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REDAKTØRENS HJØRNE
Foråret er over os, og inden længe kommer sommeren og det gode vejr. Vi har
rigtigt mange gode og spændende aktiviteter i vore to sogne i den kommende tid,
og i denne udgave af kirkebladet finder
du omtale af flere af dem.
I denne udgave finder du en artikel med
Karsten Erbs, som var hjælpepræst i vore
sogne under Jane Fanøs sygdom. Artiklen handler om Gud, Tro og meningen
med det hele. John Løvschal har skrevet
en klumme omkring ”Den røde tråd” i
biblen, og at han kommer til at afholde
en studiekreds omkring det til efteråret
(mere om det i næste nummer).
Formanden for menighedsrådet, William Kragelund, har skrevet en hilsen fra
menighedsrådet, blandt andet omkring
lukningen af Søften Kirke fra den 13. maj
og frem til første søndag i advent.
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

Findes kristendommen i bibelen?
Find den røde tråd
Vi har nok alle hørt mange spændende og drabelige
historier fra det gamle testamente. Ja, faktisk er mange af beretningerne så voldsomme, at vi skal tænke
over, hvordan vi fortæller dem videre, for ikke at
skræmme vores børn.
Jane Vig Fanø

John Friis Løvschal

Vi kender også mange dejlige beretninger om undere
i det nye testamente, og vi kender selvfølgelig ikke
mindst juleevangeliet, som vi forbinder med hygge,
gaver og god mad, selvom beretningen i sig selv bestemt ikke er hyggelig. Mange kender også beretningerne om Jesu lidelse, død og opstandelse.
På den måde kender vi alle bibelen rigtig godt, men
er det en rød tråd, der går fra start til slut i den store
bog? Der er faktisk mange tynde tråde, som tilsammen bliver til et tykt tov, når de vindes sammen, og
tilsammen er de så stærke, at de kan bære troen for
alle kristne mennesker.
Vi bygger ikke troen på alle de små og større udpluk,
som vi kender, men på det samlede billede, som udpluk kan meget misbruges. Bibelen skal gerne ses og
forstås i sammenhæng.
Netop det vil jeg holde en studiekreds over gennem
sæsonen fra efterår og til næste sommer.

Eva Graabek

Godt bibelsk og kristent vil vi starte med at spise sammen, få oplæg, diskutere og selvfølgelig kaffe med
gode bønner.
John Friis Løvschal
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Alle præster bør brække et ben engang i mellem…
Karsten Erbs har været præst i Danmark og udlandet i mere end 40 år,
men han bruger stadig tid hver eneste dag på at tænke over tro, Gud og
meningen med det hele.
Af Anders Godtfred-Rasmussen
Karsten Erbs byder velkommen i sit hjem i
Værum lidt sydvest for Randers, hvor han og
fruen har boet i de senere år. Karsten Erbs er
egentlig pensioneret, men han træder stadig
til når forskellige sogne har brug for en hjælpende hånd, hvis andre præster er syge eller
der er brug for en hjælpende hånd.
I Søften og Foldby Sogne har vi selv haft
fornøjelsen af Karsten Erbs gennem en stor
del af 2018, og lige for tiden hjælper han til i
Haurum, Sall, Houlbjerg og Granslev kirker.
”Vi har ikke sat os sammen, for at tale om
mig og mit levned. Vi skal tale om kristendommen, tro, Gud og hvad meningen med
det hele er,” siger Karsten Erbs, mens vi får sat os til bordet, hvor han byder
velkommen med te og brød.
Karsten Erbs mener at mange danskere har et forsnævret billede af, hvad kristen
tro er for noget.
”Det at være kristen, det er ikke at skulle tro på en bestemt måde. Hvis vi gør
det, så ender det ofte med, at vi kommer til at lukke andre mennesker ude. Det
må vi ikke. Det sker måske, fordi de tror at det at være kristen, det skal være at
læse biblen på en bestemt måde. Biblen skal læses med hjertet og ikke med forstanden, men det kommer jeg tilbage til,” siger Karsten.

Hvad er tro?

