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REDAKTØRENS HJØRNE
2018 er gået på hæld og et nyt år venter os forude, og heldigvis med mange
interessante aktiviteter i vore to sogne. I
det her blad vil du også kunne læse præstens klumme, hvor John Friis Løvschal
skriver om erfaringer og at vi skal lære at
tilgive os selv. Du kan også læse en artikel omkring Biskop Henrik-Wigh Poulsen
og den gudstjeneste han holdte i Søften
Kirke den 1. søndag i advent. Vi har også
nyt fra Menighedsrådet, hvor du, blandt
andet, kan læse om den kommende lukning og renovering af Søften Kirke, men
også om en studietur, som Menighedsrådet var på tidligere i 2018.
Som du nok også vil lægge mærke til, så
har vi ændret lidt i formatet på kirkebladet, og vi er gået tilbage til det gamle og
lidt større format, og så er skrift størrelsen ændret lidt, da flere havde gjort
opmærksom på, at det kunne være lidt
svært at læse. Som altid må du gerne
komme med gode ideer, ris og ros til
bladet, og bare ring eller skriv til mig, så
tager vi det op i redaktionen. Du finder
mailadresse og telefonnummer i kolofonen til venstre.
Med venlig hilsen
Anders Godtfred-Rasmussen
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PRÆSTENS KLUMME

Godt nytår
Her ved nytårstide ser rigtig mange tilbage på året,
der er gået. Hvad var godt, og hvad var skidt? Der
lægges mange planer for det nye år, og der er mange
spådomme om, hvordan det nu vil forløbe.

Jane Vig Fanø

Nogle gør livet for sig selv op på den måde, at de
laver nytårsforsætter, de vil vise sig selv og omverdenen, at de nu tager bedre fat om deres egne liv. Desværre udspringer det jo ofte af, at de synes, at der er
så alvorlige ting i deres liv, som de har gjort forkert,
at de nu offentligt vil proklamere, at de vil gøre noget
ved det.
Vi skal alle lære af vores erfaringer, men vi skal også
lære at tilgive os selv, så vi ikke tynges ned af vores
fortid. Vi må i stedet se på, hvordan vores fremtid
gerne skal leves.

John Friis Løvschal

Profeten Esajas sagde i kapitel 43 vers 18-19: ”Husk
ikke på det, der skete tidligere, giv ikke agt på fortiden;
nu skaber jeg nyt, nu spirer det frem, ved I det ikke?
I troen på Gud som den almægtige, kærlige og tilgivende, der vil vi kunne vende os mod fremtiden med
erfaringer fra tiden, der er gået, og samtidig med, at
Gud siger til os, at vi skal se fremad i livet, se, hvad vi
kan gøre, og ikke hvad vi skulle have gjort.

