Pinsegudstjeneste

Niels Ebbesens Eg
2. pinsedag, 21.5.

Sportsgudstjeneste

Kirkebladet
Søften og Foldby sogne

Sportspladsen 10.00
Søndag 19. august
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Præstens klumme
Bøgetræ, salmer
og livsglæde
Af sognepræst John Løvschal
SOGNEPRÆST, kbf
Jane Vig Fanø

Vi er tæt på, at vores ”nationaltræ” bøgetræet springer ud. Det
er for mange af os tegnet på,
at forsommeren nu er her. Nu
begynder tiden, hvor vi kan sidde
ude og nyde naturen.
Vi fyldes med glæde, når vi ser
de grønne knopper brydes. Det
er et fantastisk skue, når vi ser de
lysegrønne blade og dannebrog
står mod den skyfrie blå himmel.

SOGNEPRÆST
John Friis Løvschal

HJÆLPEPRÆST
Eva Graabek

Kirke- og kulturmedarbejder

Karen Damsgaard-Bruhn

Netop på denne årstid fejrer
vi også Kirkens fødselsdag. Vi
fejrer, at apostlene blev fyldt
med Helligånden pinsedag
i Jerusalem, hvor mange var
samlet til fejring af jødernes
første høstfest på året.
Apostlene gik fra at sidde
angste bag lukkede døre til med
frimodighed, indsigt og glæde
at gå ud for at møde folket og
forkynde om frelsen ved Jesus.
Her sprang glæden ud, næsten
3.000 blev døbt på denne
dag. Her er liv, livsværdi og
livskvalitet.
Nr. 369 i salmebogen fra 1981
udtrykker på fineste vis glæden
over skaberværket, glæden
ved årstiden, alle Guds gaver,
samtidig med at den klart
fortæller os om vores ansvar for
naturen og ikke mindst hinanden.
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Første vers lyder således:

"Du, som gir os liv og gør os glade,
du, som holder af os, som vi er,
du, som åbner bøgehækkens blade,
du, som skaber blomst og bi og bær,
uden dig var alle marker golde,
uden dig var alle hjerter kolde.”
Digteren og komponisten Hans
Anker Jørgensen lader livet og
livsglæden springe frem til os
gennem denne nye salme.
Måske er den ikke ligeså
slidstærk som mange af de ældre
salmer, men den viser mig, at der
også i dag skrives gode salmer
med gode melodier, så alle
generationer kan have glæde af
vores salmeskat.
Faktisk skrives der ufattelig
mange salmer i dag, og som
tidligere er kvaliteten også
svingende. Forhåbentlig vil vi
fastholde vores gamle salmeskat
og blive ved med at forny den, så
vi alle kan være med, ung som
gammel.
Så længe vi har digtere, der
ved Helligånden fastholdes i
den sande kristne tro, da vil
livsglæden og trygheden ved
Guds kærlighed blive ved med
også at forkyndes i nye salmer.

Sognepræst John Friis Løvschal

Pinsegudstjeneste

ved Niels Ebbesens Eg

Der inviteres til friluftsgudstjeneste ved Niels Ebbesens Eg i skoven ved Riisvej
anden pinsedag d. 21. maj kl. 11 hvor begge kirkens præster medvirker,
John Friis Løvschal og Jane Vig Fanø

Den grønne skov og den frie natur danner rammen om en festlig gudstjeneste.
Det er nødvendigt at parkere bilerne i skovkanten. Hvis du er dårligt gående kan
der aftales kørsel med Mille Andersen, tlf. 86987016 / 22567016
Der vil blive serveret kaffe til medbragt mad. Kom og vær med til denne festlige gudstjeneste.

Pilgrimsvandring

Sportsgudstjeneste
Igen i år holder vi gudstjeneste
i forbindelse med
Sportsfesten i Søften.

Det er søndag
19. august kl. 10.00

på boldbanerne ved klubhuset
Ved sognepræst Jane Vig Fanø

Kristi Himmelfartsdag
torsdag den 10. maj kl. 10.00
Vi begynder i Søften Kirke med en intro og
en kort andagt. Så går vi til Foldby Kirke,
hvor der holdes en kort nadverandagt, og
vi runder af med at spise en sandwich i
Sognehuset i Foldby.
Det er gratis at deltage, og vi sørger naturligvis
for, at man bliver kørt tilbage til sin bil i Søften

Tilmelding til kirkekontoret senest den 8. maj

På grund af besparelser er det ikke
længere muligt at bestille taxa til
kirkelige arrangementer.

