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Tre minikonfirmander fra Friskolen

13. årgang • Juli • August • September 2017

Præstens klumme...
Sognepræst, kbf Jane Vig Fanø

ændrede den måde, hvorpå man
havde tænkt de kristne traditioner
og institutioner. I sidste instans
medførte reformationen, at den
kristne kirke i Europa blev splittet i
en romersk-katolsk kirke og i flere
protestantiske kirker.

SOGNEPRÆST
John Friis Løvschal

SOGNEPRÆST, kbf
Jane Vig Fanø

HJÆLPEPRÆST
Eva Graabek

Kirke- og kulturmedarbejder

Karen Damsgaard-Bruhn

Den 31. oktober 2017 er det
500 år siden, at Martin Luther
slog 95 teser op på kirkedøren til
slotskirken i Wittenberg.
Det var i sig selv ikke noget særligt,
da kirkedøren ofte fungerede
som en slags opslagstavle til
det, som man gerne ville have
ud til byens borgere. Men netop
denne begivenhed, som slet
ikke var nogen begivenhed,
blev startskuddet til det, som
vi senere kom til at kende som
Reformationen.
De 95 teser som Martin Luther
slog op på døren, handlede om
afladshandel; altså den ide om,
at mennesker kunne købe sig til
aflad (eftergivelse af straf for synd
man har begået) gennem dyre
pengegaver til kirken eller ved at
gøre gode gerninger. Imod denne
praksis slog Luther fast, at frelsen
og tilgivelsen er Guds alene, og
at hverken penge eller gerninger,
paver eller præster kan komme
mellem Gud og Hans menneske.
Det var ikke Martin Luthers
oprindelig intention at starte
en reformation, men det stod
efterhånden klart for det religiøse
Europa, at det ville blive resultatet
af det, der begyndte på kirkedøren
i Wittenberg. For teserne spredte
sig hurtigt ud over hele Europa,
hvor de blev genstand for ivrige
diskussioner, som langsomt
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Reformationen og bruddet med
den katolske kirke fik på mange
måder afgørende betydning for
både samfundet og for mennesker.
For det enkelte menneske betød
det, at meget af det som tidligere
havde været kirkens anliggende, nu
blev en sag mellem Gud og Hans
menneske. Det var ikke længere
kirkens sag at frelse mennesker;
frelsen skænkes af Gud ved tro
alene. Mennesket kan ikke selv
gøre sig fortjent, hverken ved gode
gerninger eller ved at købe aflad,
til at blive frelst. For Jesus har en
gang for alle taget alles skyld på
sig, da han døde på korset. Og
mennesket er frelst alene ved troen
på dette.
Martin Luther havde et personligt
segl, som også var et symbol på
hans teologi. Han designede det
selv, og han brugte det første gang i
1517 på et brev.
Martin Luther beskriver selv de
forskellige elementers betydning på
denne måde:

Korset i midten symboliserer
troen på den korsfæstede Kristus
Det røde hjerte symboliserer liv
og kærlighed
Den hvide rose symboliserer
glæde og fred
Den blå baggrund symboliserer
himlens herlighed
Guldringen symboliserer
evigheden og uendelig rigdom
Og omkring rosen står ordet vivit,
der betyder ”han lever” på latin

Vi har naturligvis tænkt os at
fejre jubilæet i vores kirker her
i Søften og Foldby, og det gør
vi ved i første omgang at sætte
fokus på manden, munken og
reformatoren Martin Luther.

Se arrangementerne
her på siden.

Vi slutter med en
reformationsgudstjeneste
søndag den 29. oktober
kl. 17.00 i Søften Kirke.
Vi begynder i SøftenFoldby Sognegård kl.
16.30, hvor vi vil plante
et træ i anledning af
reformationsjubilæet.
Forsidefoto:
Minikonfirmander fra
friskolen var på opdagelse
i hele kirken, da der var
minikonfirmanduge
i Foldby.

Luther-arrangementer
I forbindelse med reformationsjubilæet afholder Søften
og Foldby en række arrangementer, som sætter fokus på
selve reformationen og på manden bag: Martin Luther.

Derfor er der den 30. august filmaften i SøftenFoldby Sognegård, hvor vi sammen ser filmen
”Luther” fra 2003, som er instrueret af Eric Till, og er
med Joseph Fiennes i hovedrollen som Martin Luther. Der vil være et kort oplæg til filmen og
en fælles afrunding.
Det er kl. 19.00 i Søften-Foldby Sognegård,
og det er gratis at deltage.

