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REDAKTØRENS HJØRNE
Velkommen til 2020 - et nyt og spændende
år ligger foran os. Ikke at der ikke er sket
noget i 2019, det må vi så sandelig konstatere, at der er. Søften kirke er blevet renoveret, så vi nu kan holde varmen i kirken,
og vi har fået bygget en større sognegård i
Søften ej at forglemme.
2020 byder på, at vi bliver nødt til at lukke
Foldby kirke i nogle måneder, for kirken
trænger til renovering, men Palmesøndag
åbner Foldby kirke, så vi igen kan holde
gudstjenester og andre aktiviteter i begge
kirker.
Et nyt år giver os også mulighed for at bruge kirken noget mere. Aktivitetsniveauet
er som vanligt højt i Søften og Foldby, og
som du kan læse i bladet, så er der meget
at glæde sig til.
Det du ikke finder i bladet, det kan du læse
mere om og glæde dig til på vores hjemmeside eller på vores Facebook side. Så
der er meget at glæde sig til i 2020, og hvis
du nu har en god historie, eller noget andet, som du gerne vil have fortalt. Så ring
eller skriv, telefonnummer og mailadresse
finder du i kolofonen til venstre.
Med venlig hilsen
Anders Godtfred-Rasmussen
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PRÆSTENS KLUMME
Efter den sidste konfirmation i maj 2019 lukkede
Søften Kirke. Den er efterfølgende blevet renoveret
omfattende. Og den 1. december, 1. søndag i advent,
genåbnede den efter mange måneders afsavn naturligvis med en gudstjeneste. Der kom mange mennesker til genåbningen. Rigtig mange mennesker, som
alle sammen havde glædet sig til igen at kunne tage
kirken i brug.
Jane Vig Fanø

John Friis Løvschal

Eva Graabek

Det er næsten som om, at det er en ny kirke, man
træder ind i – fordi de nye farver giver den et ganske
andet udtryk, end vi har været vant til de sidste mange
år. Men kirken i Søften er overhovedet ikke ny. Den er
et meget gammelt hus, som har stået her i mange århundreder. Ordene som lyder i kirken er endnu ældre.
Det samme er budskabet.
Alligevel, og måske endda på trods af det, så kan ordene føles nye, hver eneste gang vi hører dem. Fordi
vi har bevæget os som mennesker. Fordi vi ikke er de
samme, som vi var, sidste gang vi hørte dem. Så selv
om kirken er gammel, så er den også ny. For den er
fyldt med gamle traditioner, som alligevel er nye hver
eneste gang, vi oplever dem.
Andre gange kan budskabet og ordene og selve kirkerummet fylde os med genkendelsens glæde. Som
noget vi har ventet på at høre og se. En stemning eller
et minde, som vi kan genkalde os. Noget, som vi kan
finde ro i, netop fordi vi kender det så godt. Et helle
midt i byen, hvor der er mulighed for eftertænksomhed i en travl verden og en ligeså travl hverdag.
Kirken er det hele. Den er ny, og den er gammel. Og
først og fremmest så er den fyldt med alt det, der
fylder i vores liv. Her kan vi altid komme, som vi er –
med alt det, der er os.
Så kom endelig forbi og se den nye gamle kirke.
Jane Vig Fanø
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ORGANISTEN, DER GIK EN TUR
Jens Emil Sanggaard er organist i Søften-Foldby kirker, men der sker også meget andet i hans liv, når han
ikke sidder ved orglet i kirkerne til daglig.
Af Anders Godtfred-Rasmussen
Organisten er ofte ikke så synlig, når menigheden er tilstede til gudstjenesten om søndagen, men i Søften-Foldby kirker er han alligevel en stor del af kirkerummet. Det er ham,
der sørger for at akkompagnere til salmerne, som vi synger
i kirken. Så selv om vi ikke kan se ham, så efterlader han et
stort aftryk hos os, hver gang vi er i kirke.
I Søften-Foldby kirker har vi de sidste otte år haft Jens-Emil Sanggaard som
organist, og han elsker virkelig sit job.
“Der er ingen af mine dage, der ligner hinanden. I mit arbejde som organist,
der er det ikke kun til gudstjenesten, at jeg spiller på orglet i kirken. Der er også
mange andre arrangementer i kirkerne, hvor der er behov for musik, så der er
jeg også på, og så arrangerer jeg også flere koncerter i løbet af året i kirken og
sognegården,” siger en smilende Jens Emil.