Jeg spørger ind til det med at tro, og hvad det egentlig er, og her kommer Karsten Erbs ind på, at det er meget centralt i kristendommen.
”Tro er handling, tro er at være tro. Tro er ikke at kunne bevise Guds eksistens.
Det er altid her, hvor folk går i stykker og siger nej, hvis vi spørger dem om det.
Tro er at være tilstede i de nære relationer. Vi skal være tilstede med andre mennesker, med både øjne, øre og hjerte. Troen er at tro på, at det hele vil lykkedes,
og at det vil gå godt for os og alle andre,” fortæller Karsten Erbs.
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Han mener ikke, at troen er noget, der står i en indbunden bog på en hylde eller
i en kirke.
”Vi skal ikke tage teksterne og lignelserne i biblen og det nye testamente bogstaveligt. Det er eksistenstekster. Det er tekster og fortællinger, der er skabt for
at give vejledning i vores liv. Om Jesus kunne gå på vandet, det er ikke vigtigt,
det vigtige er generøsiteten i teksterne. Fx den med det store bespisningsunder.
Nogle fisk og lidt brød bespiser en stor forsamling, det viser en generøsitet og
meningsfuldhed over for andre mennesker,” siger Karsten Erbs.
Han forklarer, at vi som mennesker ikke kan leve uden at tro, og at han bliver
virkelig træt, når han møder mennesker, der mener, at det er tro, det har noget
med at være særligt troende ved siden af det daglige liv.
”Troen har intet med at gøre, at man hverken ryger, drikker og horer. Troen har
alt at gøre med, at det vi gør, det gør vi af hjertet. Det er troen, og det er så vigtigt at få fat i. Vi skal være tilstede i vores liv, og være tro mod andre. Tro på at
Gud vil os det bedste i vores liv, og at han støtter os, når vi har behov for det,”
siger Karsten Erbs.

Gud er meningen

Hvad er Gud egentlig for en størrelse, spørger jeg Karsten Erbs. Han er hurtig til
at forklare, at Gud er meningen og helheden for mennesket.
”Når du spørger efter Gud, så spørger du efter meningen. Det samme sker, når
vi synes, at noget meningsløst sker for os. Vi spørger efter meningen, altså Gud.
For Gud er over det hele. Gud sker. Jeg ved godt, at vi har menneskeliggjort
ham. Vi er skabt i Guds billede, og vi er nødt til at gøre ham personlig, ellers kan
vi ikke snakke med ham,” siger Karsten Erbs.
Snakke med ham, spørger jeg til, hvordan skal det forstås?
”Gud er med os, og Han guider os, når vi har brug for det. Vi spejler os i Gud for
at skabe et meningsfyldt liv for os selv, altså et liv med Gud. Gud er meget mere
levende, end vi regner med. Han er overalt, i vores åndedrag, i vores medmenneskers øjne og han sker hele tiden. Han kan være fjern, når vi ikke opfører os
ordentligt, men han er stadig med os,” siger Karsten Erbs.
Karsten drejer samtalen ind på det med at være kristen og deltage i gudstjenesten.
”Jeg tror i bund og grund, at de fleste danskere er kristne. Jesu lære er blevet
en del af det daglige gods i danskernes liv, om de vil være ved det eller ej. Jeg
husker en formiddag, hvor vi var nogle stykker der skulle hjælpe naboen, da han
ikke selv kunne. Det var en søndag, og mens jeg malede soklen, så begyndte
kirkeklokkerne at ringe. ´Nå, nu burde jeg sidde i kirken´, sagde jeg, og naboen
tilføjede med det samme. ´Det vi laver her, det er vel ligeså meget gudstjeneste,
som at sidde i kirken?´ Han havde jo ret. Det med at være sammen med Gud, det
er at være tilstede i nuet og de nære relationer,” siger en smilende Karsten Erbs.
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Lysoplevelsen