LUTHER
KONCERT

Foldby kirke
& sognehus

Tirsdag den 19. september kl. 19.00 - 21.30
Vi begynder i Foldby kirke kl. 19.00 med en
koncert, hvor vi fejrer 500-året for reformationen.
Programmet vil indeholde fællessalmer, solosang og orgelstykker, samt fortælling om denne begivenhed! Medvirkende er
sanger Birgitte Kaas Sørensen og organist Ulrik R.
Damm. Birgitte har været korist ved Sct. Clemens Kirke i Randers og synger nu i vokalensemble ved Sct. Mortens Kirke i
Randers. Ulrik har bl.a.været organist ved Sct. Mortens Kirke i
Randers. Begge arbejder sammen om et Børnekor på Jennumparkens fritidshjem, hvor Birgitte er institutionsleder.

"Luther"-lagkage efter koncerten
Efter koncerten i Kirken vil der være en kop kaffe og "Luther"
lagkage i sognehuset, hvor vi vil høre lidt om Halfdan Rasmussen.
Der vil være nye og gamle sange af Halfdan, flere fællessange
samt fortælling om denne spændende mand.

Alle er velkomne i Foldby Kirke og Sognehus - og
der er fri entre både i Kirken og Sognehuset!
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Årets konfirmander 2017
Privatfoto

Søften kirke

Lørdag den 22. april
Kl. 9.30: Jane Vig Fanø
Frederik Bennedsgård, Mathias
Bach Jakobsen, Martin Mørch
Østergård, Alvin Nicolai Madsen,
Isa Bouweriks, Zoe Bouweriks,
Anna Katrine Høstmark Malmos,
Anna Esfeldt Fink Jepsen

Kl. 11.00: Jane Vig Fanø

Kristian Stjernfelt Thøgersen,
Esben Boelskifte Andersen, Emil
Amstrup Jeppesen, Mikkel Drews
Jastram, Matias Gram Larsen,
Christoffer Randrup Schøler, Josefine Risbæk Olesen, Yaya Victoria
Brandstrup Ogola, Freya Josefine
Friis Rasmussen, Julie Kirstine Tøth
Jensen

Foldby kirke

Lørdag den 29. april
Kl. 11.00: John Løvschal
Fie Amalie Frydensbjerg Iversen
Siri Høgh Raadshøj
Kristine Broberg Agerbo
Matilde Riber Brandstrup
Jacob Asbjørn Schødt Sørensen
Andreas Fuglsang Andersen
Jakob Fuglsang Andersen
Sebastian Gregers Sjøgren
Jonas Rishøj Christensen

Konfirmationsdatoer i 2018
- i Søften Kirke

- i Foldby Kirke

Nuværende A-klasse 05.maj kl.9.30 og kl.11.
Nuværende B-klasse 28.april kl.9.30 og kl.11.
Nuværende C-klasse 21.april kl.9.30 og kl.11.

Friskolen i Hinnerup 14. april kl.11.00
Korsholm Skole 12. maj kl.9.30 og kl.11.00
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Foldby kirke

Lørdag den 6. maj
Kl. 9.30: Jane Vig Fanø

Lasse Risager Nielsen, Rasmus
Urup Hagenau Kaster, Theis
Norre Mikkelsen, Oliver Riisgaard Jacobsen,Thomas Christian
Hansen, Kasper Gerdsen Frigaard,
Caroline Buhl Søderberg, Laura
Sejr Simonsen

Kl. 11.00: Jane Vig Fanø

Benjamin Neerup Rørvang, Anders
Spørring Østberg, Christian Klitte
Thomasen, Nikolaj Carwyn Sand
Hill,Thor Strømgaard, Magnus
Wissendorf Lillebæk Dam, Terese
Hallingdal Bjerre, Caroline Kjær Robertsen, Frederikke Wollin Iversen

Søften kirke

Lørdag den 13. maj
Kl. 9.30: Jane Vig Fanø
Emil Langmack Nielsen, Lukas
Adam Thomasen, Emil Bastrup
Neve, Mathilde Hollensberg Hemmingsen, Nicoline Tøttrup Hansen,
Ditte Elisabeth Stensig Poulsen,
Mette Katrine Gam Husted

