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Nu i den hellige time
står vi i stjerneskær
og hører klokkerne kime,
for nu er julen her.

Englene synger højt i kor,
synger om fred på vor jord.
Verden var aldrig helt forladt.
En stjerne skinner i nat.

Eyvind Skeie, 1992
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Præstens klumme...
Sognepræst John Friis Løvschal
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Eva Graabek

Kirke- og kulturmedarbejder

Karen Damsgaard-Bruhn

Når vi som danskere drager rundt i
Danmark og udlandet som turister,
så har vi det med, at vi lige skal se
kirke og kirkegård, der hvor vi er.
Vi synes, at det er spændende at se
de mange forskelligheder, selvom
grundridset næsten er det samme.
Der er kunst, kultur og historie
gemt disse steder, og så er det
endog gratis.
Vi var selv på en lille Luther tur
i slutningen af august, og vi kom
også ind i flere kirker, men vi
koncentrerede os om de kirker,
hvor Luther havde haft sit hoved
virke. Det ramte mig, da jeg så
på prædikestolen i Eisleben, hvor
Luther er døbt, at der i tekstfeltet
stod det samme skriftsted, som på
prædikestolen i Søften Kirke ” Kom
til mig, alle I, som slider jer trætte
og bærer tunge byrder, og jeg vil
give jer hvile.” (Mathæusevangeliet
kapitel 11 vers 28).
Jeg følte mig pludselig helt hjemme
helt ovre i det gamle Østtyskland,
et sted, hvor jeg aldrig har været
før. Ja, selvom man måske kan
kalde det en erhvervsskade, så
føler jeg mig næsten altid hjemme i
en kirke. Jeg nøjes heller ikke med
at studere kunst, kultur og historie,
når jeg kommer i en kirke uanset
hvor og hvornår. Jeg sætter mig
ned og tænker på Gud samt beder
for de mennesker, som lige falder
mig ind. Jeg mærker roen komme
over mig, rummet er ikke kun
kunst, kultur og historie, nej, det
er rummet, hvor vi hører om Gud,
beder til Ham og lovsynger Ham.
Jeg er så heldig, at jeg har nøgler
både til Søften og Foldby Kirker,
hvor jeg så kan gå ind for mig
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selv for at holde min egen lille
andagtsstund, alene med min
skaber eller måske i selskab
med nogle få, der gerne vil med.
Alle kan komme her for at låne
nøglen, hvis I har lyst til at gøre
det samme, være i kirken i stilhed,
ikke forstyrret af præster og andre
kirkegængere.
De sidste 3 eller 4 år har vi været
så heldige, at frivillige holdt
”Åben Kirke” i Søften Kirke på
hverdagene i december måned
sidst på eftermiddagen. Dem, der
stod for det nød det selv, men kun
nogle få har benyttet sig af, at der
så var låst op, tændt lys, og så
var der lidt stille musik. En rigtig
god oplevelse, et godt afbræk i en
fortravlet tid.
Kommer I i arbejdstiden, hvor der
er ansatte på kirkegården, så er
døren sandsynligvis åben, ellers
kontakt dem eller kontakt mig, da
I så vil kunne låne nøglen til jeres
egen tid i kirken, det gælder både
i Søften og Foldby. Døren er på
klem, den er åben, når I vil, hvis I
kan få fat i os.
Sognepræst John Friis Løvschal

Adventskoncert

i Søften Kirke
Onsdag den 30.
november kl. 19.30
er der adventskoncert i Søften Kirke
med Virringkoret.

100 salmer – et
salmebogstillæg
I Søften og Foldby Kirker er
der kommet et nyt salmebogstillæg. Det vil vi fejre med at
øve os på nogle af salmerne.
Vi vælger hver måned en
salme, som vi sætter særligt
fokus på ved at synge den ved
alle søndagsgudstjenesterne.

