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Festgudstjeneste søndag d. 28. oktober 2018 kl 14.00.
Det nye altertæppe i Folding Kirke.
Nu nærmer dagen sig hvor vi skal tage vores nye altertæppe i brug i Folding Kirke.
Mere end to års arbejde, mange timers ressorts, overvejelser, beslutninger og uforudsete
hændelser er nu ved at være afsluttet. Det gamle altertæppe fra 1950 er synligt slidt så
mange steder, at et nyt må træde til. I et smukt samarbejde med kunstner Maja Lisa Engelhardt, er der lige nu et nyt altertæppe på vej fra Paris, hvor det er blevet vævet af en meget
betroet væver Peter Schønewald. Hans forståelse og tolkning af Maja Lisa Engelhardts kunst
og tanker er helt særlig, siger hun. Derfor har hun kunnet give ham frie
hænder til at væve altertæppet efter hendes skitse. Peter Schønewald vil
være vores gæst i Folding Kirke d. 28. oktober sammen med sin kone
Frederique Bachelier der også er væver. De to arbejder begge på Atelier
3 i Paris, hvor vores altertæppe er vævet. Billedet er fra atelieret, hvor
tæppet endnu ligger på trenden.
Maja Lisa Engelhardt har ud over altertæppet, farvesat enkelte dele i kirken, så der nu kommer en helhed i rummet, der i flere omgange har skiftet farver og belysning. Hun har i stor
respekt for Sven Hausteen-Mikkelsens alterbilleder ønsket at fremhæve og samle kirkerummet, med fokus på den fortælling der sker oppe omkring alteret. Menighedsrådet har fulgt
hendes råd, og alle ændringer er sket i samarbejde med hende. Efter festgudstjenesten vil
hun fortælle om tæppet og de symboler der ligger i det. Det har en tydelig sammenhæng
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med Sven Hausteen-Mikkelsens alterbilleder. Maja Lisa Engelhardts mand, Peter Brandes, der
også er en anerkendt kunstner, vil være med som gæst søndag d. 28. oktober.
Rigmor Bruun

Foredragsaften med Marie Lise Engelhardt, tirsdag d. 23.oktober, er flyttet til den 14.
nov. kl. 19:00 i præstegården.
Maja Lisa Engelhardt er maler og er anerkendt i både ind- og udland. Hun har
udsmykket over 30 kirker i Danmark, og arbejder også med materialer som
bronze og guld. Hun har lavet illustrationer til flere bøger, deriblandt Print Henriks digtsamling ”Hviskende Brise”.
Den 28.10. 2018 tager vi hendes altertæppe i brug ved en festgudstjeneste i
Folding Kirke.
Til foredraget vil hun bl.a. fortælle om altertæppet, og om hendes kunst, hvordan hun arbejder, og hvad hun er inspireret af. Hun vil vise billeder af nogle af hendes mange værker.
Rigmor Bruun

Familiegudstjeneste i Folding Kirke.
Familiegudstjeneste med afslutning for børnekor og musikalsk legestue torsdag den 11.
oktober i Folding kirke kl. 17.
TEMA: TALENT.
Efterfølgende er der fællesspisning i kirken.

Referat af Studiekredsmødet om Indretning af Malt Kirke.
2 billedkunstnere, der er medlemmer af kirkekunstudvalget under Kunstakademiet, 12 personer fra menigheden, personalet og fra Menighedsrådet deltog i en spændende og givtig studiekredsaften den 11. september.
De to billedkunstneres opgave var at danne sig et billede af, hvad menigheden har af ønsker
for indretningen og danne sig et billede af, hvad der kan være af muligheder.
Resultatet af deres besøg vil de forelægge for Udvalget for Kirkekunst.
Udvalget vil på dette grundlag anbefale menighedsrådet op til tre kunstnere, hvoraf en som
tovholder kan hjælpe os med gennemførelse af indretningsprojektet.
De to repræsentanter fra udvalget vil komme igen og fortælle om de tre potentielle kunstnere
for studiekredsen.
Studiekredsen/menighedsrådet vil så kunne vælge en eller udskrive en konkurrence mellem
de tre kunstnere. En konkurrence vil kirkekunstudvalget være behjælpelig med at sætte i
gang.
Efter en gennemgang af studiekredsarbejdet, gennemgik studiekredsen de opstillede ønsker
for indretning af:
 Tårnrummet:
o Orglet ønskes flyttet frem i buen mellem skibet og tårnrummet.
 Koret:
o Altertavlen ønskes som udgangspunkt helt ud af kirken. Alternativt kan tavlen
placeres i tårnrummet.
o Vinduet mod øst ønskes åbnet, og udfyldt med en glasmosaik.
o Alterbordet: Der er enighed om, at der ønskes et indkig til resterne af det gamle
guldalter, og i drøftelserne åbnede sig flere spændende forslag fra indkapsling af
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alter i en glasmontre/-kiste til indkapsling i metalkasse med huller, der vil give
beskueren indblik til det gamle alter.
Et tre siders referat fra mødet kan ses i følgende link:
http://maltfoldingpastorat.dk/studiekreds-om-malt-kirkes-indretning/ (Tryk på Ctrl + klik på
linket).
Peter Garde