Kl. 11.00: Jane Vig Fanø

Mikkel Terlund Elkjær, Mathias Nikolai Enevoldsen, Mathias Blach Kjer,
Lennart Rasmus Linnemann,Marius
Emil Boye Andersen, Anne Sofie
Dykjær Mikkelsen, Freya Filippa
Kristensen, Lærke Inga Lønstrup Petersen, Emma Sofie Bruun Nielsen

Søften kirke

Lørdag den 20. maj
Kl. 9.30: Jane Vig Fanø

Noel Lind Larsen, Bastian Hjortshøj
Lundorff, Tobias Herholdt-Lomholdt, Nicklas Jøhnke Larsen, Peter
Nyhus Rohwedder, Peter Worm,
Malthe Juhl Føns, Liva skov, Laura
Mølgaard Henriksen

Kl. 11.00: Jane Vig Fanø

Kristian Højgaard Bech Hald, Niklas
Rosenstedt, Valdemar Sejr Madsen,
Alexander Lazzara Rosenkvist Nielsen, Mette Prause Brahe, Sofie Trige
Andersen, Nanna Højgaard Bech
Hald, Rebekka Grud Hansen, Line
Adelsten Rowedder
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BØRNEKLUBBEN er en klub for de 4 - 8 årige

"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

Vi leger, synger og lytter
til fortællinger fra Bibelen.
Vi laver også tit kreative
ting eller klæder os ud og
spiller teater, bager kager
i køkkenet, tager på
skattejagt og andet.
Du kan høre mere hos
Johanne Marie Løvschal,
86985144 eller
kirke- og kulturmedarbejderen

19. august: Hør fortællingen om stormen på søen og kom med på skattejagt
2. september: Vi skal høre om Lazarus, og lave bål
16. september: Vi skal høre om dåben og døbefonten og lege sjove lege

Babysalmesang i Foldby og Søften
Babysalmesang begynder i Søften Kirke fredag d. 25. august kl 10.

Efter efterårsferien rykker vi til Foldby Kirke
Salmesang for babyer er tæt samvær mellem voksen og barn. Vi synger både salmer og børnesange, bruger rim og remser,
danser, leger med balloner og sæbebobler.
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.
Det ledes af kirke- og kulturmedarbejderen, og det er gratis at være med.

Alle babyer fra sognene er velkomne. Efter sangen er der kaffe i sognegården.
Info og tilmelding: Tlf.: 21794783 eller på sognemedhjalper@soeftenkirke.dk
Venlig hilsen Karen Damsgaard-Bruhn
6

Juniorklubben "Råhyggen"
Råhyggen er for dig, der går i 4.- 6. klasse.
Vi mødes hver anden tirsdag kl. 18.30 – 20.30
i Søften-Foldby sognegård, Skolevej 7 i Søften.

Vi spiller spil og leger.
Vi griller, spiser is og kage.
Vi lærer bibelen, kirken og
kristendommen at kende.

Vi taler sammen, er kreative, sjove, skøre, alvorlige og seriøse sammen.
22. august: Hør om Peters fiskefangst og vær med til løb og bål
05. september: Fremmed mad i mit
land. Kom og smag på verden og mød
andre mennesker
19. september: Høstfest i Råhyggen.
Tag en ret med vi kan dele på det store
ta´selv bord. Vi mødes allerede kl. 18

Du kan høre mere og tilmelde dig hos kirke- og kulturmedarbejderen

Minikonfirmander:
			
			
			

I efteråret bliver der minikonfirmandundervisning
for 3. klasse på Korsholm Skole. Jeg kommer ud
med invitationer efter sommerferien.
Venlig hilsen Karen, Kirke- og kulturmedarbejder

"Gud - hvor det smager..." for børn
Foldby kirke kl. 17.00
fr eda g 1. september

Søften kirke kl. 17.00
onsda g 6. september
Efter en kort gudstjeneste i børnehøjde ved sognepræst
Jane Vig Fanø er der fællesspisning - i Foldby i Forsamlingshuset
og i Søften i Sognegården
Pris voksne kr.10,- og for børn kr. 5,7

gudstjenester og arrangementer
Foldby
Kl. 11.00		
John Friis Løvschal

		 		
Kl. 09.00:		
Jane Vig Fanø		

		
		
		

Søften
Søndag den 02. juli
3. søndag efter trinitatis 		

ONSDAG den 05. juli
							
Sommermorgensang
Sommermorgensang

Søndag den 09. juli
4. søndag efter trinitatis				
ONSDAG den 12. juli

Sommermorgensang

TORSDAG den 13. juli

Kl. 11.00		
Jane Vig Fanø

Søndag den 16. juli
5. søndag efter trinitatis 		

			