I oktober synger vi 809,
Du lagde i det mindste frø
I november synger vi 812,
November går tungt
gennem byen
I december synger vi 823,
Nu i den hellige time
Alle melodier kan høres på
www.100salmer.dk

Kirkerne på Facebook:
www.facebook.com/
SoftenFoldbyKirker

Virringkoret er et velsyngende og rutineret kor, der har eksisteret siden 1968. Koret har et alsidigt repertoire, idet det synger
både klassisk musik, danske sange, som jazz og pop.
Julekoncerterne er kendte som ukendte danske og udenlandske sange sunget såvel i et traditionelt som et utraditionelt
arrangement.
Virringkoret består af ca. 35 sangere fordelt på 4 - 6 stemmegrupper. Anne Rossau har været dirigent for koret siden 2004.
Anne er uddannet fra Århus Universitet og ud over at dirigere
koret arrangerer hun af og til de sange, som Virring koret synger.

Julekoncer t

i Foldby Kirke
Søndag den 18.
december kl. 16
er der julekoncert
i Foldby Kirke.

Medvirkende er tidligere kirkesanger ved Søften og Foldby
Kirker, Kirsten Østergaard Johansen og organist ved Vor Frue
Kirke, Aarhus, Murray Stewart. Begge har en lang karriere bag
sig i europæisk musikliv. Kirsten Østergaard Johansen som
operasanger ved Den Jyske opera og Aarhus Sommeropera
samt som solist ved diverse både kirkelige og verdslige koncerter. Murray Stewart, nu bosat i Danmark siden 2009, virker
nu,efter et langt liv som dirigent med eget orkester, The London Pro Arte Orchestra, som organist og kantor ved Vor Frue
Kirke. Ud over at dirigere sit eget samt andre orkestre har han
også været fast dirigent for flere store kor, både i Storbritanien
og her i landet. Koncertens program bliver alsidigt, bestående
af kendte klassiske orgelværker og arier samt en række populære julehits. Der vil også være rig lejlighed for publikum til at
få sangstemmen rørt.
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Ny hj æ l p e p r æ s t
Foldby og Søften sogne har igen fået tilknyttet
en hjælpepræst. Eva Graabek er til daglig sognepræst i Laurbjerg, Værum og Ørum sogne,
men derudover får hun fremover nogle
kirkelige handlinger som hjælpepræst i
Foldby og Søften sogne.

Menighedsrådene byder Eva Graabek
velkommen og ser frem til samarbejdet

			

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 5/10 til Kirke- og kulturmedarbejder Karen DamsgaardBruhn på mail: sognemedhjalper@soeftenkirke.dk eller tlf.: 21 79 47 83

Opstillingsmødet 13. september

Ved redaktionens slutning var det ikke muligt at bringe det endelige resultat
fra opstillingsmødet i Søften-Foldby sognegård. Redaktionen henviser til
lokalpressen samt sognenes hjemmesider.
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B-U-S-K gudstjeneste
Søndag 30. oktober
kl. 11.00 i Søften Kirke
BUSK står for Børn-Unge-Sogn-Kirke,
og denne gudstjeneste er derfor
særligt tilrettelagt for alle sognets børn
og unge.
Søften-Spejderne deltager i planlægningen af gudstjenesten.

Alle er naturligvis meget velkomne
til at deltage i gudstjenesten.
Hvis man har lyst er man også meget velkommen til at tage børnene eller
børnebørnene med og deltage i fælles morgenkaffe kl. 9.30 i Søften-Foldby Sognegård.
Her vil der også være aktiviteter, der har
samme tema som gudstjenesten.