Se omtalen på næste side
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Hvad er en pilgrimsvandring for noget…?
Pilgrimsvandring…prøv lige at
smage på ordet. Det får en til at
tænke på en lang gåtur på Caminoen i Spanien eller på vores
egne breddegrader, at opleve
Hærvejens anstrengelser og
udfordringer på gåben.
Vi har faktisk også vores egen
tradition for pilgrimsvandring I
Søften og Foldby Sogne, og det
sker hvert år på Kristi Himmelfartsdag, hvor gåturen starter
med en kort andagt I Foldby
Kirke og en efterfølgende gåtur til
Søften Kirke. Året efter går vi så
den modsatte vej. Pilgrimsvandringen afsluttes med en sandwich eller lignende I byen vi går
til.
Pilgrimsvandring i 2017 og 2018
I 2017 startede vi I Foldby, og
gik til Søften, hvor der under
turen var indlagt enkelte stop på
vejen, hvor sognepræst Jane Vig
Fanø gav deltagerne nogle ord
med på vejen.

Hvorfor arrangerer vi pilgrimsvandring i Søften og Foldby Sogne,
Jane Vig Fanø?
Det gør vi af mange gode
grunde. For det første for at vise,
at gudstjenesten sagtens kan rykkes ud af kirken og ind i andre
omgivelser – her ud i naturen.
For det andet fordi vi jo overalt i
naturen ser Gud i Hans skaberværk – og møder ham her på en
anden måde, end vi plejer.
For det tredje fordi man får et
fællesskab, når man vandrer,
taler og er stille sammen.

Sidste år var temaet omkring
pilgrimsvandringen - bøn - kan du
fortælle lidt om det, og også sige
noget om, hvad temaet
bliver i år?
Temaet sidste år var rigtigt nok
bøn, hvor John Løvschal indledningsvist i Foldby Kirke talte
omkring at Gud lytter til os alle,
og selvom vi synes at vi mangler
svar, så hjælper han os i dagligdagen og i livet, og at vi skal
blive ved med at bede til Ham.
Selvom vi måske umiddelbart
ikke får det vi ønskede i bønnen.
Min egen opfordring undervejs
var, at vi alle skulle gå i stilhed,
men også tale sammen indimellem. Stilheden giver en mulighed
for eftertænksomhed, og samtalen giver en mulighed for at
lytte efter og dele lidt af os selv
med andre. Omkring temaet for
pilrimsvandringen i 2018, der
har vi ikke fastlagt noget endnu,

" - hvor der under turen er indlagt
enkelte stop..."

det bliver en overraskelse. Jeg
vil dog gerne opfordre så mange
som muligt at deltage i pilgrimsvandringen, da det er min
oplevelse, at deltagerne får rigtigt
meget ud af det.

Lad fødderne tale

Så lad det være en opfordring til
menigheden, læs mere her i bladet omkring hvor og hvornår pilgrimsvandringen starter i 2018,
og om hvordan du tilmelder dig.
Datoen er den 10. maj 2018.
Der bliver sørget for forfriskninger undervejs på gåturen.

Faktaboks omkring hvad en pilgrimsvandring er:
Pilgrimsvandringer blev især udbredt i middelalderen, hvor tusindvis gik på
pilgrimsfærd som en bodshandling, som kirken havde idømt dem, for de
synder, som de havde begået. Ofte tog pilgrimme også til hellige kilder i håbet
om at blive helbredt.
i løbet af de seneste år har mange mennesker genfundet pilgrimstankegangen, og de gamle pilgrimsmål oplever massiv søgning, ligesom mange kirker
arrangerer pilgrimsvandringer som en del af den kristne spiritualitet.
I dag handler en pilgrimsvandring i højere grad end tidligere om at få en
pause fra en stresset hverdag og en mulighed for at møde sig selv og Gud på
en anden måde, end man plejer. Pilgrimsvandringens langsomhed og stilhed
kan inspirere til ny enkelhed, eftertanke og bøn. Nogle betegner derfor også
en pilgrimsvandring som en vandrende gudstjeneste eller bøn med fødderne.
Kilde: www.pilgrimsvandring.dk
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SOMMER
MORGEN
SANG
Kl. 9.00

