Nr. 59 - 5. årgang – August 2019
Månedens salme.
August månedens salme er nr.: 807.
”Den lange lyse sommerdag. ”
Holger Lissner og Lars Busk Sørensen.
Lyt her: https://www.youtube.com/watch?v=lwOKSWvYzJI

(Ctrl. + klik)

1. vers
Den lange lyse sommerdag
af solen gennemglødet
så smukt forvandlet til en smag
af kærlighed i brødet:
Det synger i mit blod,
at livets Gud er god
og under mig en lykkedag på jorden!

Vikar for sognepræst Anna Jensen - 1. September til 1. december.

Sognepræst Loa Christensen ansættes som vikar for Anna Jensen i Annas
orlovsperiode 1. september til 1. december.
Loa skal prædike første gang den 1. september, med efterfølgende kirkekaffe
så der er mulighed for at sige goddag.
Loa bor i Skejby med sin mand og to børn, men er opvokset i Vorbasse, så hun
er frisk på at tage turen herned. Loa blev cand. theol. fra Århus universitet i
2010 og har siden haft forskellige vikariater.
Loa kan træffes på sognepræstens normale tlf. nr. 75 38 33 91 eller mail:
losc@km.dk

Nattens stemninger - Tirsdag den 17. september 2019, kl.
19.00 i Malt Kirke.

”Nattens stemninger”
Velkendte toner, anderledes oplevelse.

Den solistuddannet pianist, Malwina Gahrn, spiller populære klassiske værker,
som er forbundet med begrebet ”nat”, bl.a. ”Clair de lune” af Debussy og
”Måneskinssonaten” af Beethoven.
En nat kan have flere ansigter, og koncertens program vil ligeledes variere i
stemningsindholdet. Musikken vil ledsages af kunstfotografier, projekteret på en
skærm. Malwina vil fortælle om værkerne og igennem de kombinerede
sanseindtryk sørge for at pirre fantasien og levere en unik oplevelse.

Studiekreds om indretning af Malt Kirke - Tirsdag den 24.
sep. kl. 19.00 i kirken.
I september måneds Kirkebrev kommer der mere om programmet.

2. pinsedag - Gudstjeneste i parken ved Sønderskov
Herregård.
Omkring 200 deltog i den udendørs gudstjeneste for kirkerne i Malt Provsti i
parken ved Sønderskov Herregård.
Vejen Gardens oldboys spillede præ- og postludium og ledsagede salmerne.
Kolding Koret opførte en motet.
Biskop Elof Vestergaard satte ord på det næsten uforståelige - Helligånden.
Han sluttede af med at meddele, at han kommer igen 2. pinsedag den 1. juni
2020 i de lyse nætters tid.
Efter gudstjenesten var der mange, der nød den hjemmefra medbragte frokost
og drikkevarer.

Biskop Elof Vestergaard og sognepræst Anna Jensen ved alteret med brød og
kalk.

Jazzgudstjeneste i præstegårdshaven 22. juni 2019.
Lørdag d. 22.juni-19 blev der holdt lørdagsgudstjeneste i Malt og
Folding Sogne, og endda en meget speciel en af slagsen.
Gudstjenesten foregik i Præstegårdshaven under ledelse af vores
præst, Anna og med musikledsagelse af Hauberg-Jessen Familietrio.
Vejret var fantastisk, og ca. 50 deltagere var mødt op. Efter
gudstjenesten blev der serveret en lille frokostbuffet med et glas
øl/vin, mens trioen spillede jazz af alle genrer. Der var rigtig god
stemning, og deltagerne blev siddende i haven i flere timer og nød
den dejlige musik.
En meget festlig og vellykket midsommer-jazz-gudstjeneste, som
fortjener at blive gentaget.
Lone Knudsen.

Gudstjenester:
dato

Malt

Folding

Bemærkninger

04. aug.

09.00 *

10.30

*) Kirkekaffe

11. aug.

10.30

18. aug.

Ingen gudstjenester

25. aug.

09.00

10.30

01. sep.

10.30*

19.00*

*) konfirmandintroduktion og kirkekaffe

08.sep.

09.00

10.30'

*) dåb

Døbte:
Folding kirke
02. juni
Felix Leo Baggesgaard Curtis.
16. juni
Mads Hornbech Elnegaard.
Fremstilling i Folding Kirke
06. juli
Ellie Cecilia Skøtt Jensen.
Viede:
Folding Kirke
22. juni Mogens Bjerre Ehmsen og Charlotte Honoré.
Malt Kirke
29.juni
Anja og Michael Clausen.
.
Dette er vores Kirkebrev skrevet i et nyt program.
Det ser ikke ud som det plejer, men det bliver vel bedre når jeg bliver rigtig dus
med det.

mailaddresse:
garde@c.dk
Jeg ønsker ikke længere at modtage dette kirkebrev!
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