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REDAKTØRENS HJØRNE
Når disse linjer læses, er sommeren officielt ovre, og efteråret er på vej. Som du
vil kunne læse i dette kirkeblad, så afholder
Søften og Foldby mange aktiviteter, selvom kirken i Søften er under renovering og
der samtidigt bygges til i sognegården i
Søften.
Det vil du kunne læse mere om i artiklen
med vores kirkeværge i Søften, Børge Juhl,
som fortæller om renoveringen og tilbygningen, og hvorfor det har været nødvendigt.
Vi skal også fejre, at Søften Kirke er blevet
renoveret og tilbygning til sognegården er
blevet færdig, derfor holder vi festgudstjeneste i Søften Kirke den 1. december,
hvor der efterfølgende er reception i Søften-Foldby sognegård.
Du vil også kunne læse om en kursusrække
henover efteråret/vinter/forår, hvor John
Løvschal over 10 mandage vil give undervisning i ”Den røde tråd i biblen”.
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

De nære ting
Lang højere bjerge så vide mod nord. Der er mange
smukke bjerge rundt om i verden, storslåede og imponerende. Når vi ser den storslåede natur, da kommer
vi let til at føle os ganske små.

Jane Vig Fanø

Himmelbjerget og Mols bjerge synes der ganske små.
Hvordan kan vi da finde på at kalde dem bjerge? Det
er ganske enkelt, for i vores natur skiller disse steder
sig ud fra den øvrige natur med hensyn til højde og
fremkommelighed. Hvad skønhed og frodighed angår,
da vinder de over rigtige bjerge, der blot er imponerende stenblokke.
Der kommer turister fra alle retninger for at nyde
skønheden her i landet. De finder det dejligt med den
store variation og skønhed, der findes indenfor kort
afstand.

John Friis Løvschal

Der er så meget at se både af natur og byer indenfor
små afstande. Vi lever faktisk i et smørhul af skønhed,
og skulle man have lyst til at dyppe tæerne i vandet,
så har vi nogle af de bedste badestrande, og der er
rigeligt af dem.
Det her er ikke ment som en turistbrochure, men mere
som en øjenåbner for os selv. Tænk dog hvilken skønhed vi har i Søften og Foldby sogne og i den nærmeste omegn. Vi er i hvert fald ikke blevet snydt.