- en god start
på dagen

ONSDAGE i Søften Kirke
Juli: 4., 11., 18. og 25.
TORSDAGE i Foldby Kirke
Juli: 5., 12., 19. og 26.
Der serveres en kop kaffe i våbenhuset

Præludium - Salme - Morgenbøn - Tekstlæsning
Salme - Fadervor - Salme - Postludium
Liturgi:

Sognepræsterne Jane Vig Fanø og John Friis Løvschal

For 29. gang er der
markedsdag i Søften

lørdag den 9. juni mellem kl. 11 og 16
Der vil være gymnastikopvisning og underholdning fra scenen for de mindste. Spejderne stiller
som altid op med forskellige aktiviteter.
Søften kirke stiller op med bl.a. trækirken. Du
kan købe ting og sager. Du kan spille i tombola.
Søften Spejderne, SGF’s Venner, Søften kirke
og Søften Landsbyråd serverer et udvalg af rare
ting til både mave og gane. Der er også et rigtigt
frugt-og-grønt marked, og der er salg af honning
fra egne bistader. Flere af Søftens lokale butikker deltager med præsentation af udvalgte varer.
Poul Aage Fogde lægger vejen forbi med egne
kunstværker. Hinnerup Havekreds står for bytte
og salg af planter til haven, og Hinnerup Egnsarkiv udstiller materiale fra gamle dage. Røde
Kors og Kirkens Korshær er også med, og de vil
fortælle om deres lokale og nationale arbejde i
Danmark.
Traditionen tro har børnene plads til deres eget
loppemarked med brugt legetøj. På Søften Landsbyråds stand kan du bl.a. høre nyt om ”Kunsten
ud i landsbyerne”, hvor Søften i 2018 arbejder
med kunst i Søften.

Kom og besøg vores fine trækirke på markedsdagen.
Vær med i konkurrencen, spil sjove spil eller få dig en snak
med frivillige og ansatte i kirkerne. Vi glæder os.
Modige drenge og piger kan prøve kræfter med spejdernes
tømmerflåde i den lille sø.

Du kan læse mere om Søften Markedsdag på
Søften Portalen (www.soeften.infoland.dk)
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BØRNEKLUBBEN er en klub for de 4 - 8 årige

"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
I Spiren hører vi hver gang en fortælling fra bibelen. Vi
synger sange, danser og leger. Vi elsker at klæde os ud
og spille teater for hinanden, tage på spændende skattejagt eller lave lækkerier i køkkenet eller på bålet. Tit
laver vi også nogle flotte kunstværker som kan pynte i
sognegården, kirken eller derhjemme. Det er både sjovt
og hyggeligt at være med i Spiren.

5/5: Kristi Himmelfart og børn i andre lande
26/5: Vi skal på pinse-løb
6/6: Vi holder sommerafslutning sammen med
forældre og søskende, onsdag kl. 17-19
18/8: skattejagt og bryllupsfest

Babysalmesang i Foldby og Søften
Babysalmesang indbyder til ro og nærvær i en musikalsk ramme med
salmerne i centrum. I det smukke kirkerum vil vi synge, lytte, sanse og
danse. 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
og ledes af kirke- og kulturmedarbejderen. Vi mødes i kirken fredage
kl. 10.00-11.45 Efter sangen er der kaffe i sognegården/sognehuset.

Før sommerferien mødes vi i Foldby kirke.
Efter sommerferien, fra fredag 17. august
mødes vi i Søften kirke.
Alle babyer fra sognene er velkomne i begge kirker.
Det koster ikke noget at deltage, men tilmelding er
nødvendig. Der er plads til 10 babyer på et hold.

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
lærer bibelen, kirken og
kristendommen at kende.
Vi taler sammen, er kreative, sjove, skøre, alvorlige og seriøse sammen.
Program:
1/5: Kristi Himmelfart
– bål og leg
15/5: Vi fejrer pinse med
lagkageløb
29/5: Sommerafslutning
21/8: Vi tager hul på
temaet ”grøn natur”
Vil du høre mere om
klubberne kan du kontakte Kirke- og kulturmedarbejderen

"Gud - hvor det smager..." for børn
Foldby kirke kl. 17 f r e d a g 2 5 . m a j
Søften kirke kl. 17 onsdag 30. maj

Efter en kort gudstjeneste
i børnehøjde ved sognepræst Jane Vig Fanø er
der fællesspisning Foldby
i Forsamlingshuset
Søften
i Sognegården
Pris for voksne kr. 20,og for børn kr. 10,-

