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Præstens klumme...
Sognepræst Jane Vig Fanø

Det er sommer. Børnene har
allerede fået fri fra skole, og de
voksne følger snart efter. Naturen
er ikke længere lysegrøn – den er
snarere mørkegrøn og farverig, og
alt står i fuldt flor omkring os.

SOGNEPRÆST, kbf
John Friis Løvschal

Om ikke så længe kan vi høste
naturens gaver. Både i vores haver
og drivhuse, men også i det større
perspektiv dét, som landmændene
har sået på markerne over hele
landet.

og måske kolonihaver. Her er den
traditionelle høstgudstjeneste blevet
erstattet af en takkegudstjeneste.
Men uanset om man bor på landet
eller i byen, og uanset om der
er tale om landsamfundets mere
traditionelle høstgudstjeneste eller
storbyens takkegudstjeneste, så er vi
dog alle fælles om, at vi retter vores
tak og vores taknemmelighed et
andet sted hen end til os selv.
Vi er fælles om en tak til Gud.
En tak for alt det, som vi høster.
En tak fordi vi er en del af Hans
skaberværk. Og en tak for det liv,
som vi er blevet givet. Og så takker
vi for alle de mennesker, som vi
har fået lov at dele det liv med.
De mennesker som giver vores liv
værdi og mening, og som skaber
overflod i vores liv.

SOGNEPRÆST
Jane Vig Fanø

Tidligere var det sådan, at man
måtte vente tålmodigt på det hele.
Men i vores moderne tid, der høster
man jo hele året rundt. Og det
som vi ikke høster selv, det kan vi
købe i butikkerne. Vi kan få friske
varer i supermarkedernes frugt og
grøntafdelingerne - selv i de mørke
og kolde vintermåneder.
På den måde er vi måske faldet lidt
ud af årets rytme.

Kirke- og kulturmedarbejder

Karen Damsgaard-Bruhn

”I gamle dage” holdt man nogle
vældige høstgilder, når høsten var
godt i hus. Og man fejrede det også
i kirken med en høstgudstjeneste.
Det gør man stadig – i hvert
fald på landet. I byerne har
høstgudstjenesten efterhånden
fået et andet præg, fordi høsten i
byerne mere har noget at gøre med
køkkenhaver, drivhuse, bærbuske
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Og selv om vi godt ved det, så er
det altid godt at blive mindet om,
at alle gode gaver de kommer
ovenned, så tak da Gud, ja pris dog
Gud for al Hans kærlighed.
Jane Vig Fanø

Kirkeblad nr. 41:

Orientering om det
kommende valg.

Se også artiklen side 14

Kirkerne på
Facebook:
www.facebook.com/
SoftenFoldbyKirker

Menighedsrådenes visioner
nu og fremadrettet

Vores to menighedsråd arbejder
meget tæt sammen for at løfte
den store spændende opgave det
er at have to så aktive og medlevende sogne.
I dag fungerer vi som to selvstændige råd med fælles økonomi og i kraft deraf fælles
regnskab. Dette tiltag er taget for
at kunne betjene vore to sogne
bedst muligt, forstået på den
måde at alle vore ansatte er fælles og vi derfor kan bruge dem
der, hvor behovet er.
Rent præstemæssigt har vi jo i
mange år haft fælles præster, fælles konfirmationsundervisning og
fælles kirkekontor.
Alle vore ansatte er i dag ansat
under en arbejdsgiver i stedet
for en procentvis ansættelse hos

to forskellige menighedsråd og
dette betyder for os at vi kan
nøjes med et lønregnskab og
ikke sidder og skriver fakturaer
til hinanden. Dette giver en ikke
uvæsentlig besparelse, der kommer alle vore aktiviteter til gode.
I den forløbne periode har vi
forsøgt at optimere medarbejderstaben således at administrationen er holdt på et minimum
og vi har derfor haft råd til flere
hænder til betjening af sognene.
Dette betyder at vi ved ferier og
fridage stadig har personale på
arbejde og vi står således ikke
uden betjening.
Ved at optimere medarbejderstaben og være i stand til at
flytte arbejdskraften efter behov,
tror vi på at vi kan opretholde

og måske endda øge de mange
spændende tilbud, som vi i dag
allerede har.
De to siddende menighedsråd
arbejder helt klart frem mod en
endelig sammen-lægning, da
dette vil forbedre betjeningen
af sognene og forenkle mange
arbejdsgange.
Ved en eventuel sammenlægning vil de to menighedsråd
være ligestillede, det betyder at
det ene sogn ikke kan ”herske”
over det andet. Dette betyder
også at vi som sogne stadig vil
have samme indflydelse som
hvis vi var to selvstændige menighedsråd. Sammenlægningen
vil også betyde at vi er flere til at
løfte de mange arbejdsopgaver i
menighedsrådet.
På orienteringsmøderne op til
valget, vil vi fortælle om, hvad
vi arbejder og har arbejdet med
i den periode der er gået. De
forskellige aktiviteter vil blive
præsenteret og gennemgået,
af de personer der har stået for
dem.

