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Kære Søften og Foldby sogne

Fra 1. juni i år har jeg arbejdet som halvtids
præst i jeres sogne. Det er jeg rigtig glad
for. Jeg befinder mig godt i jeres kirker og
glæder mig over allerede at kende nogle i
menigheden ved navn. Jeg er konstitueret
hos jer, fordi Jane har brug for det. Så jeg
er nok hos jer et stykke tid. Godt nok er jeg
gammel og grå, men jeg elsker at arbejde.
Jeg er fra 1947. Har været præst siden 1976.
Jeg er udtjent. Emeritus hedder det fint. Og
bor sammen med min kone i Værum. Jeg
håber på at I kan bruge mig dette efterår. Her har vi boet de tre år jeg har været
pensioneret. Jeg har i den periode været i
arbejde som vikar for den danske præst i
Luxembourg, hvor jeg også underviste på
Europaskolen. Dernæst et år, hvor jeg var
i Hammel, Voldby og Lading sogne. Så var
jeg sognepræstens vikar i Haurum, Sall,
Houlbjerg og Granslev sogne. Og nu her
hos jer. Favrskov er et godt provsti, som jeg
er kommet til at holde rigtig meget af.
Som I også kan læse andetsteds i kirkebladet, så vil jeg til Torsdagstræf den 13.
september holde et foredrag fra “En dansk
kirke lige midt i Solen”. Foredraget handler
om min tid som præst på Solkysten i Spanien.
Med venlig hilsen
Karsten Erbs
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REDAKTØRENS KLUMME
Kære menighed i Søften og Foldby Sogne.
Det blad, som du sidder med, det er det første med mig som
redaktør. Du kan nok se, at der er sket noget med layoutet og
farverne i bladet, så vi har prøvet at få det til at ligne vores
nye hjemmeside. Vi er ikke helt færdige med det layoutmæssige i bladet, og du vil i de kommende numre nok også se et
par ændringer mere, inden vi i kirkebladsudvalget har fundet
det helt rigtige layout fremover.
Der skal også lyde en stor tak til vores nu forhenværende
redaktør, Finn Jensen, som har stået i redaktørrollen siden
kirkebladets første udgivelse for 48 numre siden. Finn har
også lavet et lille indlæg til dette nummer, som du kan læse herunder.
Det nye i bladet er, at vi har rokeret lidt rundt på indholdet. På denne side vil du normalt kunne læse “Præstens Klumme”, men denne gang byder jeg velkommen, og fra
næste nummer vender præsterne tilbage. På side to vil der være information omkring
kirkebladsudvalg, forsidebillede, tryk og deadline på næste nummer. Fra side fire og
frem vil du kunne læse en artikel om noget eller nogen fra sognene. Denne gang er det
med vores kirke- og kulturmedarbejder, Karen Damsgaard-Bruhn. Derefter kommer
der et nyt tiltag, hvor vi vil bringe nyt fra Menighedsrådet, denne gang med information omkring vores Biskops besøg i Søften Kirke den 2. december 2018.
På side 8 og 9 vil sognenes gudstjenesteliste være at finde, med en samlet oversigt
over gudstjenester i Søften og Foldby Sogne. En liste som vi stadig arbejder på, så vi
får en samlet oversigt over alle gudstjenester og på sigt aktiviteter i Søften og Foldby
Sogne.
Efter listen vil du finde en nærmere forklaring omkring de aktiviteter, som der bliver
holdt i begge sogne og ellers vil du kunne finde oplysninger omkring vores forskellige
børne-, ungdoms- og voksenklubber. På bladudvalgets vegne, så håber jeg, at du vil
tage godt imod det nye blad, og hvis du har en ide til en historie eller andet, som du
mener vil være et godt indslag i vores kirkeblad. Så skriv en mail eller ring, så tager vi
en snak om det.
Med venlig hilsen
Anders Godtfred-Rasmussen
Redaktør for Kirkebladet for Søften og Foldby Sogne

Kære læsere

”- man skal kende sin besøgelsestid...”
og min er nu kommet for at stoppe og sige tak for samarbejdet som redaktør
for vores fælles kirkeblad. Første 32 numre sammen med Lading kirke og derefter os selv.Tak til de forskellige menighedsråd, præster og medhjælpere.
Lykke til med den nye redaktør.
Med venlig hilsen
Finn Jensen
”Den gamle redaktør”
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Kirken er for alle
Af Anders Godtfred-Rasmussen