Eva Graabek

Livet bliver lysere, når vi får åbnet vores øjne for de
nære og små glæder, som vi ofte glemmer, for de er
der jo hele tiden, men de kan virkelig lyse op i en stille
eller travl hverdag. Nu kommer efteråret også snart
med sin enorme pragt af en farvepaillet.
John Friis Løvschal
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Fornyelse gennem nænsom renovering
Det er ikke kun kirken, hvor der sker ændringer i Søften. Menighedsrådet og ejendomsudvalget, med Jacob Væggemose og Børge Juhl som
primus motor, har også sat gang i en tilbygning til Søften-Foldby Sognegård, da der mangler plads.
Af Anders Godtfred-Rasmussen
Søften Kirke stammer fra midten af 1100-tallet. Dengang var der hverken fjernvarme, glasuld i væggene eller storskærme til at vise tekster og billeder til de kirkelige handlinger. Det var koldt at sidde i kirken dengang, og det har været koldt
at sidde i Søften Kirke om vinteren de sidste mange år. Derfor har der igennem
flere år været planlagt et projekt, der skulle gøre varmesystemet i kirken bedre,
og derfor er Søften Kirke lukket fra medio maj til slut november 2019.
Hvad er det helt præcist, at der bliver lavet i Søften Kirke i 2019?
“Vi er i gang med en større renovering af kirken. Det er primært varmesystemet,
der bliver opgraderet. I mange år har der været problemer med kuldenedfald
langs ydervæggene i vinterperioden, og det får vi løst med opsætning af radiatorer, men det bagvedliggende varmesystem bliver opgraderet, siger kirkeværge
i Søften Kirke, Børge Juhl.
Børge Juhl er en del af ejendomsudvalget, der er et underudvalg til Menighedsrådet i Søften og Foldby sogne. Et ejendomsudvalg der består af flere medlemmer af Menighedsrådet, og enkelte personer udenfor. Hvor Jacob Væggemose,
sammen med Børge Juhl, har været drivkræfterne i processen omkring renovering af kirken og ombygningen af sognegården.
Er der andet i kirken, som bliver lavet om ved renoveringen?
“Ja, vi laver våbenhuset om, og inddrager det mere i det kirkelige rum. Trappen
til loftet er blevet fjernet, og erstattet med en loftlem. Samtidigt er gulvet blev
gravet op, og der bliver lavet varme i gulvet. Vi ville også gerne have hævet
dørhullet ind til kirken, men det fik vi ikke lov til af Nationalmuseet. I stedet har
vi sænket gulvet, så højden alligevel bliver større. Yderst kommer der en glasdør
i, så vi får noget mere lys ind i våbenhuset. Våbenhuset kan derved også bruges
til flere ting, fx til babysalmesang, eller at forældre med helt små børn kan sidde
der helt uforstyrrede, men stadig følge med i de kirkelige handlinger.
Vi har søgt provstiet og Nationalmuseet om lov til at sætte projektor og et lærred op, som kan bruges til de forskellige aktiviteter, der foregår i kirken. Der
kommer internet, så klokkeringningen bliver nemmere at styre, og så får vi flere
stikkontakter og andet, der gør arbejdet nemmere for medarbejderne.
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Ved opgravningen af gulvet i våbenhuset, der
fandt vi en gammel trædesten, som Nationalmuseet har været meget interesseret i. Vi har
desværre ikke kunnet genbruge den som trædesten i døråbningen, så den kommer ned under gulvet igen, men det har været spændende
at følge renoveringen og se, hvad der dukker op
af gamle ting i vores efterhånden 800 år gamle
kirke”, forklarer Børge Juhl.
Hvad betyder renoveringen for kirkegængerne?