I samtalen med Karsten Erbs vender han flere gange tilbage til det med, at Gud
er meningen med det hele. Hvilken indvirkning Gud har på ham, når han oplever
en lykkefølelse.
”Jeg har mange gange prøvet, at jeg får en lysoplevelse, når jeg bliver lykkelig.
Det tror jeg, at de fleste mennesker har oplevet, hvis de er lydhøre over for det.
Det kan beskrives med et fint ord, epifani, som betyder tilsynekomst eller åbenbaring. De oplevelser, der viser den dybe mening med livet,” fortæller Karsten
Erbs.
Han nævner engang, hvor han talte med sin søn omkring sønnens kærestes sygdom. Det var en meget svær samtale, hvor de begge græd, da det var en meget
svær situation for sønnen.
”Det var virkelig en svær samtale, men jeg fik en kæmpestor lykkefølelse imens.
Jeg havde formået at sætte et barn i verden, der var fyldt med empati for et
andet menneske og som kunne sætte sig i det andet menneskes sted. Her viste
Gud sig for mig og gjorde mig lykkelig, Gud er meningen med det hele. Du kan
ikke se ham, men du kan mærke ham i troen, håbet og kærligheden til andre
mennesker. Gud viste sig, og gav mig den store sammenhæng i livet,” siger
Karsten Erbs.

Brække et ben?

Karsten Erbs har været langt omkring i det han siger om Gud og kristendommen, men han har mere på hjerte, og siger i spøg at præster faktisk bør brække
et ben engang i mellem. Hvorfor dog det, spørger jeg ind til?
”Salmedigteren Jens Rosendahl skrev engang, at han var kommet til at tænke over, hvordan det kristne budskab bliver forkyndt af præsterne. Han havde
brækket benet, og var indlagt på Tønder Sygehus. Ved siden af ham lå en mand,
som tog afstand fra alt, hvad der har med kristendommen at gøre. Det førte
til drabelige diskussioner, men det fik også Jens til at tænke over, hvad tro og
forkyndelse er, og hvordan det kristne budskab bliver forklaret. Derfor mener jeg
i spøg også, at alle præster bør brække benet engang i mellem, så vi kommer
til at tænke over, hvordan vi taler om Gud, tro og kristendommen,” fortæller en
smilende Karsten Erbs.
På vej ud ad døren forklarer han det yderligere ved at sige:
”At få beskrevet tro, Gud og kristendommen er meget vigtig for os præster, men
det skal gøres i et sprog og på en måde, så alle forstår det. Så vi kan få det ned
på jorden. For vi lever på jorden, sammen med hinanden og Gud. Vi skal være
nogle ordentlige mennesker, vi skal tro på og være tro mod hinanden,” siger
Karsten Erbs.
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Forår i Søften og Foldby sogne
Forår og sommer bliver travle perioder i både Søften og Foldby.
Efter konfirmationerne lukker vi Søften kirke og går i gang med en større ombygning. Varmen skal forbedres og i den forbindelse bliver kirkebænke og andet
inventar malet og lettere restaureret. Våbenhuset vil blive ombygget, således at
det kan bruges som en del af kirkerummet. Planen er at vi åbner kirken igen 1.
søndag i advent.
I denne periode vil alle kirkelige handlinger foregå fra Foldby kirke og vi har derfor valgt at udskyde renoveringen af orgelet i Foldby til 2020.
Vores organist Jens Emil har søgt og fået bevilget orlov i efteråret og vi vil derfor se et nyt ansigt foran tasterne. Jens Emil vender tilbage til 1. november.
Ved siden af alt dette kører menighedsarbejdet videre for fuldt drøn, babysalmesang, børneklubber, studiekreds, torsdagstræf, litteraturkreds, mandetræf,
torsdagscafe og meget mere afholdes som planlagt.
At holde liv i alle disse arrangementer, er kun muligt fordi vi har verdens bedste
personale og verdens bedste frivillige hjælpere, der altid står på spring for at
give en hånd med.
Det at være formand i en sådan forening, gør at man stadig kan se det gode i
mennesket, til trods for alle de grusomme ting, der sker ude i verden. Der skal
herfra lyde en stor tak til jer alle både ansatte og frivillige.
William Kragelund
Formand for menighedsrådet