Eva Graabek

Vi sættes fri til at leve livet fremad. Gud ønsker ikke, at
vi tynges af det, som vi synes, at vi kunne have gjort
anderledes.
Lad os tage fat på det nye år med frimodighed i troen
på, at Gud er med os, vil os og hjælper os.
Godt nytår
Sognepræst John Friis Løvschal
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Længsel mod det måske kendte
Længsel var det gennemgående tema i Biskop Henrik Wigh-Poulsen prædiken i Søften kirke den anden december 2018, og i
interviewet forinden, der talte han meget
om tro og tillid, og at han egentlig havde
lovet sin kone, at han aldrig ville stille op til
et bispevalg igen.
Af Anders Godtfred-Rasmussen
Biskoppen i Aarhus Stift, Henrik Wigh-Poulsen,
har været langt omkring siden han kom til verden
i slutningen af april 1959. Hans egen far var præst,
men det lå ikke i kortene, at han selv skulle blive
det senere i livet.
“Jeg har altid vidst, at jeg skulle læse på universitet, men jeg regnede ikke med, at det skulle være
teologi, det var faktisk ved et tilfælde, fordi en af
mine gode venner foreslog det. Siden jeg blev
præsteviet, der har jeg også arbejdet på en højskole og et reklamebureau, så jeg har prøvet lidt af hvert, inden jeg blev biskop i
Aarhus,” fortæller Henrik Wigh-Poulsen fra sofaen i hans kontor i Aarhus.
Det var slet ikke meningen, at Henrik Wigh-Poulsen skulle have søgt stillingen
som biskop i Aarhus Stift, for han havde før prøvet at stille op til et bispevalg, hvor
han blev nummer to.
“Det er hårdt arbejde at prøve at blive valgt som biskop, det havde jeg allerede
erfaret, da jeg stillede op til bispevalget i Roskilde, og da jeg ikke vandt, så lovede
jeg min kone, at det vil jeg aldrig gøre igen, men da stillingen blev ledig i Aarhus
og en ven opfordrede mig til at søge den, så havde vi en god snak om det. Selvom
det var en hård og lang valgkamp, så vandt jeg, og jeg har mange glæder i mit
arbejde hver eneste dag,” siger Henrik Wigh-Poulsen.
I Søften kirke taler Henrik Wigh-Poulsen om den mørke tid i december, men at vi
får mange lys op mod jul, og at vi skal huske på, at det er i mørket at lyset lyser
klarest. Dagen fødes hver morgen af mørket, og noget nyt venter os.
Det er adventstid, og den første tid i det nye kirkeår. Advent er længslens tid, en
ventetid hvor noget skal forandre sig og andet skal komme. Længsel kan være
noget fælles, fx på Jesu tid, hvor de længtes efter en frelser, eller da Danmark var
besat under 2. verdenskrig, og vi længtes efter at krigen skulle slutte.
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Erfaring, folkelighed og Grundtvig

Henrik Wigh-Poulsen er egentlig glad for, at han tabte det første bispevalg, for det
har givet ham mere erfaring i kirkens maskinrum inden han stod overfor valget i
Aarhus.
“Jeg blev opfordret af biskoppen på fyn til at søge stillingen som domprovst, og
jeg var så heldig at få den. Der arbejde jeg både som præst og domprovst i en periode, og jeg lærte virkeligt at være i maskinrummet i Folkekirken, som har hjulpet
mig meget i mit job som biskop,” siger Henrik Wigh-Poulsen.
Forinden havde Henrik Wigh-Poulsen lært det folkelige Danmark at kende gennem sit virke som leder af Grundtvig Akademiet på Vartov i København.
“Det krævede lidt organisering at bestride det job, for familien boede i Jylland,
så jeg lå og pendlede frem og tilbage. Det var dog en herlig tid, for jeg lærte det
folkelige Danmark at kende mens jeg var på Vartov, da jeg havde rigtigt mange
foredrag rundt i forsamlingshusene i Danmark. Noget som jeg stadig gør en del
i efter at jeg er blevet biskop, men jeg har virkeligt lært at påskønne den højskole
folkelighed, som findes rundt i hele landet, og som vi alle kan drage nytte af,”
siger Henrik Wigh Poulsen.
Prædiken i kirken fortsætter med længslen og om at mange har længsel efter en
mere enkel og simpel tid, som vi tror, at det var engang. Fx at USA skal gøres
stort igen, Brexit, Rusland, problemer i Tyrkiet og inden for EU i Polen og Italien. Der længes tilbage til en anden tid, men var det bedre dengang? Det mener
Henrik Wigh-Poulsen ikke, han mener at folk længes efter noget, som de tror var
bedre engang. Når de så finder ud af, at nutiden ikke kan blive som datiden var,
så bliver folket skuffet, og den fælles folkelighed kan bryde ud i vold eller andre
ugerninger. Det er længslens mørke side. Vi så det også få dage efter, at Jesus var
redet ind i Jerusalem. Han blev modtaget som en frelser, men efter få dage blev
de skuffet, og han blev forkastet og slået ihjel.

