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Månedens Salme.
Hver måned i det nye kirkeår og fremefter vil vi i Malt og Folding Kirke sætte fokus på en
særlig salme i gudstjenesten.
Måske er det en ny salme, som ikke er med i Salmebogen, eller det er en salme fra Salmebogen, som vi ikke kender så godt. Eller måske en sang med kirkeligt indhold.
I februar har vi valgt: ”Du er” af Jens Simonsen og melodi af Willy Egmose fra 2015.

Tirsdag d. 5. februar 2019, kl. 19.00 Foredrag i Præstegården.
Sognepræst Anna Jensen fortæller om Astrid Lindgren og hendes verden.
Astrid Lindgren er alle vegne. I januar udkom Jens Andersens nye bog ”Jeg har også levet”
om Astrid Lindgren og hendes brevudveksling med veninden Louise Hartung. 31. januar har
en ny film om Astrid Lindgrens liv præmiere i Danmark. 5. februar er der foredrag om Astrid
Lindgren i præstegården i Folding. Det er der to gode grunde til: For det første har jeg igennem længere tid interesseret sig for Astrid Lindgrens forfatterskab. Det kommer til udtryk i foredrag og prædikener. For det andet er
Malt og Folding sogne ved at planlægge en sognerejse til Vimmerby i Sverige d. 12-14.aug 2019. I Vimmerby findes Astrid Lindgrens Verden, som er
en stor park med ”miljøer”, amfiteatre, hvor der hver sommer spilles scener fra alle de gode
børnebøger som Ronja Røverdatter, Pippi, Emil fra Lønneberg, Brødrene Løvehjerte og mange
flere. Børnefamilier valfarter til stedet og køber gerne 2-dags billetter for at få det hele med.
Vimmerby er også interessant i sig selv, da det var Astrid Lindgrens barndomsby, og hvor
hendes grav også er. Ved barndomshjemmet er der bygget et museum, som bestemt også er
et besøg værd. Alle er velkomne til foredraget og at deltage i sognerejsen, også selv om man
ikke lige bor i sognet. Vi regner med at prisen for turen bliver ca. 4000 kr. pr.
deltager.
Efter foredraget d. 5. feb. vil Anne Kjær også fortælle lidt om sognerejsen.
Interesserede må meget gerne rette henvendelse til sognepræsten inden d.
1. marts, da turen kun bliver til noget, hvis vi er mindst 35 personer.
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Der serveres kage og kaffe ved foredraget.
Anna Jensen

Søndag d. 24. februar 2019, kl. 16.30 Musikgudstjeneste i Malt Kirke.
Hallur Joensen er en færøsk sanger, guitarist og bassist, der på Færøerne er mest kendt indenfor country-genren. Han lægger nu vejen forbi Malt Kirke sammen med sin musikalske
nevø.

Søndag d. 3. marts 2019, kl. 14.00 Fastelavnsgudstjeneste i Folding Kirke.
Kom og vær med denne familievenlige gudstjeneste i kirken, hvor minikonfirmandernes dagmarkors pryder kirkerummet.
Minikonfirmanderne medvirker, og man er meget velkommen til at være
klædt ud.
Efter gudstjenesten er der tøndeslagning og
fastelavnsboller på parkeringspladsen. Alle er
velkomne, det er gratis at være med.

Litteraturkredsen.
I februar 2019 læser vi Folkets Skønhed af Merete Pryds Helle.
Det er en roman der tager udgangspunkt i forfatterens egen barndom og opvækst på Langeland. Hun har ønsket at skrive en historisk roman, der gør det muligt for os at forstå vores
nære fortid og dermed os selv.
Ud over fortællingen om hovedpersonen Marie, får vi også fortællingen om de
hjemmegående husmødre fra 30´erne til starten af 70´erne, lige inden kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet. Marie opholdt sig gerne ved opvasken i køkkenet, da det var her alle historierne blev fortalt.
Merete Pryds Helle modtog i 2016 De Gyldne Laurbær for bogen Folkets Skønhed.