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

Foldby Kirke

Søften Kirke

05.05
2.s.e påske

11.00, Jane Vig Fanø

11.05
Konfirmation

9.30, Eva Graabek
11.00, Jane Vig Fanø

12.05
Forårsgudstjeneste

14.00, John Friis Løvschal

17.05
Konfirmation

11.00

18.05
Konfirmation

9.30, Eva Graabek
11.00, Jane Vig Fanø

19.05
4.s.e. påske

11.00

26.05
5.s.e.påske

11.00, John Friis Løvschal

John Friis Løvschal

Jane Vig Fanø

30.05
Kr. Himmelfarts dag
02.06
6.s.e.påske

10.00 *Pilgrimsvandring fra
Grundfør Kirke til Søften/Foldby sognegård
11.00, Jane Vig Fanø

05.06
Gud, hvor det smager

17.00, HUSK Gudstjeneste er i
Sognegården, Jane Vig Fanø

09.06
Pinsedag

11.00, John Friis Løvschal

10.06
2.pinsedag

11.00, Niels Ebbesen Eg,
Kirkens præster

14.06
Gud, hvor det smager

17.00, Jane Vig Fanø

16.06
Trinitatis søndag

11.00, John Friis Løvschal

23.06
1.søndag efter trinitatis

11.00, Jane Vig Fanø

30.06
2.s.e.trin.

11.00, John Friis Løvschal

03.07
Morgensang

9.00, I Søften Sognegård,
Jane Vig Fanø

KIRKERNES HJEMMESIDER
www.foldbykirke.dk - www.soeftenkirke.dk
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ENESTER
Dato

Foldby Kirke

04.
Morgensang

9.00, Jane Vig Fanø

07.07
3.s.e.trin.

11.00, Jane Vig Fanø

10.07
Morgensang

Jane Vig Fanø

11.07
Morgensang

9.00, Jane Vig Fanø

14.07
4.s.e.trin.

11.00, Jane Vig Fanø

17.07
Morgensang

9.00 , I Søften Sognegård,
Jane Vig Fanø

9.00, I Søften Sognegård,
John Friis Løvschal

18.07
Morgensang

9.00, John Friis Løvschal

21.07
5.s.e.trin.

11.00, John Friis Løvschal

24.07
Morgensang

9.00, I Søften Sognegård,
John Friis Løvschal

25.07
Morgensang

9.00, John Friis Løvschal

28.07
6.s.e.trin.

11.00, John Friis Løvschal

04.08
7.s.e.trin.

11.00, John Friis Løvschal

11.08
8.s.e.trin.

11.00, Jane Vig Fanø

18.08
9.s.e.trin.

11.00, Jane Vig Fanø

25.08
10.s.e.trin.

11.00, Jane Vig Fanø

01.09
11.s.e.trin.

11.00, Eva Graabek

08.09
Høstgudstjeneste
15.09
13.s.e.trin.

Søften Kirke

Søften/Foldby Sognegård,
Jane Vig Fanø
9.30

*Pilgrimsvandring starter kl.10.00 i Grundfør Kirke, og vi går til
sognegården i Søften-Foldby Sognegård
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AKTIVITETER
Torsdagscafeen i Søften blev halvrund

Der er en summen af snak og latter, da døren til sognegården i Søften bliver
åbnet. Indenfor hersker en hyggelig stemning. Det er tydeligt, at de fleste kender
hinanden, og der er hjertelige hilsner hele vejen rundt, inden de tilstedeværende
sætter sig ved de dækkede borde.
De fleste er i pænt tøj, for den 4.april er lidt speciel. Speciel fordi Torsdagscafeen
i Søften sognegård holder femårs jubilæum.
Hver torsdag er der Torsdagcafé i sognegården i Søften, her er alle velkomne til
et par timers hygge fra 10 - 12 om formiddagen, hvor der bliver serveret brød,
kaffe og hygge for 20 kroner.

