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Månedens Salme: Med favnen fuld af kærlighed

Musik: Mads Granum, 2013, Tekst: Christiane Gammeltoft- Hansen 2013
Lyt her: https://www.youtube.com/watch?v=Ut7S_O3XPJI

Kirke- og kulturminister Mette Bock besøg i Folding Kirke d. 14.04. 2019, og
efterfølgende foredrag i præstegården med titlen:
Giver det mening at holde liv i de små sogne med få medlemmer – hvor lille må et
sogn blive?
Sammendrag:
Ingen andre steder i verden er der så stor opbakning til folkekirken som i Danmark. 75 % af
alle danskere er medlemmer, og der bliver kigget på os udefra hvordan vi gør.
En af hjørnestenene er, at det er folkets kirke, og folkets ansvar. Der er forskel
på at drive kirke i Folding og på Vesterbro, og der gives ingen opskrift på
hvordan det gøres bedst. Mette Bock fortalte om Ballum sogn, som et eksempel
på en meget lille menighed med 395 folkekirkemedlemmer, hvor man stod fast
på at man IKKE skulle komme og ”lukke vores kirke”.
Peter Christian Kierkegaard, teolog og biskop, og storebror til Søren Kierkegaard, sagde at
det skulle være let at komme til kirke. Vi har et fantastisk kirkelandskab i Danmark, og nogen
steder ligger kirkerne tæt i tyndt befolkede egne. Præsten skal løbe stærkt for at nå samtlige
menighedsråd. Det kræver at man opbygger gode relationer og samtaler med præsten, for at
skabe et givende samarbejde.
I gamle dage var præsten en myndighedsperson, der frem til Grundlovens indførelse i 1849,
praktiserede kirketugt med tvungen kirkegang hver søndag, og med ret og pligt til at
bestemme over folk og fæ i sit sogn.
Morten Lange, medstifter af SF sagde, at det der kendetegner kirken er, at man skal
respektere og give plads til den lille mands lille tro. Der er kulturforskelle alt efter hvor man
bor i landet.
En kirkeminister skal formå at holde folketinget og kirkeministeriet ud i hver sin strakte arm,
for ikke at lade de to instanser blande sig i folkekirkens liv, og bestemme oppefra hvad der er
godt for sognene.
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Kirkeministeriet og Kulturministeriet bør klart adskilles med hvert sit ministerium, da det er
to meget forskellige ting der foregår. Kirken er folkets, og kulturen er det der foregår mellem
mennesker.
Mette Bock sluttede sit foredrag af med at sige at hun ikke var bekymret for livet i folkekirken
og i de små sogne. Hun oplevede at der var en stor sult efter åndeligt føde, både bandt unge
og ældre. Ref.: Rigmor Bruun

Studiekredsen om indretning af Malt Kirke.
Menighedsrådet har anmodet stiftet om at blive optaget på stiftets konsulentrunde, der
afholdes den 22. eller 23. maj 2019.
Mr ønsker at drøfte mulighederne for indretning af kirken på baggrund af Akademirådets
Kirkekunstudvalgs udtalelse, efter vore sidste studiekredsmøde
Menighedsrådet vil derefter indkalde til et studiekredsmøde, hvor eventuelle muligheder
drøftes.
Vi håber at se mange fra menigheden.

Musikalsk legestue. Tirsdag d. 30. april fra kl. 16.45-17.30.

Legestuen er for børn i alderen 3-6 år.
En lektion i musikalsk legestue begynder med sang og musik i kirken i ca. en halv time, plus
en lille bibel historie og afsluttes med saftevand og kiks.
Det er gratis at gå til musikalsk legestue.
Musikalsk legestue i Malt foråret 2019: START tirsdag 30. april fra kl. 16.45-17.30 – i alt 5
gange – hver tirsdag til og med 28. maj 2019.
Musikalsk legestue i Folding til efteråret.
Mange sæbeboblehilsner Anna og Lene.

D. 17. maj 2019, kl. 10.00,Konfirmeres i Folding Kirke:
Alberte Poder Andreasen
Anders Skamriis Jakobsen
Andrea Momsen Bertelsen
Andreas Skamriis Jakobsen
Cecilie de Place Schmidt Iversen
Frederik Winther Svendsen

Helena Klarskov Hartmann
Jonas Bank Kruse
Lasse Nybro
Maja Damgaard Pedersen
Malene Søholm Jørgensen
Milas Gaard Klausen

Nanna Sofie Jürgensen
Oline Kristine Beck Hansen
Simon Lindberg Staal
Liva Purup Fallesen
Theis Brøgger Petersen

Billedet er taget da vi var på tur til København foran klatrevæggen på Frederiksholms kirketårn som
har en klatrevæg! Sejt.
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Kristi Himmelfartsdag d. 30. maj, familiegudstjeneste i Malt Kirke kl. 10.30.
Musikalsk legestue medvirker. Se ovenfor.
Grundlovsmøde d. 5. juni kl. 14.00, Ladelund Efterskole.

Kl. 14.00: Velkomst og fællessang
Kl. 14.30: Grundlovstale ved debattør og foredragsholder Emma Holten. I 2011 blev Emma
Holten udsat for det der kaldes hævnporno.
En ekskæreste lagde nøgenbilleder af Emma ud på internettet til offentligt
beskuelse. Alle ved at mænd godt kan lide nøgne damer, men de
kommentarer og henvendelser Emma fik handlede ikke om at hun var
nøgen, (internettet er fuldt af nøgne kvinder) men om at billederne
var taget uden Emmas samtykke.

Kl. 15.00

Det, at Emma var blevet ydmyget, tændte en gruppe af mænd, som
fandt fraværet af samtykke erotisk. Hvis Emma havde været model og
seksualiseret sin krop bevidst, havde det ikke været nær så spændende. Episode
gjorde Emma opmærksom på hvor ofte kvindens krop bliver seksualiseret uden
kvindens samtykke, og fik Emma til at blande sig i den offentlige debat, både i
Danmark og i udlandet.
Hun skabte stor medieopmærksomhed med projektet SAMTYKKE i 2014, der er
blevet oversat til mere en 10 sprog inkl. hebraisk og kinesisk. Emma udtaler sig i
både nationale og globale sammenhænge om feminisme, digital aktivisme og
hvorfor privatliv på internettet er altafgørende for et demokrati, hvor alle er lige.
Lagkage, musik og fællessang.

Mandag d. 10. juni 2019, kl. 11.00, 2. pinsedags gudstjeneste i Parken på
Sønderskov Hovedgård.
Biskop Elof Westergaard fra Ribe vil være dagens prædikant, og Vejen Garden Oldboys m/k
vil levere musikken, og kor fra Kolding medvirker.

Kolding Koret

Vejen Garden Oldboys m/k
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Gudstjenester:
Dato
5. maj
12. maj
17. maj Bededag
19. maj
26. maj
30. maj Kr. Himmelfart
2. juni
9. juni Pinsedag
10. juni 2. pinsedag

Døbte:
Malt:
14. april 2019
Folding:
7. april 2019
Viede i Folding:
5. april 2019

Malt
10.00
10.30
9.00
10.30*
9.00
10.30*

Folding
9.00
10.00
10.30
9.00*
10.30
9.00*

Bemærkninger
Konfirmation
Konfirmation

*Kirkekaffe
*Kirkekaffe
11.00 Sønderskov

Lucas Nuno Sousa Smith.
Marie Lønne.

Anja Clausen og Kenneth Hermansen.
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