ONSDAG den 19. juli

Kl. 09.00:		

TORSDAG den 20. juli

		
		

Søndag den 23. juli		
6. søndag efter trinitatis		

			

ONSDAG den 26. juli

John Friis Løvschal

Jane Vig Fanø

Kl. 09.00:

Jane Vig Fanø

				

Sommermorgensang

Kl. 09.00:

John Friis Løvschal

Sommermorgensang

Kl. 09.00:		

TORSDAG den 27. juli

Kl. 11.00:		

Søndag den 30. juli		
7. søndag efter trinitatis		
		

John Friis Løvschal

Kl. 11.00:

Sommermorgensang

Sommermorgensang

John Friis Løvschal

Kl. 09.00:

Jane Vig Fanø

TORSDAG den 06. juli

Kl. 09.00:		
Jane Vig Fanø		

				

Sommermorgensang
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Kl. 11.00:
John Friis Løvschal

Kl. 09.00:
John Friis Løvschal

Foldby
			

			

Kl. 11.00:		

Jane Vig Fanø		

Søften
Søndag den 06. august

Kl. 11.00:

John Friis Løvschal

8. søndag efter trinitatis		

Søndag den 13. august

9. søndag efter trinitatis		

		

Søndag 20. august kl. 09.30:
10. søndag efter trinitatis

			

Sportsgudstjeneste ved boldbanerne

		

Søndag den 27. august		

		

Kl. 17.00:		
Jane Vig Fanø		

Kl. 11.00:

John Friis Løvschal

			
			

Kl. 09.30:		

Jane Vig Fanø		

Kl. 09.30:		

FREDAG den 1. september

		

"Gud - hvor det smager..." for børn		

Søndag den 03. september

12. søndag efter trinitatis			

ONSDAG den 06. september

"Gud - hvor det smager..." for børn		

Søndag den 10. september		

13. søndag efter trinitatis

		

Kl. 09.30:

John Friis Løvschal

Kl. 17.00:

Jane Vig Fanø

Kl. 11.00

Jane Vig Fanø

Søndag den 17. september

		

Søndag den 24. september

Kl. 11.00:		

Kl. 11.00:

Jane Vig Fanø

14. søndag efter trinitatis 				

John Friis Løvschal

i Søften

11. søndag efter trinitatis				

John Friis Løvschal
		

Jane Vig Fanø

15. søndag efter trinitatis HØSTgudstjeneste		

Kl. 11.00:

Jane Vig Fanø

Søndag den 01. oktober
HØSTgudstjeneste 16. søndag efter trinitatis

Igen i år holder vi
gudstjeneste i det fri
i forbindelse med
Sportsfesten i Søften.
Det bliver søndag
20. august kl. 9.30
på boldbanerne
ved Klubhuset.
Ved Jane Vig Fanø

Spor tsgudstjeneste
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SOMMER
MORGEN
SANG

Kl. 9.00
- en god start
på dagen

ONSDAGE i Søften Kirke
Starter d. 5. juli, 12., 19., 26.
TORSDAGE i Foldby Kirke
Starter d. 6. juli, 13., 20., 27.
Der serveres en kop kaffe i våbenhuset

Præludium - Salme - Morgenbøn - Tekstlæsning
Salme - Fadervor - Salme - Postludium
Liturgi:
Sognepræst Jane Vig Fanø - Sognepræst John Friis Løvschal

TorsdagsCafé i Søften-Foldby Sognegård
Der er ikke fast program for formiddagen, men tid til at snakke med hinanden.
Vi mødes kl. 10-12 og
drikker kaffe med brød til 15 kr.

Cafeen starter op igen
TORSDAG 10. AUGUST kl. 10 efter
en forhåbentlig god sommerferie.
Vi glæder os til at dele sommerens
oplevelser med hinanden.

