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Nyt altertæppe til Folding Kirke
Altertæppet i Folding Kirke er tegnet af kunstneren Harald Borre (1891-1964) og blev i 1950 broderet i
korsting af dygtige kvinder på egnen omkring Folding. Det er nu 67 år siden, og tæppet er flere steder
så gennemslidt, så det trænger til en udskiftning.
Menighedsrådet begyndte i august 2015 at undersøge hvilke muligheder der var. Der blev talt om, både at sy et tilsvarende tæppe, eller at vælge et nyere design, der kunne stå mål med Sveen HaustenMikkelsens alterbilleder fra 1978.
Vi henvendte os til Selskabet for Kirkelig Kunst, der har erfaring med sådanne arbejder. Det resulterede i en studietur til Grindsted og Vilslev kirker, hvor man havde broderet altertæpper.
Men en opringning til tidligere sognepræst, og provst i Malt og Folding, Agner Frandsen gjorde udslaget
i valget af det tæppe, som nu er undervejs til Folding Kirke.
Han fortalte at kunstneren Maja Lisa Engelhardt var en stor beundrer af Sveen Hausten-Mikkelsens
kunst. Hun har, lige som Sveen Hausten-Mikkelsen, skabt kunst til mange kirker i Danmark. En helt
uformel forespørgsel til Maja Lisa Engelhardt, resulterede i et meget hurtigt svar fra hende, at hun meget gerne ville komme og tale med os, og se Sven Hausteen-Mikkelsens alterbilleder og kirken. Det er
usædvanligt for en landsbykirke, at have så stærkt et formsprog som Sven Hausteen-Mikkelsens har
givet altertavlen og prædikestolen.
I 2016 intensiverede vi både diskussioner og ønsker hen imod, at sige
ja til et forslag fra Maja Lisa Engelhardt. Hun har formået at skabe et
altertæppe, der forbinder tæppet med billederne i altertavlen.
De to store kunstnere vil derved være i direkte dialog med hinanden,
hvilket ikke findes andre steder. Det bliver derfor helt unikt for kirkegængere og kunstinteresserede fremover at besøge Folding kirke.
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Hvordan tæppet ser ud, må læseren tålmodigt vente på at se. Det bliver i øjeblikket vævet af to franske vævere i Paris. Det væves i uld, bomuld, silke og hør og forventes færdig i sommeren 2018.
Foreløbig har vi fået støtte fra Marie Moltke Fond i Brørup.
Rigmor Bruun

Referat af sommerudflugt til FÖHR.
Torsdag d. 1.juni drog en hel busfuld glade mennesker af sted på årets sogneudflugt denne
gang på ø-tur til Föhr i den tyske del af Vadehavet. Busturen til Dageböll tog et par timer afbrudt af en kaffepause i grøftekanten. Efter den 50 minutters færgefart ankom vi til Wyk (hovedbyen på Föhr), hvor vi mødte vores tyske rundtursbus med dansktalende guide.
På busturen, som bragte os rundt på det meste af øen, fik vi indsigt i øens historie og geografi
og var bl.a. ude at gå på et af digerne og mærkede hér den kraftige blæst. Efter et par timers
rundtur blev vi leveret ved hotellet, som serverede middagsmad (schnitzel) for os.

Der var lidt tid på egen hånd inden færgen igen skulle bringe os tilbage til fastlandet. Ombord
var der dækket op til eftermiddagskaffe med jordbærtærte. Ved ankomsten i Dageböll blev vi
modtaget af vores danske bus og trofaste chauffør, Lars. Efter en god dag med pragtfuldt vejr
var vi hjemme igen ca. kl.18.
Lone Knudsen

Malt Kirkes indretning.
Malt Menighedsråd har nu efter udskiftning af kirketaget genoptaget arbejdet fra 2013 om
kirkens indretning.
Det første tegn er allerede nu synligt, idet det gamle alterbord er blevet delvis blotlagt.