Kirken og samfundet

Folkekirken har en stor udbredelse i Danmark, og den største del af befolkningen
er også medlemmer af Folkekirken, og Henrik Wigh-Poulsen mener at en af styrkerne i den danske Folkekirke er, at der er plads til forskellighed.
“Vi har en medlemsprocent på 75 af befolkningen i Folkekirken. Det synes jeg er
utroligt flot, og det er bedre end i flere af vores nabolande. Det er dog vigtigt at
vi fastholder kontakten mellem kirken og folket, og at vi husker, at der er plads til
forskellighed. Det gælder også omkring det politiske område. Kirken skal passe på
med, at komme i kontakt med politiske tendenser, som vi ser det i Rusland, USA
og i Tyrkiet, hvor religion bliver brugt politisk. Der er er en tendens til at nationale
kræfter, der bruger religion og kirke som allieret. Det kan være en meget farlig
vej at gå, men der er heldigvis ingen faresignaler omkring det i Danmark endnu,”
siger Henrik Wigh-Poulsen.
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Til Gudstjenesten i Søften Kirke fortæller Biskop Henrik Wigh-Poulsen omkring at
længsel kan gøre, at vi finder både de bedste og de værste sider frem i os, og det
er derfor, at vi skal huske at tænke på, at Jesus kom meget ydmygt til os. Hvor
mennesket altid vælger magten og den lige vej, så tog Jesus omvejen via de mennesker, der ikke altid hører til i samfundet.

Tro og tillid

Vi taler om, at som et kristent menneske, så er troen en stor del af hverdagen,
men at det også kan være svært at sætte ord på troen. For Henrik Wigh-Poulsen
er troen noget af det vigtigste vi har. Han forklarer, at hvis vi ingen tro har, så har
vi heller ingen tillid til hinanden.
“Troen er ikke en viden, men en tro på at noget findes. Troen er derfor tillid. Det
er derfor, at vi har med andre mennesker at gøre. Det er derfor vi finder sammen
med et andet menneske, og vælger at bruge livet med vedkommende. Det er
fordi, at vi har en grundlæggende tillid og tro på, at det her er det rigtige. På den
måde er troen en hjertesag, hvor vi fatter tillid til noget, som vi føler er rigtigt. Tro,
håb og kærlighed. Sådan er det mellem mennesker, men sådan er det også når
vi taler om forholdet til kirken. Hvis et menneske ikke har en tro og tillid til noget
eller på andre, så bliver verden et koldt og tillidsløst sted at være, og det går ikke,”
siger Henrik Wigh-Poulsen.

Prædiken er ved at være slut i Søften Kirke, men til sidst formaner han
menigheden om Jesus, Gud og deres virke.
Jesus var Guds svar til
mennesket, hvordan vi
skal leve. Vi skal ikke tænke på os selv, men vi skal
tænke på andre, og samle
de mennesker op, som vi
normalt ikke ser.
Gud kommer til dig, og
som Gud kom til dig, så
skal du komme til dine
medmennesker.
Adventstid er længsels
tid, og evangeliets påstand er, at svaret på vore
længsler kom til os julenat i Jesus skikkelse. Tag godt imod ham og lad ham ride ind i din verden og
hjerte, det kan vi alle trænge til.
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
Menighedsrådet og personalet ved Søften og Foldby kirker har været på en interessant studietur til Sostrup slot. Vi havde en dejlig dag sammen, hvor vi fik talt
med hinanden på kryds og tværs.
Vores guide på Sostrup var meget interessant at lytte til. Vi var helt tilbage til 1599
hvor slottet blev bygget. Forskellige grever ejede slottet op igennem de følgende
århundreder.
Efter 2. Verdenskrig overtog staten godset. Det blev brugt som ophold for flygtninge, derefter kostskole.
1960 overtog Cistercienser nonner slottet og indrettede kirke og kloster på slottet.
I 1992 byggede de den meget smukke Maria Hjerte Kirke og Kloster.
Nonnerne forlod Danmark i 2013 efter
ulykkelige hændelser.
2014 blev Sostrup købt af nuværende
ejer, Kirsten Bundgaard Swift, hun er i
fuld gang med at istandsætte og udvikle
Sostrup til et holistisk center for refleksion og kunst, healing og skabelse.
Det er meget smukke omgivelser og en
interessant historie.
Birgit Marie Christensen
Næstformand for Søften-Foldby menighedsråd
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GUDSTJ
Dato