Julegudstjenester
for børn

Vi planlægger med stor glæde, at vi traditionen tro holder specielle gudstjenester for dagpleje, børnehaver og skoler i Søften og Foldby sogne.
Der er rigtig mange børn og unge, så tiderne skal passe sammen,
men det er virkelig hyggeligt, at være med til at sætte dem og
os selv i julestemning samtidig med, at vi fortæller dem om det
kristne grundlag for julen.
Hold øje med vores hjemmeside, da tiderne vil komme der,
når vi har fået planlagt med de forskellige.
Vi glæder os til gensynet også juleaften og i juledagene.
Sognepræsterne Jane Vig Fanø og John Friis Løvschal

Litteraturaftner 19. oktober og 30. november i Sognegården i Søften
Det er dejligt at læse en god bog. Det er spændende og inspirerende at dele læseoplevelsen med andre. 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.
Kontakt Jane Vig Fanø, hvis du vil vide mere.
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BØRNEKLUBBEN er en klub for de 4 - 8 årige

"Spiren"

1. oktober: Naáman og hans tjenestepige Vi laver barberskumsbilleder

Vi leger, synger og lytter
til fortællinger fra Bibelen.

29. oktober: Vi følges ad til børnedag i Stjernen.

Vi laver også tit kreative
ting eller klæder os ud og
spiller teater, bager kager
i køkkenet, tager på
skattejagt og andet.

12. november: Allehelgen – på kirkegårdstur

Vi mødes hver anden lørdag
i sognegården, Skolevej 7 i
Søften kl. 9.30-11.30
med mindre der står noget
andet i programmet

30. oktober: BUSK gudstjeneste i Søften Kirke.
BUSK står for Børn Unge Sogn Kirke
26. november: Josef drømmer. Adventsværksteder med engle og hemmeligheder
10. december: Vi skal høre ”alletiders historie”
i kirken. Vi får besøg af Lise Petersen og band,
der vil optræde for os.

Det er sjovt og hyggeligt at være med i Spiren.

Du kan høre mere hos Johanne Marie Løvschal, 86985144 eller kirke- og kulturmedarbejderen

Babysalmesang i Foldby og Søften
Fredag 28. oktober begynder et nyt hold kl. 10 i Foldby Kirke
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 sognehuset.

Info og tilmelding: Tlf.: 21794783 eller på sognemedhjalper@soeftenkirke.dk
Venlig hilsen Karen Damsgaard-Bruhn
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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.
4. oktober: Mad og drikke - Gud dækker bord. Tag din bedste
opskrift med

30. oktober: BUSK gudstjeneste i Søften Kirke. BUSK: Børn
Unge Sogn Kirke

1. november: Allehelgen og Halloween.

Vi tager på kirkegårdstur i mørket og tænder lys

15. november: Mad og drikke – Gud giver hver dag
29. november: Advent. Vi laver vi adventsgaver og pynt
13. december: Juleafslutning

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

Minikonfirmander i Foldby
I efteråret er der minikonfirmandundervisning for 3. klasse
fra Korsholm skole.

Minikonfirmanderne medvirker til familiegudstjenesten
i Foldby Kirke søndag d. 11. december kl. 14 med sang
og krybbespil. Alle er velkomne.
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
Korsholmskole 06.maj kl.9.30 og kl.11.00
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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

gudstjenester og arrangementer
Foldby
Kl. 11.00:

Søften

Jane Vig Fanø		

Søndag den 02. oktober		
25. søndag efter Trinitatis		
		

Kl. 09.30:		
		

Søndag den 09. oktober
							

John Friis Løvschal

26. søndag efter Trinitatis

		

Kl. 11.00:		

Søndag den 16. oktober

Jane Vig Fanø

27. søndag efter Trinitatis

Kl. 09.30: 		

Søndag den 23. oktober

John Friis Løvschal

28. søndag efter Trinitatis

			
		

Kl. 09.30:
Jane Vig Fanø

Kl. 11.00:

John Friis Løvschal

Kl. 09.30:
Jane Vig Fanø

Kl. 11.00:
John Friis Løvschal

Kl. 14.30-16.30

FREDAG den 28. oktober		
				
Sogneeftermiddag		
		
		

Søndag den 30. oktober

			

29. søndag efter Trinitatis

Kl. 11.00:
Jane Vig Fanø			

BUSK-dag

Kl. 11.00:
Jane Vig Fanø

LØRDAG den 05. november
Dåbsgudstjeneste
		

Kl. 19.00:		

Søndag den 06. november

Kl. 14.00:

John Friis Løvschal

Allehelgens. 30. s. e. Trinitatis Allehelgens.