Til efteråret er der valg til
menighedsrådene og dette
valg vil være afgørende for,
hvordan de næste års arbejde
kommer til at foregå.

William Kragelund, formand
Foldby menighedsråd

Valg til menighedsrådet 2016
Foldby og Søften sogne afholder

fælles orienteringsmøde

om det kommende menighedsrådsvalg. Orienteringsmødet
afholdes i Søften/Foldby sognegård, Skolevej 7 i Søften

Tirsdag 13. september kl. 19.00

Umiddelbart efter orienteringsmødet afholder begge sogne egne opstillingsmøder.

Vil du være med at påvirke menighedsrådets sammensætning i de kommende år, vil vi opfordre alle
interesserede til at møde op denne aften. Kommer der flere lister, afholdes der valg 8. november.
Kommer der efter opstillingsmødet kun en liste, aflyses valget. Det er derfor vigtigt, at du møder op til
opstillingsmødet. Læs nærmere om reglerne for valget på kirkeministeriets hjemmeside
under ”Bekendtgørelse af lov om valg til menighedsråd”.
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Årets konfirmander 2016
Privatfoto

S Ø F T E N K I RKE
Lørdag d. 16. april

Kl. 9.30: Jane Vig Fanø

Kristian Braad Rasmussen, Marcus
Flaathen Nielsen, Oliver Adler Sehested Juul, Karoline Rask Kristoffersen, Jasmin Loft Sørensen, Andrea
Helene Serup Mouridsen, Maria
Lilly Bühring Rasmussen, Jeppe
Dykjær Mikkelsen, Peter Knakkergaard Boye-Nielsen, Astrid Maria
Andersen

Kl. 11.00: Jane Vig Fanø

Mads Windfeldt Bording, Signe Ejbye Vadsted, Emma Ejbye Vadstrup,
Olivia Kirkeby Bondgaard, Dennis
Tankred Hansen, Lucas Gudmann
Høegh Dreier, Clara Siv Lindgaard,
Casper Green Hesel, Mathilde
Høstgaard Bramming, Victor Herlev
Nørager.

S Ø F T E N K I RKE
Lørdag d. 23. april

Kl. 9.30: Jane Vig Fanø

Kathrine Hjort Hansen, Anne Lindhardt Raunsø, Casper Worm Andersen, Rasmus Vestergaard, Katrine
Weiby Guss, Jacob Kryger Dyekjær,
Andreas Homann Pilgård, Sebastian
Zielke Møller, Sofie Brund Johannsen, Therese Vassard Andersen.

Kl. 11.00: Jane Vig Fanø

Thomas Husted Bønding, Signe
Dalsgaard Jørgensen, Johan
Mandrup Sahl, Sebastian Kjer, Freja
Kjer, Louise E. O. Olesen, Helene
Sejr Astrup, Rikke Marie Vinther
Larsen, Andreas Bach Ryevad, Maja
Svane Drenth.
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F O L D B Y K I RKE
Lørdag d. 30. april

Kl. 9.30: Jane Vig Fanø

Emilie Kirstine Brix, Mikkel Brorson
Christensen, Alberte Roest Espersen, Mads Højgaard Bech Hald, Simon Gram Larsen, Emma Fredslund
Pedersen, Jacob Storm Søndergaard, Astrid Haslev Sørensen, Peter
Ankit Bach, Asger Brøgger Andersen, Tilde Augusta Bruun, Malou
Styver Elmstrøm, Rasmus Styrbæk
Gjettermann, Adam Pineda Nederby.

Kl. 11.00: Jane Vig Fanø

Mathias Kjærgaard Larsen, Victor
lenk-Hansen, Andreas Nielsen,
Cecilie Søby, Kasper Wissendorf,
Mads Rosenlund Brogaard, Oliver
Jens Enevoldsen, Amalie Henderson, Morten Secher Johansen,
Mads Brund Nielsen, Jacob Ejsing
Pedersen, Pernille Mai Pedersen,
Emma-Sofie Bech Svendesen, Astrid
Vendelbo.