Foldby Kirke

01.01
Nytårsdag

16.00, JOL

05.01 Spejdernes
nytårsparade

Søften Kirke

14.00, JVF

06.01
Hellig 3 konger

9.30, JOL

11.00, JOL

12.01
Nytårsfest

11.00, JOL

13.01
1.s.e.h.3.k

11.00, JVF

9.30, JVF

20.01
2.s.e.h.3.k

9.30, JOL

11.00, JOL

26.01
Dåbsgudstjeneste

11.00, JOL

27.01
3.s.e.h.3.k

11.00 Fam. gudstj, JVF

02.02
Dåbsgudstjeneste

11.00, JVF

03.02
4.s.e.h.3.k

17.00 Kyndelmisse, JVF

10.02
Sidste 2.e.h.3.k

11.00, JOL

17.02
Søndag septuagesima

11.00, JOL

24.02
Søndag seksagesima

11.00, JVF

9.30, JVF

03.03
Fastelavns søndag

9.30, JVF

11.00, JVF

10.03
1.s. i fasten

9.30, JVF

11.00, JOL

17.03
2.s. i fasten

11.00, JOL

9.30, JOL

24.03
3.s. i fasten

9.30, ANBO

11.00, ANBO

EVG = Eva Graabek // JVF = Jane Vig Fanø
JOL = John Friis Løvschal 77 ANBO = Anders Bonde
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ENESTER
Dato