Jane Vig Fanø

Kl. 17.00:		

Jane Vig Fanø		

Kl. 11.00:		
Jane Vig Fanø		

		

		
		

			
Kl. 09.30:		
Jane Vig Fanø		

FREDAG den 11. november
FOR BØRN

Gud - hvor det smager...

Søndag den 13. november		
31. søndag efter Trinitatis 		
ONSDAG den 16. november
Gud - hvor det smager... FOR BØRN

LØRDAG den 19. november
			
Kirkehøjskole		
Søndag den 20. november		
Sidste søndag efter Trinitatis 		
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Kl. 09.30:
Jane Vig Fanø

Kl. 17.00:

Jane Vig Fanø

Kl. 9.30-13.00:
Kl. 11.00:
Jane Vig Fanø

Foldby
Kl. 14.30-16.30

Søften

				

Kl. 11.00:

John Friis Løvschal

			
			

Kl. 09.30:

Jane Vig Fanø		

FREDAG den 25. november		
Sogneeftermiddag

Søndag den 27. november
1. søndag i advent		

		

Kl. 19.30:

Søndag den 04. december

Kl. 11.00:

2. søndag i advent		

		

TIRSDAG den 06. december

Jane Vig Fanø

FOR VOKSNE

			

Kl. 14.00:		

John Friis Løvschal

		

			

Kl. 16.00:		
			
Kl. 11.00:		

John Friis Løvschal

John Friis Løvschal

ONSDAG den 30. november		
		
ADVENTS KONCERT

Kl. 17.30		
			

Kl. 09.30:

Jane Vig Fanø

Gud - hvor det smager...

LØRDAG den 10. december
			

Kl. 16.00:

Alletiders historie		

Koncert

Søndag den 11. december

Minikonfirmandafslutning 3. søndag i advent		

Søndag den 18. december
4. søndag i advent		

		

Kl. 11.00:

Jane Vig Fanø

Søndag den 18. december
JULEKONCERT
LØRDAG den 24. december

		

JULEAFTEN

		

Kl. 14.00:									

Kl. 13.00:

Jane Vig Fanø

Kl. 14.00:

John Friis Løvschal								

Jane Vig Fanø

John Friis Løvschal								

Jane Vig Fanø

Kl. 15.15:									
Kl. 11.00:		

Søndag den 25. december

Jane Vig Fanø 			
		

			

Kl. 16.00:		

Juledag			

Mandag den 26. december
		

2. juledag			

Kl. 15.00:
Kl. 09.30:

Jane Vig Fanø

Kl. 11.00:

Jane Vig Fanø

Søndag den 01. januar 2017

John Friis Løvschal			

Nytårsdag

Lørdag 07. januar/Spejdernes nytårsparade/Kl. 14: Jane Vig Fanø
Kl. 11: Søndag 08. januar / NYTÅRSFEST - John Friis Løvschal
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Allehelgenssøndag 6. november
Gudstjeneste i Søften kirke
kl. 14 ved Jane Vig Fanø.
Efter gudstjenesten er der
kaffe i Sognegaarden.
I Foldby kirke er der gudstjeneste kl. 19 ved John Friis

Løvshal. Efter gudstjenesten er der kaffe i Sognehuset.
I Søften vil der være uddeling af roser i våbenhuset
til at lægge på gravene.

I Foldby vil der være uddeling af lys i våbenhuset til
at sætte på gravene.
Ved begge gudstjenester vil
der være sang og musik ved
Brian Fromsgaard Andreasen, Søften.