Torsdag d. 7. marts 2019, kl. 19.00 Filmaften i Malt Kirke.
Filmhold indtog kirken
På Askov Højskoles filmlinje slutter eleverne altid deres kursus med at lave en kortfilm. I år
havde de fem elever på linjen en idé til en film, der foregik i en kirke,
så den første opgave gik på at finde ud af, om der var en kirke i nærheden, de måtte bruge som location.
Malt Kirke blev kontaktet, og såvel præsten som formanden for menighedsrådet stillede sig positive overfor projektet. Der blev på få uger
Side 2 af 4

skrevet manuskript og lavet de nødvendige planer, og lørdag d. 1. december rykkede filmeleverne ind i kirken med kameraer, lydudstyr og tre skuespillere, to hentet fra Askov Efterskoles Teater- og musicallinje, og den tredje fundet lokalt gennem Sløjdscenen.
Historien omhandler to temmelig tumpede tyveknægte, som går ind i
den åbne kirke for at stjæle noget, men dels er de uenige om, hvad
der er værd at stjæle, og dels bliver de overraskede af den venlige kirketjener, så det går ikke, som de havde planlagt.
Filmeleverne brugte derefter to uger på at klippe filmen sammen. Resultatet blev en flot og underholdende lille film, som både elever og lærer var godt tilfreds med.
Ditte Svane
Leder af Filmlinjen, Askov Højskole. (Billederne er taget af filmholdet)

Indretning af kirkerummet i Malt Kirke.
Akademirådets udvalg for kirkekunst har den 27. november 2018 og sendt os deres overvejelser i brev af 15. januar 2019.
Kirkekunstudvalget finder langt hen ad vejen, at studiekredsens forslag er gode.
Der er dog et enkelt punkt, hvor de ikke kan anbefale vores holdning/ønske, og det er om altertavlen. Udvalget anbefaler at tavlen gerne må flyttes, men ikke ud af kirkerummet, og anbefales placeret på nordvæggen over for indgangen.
Menighedsrådet indkalder senere til nyt studiekredsmøde.
På mødet kan vi drøfte udvalgets udtalelse, og lægge en plan for det videre forløb. Følg linket
her, og du får kirkekunstudvalgets brev samt vejledning om afholdelse af konkurrence.
http://maltfoldingpastorat.dk/wp-content/uploads/2019-01-15-Malt-Kirke-opfølgning-på-konsulentbesøg.pdf

Mandag d. 10. juni 2019, 2. pinsedags gudstjeneste på plænen ved Sønderskov Herregård.
Biskop Elof Westergaard fra Ribe vil være dagens prædikant, og Vejen Garden Oldboys vil levere musikken, og kor fra Kolding medvirker.
Foreløbig har Menighedsrådene i Folding, Holsted, Malt og Åstrup udtrykt ønske om at deltage.
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Sognepræst Anna Jensen er meddelt orlov - Men hvad skal hun lave i sin
orlovsperiode??
I september, oktober og november 2019 har jeg fået bevilliget studieorlov. Præster kan bevilliges studieorlov ca. 1 gang hvert 13. år, så jeg har altså været heldig.
Som præst er man rigtigt meget ”på”. Der skal hele tiden produceres prædikener og taler,
som skal fyres af, det gælder derfor om hele tiden at være forberedt og have noget interessant at sige. Efter 13 år som sognepræst trænger jeg til at få fyldt noget på. Sideløbende
med arbejdet i Malt og Folding har jeg i flere år arbejdet med unges møde med Folkekirken
på stiftsplan. Ved reformationsfejringen i Ribe i 2017 var jeg en af drivkræfterne i et flot arrangement hvor 700 unge deltog i gudstjeneste, tese laboratorium og fakkeloptog.
I Kristi himmelfartsferien i år 2020 skal vi fejre genforeningen af Sønderjylland i Ribe ved
endnu et storstilet folkemøde kaldet ”Grænsen”. Som en del af programmet skal der naturligvis også gerne ske noget for de unge, men hvad? Det koster kræfter at arrangere og finde
på. Jeg skal derfor bruge min studieorlov til at undersøge, hvorfor modersmålet er så vigtigt
for troen og opfinde et storstilet arrangement, som kan fyres af ved Folkemødet. En del af
ungeprogrammet bliver en lille film om grænser, om det at være dansk/tysk og om modersmål. Ribe stifts Ungeudvalg har derfor fået 47.000 fra Kirkeministeriets udviklingspulje i 2019 til at lønne en filminstruktør. Filmen laves i samarbejde med en efterskole.
Se mere om genforeningsfejringen på www.genforeningen2020.dk
Anna Jensen

Gudstjenester.
Dato
29. jan
3. feb.
10. feb.
17. feb.
24. feb.
3. marts
10. marts

Malt
19.00
10.30
16.30*
10.30

Folding

Bemærkninger
Kyndelmisse. Kor og konfirmander medvirker.

10.30
10.30
14.00*
9.00*

* Hallur fra Færøerne medvirker
* Fastelavn med minikonf. og spejdere
* Inge Bach

Døbte i Folding kirke:
26. januar Kaya Motzkus Frandsen
26. januar Aksel Maack Birkegaard
27. januar Aksel Baltzer Buchwald
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