To familier - små og store - hygger sig med skruer og
kødsovs i Foldby Forsamlingshus
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gudstjenester

Foldby
		

Lørdag den 05. maj
					
KONFIRMATION

										
						

Kl. 11.00:

TORSDAG den 10. maj		

Kristi Himmelfartsdag - Se omtale side 3

Kl. 09.30:		

KONFIRMATION
KONFIRMATION

Søndag den 13. maj

		

6. søndag efter PÅSKE				

      Søndag den 20. maj

Pinsedag

Kl. 11.00:		

Mandag den 21. maj

Kirkens præster

2. pinsedag - Friluftsgudstjeneste ved Niels Ebbesens Eg

Kl. 17.00:		

Fredag den 25. maj

Kl. 09.30:		

Søndag den 27. maj

Jane Vig Fanø		

Gud - hvor det smager...

Jane Vig Fanø

		

		

Kl. 11.00:		

Trinitatis søndag

		

			

Onsdag den 30. maj
Gud - hvor det smager... 			

Søndag den 03. juni

1. søndag efter trinitatis

Kl. 09.30:		

Søndag den 10. juni

Kl. 11.00:		

Søndag den 17. juni

Kl. 09.30:		

Søndag den 24. juni

Kl. 11.00:

Søndag den 01. juli

Jane Vig Fanø

Jane Vig Fanø		

John Friis Løvschal

			

2. søndag efter trinitatis 			

3. søndag efter trinitatis

4. søndag efter trinitatis
5. søndag efter trinitatis
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Kl. 11.00:

John Friis Løvschal

Kl. 11.00:

Jane Vig Fanø

Kl. 11.00:

Kirkens præster

		

Jane Vig Fanø

John Friis Løvschal

Kl. 10.00:

Pilgrimsvandring

Lørdag den 12. maj

Eva Graabæk
Kl. 11.00:
Jane Vig Fanø		

Jane Vig Fanø

Kl. 11.00:

Jane Vig Fanø

5. søndag efter PÅSKE

			

Kl. 09.30:

Kl. 09.30:

Eva Graabek

Søndag den 06. maj

John Friis Løvschal

		

KONFIRMATION 		

Søften

			

			

Kl. 11.00:

Jane Vig Fanø

Kl. 17.00:

Jane Vig Fanø

Kl. 09.30:

Jane Vig Fanø

Kl. 11.00:

John Friis Løvschal

Kl. 09.30:

Jane Vig Fanø

Kl. 11.00:

Jane Vig Fanø

Foldby
		
		

		

		

Kl. 09.00:		

Jane Vig Fanø		
			

ONSDAG den 04. juli		
SOMMERMORGENSANG			

TORSDAG den 05. juli
SOMMERMORGENSANG

Søndag den 08. juli 			
6. søndag efter trinitatis			

ONSDAG den 11. juli		

Kl. 09.00:		

TORSDAG den 12. juli

		

Søndag den 15. juli 		

Jane Vig Fanø		
			

SOMMERMORGENSANG			

SOMMERMORGENSANG

Jane Vig Fanø

ONSDAG den 18. juli			

Kl. 09.00:		

TORSDAG den 19. juli

Kl. 11.00:		

Søndag den 22. juli		

			
		

ONSDAG den 25. juli			

Kl. 09.00:		

TORSDAG den 26. juli

John Friis Løvschal

John Friis Løvschal		

Kl. 11.00:		

John Friis Løvschal
			

Kl. 11.00:		
Jane Vig Fanø		

			
			
				

SOMMERMORGENSANG		

8. søndag efter trinitatis		

SOMMERMORGENSANG		
SOMMERMORGENSANG

Kl. 09.00:

John Friis Løvschal

			

Søndag den 29. juli 		
9. søndag efter trinitatis			

Søndag den 05. august 		
10. søndag efter trinitatis			

Kl. 11.00:

John Friis Løvschal

Søndag den 12. august		
11. søndag efter trinitatis			

Søndag den 19. august 		
12. søndag efter trinitatis			
Sportsgudstjeneste i Søften

Kl. 10.00:

Jane Vig Fanø

Se omtalen på side 3

Søndag den 26. august		

Kl. 09.30:

Søndag den 02. september

John Friis Løvschal

Kl. 09.00:

