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REDAKTØRENS HJØRNE
Et nyt år bringer nye udfordringer, og vi er nu
kommet ind i et nyt kirkeår og en ny menighedsperiode. Det har betydet, at der har været
en udskiftning på de fleste af posterne i menighedsrådet, da størstedelen af det gamle råd
valgte at træde ud.
7 nye personer fra Søften og Foldby er trådt ind,
så vi er stadig i en periode med overdragelse fra
det gamle til det nye råd. Jeg er stadig redaktør, men jeg har også påtaget mig posten som
formand for menighedsrådet. En opgave, som
jeg glæder mig meget til at komme rigtigt godt
i gang med, og heldigvis bakket op af et enigt
menighedsråd.
I dette blad kan du læse præstens klumme, denne gang fra vores nye præst Iben Albeck Henriksen, og så har vores provst, Anders Bonde også
forfattet et indlæg. Søften og Foldby sognes
tidligere formand, Birgit Christensen, har også
skrevet om hendes fire år i menighedsrådet.
Du kan også læse om det nye Fortælletæppe,
som har fået en prominent plads i vores sognegård, og som vi havde en reception for den 29.
november, 1. søndag i advent. Datoen var også
den første dag i det nye kirkeår, og den endelige overdragelsesdato for det gamle til det nye
menighedsråd.
På redaktionens vegne håber jeg, at du vil nyde
at læse bladet, og så glæder vi os til at byde
dig velkommen i kirken, sognegården i Søften
og sognehuset i Foldby i den kommende tid, til
de aktiviteter, som, trods alt, kan gennemføres i
denne coronatid.
Med venlig hilsen
Anders Godtfred-Rasmussen
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GUDS NÅDE ER EN VINTERGÆK
Julen er forbi. Julegudstjenesterne er forbigangne.
Anden er spist og gaverne er pakket op. Julen 2020 har
på alle måder været en anderledes tid, som vi altid vil
huske. Julegudstjenesterne blev ikke holdt i kirken, som
vi plejer. Måske har vi ikke kunnet samles med dem,
vi plejer. ’Plejer’ er i det hele taget blevet sat ud af spil
og de små og store traditioner har lidt under det. Men
på trods af det, så blev det alligevel jul, for det gør det
altid. Måske kan vi endda allerede nu mindes december
med varme og glæde. En tid, hvor vi trods omstændighederne fik tankerne ledt hen på noget andet end den
altoverskyggende virus, som har været i vores liv og
bevidsthed siden foråret.
Men hvad så nu? Julen 2020 er et afsluttet kapitel, men
corona er fulgt med os ind i januar – som om, at kulden
og mørket ikke var rigeligt. Vi længes efter lys og varme
og grønne knopper på træerne. Men januar er mørk og
kold. Februar lige så. Og julelysene, der lyste december
op er pakket ned indtil næste jul. Det kan føles som om,
der er lang tid til at lyset vender tilbage og jorden igen
grønnes. Det kan føles som om, at påsken ligger uendelig langt væk. Men selvom mørket fylder mere end lyset,
så er der noget bedre på vej, for nede i den kolde jord
ligger frøene klar til at spire frem. Vintergækken skyder
snart op som et tegn på, at vinteren afløses af forår og
påske. Den lille bitte hvide blomst forkynder håb og
livsmod - og det er aller bedst fortalt af Simon Grotrian i
salmen Guds nåde er en vintergæk:
Guds nåde er en vintergæk
den er din fostergave
og er du ved at dø af skræk
så plant den i din have
med fastetidens bøn
blir Jorden atter grøn
i angst og overflod
besejres du af mod
og ene er vi flere.

