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Sogneudflugt for Malt og Folding Sogne torsdag d. 30. august.
Som tidligere omtalt (Kirkebrevet fra juni) går årets sogneudflugt til Rømø og Sønderjylland.
Der er opsamling 2 steder, nemlig ved
1. Malt Kirke kl.8.00 og ved
2. Folding Kirke kl.8.15.
Vi kører til Rømø Kirke, hvor vi på P-pladsen får en tår bus-kaffe med jeres egen medbragte
mellemmad.
Kl.10.00 holder den lokale sognepræst (Gertrud Yde Iversen) en lille morgensang i kirken for
os. Herefter vil omviseren Jørn Carl guide os rundt på kirkegården og bl.a. komme ind på
Kommandørstenene, 1. og 2. Verdenskrig, slægten Møller-Mærsk og meget andet.
Middagen indtages i Ballum på Klægager, den gamle digegreves gård, som sidste år blev kåret som ’Danmarks smukkeste bondegård’. Her vil vi også få lidt fortælling om gården og
dens historie.

På vej sydover besøger vi Højer og ser Højer sluse (den gamle og den nye), inden vi indtager
kaffe og kage på Café Zollhaus beliggende syd for grænsen og op ad diget.
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HUSK!! Pas og nogle euro til betaling af eventuelle mindre fornødenheder i Tyskland!
Vi forventer at være hjemme igen ved 17.30-tiden.
Pris: 200kr, som betales kontant i bussen.
Tilmelding til sognepræst Anna Jensen: ansj@km.dk eller tlf: 75383391 senest d.
20.august.
Venlig hilsen og på gensyn, de udflugtsansvarlige.

Studiekreds om indretningen af Malt Kirke tirsdag den 11. september 2018, kl. 19.00 til ca. 21.00 i Kirken.
I februar genoptog vi arbejdet i vores studiekreds med et indlæg
fra sognepræst Anne Mette Gundesen over emnet ”Nutidens Kirkekunst”.
Vi lovede samtidig, at vi ville forsøge at finde en kunstner, der
kunne være vores rådgiver på projektet.
I Kirkebrevet fra januar 2018 er der en beskrivelse forhistorien.
Hvis du ønsker se det igen, så kan følge linket her (Tryk Ctrl og
klik på linket samtidig): http://maltfoldingpastorat.dk/wp-content/uploads/Kirkebrev-Januar2018-nr.-43-1.pdf
Vi har fået et tilbud fra Akademirådets Udvalg for Kirkekunst, der har til opgave at rådgive i
forbindelse idéer og projekter i og omkring kirker, en rådgivning der er gratis.
Udvalget har udpeget to medlemmer der vil komme og hjælpe os i gang:
Billedkunstner Marianne Grønnow og billedkunstner Mikael Thejll.
Programmet kommer til at se således ud:
1. Velkommen.
2. Præsentation af de to repræsentanter fra Udvalget for kirkekunst under Akademirådet,
Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster: Billedkunstner Marianne Grønnow og
billedkunstner Mikael Thejll:
 Marianne Grønnow arbejder primært med maleri og installation. Hendes seneste værker kunne man opleve på Himmerlands Kunstmuseum og i Politikens Hus.
Derudover har Marianne samarbejder indenfor udsmykning, dans og teater.
www:mariannegroennow.com
 Mikael Thejll er uddannet på det Kongelige Danske Kunstakademi.
Arbejder primært med skulptur og installation, som har sit afsæt i en nysgerrighed over for de kulturelle, sociale og æstetiske dimensioner som omgiver
os, i håbet om at kunne udvirke en transformation i nuet.
www.mikaelthejll.dk
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De to kunstners opgave er 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 kunstner(e), der kan
hjælpe os med gennemførelse af indretningsprojektet.
3.
4.
5.
6.
7.

Præsentation af projektet fra start til dato, herunder en tur rundt i kirken.
Kaffepause.
Dialog med billedkunstnerne om ideer og muligheder.
Billedkunstnernes umiddelbare uforbindende tanker om ideer og muligheder.
Tak for i aften.

Aftengudstjeneste v/Anna Jensen, torsdag 20. september kl. 19.00 i Malt
Kirke
Temaet er næstekærlighed.
Vi samles om klaveret denne aften og skal bl. a. lære et par nye salmer:
 Du skal elske din næste som dig selv, og
 Far, hvem mon banker mit hjerte?”
Musikledsagelse ved Hanne Degn, trækbasun.

