Nr. 50 - 5. årgang September – 2018.
Indhold:
1. Malt-Folding-litteraturkreds.
2. Studiekredsen om indretning af Malt Kirke.
3. Høstgudstjenester.
4. Sogneudflugt.
5. Projekt: Billedevævet vægtæppe til konfirmandstuen.
6. Baby-salmesang.
7. Gudstjenester.
8. Døbte.
9. Vielser.

Malt-Folding-litteraturkreds. Se også hjemmesiden:
http://maltfoldingpastorat.dk/litteraturkreds/ (Tryk på Ctrl + klik på linket)
Malt Folding litteraturkreds begynder den nye sæson med en bog af Cecilie
Samartin med titlen ”Drømmehjerte”.
Det er en bevægende fortælling om et liv i eksil, passioneret kærlighed og
hjertets hjemlængsel.
Forfatteren beskriver hvordan det har store personlige omkostninger at forlade sit land – og store omkostninger at blive.
Rigmor Bruun

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. Vi lovede, 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/wpcontent/uploads/Kirkebrev-Januar-2018-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.
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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.
a. 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.
b. Resultatet af deres besøg, vil de forelægge for Udvalget for Kirkekunst.
i. Udvalget vil på dette grundlag anbefale menighedsrådet kunstner(e), der
kan hjælpe os med gennemførelse af indretningsprojektet.
3. Præsentation af projektet fra start til dato, herunder en tur rundt i kirken.
4. Kaffepause.
5. Dialog med billedkunstnerne om ideer og muligheder.
6. Billedkunstnernes umiddelbare uforbindende tanker om ideer og muligheder.
7. Tak for i aften.
Se også Kirkebrevet fra August 2018.
http://maltfoldingpastorat.dk/wp-content/uploads/Kirkebrev-for-August-nr.-49.pdf
Alle er meget velkomne.

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.

Høstgudstjenester i Malt og Folding Kirker.

Søndag den 23. september kl. 10.30 fejrer vi en festlig høstgudstjeneste i Folding
kirke. Gud og grøntsager.
Der vil blive sunget høstsalmer. Efter gudstjenesten vil dansen gå
under kyndig instruktion af Bodil Pedersen sammen med Lissi
Bruhn og vi satser på det bliver sammen med folkedansere i flotte dragter, menighed og årets nye konfirmander. Den til gudstjenesten sammensatte Høsttrio, som vil levere spillemandstonerne,
består af Poul Erik Andersen, harmonika, Gunnar Krog, violin,
samt kirkens organist Lene Bordorff, piano. Efterfølgende bydes
der på kaffe, the, saftevand og grøntsags-gnask. Kridt skoene og
kom til høstgudstjeneste.
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Søndag den 30. september kl. 17.00 inviteres til en hyggelig høstgudstjeneste i Malt
kirke.
Salmesangen ledsages denne aften af den svenske guitarist Perry
Stenbäck på nøgleharpe og kirkens organist på orgel. Efter gudstjenesten spiser vi sammen i kirkerummet, så alle op fordres til at
medbringe en lille ret mad, som sættes på det fælles buffetbord.
Medbring bestik og tallerkener. Menighedsrådet sørger for drikkevarer.
Perry vil efterfølgende spille en lille koncert for os.

Sogneudflugt.
Torsdag d. 30.aug. drog en busfuld glade mennesker fra Malt og Folding
sogne af sted på udflugt. Vejret var lidt gråt, og det småregnede hele vejen
til Rømø. Her var det opholdsvejr og resten af dagen var det
dejligt solskin. Efter en kop stående kaffe gik vi i Rømø Kirke
til en lille, rolig morgensang med bøn og orgelmusik. Derefter en rundvisning
på kirkegården af omviser Jørn Carl, som fortalte spændende og medrivende
om gravstenene på kirkegården og senere om selve kirkens bygninger og inventar.
Ved middagstid ankom vi til Klægager, hvor vi spiste middagsmad og fik fortalt en del af Klægagers historie på klingende ’synne-jysk’ af ejeren. Videre
forbi Vidåslusen og det fremskudte dige. Her blev vi blæst godt igennem,
mens vi vandrede lidt på diget.
Sidste mål på turen var Café Zoll-Haus, hvor vi fik eftermiddags-kaffe og STORE stykker
hjemmelavet kage. Nogle af deltagerne nød den dejlige sol på cafeens lille terrasse. Hjemkomst til Folding kl.17.30