Det lå ikke i kortene, at Karen
Damsgaard-Bruhn skulle blive kirke- og kulturmedarbejder i Søften
og Foldby Sogne, men da stillingen blev slået op for anden gang,
så vidste hun, at hun blev nødt til
at søge jobbet.
På Karens kontor i Søften og Foldby Sognegård er det ikke lige til at se, at her hersker sognets kirke- og kulturmedarbejder. Det ligner umiddelbart ethvert andet kontor,
med skrivebord, computer, bøger og pjecer, men ved et nærmere eftersyn, så er der
også farver, karton og hel og halvfærdige ideer til fremtidige aktiviteter, som Karen vil
lave for menigheden i Søften og Foldby Sogne.
“Jeg bruger selvfølgelig en del af min tid her på kontoret, for alle de aktiviteter jeg
laver, de skal planlægges og arrangeres, men det er kun en del af mit arbejde, eller
forarbejde til det væsentlige. Det væsentlige er de ting, som jeg får lov til at lave med
ung og gammel i sognene. Det kan for eksempel være, at jeg er klædt ud som englen
Gaby til “Gud hvor det smager” (gudstjeneste for de yngste og andre interesserede i
Søften og Foldby Kirke, red.), eller når jeg arrangerer babysalmesang i begge kirker,”
fortæller Karen Damsgaard-Bruhn.
For hende er ingen arbejdsdage ens, og hun smiler også, da hun nævner, at hun forundres over, at hun får penge for at klæde sig ud.
“Jeg elsker virkeligt mit job, der sker så mange forskellige ting i løbet af ugen. Det er
fantastisk at arbejde med børne- og juniorklubberne (Spiren og Råhyggen, red.), og
så er minikonfirmanderne nogle herlige størrelser. De er med på alting, og de er altid
så spørgelystne og glade. Det er virkeligt givende for mig, og helt ærligt, så havde jeg
nok ikke regnet med at være endt her, da jeg blev uddannet ergoterapeut for en del år
siden,” siger Karen Damsgaard-Bruhn.

Ergoterapeut

For ergoterapeut er hvad Karen er uddannet som. Hun tog uddannelsen fordi hun
gerne ville arbejde med mennesker.
“Som ergoterapeut arbejdede jeg med at genoptræne børn og voksne, som havde
problemer med at klare deres hverdagsliv efter sygdom. Nogle havde fået en hjerneskade, andre brækket en arm. Som ergoterapeut kigger du på hvilke hverdagsaktiviteter personen har svært ved at klare. For eksempel om man selv kan gå i bad, tage tøj
på, lave mad eller klare sit fritidsliv. For igen at kunne klare de ting, der er vigtige for
den enkelte kan man kompensere ved at bruge hjælpemidler eller træne færdigheder.
Enten ved fysisk træning, meningsfulde værkstedsaktiviteter, eller i form af daglig-
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dags gøremål hvor patienten kan relatere det til noget som vedkommende kender.
Jeg blev ergoterapeut, fordi jeg kan lide de kreative elementer, bruge mine hænder og
samtidigt være noget for andre mennesker,” siger Karen Damsgaard-Bruhn.

Men hvordan kan du bruge ergoterapeutuddannelsen
i dit nuværende arbejde?

“Jeg kan bruge min teori og erfaring med at skabe aktiviteter for børn og voksne. Her
kan jeg gøre alle de ting, som jeg elsker at lave. Jeg har med mennesker at gøre hver
eneste dag, vi laver aktiviteter sammen, synger sammen og så vil jeg gerne vise, at
kirken er for alle beboerne i sognene, ikke for nogle bestemte mennesker. Her er plads
til alle, der har tid og lyst til at være her,” siger Karen Damsgaard-Bruhn.
At Karen så endte i Søften og Foldby Sogne var lidt
af en tilfældighed, for hun arbejdede som ergoterapeut, da stillingen som kirke- og kulturmedarbejder
blev slået op.
“Første gang jeg så stillingsopslaget, der søgte
jeg det ikke. Jeg syntes det var lidt vildt at skifte
fag, men da stillingen så igen blev slået op kun et
år efter, da skubbede min mand, Johannes, lidt til
mig, og spurgte ind til, om det ikke var noget for
mig. Jeg søgte og fik jobbet i december 2013 og
allerede i februar 2014 flyttede vi til Grundfør, hvor vi har boet siden,” siger Karen
Damsgaard-Bruhn.

Fra præstegård til spejderliv

Hun er selv opvokset i en præstegård lidt syd for Skive, så det kirkelige liv har aldrig
været fremmed for hende, og som hun siger flere gange i interviewet, så har det også
en stor betydning for hende at være noget for andre.
“Jeg har været spejder siden jeg var otte år gammel, og i de sidste mange år har jeg
været spejderleder i Lystrup. Som spejder, så skal du også være kreativ, og bruge dine
hænder meget i de aktiviteter, som vi laver, og det nyder jeg rigtigt meget. Jeg har
også mødt min mand igennem spejderlivet, men jeg har valgt at stoppe som spejderleder til jul 2018, for at prøve noget nyt af. Johannes og jeg flytter til Vitten, hvor vi er
ved at bygge et hus, og så vil vi fremover engagere os i lokalsamfundet der,” fortæller
en eftertænksom Karen Damsgaard-Bruhn.