Altid glad

Han smiler faktisk hele tiden, det er kun, når han skal tænke sig lidt ekstra om, at
smilet forsvinder i ansigtet, men det kommer hurtigt tilbage igen, når han kommer i tanke om, hvad det er han vil sige.
“Jeg kan faktisk ikke huske, hvorfor jeg ville være organist, men jeg startede
med at spille på klaver da jeg var syv. Senere fik jeg undervisning af en organist,
og det må have inspireret mig til at gå samme vej. Jeg har også den præliminære organisteksamen, så jeg kender også teorien bagved orgelmusikken,” siger
Jens Emil.
Han oplever også tit, at børn og unge kommer til ham før og efter et arrangement i kirken og spørger til orglet.
“Der er mange, der rigtigt gerne vil prøve at spille på orglet, og det får de også
lov til, mens jeg er der. Alle Minikonfirmanderne får lov til at spille på det efter
tur, mens andre sidder ved siden af eller står op og kigger med. Det er noget
helt andet og spille på et orgel, end på et klaver. Orglet har flere klangmuligheder, og det forstår børnene også, når jeg viser dem det. Når jeg så spiller noget,
de kender rigtigt godt, så kommer de store smil altid frem,” fortæller Jens Emil.
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Søften-Foldby sogne

Jens Emil har stor erfaring som organist, inden han endte op i Søften og Foldby
Sogne. Først spillede han i 15 år i Ørsted Kirke og derefter en kort periode ved
Elev kirke. I Søften-Foldby sogne er han godt tilpas, da han også kan passe sit
eget derhjemme i mens.
“Jeg bor i Nimtofte, hvor jeg har et “Bed & Breakfast”, som dog kun er åben i
sommerperioden. Derfor gemmer jeg altid min ferie til sommerferien, så jeg kan
holde åben i seks uger i træk. Jeg har plads til 20 personer ad gangen, og jeg
har oftest udsolgt hele sommeren. Jeg klarer det hele selv, med morgenmad,
oprydning og klargøring af værelser. Det er ret spændende, med alle de forskellige mennesker, som jeg møder i løbet af en sommer,” siger Jens Emil.
Han har også flere interesser, end at holde sit hjem åbent for sommerferiegæster, Jens Emil nyder at gå lange ture og i september 2019 blev det til en ekstra
lang en af slagsen.
“Jeg har længe gerne ville prøve at gå Caminoen, og den
lange tur fra Frankrig og til Santiago de Compostela i Spanien. Derfor søgte jeg om orlov, og fik den heldigvis, så
jeg kunne komme afsted på eventyr. Jeg gik 800 kilometer
i løbet af september, og jeg var mange, mange oplevelser
rigere, da jeg var tilbage i Danmark igen,” fortæller Jens
Emil med et eftertænksomt smil på læben.
“Jeg mødte mange utroligt spændende mennesker på
turen, og jeg fulgtes også med nogle franskmænd i mange
dage. Det har virkeligt gjort mit liv rigere at have været på
den tur, og jeg pønser også på, at kunne komme afsted igen en anden gang. Det
var godt at prøve, at være afsted med så få ejendele og kun to sæt tøj, men den
hjælpsomhed og næstekærlighed jeg mødte på vejen, den vil jeg aldrig glemme,” siger Jens Emil.

