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Nyt
i Folding Kirke.
Tirsdag d. 12. april 2016 sendte vi en helt uformel forespørgsel til Maja Lisa Engelhardt, og
spurgte hende om hun kunne tænke sig at komme på besøg, se Folding kirke og tale med os
om vores tanker og planer for et nyt altertæppe. Der gik kun 1½ døgn, så havde vi svar fra
hende at hun meget gerne ville komme. Hun opholdt sig i Los Angeles, hvor hun havde fået
en stor udsmykningsopgave og samtidig underviste.
Vi fik besøg af hende d. 20. juni 2016, og skønt Maja Lisa Engelhardt har lavet store opgaver
over hele verden, og er en af Danmarks ypperste kunstnere, med kirkeudsmykninger i mere
end 30 danske kirker, er hun et meget beskedent menneske. Hun lyttede til vores fortælling
om kirken og dens historik, og at vi gerne ville have noget der passede til Sven HavsteenMikkelsens alterbilleder.
Maja Lisa Engelhardt kan sin bibelhistorie, og kender derfor det gamle og det nye testamente
særdeles godt. Virkemidlerne i hendes kirkekunst er antydningen af det guddommelige, mens
hendes farvesætning er stærk og tydelig. Hun syntes godt om vores kirke, og inden hun den
junidag forlod os, havde hun allerede en idé til, hvordan tæppet kunne se ud.
Derefter gik vi i gang i menighedsrådet med at diskutere hvad vi skulle foretage os. En sådan
proces er altid spændende og vigtig med afvejninger for og imod. Andre muligheder med andre kunstnere og vævere var også en del af denne proces, og studieturene til Grindsted og
Vilslev Kirker gav os meget at tænke over.
At få to så store danske kunstnere i samme kirkerum, var medvirkende til, at vi gerne ville
tage imod et tilbud fra Maja Lisa Engelhardt. Det blev besluttede på et menighedsrådsmøde
d. 28. september 2016, og kontrakten blev underskrevet 1. maj 2017. Hendes kunst lader sig
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ikke brodere, og det var derfor udelukket at egnens kvinder kunne gøre det. Hun har derimod
to vævere i Paris, som hun altid benytter til sådanne opgaver. Det er dem vi skal besøge om
en mdr. og føljetonen forsætter i næste kirkebrev. Rigmor Bruun.

Litteraturkredsen.
I april mdr. læser vi Naja Marie Aidts bog: Har døden taget noget fra dig så giv det tilbage.
Naja Marie Aidts bog er på en gang en personlig beretning og en kærlighedserklæring til den
søn hun har mistet ved en ulykke, og samtidig en smertefuld og paradoksalt
smuk fortælling om at bære det ubærlige.
Ingenting hænger sammen når man mister et barn. Det gør sproget heller
ikke. Sproget kan ikke rumme den sorg, som river alt fra hinanden. Bogen er
derfor en fragmenteret bog, hvor typografier skifter mellem dagbogsnotater
og digte, og forsøger at indramme det kaos familien står midt i. Bogen angår
os alle, og samtidig, netop i sin måde ikke at ville være en brugsbog på, en
bog der kan ”bruges” af andre mennesker i sorg.
Rigmor Bruun
Orgel og trompet koncert i Folding kirke 1. maj 2018 kl. 19.30. Ingen entré.
De medvirkende er lokale organister fra Brørup og trompetist fra Askov:
På orgel: Karen Hansen, Bent Svarre, Lene Bordorff, og Jakob Ørnsbjerg på trompet,
Vi har sat hinanden stævne og mødes i musikken – vi har sammensat et varieret program
med stykker både for orgel, piano og trompet – nogle af vores yndlingsstykker. Der bliver
også fælles salmesang.
Alle er hjertelig velkomne.
Dåbsklude.
Dåbsklude-strikkeklubben i Folding holder nu en velfortjent sommerpause, da de ind til nu
har strikket over 40 stk. Det rækker til at par år. To af dåbskludene har været i brug.
Tak til strikkedamerne for de smukke dåbsklude.
Rigmor Bruun.
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Studiekreds om indretningen af Malt Kirke.
Som skrevet i det sidste nummer af Kirkebrevet, vil vi gerne finde den person, der kan
hjælpe os med vores indretningsprojekt.
Vi har derfor nu skrevet til Det Kongelige Akademi For De Skønne Kunster – Akademirådet Akademirådets Udvalg for Kirkekunst med anmodning om Akademirådets assistance til påtænkt/påbegyndt projekt om indretning af Malt Kirke.
Akademirådet har svaret, at de vil behandle vores anmodning på møde den 29. maj 2018, og
at vi vil få brev inden 14 dage efter mødet.
Menighedsrådet har derfor besluttet, at sætte studiekredsen i bero, til vi har hørt fra Akademirådet.
Anders og Benjamin Koppels koncert i Folding kirke.
Den 13. marts spillede Anders Koppel på orgel og klaver sammen med sønnen Benjamin, der
spillede på saxofon.
De gav en forrygende koncert der efterlod en høj og i godt humør. Først spillede de ½ time
ved orglet uden afbrydelse. Det var en stor oplevelse at høre orglet med moderne toner, og
de to instrumenter klædte hinanden godt. Man kunne høre lyd fra Savage Rose og balletten
”Dødens triumf”.
Derefter spillede de i kirkeskibet, egne kompositioner, hvoraf det sidste var inspireret af kinesisk musik.