Jane Vig Fanø

John Friis Løvschal

Iben Albeck Henriksen

Iben Albeck Henriksen
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FIRE ÅR ER ALLEREDE SLUT
Der er allerede gået fire år siden jeg blev valgt til menighedsrådet, nu har jeg så valgt ikke
at stille op igen, simpelthen fordi jeg har for mange andre ting jeg også synes er meget
interessante. Det har været en dejlig periode, masser af spændende ting at engagere sig
i, et dejligt personale at arbejde sammen med og hyggelige arrangementer og møder at
deltage i. Tiden er fløjet afsted, men når vi ser på hvor meget der er sket siden, så forstår
man det godt.
Tillykke med valget til det nye menighedsråd og velkommen til et spændende samarbejde
omkring videreudvikling og daglig drift af vores folkekirke.
Det er glædeligt at vi fik valgt et nyt menighedsråd på valgforsamlingen 15. September.
Det ærgrer mig dog noget, at den nye valgmodel ikke nåede at få koblet en reminder i
E-Boks til valgsystemet. Alt for mange folkekirkemedlemmer har ikke opdaget at der har
været valg til menighedsrådet. Men vi fik trods alt valgt det antal medlemmer vi skal bruge.
Jeg håber at man inden næste valg får lavet en elektronisk invitation til alle folkekirkemedlemmer.
De sidste fire år, siden sidste menighedsrådsvalg, er gået meget hurtigt, der er sket rigtig
meget.
Der har bl.a. været rigtig mange opgaver med vores bygninger.
Foldby Kirke har fået opsporet et stort fugtproblem, der stod vand under orglet! Der er
kommet nyt gulv under orglet og selve orglet er blevet sat i stand.
Søften Kirke har fået nyt varmeanlæg og er blevet flot renoveret, våbenhuset er ombygget
men en flot glasdør og fjernelse af trappe til tårnrum, så anvendelsen af våbenhuset bliver
meget bedre.
Søften Sognegård er udvidet. Vores præster har fået kontor i sognegården og vores ansatte administrationsmedarbejdere har fået bedre forhold.
Vi har fået ansat en ny præst sammen med Hinnerup og fået øget vores samarbejde med
dem.
Der er blevet udviklet på begge vores kirkegårde, bibelske planter, nye gravstedsformer
og flot vedligeholdelse.
Som det allersidste tiltag inden vi slutter dette menighedsråd fik vi købt Skolevej 18, huset
vil i løbet af foråret blive fjernet. Planerne for grunden, er ikke på plads endnu, men måske
det bliver et nyt kapel, som opfylder myndighedernes krav om, blandt andet, køling. Det
nuværende kapel kan derefter ombygges til arbejdsplads for vores kirkegårdsmedarbejdere. Alt sammen planer og ønsker, som I vil høre mere om, når de endelige planer for
grunden bliver lavet.
Kontaktpersonen er skiftet ud undervejs på grund af fratrædelse i menighedsrådet, det
giver udfordringer for medarbejderne, der har fået ny leder og skal have det igen nu efter
valget. Når alle hjælper hinanden og samarbejder godt, så skal det nok gå.

4

Søften-Foldby Kirkeblad nr. 56/2021 - 17. årgang

Vi har en masse frivillige omkring kirkerne, det er af yderste vigtighed for at vi kan overkomme alle de aktiviteter der foregår.
I sognegården er der netop ophængt et fortælletæppe, det er et flot patchworkarbejde der
indeholder bibelske billeder så de danner en fortælling, det er også lavet af frivillige.
Frivillige har også siddet og strikket dåbsklude så den døbte kan få tørret vandet af og få
et minde med hjem.
Frivillige laver kaffe og er hjælpere til klubber og aktiviteter for alle aldre.
Jeg kunne blive ved meget længe, men alle vores aktiviteter findes jo flot beskrevet her i
bladet.
Coronatiden har også kostet mange kræfter, nye måder at mødes på, bevarelse af kontakten når vores aktiviteter ændres eller aflyses.
Et aktivt og rigt kirkeliv, det er hvad Søften og Foldby kirker står for.
Jeg håber på det nye menighedsråd fortsat passer godt på vores kirker.
Tidligere formand
Birgit Marie Christensen

Søften-Foldby Kirkeblad nr. 56/2021 - 17. årgang

5

DET GÅR JO GODT I SØFTEN-FOLDBY
- EN HILSEN FRA PROVSTEN
Redaktøren af kirkebladet har bedt mig bringe en hilsen set fra provstens stol.
Og det oplagte vil være at indlede med en tak for et godt samarbejde med det
menighedsråd, der nu afslutter sin valgperiode i Søften-Foldby.
Søften-Foldby har oplevet en spændende valgperiode med renoveringer i
både Søften og Foldby kirker og ikke mindst med udformningen af et projekt,
der tager de særlige udfordringer op, der ligger i to sogne i vækst.
Søften og Foldby er sogne med befolkningstilvækst. Placeringen i den nære
omegn af Århus medfører stor tilflytning med nybyggerkvarterer, der skyder op,
og mange unge børnefamilier kommer til. Mennesker, der gerne skulle møde
en kirke på omgangshøjde med den nutid tilflytterne repræsenterer.
Og da er det en stor glæde, set fra min stol, at menighedsrådene i Søften og
Foldby har været visionære og kendt deres besøgelsestid med det nye projekt
“Forstadspræst” med ansættelsen af sognepræst Iben Henriksen i et samarbejde med menighedsrådet i Grundfør-Haldum-Vitten pastorat med en halv
stilling til hver. Formålet er at øge indsatsen i lyset af den demografiske udvikling.
Iben Henriksen har i et fint samarbejde med de øvrige præster i området
allerede fået godt fat i opgaven. Der tegner sig således i de kommende år en
række nye muligheder for at styrke kirkens tilbud netop på børne- og familieområdet. Initiativer, der vil kunne bygge bro mellem tilflyttere og den mere
etablerede del af menigheden.
Væksten på det kirkelige område er kommet for at blive. “Stilstand er død”
siger digteren. Men med “vækst” tænker jeg ikke kun i huse og byggerier, selvom det naturligvis er vigtigt med gode rammer. Og selv sagt også fylder meget
i en provsts arbejdsbeskrivelse.
Jeg har i min embedsperiode fået lov at være med i byggeriet af kapellet i
Foldby, sognegården i Søften og nu også udvidelsen med nye kontorer. Og allersenest med købet af det gamle hus ved parkeringspladsen ved Søften kirke,
og hver gang set det som vigtigt med gode faciliteter.