Nogle gange har vi
et aktuelt emne,
der vil blive fortalt om,
historie der bliver læst,
oplevelser vi husker,
synge sange vi holder af
eller lytte til musik.
Velkommen

Martin Luther, 1517-2017

Der den 31. oktober 1517 offentliggjorde sine 95 teser. Artikel og arrangementer på side 2 og 3
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Har du lyst til at være med til at sy eller strikke?
Sygruppen, en gruppe kvinder, som tidligere har syet kostumer
til krybbespillet, kaster sig nu ud i projekt "fortælletæppe"

Projekt ”fortælletæppe” er et tæppe med applikerede og broderede motiver
fra bibelen. Tæppet skal, udover at pynte, bruges til alle de aktiviteter vi har for
både børn og voksne.
Derudover begynder vi også at strikke og hækle dåbsklude, som skal
bruges i kirken ved dåb og barnet kan få med hjem i gave.
Man kan både sy, strikke eller hækle derhjemme, men vi vil også forsøge at finde
nogle tidspunkter hvor vi kan mødes og nørkle samtidig med en god snak.
Så har du lyst til at svinge en synål eller få rørt strikkepindene kan du kontakte
Kirke- og kulturmedarbejderen Karen Damsgaard-Bruhn på 2179 4783

Torsdagstræf i Sognegården i Søften
- Et tilbud til primært de voksne i Foldby og Søften Sogne

Torsdagstræf er for alle, der har lyst til at være med i et uformelt kirkeligt samvær.
Vi mødes kl. 18.00 til spisning og kl. 19.30 starter aftenens aktivitet/indlæg. Vi forventer at afslutte aftenen kl. 21.30.

Vi fik det problem, at nogle har allerede booket Sognegården torsdag d. 14-09 – så vi måtte lige
have en godkendelse på den ændring.
Maden koster fortsat 65 kr. per person og kaffen sætter vi herefter til 20 kr. per person.

August.
Torsdag d. 10-08-2017. Aftenvandretur i Søftendalen med opgaver
på vejen. Mulighed for transport for gangbesværede.
September.
Torsdag d. 07-09-2017. Indlæg ved Lis Sahl.

Tilmelding og madbestilling: Senest søndagen før til Jacob Væggemose på tlf. 23 46 93 61.
Mail: vaeggemose@tdcadsl.dk

100 salmer - et salmebogstillæg
Vi vælger hver måned en 1 salme

Alle melodierne kan høres på:
www.100salmer.dk

Vi er nu kommet til følgende:
I juli synger vi nr. 807: Den lange lyse sommerdag
I august synger vi nr. 814: Denne morgens mulighed
I september synger vi nr. 809: Du lagde i det mindste frø
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S og n e e f t e r m i d d a g e
Foldby Ældre- & Aktivitetscenter, Postvej 25, kl. 14.30-16.30.
Der serveres kaffe og brød til 30 kr. Taxa kan bestilles.

Starter sæsonen igen fredag 25. august kl. 14.30-16.30
Betina Hjorth Præstegaard, hospitalspræst på Hammel
neurocenter og sognepræst i Galten sogn.
Betina fortæller om sit arbejde som hospitalspræst - om samtaler
med patienter og pårørende - og alle de andre opgaver, man har
som præst på et hospital. - Hvad gør det ved vores syn på livet, os
selv og på Gud, når livet pludselig fra den ene dag til den anden
pludselig forandres pga sygdom og ulykke. - Hvad med håbetafmagten-fremtiden-den eksistentielle ensomhed.
Som kirke er man der hvor det hele brænder på, hvor troen gløder, håbet længes
og livet er intenst og sårbar.

Det er ”kirken i marken” når evangeliet møder det moderne menneske i sygesengen.

Sogneudflugt - Fredag d. 29. september

Turen går i år til Horsens og Brædstrup

Opsamlingsrute køres fra Søften kl. 12.15 til Foldby 12.45
Første stop er Horsens klosterkirke. En flot kirke der er et besøg værd. Vi får en rundvisning
og får fortalt af Jan Brauner.

På Hotel Pejsegården i Brædstrup er der flot kaffebord med
kaffe, the, boller og lagkage.

Turen fortsætter gennem det
flotte Midtjyske landskab over
Ry inden vi er hjemme igen
ved 17-tiden. Pris 100 kr.

Tilmelding senest 22.september til kirkekontoret tlf. 86985144 tirsdag-fredag kl. 9-12
eller Soeften.sogn@km.dk eller Foldby.sogn@km.dk

28 deltog i den årlig
pilgrimsvandring fra Foldby
Kirke til Søften Kirke.
Begge steder ned en kort
andagt.
Herefter var der en
let frokost i
Søften-Foldby Sognegård
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KIRKEHØJSKOLE

		

2017

Pris for deltagelse: 80 kr. pr.
person for kaffe med
rundstykker,
i samarbejde
med
FOF.foredrag og en let frokost.

