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Sogneudflugten til Føhr.
Gravstenene i lapidariet på kirkegården ved Malt Kirke.
Indvendig kalkning af Folding Kirke.
Luther by night.
Dåb
Gudstjenester i juni og juli.

Sogneudflugt til den tyske ø, Föhr torsdag d. 1.juni.
Se nærmere omtale af udflugten i kirkebrevet fra marts. Alle pladser
er nu besat.
Dette er speciel information til deltagerne: der bliver opsamling 2 steder i år, nemlig:
kl.7.45 ved Malt Kirke og
kl.8.00 ved Folding Kirke. Husk pas
Der serveres formiddagskaffe i bussen, og da frokosten først indtages på øen kl.13.30, bedes
man selv medbringe en god bid brød til kaffen.
Ca. kl.18. Forventet hjemkomst.
Venlig hilsen, arrangementsudvalget
Gravstenene i lapidariet på kirkegården ved Malt Kirke
Et lapidarium er et område ved en kirkegård, hvor særligt bevaringsværdige gravsten opstilles, efter et gravsted er blevet nedlagt.
Vi har nu så mange gravsten i lapidariet, at vi skal have ryddet op i gravstenene, og destrueret de sten, der ikke er bevaringsværdige.
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Reglerne om gravminder reguleres i henhold til lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde kapitel 3 og 4. Samt vejledning nr. 9682 af 10/09/2014 §§ 18 og 19.
Når indehaveren af brugsretten til et gravsted ikke fornyer brugsretten, kan pågældende fjerne mindesmærke og planter. Mindesmærker og planter der ikke fjernes af gravstedsbrugeren
hjemfalder (= overgår ejendomsretten) til kirkegården.
Kirkegården kan derefter sælge tingene, dog ikke hvis der er tale om registrerede gravminder. Dette fremgår af mærke på stenen og/eller af kirkegårdsbogen.
Indskrift på gravstenene skal fjernes og gravstenene slås i stykker.
Malt Menighedsråd skal derfor opfordre de personer, der har gravsten fra nedlagte
gravsteder stående i kirkegårdens lapidarium om at hjemtage disse inden den 15.
august 2017.
De gravsten der endnu står i lapidariet efter denne dato vil herefter tilhøre Kirkegården, og
de vil blive destrueret, hvis de ikke er erklæret bevaringsværdige.

Kalkning af kirken i Folding.
Menighedsrådet har besluttet at kalke kirken indvendigt. Samtidig males vinderne indvendigt.
Det er 20 år siden kirken sidst er kalket og det var i forbindelse med den store
renovering før kirkens 100 års jubilæum.
Arbejdet vil blive udført i løbet af sommeren og der vil være gudstjeneste og anden kirkelig
handling som der plejer.

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.
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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 ”Skærsilden” 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.
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.

Dåb:
Folding kirke
7/5 Malou Riisager Lund
7/5 Frida Amstrup Lassesen
Malt kirke
21/5 Hanne Sørensen
21/5 Sophia Tirsbæk Andersen
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Gudstjenester i juni/juli måned:
Dato
4/6

Malt
10.30*

Folding
09.00*

5/6

-

10.30

11/6
18/6
25/6
2/7
9/7
16/7
23/7
30/7
6/8
13/8

14.00
9.00
10.30
09.00
10.30
10.30
-

09.00
10.30
09.00
09.00
9.00

Pinsedag *kirkekaffe. Velkommen til vores nye organist Lene Bordorff.
Andagt på Ladelund Efterskole kl. 20.00
Sommermøde

Morten Sørensen
Morten Sørensen
Ingen tjeneste
Morten Sørensen

Kirkebrevet holder sommerferie i juli måned og udkommer således igen til august.

God Sommer.
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