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Altertæppet i Folding (sidste del af føljeton).
I sidste uge besøgte vi Atelier 3 i Paris, og mødte væveren Peter Schønewald og hans kone
Frederique Bachelier, sammen med Maja Lisa Engelhardt og hendes mand Peter Brandes.
Væveriet er stort og bærer præg af dedikerede væversker, der er dybt engagerede i deres
arbejde. Fra gulv til loft er der garn og farver alle vegne, og rummet, med lys ind af store
vinduer, fortæller at her arbejder der mennesker med en usædvanlig passions. Maja Lisa
Engelhardt bruger kun Peter Schønewald til at væve hendes billeder, og hun fortæller at hans
forståelse og fornemmelse af hendes tanker og visioner er så særlig, så hun trygt kan
overlade arbejdet til ham. Materialer og garn finder de to vævere på rejser rundt i verden. Vi
mødte 4 meget hjertelige og imødekommende mennesker, der var glade for at vise os rundt.

På billedet herover ses Maja Lisa Engelhardt og væver Peter Schønewald, ved siden af den 8
m brede væv, som Folding Kirkes nye altertæppe lige nu bliver vævet på. Arbejdet er færdigt
om nogle måneder.
Indvielsen af altertæppet sker ved en festgudstjeneste i Folding Kirke d. 28. oktober 2018,
hvor Biskoppen vil komme og prædike. Ribe Kammerkor deltager med musikalske indslag.
Rigmor Bruun
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Pilgrimsvandring søndag d. 3. juni kl. 14.00 - 17.30.
Malt, Folding og Brørup sogne er i år gået sammen om at arrangere en løvsprings Camino. Vi
skal sammen gå en meditativ vandring fra Folding kirke til Johannes Kirken.

Vi mødes kl. 14.00 i Folding kirke til en kort andagt, herefter går vi af Hoverivejen til
Sønderskov, gennem Langeskov og slutter ved Johanneskirken kl. 17.00 ligeledes med en
kort andagt. Undervejs gør vi holdt og reflekterer. En del af ruten gås i stilhed. Ruten er ca. 7
km. Vi går uanset vejret, så mød op i gode sko. Medbring evt. et siddeunderlag til at sidde på
undervejs.
Venlig hilsen
Anna Jensen
Tirsdag d. 5. juni kl. 18.00 Grundlovsmøde på Ladelund Efterskole.
I samarbejde med Ladelund Efterskole indbyder Malt og Folding sogne til Grundlovsmøde.
Der synges fra Højskolesangbogen inden Peter Kiel, sognepræst i Vejen, vil
holde årets grundlovstale.
Peter Kiel har tidligere været sognepræst i Sommersted og Oksenvad, og flere
gange været udsendt som feltpræst i flyvevåbnet til bl.a. Libyen, Syrien, Irak
og Afghanistan.
Efter grundlovstalen er der fælles aftensmad, mod beskeden betaling, kontant
eller mobil Pay. Alle er velkomne, ingen tilmelding.
Venlig hilsen
Anna Jensen
KONFIRMATION i MALT KIRKE søndag d. 15.marts 2018

.

Kirken var fint pyntet og helt fyldt med ca.
170 gæster og 6 glade konfirmander. Flot
trompetspil og det relativt gode vejr var med
til at gøre dagen rigtig festlig.
Efter gudstjenesten stod menighedsrådet for
servering af udendørs kaffe, hvilket
tilsyneladende bekom gæsterne godt, da der
blev drukket rigtig mange kopper.
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Pinsegudstjeneste 2. pinsedag 21. maj kl. 11, på plænen bag
Sønderskov Hovedgård.
Brørup, Føvling, Stenderup, Folding og Malt sogne er gået sammen om denne
friluftsgudstjeneste.
Biskop Elof Westergaard fra Ribe vil være dagens prædikant og Kongeåblæserne ved organist
Bjarne Hansen sørger for at ledsage salmesangen. Der bliver også et til lejligheden
sammensat fælleskor, som vil synge nogle indslag undervejs.
Husk at medbring en stol eller et tæppe til at sidde på.
OBS: Ved kraftig regn flyttes arrangementet til Folding kirke.

Gudstjenester i Malt
Dato Malt
6/5
09.00*
10/5
09.00
13/5
10.30*
20/5
09.00
21/5
27/5
10.30*
3/6
7/6
10/6
10.30

Folding
10.30*
10.30
09.00
10.30*
09.00
14.00
19.00

Bemærkninger
* Dåb.
Kristi Himmelfartsdag.
* Dåb.
Pinse - * Dåb.
Kl. 11.00 friluftsgudstjeneste, Sønderskov
Kirkekaffe
Pilgrimsvandring – Ender i Johanneskirken
Torsdag aften gudstjeneste

Viede i Malt kirke 21. april:
 Karen og Emil Klarskov Wind
Ingen døbte.
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