“At de ikke har problemer med varmen, når de er i kirken i vinterhalvåret. Det er
det vigtigste. Samtidigt bliver det meget nemmere at styre varmen, og hvornår
vi kan tænde og slukke for den. Det skulle derfor også gerne blive et mere økonomisk varmeanlæg, som vi ender ud med.
Vi har prøvet at fremtidssikre kirken. Der dukker selvfølgelig også uforudsete
ting op. Vores orgel er angrebet af skimmelsvamp, som på sigt vil medføre et
dårligt indeklima, så en rengøring er påkrævet og nødvendig. Det kommer ikke
til at have indflydelse på tidsplanen. Så vi åbner igen for kirken den 1. søndag i
advent 2019.
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Sognegården
Det er ikke kun kirken, hvor der sker ændringer i Søften. Menighedsrådet og
ejendomsudvalget, med Jacob Væggemose og Børge Juhl som primus motor,
har også sat gang i en tilbygning til Søften-Foldby Sognegård, da der mangler
plads.
Hvad bliver der lavet af tilbygning til Sognegården?
Det primære er at skaffe mere plads til kordegnen. Personen må ikke dele kontor
med andre, da vedkommende arbejder med personfølsomme oplysninger. Samtidigt får vi lavet kontorer til præsterne, så de kan arbejde i sognegården. I dag
har de kontor derhjemme. Vi bygger også køkkenet om, så brugerne af køkkenet
får mere plads. Alt i alt er det medarbejderne og de frivillige, der får gavn af tilbygningen. Aktivitetsniveauet er højt i vore sogne, så der er brug for mere plads
til medarbejderne og de frivillige.
Med de midler, som vi fik tildelt af provstiet, der holder vi os inden for budgettet
på 1.000.000,- kroner. Vi har dog også søgt om nogle ekstra midler, så vi kunne nå helt i mål med de ønsker, vi havde til den nye tilbygning. Heldigvis var
provstiet lydhør og gav os ekstra 140.000,- kroner, som vi behøvede.
Vi glæder os til at både kirke og sognegård er færdige, så vi kan tage en nyrenoveret kirke i brug og glæde os over et bedre arbejdsmiljø for vore ansatte og
frivillige i Søften-Foldby Sogne. Så glæd jer alle til den 1. søndag i advent, for
der åbner kirke og sognegård igen,” siger en smilende Børge Juhl, mens han
viser tegninger og billeder frem over planerne for renoveringen og tilbygningen
af sognegården, som han og Jacob Væggemose har arbejdet udfra.
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Kirkeklokken i Søften høres stadig
Håber i alle har nydt den dejlige sommer, nu er den godt på vej til at være brugt
op, arbejdet begynder igen både i menighedsrådet og ude i de enkelte hjem. Der
er meget at tage fat på, i menighedsrådet fylder vores byggerier meget.
Godt at vi har kirkeklokken, der kan minde os om, at vi stadig har en kirke i Søften. Det er længe at undvære vores dejlige kirke, men arbejdet skrider heldigvis
fremad som planlagt, så vi forventer stadig, at alt er klar til 1. Søndag i advent.
Dejligt at vi er heldige at have to kirker i vores område, alle gudstjenester foregår i Foldby i ombygningsperioden, der er mulighed for at blive kørt dertil, hvis
ikke man har andre muligheder. Aftal det med vores kirkekontor.
Sognegården i Søften er også i fuld gang med at blive udvidet, så både medarbejdere og andre brugere får mere plads fremover. Vi glæder os til færdiggørelsen af begge byggerier.
Bagefter sker der noget i Foldby, hvor vi skal have styr på noget fugt under orglet, det hører i om senere.
Venlig hilsen
Birgit Marie Christensen