Alletiders historie – en musikalsk julefortælling for hele familien

Lørdag 10. december kl. 16 i Søften Kirke
Lise Petersen og hendes band har udgivet
jule-CD´en og bogen ”alletiders historie” –

Og nu kommer de til Søften Kirke og opfører det live.
Vi skal både høre sange om det trætte æsel, der
skulle bære Maria, om koen Gumle der hygger sig
i den varme stald, hyrdernes glædessang da de
festede hele natten og om kamelerne, der vader og
vader på deres store plader.
Det er finurlige tekster tilsat smukke melodier, lækre
rytmer og mellemøstlige toner.
Glæd jer til en forrygende oplevelse for hele familien.
Bagefter er der kaffe og saftevand i sognegården.

TorsdagsCafé i Søften-Foldby Sognegård
Der er ikke fast program for formiddagen, men tid til at snakke med hinanden.
Vi mødes kl. 10-12 og
drikker kaffe med brød til 15 kr.

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
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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.

11. oktober 25. oktober 08. november 22. november 06. december 10. januar 2017 -

Thorsø kirke
Grundfør kirke
Ulstrupbro kirke
Vellev kirke
Røgen kirke
Vejerslev kirke

nr. 443-468
nr. 469-494
nr. 495-518
nr. 519-542
nr. 543-567
nr. 568-592

Kl. 19.00 til kl. 20.30 med pause undervejs.

"Gud - hvor det smager..."
for børn

Søften kirke kl. 17.00
onsdag 16. november
Foldby kirke kl. 17.00
fredag 11. november

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

Foldby kirke kl. 17.30
tirsdag 6. december
Efter en kort gudstjeneste ved sognepræst
Jane Vig Fanø er der fællesspisning.
Tilmelding senest tirsdag 29. november til
kirkekontoret 86985144 – soeften.sogn@km.dk
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Kirkens Korshær har landsindsamling

søndag den 27.november.

Vil du være med
til at være indsamler?
En seng at sove i, en ven der lytter. Der er flere ting de fleste af
os betragter som en selvfølge.
For udsatte mennesker i nød i
Danmark kan virkeligheden være
en anden. De lever med afsavn,
måske på gaden, udsatte og
ensomme. Uden alt det vi andre
tager for givet.
Kirkens Korshær møder udsatte
mennesker hver dag på i varmestuer og herberger. Her er kaffe
på kanden, en bid brød samt
overskud til at lytte og hjælpe.
Vi oplever behovet er stort og
ønsker at skabe opmærksomhed
på behovet for hjælp.

Derfor har Kirkens Korshær
for første gang
landsindsamling
søndag den 27. november.
Her i Favrskov er udgangspunktet for indsamlingen i
Kirkens Korshærs genbrugsbutikker i Hammel, Østergade
27 og Hinnerup Læsøvej 8
den 27. november kl.12-15
I Hinnerup sogn samt Søften
og Foldby sogne kan henvendelse ske til Hans Ejner Esbensen på telefon 30343061
mail heesbensen@gmail.com

S ogne e f t e r m i d d a g e
Foldby Ældre- & Aktivitetscenter, Postvej 25, kl. 14.30-16.30.
Der serveres kaffe og brød til 30 kr. Taxa kan bestilles.

Fredag den 28. oktober kl. 14.30-16.30
Birgitte Langkilde, Lystrup
Dagligliv i middelalderens danske klostre:
Ora et labora
Klostrene var i Danmarks middelalder væsentlige kirkelige institutioner.

			
I dette foredrag vil der blive lagt vægt på at indkredse nogle
af de mindre spektakulære sider af det middelalderlige klostervæsen, nemlig livet
i klostrene. Der vil blive set på, hvordan hverdag og helligdag kunne forme sig
for den almindelige munk eller nonne. For klosterfolkene var det et liv opfyldt af
opgaver med bøn, gudstjeneste og arbejde.

Fredag den 25. november kl. 14.30-16.30
Marianne Hesselholt, Randers
Engle. Milde eller vilde?