Star Wars

Det er ikke kun salmemusik, som Jens Emil spiller i kirken. Specielt konfirmanderne og deres familier oplever hvert år, at udgangsmusikken efter konfirmationerne altid er temaet fra Star Wars.
“Det er faktisk konfirmanderne, der selv har forlangt, at jeg spiller det stykke, og
der er aldrig nogen der har klaget. Præsterne synes også, at det er en god idé,
også det med at kirken er åben for andre ting og mennesker. Jeg ser Folkekirken
som en kirke for alle, kristne, ateister, muslimer osv. Der er plads til os alle på
denne jord, og hvis jeg kan røre nogle af dem med min musik, så gør det mig
næsten mere glad, end jeg er i forvejen,” griner Jens Emil inden han siger farvel. Han skal have øvet sig på musikken til den næste gudstjeneste.
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
Tanker fra en afgående formand
Pr. 1. december 2019 overtager Søften sogn igen formandsposten og jeg fortsætter som næstformand. Dette sker helt efter bogen, som beskrevet i samarbejdsaftalen mellem Søften og Foldby sogne.
Jeg kan som formand se tilbage på et travlt og spændende år. Vi har fået renoveret Søften kirke. Varmeanlægget og lydanlægget er blevet fornyet, kirkebænkene og vægge er blevet malet, nye hynder, nye tæpper og meget mere.
Arbejdet er blevet styret af to meget aktive og kompetente folk fra vores ejendomsudvalg Jacob Væggemose og Børge Juhl sammen med Linjen arkitekter.
Samtidig med dette projekt har Jacob og Børge også fundet tid og kræfter til
at styre udbygningen af sognegården. Dette arbejde er sket i samarbejde med
arkitekt Gert Madsen.
Der skal herfra lyde en stor tak til Jacob og Børge for den kæmpeindsats, de har
ydet i det forgangne år.
I 2020 bliver det så Foldby´s tur til at leve i byggerod. Orglet med tilhørende
platform skal renoveres. Dette vil ske af to omgange, så vi ikke kommer i karambolage med konfirmationerne. Kirken vil derfor være helt lukket 6. januar – 3.
april. Fra 3. august til 2. oktober vil kirken være lukket på hverdage. Lørdage og
søndage kan kirken benyttes, orglet vil i denne periode være lukket, og der vil
være opstillet et erstatningsorgel.
En stor tak skal der lyde til hele personalegruppen, der trods byggerod har holdt
fanen højt og fået alle vore aktiviteter og kirkelige handlinger til at fungere problemfrit.
William Kragelund

NYT KIRKEÅR GIVER OGSÅ NYE POSTER I MENIGHEDSRÅDET
Formand: Birgit Christensen
Næstformand: William Kragelund
Kasserer: Henning Pedersen
Kontaktperson: Pia Frimand Odgaard
Sekretær og redaktør: Anders Godtfred-Rasmussen
Kirkeværge Søften: Børge Juhl
Kirkeværge Foldby: Vagner Thomsen (Uden for Menighedsråd)
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VALG 2020
Vil du være med til at præge udviklingen i det sogn, hvor du bor?
2020 er valgår og der skal vælges et nyt menighedsråd for de næste 4 år, har du
lyst til at være med, så har du nu muligheden.
Menighedsrådet er valgt blandt borgere i sognet. De er lokalkendte og ved, hvad
der rør sig netop her hos os.
Menighedsrådet er arbejdsgiver for de ansatte ved kirken og de styrende og
ansvarlige for de aktiviteter, der foregår i sognegården, sognehuset og på kirkegårdene.
Vil du være med til at tilrettelægge aktiviteter, udarbejde strategier for sognet,
påvirke fremtiden, og kan du se dig selv i et positivt samarbejde med 10 andre
personer, så er du den vi har brug for.

Og nu er det tid for at aflive nogle myter.

Skal jeg være specielt meget kristen for at være i menighedsrådet?
Nej du skal være medlem af folkekirken og ganske almindelig.
Behøver jeg deltage i alle arrangementer?
Nej du vælger selv hvad du vil deltage i.
Skal jeg komme i kirken hver søndag?
Nej du bestemmer selv, hvornår og hvor meget du kommer.
Skal jeg have en bestemt alder?
Nej du skal blot være myndig og valgbar.
Til sidst lidt om arbejdet. Vi holder menighedsrådsmøde 1 gang om måneden,
og vore underudvalg holder møde ca. 1 gang i kvartalet.
Kunne du tænke dig at hjælpe med ad hoc. opgaver, dvs. praktiske opgaver i
forbindelse med arrangementer, vil et par ekstra hænder, være mere end velkomne.
Tror du dette er noget for dig så kontakt en af os. Telefon og mail og mail står på
bagsiden af dette kirkeblad.
William Kragelund
Næstformand