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

Foldby Kirke

01.09
11.s.e.trin.

11.00, Eva Gråbæk

Søften Kirke

04.09
Gud – hvor det smager

17.00 Sognegråden,
Jane Vig Fanø

08.09
Høstgudstjeneste

11.00 Søften/Foldby Sognegård, Jane Vig Fanø

13.09
17.00, Jane Vig Fanø
Gud – hvor det smager
15.09
13.s.e.trin.

9.30, John Friis Løvschal

22.09
14.s.e.trin.

11.00, John Friis Løvschal

29.09
15.s.e.trin.

11.00, Jane Vig Fanø

06.10
Høstgudstjeneste

11.00, Jane Vig Fanø

13.10
17.s.e.trin.

11.00, John Friis Løvschal

20.10
18.s.e.trin.

11.00, John Friis Løvschal

27.10
19.s.e.trin.

11.00, Jane Vig Fanø

03.11
Alle Helgen

19.00, John Friis Løvschal

14.00 i Sognegården,
Jane Vig Fanø

08.11
17.00, Jane Vig Fanø
Gud – hvor det smager
10.11
21.s.e.trin.

11.00, Jane Vig Fanø

13.11
11.00, Jane Vig Fanø
Gud – hvor det smager
17.11
22.s.e.trin.

11.00, John Friis Løvschal

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

Foldby Kirke

24.11
Sidste s. i kirkeåret

11.00 med minikonfirmander,
Jane Vig Fanø

01.12
1.s.i advent

Søften Kirke

11.00 Festgudstjeneste,
Kirkens præster

08.12
2.s.i advent

9.30, Jane Vig Fanø

11.00

Jane Vig Fanø

15.12
3.s.i advent

11.00 , John Friis Løvschal

9.30

John Friis Løvschal

11.00

Jane Vig Fanø

22.12
4.s.i advent
24.12
Juleaften

11.00, John Friis Løvschal
14.00, Jane Vig Fanø
15.15, Jane Vig Fanø

13.00, Jane Vig Fanø
14.00, John Friis Løvschal
15.00, John Friis Løvschal

25.12
Juledag

11.00, Jane Vig Fanø

9.30, Jane Vig Fanø

26.12
2.juledag
29.12
Julesøndag

11.00, John Friis Løvschal
11.00, Jane Vig Fanø

01.01
Nytårsdag
05.01 Helligtrekongers søndag

11.00, John Friis Løvschal
11.00, Jane Vig Fanø

11.01 Spejdernes
nytårsparade
12.01
1.s.e.hel.3 konger
18.01
Nytårsfest

14.00, Jane Vig Fanø
9.30 ,John Friis Løvschal

11.00, John Friis Løvschal
11.00, John Friis Løvschal

19.01
2.s.e.hel.3konger
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Kender du ”Den røde tråd i bibelen”?
Skal vi egentlig sløjfe det gamle testamente?
Det kan du blive meget klogere på i den kommende studiekreds, som John Friis
Løvschal holder i efteråret 2019 og foråret 2020. Læs mere herunder:

Hvad skal vi med det gamle testamente, vi er jo kristne siger mange?

Min påstand er, at uden det gamle testamente, da havde vi ikke noget at bruge
det nye testamente og Jesus til.
De fleste af os kender mere eller mindre barske historier fra det gamle testamente. Spændende små fortællinger, næsten så bloddryppende, så der burde stå
forbudt for børn under 18 år.
Vi kender også mange skønne beretninger fra det nye testamente med at Jesus
skaffer mad til de 5.000 i ørkenen ved hjælp af, at en lille dreng har 2 fisk og 5
brød, og så bliver der 12 kurve brød til overs.
Vi kender beretninger om døde, der vækkes til live, syge, der helbredes. Ja, vi
kender mange udpluk.
Mange af os husker nok også, at der står ting, der er lidt humor i, som da den
lave og forhadte tolder Lazarus kravler op i et træ for at se Jesus, når han går
forbi, og Jesus så udpeger ham ved at sige: Kom ned Lazarus (mange har moret
sig over ham), Jesus bryder det hele og gør Lazarus til noget særligt, for han
inviterer sig selv på besøg hos Lazarus.
Tænk også på dem, der lavede hul i taget og hejste en lam mand ned lige foran
Jesus. Støv, skidt og møg har stået dem om ørerne.
Det kniber derimod ofte med at få overblik, se den røde tråd i bibelen, se, hvordan det gamle testamentes tekster igen og igen peger hen på Jesus, frelseren,
peger hen mod det nye testamente.
Der er rigtig mange røde tråde, der binder bibelen sammen, for vi må heller
ikke glemme, at Jesus også ofte selv peger bagud mod det gamle testamentes
tekster.
Bibelen bliver meget mere interessant, når vi også kan se de røde tråde. Dem
kan du lære om og diskutere, når vi mødes 10 aftener i Søften/Foldby sognegård, hvor jeg vil trække i trådene.
Det er også en god måde at få et stærkere fundament til vores kristne tro. Der er
en sammenhæng, og den er spændende.
Hvis det skulle lyde lidt tørt, så kan jeg trøste med, at vi indleder med at spise et
varmt måltid kl.18. Under samtalerne vil der også være kaffe.
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Møderne er fra kl.18 til ca. 21.30
(så behøver vi ikke at sluge maden).
Af hensyn til maden er det nødvendigt med tilmelding
til studiekredsen til sognepræst John Friis Løvschal
Tlf.:2179 8683 eller mail: jol@km.dk.
Evt. afbud sendes samme sted.
Mødested: Søften - Foldby Sognegård Skolevej 7.
Samlet pris kr.200,-. For alle 10 aftener inklusive mad.
Vi ses.
John Friis Løvschal

Datoer for
studiekred
sen:
16.09
21.10
04.11
25.11
17.02
02.03
23.03
20.04
11.05
08.06

AKTIVITETER

Sogneeftermiddage

i Foldby Ældre og Aktivitetscenter på Postvej 25
Begge arrangementer er fra 14.30 - 16.30, og der serveres brød og kaffe til 30,-

Fredag den 25. oktober

”På vandring i fortid og nutid. - et øjebliksbillede af Israel”
Ved Lissen Bendix Jensen , Søften
Vi vil også se billeder og høre om hendes spændende tur til Israel.