Opstart i sin tid

Torsdagscafeen startede i sin tid, da Søften fik sin nye sognegård, og Mille Andersen og Lis Stidsen har været tovholdere fra starten.
”Lis og jeg talte om, og vi ikke skulle lave et nyt tiltag i sognegården, for alle
borgerne i området. Vi troede ikke på, at det ville gå hen og blive en så stor
succes, som vi har oplevet. Den gang blev Lis og jeg enige om, at vi ville prøve
Snakken gik lystigt mens kaffen og rundstykkerne blev fortæret til femårsjubilæet i
Torsdagscafeen. Foto: AGR.
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at holde arrangementet et par gange, og hvis det ikke lykkedes, så ville vi stoppe
igen,” fortæller Mille Andersen, som også lidt senere byder de mange mennesker velkommen til jubilæumsarrangementet.
For mere end 60 mennesker var dukket op for at fejre jubilæet, og der var også
gjort lidt ekstra ud af det til dagens arrangement, med, blandt andet, smørrebrød og dessert.
Leon Frank, som er en af dem, der har været med fra begyndelsen, er glad for at
være bruger af Torsdagscafeen:
”Min kone, Ebba, og jeg har deltaget i kirkens liv i mange år. Vi er begge pensionister, og da Torsdagscafeen blev lavet, har vi været med fra starten. De faste
holdepunkter er, at vi starter med en sang fra Højskolesangbogen, og så får vi
kaffe og en snak. Ofte er der et indslag af en slag eller et kort foredrag, men vi
bruger det til at møde med dem vi kender, og nye der kommer til,” siger Leon
Frank.

Kagefejring

Næstformanden for menighedsrådet i Søften og Foldby sogne, Birgit Christensen, er også dukket op med en gave og en kort tale:
Menighedsrådets næstformand, Birgit Christensen, havde en gave med fra menighedsrådet, en kransekage til alle deltagerne i femårsjubilæet. Foto: AGR.
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”En stor tak skal lyde fra menighedsrådet til de ildsjæle, som vi har så stor brug
for og gavn af i det daglige arbejde i sognene. Uden ildsjæle ville der heller ikke
være en Torsdagscafé, og derfor har vi også taget en gave med. En kage er det
blevet til, så alle i dag kan få et stykke, og blive mindet om det store arbejde,
som ildsjælene ligger i det frivillige arbejde,” siger Birgit Christensen.
En anden af brugerne af Torsdagscafeen, Inger Sørensen på 88 spiser lidt af
kagen inden hun fortæller om, hvorfor hun kommer hver torsdag:
”Jeg syntes at det er dejligt at komme her, og jeg har altid noget med hjem til at
tænke over, når jeg har været her. Jeg har været med i fire år, og jeg begyndte
at deltage i Torsdagscafeen, fordi jeg som tilflytter, ikke kendte nogen, og det
har Torsdagscafeen været med til at ændre på,” siger Inger Sørensen.
Dagens jubilæumssammenkomst er ved at være slut, og deltagerne virker tilfredse oven på indtryk fra kaffe, snak foredragsholder og frokost. Mille Andersen
har en sidste ting, hun gerne vil forklare inden, der bliver sagt farvel.
”Vi ser os selv som kirkens dagligstue. Vi er bare glade for at samle nogle mennesker, til hygge og fornøjeligt samvær hver torsdag året rundt. Vi er omkring 30
mennesker hver gang, men der er altid plads til flere, ung som gammel,” fortæller Mille Andersen.
Snakken gik lystigt, og grinene var store omkring bordene til femårsjubilæet i Torsdagscafeen i Søften sognegård. Foto: AGR.
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TORSDAGSTRÆF
Maj – Torsdag d. 9. maj.

Torsdagstræf for maj bliver en udflugt til Åben Have i Gjern – også kaldet Liberia-Haven. Der er plantesalg til fordel for forældreløse børns skolegang i Liberia
– så det må vi prøve. Søg evt. Liberia-haven i Gjern på nettet - der kan man se
mere om haven og udbuddet af planter.
Vi mødes i Sognegården kl. 17.30 og så kører vi med samkørsel til Gjern.
Torsdagstræf-udvalget medbringer en frisklavet sandwich fra Bagergården og
drikkevarer til alle.
Fra kl. 19.00 er vi på rundvisning i haven ved Else Marie Hvidberg og Karl Thomsen Hvidberg. Herefter er der kaffe, brød og en afslutning. Vi forventer at vi er
tilbage i Søften senest kl. 22.
Deltagerpris per person er 80,- Kr. for mad, drikke og samkørsel samt 20,- Kr. for
kaffe og kage.

Juni – Torsdag d. 13. 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.
Så hvis du har et par gode ideer til Torsdagstræf for den kommende periode –
så er det her de kan afleveres.
Det foregår i Søften Præstegård torsdag d. 13. juni fra kl. 18.
Deltagerpris per person denne aften er i alt kun 65,- Kr.

