11.00
Jazztrioen ”Hauberg-Jessen Familietrio” og sognepræst Anna Jensen medvirker ved
gudstjenesten i haven. Efter gudstjenesten er der let frokost og jazz. Ved tilfælde af regn
rykkes arrangementet ind i konfirmandstuen.

Musikgudstjeneste i Malt kirke torsdag d. 17. september kl. 19.30
Vokalgruppen BothWays fortolker denne aften nogle af Anne Linnets smukke melodier og
tekster. Sognepræst Anna Jensen binder aftenen sammen med bøn og refleksion.

Foredrag i Præstegården ved økologisk landmand Hinrich Carsten Jürgensen
torsdag d. 8. oktober kl. 19.00 – ”100 år fra fjendskab til venskab – det tyske
mindretal i Danmark”.
Hinrich Jürgensen købte sin første gård som 21 årig. Med 33 blev han den første økolog, der blev
valgt som formand for en landboforening og i 2014 blev han genvalgt som formand for det tyske
mindretal med 100 procent af stemmerne. Gå ikke glip at dette spændende foredrag med
hjemmebag, kaffe og fællessang.

Spejdergudstjeneste BUSK i Folding kirke onsdag d. 28. oktober kl. 17.00
Efterfølgende fællespisning - UHM!

Foredrag i Præstegården ved Herregårdskælderens kok Preben Madsen tirsdag d.
3. november kl. 19.00 - ”Lokale råvarer, storytelling eller virkelighed”

Inkl. 3 smagsprøver til kr. 65,- per person. I Prebens kokkevirke i over 40 år har han været
omkring kæmpe import af sydeuropæiske varer til nu at anvende danske råvarer, og helst dem
der findes lige uden for døren.
Tilmelding nødvendig mht. anretninger senest 27. oktober til sognepræst Anna Jensen.

Adventsmøde i Præstegården – ”Lillelund Julemuseum” - torsdag d. 26. november
kl. 19.00
Vi får besøg af tvillingebrødrene Benny og Brian Østergaard Lillelund. For nogle år siden satsede de
alt og åbnede deres helt eget julemuseum, så de kan fejre jul blandt nisser, juletræer og pynt året
rundt. Der vil blive vist en lille film og derudover krydres aftenen med fælles julekalender sange,
bridgeblanding og vingummiflæsk.

Julekoncert i Malt kirke med Ribes Drengekor under ledelse af Skt. Catharinæ
kirkes organist Benjamin Friis torsdag d. 3. december kl. 19.00. Fri entré
DISNEY julegudstjeneste søndag d. 6. dec i Folding kirke ved Anna Jensen m. fl. –
2. søndag i Advent kl. 14.00 - ”Når du ser et stjerneskud” - ja, så bliver man sulten... Info
følger…

Døbefonten i Folding kirke

Litteraturkreds i Præstegården kl. 19.00
Sidste mandag i hver måned, fra september til april, mødes 15-20 personer for at diskutere den
læste bog og drikke kaffe. Der kræves ingen intellektuelle forkundskaber blot lysten og glæden ved
at læse. Kontakt Rigmor Bruun for yderligere oplysninger på marielund2000bsyd.dk eller på tlf. 40
84 80 69.

Alsang efterår i konfirmandstuen onsdage kl. 19.00-20.00
Fra onsdag den 9. januar til og med onsdag den 25. marts fra kl. 19-20 vil der være mulighed for at
komme og synge sine yndlingssange/salmer fra højskolesangbogen efter vælg-selv-princip. Alle er
velkomne! Unge, ældre og gamle. Tag bedstemor i hånden og kom og syn.

Babysalmesang i Folding kirke onsdage kl. 9.00-10.30
Kirkesanger Bettina Holt Sørensen guider forældre og babyer i salmerne. Se mere på Facebook
”Bettinas babysalmesang” mht. opstart.

Musikalsk legestue i Malt kirke forår og i Folding kirke efterår kl. 16.30-17.15
Ohøj små venner! Der tilbydes forløb i musikalsk legestue for børn i alderen 3-6 år. Søskende er
altid velkomne også. Opstartsinfo på kirkens hjemmeside.

Salmecafé
Vi synger en halv times salmer i Folding kirke og går i graverhuset til kaffe, højskolesang og nye
salmer mv. Caféen holder vinteråbent fra oktober til og med april den første torsdag i måneden kl.
10.00. Bemærk i januar er det 2. torsdag i Malt kirke. Herefter første torsdag i måneden feb-april.

Regnbuen i Folding kirkes altertæppe

Programmet er trykt med forbehold for ændringer