Foldby Kirke

27.03
Gud, hvor det smager

Søften Kirke
17.00, JVF

31.03
Midfaste

11.00, JOL

05.04
Gud, hvor det smager

17.00, JVF

07.04
Maria bebudelse

9 .30, JVF

11.00, JVF

14.04
Palmesøndag

11.00, JOL

9.30, JOL

18.04
Skærtorsdag

19.00, JOL

19.04
Langfredag

9.30, JOL

11.00 Liturgisk, JVF

21.04
Påskedag

9.30, JOL

11.00, JOL

22.04
2.påskedag

11.00, JVF

27.04
Konfirmation

9.30, EVG
11.00, JVF

28.04
1.s.e påske

11.00, JOL

9.30, JOL

04.05
Konfirmation

9.30, EVG
11.00, JVF

05.05
2.s.e påske

11.00, JVF

11.05
Konfirmation

9.30, EVG
11.00, JVF

12.05
Forårsgudstjeneste

14.00, JOL

17.05
Konfirmation

11.00, JOL

18.05
Konfirmation

9.30, EVG
11.00, JVF

19.05
4.s.e. påske

EVG = Eva Graabek // JVF = Jane Vig Fanø
JOL = John Friis Løvschal 77 ANBO = Anders Bonde
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Søften kirke skal renoveres
og energioptimeres i 2019
Det er efterhånden mange år siden, at Søften kirke blev renoveret. Den bliver
brugt mange gange i løbet af et år, og det sætter selvfølgelig sine tydelige spor
mange forskellige steder i kirken. Det kan ses på bænkene, hvor malingen virkelig
trænger til en renovering, og det kan ses i selve kirkerummet, hvor kalkningen
også trænger til en omgang.
Siden 2014 har vi i Ejendomsudvalget arbejdet på at energirenovere Søften kirke,
så vi ikke bruger mere energi end absolut nødvendigt - og målet er, at det stadig
opleves behageligt at være til stede, når der afholdes en af de mange forskellige
tjenester i kirken. Det er energimæssigt lidt af en udfordring, for Søften kirke har
meter-tykke mure, som ikke kan varmes op på nogle få timer. Derfor skal vi have
placeret varmeradiatorer langs væggene, så vi kan modvirke det kuldenedfald,
der kommer fra de tykke mure. Det gør også, at vi bedre kan styre varmefordelingen, og kirkens varmeanlæg bliver koblet op på Sognets kalender – så når der
bookes et bryllup, vil systemet selv sørge for, at varmen i kirken er på plads, når
den store dag oprinder.
Der er også behov for mere plads i
Søften kirke, så derfor bliver våbenhuset regnet med ind som en del af
det mulige kirkerum. Der bliver etableret varme i gulvet, som bliver suppleret med både varmluftsblæser og
strålevarme, så man fint kan opholde
sig der til en Julegudstjeneste. For at
udnytte pladsen bedst muligt bliver
trappen til loftet fjernet og erstattet
med en udvendig trappe op til tårnet netop som det var for mange år siden.
Indgangen til selve kirkerummet vil vi
gerne have hævet, men det tillader
Søften kirke med en ny glasdør.
Nationalmuseet ikke. Vi har dog fået
lov til at sænke gulvet lidt, så frihøjden øges med knap 10 cm. Selve våbenhuset
får monteret en ekstra glasdør, så man kan få mere lys ind i våbenhuset under en
tjeneste uden, at det bliver for helt åbne døre.
Desværre betyder disse tiltag at Søften kirke lukkes hen over sommeren 2019, og
de kirkelige handlinger flyttes i denne periode til Foldby kirke. Kirken lukkes ned
efter konfirmationerne d. 13. maj og genindvies den første søndag i advent 2019.
Ejendomsudvalget.
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SOGNEEFTERMIDDAGE / FEBRUAR-MARTS-APRIL 2019
Eftermiddagene flytter igen tilbage til Foldby ældre-og aktivitetscenter,
på Postvej 25,
Alle gangene kl. 14.30-16. 30.
Der serveres kaffe og brød til 30 kr.

Fredag den 22. februar
Om præst og menighed i landsognet

Susan Aaen, provst i Salling og sognepræst i Glyngøre, Sæby og Vile sogne.
Emnet for denne eftermiddag er glæder og sorger, udvikling fremfor afvikling.
Må noget gammelt dø for at noget nyt kan gro?

Fredag den 29. marts
Påskeoptakt med nye salmer

”Morgensol og forårsvind” er titlen på en
samling nye salmer af organist ved Essenbæk
kirke, Kirsten Pultz og forfatter Anette Broberg
Knudsen. Hovedparten af bogens salmer er
påskesalmer, denne dag vil de to lede os gennem påskens dramatiske begivenheder i ord
og musik i fællessang.

Kirsten Pultz

Anette Broberg

Fredag den 26. april
Læseliv

Ved Karsten Erbs, tidligere sognepræstevikar ved Søften og Foldby kirker
Det handler om, hvad Karsten læser,
og hvad han bliver inspireret af. Det
handler især om eksistensspørgsmål og
dermed også teologi.
Karsten kan på en levende måde inspirere os til at læse spændende nutidige og
nyudgivne bøger.
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KIRKEHØJSKOLE 2019

TEMA: ”Folkekirken før-nu og i fremtiden”
Lørdag den 26. jan. 9.30-13.00
i Søften-Foldby Sognegård
”Grundlovens fader”

DG Monrad (1811-1887) var og er stadig en meget omstridt person.
Mange vil huske ham, som den politiker og konseilspræsident, der i
høj grad var medvirkende til at Danmark tabte krigen i 1864 og hvor
vi mistede 1/3 af riget. Monrad kaldes også for Grundlovens fader,
idet han lavede udkast til grundloven af 1849. De færreste er dog
klar over at Monrad også var både præst og biskop i Lolland-Falsters stift.
Emnet belyses af tidligere biskop i Lolland-Falster stift Steen Skovsgaard, der vil
fortælle om Monrads spændende og omskiftelige livsforløb samt hans tanker i
teologiske spørgsmål om bønnen og bønnens betydning.
Steen Skovsgaard, Århus