F O L D B Y K I RKE
Lørdag d. 07. maj

Kl. 11.00: John Løvschal
Anna Elisabeth Staun
August Kier Graversen
Camilla Kodal Nielsen
Cecilie Friis Pedersen
Josephine Daugbjerg
Kåre Stougård Miller
Mathias Løngård Friis GodtfredRasmussen
Mathilde Voldborg Andersen
Nete Trøjborg Rasmussen
Rosa Holst Bach
Simon Højen Thorup

Konfirmationsdatoer
2017 - 2018 - 2019 - 2020
Konfirmation Søften Kirke 2017
Nuværende C-klasse 22.april kl.9.30 og kl.11.00
Nuværende A-klasse 13.maj kl.9.30 og kl.11.00
Nuværende B-klasse 20.maj kl.9.30 og kl.11.00
Konfirmation Søften Kirke 2018
Nuværende A-klasse 05.maj kl.9.30 og kl.11.00
Nuværende B-klasse 28.april kl.9.30 og kl.11.00
Nuværende C-klasse 21.april kl.9.30 og kl.11.00

Konfirmation Søften Kirke 2019
Nuværende A-klasse 27.april kl.9.30 og kl.11.00
Nuværende B-klasse 4.maj kl.9.30 og kl.11.00
Nuværende C-klasse 11.maj kl.9.30 og kl.11.00
Konfirmation Søften Kirke 2020
2.maj nuværende A-klasse kl.9.30 og kl.11.00
8.maj nuværende C-klasse kl.9.30 og kl.11.00
9.maj nuværende B-klasse kl.9.30 og kl.11.00
Konfirmation 2017 Foldby Kirke
Friskolen i Hinnerup 29.april kl.11.00
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Korsholmskole 06.maj kl.9.30 og kl.11.00
Konfirmation 2018 i Foldby Kirke
Friskolen i Hinnerup 14.april kl.11.00
Korsholm Skole 12.maj kl.9.30 og kl.11.00
Konfirmation 2019 i Foldby Kirke
Friskolen i Hinnerup 17.maj kl.11.00
Korsholm Skole 18.maj kl.9.30 og kl.11.00
Konfirmation 2020 i Foldby Kirke
25.april Korsholm Skole kl.9.30 og kl.11.00
16.maj Friskolen

BØRNEKLUBBEN er en klub for de 4 - 8 årige

"Spiren"
Vi leger, synger og lytter
til fortællinger fra Bibelen.
Vi laver også tit kreative
ting eller klæder os ud og
spiller teater, bager kager
i køkkenet, tager på
skattejagt og andet.

20. august:
Jesus og børnene – vi laver bål og pandekager
3. september:
Jairus´ datter – vi tager på skattejagt
17. september:
Drengen med madpakken - græshoveder
og bageværksted
Det er sjovt og hyggeligt at være med i Spiren.

Vi mødes hver anden lørdag i sognegården, Skolevej 7 i Søften kl. 9.30-11.30,
med mindre der står noget andet i programmet.
Du kan høre mere hos Johanne Marie Løvschal, 86985144 eller kirke- og kulturmedarbejderen

Babysalmesang i Foldby og Søften
Salmesang for babyer er tæt samvær mellem voksen og barn. Vi synger både salmer og børnesange, bruger rim og remser, danser, leger med balloner og sæbebobler. Alle kan være med
- lige meget hvordan man selv synes ens stemme lyder, er den det smukkeste, der findes for ens
barn. Babysalmesang er for babyer fra 2-10 måneder med ledsager. Det ledes af kirke- og kulturmedarbejderen, og det er gratis at være med.

Alle babyer fra sognene er velkomne i begge kirker.
Efter sangen er der kaffe i sognegården.

Babysalmesang begynder i Søften Kirke fredag d. 19. august kl 10.

Efter efterårsferien rykker vi til Foldby Kirke
Info og tilmelding:Tlf.: 2179 4783 eller på sognemedhjalper@soeftenkirke.dk
Venlig hilsen Karen Damsgaard-Bruhn

SOMMERmorgen SANG og en kort andagt i sommerperioden
Præludium - Salme - Morgenbøn - Tekstlæsning
Salme - Fadervor - Salme - Postludium

Liturgi: Sognepræst Jane
Fanø og John Løvschal

Søften Kirke Onsdage kl. 9

Vi slutter med en kop kaffe
i våbenhuset, inden vi ønsker hinanden en god dag,
og går til dagens gøremål.