Friheden i arbejdet

Selvom der ikke er nogen dage, der er ens i Karens arbejdsliv, så føler hun også nogle
gange, at hun sidder alene med sit arbejde.
“Jeg er rigtigt glad for, at jeg selv kan styre min arbejdstid, men indimellem er det
også svært, når jeg næsten er min egen chef i arbejdet. Jeg ledes af frivillige (Menighedsrådet, red.), og arbejder til daglig sammen med ansatte og andre frivillige, men
ingen her har de samme arbejdsopgaver som mig, så der må jeg sparre lidt med kolle-
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gaer rundt i landet. Indimellem kommer jeg med idéer og forslag til andre aktiviteter.
De bliver altid modtaget godt, men ikke altid fulgt til dørs. Det kan være lidt frustrerende at der ikke er tid og plads til nogle af de tiltag, der kunne være spændende,” siger
Karen Damsgaard-Bruhn.

Men oplever vi ikke det allesammen i vores arbejdsliv?

“Jo, det tror jeg da helt sikkert, og mit arbejde giver mig heldigvis også så meget
andet. De frivillige jeg arbejder sammen med har en smittende glæde og begejstring.
Jeg har også nogle virkelig gode kolleger, og vi er gode til at hjælpe hinanden. Nogle
arrangementer laver jeg også i fællesskab med dem. For eksempel “Gud hvor det smager”, hvor jeg har et rigtigt godt samarbejde med Jane. Hun står for det kirkelige og
jeg er klædt ud, og det har vi det så sjovt med at lave”, siger Karen Damsgaard-Bruhn
med et kæmpe smil på læberne.

Udklædning

For Karen elsker virkelig at klæde sig ud, og
for de der kender hende fra de kirkelige aktiviteter, de ved, at hun er rigtigt god til at
klæde sig ud og finde på nyt. Hun er også
god til at blive i rollen, som Gaby, David eller noget helt tredje, selvom den yngre del
af menigheden kalder hende Karen til aktiviteten.
“Det med at klæde sig ud, og give en gudstjeneste eller en fortælling et andet lag, det
betyder meget for mig. Børnene er rigtigt
gode til at leve sig ind i, hvad de får fortalt,
og hvad de samtidigt kan se bliver fortalt
med mine udklædninger, det er jeg rigtigt
glad for at være med til. Igen prøver jeg at
vise, at kirken er et sted, hvor alle er velkomne,” siger Karen Damsgaard-Bruhn.
Interviewet er ved at være slut, og jeg spørger ind til om der er noget, som hun gerne
vil have med, som jeg ikke har spurgt om.
“Jeg vil gerne at kirken bliver mere synlig, og at alle føler sig velkomne, præcis som
de er. Den store fortælling i kristendommen og dens centrale budskab er jo netop at
alle er elsket af Gud. De fleste er vokset op med traditioner og fortællinger fra kristendommen, men vores Gudsbilleder ændrer sig gennem livet. Har man stadig de samme gudsbilleder, som da man var barn, tror jeg de fleste godt kan blive ret skuffede
over Gud og tage afstand. Derfor skal troen have plads og lov til at udvikle sig gennem
livet, og den skal have næring. I kirken er der plads til alle de store spørgsmål, plads
til både tro og tvivl. Derfor er alle velkomne, og man behøver ikke tro på en bestemt
måde for at være her. Derfor synes jeg mit arbejde er vigtigt og jeg elsker mit job.
Jeg får lov til at gøre alt det, jeg selv holder af i formidlingen af den store fortælling.”
siger en tydeligt glad Karen Damsgaard-Bruhn, inden hun siger farvel på sit kontor i
Sognegården i Søften.
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
Biskoppen besøger Søften

Den første søndag i advent i 2018, altså den 2. december, får vores sogne besøg af
Biskop Henrik Wigh-Poulsen. Vi har inviteret ham til at komme til Søften Kirke og afholde gudstjenesten klokken 11, og derefter følger han med over i sognegården, hvor
vi spiser en let frokost sammen, og vi får mulighed for at tale med vores biskop.
Henrik Wigh-Poulsen vil gerne besøge så mange steder som muligt og glæder sig til at
besøge vores sogne. Der er nogle at tage af, med 360 kirker i stiftet.
Der er ingen tvivl om, at vi vil møde et interesseret og imødekommende menneske, så
vi kan alle glæde os til besøget.
I det efterfølgende nummer af kirkebladet, der gælder fra januar til april 2019, vil der
være et interview med Henrik Wigh-Poulsen, om ham og gudstjenesten den 2. december.
Ved hans tiltrædelse 1. september 2015 blev der skrevet en fin artikel i Århus Stiftstidende, den kan læses via dette link http://kortlink.dk/uk8v. Den fortæller levende om
hans vej til embedet som biskop for Århus Stift.
Husk at sætte kryds i kalenderen den 2. december, vi håber, at der kommer rigtig mange i kirke denne dag!
Vh Menighedsrådet, ved Formand Birgit Marie Christensen
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GUDSTJE
Dato

Foldby Kirke

Søften Kirke

02.09
14.søndag efter trinitatis

9.30, JOL

11.00, JOL

07.09
Gud, hvor det smager

17.00, JVF

09.09
15.søndag efter trinitatis

11.00, JVF

12.09
Gud, hvor det smager
16.09
16.søndag efter trinitatis

17.00, JVF
9.30, JOL

23.09
17.søndag efter trinitatis
30.09
18.søndag efter trinitatis

11.00, JOL
Høstgudstjeneste
11.00, KE
Høstgudstjeneste

07.10

14.00, JOL
Spillemands gudstjeneste

14.10
20.søndag efter trinitatis

9.30, KE

11.00, KE

21.10
21.søndag efter trinitatis

11.00, JOL

9.30, JOL

28.10

11.00, JVF
BUSK

KE = Karsten Erbs // JVF = Jane Vig Fanø // JOL = John Friis Løvshall

Litteraturaftner i Sognegården i Søften.