Lørdag den 6. april 9.30-13.00
i Søften-Foldby Sognegård
”Stat og kirke i fremtidens Danmark”

Forholdet mellem stat og kirke i Danmark har ofte været til debat.
Skal staten fortsat favorisere et enkelt trossamfund (den evangelisk-lutherske)? Kan folkekirken være tjent med at blives styret af et
politisk valgt folketing og en minister?
Dagens foredragsholder, Kurt E. Larsen, var medlem af regeringskommissionen, der i 2012-2014 gennemarbejdede disse spørgsmål
og han vil redegøre for debatten om stat og kirke og give sit bud på de fremtidige forhold.
Kurt Ettrup Larsen Århus

Praktiske oplysninger om Kirkehøjskolen

Kirkehøjskolen afholdes af Søften og Foldby menighedsråd i samarbejde med
FOF Favrskov.
Sted: Søften-Foldby Sognegård, Skolevej 7, Søften, 8382 Hinnerup
Tilmelding: foldby.sogn@km.dk eller soeften.sogn@km.dk Kirkekontoret: tlf.
86985144, tirsdag og fredag kl. 9.30-12.00 eller Lis Stidsen, lkstidsen@gmail.com
tlf. 61717597, Tilmelding kan også ske til Jens Aage Andersen, tlf. 22567016.
Senest 6 dage før mødet
Pris: 80 kr. pr. pers. for kaffe m. rundstykke, foredrag og let frokost.
Der er vand på bordene. Øl og sodavand kan købes. Betaling kontant ved mødet.
Udvalget, der har arrangeret møderækken:
Lis Stidsen, Jane Vig Fanø, Johanne Marie Løvschal, Jens Aage Andersen,
Karen Tikjøb, Hans Ole Højen

Alle er hjertelig velkommen!

12

Søften-Foldby Kirkeblad nr. 50/2019 - 15. årgang

TORSDAGSTRÆF / FORÅR 2019

Januar

Torsdagstræf for januar bliver fra starten afholdt i Sognegården torsdag d. 10.
januar.
Vi mødes i Sognegården kl. 18.00 til fælles spisning. Kl. 19.10 kører vi til Hinnerup.
Fra kl. 19.30 er vi på besøg hos Kirkens Korshær på Læsøvej 8 i Hinnerup.
Hans Ejnar Esbensen fortæller historien om den fantastiske udvikling fra en lille
realskole til en stor mønsterbutik for genbrug og hvordan så mange frivillige arbejder godt sammen.

Februar

Torsdagstræf for februar bliver afholdt i Sognegården torsdag d. 14. februar.
Vi mødes i Sognegården kl. 18.00 til fælles spisning.
Fra kl. 19.30 er emnet ”Voldsomt spændende, enormt kedeligt, sjovt og uendelig
trist” Hans-Ole Højen fortæller om sit mangeårige virke som ansat ved Politiet.

Marts

Torsdagstræf for marts bliver
afholdt i Sognegården
torsdag d. 14. marts.
Vi mødes i Sognegården
kl. 18.00 til fælles spisning.
Fra kl. 19.30 er emnet ”Israel
– et land i forventning”
Lissen Margård og Bjarne
Bendix Jensen fortæller og
viser billeder fra deres tur til
By Maarten van der Bent – Grædemuren I Jerusalem,
Israel.

April

CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=55076862

Torsdagstræf for april er torsdag d. 11. april.
Vi mødes i Sognegården kl. 18.00 til fælles spisning.
Fra kl. 19.30 er emnet en Påske-sangaften med vores organist Jens Emil Sanggaard.