John Friis Løvschal

			

Kl. 11.00:		
Jane Vig Fanø		

Kl. 09.00:

Jane Vig Fanø

Kl. 11.00:

7. søndag efter trinitatis			

SOMMERMORGENSANG

Kl. 11.00:

Jane Vig Fanø

			

		
		
John Friis Løvschal		

Kl. 09.00:

Jane Vig Fanø

			

		
		

Søften

13. søndag efter trinitatis			

14. søndag efter trinitatis			
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Kl. 11.00:

John Friis Løvschal

I den første uge af sommerferien
inviterer vi igen børnene i sognene til
at komme forbi Søften og Foldby Kirker
til Sommerevent.
Vi rejser til steder i verden hvor børn har
andre vilkår end her i Danmark. Denne
gang Indien.
Vi skal lave bålguf, lege og være kreative.
Der kommer invitationer og nærmere
information ud til dagplejere, børnehaver og klubber.

Venlig hilsen

Sommerevent 2018
Vi rejser til Indien

Karen Damsgaard-Bruhn, Kirke- og kulturmedarbejder

TorsdagsCafé i Søften-Foldby Sognegård
Vi mødes kl. 10-12 og drikker kaffe med brød til 20 kr.

Der er ikke fast program for formiddagen,
men tid til at snakke med hinanden.
Fra en bruger af cafeen,
Kjeld Mathiasen har vi modtaget:
Mel.: Sneflokke kommer vrimlende...
Se folk de kommer stimlende
til frokost her ja spilleme
og nogle kommer bilende
fra både land og by.
De trodser regn og blæsevejr
og kommer alle hver især.
Vi møder folk fra fjern og nær
og alle hygger sig.

Vi spiser ved et lille bord
menuen den er rigtig stor.
Vi synger alle lidt i kor
her ved det lille bord.
For Mille hun jo spille kan
en vise som vi alle kan.
Vi synger om vort skønne land
med skove, søer og strand.
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Når vi har spist den skønne mad
og vi er alle mæt og glad.
Vi hygger os med megen snak
og siger farvel og tak
og næste torsdag tar' vi afsted
til dette hyggelige sted.
Måske vi får en lille vits
før vi tar' hjem igen.

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.
Vi mødes kl. 18.00 til spisning og kl. 19.30 starter aftenens aktivitet/indlæg. Vi forventer at afslutte aftenen kl. 21.30.
Maden koster fortsat 65 kr. per person og kaffen sætter vi herefter til 20 kr. per person.

Maj. Torsdagstræf for maj bliver afholdt som den
årlige udflugt søndag d. 13. maj.
Vi mødes ved Sognegården kl. 13.30 og kører til
Lis & Gunnar Sahl’s sommerhus ved Virksund.
Vi bliver budt på kaffe & brød, en vandretur langs
stranden og senere lidt aftensmad.
Vi forventer at være tilbage i Søften ca. kl. 21.30.
Deltagerpris per person er 100,- Kr.
– så er der også til kørsel.
Juni. Torsdagstræf for juni bliver afholdt som en sommerafslutning med grillmad og en generalforsamling. På generalforsamlingen ser vi tilbage på hvad der skete, et regnskab og ser fremad
med nye programpunkter. Det foregår i Søften Præstegård torsdag d. 14. juni fra kl. 18.
Deltagerpris per person er 65,- Kr.
Juli. Sommerferie.
August. Torsdagstræf for august bliver afholdt på Grønsletten – Søftenspejdernes skønne
område. Vi laver bål-mad sammen og senere bliver der lejrbålsaften med lidt underholdning og
nogle gode bålsange. Det foregår på Grønsletten, Brushøjvej 37 torsdag d. 9. august fra kl. 18.
Deltagerpris per person er 65,- Kr.

Tilmelding og madbestilling: Senest mandagen før til Jacob Væggemose på tlf. 23 46 93 61.
Mail: vaeggemose@tdcadsl.dk

100 salmer - et salmebogstillæg
Vi vælger hver måned 1 salme

Alle melodierne kan høres på:
www.100salmer.dk

Maj 805: Når æbletræets hvide gren
Lisbeth Smedegaard Andersen 2007
Juni 807: Den lange lyse sommerdag
Lars Busk Sørensen 1992
Juli 814: Denne morgens mulighed
Johannes Møllehave 1992
August 806: Nu er det Åndens lyse tid
Lars Busk Sørensen 1995
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S o g ne e f t e r m i d d a g e
Kl. 14.30-16.30.

