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Anderledes musik til gudstjeneste i Malt.
Søndag d. 6. august var der som sædvanlig gudstjeneste i Malt Kirke, men denne dag med
en meget usædvanlig musikledsagelse. Da vores nyansatte organist Lene
Bordorff havde ferie, var der hyret et 6-mands blæserorkester (Kongeå
Blæserorkester) til at stå for spil mm.
(Billedet er af et andet orkester. Red.)

De spillede både præ- og postludium og ledsagede de fleste af salmerne. De fyldte godt i
kirkens tårnrum, og da der samtidig var barnedåb med en del dåbsgæster, var kirken næsten
fuld. Det var meget festligt og oplivende at deltage i og kan fint gentages ved given lejlighed.
Lone Knudsen

Luther by night i Brørup – Program.

Programmet findes på side fem i dette kirkebrev.
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Folkemøde i Ribe – 12. til 15. oktober – Fejring af reformationen.
I dagene 12-15. oktober fejres reformationen i Ribe med et væld af arrangementer. Der er fx
jazz gudstjeneste med biskop Elof Westergaard. Nicolas Kock Kvartet, der er
guidede byvandringer, der er teater og satire, udstillinger, forfattermøder og
debatter. Til flere af arrangementerne er det muligt at tilmelde sig så man er
sikker på en plads. Se de fulde program og tilmelding på Ribe Stifts hjemmeside:
http://folkemodeiribe.dk/folkemoede/program/
Anna Jensen – Sognepræst
Høstgudstjenester i Malt og Folding Kirker.
Malt og Folding menighedsråd inviterer til hyggelige høstgudstjenester hhv. søndag den 17.
september i Folding kirke kl. 14.00 og søndag den 1. oktober i Malt kirke kl. 17.00.
Søndag den 17. september kl. 14 fejrer vi en festlig høstgudstjeneste i Folding kirke. Der vil
blive afsunget høstsalmer. Efter gudstjenesten vil dansen gå under kyndig
instruktion af Bodil Pedersen sammen med folkedansere i flotte dragter. 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 og
æblekage. Kridt skoene og kom til høstgudstjeneste.
Søndag d. 1. oktober kl. 17.00 inviteres til endnu en hyggelig høstgudstjeneste i Malt kirke.
Salmesangen ledsages denne aften af violin. Efter gudstjenesten spiser vi
sammen i kirkerummet, alle opfordres til at medbringe en lille ret mad som
sættes på det fælles buffetbord. Medbring bestik og tallerkener.
Menighedsrådet sørger for drikkevarer.
I høsten stiger solen op. Glæder os til at se jer!
Anna Jensen – Sognepræst
Malt Folding Litteraturkreds.
Litteraturkredsen begynder ny vintersæson mandag d. 25. september kl 19.00 i
konfirmandstuen i Folding Præstegård. Vi skal læse: Men sko må jeg ha´ af Linda Lassen.
Romanen handler om to skæbner i Sydslesvig før genforeningen, og de helt særlige vilkår de
var underlagt. Forfatteren kan noget med at skildre de stille eksistenser, så man lever med
dem. Nye medlemmer er velkomne.
Rigmor Bruun
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Voksenkor ved Folding og Malt kirke.

Syng med fra onsdag den 13. september og frem til og med 1. søndag i advent.
Der øves i konfirmandstuen ved Folding præstegård om onsdagene fra kl. 19-21 inklusiv
kaffepause.
Koret medvirker afslutningsvis ved 1. søndag i advent både i Folding kirke kl. 9 og i Malt kirke
kl. 10.30. Det er gratis at gå til kor.
Vær velkommen…
Lene Bordorff

Åben konfirmandforberedelse.

Konfirmander 2017

konfirmander 1950

”Dengang jeg gik til præst, der skulle vi lærer salmevers uden ad”. Sådan var det engang,
men sådan er det bestemt ikke mere. Konfirmandforberedelse i dag baseres på moderne
pædagogiske principper, hvor konfirmanderne deltager aktivt. Flere konfirmander har udtalt at
de hellere vil til præst end i skole, fordi det er sjovere – men lærer de også noget? Måske er
der nogle voksne der trænger til at få deres konfirmandlærdom genopfrisket?
Derfor vil al konfirmandforberedelse i år være åben for alle der ønsker at deltage. Er du
forældre, kirkegænger eller bare nysgerrig er du velkommen til at være med. Du kan være
med igennem hele forløbet, eller enkelte gange. Af hensyn til planlægning skal bedes du dog
melde til sognepræsten senest 2 dage før. Hvis man som voksen deltager i
konfirmandforberedelsen deltager man på lige fod med konfirmanderne – man kan altså ikke
komme og ”se på”. Dvs. man deltager i diskussionerne, er med i legen, osv.
Konfirmandforberedelsen finder sted tirsdage kl. 8.00-9.30 i Malt og onsdage 7.45-9.15 i
Folding.
Anna Jensen - Sognepræst
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Gudstjenester i september:
Dato
3/9