Fredag den 29. november

Sognepræst Lars Lindgrav Sørensen er til daglig sognepræst i Tilst og han er
samtidigt tilknyttet Kirke Care Aarhus
Kirke Care Aarhus er en fælleskirkelig forening, der går på gaden med lydhørhed, nærvær og omsorg i nattelivet. En række af kirke-frivillige står til rådighed
for de mange, der er ude om natten. Vi møder festglade unge mennesker, hjemløse, dørmænd, ludere og lommetyve!
Formand Lars Lindgrav Sørensen har gennem i de sidste snart 4 år gået Aarhus
Citys gader tynde med vand, slikkepinde, plaster, tæpper og ballerinasko. Denne
eftermiddag vil han præsentere projektet og fortælle om givende møder med
mennesker.
Søften-Foldby Kirkeblad nr. 52/2019 - 15. årgang
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TORSDAGSTRÆF EFTERÅR 2019

September – Torsdag d. 12. september.

Torsdagstræf for september bliver en udflugt til Trygfondens Familiehus ved
Skejby Sygehus.
Vi mødes i Sognegården kl. 18.00 til fælles spisning og vi kører med samkørsel
til Skejby kl. 19.15. Fra kl. 19.30 er vi på rundvisning i Familiehuset ved Ejgild
Kuntz og andre frivillige der. Efter rundvisningen kører vi tilbage til Sognegården hvor der er kaffe, brød og en afslutning.
Deltagerpris per person er 80,- Kr. for mad, drikke og samkørsel samt 20,- Kr. for
kaffe og kage.

Oktober – Torsdag d. 10. oktober.

Torsdagstræf for oktober bliver afholdt i Sognegården Skolevej 7 i Søften fra kl.
18 med fælles spisning.
Jacob Væggemose fortæller fra kl. 19.30 om den aktuelle restaurering/ombygning af Søften Kirke og Sognegården. Der vil også - som inspiration - blive gennemgået eksempler på ny kirkekunst fra andre nyrestaurerede kirker.
Deltagerpris per person denne aften er 80,- Kr. for maden og 20,-Kr. for kaffe og
kage.

November – Torsdag d. 14. november.

Torsdagstræf for november bliver afholdt i Sognegården Skolevej 7 i Søften fra
kl. 18 med fælles spisning.
Jane Vig Fanø fortæller fra kl. 19.30 om Dåben og Nadveren - vores sakramenter
i Den Danske Folkekirke. Det er en gennemgang af den historiske baggrund og
af den aktuelle diskussion om indhold i Dåb og Nadver.
Deltagerpris per person denne aften er 80,- Kr. for maden og 20,-Kr. for kaffe og
kage.

December – Torsdag d. 12. december.

Torsdagstræf for december bliver afholdt i Sognegården Skolevej 7 i Søften fra
kl. 18 med fælles spisning.
Jens Emil Sanggaard holder fra kl. 19.30 vores juleafslutning med fællessang og
musik.
Der vil også være fortællinger fra Pilgrimsturen til Santiago de Compostela.
Deltagerpris per person denne aften er 80,- Kr. for maden og 20,-Kr. for kaffe og
kage.

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

Litteraturaftner i Søften-Foldby Sognegård
Til den 4. september læser vi Herbert Pundik,
”Det er ikke nok at overleve”, erindringer.
Til den 16. oktober læser vi Anthony Doerr ”Alt det lys vi ikke ser”.
De øvrige datoer i 2019 er:
16. oktober og 27. november.

