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Malt Folding lejlighedskor m. fl.

“Luther by night” udi Brørup by…
Gutinder og gutter - kom og syng for Luther!
Andagt og koncert i Johanneskirken 8. sep. 2017 kl. 20 ca.
Vi øver 4 onsdage i træk.
Første gang onsdag 16. august kl. 19 i Folding kirke.
Vi skal synge ting, der er til at gå til, så vi kan nå, at blive klar til en lille hyggelig koncert i Johanneskirken, hvor vi også skal synge sammen
med Holsted kor og Johanneskirkens ungdomskor.
Glæder os til at se nogle sangglade mennesker.
ALLE ER VELKOMNE i lejlighedskoret. Kom og vær med.
Venlig hilsen
Anna og Lene
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Udendørs dåb og gudstjeneste.
Malt Menighedsråd har på sit seneste møde besluttet at gudtjenesten den 6. august
afvikles som en udendørs gudstjeneste, på ”Herrens Mark”, lige syd for Kirkegårdsmuren.
Musikken til denne gudtjeneste leveres af et seks mands blæserorkester.
For at gøre det ekstra godt, er der også en barnedåb.

Luther By Night i Brørup
2017 er jubilæumsåret 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:










Vores Borgmester Egon Fræhr vil holder åbningstalen.
Man kan møde ”Pesten folk” der vil fortælle om pesten i vores område.
Der vil være udstilling i vinduerne til tomme butikker med ting fra den tid.
Der vil drage munke rundt i byen, der er frustrerede over de ”nye” tiltag.
En rygtesmed, der beretter om ting på grænsen til det usande.

Man kan møde et heste optog.

Man kan møde Skipper Clement, der værger ridder til sin hær.
Klare man ikke optagelsesprøven, så

Bliver man sendt i ”Skær silden” hvor man møder djævlen og
hans folk.

Der vil være skøger der flagre rundt og jagter munke og præster.

Tre kor optræder med musik fra den gang.

For de yngre er der et ”Luther-løb” med indlagte poster med opgaver, der skal løses. Gennemføres løbet vinder man en ”Luther-nøgle”
Midt på gaden møder man præster der står ved kirkedøren fra Wittenberg, og her kan
lave sin(e) tese(r) og slå op på kirkedøren.
Johannes Kirkens tårn vil være åben, så man kan se ud over hele sceneriet.
Markedsrestauranten vil sælge mad og drikke fra den tid.

Vi kan bruge hjælp til forskellige opgaver:
Statister og medvirkende, og folk med rigtige hænder til praktisk arbejde.
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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.

Gudstjenester i Juli.
Dato
2/7
9/7
16/7
23/7
30/7
6/8

Malt
09.00
10.30
10.30

Folding
10.30
09.00
09.00
-

13/8

-

10.30

Føvling præsten
Føvling præsten
Ingen tjeneste
Føvling præsten
Udendørs gudstjeneste med blæserorkester

Alle ønskes en god sommer.
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