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Husk:
Salmecafé, torsdag den 11. januar 2018, kl. 10 til 11.15 i Folding Kirke.

Torsdag d. 25. jan kl. 19.00. Foredrag i Præstegården.

Katharina von Bora. En livsfortælling.
Sognepræst Ruth Huitfeldt Svendsen fortæller om Katharina von Bora, som efter en
tilværelse som nonne blev gift med Martin Luther og levede i 21 år ved hans side.
Hun skabte et hjem, der har været set som forbillede for præstegårdslivet efterfølgende.
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Litteraturkredsen.
I januar mdr. læser vi ”Kvinde ved 1000 grader” af Hallgrímur Helgason. Det er et
både grumt og kærligt portræt af en 80 årig kvinde, der ligger og venter på at dø.
Forfatteren skildrer den islandske folkesjæl på en både underholdende og tankevækkende måde. Bogen blev indstillet til Nordisk Råds Litteraturpris 2013.

Den 18. januar 2018, kl. 19.30 nytårskoncert i Malt kirke med Ribe Mandskor.
Koret har 32 medlemmer fordelt på 4 stemmer, og der synges et alsidigt repertoire.
De fleste medlemmer er fra Ribe eller nærmeste omegn, men også fra Folding og Askov.
Der øves hver torsdag aften, hvor klang og tekst bearbejdes ud fra et ønske om et korrekt
musikalsk udtryk.

Dirigent siden 1977 er Lau Michelsen, der bor i Sønderskov.
Koret har tidligere gæstet både Folding og Malt kirker, og ved koncerten præsenteres et varieret program, suppleret af orgelmusik og fællessang.

Hvad gør tonerne ved salmeteksten?
Det kan du komme og opleve og finde ud af onsdag den 17. januar kl. 19 i Folding Kirke.
Mon ikke mange af os har en yndlingssalme? Måske fordi melodien er dejlig at synge med på.
Og teksten er genkendelig.
Melodi og tekst følges ad, men sker der noget med teksten, når man sætter en ny melodi til?
Bliver den mere nutidig, hvis tonesproget er mere tidssvarende? Og lægger man måske mere
mærke til tekst indholdet? Hvad fortæller den?
Kirkens organist har komponeret 9 nye salmemelodier. Vi synger først sammen den originale
udgave, hvorefter den nye melodi vil blive fremført af Pia Kamp Brincker akkompagneret af
Gunnar Krog på violin og undertegnede på piano.
Alle er velkomne på kryds og tværs af sognegrænser
Lene Bordorff, organist

Indretningen af Malt Kirke.
1.
2.
3.
4.
5.