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

Foldby Kirke

01.01
Nytårsdag

Søften Kirke
11.00

John Friis Løvschal

11.01 Spejdernes
nytårsparade

14.00

Jane Vig Fanø

12.01
1.s.e.hel.3 konger

11.00

Jane Vig Fanø

18.01

05.01 Helligtrekongers søndag

11.00

John Løvschal

11.00

Jane Vig Fanø

19.01
2.s.e.hel.3konger

Nytårsfest

11.00

Jane Vig Fanø

26.01
3.s.e.hel.3konger

11.00

Jane Vig Fanø

02.02
Kyndelmisse

17.00

Jane Vig Fanø

09.02
Septuagesima

11.00

John Friis Løvschal

16.02
Seksagesima

11.00

John Friis Løvschal

23.02

Fastelavn

11.00

Jane Vig Fanø

01.03
1.søndag i fasten

11.00

John Friis Løvschal

08.03
Landsindsamling folkekirkens nødhjælp

11.00

Jane Vig Fanø

15.03
3.s.fasten

11.00

John Friis Løvschal

22.03
Midfaste

11.00

Jane Vig Fanø

29.03
Mariæ bebudelse

11.00

Jane Vig Fanø

19.00

John Friis Løvschal

05.04
Palmesøndag

11.00

John Friis Løvschal

09.04
Skærtorsdag
10.04
Langfredag, liturgisk

11.00

Jane Vig Fanø

KIRKERNES HJEMMESIDER

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

Foldby Kirke

Søften Kirke

12.04
Påskedag

9.30

Jane Vig Fanø

11.00

Jane Vig Fanø

13.04

2.påskedag

11.00

John Friis Løvschal

19.04

1.s.e.påske

9.30

Jane Vig Fanø

11.00

Jane Vig Fanø

02.05
Konfirmation

9.30
11.00

Jane Vig Fanø
Jane Vig Fanø

03.05
3.s.e.påske

11.00

Jane Vig Fanø

08.05
Konfirmation

9.30
11.00

Eva Gråbæk
Jane Vig Fanø

09.05
Konfirmation

9.30
11.00

Eva Gråbæk
Jane Vig Fanø

11.00

Jane Vig Fanø

9.30

Jane Vig Fanø

25.04
Konfirmation

9.30
Eva Gråbæk
11.00 Jane Vig Fanø

26.04
2.s.e.påske

11.00

John Friis Løvschal

10.00
4.s.e.påske

11.00

John Friis Løvschal

16.05
Konfirmation

11.00

John Friis Løvschal

17.05
5.s.e.påske
21.05 Kristihimmelfartsdag

10.00 ved Haldum Kirke
Pilgrimsvandring
Kirkens præster

24.05
6.s.e.påske

11.00

Jane Vig Fanø
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...OG DER VAR IKKE PLADS TIL PROVSTEN
Den 1. december 2019 var der festgudstjeneste i
Søften kirke. Endelig kunne menigheden tage kirken
i brug igen efter syv lange måneders renovering af
kirken. Men det var alle syv måneder værd.
Det har virkelig pyntet på Søften kirke. Kirkebænkene er blevet malede, væggene er blevet kalket, varmeanlægget er blevet fikset og våbenhuset er nu blevet
mere indraget i kirkerummet. Så der var meget at feste for den 1. december.
John Løvschal lagde ud med at byde alle velkommen til alle og specielt til pigen,
der skulle døbes. Kirken var så fyldt, at der sad en hel del ude i våbenhuset og
lyttede med. Inden selve gudstjenesten, der talte John om selve arbejdet, og
hvilket stort arbejde ejendomsudvalget, menighedsrådet, de frivillige og medarbejderne har lagt for dagen, for at kirken kunne genindvies.
Under gudstjenesten prædikede Jane Vig Fanø om glæden og forventninger.
Hvordan vi alle skal glæde os til juleaften, til juleanden og gaverne, men at vi
samtidig skal have tålmodighed og vente på festlighederne, på herrens genkomst.
Ved dåben talte John om, hvilke forventninger som livet giver, men også at den
døbte kan tage en gave med hjem fra dåben. En dåbsklud, som frivillige har
strikket til menigheden, og som gives som et minde til den døbte og familien.