6

Søften-Foldby Kirkeblad nr. 56/2021 - 17. årgang

Men gode rammer gør det
ikke alene. Det allervigtigste argument for at bakke
op om alle byggerierne er
nu engang indholdet. At der
er folk på stedet, der gerne
vil være kirke og være med
til at bringe evangeliets
bud om Ham, der blev født
i en stald i Betlehem, Jesus Kristus. Han, der blev
sendt fra Himlen for at tage
menneskelivet på sig, og
som døde og opstod. At der
er en menighed på stedet,
der vil fortælle os, at Gud
er med os i liv og død.
Den fælles opgave er
evangeliet. Og det kommer smukt til udtryk i Søften-Foldby også på kirkegården. Når blomsterne avles frem mellem gravsten og kirkemur og plukkes
ind som pynt på stolegavle og alter langfredag og påskemorgen, så er graveren med til at understøtte budskabet. Anlægget med de bibelske planter det
samme.
Skolebørn og konfirmander møder i alt og det hele en levende fortælling, som
samtlige medarbejdere, præster og frivillige, har aktier i. I gudstjenesten, i konfirmandstuen, men også i “den bibelske have” på kirkegården.
Gravere, kirketjenere, kirke- og kulturmedarbejder, organist og præster, kordegn, er alle kaldede til at understøtte den samme fortælling. Og det er så til
gengæld også glæden ved samarbejdet med Søften og Foldby sogne, at det er
sådan, det er...!
For mig er min embedsperiode ved at rinde ud. Om et års tid slipper jeg tøjlerne, og der er allerede gang i “indflyvningen”... Må jeg derfor slutte med endnu
en stor tak til Søften og Foldby - med ønsket om Guds velsignelse fremover!
Provst Anders Bonde, Favrskov.
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EN FORTÆLLING OM FORTÆLLETÆPPET
Den 29. november 2020 blev det nyligt ophængte Fortælletæppe i
sognegården i Søften indviet, med gudstjeneste bobler og kage, og
en stor tak til alle de involverede i det fire år lange projekt. Her kan
du læse om tilblivelsen af Fortælletæppet, og hvorfor det tog så
lang tid at lave det.
Af Anders Godtfred-Rasmussen
Når du står foran Fortælletæppet i sognegården i Søften, så kan det måske virke lidt
uvirkeligt, at det har taget mere end fire år at få tæppet færdigt. Men når du kommer
helt tæt på, og ser detaljerne i tæppet, og de mange forskellige historier fra biblen, så
forstår du bedre, hvorfor Fortælletæppet ikke blev lavet fra den ene dag til den anden.
Ideen til Fortælletæppet kom oprindeligt fra Karen Damsgaard-Bruhn, der er kirke- og
kulturmedarbejder i Søften og Foldby sogne. Hun ville gerne have fremstillet et tæppe, hvor historierne fra biblen var beskrevet ud fra billeder, og som kunne bruges til
fortællinger om biblen i sognene,
”Jeg fik ideen til Fortælletæppet fra Egå kirke, hvor jeg har set, at de har et tæppe,
som bliver brugt til børnegudstjenesterne. Her i vores kirker, der havde jeg tænkt, at
tæppet skulle bruges til, blandt andet, babysalmesang, så de små børn kunne kravle
rundt på tæppet. Den idé kom jeg dog hurtigt fra igen, da jeg præsenterede ideen for
vores sydamer, som skulle hjælpe med at lave tæppet, for vi fandt ud af, at tæppet
nok ikke kunne holde til at blive brugt af børnene,” forklarer Karen.