Er engle en truet art? Vi tager dem frem i juledagene,
men de er ikke en slags sæsonarbejder.
De lever nu og altid i verden omkring os.
Vi vil foretage en rejse i englenes kulturhistorie, se, hvordan kunstnerne gennem tiden har fremstillet dem og høre englehistorier fra de gamle tekster.
Vi vil endvidere betragte og fortælle om nogle højst nutidige af slagsen.
Redaktion

Stof sendes til: Museum.galleri@os.dk
F old b y : William Kragelund, Bondagervej 10. 8382 Hinnerup. Tlf. 60 49 21 40.
S Ø F T E N : Finn Jensen, redaktør. Skolevej 5, 8382 Hinnerup. Tlf. 30 40 40 21
Anders Godtfred-Rasmussen, Grønagervej 7, 8382 Hinnerup. Tlf. 4241 0190.
Samt Jane Vig Fanø og Per Breindahl
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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: Aftenens lokale bidrag og fælles afslutning.
Torsdag d. 13. oktober Else Poulsen og Maja Kjær Pedersen fortæller
om deres mangeårige arbejde for børnehjemmet Ma-Niketan i Indien.
Torsdag d. 10. november Fotograf Andreas Sahl fra Århus fortæller om
sit kreative arbejde set fra ”Fotografens øje”.
Torsdag d. 8. december Juleafslutning – med musikalske indslag.

Tilmelding og madbestilling: Senest søndagen før til Jacob Væggemose på tlf. 2346 9361.
Mail: vaeggemose@tdcadsl.dk

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. 19. november
9.30-13.00 i Søften-Foldby Sognegård

Verdens forfulgte

Birgitte Qvist-Sørensen

Krigen i Syrien har skabt kolossale
flygtningestrømme og skærpet fjendskabet
mellem etniske og religiøse grupper i hele
Mellemøsten. Også kristne er i hidtil uset
grad udsat for forfølgelse og chikane.

Hvad kan der gøres?
Og hjælper det vi gør?

Generalsekretær i
Folkekirkens nødhjælp
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Glæden ved at hjælpe andre er aldrig en pligt
Som bruger af de mange foreningstilbud i området, tænker
man ikke hver dag over, at det
kræver en stor indsats for de
mange frivillige, at få alle ender
til at nå sammen.
Så børn, unge og ældre kan
nyde godt af at kunne gå til
sport, foredrag, eller når der
kommer næsten 150 mennesker til "Gud - hvor det smager"
i Sognegården i Søften.
Af Anders Godtfred-Rasmussen
I kirken i Søften har Birthe og Kaj
Langgaard arbejdet som frivillige
i snart 27 år, først som hjælpere
ved kirkelige arrangementer på
skolen inden den første Sognegård blev købt i 1989, og siden
den nye blev taget i brug i oktober 2013.
"Siden vi flyttede til byen i 1977,
har vi næsten fra starten været
involveret i det frivillige arbejde
i kirken, og da der manglede
nogle frivillige til at tage sig af
sognegården i 1989, så sprang vi
til, og har nydt det siden," siger
Birthe Langgaard.

Birthe og Kaj Langgaard er næsten hver dag forbi sognegården i Søften, for lige
at se, om alt er som det skal være, men også for at kunne hjælpe og glæde
andre i deres hverdag. Foto: AGR.

og står og laver mad i køkkenet, sammen med alle de andre
frivillige, når børnefamilierne
strømmer ind i sognegården
efter gudstjenesten," siger Birthe
Langgaard med et smil og glæde
i øjnene.

landmand, tømrer og siden
selvstændig med renovering af
møbler, så er der stadig, mange
der rækker ud efter Kajs´ ferme
hænder. Både tidligere kunder,
men også i Kirkens Korshær i
Hinnerup, hvor Kaj hjælper til
hver uge.

