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Udenlandsk jul med Djurs Kammerkor
Søften Kirke mandag den 17. december kl. 19.30

Se omtale side 4.

Se omtale side 5

Se bl.a. inde i bladet:
Præstens spalte - Nyt om sognegården - "Vi synger julen ind"
"De 9 læsninger" - Julekoncert
Billedforedrag - Sangaften
Sogneeftermiddage - Nye MRmedlemmer - Børnekor - "Gud
- hvor det smager..." - Klubberne
Babysalmesang
Børne-JULE-gudstjenester Skiftedag - Indsamlinger Kirken i dagligdagen...

Lading Kirke

Studietur til Uganda
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Søften Kirke

Præstens spalte...
Af sogne- og sygehuspræst Joan Molbo, Lading

Find din indre uro
En kollega sagde engang: »Glæd
dig til du bliver 40, så falder
tingene anderledes på plads og
du finder en indre ro.«
Nu er der ikke mange måneder
til, og jeg synes måske der skulle
til at ske noget. Hvis det ikke
kommer af sig selv, kunne man
jo måske tage på et at de utallige
kurser som udbydes.
Det bugner med såkaldte
mindfulness-kurser om indre ro.
Ét af dem hedder »Slip stressen
og find indre ro«. Kurset er et
dagskursus fra 10 til 17.30.
Hvorfor vente i 40 år hvis det
kan klares på én dag?
Der er sikkert mange der har
været på lignende kurser og som
har haft stor glæde af det. Jeg har
dog en vis skepsis.
Er det overhovedet interessant at
finde sin indre ro?
Hvad vil vi opnå ved det?
Hvordan skal det komme os selv
og andre til gode?

At finde sin indre ro er at søge
ind i sig selv, altså en bevægelse
der går indad. Det kan blive en
smule navlebeskuende efter min
mening.
Var det ikke mere interessant at
finde sin indre uro?
At finde dér hvor det »brænder
på« for mig, dér hvor der er en
sag som for mig er så vigtig at jeg
må ud med den, dele den med
andre.
Finde det sted i mig hvor mit
engagement ligger, dér hvor
drivkraften er.
Som Tv-2 synger i omkvædet
i deres sang »Hele verden fra
forstanden«:

Uret tikker,
hjertet banker
hele verden fra forstanden.
Gør dog noget,
løb for livet,
brug dog tiden,
elsk hinanden –
gør dog noget.

Nyt om sognegården i Søften
Omkring den nye sognegård i
Søften er vi nu kommet så langt,
at vi har fastlagt bygningens størrelse, funktioner og rum,
jf. råskitsen på side 13.
Der er tænkt mange tanker om,
hvordan indretning mv. skal
være, for at få en sognegård, som
kan opfylde de behov og ønsker
der er lige nu, men også de behov som kan opstå om 5 år.

Der er blandt andet kommet
nogle graverfaciliteter ind i
bygningen, idet de nuværende
faciliteter i graverbygningen på
kirkegården ikke lever op til
gældende lovgivning.
Der har lige været afholdt
borgermøde om lokalplanen og
helhedsplanen for Søften midtby.
Det er indtrykket efter dette
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Bevægelsen indad i os selv er vel
ikke nær så vigtig som den der
rettes udad mod verden og andre
mennesker.
Jesus siger til den mand han
snakker med efter at have fortalt
lignelsen om den barmhjertige
Samaritaner:
»Gå du hen og gør ligeså.«
Vi er som kristne mennesker
forpligtet på at være noget for
hinanden, og ikke altid stå os
selv nærmest. Som filosoffen og
teologen K.E. Løgstrup skrev i sit
hovedværk fra 1956, Den etiske
fordring: »Alle holder vi et stykke
af det andet menneskes liv i vore
hænder og har derfor ansvar for
hinanden.«
Det ansvar møder vi først når
vi rejser os fra lotusstillingen og
kommer ud ad vores hoveddør.
For her møder vi verden og de
mennesker der har brug for os.

Gør dog noget,
løb for livet,
brug dog tiden,
elsk hinanden
– gør dog noget!

borgermøde, at der i Søften er en
meget positiv stemning overfor
byggeriet af den nye sognegård.
Det er vi meget glade for.
Vi håber, at kommunen når at
vedtage lokalplanen inden jul,
således vi i starten af det nye
år kan få en byggetilladelse og
komme i gang med nedrivningen
af den gamle butik og byggeriet
af den nye sognegård.
Bruno Pilgaard, formand

Fernisering

2. december i
Lading sognehus

Første søndag i advent åbner
endnu en spændende udstilling i Lading Sognehus.

Denne gang er det Lis Thøger
Jensen der udstiller sine malerier.
Lis skriver om sig selv på hendes
hjemmeside: http://www.frujensensgalleri.dk/
”Jeg er til dels autodidakt. Deltager løbende i kurser, dels i oliemaling med spartelteknik, dels i
maling med akrylfarver. Desuden
følger jeg i vinterperionden et
ugentlig akvarel-kursus.
Mine motiver og farvevalg er et
udtryk for mine oplevelser af,
hvad der sker omkring mig. Jeg
bruger helst "glade" farver.”

Gudstjenesten begynder
kl. 11.00 og ferniseringen
i sognehuset er kl. 12.00.