Side 2 af 4

Alterbordet er meget gammelt og indeholder bl. a. en helgengrav. For at sikre at vi gør det
rigtigt, har vi derfor anmodet at blive optaget på Stiftets konsulentrunde, der afholdes 26. og
27. september, hvor bl. a. Biskoppen og den Kongelige Bygningsinspektør deltager.
Vi vil gerne have konsulentrundens rådgivning/stillingtagen til:
1. Nedtagning af Altertavle. Den opfattes som værende meget tung og mørk (lidt skrummelagtig) til en i øvrigt meget let, lys og smuk kirke, også i forhold til korets størrelse.
2. Åbning af det tilmurede vindue, der er i den østvendte korgavl bag altertavlen. Her ønskes
der indsat en glasmosaik i stedet for. Der ses en vinduesniche både indefra og udefra.
3. Åbning af alterbordet, i det der indenunder findes resterne af et gammelt alter fra 1870 af
kløvede marksten. Dette vil vi gerne lægge en glasplade over og lade det udgøre et nyt alterbord. Det skal oplyses, at vi midlertidigt har blotlagt det, men det kan let retableres. Dels
ville vi gerne selv se det, men også gerne høre menighedens reaktioner.
4. Koret trænger til en mere passende belysning. I forbindelse med tagprojektet, havde vi
givet ønske om ny belysning i koret og i tårnrummet i form af lysekroner i samme stil som
dem der hænger i skibet i dag. Provstiudvalget måtte desværre afvise dette på grund af økonomien.
Peter Garde

Luther by night i Brørup
Malt/Foldings lejlighedskor
Lejlighedskoret deltager i ”Luther by night” i Brørup ved andagt og koncert i Johanneskirken 8.
sep. 2017 kl. 21.
Vi øver 4 onsdage i træk. Første gang onsdag 16. august kl. 19 i Folding kirke.
Vi skal synge noget, der er enkelt. Så vi kan blive klar til en lille hyggelig koncert i Johanneskirken. Koncerten skal synges sammen med Holsted kor og Johanneskirkens ungdomskor.
Jeg glæder mig til at se nogle sangglade mennesker. ALLE ER VELKOMNE i lejlighedskoret. Kom og
vær med.
Lene Bordorff

Vi søger frivillige til gennemførelse af
Reformationsjubilæet

2017 er 500 års jubilæet for reformationens gennemførelse.
Handelsstandsforeningen, Johannes Kirken, Folding Kirke og Malt kirke
er gået sammen om at fejre denne begivenhed og har valgt titlen:
Luther By Night i Brørup
Det sker fredag den 8. september 2017, fra kl. 17.00 til 21.00 i Brørup bymidte,
der vil blive spærret af for kørende trafik.
Alle forretninger vil holde åbent, og der vil være aktiviteter med relation til reformationens
tidsalder, altså for 500 år siden.
Vi kan bruge hjælp til forskellige opgaver:
Statister og medvirkende, og folk til praktisk arbejde.
Så har du lyst til at være med så kom til vores stormøde
torsdag den 10. august 2017, kl. 19.00
i konfirmandstuen ved Johannes Kirken.
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Gudstjenester i august og september
Dato
6/8
13/8
20/8
27/8
3/9
10/9
17/9
24/9

Malt
10.30
10.30
09.00
10.30*
10.30*
09.00

Folding
09.00

Dåb, samt 6 mands blæserorkester i kirken
Dåb

10.30
19.00*
14.00**
10.30

*Kirkekaffe og konfirmandindskrivning
Der henvises til Føvling Kirke
* Dåb **Høstgudstjeneste

Dåb:
Malt Kirke:
04. juni 2017

Oliver El-Haddad Vestbjerg

16. juli 2017

Nora Christine Nygaard Kristensen

Folding Kirke:
04. juni2017

Hanna Mathilde Bjerregaard

Vielse:
Malt Kirke:
17. juni 2017

Helle Lykke og Mogens Thomsen
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