Juli.

Sommerferie.

August – Torsdag d. 8. august.

Torsdagstræf for august bliver afholdt i
Sognegården Skolevej 7 i Søften fra kl. 18
med fælles spisning.
Anni Lund og Finn Jensen fortæller fra kl.
19.30 om deres tur til Normandiet med billeder og fortællinger
fra det historiske område.
Deltagerpris per person denne aften
er 80,- Kr. for maden og 20,-Kr. for kaffen.
Tilmelding og madbestilling:
Tilmelding senest mandagen før til
Jacob Væggemose på tlf. 2346 9361 eller
på e-mail: vaeggemose@tdcadsl.dk
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LITTERATURAFTNER OG MANDETRÆF
Litteraturaftener i Søften-Foldby Sognegård

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.
Til næste litteraturaften den 15. maj, der læser vi ”Facisme” – en advarsel af
Madeline Albright, og til litteraturaften den 26. juni, der læser vi ”Uindviet Jord”
af Hannak Kent.
Du er meget velkommen til at møde op i Sognegården kl. 19.30 til litteraturaftner.
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

MENIGHEDSMØDE

Menighedsmøde den 8. maj 2019
Årets menighedsmøde holdes i sognehuset i Foldby den 8. maj 2019 klokken 19.
Alle er velkomne, og formanden for menighedsrådet, William Kragelund, fortæller om menighedsrådet arbejde, renoveringen af kirkerne, indsamling omkring
Folkekirkens Nødhjælp.
Derefter fremlægges kirkens regnskab og budget, hvorefter der vil være debat
om vores kirke og sogne. Kom med gode ideer og spørgsmål
Alle er velkomne
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Gud, hvor det smager:

Den 5. juni kl. 17.00 i Søften-Foldby Sognegård i Søften. Søften kirke er lukket,
men vi holder gudstjenesten i sognegården, med efterfølgende spisning.
Den 14. juni kl. 17.00 i Foldby Kirke. Efter gudstjenesten er der fælles spisning i
forsamlingshuset

Pilgrimsvandring:

Kristi Himmelfartsdag. Vi
begynder kl. 10.00 til en
kort andagt i Grundfør
Kirke. Derefter går vi til
Søften-Foldby Sognegård i
Søften, hvor vi spiser sandwiches sammen.
Tilmelding til kirkekontoret
eller via e-mail til anders@
evanders.dk senest den 24.
maj
Det er gratis at deltage, og
vi sørger naturligvis for, at
man kan blive kørt tilbage
til sin bil i Grundfør efter
pilgrimsvandringen

Sommermorgensang:

Ugerne 27, 28, 29, 30
Onsdage kl. 9.00 i Søften-Foldby Sognegård i Søften (Søften Kirke er lukket, men
vi holder sommermorgensang i sognegården)
Torsdage kl. 9.00 i Foldby kirke
Vi mødes til en kort morgenandagt med vægt på sang og musik, og vi slutter
med en kop kaffe i våbenhuset i Foldby og i Sognegården i Søften.

Kirkehøjskolen har to foredrag efteråret 2019.

Lørdag den 28. sept. kommer Joan Møller Molbo, hospitalspræst i Randers
Lørdag den 9. nov. kommer Charlotte Hjort, leder af styrelsen for patientsikkerhed. Der kommer en mere udførlig omtale i næste kirkeblad, der udkommer i
starten af september 2019.
Søften-Foldby Kirkeblad nr. 51/2019 - 15. årgang
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AKTIVITETER

Friluftsgudstjeneste
2. pinsedag den 10. juni kl. 11

ved Niels Ebbesens Eg i skoven ved Riisvej.
Bøgeskoven er med til at danne en festlig
ramme omkring gudstjenesten som forrettes af præsterne:
Jane Vig Fanø og John Friis Løvschal.
Ved gudstjenesten medvirker også musikere Tag en flot gå- eller cykeltur gennem
fra Hinnerup Garden som er med til at fest- skoven, og nyd din medbragte picnickurv efter gudstjenesten. Der bliver serveliggøre gudstjenesten.
ret en kop kaffe til din medbragte mad.