Sydamerne manglede et projekt

Lisa Jacobsen er en af den fem sydamer, som hjælper med at sy ganske frivilligt i
Søften og Foldby sogne, og da Karen kom med ideen til Fortælletæppet, da var de
alle klar på en ny opgave.
”Vi havde lige afsluttet vores seneste projekt, og vi havde været ved Karen og spørge,
om hun ikke snart havde en ny opgave til os. Hun fortalte om hendes idé om Fortælletæppet, og hvordan hun gerne ville have det til at være. Det endelige resultat er noget
anderledes, end hvad vi begyndte med, men sådan er det ofte med langvarige projekter, de bliver ændret undervejs. I dette tilfælde heldigvis til det gode,” siger Lisa.
For Karen har det også været spændende at følge projektet over de fire år. Hun har
ikke selv været involveret i selve processen med at sy, men hun har hele tiden fulgt
projektet. Samtidigt har hun skullet komme med materialerne til tæppet og forslag til
de billeder, som skulle være på det færdige tæppe.
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”Jeg har lavet alle tegningerne, som damerne så har syet de mange historier på
tæppet ud fra. Oprindeligt skulle det have været de 10 mest kendte historier fra biblen,
men det har udviklet sig til at Fortælletæppet viser hele den røde tråd i bibelen,” siger
Karen, mens hun står og kigger på Fortælletæppet, der nu er monteret på væggen i
sognegården.
”Fordi der har været ændringer undervejs, og at projektet er blevet udvidet, så tager
det lang tid. Alt arbejdet omkring tæppet har været frivilligt, og selvom vores sydamer
er effektive, så tager det lang tid at producere de mange stofbilleder, som så efterfølgende skulle sys på tæppet, og tilsidst quiltes sammen,” siger Karen.

Tæppet på væggen

Det er Jacob Væggemose og Kaj Langgaard, der har stået for at montere Fortælletæppet på en træramme, og fået det op på væggen. Konstruktionen er dog noget
anderledes end normalt, da tæppet skal kunne dreje rundt på væggen, så alle historierne på tæppet kan fremvises lidt efter lidt.
”Vi skylder også en stor tak til Kaj og Jacob, for nu har vi fået tæppet op på væggen,
og kan formidle kristendommens historier derfra. Det gør det meget nemmere i undervisningen her i sognegården. Det er dog ikke kun Kaj, Jacob og sydamerne, som
vi skal sige tak til. Lisa Jacobsen havde en kontakt til en dame på Djursland som gør
meget i at quilte, og det har været nødvendigt, for at tæppet kunne hænge sammen,”
siger Karen.
Søften-Foldby Kirkeblad nr. 56/2021 - 17. årgang
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Vi går helt tæt på tæppet, og kan se rigtigt mange syninger, der sirligt er lavet i tæppet, dog uden på noget tidspunkt at ramme ind i billederne. Det har været et stort
arbejde, og derfor skubber vi nu fortællingen videre til Djursland, hvor Brenda Sanders har til huse med sit syværksted. Brenda Sanders er skotte, men har bosat sig på
Djursland, hvor hun har plads til sit syværksted og virksomhed, hvor hun quilter (sammensyning af to stykker stof med vat imellem i dekorative mønstre, red.) for private og
virksomheder i hele Danmark.
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”Lisa besøgte mig her, med et af hendes egne tæpper, og så så hun, at jeg havde et
tæppe hængende, der lignede det Fortælletæppe, som der blev arbejdet på i Søften.
Hun spurgte, om jeg kunne hjælpe med at sy det hele sammen, når de var færdige, og
det sagde jeg ja til,” siger Brenda, mens hun viser rundt i sit syværksted.
På langbordet midt i rummet står noget, der for udenforstående ligner en meget stor
symaskine, og det viser sig også, at det er korrekt, forklarer Brenda.
”Jeg kan se på dig, at min maskine er lidt større, end hvad du ellers har set. Jeg har
meget brug for den, da det ikke er muligt at lave alle de syninger i hånden. Specielt
ikke på det Fortælletæppe, som jeg har quiltet sammen for jer i Søften og Foldby sogne, det ville have taget for lang tid,” siger hun med et smil.

Maskinen er i gang, så Brenda må tale lidt højere, for at jeg får det hele med.
”Jeg har været glad for opgaven, og jeg sagde ja til at gøre det gratis, da jeg fik at
vide, hvad tæppet skulle bruges til. Det som kirken gør her, det er vigtigt, og jeg vil
gerne støtte op om frivilligt arbejde i lokalsamfundene. Jeg er meget imponeret over
sydamernes arbejde, og de ideer som Karen har fået til fortællingen. At jeg så kunne
quilte det hele sammen, det er mit lille bidrag,” forklarer Brenda Sanders med et smil.
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Receptionen 29. november