Mandetræf i Søften-Foldby Sognegård
Vi spiser sammen til en pris af 125 kr. inklusiv drikkevarer, kaffe og kage.
Vi starter og slutter med en sang fra Højskolesangbogen.
Hvert mandetræf-arrangement indeholder desuden et foredrag,
en fortælleraften, et virksomhedsbesøg eller f.eks. besøg af en
lokalpolitiker.
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

Gud hvor det smager
Den 4. september kl. 17.00 og 8. november klokken 17.00 i Søften-Foldby Sognegård i Søften. Søften kirke er lukket, men vi holder gudstjenesten i sognegården,
med efterfølgende spisning.
Den 13. september klokken 17.00 og den 13. november klokken 17.00 i Foldby
Kirke. Efter gudstjenesten er der fælles spisning i forsamlingshuset
Søften-Foldby Kirkeblad nr. 52/2019 - 15. årgang
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KIRKEHØJSKOLEN

Lørdag den 28. september fra 09.30 til 13.00
holder Joan Møller Molbo foredrag over ”Om
sygdom og tro – kan tro flytte bjerge?”
Hvordan kan vores tro hjælpe os gennem et
sygdomsforløb?
Under et sygdomsforløb kan det være værdifuldt at tale med præsten om livets store
spørgsmål.
Det vil Joan denne formiddag belyse og hjælpe os med at sætte ord på.

Joan Molbo

Joan Møller Mølbo er hospitalspræst på Regionshoapitalet i Randers.

Lørdag den 9. november fra 09.30 til 13.00

holder Charlotte Hjort, der er overlæge og leder af ”Styrelsen
for patientsikkerhed”, kommer og fortæller ”Om teknologi og
menneskeliv”.
Indenfor sundhedsvæsenet sker der store teknologiske fremskridt. Har vi mennesker brug for Gud når vi kravler rundt i
kundskabens grene?
Hvordan skal midlerne i sundhedsvæsenet prioriteres og anvendes? Hvem skal opereres? Hvad skal vi bruge robotter til?
Hvordan sørger vi for, at teknologien udnyttes til gavn for men- Charlotte Hjort
nesker?
Dette og meget mere vil Charlotte Hjort belyse. Tilhørerne vil blive draget med
ind i de spændende aktuelle overvejelser.

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
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AKTIVITETER

Torsdagscafé
Torsdagscafeen afholdes hver torsdag
formiddag fra kl. 10.00 – 12.00
med snak - sang - gode indslag og kaffe.

Filmaften
Tirsdag den 22.10 holder vi filmaften i Søften-Foldby Sognegård i Søften.
Vi begynder kl. 19.00 med et kort oplæg om filmen, og vi holder en kort pause
undervejs.
Der vil naturligvis være snacks til filmen, og mulighed for at tale om den efterfølgende.
Det er gratis at være med, og der er ingen tilmelding.

Høstgudstjeneste i Søften og Foldby
Havens overflod er tydelig i disse måneder af blomster,
grøntsager, æbler og sene rabarber. Der inviterer vil til, at
man tager lidt af havens overskud med til Høstgudstjeneste i Søften-Foldby Sognegård søndag den 8. september
kl. 11.00. Efter gudstjenesten vil der være mulighed for at
”bytte frugter”. Så tag endelig med af jeres havers overskud, så deler vi og bytter med hinanden.
Du er naturligvis også velkommen, selvom du ikke har en
have. Alle er velkommen.
Der er Høstgudstjeneste i Foldby Kirke søndag den 6. oktober kl. 11.00. Bagefter serveres er frokost i sognehuset.
Du skal huske at melde dig til på kirkekontoret tirsdag eller
fredag formiddag, og det skal være inden den 1. oktober.
Vi glæder os til at se dig.

Søften-Foldby Kirkeblad nr. 52/2019 - 15. årgang
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JULEKONCERTER

Foldby Kirke
Onsdag den 11. december kl. 19.30

Ved julekoncerten i Foldby Kirke får vi besøg af et
velsyngende pigekor, der vil synge julemusik som
kor og sammen med os! Fredens Pigekor fra Aarhus synger, Louise Boll spiller orgel og klaver - og
Anne Lise Quorning dirigerer koret og synger solo.