Der er vand på bordene. Øl og sodavand kan købes. Betaling kontant ved mødet.

Tilmelding: Senest 6 dage før mødet.

foldby.sogn@km.dk eller soeften.sogn@km.dk Kirkekontoret: tlf. 8698 5144, tirsdag
og fredag kl. 9.30-12.00 eller Lis Stidsen, LKStidsen@gmail.com, tlf. 61 71 75 97

Efterårets tema:

”Grundtvig og hvad deraf følger”
Lørdag 16. september kl. 9.30-13

FoldbyÆldre- og aktivitetscenter, Postvej 25
Første gang ved Ove Korsgaard, professor i
pædagogik. Ove Korsgaard har for nylig udgivet
bogen: "Solskin for det sorte muld"

Ove Korsgaard, professor
i pædagogik

Han fortæller om sin egen slægt gennem 150 år. Slægten stammer fra Mors
og vi hører om, hvordan den gennem Grundtvigs tanker har udviklet sig
gennem landbokultur, højskolebevægelse og andelsbevægelse.
Undervejs trækkes der tråde til resten af landets historie.

Redaktion

Stof sendes til: Museum.galleri@os.dk

F o l d b y : William Kragelund, Bondagervej 10. 8382 Hinnerup. Tlf. 60 49 21 40.
S Ø F T E N : Finn Jensen, redaktør. Skolevej 5, 8382 Hinnerup. Tlf. 30 40 40 21

		

(Ny adresse 1. august: EKKOVEJ 2, 2. sal, lejl. 9)
Anders Godtfred-Rasmussen, Søndermarken 8, 8382 Hinnerup. Tlf. 4241 0190.
Samt Jane Vig Fanø
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M a n de T R Æ F i Søften Sognegård
- vi spiser sammen til en pris af 100 kr.og starter og slutter med en sang fra Højskolesangbogen.
Har du spørgsmål vedr. 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

Mandag d. 11. september
kl . 18.00 - ca. 21.00

23 deltog ved sæsonafslutningen ved Borum Eshøj
med vikingegryde og rodfrugter over bål efter et
spændende foredrag.

Grønsletten 2017 - historien om KFUM-spejderne i Søften, der startede i kælderen under
præstemarkskolen og voksede helt ud af alle
rammer for at blive den største KFUM-spejdergruppe i Danmark.
Fællesspisning af alternativ mad.
Du skal nok blive mæt, men vi siger ikke af hvad !

Afgang fra sognegården kl. 18.00

Tilmelding nødvendig senest onsdag d. 6/9.

Ny kirkeværge i Foldby
Efter Erik Nielsens tragiske uheld og deraf
følgende dødsfald, har vi i Foldby været uden
kirkeværge i en periode.
Erik gjorde et stort arbejde både for
menigheden og de mange andre frivillige
organisationer i området. Hans dødsfald har
betydet et stort savn for mange.

Vores nye kirkeværge er Vagner Thomsen,
der frem til valget i 2008
var medlem af menighedsrådet og
havde funktionen som kirkeværge.
Vagner tiltrådte ultimo april og glæder sig
til samarbejdet med
både menighedsråd og personale.
Vagner er allerede i gang med arbejdet og
sammen med Frank vores ledende graver
er de første skridt taget.
På menighedsrådets vegne
William Kragelund
formand
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Vi ønsker ham velkommen og ser frem til
mange gode og spændende timer sammen.

Aktuelle adresser
FOLDBY
SØFTEN
Sognepræst

"Den nye kirketrio..."
Jens Emil ved klaveret, Asger
med violin og Jens Aage med
harmonika underholdt til en
torsdagstræf-sangaften.

F oldb y k i rke
Døbte

Chloé Monk Green Bro, Louna
Kunckel Lenet

Viede og velsignede
Døde og begravede

Erik Nielsen, Evelyn Mary
Dalsgaard

S ø fte n k i rke
Døbte

Isabella Elfrida Fabricius Holst, Luna
Kael Uldum, Malte Sigaard Jensen,
Oscar Saugberg Dremark, Maria Vibjerg
Jakobsen, Martin Mørch Østergård, Julie
Mørch Østergård

Viede og velsignede
Døde og begravede

Anna Marie Henriksen, Vita Kudahl
Nielsen, Bente Thornvig Faurholt
Pedersen, Lis Kronborg Rasmussen,
Erik Toftgaard Nielsen, Jørgen Birch
Hansen, Jørgen Skau, Per Nedergaard
Christensen, Mogens Kirk Østergaard,
Hans Anker Fuhlendorff

John Løvschal,
Præstegården, Kvottrupvej 3,
Søften, 8382 Hinnerup.
Tlf. 2179 8683. JOL@km.dk
- Mandag fridag.