Der serveres kaffe og brød til 30 kr.

Vi starter først fredag den 26. oktober. Det er nyt både at vi
skal være i Foldby kirkes sognehus og at vi først starter i
oktober med mødearragementer.

Søften og Foldbys nye logo

Søften og Foldby kirker - nu med nye farver og grafisk design
Den første januar 2018 blev
menighedsrådene i Søften og
Foldby Sogne lagt sammen. For
at fejre det, så besluttede det nye
Menighedsråd, at det det var tid
til at ændre kirkernes grafiske
design så hjemmeside og logo
bedre kan begå sig i internettets
fagre verden, hvor flere og flere
bruger deres mobiltelefon eller
en tablet til at gå på nettet.
Derfor har vi fået lavet en ny
hjemmeside, der giver et helt nyt
overblik over aktiviteterne i de
to kirker. Adgangen til hjemmesiden er stadig den samme som
før, hvor du skriver enten www.
foldbykirke.dk eller www.soef-

tenkirke.dk, og du vil komme ind
på den nye side.
Vi har oprettet to nye kategorier
på forsiden. En til aktiviteter for
voksne og en til aktiviteter for
børn.
Under de to nye kategorier, der
står alle nyhederne fra Søften og
Folby Sogne, det være sig information om kommende aktiviteter
og begivenheder, eller information omkring konfirmations datoer
de kommende år.
I højre side af forsiden af hjemmesiden finder du vores kalender, som hele tiden er opdateret
med de aktiviteter der sker i

kirkerne og i sognene.
Øverst på hjemmesiden er der
en række punkter, hvor du finder
al den information, som du har
behov for omkring kirkerne, personalet, livets begivenheder og
vores fælles kirkeblad. Du kan
også her finde kontakt informationer på Kirkekontoret, personalet og Menighedsrådet.
Vi håber, at du vil tage godt
i mod de nye tiltag, som der
er blevet lavet på det grafiske
område, og at nyskabelserne
på hjemmesiden giver et bedre
overblik over de informationer
du har brug for omkring kirkerne.

Dåbskjole der kan lånes
Søften og Foldby sogne har fået strikket sin helt egen
dåbskjole, som menigheden kan låne efter behov.
Dåbskjolen kan bruges til både piger og drenge, da
der følger enten lyserøde eller lyseblå bånd med.
Fakta: Hvis du har brug for at låne dåbskjolen, så kontakt

John Løvschal på 2179 8683 eller skriv til ham: jol@km.dk
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Pris for deltagelse: 80 kr. pr. person for kaffe med rundstykker, 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.

Kirkekontoret tlf. 86 98 51 44 tirsdag og fredag kl. 9.30-12.00, mail: Soeften.sogn@km.dk

Fremtidige arrangementer vil være i Søften-Foldby sognegård.
Der startes op lørdag den 23. september.

”Live” fra Højskolesangbogen
Torsdag den 7. juni kl. 19.00

synger vi fra Højskolesangbogen
Den festlige sangaften finder sted i
Sognegården i Søften og ledes af
organist Jens Emil Sanggaard.

Efter kaffepausen er der orientering fra menighedsrådet
Der er fri entré, og alle er velkomne til en inspirerende aften
med sang og musik samt orientering i Søften-Foldby Sognegård
Konfirmationsdatoer 2019 - 2020

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

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

Redaktion

Foldby Kirke 2019
Friskolen i Hinnerup 17.maj kl.11.00
Korsholm Skole 18.maj kl.9.30 og kl.11.00

Foldby Kirke 2020
25.april Korsholm Skole kl.9.30 og kl.11.00
16.maj Friskolen

Havevandring

Ledende graver
Frank Kirchwehm-Jensen vil lave en
havevandring på kirkegården, med
temaet bibelske planter.
Den finder sted onsdag 5. september.

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. EKKOVEJ 2, 2. lejl.9, 8382 Hinnerup. Tlf. 30404021
Anders Godtfred-Rasmussen, Søndermarken 8, 8382 Hinnerup. Tlf. 4241 0190.
Samt Jane Vig Fanø
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M an d e T R Æ F i Søften Sognegård
- vi spiser sammen til en pris af 100 kr.og starter og slutter med en sang fra Højskolesangbogen.