Foldby Kirke Torsdage kl. 9

29. juni - 6.-13.-20.-27. juli - 3. august
30. juni - 7.-14.-21.-28. juli - 4. august
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Juniorklubben "Råhyggen"
Råhyggen er for dig, der går i 4.- 6. klasse.
Vi mødes hver anden tirsdag kl. 18.30 – 20.30
i Søften-Foldby sognegård, Skolevej 7 i Søften.

Vi spiller spil og leger.
Vi griller, spiser is og kage.
Vi lærer bibelen, kirken og
kristendommen at kende.

Vi taler sammen, er kreative, sjove, skøre, alvorlige og seriøse sammen.
23. august: Kom og hør om Josef og hans søskende
– og vær med til vinter OL
6. september: Josef i Egypten
– kan du bygge en pyramide?
20. september: Er mad vigtigst?
Vi laver burgere og lækker dessert

Du kan høre mere og tilmelde dig hos kirke- og kulturmedarbejderen

M i n i ko n f i r m a n d e r
I efteråret bliver der minikonfirmandundervisning for 3. klasse på Korsholm Skole. Jeg kommer ud med
invitationer efter sommerferien.
Venlig hilsen
Karen,
Kirke- og kulturmedarbejder

			

Slip kreativiteten løs –
en dag med moderne ikoner

Lørdag d. 8. oktober kl. 9.30-15 er der kreativ dag i sognegården. Temaet er moderne ikoner.

Vi skal tale lidt om forskellen mellem de traditionelle ortodokse
ikoner og moderne ikoner, men mest af alt skal vi selv være
kreative. Vi skal lege med forskellige materialer, former og udtryk og bare slippe kreativiteten løs.
Der kræves ingen forudsætninger for at være med. – Kun lysten
til at lege med pensel og palet.
Der serveres en let frokost, kaffe og kage undervejs. Pris 50 kr.
Tilmelding inden 1/10 til Kirke- og kulturmedarbejder Karen DamsgaardBruhn på mail: sognemedhjalper@soeftenkirke.dk eller tlf.: 21 79 47 83
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gudstjenester og arrangementer
Foldby
  
			

Kl. 09.00:
Jane Vig Fanø   

  
   

Søften
ONSDAG den 29. juni
SOMMERmorgenSANG
  

Kl. 09.00:
Jane Vig Fanø

TORSDAG
den 30. juni
							
SOMMERmorgenSANG 			
   Søndag den 03.
   6. søndag efter Trinitatis

juli
  

Kl. 11.00:
Jane Vig Fanø

          ONSDAG

			

Kl. 09.00:
Jane Vig Fanø		

Kl. 11.00:
John Friis Løvschal

den 06. juli
SOMMERmorgenSANG
  

Kl. 09.00:
Jane Vig Fanø

TORSDAG den 07. juli
SOMMERmorgenSANG
  
  Søndag den 10. juli
   7. søndag efter Trinitatis

   

                              ONSDAG den 13. juli
			
SOMMERmorgenSANG
  

Jane Vig Fanø

Kl. 09.00:

    

Jane Vig Fanø

		

			

Kl. 09.00:
John Friis Løvschal

Kl. 11.00:
John Friis Løvschal

			

TORSDAG den 14. juli
SOMMERmorgenSANG
  Søndag den 17. juli

Kl. 11.00:

Jane Vig Fanø

   8. søndag efter Trinitatis		

  ONSDAG den 20. juli
SOMMERmorgenSANG
  
TORSDAG den 21. juli
SOMMERmorgenSANG
  Søndag den 24. juli
   9. søndag efter Trinitatis

Kl. 09.00:
   John Friis Løvschal
		

   

ONSDAG den 27. juli
SOMMERmorgenSANG
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Kl. 09.00:

    

Kl. 09.00:
   John Friis Løvschal

Foldby
Kl. 09.00:
John Friis Løvschal

    

Søften
TORSDAG den 28. juli
SOMMERmorgenSANG

           Søndag den 31.
10. søndag efter Trinitatis

			

			

Kl. 09.00:

juli

		

     

ONSDAG den 03. august
SOMMERmorgenSANG
  

John Friis Løvschal

TORSDAG den 04. august
  SOMMERmorgenSANG

Kl. 11.00

   Søndag den 07. august

John Friis Løvschal

Kl. 11.00
Jane Vig Fanø 		
			

Kl. 14.30-15.30:
			