Tilbage i sognegården i Søften forklarer Karen om tilblivelsen af Fortælletæppet til de
fremmødte fra menigheden. Sydamerne bliver kaldt op til tæppet for at modtage en
lille gave for deres store arbejde, mens deltagerne giver dem en stor klapsalve.
En efter en går deltagerene i receptionen op og beundrer tæppet, og det tager noget
tid, da der stadig skal holdes afstand i disse coronatider, men alle er enige om det
flotte arbejde, og der er en forståelse for, at ting tager tid.
Jane Vig Fanø, som holdt gudstjenesten inden receptionen fangede det meget godt i
hendes prædiken i Søften kirke.
”Det kan virke, som om det har taget lang tid at sy fortælletæppet. Men i virkeligheden
har det taget lige præcis den tid, som det skulle tage. For der findes altså ting, som
man ikke kan forhaste. Tid som man ikke kan skrue på – heller ikke selv om man er
utålmodig og forventningsfuld efter at se det endelige produkt. Man siger, at gode ting
er værd at vente på, og det tror jeg er rigtigt”.
Receptionen er ved at være slut, og menigheden forlader også alle sognegården med
en lille gave, et hæfte med fortællingen om Fortælletæppet, og små postkort til at
gemme og huske på fortællingerne fra bibelen.
”Kristendommen
er det vigtigste
for os at forkynde
i kirken, og det
hjælper vores nye
Fortælletæppe
med. Så håber vi
bare at vi begynder at få besøg
fra andre sogne i
Danmark, der vil
komme forbi og
beundre det store
arbejde, som frivillige kræfter har
lagt mange timer
i,” forklarer Karen,
inden dagens arrangement er helt
slut i sognegården
i Søften.
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DET NYE MENIGHEDSRÅD I SØFTEN OG FOLDBY SOGNE
Anders Godtfred-Rasmussen, valgt i Søften
Anders er formand og redaktør for kirkebladet
Jacob Væggemose, valgt i Søften
Jacob er næstformand
Inger Hansen, valgt i Foldby
Inger er kasserer
Alf Stidsen, valgt i Foldby
Alf er kontaktperson
Lars Pedersen, valgt i Foldby
Lars er sekretær
Børge Juhl, valgt i Søften
Børge er kirkeværge i Søften
Vagner Thomsen, valgt i Foldby
Vagner er kirkeværge i Foldby
Mille Andersen, valgt i Søften
Rådsmedlem
Lis Borbye Nielsen, valgt i Søften
Rådsmedlem
Hanne Steenfeldt Møller, valgt i Foldby
Rådsmedlem
Telefon og e-mail adresser på menighedsrådsmedlemmer findes på
www.softenfoldbykirker.dk
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GUDSTJ
Dato

Foldby Kirke

Søften Kirke

01.01

Nytårsdag

16.00, JVF

03.01

H.3.K. søndag

11.00, JOL

10.01
H3K

1. søndag efter

11.00, JVF

14.00, JVF

17.01
H3K

2. søndag efter

14.00, JVF

9.30, JVF

24.01 Sidste søndag
efter H3K

11.00, JOL

31.01 Søndag septuagesima

9.30, IA

16.00 Kyndelmisse, IA

07.02 Søndag sexagesima

11.00, JVF

14.00, JVF

10.02 Ungdomsgudstjeneste i Grundfør

17.00, Kirkens præster

17.00, Kirkens præster

14.02

Fastelavn

9.30, IA

21.02

1.s. i fasten

28.02

2.s. i fasten

07.03

3.s. i fasten

11.00, IA

14.03

Midfaste

9.30, JVF

11.00, JVF

17.03 Ungdomsgudstjeneste i Grundfør

17.00, Kirkens præster

17.00, Kirkens præster

21.03 Mariæ
bebudelse

11.00, JVF

9.30, JVF

11.00, JOL
9.30, JVF

28.03

Palmesøndag

14.00, JOL

01.04

Skærtorsdag

19.00, JOL

02.04

Langfredag

11.00 Liturgisk, JVF

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

Foldby Kirke

Søften Kirke
11.00, JVF

04.04

Påskedag

9.30, JVF

05.04

2. påskedag

11.00, IA

11.04

1.s.e. påske

9.30, JVF

17.04

Konfirmation

9.30, JOL

18.04

2.s.e. påske

11.00, JVF

24.04

Konfirmation

9.30, JVF
11.00, JVF

25.04

3.s.e. påske

14.00, JVF

9.30, IA

30.04 Bededag
(Konfirmation)

9.30, IA
11.00, IA

01.05

Konfirmation

9.30, JVF
11.00, JVF

02.05

4.s.e. påske

11.00, JOL

08.05

Konfirmation

9.30, IA
11.00, JVF

09.05

5.s.e. påske

19.00, JOL

13.05

Kr. Himmelfart

Pilgrimsvandring

16.05

6.s.e. påske

23.05

Pinsedag

11.00, JOL

9.30, JOL

24.05

2. pinsedag

11.00 Niels Ebbesens Eg,
Kirkens præster

11.00 Niels Ebbesens Eg,
Kirkens præster

30.05

Trin. Søndag

14.00, JVF

11.00, JVF

06.06

1.s.e.trin.

9.30, JOL

13.06

2.s.e.trin.

11.00, IA

20.06

3.s.e.trin

9.30, JVF

27.06

4.s.e.trin.