Sognepræst

Jane vig fanø, kbf
Holmelundsvej 19, Søften
8382 Hinnerup.
Tlf. 6130 2242. jvf@km.dk
Træffetid: Efter aftale.
- Mandag fridag.

Hjælpepræst

FOLDBY SOGN
www.foldbykirke.dk
Formand William Peter
Kragelund. Tlf. 60 49 21 40

wpk1952@gmail.com

Kirkeværge Vagner Thomsen
Riisbakken 14, Norring
40 40 23 59
grethe.vagner@mail.dk
Kirkegårdsmedarbejder
Ketty Christensen
Graverkontor, Kirkevej 3,
Foldby. Tlf. 2924 8687
foldbykirke@gmail.com

SØFTEN SOGN

EVA GRAABEK

www.soeftenkirke.dk

Kirkekontor: Skolevej 7,
Søften. 8382 Hinnerup

Formand Birgit M. Christensen
Tlf. 61 78 70 93
groentoften12@gmail.com

Gamborg træffes tirsdag
og fredag kl. 9.30-12.00
8698 5144 - thg@km.dk

Kirkeværge Børge Juhl
86107014 / 60183230
juhl@live.dk

Kirke- og kulturmedarbejder

Ledende graver
Frank Kirchwehm-Jensen
Graverkontor, Skolevej 16,
Søften. Tlf. 29 64 38 49
graver@soeftenkirke.dk

Kordegn Tenna Harlund

Karen DamsgaardBruhn. Kontor: Sognegården, Skolevej 7, Søften.
Tlf. 21 79 47 83

sognemedhjalper@soeftenkirke.dk

Kirketjener Foldby og Søften kirker: Anne-Marie Østerlund

Deadline

Nr. 46 Indlæg
sendes til

Tlf. 20150592 - kirketjener.soeften.foldby@gmail.com

Menighedsrådsmøderne begynder kl. 19.00

museum.galleri@os.dk - i Foldby .
Senest 29. aug.

oktober, november,
december udkommer
i uge 40 2.- 6. oktober

Foldby Sognehus, Kirkevej 3

Se evt. kirkens hjemmeside.

- i Søften

. Sognegården,
Se evt. kirkens hjemmeside.

Skolevej 7

Fælles menighedsrådsmøder for Foldby og Søften - Se hjemmeside
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- kirkerne i dagligdagen...
og livet i sognegårdene, "Kirkens dagligstue"
Nye bønner ved gudstjenesterne i Foldby og Søften
Valget faldt på salmedigteren Holger Lissners ind- og udgangsbønner,
der lyder sådan:

Indgangsbøn

Udgangsbøn

”Lad os bede!
”Lad os bede!
Herre vi er kommet her for at
Herre, vi takker dig,
møde din kærlighed og sand- fordi vi går herfra med din fred,
hed. Send os din Helligånd,
frie i din nåde og bundet
og gør os åbne for, hvad du vil i kærlighed til dig og vor næste.
give os. Lad ordet slå rod i vore Bliv hos os med din velsignelhjerter, så du lever i os, og vi
se, og giv os styrke
bliver ét i dig og tjener dig
til at leve efter din vilje.
i alle ting.
Amen.”
Amen.”
Konfirmation 2018 i Søften Kirke
Nuværende A-klasse 05. maj kl. 9.30 og kl.11.00
Nuværende B-klasse 28. april kl. 9.30 og kl.11.00
Nuværende C-klasse 21. april kl. 9.30 og kl.11.00

Søften
Gruppe

Konfirmation 2018
i Foldby Kirke
Friskolen i Hinnerup 14. april kl.11.00
Korsholm Skole 12. maj kl. 9.30 og kl.11.00

Mødedage / Optagelse: www.SøftenSpejderne.dk
eller Christian Rudebeck Holm, tlf. 27 87 61 17.

Søften Gruppe har enheder, der dækker børn fra
3 år og til voksne i Søften og Foldby Sogne.