Lige nu læser vi ”Det taler vi ikke om” af Anne Grue. Bogen handler om den unge Marie, der under oprydning i bedsteforældrenes hus efter mormors død, opdager at de
har løjet for hende – rigtig meget. Hun sætter sig for at finde svaret på alle de spørgsmål, der har optaget hende i hele sit liv.
Det er spændende at læse en god bog. Det er også en god oplevelse, at læse en bog,
du aldrig selv ville give dig i kast med. Det er der fin mulighed for til litteraturaftner. Vi
vælger på skift den bog, der skal læses.
Har du lyst til at læse og dele bogens indhold og ideer med andre, er her en oplagt
mulighed.
Du er meget velkommen til at møde op i Sognegården kl. 19.30 til litteraturaftner.
De kommende datoer er den 17. oktober og den 28. november.
Du må gerne kontakte Jane Vig Fanø, hvis du har spørgsmål om litteraturaftnerne.
Du finder telefon og mail til Jane – bagest i bladet.
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ENESTER
Dato

Foldby Kirke

Søften Kirke

04.11
Alle Helgen

19.00, JOL

14.00, JOL

11.11
24.søndag efter trinitatis

11.00, JVF

9.30, JVF

16.11
Gud, hvor det smager

17.00, JVF

18.11
25.søndag efter trinitatis

9.30, KE

21.11
Gud, hvor det smager
25.11

Sidste søndag i kirkeåret

11.00, KE
17.00, JVF

11.00, JOL

02.12
1.søndag i advent

9.30, JOL
11.00, Henrik Wigh-Poulsen

09.12
2.søndag i advent

11.00, KE

9.30, KE

16.12
3.søndag i advent

9.30, KE

11.00, KE

23.12
4.søndag i advent

11.00, JOL

24.12
Juleaften

11.00
14.00
15.15, JOL

13.00
14.00
15.00, KE

25.12
Juledag

9.30, JVF

11.00, JVF

26.12
2. juledag

11.00, JOL

30.12
Julesøndag
01.01
Nytårsdag

11.00, KE
16.00, JOL

KE = Karsten Erbs // JVF = Jane Vig Fanø // JOL = John Friis Løvshall

Mandetræf i Søften Sognegård

- vi spiser sammen til en pris af 125 kr. og starter og slutter med en sang fra Højskolesangbogen. Har du spørgsmål vedrørende Mandetræf er du velkommen til at kontakte
en af initiativtagerne:
Hans-Ole Højen, tlf. 6140 8336. Mail: h2ohojen@hotmail .com
Terkel Tikjøb, tlf. 2183 7401. Mail: terkel.tikjoeb@hotmail.com
Børge Porup, tlf. 2010 8692. Mail: borge@porup.dk
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AKTIVITETER

SOGNEEFTERMIDDAGE
I SOGNEHUSET
Sogneeftermiddage
i Sognehuset
i FoldbyI FOLDBY
Fredag den 26. oktober kl. 14.30 – 16.30

Fredag
den Eigild
26. oktober
kl. 14,30 – 16,30
forfatter
Holm fra Gedved
holder et spændende lysbilledforedrag om Vitus Bering
forfatter
Eigild Holm fra Gedved
som er en af de største opdagelsesrejsende der har levet. Han
holder
et spændende
lysbilledforedrag
om Vitus
er født
i Horsens i 1681
og døde under sin sidste
rejse i Bering
1741, I 1725 blev han af den
russiske kejser, Zar Peter, sendt ud på en 9000 km lang rejse, tværs over Rusland og
som er
en af de største opdagelsesrejsende der har levet.
Sibirien til Stillehavskysten – mangt og meget skete undervejs.
Derfødt
serveres
kaffe med
brød tilog
30,-døde
kr.
Han er
i Horsens
i 1681
under sin sidste rejse i 1741,
Sogneudflugt
Vel mødt……… til et spændende foredrag.
I 1725 blev han af den russiske kejser, Zar Peter, sendt ud på en 9000 km
fredag
dennovember
28. september
lang rejse,
over
Rusland
og
Stillehavskysten –
Fredagtværs
den 30.
kl.Sibirien
14.30 til
– 16.30
teolog
Lars Østerkjærhus
fra kirkens korshær i Århus, Emne:
mangt
og meget
skete undervejs.
”Når lyset bryder frem - hos mennesker der lever på livets
Der serveres
kaffe
brødmere
til 30,kr.ud fra sit daglige arbejde fortælle os om på
skyggeside”.
Dettemed
og meget
vil Lars
Bussen
starter
ved
Simonsens
Have
kl.
12,15 – Sognegården i Søften kl. 12,20 –
en
levende
og
nærværende
måde.
Vel mødt……… til et spændende foredrag.
Der serveres
kaffekl.
med
brød til 30,- kr.
Foldby kirke
12,45.
Vel mødt………
til
et
spændende
foredrag.
Første stop bliver Todbjerg kirkes
Sognehus, hvor vi skal se og få fortalt om det 10

meter lange Mejlby tæppe.
Et tæppe der er syet over beretninger fra det gamle og nye testamente. Et flot tæppe
Sogneudflugt
syet af lokale damer. Vi får fortalt den spændende historie af Inger Sørensen.