Sognegården

Efter gudstjenesten var der mad og hygge i Søften-Foldby sognegård, og de
frivillige, medarbejderne og menighedsrådet havde pyntet op i dagens anledning. Sæderne langs bordene blev hurtigt fyldt op, og inden festlighederne
skulle begynde sagde formanden for Menighedsrådet, Birgit Christensen, tak for
at menigheden ville dele dagen, men også for det store arbejde alle har lagt i
tilbygningen til sognegården og renoveringen af kirken.
For de, som ikke havde lagt mærke til, at Provsten, Anders Bonde, også var tilstede, de fik nogle gode grin under hans tale.
Han sagde, blandt andet, at det var første gang han havde oplevet, at der ikke
var plads til provsten ved genindvielsen af en kirke,
men at det var et positivt tegn. Da det gør, at menigheden fylder alle pladser ud, som han også kunne konstatere i sognegården. Hvor der var fuldt hus.
Efter frokosten, der var der også mulighed for at
se nærmere på de nye lokaler i sognegården inden
den festlige dag sluttede for deltagerne, der kunne
se tilbage på en oplevelsesrig dag.
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FRI-FREDAG
FRI-fredag – nyt initiativ for børnefamilier i Søften-Foldby sognegård
Fredag d. 17. januar begynder et nyt mødefællesskab for børn og deres voksne.
Formålet er at skabe et åbent fællesskab, hvor der kan opbygges relationer og
netværk blandt familier i Søften og Foldby. Et kirkeligt fællesskab, der mødes
omkring spisning, leg, aktiviteter og Bibelen.
Det sker en fredag om måneden fra kl. 17.00-19.30 i Søften/Foldby sognegård,
Skolevej 7. Sammen puster vi ud fra ugen, der gik, og tager en pause, før weekenden begynder.

Datoer/Program i foråret 2020
Fredag d. 17. januar

Velkommen. Vi hejser flaget for FRI-fredag!
Vi er kreative. Hør, når Jesus gør undere.

Fredag d. 21. februar Vi slår katten af tønden. Kom udklædt, hvis du vil.
Fredag d. 20. marts

Leg og store-spilledag,
hvor du kan medbringe dit bedste spil.
Hør når Jesus møder mennesker.

Fredag d. 17. april

Jesus er opstået – og lever!
Vi er på skattejagt og har bålhygge.
Vi tager ideer med og snakker om,
hvad vi kunne tænke os i fremtiden.

Fredag d. 15. maj

Kristi Himmelfart og pinsen. Store-lege-dag.

Fredag d. 12. juni.

Vi lægger en pølse på grillen og leger i haven.
Hygge og sommerafslutning
v/Karen og Børge, Søndermarken 131.

Tilmelding på www.soeftenkirke.dk. Deltagerbetaling sker på selve aftenen.
(25- kr. pr. voksen, 15,- pr. barn og max 80,- pr. familie).

Info og kontaktpersoner:

Karen og Børge Juhl, Søndermarken 131
(kbjuhl@live.dk, tlf.: 51213823/60183230).
Lissen Bendix Jensen, Mølballe 1
(lissen@newmail.dk, tlf.: 50568304).
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SOGNEEFTERMIDDAGE OG NYTÅRSFEST 2020

Nytårsfest lørdag den 18. januar

Gudstjeneste kl. 11 i Søften kirke ved Jane Vig Fanø
Herefter middag i Søften - Foldby sognegård
Efter middagen festlige indslag ved kirkens personale: Jens Emil Sanggaard og
Karen Damsgaard-Bruhn og Clara Overby
Tilmelding bedst inden fredag 10. januar til kirkekontoret
Pris 100 kr for deltagelse

”Danmark jeg elsker dig”

Fredag den 28. februar . kl. 14.30-16.30

i Foldby ældre og aktivitetscenter, Postvej 25
Foredrag ved havekonsulent Hanne Nippin, Lystrup.
Hanne har designet flere haver og har medvirket i TV programmer på
TV Østjylland.
Hanne vil på en spændende måde fortælle og vise billeder
Fra årstidernes skift, skønne landskaber og smukke partier fra Bornholm til Skagen. Et foredrag uden megen snak men med masser af god musik,bl.a kendte
danske melodier
Der er oplagt med fællessang fra den danske sangskat før eller efter foredraget

Optakt til påske
Fredag den 27. marts

Ved Jane Vig Fanø og Jens Emil Sanggaard .
Jane vil fortælle om påskens begivenheder og deres betydning mens
Jens Emil vil spille sange og salmer der passer til begivenhederne og årstiden.