Man skal holde sig i gang

Birthe var i mange år lærer i
Hammel Kommune, men hun
har også arbejdet i Brugsen i Søften, og siden som blomsterbinder, et fag hun ikke helt har lagt
fra sig endnu, og stadig arbejder
med hver uge.

Meget er sket, siden den første
sognegård åbnede døren op for
menigheden.

For det er også glæden, der gør
at Birthe og Kaj stadig er frivillige arbejde efter så mange år.
Glæden ved at gøre noget godt
for andre, men også for at holde
sig selv i gang, så kroppen og
sjælen har det godt.

"I takt med at Søften er vokset,
så er aktiviteterne i kirken også
steget, og det har været en spændende udvikling at være med til
at arrangere de forskellige børneog ungdomsklubber, som Spiren
og Råhyggen, Torsdagscafé og
Gud, hvor det smager," siger Kaj
Langgaard.

"Vi har da haft vores udfordringer i livet, og selv om man har
haft en sygdomsperiode, så kommer man ovenpå igen. Specielt
efter vi begge er blevet pensionister, så ved vi, at vi skal holde os
i gang, og vi laver begge to meget andet, end at være frivillige i
kirken," siger Kaj Langgaard.

"Ja, der trækker Kaj i forklædet,

Efter et langt arbejdsliv som

Kirken og Søften
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"Og så har jeg en forkærlighed
for at bage, og det nyder Kaj
og vores venner også godt af
derhjemme. I Bund og grund har
vi det godt, og så længe vi kan,
så hjælper vi andre. Aldrig som
en pligt, men det ligger så dybt
i os, og vi nyder det hver eneste
dag," siger Birthe Langgaard med
et smil.

Aktuelle adresser

F oldb y ki r ke
Døbte

Johan Fritzner Aarøe, Alfred Bjørn
Skovmand Christiansen, Dagmar
Morsing Steenberg, Martha VejeTilma, Filip Skov Witt, Dicte Skov
Witt

Viede og velsignede
Døde og begravede

Henning Lindhof, Annelise
Andersen

S ø ften ki r ke
Døbte

Magnus Riber Birch, Oscar Hvolbøl
Andersen, Saray-Isabel Rieper-Holm
Petre, Nanna Stilling Espersen, Matti
Blaudzun Kastrup, Lærke Yde Lavall
Nøjsen, Rebekka Grud Hansen, Elliot
Amondin Ladiges, Mingus Bruun
Christiansen, Merle Bruun Christiansen

Viede og velsignede
Døde og begravede

Britta Margrethe Sørensen, Asta Marie
Gissel, Conny Bertelsen, Jørgen
Glargaard Larsen

FOLDBY
SØFTEN
Sognepræst

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

Sognepræst

Jane vig fanø, kbf
Holmelundsvej 19, Søften
8382 Hinnerup.
Tlf. 6130 2242. jvf@km.dk
Træffetid: Efter aftale.
- Mandag fridag.
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ikke kommet udgivelsesdatoer fra
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museum.galleri@os.dk

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

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

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

Hjælpepræst

SØFTEN SOGN

Kirkekontor: Skolevej 7,
Søften. 8382 Hinnerup

Formand Bruno Pilgaard
Tlf. 8610 2512
homann-pilgaard@mail.tele.dk

EVA GRAABEK

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

Kirke- og kulturmedarbejder

Deadline

FOLDBY SOGN

Karen DamsgaardBruhn. Kontor: Sognegården, Skolevej 7, Søften.
Tlf. 21 79 47 83

www.soeftenkirke.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

sognemedhjalper@soeftenkirke.dk

Kirketjener Foldby og Søften kirker: Anne-Marie Østerlund

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 - 25. oktober
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- kirkerne i dagligdagen...
og livet i sognegårdene, "Kirkens dagligstue"
Gudstjeneste i forbindelse med
Sportsfesten i Søften.

Sognepræst Jane Vig Fanø holdt gudstjenesten

Efter gudstjenesten var der tid
til en hot dog...

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.