fredag den 28. september

Fredag
denstarter
30. november
kl.Have
14,30
– 16,30
Bussen
ved Simonsens
kl. 12.15
– Sognegården i Søften kl. 12.20 – Foldby
kirke
kl.
12.45.
Første
stop
bliver
Todbjerg
kirkes
Sognehus,
vi skal
se oghvor
få fortalt
Herefter
går turenhvor
til Kalø
Slotskro,
vi
teolog
Lars Østerkjærhus
om det 10 meter lange Mejlby tæppe.
skal
nyde
en
kop
kaffe
og
den
flotte
udsigt
fra kirkens
Århus,
Et tæppekorshær
der er syeti over
beretninger fra det gamle og nye testamente. Et flot tæppe
udover Kalø Slotsruin – der vil være

syet af lokale damer. Vi får fortalt den spændende historie af Inger Sørensen.
Emne:
”Når lyset bryder frem - hos
mennesker
der
lever
på livets
mulighed
for at gå en lille
tur ud
over stier
med
udsigt
til
Mols.
Herefter går turen til Kalø Slotskro, hvor vi skal nyde en kop kaffe og den flotte udsigt
skyggeside”.
udover Kalø Slotsruin – der vil være mulighed for at gå en lille tur ud over stier med

Detteudsigt
og meget
til Mols.mere vil Lars ud fra sit daglige arbejde fortælle os om på en l
Hjemturen køres igennem den flotte
og nærværende
naturkøres
- måde.
Hjemturen
igennem den flotte natur bl.a.Møllerup
forbi Møllerup
bl.a. forbi
Gods.Gods.

Der serveres
kaffe med
brød
til 30,- kr.
Forventet
hjemkomst
ca. kl.ca.
17.00
Forventet
hjemkomst
kl. 17
Pris forPris
turen
100,Vel mødt………
et kr.
spændende
foredrag.
fortil
turen
100,- kr.
Tilmelding til kirkekontoret tlf. 86985144 tirsdag – fredag kl. 9.30 – 12.00 eller på
mail: soeften.sogn@km.dk eller foldby.sogn@km.dk senest den 21. september.
Tilmelding til kirkekontoret tlf. 86985144 tirsdag – fredag kl. 9 – 12 eller på Vel mødt
Søften-Foldby
menighedsråd
den 21. september.
mail: soeften.sogn@km.dk eller foldby.sogn@km.dk senest

Vel mødt
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KIRKEHØJSKOLE FOR EFTERÅRET 2018
Tema er ”Er vi vores egen lykkes smed?”
Lørdag den 22. september fra 9.30 – 13.00
i Søften-Foldby Sognegård

”Lykkeland nu”
Længslen efter det perfekte liv og andre lykkedrømme i det 21. århundrede
Liselotte Wiemer fra Kirke Hyllinge vil tale om, at det perfekte liv er blevet et folkekrav.
Vi vil have det hele, og vi vil have det nu. Sundhed og velstand. Udfordringer og tryghed. Alt imens andres sygdom og modgang er noget vi i stigende grad læser om. Med
udgangspunkt i nyere litterære og filosofiske tekster bliver vor tids drømme om lykke
undersøgt og sat op imod andres forestillinger om det gode liv.

Lørdag den 3. november fra 9.30 – 13.00
i Søften-Foldby Sognegård

”At blive til i mødet med en anden”
Anette Foged Schultz fra Horsens vil tale om, at vi får identitet igennem det de andre
fortæller om os, og igennem det vi fortæller om os selv.
En livshistoriefortælling. Undervejs i livet kan vi få brug for at redigere i det, de andre
har fortalt om os, hvis det viser sig, at vi ikke kan leve inden for de afstukne rammer. Vi
kan få hjælp til denne redigering i mødet med andre mennesker og i mødet med Gud
og evangeliets grundfortælling.

Praktiske oplysninger om Kirkehøjskolen

Kirkehøjskolen afholdes af Søften og Foldby menighedsråd i samarbejde med FOF
Favrskov. Hvis andet ikke er nævnt, så afholdes det i Søften-Foldby Sognegård,
Skolevej 7, Søften, 8382 Hinnerup.
Tilmeldinger enten til foldby.sogn@km.dk eller soeften.sogn@km.dk, eller der kan
ringe til kirkekontoret på 8698 5144 på tirsdage eller fredage mellem 9.30 – 12.00.
Senest seks dage før kirkehøjskolen afholdes.
Prisen til de to arrangementer i efteråret 2018 er 80,- per person per gang, og i prisen fås kaffe med rundstykke, foredrag og en let frokost. Øl og sodavand kan købes.
Der skal betales kontant eller med MobilePay til mødet.
Alle er velkomne.