Søften Kirke
Mandag den 16. december kl. 19.30

Ved julekoncerten i Søften Kirke får vi besøg af
Djurs Kammerkor, der har gæstet kirken flere gange - og koret har med glæde 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.

AKTIVITETER

Allehelgenes søndag den 3. november

Vi holder gudstjeneste i Søften - Foldby sognegård klokken 14 ved Jane Vig
Fanø. Efterfølgende vil der være uddeling af roser til at lægge på gravene på
kirkegården. Bagefter er der kaffe i sognegården.
I Foldby er der Gudstjeneste i Foldby kirke kl. 19.00 ved John Løvschal. I Foldby vil der være uddeling af lys i våbenhuset til at sætte på gravene. Ved begge
gudstjenester kommer Tanja og Poul Gerhardt Enevoldsen fra Hinnerup og
synger.

Sogneudflugt den 27. september 2019 - turen går i år til Viborg

Vi besøger Søndermarkskirken, hvor vi får vist og fortalt om den specielle døbefond bygget som en muslingeskal. Derudover skal vi se hærvejstæppet, som er
syet af de damer som også lavede Todbjerg tæppet vi så sidste år. Hærvejstæppet er bygget op om forskellige historier langs hærvejen fra Viborg til grænsen.
Efterfølgende er der kaffe med kage på Golfhotellet i Viborg.
Pris 100 kr. Bussen afgår fra sognegården i Søften kl. 12.15 , fortsætter til Simonsens Have og til Foldby kl. 12.30.
Tilmelding til kirkekontoret på Foldby.sogn@km.dk eller Soeften.sogn@km.dk,
telefon 86985144 tirsdag og fredag kl.9.30-12. inden fredag den 21. september.
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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.
Programmet ligger i kirken og sognegården. Du kan også se hvad vi skal lave i
Spiren på kirkernes hjemmeside.

Program
14/9: Moses i kurven – kreative værksteder
28/9: Moses på vandring – vi skal på skattejagt
12/10: Efterårsferie
26/10: Allehelgen – på kirkegårdstur
9/11: Drengen med madpakken – vi skal på lagkageløb
23/11: Josef drømmer- adventsværksteder med engle og hemmeligheder
7/12: Jesu fødselsdag- vi holder juleafslutning med besøg af jeres forældre

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 kirken og sognegården. Du kan også se hvad vi skal lave i
Råhyggen på kirkernes hjemmeside.
Vil du høre mere om klubberne kan du kontakte Kirke- og kulturmedarbejderen

Program
3/9: Vand der forandrer – krea og leg i Råhyggen
17/9: Søskende jalousi – vi besøger Lissen til konkurrencer og bålhygge
1/10: At være dygtig – rekordaften i Råhyggen
15/10: Vi holder efterårsferie
29/10: Allehelgen og Halloween. Vi tager på kirkegårdstur i mørket og tænder lys
12/11: At gøre noget for andre – vi gør folk i Søften glade
26/11: Advent - vi laver adventsgaver og pynt
10/12: Juleafslutning
Søften-Foldby Kirkeblad nr. 52/2019 - 15. årgang
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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 kirkeog kulturmedarbejderen. Vi mødes i kirken fredage kl. 10.00-11.45
Efter sangen er der kaffe i sognehuset.
I efteråret er der babysalmesang hver fredag kl. 10 i Foldby kirke. Da Søften kirke
er lukket pga renovering er der ingen babysalmesang i Søften i efteråret.
Hold 1: fra 16. august – 4. oktober
Hold 2: fra d. 11. oktober – 6. december.
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 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 og Friskolen i Hinnerup der bliver
inviteret til minikonfirmand. Invitationerne bliver delt ud på skolen. Forløbet
slutter med en familiegudstjeneste søndag d. 24/11 kl 11, hvor minikonfirmanderne vil optræde.
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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)
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
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

SØFTEN SOGN
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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