		

Kl. 11.00:

John Friis Løvschal

Kl. 9.30-13.00:
  

			

Kl. 11.00:

John Friis Løvschal

		

Kl. 09.00:
   John Friis Løvschal

11. søndag efter Trinitatis				
   Søndag den 14. august   
12. søndag efter Trinitatis 		

   Søndag den 21. august

    

13. søndag efter Trinitatis				
Friluftsgudstjeneste på boldbanerne ved klubhuset

FREDAG den 26. august

Sogneeftermiddag

     

		

   Søndag den 28. august
14. søndag efter Trinitatis				
   Søndag den 04. september
15. søndag efter Trinitatis			

Kl. 11.00:

Jane Vig Fanø

			

Kl. 09.30:

John Friis Løvschal

LØRDAG den 10. september
Kirkehøjskole   
   Søndag den 11. september
16. søndag efter Trinitatis			

TIRSDAG den 13. september
			

Kl. 10.00:

Jane Vig Fanø
- se side 16

Kl. 09.30:

Jane Vig Fanø

Kl. 19.00:

Orienteringsmøde i Sognegården
ONSDAG den 14. september     

"Gud - hvor det smager..." - for børn
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Kl. 17.00:

Jane Vig Fanø

Gudstjenestelisten fortsætter på næste side

Foldby

TORSDAG den 15. september

		

Søften

Se omtale næste side

Kl. 17.00:                FREDAG den 16. september

Jane Vig Fanø		

"Gud - hvor det smager..." - for børn

Kl. 11.00:

John Friis Løvschal

     

  Søndag den 18. september
17. søndag efter Trinitatis
HØSTGUDSTJENESTE - Kirkefrokost

			

   

Kl. 19.30:
Koncert

Lørdag den 24. september
  Dåbsgudstjeneste
				

Jane Vig Fanø

   Søndag den 25. september
   18. søndag efter Trinitatis

Jane Vig Fanø

   			

HØSTGUDSTJENESTE - Kirkefrokost

Kl. 11.00:

Kl. 11.00:

			

TIRSDAG den 27. september   
"Gud - hvor det smager..." - for voksne

Kl. 17.30:
Jane Vig Fanø

Sogneudflugt

FREDAG den 30. september

Sogneudflugt

		

Kl. 11.00:

Jane Vig Fanø

Se omtale side 13

   Søndag den 02. oktober
19. søndag efter Trinitatis			

        Kl. 09.30:

Jane Vig Fanø

Lørdag den 8. oktober kl. 9.30-15.00: Kreativ dag i Sognegården
Sognets beboere og sognebåndsløsere kan få gratis transport til
gudstjenester og andre arrangementer. Hinnerup Taxa tlf. 86 91 14 14

TorsdagsCafé

i Søften-Foldby Sognegård

Vi mødes
kl. 10-12 og
drikker kaffe
med brød
til 15 kr.

- Vi mødes igen torsdag den 11. august Der er ikke fast program for
formiddagen, men tid til at
snakke med hinanden.
Nogle gange har vi et aktuelt
emne, der vil blive fortalt
om, historie der bliver læst,
oplevelser vi husker, synge
sange vi holder af eller lytte
til musik.  Velkommen

10

Salmemaraton i Favrskov Provsti
Salmemaraton er dels at synge sig gennem hele
salmebogen, dels at komme rundt i vores 36
spændende kirker og synge alle de gode gamle
kendte salmer og en masse nye ukendte.

Starter igen efter sommerferien
i følgende kirker:

21. september - Foldby kirke nr. 393-419
27. september - Vissing kirke nr. 420-442
Kl. 19.00 til kl. 20.30 med pause undervejs.

"Gud - hvor det smager..."
for børn

Koncert i
Søften Kirke
Torsdag
15. september
kl. 19.30

Dissing,
Dissing
& Las
fortolker

Bob Dyland

Søften kirke kl. 17.00
onsdag 14. september
Foldby kirke kl. 17.00
fredag 16. september

Efter en kort gudstjeneste i børnehøjde ved
sognepræst Jane Vig Fanø er der fællesspisning.