Billedvævet vægtæppe til konfirmandstuen.
Jeg hedder Thea Conradsen og er 25 år. Jeg er opvokset på Vælding Bjergvej 7, Brørup. I
dag bor jeg i Herning og studerer Professionsbachelor i tekstildesign, håndværk og formidling på Via University College. Jeg er på mit sidste
år og skal i gang med bacherlorprojekt som forløber fra august til slut
december.
Jeg har kontaktet Malt og Folding Meningsråd for at indgå et samarbejde omkring deres konfirmandstue i præstegården. Ideen til samarbejdet
opstod, da jeg var med Folding Menighedsråd i Paris for at se altertæppet til Folding Kirke. Der fandt jeg ud af, at Malt og Folding Menighedsråd overvejer at indsætte en installation i konfirmandstuen, fx et billedvævet tæppe, for at give en bedre akustik.
Efter vi kom hjem fra Paris, tog jeg kontakt til de to Menighedsråd for at forhøre mig, om de
er interesseret i et samarbejde.
Tovholderne på projektet er Rigmor Bruun, Peter Garde og Anna Jensen. Tovholderne er med
til at sparre omkring vægtæppet.
Min interesse for billedvævning er opstået under min uddannelse, da jeg var med studiet i
Paris. Der så vi Les Gobelin, som er det sted, hvor Dronningens Gobeliner er vævet. DerudSide 3 af 5

over havde jeg et forløb omkring billedvævning, hvor jeg blev optaget af, hvordan jeg som
tekstildesigner kan designe tekstile værker fra bunden. Jeg har været i praktik hos Ribe Væv
ved billedvæver Mona Lise Martinussen for at dygtiggøre mig og lærer flere teknikker inden
for billedvævning. Fra oktober i år deltager jeg på Laugets Vævekurser på, Faglig uddannelse
i billedvævning, som er en uddannelse på aftenskole over 3 år.
Efter jul starter jeg egen virksomhed med billedvævning, hvor jeg vil kunne billedvæve til fx
privat, virksomheder, kirker osv. Derudover vil jeg gerne undervise på fx aftenskole, højskole, efterskoler og privat.
Jeg vender tilbage med mere nyt om vægtæppet når jeg er videre i min designproces. I kan
følge med på min hjemmeside http://theaconradsen.wixsite.com/portfolie og på instagram på
Thea Conradsen, hvor jeg vil lægge billeder op af processen.
Venlig Hilsen
Thea Conradsen
Tlf. 61 54 63 99

Starter tirsdag den 2. oktober 2018, kl. 9 til 10.30 i Johannes
Kirken.
Velkommen til forældre med babyer mellem 0-10 måneder til en lektion på 40-50 minutter
med kirkesanger Bettina Holdt Sørensen.
I samarbejde med Brørup sogn tilbyder Malt og Folding sogne Babysalmesang.
Efter Babysalmesang er der kaffe/te. Tilmelding til Bettina Holdt Sørensen på tlf. 6128 3949.
 Babysalmesang er gratis.
 Der er plads til ca. 15 babyer på holdet.
 Tirsdag kl. 9.00-10.30 i Johannes Kirken i Brørup
 Datoerne er den 2. oktober og 8 tirsdage frem. Babyerne og deres forældre medvirker ved
en gudstjeneste.
 I alt 8 gange og hver lektion varer ca. 40-50 minutter.
 Medbring et tæppe/dyne, som barnet kan ligge på.
Hvad er babysalmesang?
Babysalmesang er sang, musik og bevægelse for baby og en voksen med udgangspunkt i
salmerne.
Vi synger, danser og vugger salmers stemning ind i de små, vi lytter til musik og puster sæbebobler, så der opleves med sanserne.
Vi opholder os i kirkerummet under hele forløbet.
Alle kan være med – din stemme er den smukkeste for dit barn, blot skal du have glæden
ved at bevæge dig sammen med dit barn.
Efter hver lektion vil der være en kop kaffe/te og tid til hyggesnak.
Velkommen!
Her kan hentes en folder om Babysalmesang:
babysalmesangfolder efterår2018 Tryk (”Crtl + højre klik samtidig”)
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Salmecafé i Folding Kirke.
– måske noget for dig, der kan lide, at synge og hygge dig samtidigt??
Salmecafé er en halv times salmesang i Folding kirke én gang om måneden - vi synger fx efter årstiden eller dine yndlingssalmer.
Derefter kaffe/the og en småkage og snak i Graverhuset, hvor der krydres med en lille historie, en sang fra højskolesangbogen, en spritny salme eller sang.
Første torsdag i måneden fra kl. 10- ca. 11.15. Første gang den 2. oktober 2018
Salmecaféen holder åbent fra oktober til og med marts.
Kom og syng frisk fra leveren ganske gratis.
Vær velkommen!
På vegne af Malt og Folding menighedsråd
Lene Bordorff - Organist

Gudstjenester:
Dato
9/9
16/9
Torsdag 20/9
23/9
30/9
7/10

Malt
9.00
10.30
19.00
17.00*)
Ingen Gudstjeneste-*)

Folding
10.30
9.00
10.30
10.30
Ingen Gudstjeneste*)

Bemærkninger

Temagudstjeneste: Næstekærlighed
Høstgudstjeneste
*) Høstgudstjeneste
*) Der henvises til Johannes Kirken i Brørup

Døbte:
I Folding Kirke:
5. aug.
Ida Rankenberg Nielsen
I Malt Kirke:
12.aug.
Malte Haarhr Michaelsen

Vielser:
Folding Kirke:
18. aug.
Rikke Juliane Duborg Rasmussen og Morten Kehlet Varberg Mortensen.
25. aug.
Dorte Neumann og Per Sørensen
Malt Kirke:
4. aug.
Camilla og Per Bährentz Petersen
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