Litteraturkredsen.
I oktober mdr. læses første bind af tre-binds værket om Josef og hans brødre, af Thomas
Mann. En mytisk-humoristisk menneskesang kaldte Thomas Mann selv disse bøger, der er en
bibelsk tidsrejse. Den første bog hedder Jakobs historier. I første bind følger vi Jakob i hans ungdom, hans numre med Esau, hans mange numre med Laban, og
hans ægteskaber med Lea og Rakel, der langt om længe føder Jakobs yndlingssøn,
Josef.
Rigmor Bruun

BUSK gudstjeneste, onsdag d. 31. okt. kl. 17.00 Folding kirke, – at være tegnet i Guds hånd.
Kom og vær med til denne spændende børnegudstjeneste.
BUSK står for Børn, Unge, Sogn og Kirke.
Gudstjenesten er lavet i samarbejde med KFUM-Spejderne i Brørup, og tilrettelagt for børn, men alle aldre er velkomne. Temaet for gudstjenesten er
at være tegnet i Guds hånd. Alle mennesker er unikke, vi har hvert vores
fingeraftryk, men Gud rummer os alle.
Efter gudstjenesten serverer spejderne mad.

Dåbsklude.
Dåbsstrikkeklubben i Folding har afleveret 30 små dåbsklude til fødeafdelingen på SVS (Sydvestjysk Sygehus). De havde efterlyst dåbsklude, og initiativtageren til gruppen Mie Duborg
og jeg tog afsted, og afleverede dem. Da strikkeklubben på nuværende
tidspunkt har strikket til de næste mange år, var der både tid og garn til
at glæde andre. Gruppen mødes igen til næste år.
Rigmor Bruun
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Altervinen i Folding Kirke.
De næste måneder er altervinen i Folding portvinen Grahams Six Grapes. Det er en fantastisk
fyldig og delikat vin, produceret samme sted som Graham’s Vintage Port, hvorfor stilen ligger
meget tæt op ad Vintage Port. Den er dog, som følge af længere lagring på egefade, noget
blidere. Dens fantastiske rige, frugtagtige stil gør den til en karakteristisk og tiltrækkende
portvin.
Anna Jensen

Gudstjenester:
Dato
7/10
Torsdag d.
11/10
14/10
21/10
28/10
Onsdag d.
31/10
4/11

Malt
Folding
Ingen Gudstjenester*)
17.00
10.30
9.00 *)

9.00
14.00*
17.00

)

17.00

Bemærkninger
*) Der henvises til Johannes Kirken i Brørup
Børnegudstjeneste 3-6 årige+ kor fra 4. kl.

15.30

*) Ved Knud Fensteen Madsen
Altertæppe indvielse
BUSK - Børn, unge, sogn og kirke. Spejderne
medvirker. Svensk pølseret bagefter.
Alle helgen

Døbte:
I Folding Kirke:
8. sep.

Ellen Bech Kristiansen

Vielser:
I Malt Kirke:
1. september

Annette og Ole Trøjborg

Folding Kirke:
8. september
8. september

Jens Gylling Kristiansen og Maja Bech Kristiansen
Katrine Fjelstrup Jensen og Hans Michael Fjelstrup Jensen
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