Pris voksne kr.10,- og for børn kr. 5,-

"Gud - hvor det smager..."
for voksne

Søften kirke kl. 17.30
tirsdag 27. september
Efter en kort gudstjeneste ved sognepræst
Jane Vig Fanø er der fællesspisning.
Tilmelding senest tirsdag 20.september til
kirkekontoret 86985144 – soeften.sogn@km.dk
11

Billetter kr. 100,(incl. et glas rødvin i
Sognegården efter kirkekoncerten)

Købes hos:
Din tøjmand Claus
Hvass, Hinnerup og
Rema 1000 i Søften
Arrangør:
Søften Musik- og
Foredragsforening
Søften Menighedråd
Kulturelt samvirke.

S o g n eeftermiddage
Foldby Ældre- & Aktivitetscenter, Postvej 25, kl. 14.30-16.30.
Der serveres kaffe og brød til 30 kr. Taxa kan bestilles.

Fredag den 26. august kl.14.30-16.30
Den nye sæson starter med et gensyn med
sognepræst Helle Marie Krogh, Hammel

Helle har været vikar en periode, 1,1/2 år i Søften og Foldby sogne.

Hvad hun vil fortælle os om bliver en overraskelse, som vi kan glæde os til.
Lidt lækkert til kaffen og en god snak bliver der også tid til

Så velkommen til en god opstart .

KIRKEHØJSKOLE 2016

Efterår

Pris for deltagelse: 80 kr. pr.
person for kaffe med
rundstykker,
i samarbejde
med
FOF.foredrag og en let frokost.

Der er vand på bordene. Øl og sodavand kan købes. Betaling kontant ved mødet.

Tilmelding: Senest 6 dage før mødet.

foldby.sogn@km.dk eller soeften.sogn@km.dk Kirkekontoret: tlf. 8698 5144, tirsdag
og fredag kl. 9.30-12.00 eller Lis Stidsen, LKStidsen@gmail.com, tlf. 86 98 75 97

Tema: Flygtninge i verden og hos os
Lørdag d. 10. september
9.30 - 13.00 i FOLDBY
Ældre- og Aktivitetscenter
”Hvad gør en folkekirke i et
overvejende muslimsk sogn”?

Bit Boel Buhl

Kirke- og kulturmedarbejder
ved Gellerup Kirke i Århus

Danmark har igennem de sidste 50 år fået en stadig større
andel af mennesker, som kommer fra forskellige steder i verdendet gælder i høj grad i Gellerup Sogn. Hvordan præger det
dagligdagen i kirken og i området? Hvordan bestræber kirken
sig på at være i kontakt med sine sognebørn- kristne såvel som
muslimer?

Gellerup kirke har en optimistisk og positiv tilgang til denne opgave, og ser det som en udfordring
at være en god nabo og ønsker at spille positivt med i integrationen af vore nydanske naboer.
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Sogneudflugt Fredag den 30. september
Traditionen tro tager vi på udflugt den sidste fredag i september
I år tager vi en tur til det smukke
område i Dollerup bakker med
Grønhøj kro til kaffe, boller og
lagkage. Pris 100 kr.
Stedet ligger smukt med kartoffelmuseum,
Morten Korch museum, egnshistorie og
kulturhistorie. Og det hele er adgangsvenligt
for kørestol og rollator.

Gregers på Grønhøj kro
fortæller og synger.
Afgang fra Sognegården i Søften kl.12.15 med rute over Grønhøjvej-Damsbrovej
til Foldby kirke med afgang kl. ca.12.45. Hjemkomst ca. Kl.17.
Tilmelding til kirkekontoret senest fredag den 23. september på tlf. 86 98 51 44
tirsdag og fredag kl. 9.30-12 eller mail
foldby.sogn@km.dk eller soeften.sogn@km.dk

Torsdagstræf i Sognegården i Søften
- Et tilbud til primært de voksne i Foldby og Søften Sogne

Torsdagstræf er for alle, der har lyst til at være med i et uformelt kirkeligt samvær.
Kl. 18-19.30: Fælles spisning i Sognegården. Mad, kaffe og brød kr. 80,- pr. person.
Kun kaffe/brød kr. 15.- Kl. 19.30-21.00: Vi synger bl.a. sange fra sangbøgerne i
Sognegården med musikledsagelse. Aftenens lokale bidrag og fælles afslutning.
August: Torsdag d.11.September: Torsdag d.1.Oktober: Torsdag d.13.