Tilmelding og madbestilling:

Deltagerpris per person er 80,- Kr. for maden mv. og 20,- Kr. for kaffe og kage.
Tilmelding senest mandagen før til Jacob Væggemose på tlf. 2346 9361
eller på e-mail: vaeggemose@tdcadsl.dk
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LITTERATURAFTNER

Litteraturaftener i Søften-Foldby Sognegård
Lige nu læses ”Tine” af Herman Bang. Den handler om den unge pige Tine, som
bor på Als under krigen i 1864. Fortællingen følger Tine i hendes hverdag med
at skaffe mad på bordet, og pleje syge og sårede soldater under krigen. Bogen
handler også om ulykkelig kærlighed, da Tine erfarer, at hun ikke kan få den hun
elsker. Bogen er fra 1899, og den fik en stor betydning i samtiden, blandt andet,
på grund af de uhyrlige beskrivelser af slaget ved Dybbøl.
Til litteraturaftenerne, der vælger vi på skift, hvilken bog der skal læses til næste
gang, og du har mulighed for at diskutere bogen med andre.
Du er meget velkommen til at møde op i Sognegården kl. 19.30 til litteraturaftner. De kommende datoer er den 9. januar, 20. februar, 3. april og 15. maj 2019.
Du må gerne kontakte Jane Vig Fanø, hvis du har spørgsmål om litteraturaftnerne. Du finder telefon og mail til Jane – bagest i bladet.

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

Kyndelmissegudstjeneste
Kyndelmisse falder hvert år den 2. februar. I folkemunde kaldtes dagen førhen
også for Kjørmes Knud. Dagen skal minde om, at halvdelen af vinteren er gået,
og kirkeligt set er det dagen for Marias renselse, hvor hun tog den 40 dage gamle Jesus med i det jødiske tempel. Dagen forbindes af begge grunde med lys.
Gudstjenesten den 3. februar vil derfor være en særlig kyndelmissegudstjeneste hvor vi tænder lys og hører om lyset. Det er kl 17 i Søften kirke.
Efter gudstjenesten serveres der suppe i sognegården til 25 kr.
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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.
Vi mødes hver anden lørdag i
sognegården, Skolevej 7 i Søften kl. 9.30-11.30, med mindre
der står noget andet i programmet.

Program forår 2019
19/1: Hør om David – fårehyrden der blev
konge og vær med til store lege dag
2/2: David og kæmpen: Vi holder kreadag med perler, sten og sværd
16/2: Vi holder vinterferie
2/3: Vi fejrer fastelavn. Kom i din bedste
udklædning og vær med til at slå
katten af tønden
16/3: Jesus og Peter går på vandet.
Vi laver forhindringsbane når vi
leger jorden er giftig
(og går på vandet)
30/3: Tag din bamse med når vi laver
bamsehospital og snakker om at
hjælpe hinanden
13/4: Hvorfor holder vi påske?
Det finder vi ud af i dag og laver
også fint pynt
27/4: Hør om Peter der fik vasket tæ´r
og vær med til at lave sæbebomber
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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.
Vil du høre mere om klubberne
kan du kontakte Kirke- og kulturmedarbejderen
Programmet ligger i kirkerne og
sognegården. Du kan også se
hvad vi skal lave i Råhyggen på
kirkernes hjemmeside.

Program forår 2019
8/1: Vi fejrer nytåret i Råhyggen
22/1: Så skal der bowles. Vi mødes allerede
18.15 og kører til Århus bowlinghal
5/2: Lys i mørket
– vi holder kyndelmisseråhyggeaften
19/2: Vi hører om fastelavn og laver den
store bagedyst
5/3: Vi tager en tur til Afrika og hører om
når Gud sender os på
19/3: Tag dit yndlingsspil med når vi holder
spilleaften i Råhyggen
2/4: Vi hører om påsken
og holder æglømpiade
16/4: Vi holder påskeferie
30/4: Store legedag med udespil og leg

FIND OS OGSÅ HER
www.facebook.com/SoftenFoldbyKirker/
instagram.com/softenogfoldby/
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AKTIVITETER

Babysalmesang
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. 10.0011.45 Efter sangen er der kaffe i sognegården/
sognehuset.