Udvalget, der har arrangeret møderækken:

Lis Stidsen, Jane Vig Fanø, Johanne Marie Løvschal, Jens Aage Andersen, Karen
Tikjøb, Hans Ole Højen.
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AKTIVITETER
Høstgudstjeneste samt frokost i Foldby
Søndag den 30. september kl. 11.00.

Velkommen til en høstpyntet Foldby kirke, hvor sognepræst Karsten Erbs m fl. vil forestå gudstjenesten. Herefter høstfrokost i Foldby sognehus, hvor der også vil være mulighed for at høre om aktiviteter i vore 2 sogne samt om forestående arbejder i kirken
og på kirkegården. Pris kr. 50,- + drikkevarer.
Spillemandsgudstjeneste i Søften Kirke
Tilmelding til frokosten senest den 25. september til kirkekontoret
tlf.7.86
98 51kl.
4414(tirssøndag den
oktober
dag og fredag 9.30 – 12.00) eller mail: foldby.sogn@km.dk

Spillemandsgudstjeneste i Søften Kirke
søndag den 7. oktober kl. 14.00
ved Gjern Spillemændene

Gjern spillemandsgruppen har eksisteret siden 1979
og danner et flot samspil af violiner, fløjte, klarinet,
harmonika, bas, guitar og sang.
ved Gjernnår
Spillemændene
Spillemandsgruppen vil fylde kirkerummet med en særlig stemning
de denne søndag overtager musikken under hele gudstjenesten.
Gjern spillemandsgruppen har eksisteret siden 1979 og danner et flot samspil
af violiner,
fløjte, klarinet, harmonika, bas, guitar og sang.
Gjern Spillemændene ledes af sanger Stine Elbæk
Gormard.
Gudstjenestens liturgi udføres af sognepræst John
Løvschal.
Spillemandsgruppen vil fylde kirkerummet med en særlig stemning når de denne
søndag
overtager musikken
under hele gudstjenesten.
Efter gudstjenesten er der kaffe i Søften- Foldby
sognegård.
Spillemandsgruppen
vil
Gjern Spillemændene ledes af sanger Stine Elbæk Gormard.
her underholde med festlig folkemusik.
Gudstjenestens liturgi udføres af sognepræst John Løvschal.
Kaffen koster 30,- kr.
gudstjenesten er der kaffe i Søften- Foldby sognegård. Spillemandsgruppen
VEL MØDT, Søften- Foldby meninghedsråd Efter
vil her underholde med festlig folkemusik.
Kaffen koster 30,- kr.
VEL MØDT
Søften- Foldby meninghedsråd

Torsdags Cafe i Søften-Foldby Sognegård

Vi mødes hver torsdag fra kl. 10.00 – 12.00
Vi drikker kaffe og spiser brød til for 20,- kr.
Der er tid til samvær & fællesskab, -sang og musik og debat omkring formiddagens
forskellige indslag.
Vel mødt!

Nytårsfest lørdag den
12. januar
Nytårsfest
lørdag den2019
12.januar 2019
Gudstjeneste i Foldby
Kirkei Foldby
kl. 11.00
Gudstjeneste
Kirke kl. 11

Herefter middag i Foldby forsamlingshus.
Herefter
middagved
i Foldby
forsamlingshus.
Efter middagen er der festlige
indslag
organist
Jens Emil SangEfter middagen er der festlige indslag ved
gaard og kirke- og kulturmedarbejder
Karen
Damsgaard-Bruhn
organist Jens Emil Sanggaard og
kirke- og kulturmedarbejder Karen Damsgaard-Bruhn

Pris for arrangementet 100,- kr.
Pris2019
for arrangementet
100,- kr. tlf. 86985144
Tilmelding senest 4. januar
til kirkekontoret,
tirsdag – fredag kl. 9.30 – 12.00 eller på
Tilmelding senest 4. januar 2019 til kirkekontoret tlf. 86985144
mail: soeften.sogn@km.dk
eller foldby.sogn@km.dk
tirsdag – fredag kl. 9 – 12 eller på
mail: soeften.sogn@km.dk eller foldby.sogn@km.dk
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ssøndag d. 4. november

AKTIVITETER

Søften kirke kl. 14
Allehelgenssøndag d. 4. november
være uddeling af roser i våbenhuset
gravene.
Gudstjeneste i Søften kirke kl. 14.00
John
Løvschal.
sten erved
der
kaffe
i Sognegården .