Tilmelding og madbestilling: Senest søndagen før til Jacob Væggemose
på tlf. 98 85 08 eller 2346 9361. Mail: vaeggemose@tdcadsl.dk
Køkkenholdene har travlt til "Gud - hvor det smager..."
Her har vi
holdet fra
Foldby
og
Søften
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Litteraturaftner i Sognegården i Søften

Den 7. september kl. 19.30 starter vi på en ny sæson af litteraturkredsen.
Det er dejligt at læse en god bog. Det er spændende og inspirerende at dele
læseoplevelsen med andre. Det giver mulighed for en god drøftelse af indhold og
overvejelser om hvilke tanker og ideer forfatteren har med bogen!
Vi læser, som den første bog i den nye sæson Kim Leines ”Profeterne i Evighedsfjorden”.
Du får også selv lov at sætte dit præg, da vi på skift vælger den bog, der læses.
Vi læser en bog hver 6. uge, så hvis du får lyst, er du velkommen
til at kikke ind i Sognegården kl. 19.30 til litteraturaften.

De efterfølgende datoer er den 19. oktober og den 30. november.
Du må gerne kontakte Jane Vig Fanø, hvis du gerne vil vide mere.
Du finder Janes kontaktinformationer – telefon og mail – bagest i bladet!

Hvad er det der Menighedsråd for noget?
Hvad laver Menighedsrådet egentlig, hvorfor har vi det,
og er der ikke også noget om noget valg i år?

Af Anders Godtfred-Rasmussen
Menighedsrådet…prøv at smage
lidt på ordet, og tænk lidt over,
hvad du egentlig forbinder med
det råd, der sørger for hele
menigheden i Søften og Foldby
Sogne.
Menigheden, det er alle os, der
bor i de to sogne, og vi har udpeget et råd, der er tovholder for
det kirkelige liv, og er med til at
beslutte hvilke aktiviteter der skal
foregå. Menighedsrådet har også
ansvaret for de ansatte. Altså
gravere, kirketjener, kordegn,
kirkesangere, kulturmedarbejder
og hvem der ellers er med til at
styrke arbejdet i kirken, til gavn
for os alle.
"Det er vigtigt, at vi har et stærkt
menighedsråd i vore to sogne,
med en lokal forankring, så det
kirkelige liv bestemmes og arrangeres lokalt," siger formanden for
menighedsrådet i Søften, Bruno
Pilgård.

Valg i 2016
Menighedsrådet er en demokratisk del af kirken, og har været
en del af den danske kirke i
mere end 100 år. Her har man
mulighed for, at gøre sin indflydelse gældende lokalt, for alle
kan stille op til menighedsrådet.

gerninger, de i praksis er blevet
løst i fællesskab af Søften og
Foldby Sogne. Derfor vil menighedsrådene i de to sogne også
gerne lægges sammen. Ikke at
der kommer færre medlemmer
i menighedsrådet, men for at
samle alle kræfter et sted, og løse
de fælles opgaver endnu bedre.

Det er alle i sognet, der er over
18 år og samtidig er medlem af
folkekirken, der har ret til at stille
op og stemme til et menighedsrådsvalg.

"Vi har fælles præster, ansatte,
udvalg, aktiviteter og økonomi,
derfor arbejder vi hen mod et
fælles menighedsråd, der dækker begge sogne. Til den første
afstemning i Foldby Sogn for 2 år
siden, var det et knebent flertal,
der stemte for at bevare det
kendte. I de 2 år, som gået siden
da, er samarbejdet blevet endnu
tættere. Der er i begge menighedsråd derfor enighed om, at vi
arbejder hen imod et fælles menighedsråd", siger Bruno Pilgård.

To sogne – et fælles menighedsråd
Længe har det været sådan, at al
administration og andre kirkelige

Der er orienterings- og opstillingsmøde den 13. september.
Hvis der i forlængelse af opstillingsmødet kun er en liste, eller

"Det eneste det kræver, er fem
stillere, altså fem personer der
kan sige god for en, så er man
opstillingsberettiget, og kan
meddele sit kandidatur på vores
orienterings- og opstillingsmøde
den 13. september i år," siger
Bruno Pilgård.
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2 lister med tilsammen kun det
antal medlemmer, som der skal
være i menighedsrådene, aflyses
valget i det pågældende sogn.
"Så det er bare at møde op, og
gøre sin indflydelse gældende til
opstillingsmødet, og man kommer ikke i menighedsrådet, fordi
man kigger forbi til et orienteringsmøde" siger Bruno Pilgård,
med et glimt i øjet.

Aktuelle adresser
FOLDBY  
SØFTEN
Sognepræst

John Løvschal, kbf
Præstegården, Kvottrupvej 3,
Søften, 8382 Hinnerup.
Tlf. 2179 8683. JOL@km.dk
- Mandag fridag.