I foråret er der
babysalmesang i
Søften Kirke: Fra fredag
d. 11/1 – fredag d. 8/3
Foldby Kirke: Fra fredag
d. 22/3 til fredag d. 24/5

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

Minikonfirmander
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. Der
kommer invitationer ud på skolerne.
I januar er der minikonfirmandundervisning for 3. klasserne fra Præstemarkskolen. Minikonfirmanderne medvirker til familiegudstjenesten i Søften Kirke
søndag d. 27. januar kl. 11.00
Friskolen i Hinnerup har minikonfirmand uge i marts.
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Hjælp med at gøre verden klimaklar
Folkekirkens Nødhjælp kaster næstekærligheden på klimaet, til den årlige sogneindsamling søndag den 10.
marts 2019. Som indsamler kan du klæde verden på til klimaforandringerne.
Du kan skære ned på oksekødet, sortere dit affald og droppe
flyrejsen – men hvor meget forskel kan du egentlig gøre ene mand eller kvinde?
Godt spørgsmål. Det er let at føle sig magtesløs, når vi gang på gang hører om
klimaforandringernes konsekvenser. Men her er din chance for at gøre noget,
der virkelig nytter.

Klædt på til klimaet

I år er Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling dedikeret til de
klimaforandringer, som rammer os alle sammen. Men som rammer
særligt stærkt i verdens fattigste lande. Her er man ikke nær så godt
klædt på til det nye klima, som vi er i Danmark. Man mangler kloaksystemer, der kan aflede vandet ved oversvømmelser. Man mangler
broer, der kan bringe folk i sikkerhed. Mangler vand, når tørken tømmer depoterne. Mangler mad, når ressourcerne slipper op.

Klimaforandringer er en af hovedårsagerne til, at 821 millioner mennesker – svarende til hver niende verdensborger – sulter. Og at tallet er på vej op.
Den gode nyhed er, at løsningerne findes. Vi kender dem. Og vi har brug for dig.
Som indsamler er du med til at samle ind til broer, diger og flugtveje, der kan
udgøre et værn mod katastrofer. Du er med til at samle ind til rent drikkevand og
mad, der kan overleve tørken. Du er med til at klæde verden på til klimaforandringerne. Og du er ikke alene. Du er én ud af tusindvis af indsamlere, der står
sammen om verdens nok vigtigste sag.
Vær med til at gøre Sogneindsamling 2019 til vores bedste indsamling nogensinde. Meld dig allerede nu som indsamler hos den lokale indsamlingsleder.
I Søften starter indsamlingen kl.12.15 i Søften Kirke, hvor der er en kop kaffe
og fortsætter i sognegården, hvor ruterne afregnes og der er lidt at spise samt
noget at få varmen ved.
I Foldby starter indsamlingen kl. kl. 10.30 med kaffe og intro i sognehuset.

Du kan melde dig som indsamler ved at kontakte indsamlingslederne:
Børge Juhl i Søften sogn på tlf. 60 18 32 30, juhl@live.dk eller
Peter Jeppesen i Foldby sogn på tlf. 41 73 11 50, peterj@FDF.dk

KIRKERNES HJEMMESIDER
www.foldbykirke.dk - www.soeftenkirke.dk
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AKTUELLE ADRESSER

FOLDBY
SØFTEN
Formand William Peter Kragelund
Tlf. 6049 2140
wpk1952@gmail.com
Næstformand Birgit M. Christensen
Tlf. 6178 7093
groentoften12@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)

Kirke- og kulturmedarbejder
Karen Damsgaard-Bruhn
Kontor: Sognegården,
Skolevej 7, Søften
Tlf. 2179 4783
sognemedhjalper@soeftenkirke.dk
Kirketjener
Anne-Marie Østerlund
Tlf: 2015 0592
kirketjener.soeften.foldby@gmail.com

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

Hjælpepræst Eva Graabek
egr@km.dk

SØFTEN SOGN

Kirkekontor:
Skolevej 7, Søften
8382 Hinnerup

www.soeftenkirke.dk

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

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
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