Malt
10.30
Konfirmandindskrivning
og kirkekaffe

Folding
Bemærkninger
19.00
Konfirmandindskrivning
og kirkekaffe
Der henvises til Føvling
10.30

17/9

10.30

14.00
Høstgudstjeneste.
Efterfølgende folkedans
og æblekage.

24/9

9.00

10.30 dåb

17.00
Høstgudstjeneste.
Efterfølgende
fællesspisning.

10.30

10/9

1/10

Døbte:
Malt:
6/8 Aksel Kragsig Skov
20/8 Mathilde Johanne Lyth Nordahl
Folding:
12/8 Malthe Kjær Thomsen
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Program
Luther by night i Brørup
Fredag d. 8. september 2017
Kl. 17 til 21.
Fejring af Martin Luthers teser på Wittenberg kirkedør for 500 år siden starter med:
Kl.17.00



Kl. 18.00

Kl. 18.30

Kl. 19.00

Kl. 20.00

Kl. 20.30


hejsning af et Luther flag på den store flagstang på Torvet i Brørup.
Derefter åbningstale ved Borgmester Egon Fræhr.
Pestens folk ved Rigmor Bruun fortæller om pesten betydning for Folding og omegn.
De tre kor: (Holsted Motetkor, Johannes Kirkens kor og Malt/Foldnings lejlighedskor) giver
første optræden på torvet.
De tre kor optræder ved Brugsen.
De tre kor kan høres på SAXO Torvet.
De tre kor udfolder sig på Grønne plads.
De tre kor og alle der har lyst går i position fra Torvet til Johannes kirken under ledelse af
trompetisten Jørgen Smidt, der synges ”Vor gud han er så fast en borg”.

Kl. 21.00
 Aftensang i Johanneskirken under ledelse af provst Anne Marie Erbs, korene og
trompetisten.
Under hele arrangementet kan du møde:
 to katolske præster, som du kan få en snak med.
Og her ud over kan opleves:
 Tesedør (midt i Nørregade) hvor du kan sætte din egne teser op (en sætning eller en
argumentation). Du får hjælp at en præst. Det behøver ikke at være en kirkelig tese, det kan lige
så godt være en tese til byrådet.
 Skærsilden (i fodgængertunnelen under jernbanen), hvor du møder djævlen i røg, larm og hørm.
Du kan blive renset for synd eller fortabes i helvede.
 Du kan blive optaget som ridder i Skipper Clemens hær. Hans bondehær besejrede i 1534 den
jyske adelshær, der var sendt ud for at knuse oprøret. Slaget stod nær Hærvejen.
 I skriftestolen (ved Brugsen), kan du bekende dine synder til en præst. Du får bud på at udføre
bodshandlinger, hvorefter du får absolutionen.
 I Hoppekirken på Den Grønne Plads kan små og lidt større børn muntre sig.
 Lutherløbet er for skolebørn. Et orienteringsløb med fem poster, hvor man skal løse opgaver under
vejs. Løbet begynder og slutter hos Othello bageren. Gennemført løb giver en Lutherkage som
præmie.
 Johannes kirken er åben for besøg, og der er mulighed for at komme helt op i kirketårnet og få en
fin udsigt over byen.
 ”Pesten folk” der vil fortælle om pesten der udryddede Folding og hærgede egnen.
 Udstilling i vinduerne i tomme butikker med ting fra den tid.
 Der vil drage munke rundt i byen, frustrerede over at de ”nye” tiltag og at de ikke kan blive gift.
 En rygtesmed beretter om ting på grænsen til det usande.
 Der vil være skøger. der flagrer rundt og jagter munke og præster (og måske dig).
 Der kan mødes to, der spiller på sækkepibe og drejelire.
 Kædedans kan opleves, og du må danse med.
 Markedsrestauranten sælger på Torvet mad og drikke fra reformationstiden.
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