14.00, JOL

Pilgrimsvandring
11.00, IA

14.00, IA

11.00, JVF

JVF – Jane Vig Fanø, JOL – John Løvschal, IA – Iben Albeck Henriksen

KIRKERNES HJEMMESIDE
www.softenfoldbykirker.dk
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NYT INITIATIV I SØFTEN KIRKE
BØN i KIRKEN

– tid til stilhed og refleksion er et nyt initiativ, der ønsker at give mennesker mulighed
for at samles til bøn og stilhed.
Det sker i Søften kirke, 2. og 4. søndag fra kl. 20.00-21.00 året rundt - bortset fra juli
og august måned.
Det smukke kirkerum vil danne rammen for stilhed og refleksion igennem salmer,
bønner fra salmebogen, selvformulerende bønner, bibelord osv. Der vil være tid til
stilhed og eftertanke - og en god måde at begynde en ny uge på - i en til tider travl
hverdag.
ALLE er velkomne – og man kan være med på sine egne præmisser if. bedeformer
og emner. Der vil blive bedt for kirken i Danmark, for kirkerne i vores sogne og for
arbejdsgrenene der ud fra. Ligeledes for indkomne bedeemner og deltagerne er velkomne med egne bedeemner.
Kirken har opstillet en ”postkasse” (ved opslagstavlen ved kirkens indgang, Skolevej).
Her kan ALLE lægge en bøn eller bedeemner i – evt. anonymt, som ønsker nævnt
ved næste ”BØN i KIRKEN.

Vi tror på, at bøn gør en forskel.

Mille Andersen, Johanne Marie Løvschal og Lissen Margård Bendix.
(Yderlig information: Johanne Marie, 40561827; jmloevschal@gmail.com)

Datoer i foråret 2021: 10/1, 24/1, 14/2, 28/2, 14/3, 28/3, 11/4 og 25/4.

Vi er med udsigt til den kommende
vaccine, meget optimistiske og håber
at vi kan afholde vores forårsarrangementer uden problemer.
Vi vil dog henstille til at man holder sig
ajourført på kirkens hjemmeside og gennem lokalavisen.
16
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KYNDELMISSEGUDSTJENESTE I SØFTEN KIRKE
Søndag den 31. januar kl. 16
ved Iben Albeck Østerdal.
Der vil efterfølgende blive serveret
suppe i sognegården

Kyndelmisse betyder egentlig lysmesse, og den
markeres som dagen, hvor halvdelen af vinterhalvåret mellem den 1. november og den 1. maj er gået.
I Folkemunde er Kyndelmisse også blevet kaldt
Kjørmes Knud, og der blev holdt Kjørmes fester på
landet for at fejre, at vinteren var halvejs ovre. Danske digtere har også taget sig kærligt af Kyndelmisse, både St. St. Blicher og Jeppe Åkjærs har forfattet
tekster over det, i henholdsvis ”Det er hvidt herude”
og ”Sneflokke kommer vrimlende”.
Så kom og fejr Kyndelmisse med os i Søften kirke.
(Kilde til teksten er fra kristendom.dk)

SOGNEAFTEN
Menighedsrådet indbyder til en spændende
sogneaften i Søften – Foldby sognegård.

Den 18. marts kl. 19.30 ved Peter Værum fra Ry om emnet:

”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 HC Andersens eventyr, bl.a. eventyret ”Engelen”, 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.
Der vil blive serveret kaffe i løbet af aftenen a` 30,- kr. pr. prs.
Velkommen til en spændende aften.

TORSDAGSCAFÉ
Torsdagscafe – øv øv øv – vi er rigtig kede af, at vi har måttet holde endnu en coronapause, men vi håber på at gå i gang inden længe.
Søften-Foldby Kirkeblad nr. 56/2021 - 17. årgang
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KIRKEHØJSKOLE
Forår 2021
TEMA: “Sange og salmers positive virkning”
Lørdag d. 23. jan. kl. 9.30 -13.00
i Søften-Foldby sognegård

”100 salmer”

Sognepræst Morten Skovsted er meget optaget af
salmer, og han var redaktionsformand for salmebogstillægget ”100 salmer”, der udkom i 2016. Han vil i
dette foredrag gøre os klogere på salmernes oprindelse og historiske betydning, men der vil også blive
lagt et kærligt ord ind for behovet for nye salmer.
Udgangspunktet for foredraget er udgivelsen ”100 salmer”, som Morten Skovsted har
med, og som der vil blive sunget fra. Vi vil komme omkring alle de vigtigste, nyere
salmedigtere, og vi vil op leve mangfoldigheden blandt de nyere salmer.
Lørdag d. 27. marts kl. 9.30- 13.00
i Søften-Foldby Sognegård - ”Forfatterskab med nye salmer”

Kan man synge sig kristen?

Vi kan ikke synge os ud af det svære i vores
liv - men når vi synger sammen, kan vi helt ind i hjerterne
dele både glæde og sorg - og måske kan vi endda ligefrem
synge os kristne!
Forfatter og salmedigter Iben Krogsdal vil denne formiddag
åbne for sit salmeunivers og give os et indblik i arbejdet med
at skrive salmer. Hun vil fortælle om nogle af de menneskeskæbner, der findes mellem linjerne i hendes salmer - og
hun vil tale om livet i krise, glæde og ikke mindst vild opstandelse.