Kirkegården i forårstegn.

Fredag 24. april kl. 14.30 på Søften kirkegård

Søften kirkegård vil være centrum i en spændende gennemgang af bibelske
planter. Ved graver Frank Kirchwehm Jensen.
Sognegården vil være ramme om kaffen og fortsættelse af Franks tanker for en
nutidig kirkegård i Søften
Arrangementerne koster 30 kr. for kaffe og kage

GOSPEL KONCERT ”SALLVATION”
Gospel koncert med det populære gospelkor ”Sallvation” fra Sall
- torsdag d. 23. april kl. 19.30 i Søften kirke.
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LITTERATURAFTNER OG MANDETRÆF

Litteraturaftner i Søften-Foldby Sognegård.
Har du lyst til at læse og dele dine læseoplevelser med andre er du meget velkommen til at møde op i Sognegården kl. 19.30 til litteraturaftner?
Vi vælger på skift, hvilken bog, der skal læses til næste gang.

Til den 8. januar læser vi ”Jeg er pilgrim” af Terry Hayes.

”Er det muligt at begå den perfekte forbrydelse? En kompromisløs international
sammensværgelse fører til et halsbrækkende
kapløb mod tiden.” Mellem mange forbrydelser er der ét spor, der forbinder
dem og kun én mand kan drage ud på rejsen. Pilgrim!

Til litteraturaften den 19. februar skal vi læse ”Den anden gren” af Jesper
Wung-Sung.
De øvrige aftener er 1. april og 13. maj.
Har du spørgsmål om litteraturaftnerne må du gerne kontakte Jane Vig Fanø.
Du finder Janes telefon og mail - på bagsiden af bladet.

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 25. marts kl. 17.00 og 10. juni klokken 17.00 med gudstjeneste i Søften kirke,
og med efterfølgende spisning i Søften-Foldby sognegård.
Der er ikke længere ”Gud – hvor det smager” i Foldby.
Søften-Foldby Kirkeblad nr. 53/2020 - 16. årgang
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AKTIVITETER

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

Kyndelmissegudstjeneste
søndag d. 2. februar i Søften kirke
Igen i år vil vi fejre lysets komme med en særlig
lysgudstjeneste i kirken.
Gudstjenesten er kl. 17 ved Jane Vig Fanø
– efter gudstjenesten serveres der suppe og kaffe
i sognegården til 25,- kr.
Søften - Foldby menighedsråd

Foredrag med Charlotte Rørth
Tirsdag d. 25. februar 2020 kommer Charlotte Rørth til Søften.
Foredraget tager afsæt i bogen “Jeg mødte Jesus – Bekendelser fra en modvillig
troende”, der handler om Charlotte selv. Hun var hverken et religiøst eller spirituelt søgende menneske, da Jesus bogstaveligt talt viste sig for hende og talte
til hende i et sakristi i byen Úbeda i Spanien.
Oplevelsen var et mentalt og fysisk lynnedslag, der tvang Charlotte til at tage
sit moderne rationelle liv op til overvejelse, og som hun derefter skrev bogen
omkring. Charlotte Rørth
kommer i foredraget også ind på sine andre bøger ”Vi mødte Jesus. Og hvad
kommer det andre ved” og “Gud, du er jo lige her – Sådan lever jeg med min
tro”
Tid: Tirsdag d. 25. februar kl. 19.00-21.30
Sted: Søften-Foldby sognegård, Skolevej 7, 8382 Hinnerup
Pris: Gratis entre. Kaffe og kage 30 kr
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Folkekirkens nødhjælp indsamling 2020
-

For klimaforandringernes største ofre

Søndag den 8. marts 2020

samler vi ind til mennesker, der intet forsvarsværk har, når katastrofen rammer.
Ingen broer, der kan bringe dem i sikkerhed. Ingen vandreserver, når tørken
rammer. Ingen mad, når ressourcerne slipper op.
Klimaforandringerne er én af hovedårsagerne til, at 821 millioner mennesker –
svarende til hver niende verdensborger – sulter.
Den gode nyhed er, at løsningerne på en af hvor tids største problemer enten
findes eller kan udvikles. Og det er vi gode til. Men vi har brug for dig for sikre at
løsningerne når frem til dem, der har allermest brug for dem!
I Søften-Foldby sogne samler vi igen i 2020 ind til verdens fattige. Når vi når lidt
tættere på den 8. marts, så kan du læse mere om indsamlingen på vores hjemmeside og Facebookside.