Sognepræst

F oldb y ki r ke
Døbte

Magnus Zabell Krems Heuer,
Mikkel Toft Eriksen, Isaac
Steenfeldt Møller-Sørensen, Vitus
Hassert Damgaard

  Viede og velsignede

Signe Steenfeldt Møller og Søren
Sørensen

  Døde og begravede

Alice Nikander Møller, Ove Lyng

S ø fte n ki r ke
Døbte

Edith Lykke Toft Spiele, Lærke Damsgaard Weinreich, Astrid Østergaard
Jørgensen, Christian Kundal Madsen,
Matilda, Vincent Hjort Bagterp

   Viede og velsignede
    

   Døde og begravede

Grethe Snog Sørensen, Genia
Pedersen, Lone Hansen, Georg
Jensen, Ellen Hougaard

FOLDBY SOGN
www.foldbykirke.dk
Formand William Peter
Kragelund. Tlf. 60 49 21 40

wpk1952@gmail.com
Kirkeværge Erik Nielsen
Tlf. 8698 6632
enischou@ofir.dk

Jane vig fanø
Holmelundsvej 19, Søften
8382 Hinnerup.
Tlf. 6130 2242. jvf@km.dk
Træffetid: Efter aftale.
- Mandag fridag.

Kirkegårdsmedarbejder
Ketty Christensen
Graverkontor, Kirkevej 3,
Foldby. Tlf. 2924 8687
foldbykirke@mail.dk

Kirkekontor: Skolevej 7,
Søften. 8382 Hinnerup

www.soeftenkirke.dk

Kordegn Tenna Harlund
Gamborg træffes tirsdag
og fredag kl. 9.30-12.00
8698 5144 - thg@km.dk

Kirke- og kulturmedarbejder
Karen DamsgaardBruhn. Kontor: Sognegården, Skolevej 7, Søften.
Tlf. 21 79 47 83

sognemedhjalper@soeftenkirke.dk

SØFTEN SOGN
Formand Bruno Pilgaard
Tlf. 8610 2512
homann-pilgaard@mail.tele.dk
Kirkeværge  Per Breindahl
Tlf. 86987778/23300678
per@breindahl.dk
Ledende graver
Frank Kirchwehm-Jensen
Graverkontor, Skolevej 16,
Søften. Tlf. 29 64 38 49
graver@soeftenkirke.dk

Kirketjener Foldby og Søften kirker: Anne-Marie Østerlund

Deadline
Nr. 42 Indlæg
senest torsdag
1. september
Bladet for oktober,
november, december
2016
Udkommer i uge 40

museum.galleri@os.dk

Tlf. 20150592 - kirketjener.soeften.foldby@gmail.com

Menighedsrådsmøderne begynder kl. 19.00

- i Foldby

.   Foldby
Se evt. kirkens hjemmeside.

- i Søften

Sognehus, Kirkevej 3

.   Sognegården,
Se evt. kirkens hjemmeside.

Skolevej 7

Fælles menighedsrådsmøder for Foldby og Søften
24. august - 22. september - 25. oktober
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- kirken i dagligdagen...

og livet i sognegården, "Kirkens dagligstue"

SGF Sommer- og
Sportsfest i Søften
- nu også med gudstjeneste
I år holder vi gudstjeneste i det fri
i forbindelse med Sportsfesten i Søften.

Det bliver
søndag kl. 10.00
21. august
på boldbanerne
ved klubhuset.
Sognepræst
Jane Vig Fanø
holder
gudstjenesten

Oplæsere søges

Har du lyst til at være oplæser af de første læsninger ved gudstjenesterne, hvor jeg er præst, så
kontakt mig enten på 2179 8683 eller mail.: jol@km.dk Hvorfor så have nogen til at læse op? Er jeg
nu blevet mere doven? Nej, det er lettest selv at stå for oplæsningerne, men jeg tror, at det giver god
afveksling for menigheden og dermed øget opmærksomhed på også de læsninger. Samtidig kan det
være en god udfordring for den enkelte, der skal læse op. Vær ikke bange for de til tider svære navne,
dem kan vi finde ud af sammen. Er du i tvivl om det er dig, så prøv det.     
Venlig hilsen Sognepræst John Friis Løvschal

Søften
Gruppe

Mødedage / Optagelse: www.SøftenSpejderne.dk
eller Christian Rudebeck Holm, tlf. 27 87 61 17.

Søften Gruppe har enheder, der dækker børn fra 3 år og
til voksne i Søften og Foldby Sogne.
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