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 eller Foldby Ældrecenter
Postvej 25, Foldby, 8382 Hinnerup
Tilmelding: foldby.sogn@km.dk eller soeften.sogn@km.dk Kirkekontoret: tlf. 86985144, tirsdag
og fredag kl. 9.30-12.00 el. Jens Aage Andersen, tlf. 22567016 Senest 4 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 eller MobilePay ved mødet Udvalget, der har arrangeret møderækken:
Jane Vig Fanø, Johanne Marie Løvschal Lis Nielsen, Hans Ole Højen og Jens Aage Andersen
Alle er hjertelig velkommen!
Hans Ole

18
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FRI-FREDAG / FOR BØRNEFAMILIER I SOGNEGÅRDEN
FRI-fredag er et 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 2021
Fredag d. 15. Januar
Vi er kreative med lys og lygter
Fredag d. 12. februar
Vi slår KATTEN AF TØNDEN. Kom gerne udklædt
Fredag d. 12. marts
Konkurrencedag! Hvem vinder?
Fredag d. 9. april
Påskeløb med udsigt fra kirketårnet
Fredag d. 7. maj
Bålhygge og stor-lege-dag
Vi tager ideer med og snakker om, hvad vi kunne tænke os i fremtiden.
Fredag d. 11. juni
Sommerafslutning ved Anina og Jakob Vibenholt, Præstegårdsvej 34.
Tilmelding på www.softenfoldbykirker.dk. (Sker eneste onsdagen før).
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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LITTERATURAFTNER I SØFTEN-FOLDBY SOGNEGÅRD
Vi mødes på onsdage med 6 ugers interval kl. 19.30 i sognegården. Du er meget velkommen til at møde op. Den eneste forudsætning er, at du har lyst til at læse og dele
læseoplevelsen med andre.
Datoerne for de kommende måneder er 6. januar, 17. februar og 31. marts.
Til den 6. januar læser vi ”De stjal min mor” af Katrin Behr.
Bogen handler om et hjerteskærende drama om tvangsbortadoption i DDR.
Katrin Behr oplever som 4-årig, at hendes mor en nat bliver ført bort af ukendte
mænd. Hermed er der åbnet for et hjerteskærende drama om en lille piges kamp for
overlevelse. Bogen giver et sjældent indblik i, hvordan det var at vokse op i DDR og
hvordan man gjorde bedst i at mene det samme som systemet.
Har du spørgsmål om litteraturaftnerne må du gerne kontakte Jane Vig Fanø.
Du finder Janes telefon og mail - på bagsiden af bladet.

SOGNEEFTERMIDDAGE
Nytårsfesten lørdag den 16. januar i Foldby kirke og forsamlingshus er desværre aflyst. I stedet planlægger vi at afholde
sogneeftermiddag i Foldby ældre og aktivitetscenter.
Fredag den 29. januar klokken 14:30, hvor Jens Emil kommer,
og vil fortælle og vise billeder fra sin tur til Caminoen.
Fredag den 26. februar kl. 14:30, der fortæller Iben Albeck
Østerdal om hendes tid i Boston og om det har betydning for
hendes virke som præst hos os i dag.
Ligeledes planlægger vi en sogneeftermiddag den 26. marts.
Der vil løbende blive annonceret i Lokalavisen Favrskov og på hjemmesiden.