TORSDAGSTRÆF

Januar – Torsdag d. 16. januar.

Torsdagstræf for januar bliver afholdt i Sognegården Skolevej 7 i Søften
fra kl. 18 med fælles spisning.
Den 9. April 2020 er det 80 år siden Danmark blev besat af tyskerne.
Eva Jakobsen fortæller fra kl.19.30 om: At vokse op midt i København i Nyboder
med tyskerne tæt på, samt om hvordan det daglige liv blev mere og mere berørt
af krigens stramninger og følger. ”De mørke fugle fløj ved Gry med motorstøj”.
Deltagerpris per person er 80,- Kr. for maden og samt 20,- Kr. for kaffe og kage.

Februar – Torsdag d. 13. februar.

Torsdagstræf for februar bliver afholdt i Sognegården Skolevej 7 i Søften fra kl.
18 med fælles spisning. Fra kl. 19.30 fortæller Asger Hjort om sin opvækst og
voksenliv med sin trofaste følgesvend - violinen. En musikalsk rejse i mere end
50 år. Vi skal høre brudstykker af kendte melodier, synge sange/salmer, se billeder fra musik-events og høre små anekdoter. Alt sammen med udgangspunkt i
Asgers violin. Deltagerpris per person denne aften er 80,- Kr. for maden og 20,Kr. for kaffe og kage.

Søften-Foldby Kirkeblad nr. 53/2020 - 16. årgang
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Marts – Torsdag d. 12. marts.

Torsdagstræf for marts bliver afholdt i Sognegården Skolevej 7 i Søften fra kl. 18 med fælles spisning. Kom til foredrag fra kl. 19.30, hvor Simon
Aaen vil fortælle om sit spændende arbejde som
billedkunstner. Få et unikt indblik i vejen fra inspiration til det færdige værk. Hør blandt andet om
teknikken, processen og arbejdet med de store
kirkeudsmykninger. Simon Aaens arbejdsområde som billedkunstner er Troen og Naturen. Han
har udsmykket flere kirker og sognegårde, og er
dermed en af landets kendte kirkekunstnere. Hans
værker er solidt gennemarbejdet og udstråler en
stor indlevelse i naturens stærke udtryk.
Maleteknikken med de mange lag, giver værkerne
en oplevelse af at være i konstant bevægelse og
samtidig indbydes til ro og fordybelse. Udtrykket
balancerer mellem det konkrete og det abstrakte, altså det Sete og det Usete.
Man bliver som beskuer trukket ind i kunstnerens billedunivers og får lyst til at
bruge sin egen fantasi og fordybe sig i værkerne. I de religiøse motiver er der
plads til både tro og tvivl, men altid med en sikker forankring i den Teologiske
og Kunsthistoriske tradition.
Deltagerpris per person denne aften er 80,- Kr. for maden og 20,-Kr. for kaffe og
kage.

April – Torsdag d. 9. april.

Torsdagstræf for april bliver afholdt i Sognegården Skolevej 7 i Søften fra kl. 18
med fælles spisning. Efter det fælles påskemåltid går vi til Skærtorsdags-gudstjeneste i Søften kirke fra kl. 19. Når Gudstjenesten er færdig skal vi tilbage i
Sognegården til fælles kaffe og en afslutning.
Deltagerpris per person denne aften er 80,- Kr. for maden og 20,-Kr. for kaffe og
kage.

Maj – Torsdag d. 14. maj

Torsdagstræf for maj bliver afholdt i Sognegården Skolevej 7 i Søften fra kl.
18 med fælles spisning. Johanne-Marie og John Løvschal fortæller om deres 3
uger lange tur til Thailand. Thailand betyder smilets land og fortællingen omhandler børnehjemmet i Pattaja, storbyen Bangkok, floden Kwai, Templer og
meget andet fra det smukke Thailand.
Deltagerpris per person denne aften er 80,- Kr. for maden og 20,-Kr. for kaffe og
kage.