Altervinen i Folding Kirke
”Hvad er det egentligt for en vin man får i kirken?” Det spørgsmål bliver
jævnligt stillet til kirkens medarbejdere.
Svaret er portvin! I Frankrig serverer de bourgogne, men i Danmark foretrækker
vi en vin, der kan holde sig længe i flasken.
I Folding kirke har vi indgået et samarbejde med ”Vin for dig” som leverer en ny
flaske hvert kvartal. I dette kvartal serverer vi Bulas’ Tawny Reserva som er en
blanding (et blend) af flere årgange.
Smagen er: Behagelig marmelade aroma, men også med genkendelig friskhed.
Det er en tæt vin, med søde tanniner og en meget behagelig finish.
Lisbet og Anna
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Voksenkor
Malt-Folding damekor synger igen på nye vers.
Vi synger onsdage kl. 19.00 til 21.00 (Inkl. ”café latter pause”.) i konfirmandstuen i Præstegården.
Første gang onsdag den 5. september.
Koret medvirker ved udvalgte gudstjenester.
Der kræves ikke optagelsesprøve, og vi synger ting, der kan læres på forholdsvis kort tid.
Glæden og samværet ved at synge er omdrejningspunktet. Nye som gamle korsangere er
velkomne.
Lene Bordorff – Organist.
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Musikalsk legestue i Folding Kirke

Ohøj - torsdag den 6. september 2018 kl. 16.30-17.15 starter vi en musikalsk legestue
med under ledelse af sognepræst Anna Simonsen Jensen og organist Lene Bordorff. bestående
Legestuen er for børn i alderen 3-6 år. Søskende er også velkomne. Vi laver ialt 6
gange med afsluttende familie gudstjeneste torsdag den 11. oktober kl. 17 i Folding Kirke.
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.
Vi glæder os til at se Jer.
Også jer, som var med i Malt kirke:-)

Mange sæbeboblehilsner
Anna og Lene
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Børnekor ved Folding Kirke – øvested i musiklokalet på Brørupskolen
Folding Kirke tilbyder et lille korforløb primært for elever i 4. klasse.
Korprøverne vil ligge efter skoletid om tirsdagen kl. 14.05- ca. 14.45 i musiklokalet på skolen
med
Første gang Tirsdag den 11. september 2018.
Vi synger 5 gange i alt.
Koret skal som afslutning medvirke ved en familiegudstjeneste torsdag den 11. oktober kl. 17
i Folding Kirke.
Det er meget vigtigt man kommer til alle korprøverne!!
Vi skal varme vore stemmer op, lære salmer, synge andre ting og klappe rytmer.
Det er gratis at gå til kor. Jeg håber vi ses og husk: kor og glad følges ad…
PS: Jeg kigger forbi i skolen en dag efter sommerferien og præsenterer mig selv og forløbet.
På vegne af Malt og Folding menighedsråd
Lene Bordorff
Organist – 2621 5333.

Gudstjenester:
Dato
05/8
12/8
19/8
26/8
2/9
9/9

Malt
10.30*)
09.00*)
10.30
10.30**) ***)
9.00

Folding
09.00**
10.30
09.00*
19.00 ***)
10.30

Bemærkninger
*) Kirkekaffe, **) dåb
*) Dåb
*) Kirkekaffe
**) Dåb

***) Konfirmandindskrivning

Døbte:
I Malt Kirke:
10/6
Alberte Palmelund Jørgensen
17/6
Emil Rudebeck Jacobsen
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I Folding Kirke:
17/6
Lucas Nygaard
7/7
Ane Tirsbæk Jensen
7/7
Thor Juel Thomsen
7/7
William Jessing Lindegaard

Vielse i Folding Kirke
2/6 Birgitte Spangsø Birk og Rune Garde Birk

Konfirmation i Malt Kirke

Den 15. juli blev Benjamin Franc fra Los Angeles konfirmeret ved en vel tilrettelagt og hyggelig konfirmation i Malt Kirke. Gudstjenesten foregik i en fin kombination af engelsk og dansk.
Gudstjeneste og konfirmation blev forrettet på fornem vis af vor vikarierende præst Jens Fischer-Nielsen.

HUSK at besøge Malt Folding Pastorats hjemmeside, hvor der er mange oplysninger om pastoratet: http://maltfoldingpastorat.dk/ (Ctrl. og klik på linket.)
Her kan f. eks. læses om Baby salmesang, der starter til oktober.
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