Har du spørgsmål vedr. Mandetræf er du velkommen til at kontakte en af initiativtagerne:
Hans-Ole Højen, tlf. 6150 8336. Mail: h2ohojen@hotmail .com
Terkel Tikjøb, tlf. 2183 7401. Mail: terkel.tikjoeb@hotmail.com
Børge Porup, tlf. 2010 8692. Mail: borge@porup.dk

Mandag 28. maj kl. 18.00 - ca. 21.00:
Havdal Gårdmejeri, Søften
Fællesspisning i Sognegården og derpå oplæg om
gårdmejeriet ved repræsentant fra Havdal.
Efter oplæg kører vi til Havdal og får en rundvisning.
Til slut kaffe og kage i Sognegården. Tilmelding senest 22/5.
Mandag 27. august kl. 18.00 - ca. 21.00:
Besøg hos et Hjemmeværnskompagni anno 2018.

Medlem af Hjemmeværnet, Thomas Sørensen fortæller om opgaver og udstyr, samt
viser rundt. Vi mødes kl. 18.00 i Sognegården. Også denne aften begynder med fællesspisning og slutter med kaffe og kage. Nærmere om hvor vi spiser tilgår ved
tilmelding. Tilmelding senest 21/8.

Flagallé i Søften
Flagning på mærkedage

Sogneindsamling
2018
- i kulde og blæst gik indsamlerne ud, både børn og
voksne...
TAK TIL ALLE JER
der indsamlede:
Søften kr. 5.029,50
Foldby kr. 5.273,50
+ mobilepay

Med tilskud fra grundejerforeninger i Søften kan vi festligholde
mærkedage med flagning overalt
i Søften. Tilskuddene dækker flagningen på følgende dage:
Påskedag, pinsedag, konfirmationsdagene i Søften Kirke, grundlovsdag, markedsdagen, Sankt
Hans aften, SGF’s sportfest og
juledag.
Søften Landsbyråd administrerer
økonomien bag flagalleerne.
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I 2018 er det SGF’s fodboldafdeling, der udfører det praktiske
arbejde med opsætning og nedtagning af flag på flagdagene.
Borgere i Søften kan mod betaling bestille flagallé i en aftalt
del af Søften.
Bestillingen kan aftales direkte
med SGF’s fodboldafdeling ved
Kjeld Eskildsen på:
e-mail: sgf-fodbold@sgf-fodbold.dk
mobil: 28 68 60 85

F o l d b y kirke
Døbte
Oliver Ege Thuesen, Jonas
Hessellund Vangsgaard, Villads
Ian Faurhøj Høgsted, Emil Bonde
Jensen, Olivia Octavia Bjerg
Jørgensen, Ane Kvist Sørensen,
Leah Haubjerg Kemp

Viede og velsignede
Døde og begravede
Anna Kirstine Jensen, Ivan
Stensgaard Pedersen, Kirsten
Thomsen, Peter Poulsen, Poul
Martin Blander Harkjær

S ø ften kirke
Døbte
Vilde Bjørk Bøjer Hansen, Emil Bøjer
Hansen, Freja Josefine Vasegård
Laursen, Johan Møller Halse, Clara
Mathilde Brandt Stensbo, Meggie Platt
Jensen, Leivur á Rógvi Dánjalsson,
Karla Mufaro Sørensen

Viede og velsignede
Kirsten Bendixen og Willy Axel Ammitzbøl Sørensen

Døde og begravede
Inger Lucie Poulsen, Poul Erik
Sørensen, Tage Juhler, Dennis
Kjærsgaard Peitersen, Nicolai
Steenberg Boe, Lise Prang, Inger
Bøgfeldt

Deadline

Nr. 49 Indlæg
sendes til

Aktuelle adresser
FOLDBY
SØFTEN

Kirke- og kulturmedarbejder

Formand Birgit M. Christensen
Tlf. 61 78 70 93
groentoften12@gmail.com
Næstformand William Peter
Kragelund. Tlf. 60 49 21 40
wpk1952@gmail.com

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

sognemedhjalper@soeftenkirke.dk

FOLDBY SOGN

Sognepræst

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

Sognepræst

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

Hjælpepræst EVA GRAABEK

Kirkekontor: Skolevej 7,
Søften. 8382 Hinnerup

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

www.foldbykirke.dk
Kirkeværge Vagner Thomsen
Riisbakken 14, Norring
40 40 23 59
grethe.vagner@mail.dk
Kirkegårdsmedarbejder
Ketty Christensen
Graverkontor, Kirkevej 3,
Foldby. Tlf. 2924 8687
foldbykirke@gmail.com