Tilmelding og madbestilling:

Tilmelding senest søndagen før til Jacob Væggemose på tlf. 2346 9361
eller på e-mail: vaeggemose@tdcadsl.dk
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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 kl. 10.00-11.45
Efter sangen er der kaffe i sognegården/sognehuset.

I foråret er der babysalmesang i

Søften Kirke: Fra fredag d. 24/1 – fredag d. 27/3
Foldby Kirke: Fra onsdag d. 15/4 til onsdag d. 27/5
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
Du kan tilmelde dig og læse mere på hjemmesiden: www.foldbykirke.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. Børnene har fået en invitation med fra skolen.
Hvem:
Børn i 3. klasse
		fra Præstemarkskolen
Hvornår:
Onsdage fra kl. 13.30-16.00
		
fra d. 22. januar til d. 1. april
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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
18/1:
1/2:
15/2:
29/2:
14/3.
28/3:
25/4:

Hør om den gode hyrde og vær med til at lave får
Vi skal høre om den fortabte søn klæde os ud og lave skuespil
Vi holder vinterferie
Vi skal høre om Elias og bage lækre kager.
Elias på bjerget og bållækkerier
Hvorfor holder vi påske? Vi mødes i Foldby og er lige i hælene
på påskens begivenheder
Hør om store bededag og om Daniel og hans venner

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

Program
7/1:
21/1:
4/2:
18/2:
3/3:
17/3:
31/3:
14/4:
28/4:
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En vinder og én taber - bowlingtema i Råhyggen.
Så skal der bowles.
Vi mødes allerede 18.15 og kører til Århus bowlinghal
At bruge sine evner – bowlingtema i Råhyggen.
Fadervor - hvad betyder det egentlig?
Giv os i dag vort daglige brød -vi bager
Forlad os vor skyld og fri os fra det onde
Hvorfor holder vi store Bededag? Få svaret i aften
At vaske hinanden – vi hører om skærtorsdag
Vi får besøg af Hans Jørn Østerby som vil fortælle, trylle og synge for os
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KIRKEHØJSKOLEN

Lørdag den 25. januar 2020 fra 09.30 til 13.00
– I Søften-Foldby sognegård.

”Kendte forfatteres betydning for nutidens læsere
– Fra Emil fra Lønneberg til Ronja Røverdatter”
Tidligere sognepræst Kaj Mogensen fra Thy vil belyse nogle af de store livsspørgsmål ud fra Astrid Lindgrens fortællinger:
Astrid Lindgren skriver for børn og om børn. Men det er også et forfatterskab,
som voksne kan have glæde af. Fortællingerne handler alle om de store livsspørgsmål: Tro, Håb og kærlighed, forholdet mellem liv og død, forholdet mellem mennesker.
I foredraget følges bevægelsen fra hverdagsfortællinger (Emil fra Lønneberg)
over eventyr (Pippi Langstrømpe) til de store myter (Ronja Røverdatter, Mio –
min Mio og Brødrene Løvehjerte). Forfatterskabet spejler det kristne evangelium
som et glædeligt budskab for fattige og en tro på kærlighedens almagt.

Lørdag den 28. marts fra 09.30 til 13.00
– I Søften-Foldby sognegård.
”H.C. Andersen og troen”
Peter Værum er kendt som en underholdende foredragsholder med en fortællende stil og altid med et alvorligt sigte. Peter Værum vil på en spændende
måde give os en indføring i nogle af H.C. Andersens eventyr, bl.a. eventyret
”Englen”, hvor der i fortællingen er fokus på troen og forventningen til livet
efter døden. I foredraget får vi et kendskab til forfatterens liv og digterværker.
Herunder tro og tvivl i digterens kristendomsforståelse – en side vi ikke kender
meget til.

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 ringes til kirkekontoret på 8698 5144 på tirsdage eller fredage
mellem 9.30 – 12.00. Senest fire dage før kirkehøjskolen afholdes.
Prisen til de to arrangementer i foråret 2020 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 hjerteligt velkomne.
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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)
Hjælpepræst Eva Graabek
egr@km.dk
Kirkekontor:
Skolevej 7, Søften
8382 Hinnerup
Kordegn Tenna Harlund Gamborg
Tlf. 8698 5144
thg@km.dk
Træffes:
Tirsdag og fredag kl. 9.30-12.00
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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
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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