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@icloud.com
Terkel Tikjøb, tlf. 2183 7401. Mail: terkel.tikjoeb@hotmail.com
Børge Porup, tlf. 2010 8692. Mail: borge@porup.dk.
John Pedersen, tlf. 23 60 15 21. Mail: joben@webspeed.dk.
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TORSDAGSTRÆF
Januar – Torsdag d. 14. januar. Torsdagstræf for januar bliver afholdt i Sognegården Skolevej 7 i Søften fra kl. 18 med fælles spisning. Fra kl. 19.30 fortæller Kirke og Kulturmedarbejder
Karen Damsgaard-Bruhn om processen med skabelsen af Fortælletæppet i Sognegården.
Fortællingen vil også indeholde udvalgte billeder af de mange motiver vi finder på Fortælletæppet og de refererende tekster de har i Bibelen.
Deltagerpris per person denne aften er 80,- Kr. for maden og 20,-Kr. for kaffe og kage.
Februar – Torsdag d. 11. februar. Torsdagstræf for februar bliver et besøg på Diakonhøjskolen i Århus. Nærmere program følger – men vi skal se stedet og høre om de kirkelige uddannelser der foregår der. Deltagerpris per person denne aften er 100,- Kr.
for maden og kørsel samt 20,-Kr. for kaffe og kage.
Marts – Torsdag d. 11. marts. Torsdagstræf og Sogneaften 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. Deltagerpris per
person denne aften er 80,- Kr. for maden og 20,-Kr. for kaffe og kage.
April – Torsdag d. 1. april. Torsdagstræf for april bliver afholdt i Sognegården Skolevej 7 i
Søften fra kl. 17.30 med fælles spisning.
Efter et fælles påskemåltid kører vi til Skærtorsdags-gudstjeneste i Foldby kirke fra kl. 19.
Når Gudstjenesten er færdig kører 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. 6. maj. Torsdagstræf for maj bliver afholdt i Sognegården Skolevej 7 i Søften fra kl. 18 med fælles spisning.
Akademi for Præstekadetter. Favrskov provsti oprettede fra efteråret 2019 et Akademi for
Præstekadetter. Akademiet tilbyder faglige studiejobs til teologistuderende med det formål at
levere en unik indsigt i præsteembedet og oparbejde praktisk erfaring med arbejdet i folkekirken. En måske to af de unge teologistuderende fra Aarhus Universitet, der har sagt ja tak til et
studiejob i Favrskov provsti, fortæller om deres baggrund og om de erfaringer, de allerede har
høstet.
Deltagerpris per person denne aften er 80,- Kr. for maden og 20,-Kr. for kaffe og kage.
Juni – Torsdag d. 10. 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. 10. juni fra kl. 18.
Deltagerpris per person denne aften er i alt kun 65,- Kr.
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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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.
9/1: Josef og hans brødre. Vi laver en Josef-rulling
23/1: Josef i Egypten. Vi tager til Egypten med kameler og pyramider!
6/2: Josefs familie. Vi holder årsfest med lagkageløb
20/2: Spiren holder vinterferie
6/3: Vi skal høre om de første dage i påsken, have palmesøndagsstafet og andre lege
20/3: Vi skal høre om de sidste dage i påsken og lave fint pynt
3/4: Påskeferie
17/4: Vi skal høre om store bededag og om Hannah

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
12/1: I hælene på de hellige tre konger - løb
26/1: Filmaften med Harry Potter
9/2: Harry Potter- fastelavn
23/2: Bål og ild tema – vi tager på bålløb
9/3: Bål og ild tema – vi laver bål-råhygge
23/3: Hvorfor holder vi påske? Vi laver krea-aften
6/4: Hvad skete der efter påskedag? Få svaret i aften. Stormester 1
20/4: Angst og uhygge 1: Mørke i havdyrets bug. Stormester 2
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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 kl. 10.00-11.45. Programmet er tilrettelagt så
vi følger alle gældende coronaregler.
I foråret er der babysalmesang i
Foldby Kirke: Fra onsdag d. 27/1 – onsdag d. 24/3
Søften Kirke: Fra onsdag d. 7/4 til onsdag d. 26/5
Alle babyer fra sognene er velkomne i begge kirker. Det koster ikke noget at deltage,
men tilmelding er nødvendig. Der er plads til 9 babyer på et hold
Du kan tilmelde dig og læse mere på hjemmesiden: www.søftenfoldbykirker.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.
I uge 3 er det 3. A fra Præstemarkskolen der er inviteret til minikonfirmanduge i Søften
I uge 4 er det 3. B fra Præstemarkskolen der er inviteret til minikonfirmanduge i Søften
I uge 10 er det Friskolen der inviteres til minikonfirmanduge i Foldby
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AKTUELLE ADRESSER

FOLDBY
SØFTEN
Formand Anders Godtfred-Rasmussen
Tlf. 4241 0190
formand@softenfoldbykirker.dk
Næstformand Jacob Væggemose.
Tlf. 2346 9461
naestformand@softenfoldbykirker.dk
Sognepræst
Jane Vig Fanø, 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)
Sognepræst
Iben A. Ø. Henriksen
Irisvej 28, 8260 Viby J.
Tlf. 8161 1932
iah@km.dk

Kirke- og kulturmedarbejder
Karen Damsgaard-Bruhn
Kontor: Sognegården,
Skolevej 7, Søften
Tlf. 2179 4783
kirkekultur@softenfoldbykirker.dk
Kirketjener
Anne-Marie Østerlund
Tlf: 2015 0592
kirketjener@softenfoldbykirker.dk

FOLDBY SOGN

www.softenfoldbykirker.dk

Kirkeværge Vagner Thomsen
Riisbakken 12, Norring
Tlf. 4040 2359
kirkevaergefoldby@softenfoldbykirker.dk
Kirkegårdsmedarbejder
Ketty Christensen
Graverkontor: Kirkevej 3, Foldby
8382 Hinnerup
Tlf. 2924 8687
graver@softenfoldbykirker.dk

SØFTEN SOGN

www.softenfoldbykirker.dk

Kirkekontor:
Skolevej 7, Søften
8382 Hinnerup

Kirkeværge Børge Juhl
Tlf. 8610 7014 / 6018 3230

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

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