I Søften vil der være uddeling af roser i våbenhuset til at lægge på gravene.
gudstjenesten
er der kaffe i Sognegården .
FoldbyEfter
kirke
kl. 19

hal.
Gudstjeneste i Foldby kirke kl. 19.00
være uddeling
af lys i våbenhuset
Pernille er uddannet fra Musikvidenved John Løvschal.
Pernille
er iuddannet
fra
Institut
København.
I Foldby vil der være uddeling af lys i våbenhu- skabeligt
ravene.
Musikvidenskabeligt
i København.
Til daglig synger Institut
hun i Den
jyske
set til at sætte på gravene.
sten erEfter
dergudstjenesten
kaffe i Sognehuset
Opera.
er der kaffe i Sognehuset Til
daglig synger hun i Den jyske Opera.

Ved begge gudstjenester synger
stjenester
synger
Pernille Stolting Madsen som er bosat i Foldby

g Madsen som er bosat i Foldby

Har tidligere været solist ved Århus
Har
tidligere været solist ved Århus
symfoniorkester og Randers Kamsymfoniorkester
og Randers
merorkester
Kammerorkester

Julekoncerter
Onsdag den 5. december kl. 19.30

Denne adventsaften fylder vi Foldby Kirke med
advents- og julemusik, når Virring koret besøger kirken. Alle er velkomne til ca. en times dejlig musik og sang - og der vil være mulighed
for også selv at synge med! Dirigent er Anne
Rossau.

Mandag den 17. december kl. 19.30
Djurs Kammerkor har gæstet
Søften Kirke flere gange - og
koret har med sangglæde og
entusiasme glædet tilhørerne
med korsang. Vi får selv lov
til at synge med på kendte julesalmer - og organisten ved
kirken synger i øvrigt selv med
i basgruppen! Dirigent er Brian
Stenger Poulsen.
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AKTIVITETER

Torsdagstræf
September.

Torsdagstræf for september
bliver afholdt i Sognegården
torsdag d. 13. september.
Vi mødes i Sognegården kl.
18.00 til fælles spisning. SuperBrugsen leverer maden.
Fra kl. 19.30 er emnet ”En
dansk kirke lige midt i Solen”
Konstitueret sognepræst Karsten Erbs fortæller og viser billeder fra Solkysten.
Deltagerpris per person er 65,- Kr. for maden og 20,- Kr. for kaffe og kage.

Oktober.

Torsdagstræf for oktober bliver afholdt lørdag d. 13. oktober med en udflugt til Vestjyllands Kunstpavillon i Videbæk. Vi besøger det nye Arne Haugen Sørensen Museum
med en fast udstilling samt Kunstpavillonen med en helt ny udstilling.
Afgang fra Sognegården er kl. 10.30 og vi finder et passende sted på vejen derover,
hvor vi kan spise vores medbragte frokost.
Deltagerpris per person er 175,- Kr. og den inkluderer adgangsbillet, en frokostsandwich og samkørsel.
Vi forventer at være hjemme igen ca. kl. 18.

November.

Torsdagstræf for november er torsdag d. 8. november.
Vi mødes i Sognegården kl. 18.00 til fælles spisning.
Fra kl. 19.30 ser vi en aktuel film og der vil være mulighed for efterfølgende at diskutere filmens indhold.
Deltagerpris per person er 65,- Kr. for maden og 20,- Kr. for kaffe og kage.

December.

Torsdagstræf for december er torsdag d. 13. december.
Vi mødes i Sognegården kl. 18.00 til fælles spisning.
Fra kl. 19.30 er emnet Lucia-aften og Lis Sahl fortæller om Lucia traditionen.
Deltagerpris per person er 65,- Kr. for maden og 20,- Kr. for kaffe og kage.
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AKTIVITETER
Børneklubben Spiren

Er du mellem 4 og 8 år kan du være med
i kirkens børneklub.
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.

Program efterår 2018
1/9:
Hvordan mon det er at være
blind? 		 Vi skal høre om en mand der var
blind og lave bållækkerier
15/9:

Vi ser på naturen og hører om
dengang Gud skabte verden

29/9: 		 Hør om Adam og Eva og vær
		 med til store legedag i Spiren
27/10: Halloween og allehelgen.
		 Vi besøger kirken og kirkegården
10/11: Vi skal lave barberskumsbilleder,
regnbuer og flotte dyr når det
handler om Noas ark
24/11: Advent og englebesøg.
Vi adventshygger
8/12:

Vi holder juleafslutning
og inviterer jeres forældre med

Velkommen i Spiren

Spiren er for børn mellem 4 og 8 år. Vi mødes hver anden lørdag i sognegården,
Skolevej 7 i Søften kl. 9.30-11.30, med mindre der står noget andet i programmet.
Programmet ligger i kirkerne og sognegården. Du kan også se hvad vi skal lave i
Spiren på kirkernes hjemmeside.
Har du lyst til at prøve at være med kan du kontakte en af lederne.
Johanne Marie Løvschal, frivillig Tlf.: 40561827,
Lissen Margård Bendix Jensen, Frivillig Tlf.: 50568304
Karen Damsgaard-Bruhn, Kirke- og kulturmedarbejder
Tlf: 21794783 sognemedhjalper@soeftenkirke.dk
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AKTIVITETER
Juniorklubben Råhyggen

Råhyggen er for dig, der går i 4.-6. klasse. Vi mødes hver anden tirsdag kl.
18.30 – 20.30 i sognegården, 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.
Programmet ligger i kirkerne og sognegården. Du kan også se hvad vi skal
lave i Råhyggen på kirkernes hjemmeside.