Bilen skal parkeres i skovkanten – Vejen til
”Egen” er markeret med flag.
Er du dårligt gående, kan kørsel aftales med Mille Andersen tlf. 86987016 /
20747016
Søften/Foldby menighedsråd

TORSDAGSCAFÉ
Torsdagscafeen afholdes hver torsdag formiddag fra kl.10 - 12
med snak - sang - gode indslag og kaffe.
Cafeen holder sommerferie
efter torsdag d. 20. juni og indtil torsdag d. 8. august.
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Tirsdag den 21. maj kl. 19.30
er der sangaften i Sognegården i Søften.
Medvirkende er Pernille Stolting-Madsen og Jens Emil Sanggaard. Pernille bor i
Foldby, og hun synger til daglig i Den jyske Opera. Jens Emil er organist i Søften
og Foldby.
Ved sangaftenen vil repertoiret være alsidigt - fra opera til Kim Larsen - og der
vil foruden soloindslag være rig mulighed for alle til at synge med.
Alle er velkomne - og det er gratis at være med. I en pause vil der være frugt og
måske en drink!

I ord og toner med Ghita Nørby og Lars Hannibal
Torsdag den 9. maj fra 19:30 - 22:30 kommer Ghita Nørby og Lars Hannibal til
Søften Kirke. Læs mere om billetter på www.softenmusik.dk
En aften hvor Danmarks store skuespiller Ghita Nørby, der netop har fejret sin
84 års fødselsdag, bla. vil læse nogle af hendes favorit eventyr af H. C. Andersen, og fortolke de underfundige og livskloge fabler af La Fontaine, i Johannes
Møllehaves sprudlende oversættelse.
Guitaristen Lars Hannibal vil skabe laguner til eftertænksomhed med smukke
og populære toner fra det klassiske guitarrepertoire. Undervejs samtaler Ghita
og Hannibal om nogle af de aktuelle temaer der optager dem indenfor kunst og
kultur, og om Ghitas enestående karriere indenfor film og teater.

Søften Markedsdag den 15. juni
Kom og besøg os på Søften Markedsdag. Kig ind i den fine lille trækirke eller tag
en rutchetur i hoppekirken. Der vil også være spil og konkurrencer.

Vagter til hoppekirken

Kan du tage en tjans på en time eller mere til Søften markedsdag? Så har vi brug
for en masse hænder. Hoppekirken skal være bemandet så der ikke kommer for
mange børn ind ad gangen, så når dit barn alligevel gerne vil ind og hoppe eller
rutche fra tårnet, kan du måske stå vagt imens?
Der er også brug for hænder til at sætte op før markedsdagen og rydde op efter.
Har du mulighed for at give en hjælpende hånd kan du sende en mail til kirkeog kultur medarbejder Karen Damsgaard-Bruhn på
sognemedhjalper@soeftenkirke.dk
Søften-Foldby Kirkeblad nr. 51/2019 - 15. årgang
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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.

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 kristen- dommen at kende.
Vi taler sam- men, er kreative, sjove, skøre, alvorlige og seriøse sammen. Vil du
høre mere om klubberne kan du kontakte Kirke- og kul- turmedarbejderen
Programmet ligger i kirkerne og sognegården. Du kan også se hvad vi skal lave
i Råhyggen på kirkernes hjemmeside.

Program
14/5 - Vi tager på pilgrimsvandring
28/5 - Vi holder sommerafslutning i
Råhyggen og hører om kristi himmelfart og pinse
20/8 - Vi starter op igen efter
sommerferien
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Program
8/5 - Vi laver fællesspisning og forældredag i Spiren onsdag fra 17-19
11/5 - Hvad er store bededag? Det
handler Spiren om denne gang. Vi
skal også på skattejagt
25/5 - Kristi Himmelfart og pinse,
bål og blæst
17/8 - Vi starter op igen efter
sommerferien

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. 10.00- 11.45 Efter sangen er der
kaffe i sognegården/ sognehuset.
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

Babysalmesang er hver fredag
kl 10 i Foldby Kirke.
Efter sommerferien starter vi
op igen fredag d. 16 august.
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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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Torsdagscaféens
5 års jubilæum
den 4. april 2019
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