Gudstjeneste med babysalmesang.
Søndag d. 18. marts var gudstjenesten i Folding Kirke bygget lidt anderledes op end sædvanligt. Der deltog 3 babyer (med mødre) fra Betinas hold af babysalmesang, som herved havde
afslutning.
Desuden deltog kirkernes kor med flere numre og endelig blev dagens kirkegængere også aktiveret med dans til en af salmerne.
En festlig gudstjeneste med sang, musik og dans.

Familiegudstjeneste med den musikalske legestue og børnekor med elever fra
Askov-Malt skole.
Palmesøndag var der familiegudstjeneste i Malt Kirke. Kirken var pyntet med palmegrene og
ved koret var der liggeunderlag og tæpper til medlemmerne af den musikalske legestue.
Vores organist Lene kraftigt assisteret af vores sognepræst styrede os gennem den musikalske del af gudstjenesten. Både legestuen og børnekoret deltog. De to unge sangerinder fra
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børnekoret imponerede med smuk og tydelig sang. Legestuen afleverede en dejlig og vel indstuderet optræden. Vores Præst Anna leverede en god fortælling om Jesu liv i påskedagene.

Overenskomstforhandlingerne 2018.
Det trækker op til storkonflikt på der offentlige arbejdsmarked med virkning fra den 10. april.
Hvad betyder det for Malt Kirke og Folding Kirke?
Vi ved, at der ikke er noget personale, der vil blive pålagt at strejke, men måske vil graveren
i Folding kirke blive lockoutet. Sognepræsten og organisten vil ikke blive omfattet.
Er begravelser blevet for dyre?
Uddrag fra artikel Kristeligt Dagblad.
Begrundelserne for sletning af gravsteder, også i ”utide”, er mange, men nogle af dem er:
Fraflytning fra området, ingen tilknytning til kirken, men måske især de høje udgifter til begravelse og urnenedsættelse.
Derfor er der provstier i landet, der har besluttet, at det at erhverve et gravsted, få en begravelse eller urnenedsættelse skal være gratis. En omkostning der ellers nemt kan løbe op i
4.000 til 12.000 Kr. Beslutningen er også begrundet i at bevare kirkegårdskulturen, samt når
man et helt liv har betalt kirkeskat, så er det ikke rimeligt, at man også skal betale for et
gravsted.
Sådan beslutning er endnu ikke truffet i Malt Provsti, men biskopperne over Ribe Stift og Fyns
Stift vurderer sammen med andre, at det går i retning af vederlagsfri begravelse og urnenedsættelse, og at også erhvervelsen af gravsted skal være gratis.

I Malt Kirke konfirmeres den 15. april 2018, kl. 10.00:
 Anders Poulsen Ravn
 Maja Krüger Kristensen
 Mikkel Friis Madsen
 Rasmus Skovbæk Valentin
 Stine Steensig Nielsen
 Trine Lykke Jespersen

I Folding Kirke konfirmeres
 Amalie Nørby Larsen
 Anna-Sofie Pagh Jessen
 Caroline Hvidbjerg Valentin
Sørensen
 Christian Søholm Jørgensen
 David Holm

den 27. april 2018. kl. 10.00:
 Emilie Overlund Kristensen
 Emma Krogh Mathiesen
 Frederik Puggaard
 Jeppe Juhl Petersen
 Jonas Schlünssen Jensen
 Kristian Trane Elbæk
 Kristoffer Sørensen









Lau Schlünssen Jensen
Mads Biehl Terkelsen
Mia Andersen
Nikolaj Loftager Poulsen
Sofia Brøgger Petersen
Thomas Morthorst Hansen
Tobias Kristensen
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Konfirmandlejr i København.

Fredag d. 16. marts drog konfirmanderne til København. Fredag aften besøgte vi to kirker,
først Københavns domkirke hvor vi oplevede en noget anderledes gudstjeneste ”God goes
deep”. Kirken var oplyst af stearinlys og farvede lamper, en guitarist spillede stille musik. På
gulvet lå sækkestole, og rundt omkring i kirken lå folk på gulv og bænke og mediterede. Bagefter besøgte vi Helligåndskirken på strøget, hvor vi deltog i en lysgudstjeneste. Kirkerummet
var oplyst af kerter, salmesangen flerstemmig og uden musikledsagelse, præsten messede
nadverritualet – men deres kakao til kirkekaffen var rigtig god! Næste dag besøgte vi Tøjhusmusset hvor vi så Afghanistan udstillingen, havde tid på egen hånd og kom med firetoget
hjem.
Anna Jensen

Gudstjenester i april.
Dato Malt
30/3
Ingen.
1/4
09.00
2/4
10.30
8/4
14.00*
15/4
10.00
22/4
Ingen.
27/4
Ingen.
29/4
10.30
6/5
09.00*
10/5
09.00

Folding
19.00
10.30
15.30
Ingen.
10.00
09.00*
10.30*
10.30

Bemærkninger
Skærtorsdag med spejderne deltagelse.
Påskedag.
2. påskedag.
* Kirkekaffe
Konfirmation. Kirkekaffe.
Der henvises til Stenderup 9.00
Konfirmation. Kirkekaffe.
Kirkekaffe.
* Dåb.
Kristi Himmelfartsdag.

Døbte i Folding Kirke:
11. marts Alfred Bjørnskov Møller
11. marts Victor Rosenbæk Fallesen

Ingen vielser.
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