Program efterår 2018
4/9:

Høstfest i Råhyggen.
Vi skal lave bålsuppe i små
gryder. Tag grøntsager med fra
haven.
Vi begynder allerede kl 18.

18/9:

Skabt i Guds billede
– vi tager på fotoløb

2/10:

Hvem er Guds søn?
Vi laver journalistværksteder
med drama, foto og skriblerier

30/10:

Hvorfor fejrer vi halloween og
allehelgen? Få svaret i aften

13/11:

Vi laver vores eget papir og
flotte barberskumsbilleder og
hører om hvad Bibelen egentlig
er for en bog

27/11:

Vi adventsråhygger

11/12:

Juleafslutning i Råhyggen med
julehygge og besøg af jeres
forældre

Vil du høre mere om klubberne kan du kontakte Kirke- og kulturmedarbejderen

Minikonfirmander i Foldby kirke

Hvor stor er en kirkeklokke? Hvorfor får man altid vin og brød i kirken? Hvad sker der
mon, når man dør? Det og meget andet vil være på programmet til minikonfirmand.
Vi vil lege og spise franskbrødsmadder, være kreative, synge og høre historier fra
Bibelen. Det plejer at være sjovt.
Minikonfirmandundervisningen er én af mange måder at fortælle sit barn om den tro
og den kirke, de fleste af dem er døbt ind i. Det er for børn i 3. klasse.
I efteråret er det 3. klasse fra Korsholm skole der bliver inviteret til minikonfirmand.
Invitationerne bliver delt ud på skolen af kirke- og kulturmedarbejderen, som kommer på besøg. Forløbet slutter onsdag d. 28. november, hvor vi inviterer forældre og
søskende til at se vores krybbespil.
Efter nytåret kommer turen til 3. klasserne på Friskolen og på Præstemarkskolen.
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AKTIVITETER
Babysalmesang
Babysalmesang indbyder til ro og nærvær i en musikalsk ramme med salmerne i centrum.

I efteråret er der
babysalmesang i
Foldby Kirke:
Fra fredag d. 26/10 til fredag d. 14/12

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. 10.0011.45.
Efter sangen er der kaffe i sognehuset.

Praktiske oplysninger:

Alle babyer fra sognene er velkomne i Foldby kirke.
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

FIND OS OGSÅ HER
www.facebook.com/SoftenFoldbyKirker/
instagram.com/softenogfoldby/
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AKTIVITETER
BUSK
Søndag den 28. oktober holder vi BUSK gudstjeneste i Søften Kirke. BUSK står for
Børn Unge Sogn Kirke, og det er derfor en særlig gudstjeneste, som laves sammen
med KFUM spejderne i Søften og kirkens to klubber.
Til BUSK dagen begynder vi traditionen tro med at spise morgenmad sammen i sognegården kl. 9.30. Kl. 11.00 er der gudstjeneste med temaet ”At være tegnet i Guds
hånd”.
Kom og vær med til en festlig gudstjeneste.

KIRKERNES HJEMMESIDER
www.foldbykirke.dk
www.soeftenkirke.dk
18

Søften-Foldby Kirkeblad nr. 49/2018 - 14. årgang

AKTUELLE ADRESSER

FOLDBY
SØFTEN
Formand Birgit M. Christensen
Tlf. 6178 7093
groentoften12@gmail.com
Næstformand William Peter Kragelund
Tlf. 6049 2140
wpk1952@gmail.com
Sognepræst
Jane Vig, Kirkebogsfører
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)
Præst
Karsten Erbs
Tlf. 5151 2743
erbs@pibekraver.dk
Hjælpepræst Eva Graabek
egr@km.dk
Kirkekontor:
Skolevej 7, Søften
8382 Hinnerup

Kirke- og kulturmedarbejder
Karen Damsgaard-Bruhn
Kontor: Sognegården,
Skolevej 7, Søften
Tlf. 2179 4783
sognemedhjalper@soeftenkirke.dk

FOLDBY SOGN
www.foldbykirke.dk

Kirkeværge Vagner Thomsen
Riisbakken 12, Norring
Tlf. 4040 2359
grethe.vagner@mail.dk
Kirkegårdsmedarbejder
Ketty Christensen
Graverkontor: Kirkevej 3, Foldby
8382 Hinnerup
Tlf. 2924 8687
foldbykirke@gmail.com

SØFTEN SOGN
www.soeftenkirke.dk
Kirkeværge Børge Juhl
Tlf. 8610 7014 / 6018 3230
juhl@live.dk

Ledende graver
Frank Kirchwehm-Jensen
Graverkontor: Skolevej 16, Søften
8382 Hinnerup
Tlf. 2964 3849
graver@soeftenkirke.dk

Kordegn Tenna Harlund Gamborg
Tlf. 8698 5144
thg@km.dk
Træffes: Tirsdag og fredag kl. 9.30-12.00
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