SØFTEN SOGN
www.soeftenkirke.dk
Kirkeværge Børge Juhl
86107014 / 60183230
juhl@live.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

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

museum.galleri@os.dk
September, oktober,
Menighedsrådsmøder Søften/Foldby
november og december
Se hjemmesiden
- i Foldby . Foldby Sognehus, Kirkevej 3
Senest

onsdag 1. august

- i Søften
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Sognegården, Skolevej 7

Søften Kirke lukkes ikke i 2018
Det har længe været planen, at Søften Kirke skulle lukkes ned fra sommeren 2018 og
frem til jul på grund af en omfattende renovering af, blandt andet, varmesystemet.
Planen er nu stillet i bero og ventes ikke gennemført før efter konfirmationerne i 2019.
Af Anders Godtfred-Rasmussen
Det er ved at være en del år siden, at Søften
Kirke sidst blev renoveret, og aktivitetsniveauet i kirken har i mange år været stigende. Det
har sat sine spor, og derfor har der nu flere år
været planer om en renovering af kirken.

Da der er tale om en kirkelig
bygning, så er der mange forskellige kirkelige myndigheder, der
skal involveres, inden der kan
gives tilladelse til renoveringen.
Derfor har Århus Stift, Favrskov
Provsti, Nationalmuseet, Den
Kongelige Bygningsinspektør og
en varme- og klimakonsulent
været med til at præge godkendelsesproceduren.
Godkendelsen
Den første ansøgning blev sendt
afsted i 2015, men ansøgningen
var ikke fyldestgørende nok, og
derfor blev den afvist. I 2016
blev der udskrevet en arkitektkonkurrence, der blev vundet af
Linjen A/S Arkitekter.
Sammen med arkitektfirmaet
blev der i 2016 afholdt en
konsulentrunde i Søften Kirke, så
de involverede myndigheder og
repræsentanter fra Menighedsrådet kunne finde frem til, hvad
der kunne opnås tilladelse til.
Derefter udarbejdede de udpe-

Søften
Gruppe

gede arkitekter en ny ansøgning,
som der denne gang heller ikke
kunne gives tilladelse til.
For nærværende er materialet i
tilrettet udgave endnu engang
sendt ind, så at godkendelsen
forhåbentlig vil foreligge snarligt.
Den lange sagsbehandling har
dog gjort, at renoveringen af Søften Kirke ikke kan blive igangsat
i 2018, men må vente til 2019.
Hvad skal der laves?
Søften Kirke består af flere bygninger, som er kommet til i de
mange år, der er gået, siden den
oprindelige Kirke blev opført.
Moderne tider kræver også nye
løsninger.
Det eksisterende varmeanlæg
trænger til en udskiftning, og kirkens vægge skal kalkes, uden at
det dog kommer til at gå udover
de eksisterende kalkmalerier.
Desuden skal bænkene males og
forsynes med nye hynder.
Vinduerne skal istandsættes og
der kommer en bedre belysning
i kirken omkring alteret.
Våbenhuset
Skal integreres bedre i kirkerummet, så menigheden også har
mulighed for at opholde sig der

under Gudstjenester. Trappen
bliver fjernet og bliver genopført udvendig, hvor den før har
været.
Gulvet sænkes omkring døren til
kirkerummet, så åbningen bliver
forhøjet.
Der etableres en bedre varmeforsyning og så skal lofterne males
og væggene kalkes.
Der vil også blive renoveret
steder, som øjet normalt ikke
kan se, da der er revner i kirkens
hvælv. Disse stammer fra at
hvælvene presser kirkens ydervægge udad.
Der blev lavet en forstærkning af
tagkonstruktionen i 1970, hvilket
formodes at have bremset revnedannelsen, men ikke stoppet den
endeligt.
Når kirken snarligt renoveres,
bliver tagkonstruktionen forankret i ydermurene, så der ikke
opstår yderligere revnedannelser
i hvælvet.
Alt i alt er det en gennemgribende
renovering af Søften Kirke, der
kræver de rigtige tilladelser fra de
korrekte myndigheder. Det tager
tid, lang tid, og derfor er renoveringen af kirken udsat til 2019.

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.