Har du bemærket åbningen af alterbordet?
Synes du det er værd at lade indgå i et projekt om indretning af kirkerummet?
Kan du se noget positivt i tanken om at fjerne altertavlen?
Kan du se noget positivt ved at åbne østvinduet og få en glasmosaik?
Vil du være interesseret i at deltage i en studiekreds i foråret om kirkens eventuelle
indretning med et første møde medio februar 2018?
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Forhistorien:
For en fire år siden lavede Menighedsrådet en studiekreds, hvor temaet var Malt Kirkes indretning. Man nåede til vejs ende med det planlagte program, men arbejdet gik så i stå, fordi
vi blev overhalet indenom, da Biskoppens konsulentrunde efter at have set på kirken fandt
det meget vigtigt, at der straks blev påbegyndt et projekt med udskiftning af spær og tagsten.
Dette er bragt sikkert i havn, men nogle af de ting, som menighedsrådet gerne ville have lavet samtidigt, om indretningen måtte skrinlægges på grund af økonomien.
Tiden er nu så vidt fremskreden, at Menighedsrådet nu ønsker at tage indretningen op igen.
Det menighedsrådet gerne vil se på sammen med menigheden, er indretning af koret, belysningen i kirken og en eventuel alternativ placering af altertavlen. Vi må forvente, at der vil
blive stillet et krav om, at altertavlen skal forblive i kirken.
Ny studiekreds.
Menighedsrådet vil derfor gerne her i det nye år starte en ny studiekreds om kirkens indretning.
Menighedsrådets ønske er en mere åben, lys og venlig kirke.
Med hensyn til indretningen er der tre omdrejningspunkter:
1. Åbning af alteret, således at det resterne af det gamle alter bliver synligt.
2. Åbning af det østvendte vindue (bag altertavlen) og indsættelse af en mosaik vindue.
3. Fjernelsen af altertavlen, som virker meget tung og dyster.
Her ud over er der spørgsmålet om belysning i Kirken:
1. Der er meget dårligt lys i tårnrummet, som bevirker at kor, organist og andre musiker
har vanskeligt ved at se noder og tekst.
2. belysningen i koret danner en lysmur, så præst og organist har svært ved at kommunikere med hinanden, og præsten har svært ved at se menigheden.
Til tårnrummet er der nu indkøbt en ny lysekrone i samme stil som de to nyrenoverede kroner i Skibet, og der vil blive lavet en midlertidig løsning i Koret med de lamper, som håndværkerne forærede kirken ved genåbningen af kirken efter tagprojektet.
Som start på dette nye indretningsprojekt, anmodede vi om at blive optaget på biskoppens
konsulentrunde, der består af biskop, provst, repræsentanter fra stift og provsti, og Den Kon-
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gelige Bygningsinspektør og en kirkekonsulent fra Nationalmuseet. Vi blev optaget i september 2017.
På grundlag af ovenstående ønsker, var der fra konsulentrunden mange delte meninger om
muligheden for at gemmenføre et projekt, som det ønskede.
Den første betingelse for gennemførelsen var, at der ikke i østvinduet sad en mere end 100
år gammel træramme og eller skjulte kalkmalerier, for i så tilfælde ville man ikke give lov til
åbning af østvinduet.
Vi havde derfor besøg af den samme kirkekonsulent i oktober for en undersøgelse af disse
spørgsmål.
Resultatet: Ingen træramme og ingen kalkmalerier, så Nationalmuseet vil ikke modsætte sig
vores ønske om åbning af østvinduet.
Der skal derfor laves et skitseprojekt. Og Biskoppens råd til menighedsrådet er, at vi finder
en samarbejdspartner, der vil kunne udarbejde et sådant projekt med succes, således at vi
kan få grønt lys fra alle instanser: Nationalmuseet, Den kongelige Bygningsinspektør, Stiftsøvrigheden, og en finansieringsplan godkendt af Provstiet.
Menighedsrådet har søgt om midlertidigt at få lov til at åbne alterbordet, hvilket er sket. Nogen fra menigheden har vel bemærket dette, og det kunne derfor være spændende allerede
nu at få kommentarer til menighedsrådets tanker, selvom vi senere vil påbegynde en studiekreds.
Menighedsrådet vil derfor gerne spørge dig om:
1. Har du bemærket åbningen af alteret?
2. Synes du, det er værd at lade indgå i et projekt om indretning af kirkerummet?
3. Kan du se noget positivt i tanken om at fjerne altertavlen?
4. Kan du se noget positivt ved at åbne østvinduet og få en glasmosaik?
5. Vil du være interesseret i at deltage i en studiekreds i foråret om kirkens eventuelle
indretning med et første møde medio februar 2018?
Har du lyst til at svare på et eller flere af disse 5 spørgsmål, så er du mere end velkommen til
at sende dine svar til menighedsrådsformand Peter Garde, du må også gerne, inden du beslutter dig for eventuelt at svare, ringe til ham: Telefon 40 38 61 35, mail: garde@c.dk. (Han
holder dog ferie de første to uger i januar.)
Som inspiration så se efterfølgende billede fra Læborg Kirke, men se bort fra korset, som jo
delvist dækker vinduet. Alternativt: Besøg Læborg Kirke på vejen til en gåtur til Fru Mettes
Bjerg, i Hundsbæk plantage.
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Minikonfirmander i Brørup og Folding sogne.
Januar og februar 2018 for 3. klasser på Brørup Skole. Tirsdage i ugerne 2, 3, 4, 5, og uge 6.
Går fra skolen kl. 13.45 og er færdig kl. 15.30.
Se nærmere beskrivelse i Kirkebrevet fra december.
Musikalsk legestue i Malt Kirke.
Torsdag den 25. januar 2018, kl. 16-16.45 starter vi (sognepræst Anna Simonsen Jensen og
organist Lene Bordorff) en musikalsk legestue i Malt kirke.
Legestuen er for børn i alderen 3-6 år.
Se nærmere beskrivelse i Kirkebrevet fra december.
Børnekor ved Malt kirke.
Børnekoret er for elever i 4. og 5. klasse.
Korprøverne vil ligge om onsdagen kl. 15.20-16.05 ca. i musiklokalet på Askov Malt skole
med start onsdag den 31. januar 2018.
Se nærmere beskrivelse i Kirkebrevet fra december.

Malt Sogns menighedsrådsmøder i 2018.
Dato
23. januar
20. marts
17. april
29. maj
19. juni
13. august
2. oktober

Bemærkninger
 Godkendelse af 4. Kvartalsrapport.
 Godkendelse af regnskab.
 Kirkesyn. Godkendelse af kvartalsrapport.
 Godkendelse af budget.

 Behandling af Revisionsprotokollat.
 Godkendelse af provstiets godkendelse af regnskabet.
20. november
 Konstitueringsmøde. Godkendelse af mødeplan for 2019
Møderne afholdes i Præstegården kl. 19.30. Mødet den 17. april afholdes i Malt Kirke.

Gudstjenester i januar.
Dato Malt
7/1
10.30
14/1
9.00
21/1
28/1
Tirsdag
30/1
4/2
11/2

Folding
9.00
10.30
-

19.00*

10.30

10.30
10.30

17.00*
14.00*

Bemærkninger

Konfirmanderne i Folding medvirker kl. 19.00 i
Johanneskirken gospel gudstjeneste
*Kyndelmisse. Konfirmanderne medvirker.
Kirkekaffe.
Kyndelmisse Gunnar Krogh medvirker.
Fastelavn. Minikonfirmanderne medvirker.
Tøndeslagning og fastelavnsboller.

Døbte og viede:
Der har ikke været dåb eller vielser i december.

Side 5 af 5