"Vi synger julen ind" i Foldby Kirke
Tirsdag d. 4. december kl. 19.30

Medvirkende: Emma Oemann, sang
og Kristian Rusbjerg, harmonika
Emma Oemann er født i Elev - og
har altid beskæftiget sig med musik. Hun begyndte tidligt at spille
klaver og synge i kirkekor.
I 2009 blev hun optaget på musikkonservatoriet i Odense med
sang som hovedfag. Her studerer
hun nu på 4. år. Emma har medvirket i flere operaopsætninger
på bl.a. Den Fynske Opera.
I 2012 vandt hun konkurrencen
"Unge synger klassisk".
Kristian Rusbjerg var med til at
sætte harmonikaen på det danske landkort i duoen Kristian &
Jesper, da de i 2002 udgav deres
cd ”Harmonika træffere”, som
endte med at sælge mere end
45.000 eksemplarer, og som blev
nomineret til en Danish Music
Award. Siden har han udgivet
adskillige cd’er i forskellige

sammenhænge med blandt andet
Dræsinebanden.
Mødet mellem de to verdener,
som Emma og Kristian repræsenterer, giver den danske sangskat
et nyt liv og udtryk.
Alle er velkomne til en stemningsfuld
"Vi synger julen ind" i Foldby Kirke.

Der vil også være kendte fællessalmer, hvor alle får mulighed for
at synge med.
Organist Jens Emil Sanggaard

"De 9 læsninger" i Lading kirke
Søndag den 23. december kl. 11.00

Her er det menigheden, som læser de ni tekster fra Bibelen.
Det bliver en stemningsfuld gudstjeneste
med læsninger, musik og fællessang.
Alle er meget velkomne til at melde sig til oplæsning af tekster
på 86 94 80 30 eller jmmo@km.dk

Menighedsrådet er vært for en
lille bid brød og et glas vin.

Hjemmesiderne indeholder
alle nødvendige praktiske
oplysninger:

www.soeftenkirke.dk
www.foldbykirke.dk
www.sogn.dk/lading

Udvidet kirke kaffe
Søndag 2. december kl. 14.00
Efter gudstjenesten med sognepræst Jane Vig Fanø og
"De 9 læsninger" i Søften kirke inviterer menighedsrådet
på kaffebord i Sognegården, Skolevej 7 hvor også
det nyvalgte menighedsråd bliver præsenteret.
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Udenlandsk jul med Djurs Kammerkor
Julekoncert i Søften Kirke mandag den 17. december kl. 19.30
med Djurs Kammerkor, dirigent Brian Stenger Poulsen.
Der bliver musik fra bl.a. England, Tyskland, Italien, USA af
bl.a. Britten, Brahms, Lotti og
Gjeilo (norsk komponist, bosiddende i USA) og mange andre.

Djurs Kammerkors julerepertoire
i år er en rejse værd.

En rejse i både tid og sted.
Djurs Kammerkor tager os med
på besøg i vore nabolande og
de lidt mere fremmede himmelstrøg, og præsenterer udenlandsk
julemusik, det kendte og det
ukendte, det nye og det gamle.
Der bliver musik fra både nær og
fjern.

Også en del af de salmer og
sange som vi har importeret fra
udlandet og nu anser for vore
egne bliver der plads til i programmet.

Hør også "glade jul", der oprindeligt er skrevet i Østrig og
hvordan den kom til at lyde efter
at være kommet til Amerika,
hvor den kom til at hedde
"Silent night".
Organist Jens Emil Sanggaard

Billedforedrag: Studietur til Uganda
Torsdag d. 17. januar kl. 19.30 i Lading sognehus

Lading Kirkes organist Niels Viggo Jensen var i oktober på en 14
dages studietur til Uganda med
organisationen Børn i Afrika.
Blandt organisationens projekter
er etableringen af børnekoret
The Pearl Children’s Choir, som
i foråret 2012 var på en turne
rundt i Nordeuropa med koncer-

ter i Danmark, Norge, Sverige,
Tyskland og Holland, hvor det
begejstrede mange tilhørere med
en smittende musikglæde. I dag
er børnene tilbage i Uganda og
spredt rundt i landet.
Ved billedforedraget vil historien om børnekoret blive fortalt,
ligesom et indblik i leveforhold,
Søndag formiddag d. 14. oktober

Kirken var stopfuld og folk sad udenfor i
havestole.
Rygtet om hvide gæste var løbet i forvejen og vi blev ledt gennem den fyldte
kirke til hædrspladser øverst ved koret..
Efter gudstjenesten blev bl. a. en ged
sat på auktion.
Foto er sendt fra turen på Facebook.

kultur og natur i Uganda søges
formidlet
Der er fri entre, og der vil blive
serveret en kop kaffe.

JULE
sammenkomst

Torsdag 13. december

Pensionister, efterlønnere og
andre interesserede indbydes til
en hyggelig eftermiddag.
Bussen kører fra Hammel rutebilstation kl. 13.00, derefter til Møllebakken og til sidst til Skjoldelev
forsamlingshus.

Vi mødes i Lading kirke
kl. 13.30

Bagefter går vi i sognehuset
og drikker kaffe. Her har Poul
Buchwald Andersen og Niels
Viggo Jensen sammensat et
musikalsk program som vi kan
glæde os til.
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SANGAFTEN

Torsdag 21. februar kl. 19.30

i Lading sognehus

Menighedsrådsvalget 2012
De nye menighedsråd
- i Søften

I såvel Højskolesangbogen som
Salmebogen er N. F. S. Grundtvig
den digter, der er rigets repræsenteret.
Vi vil denne aften bl.a. beskæftige os med Grundtvigs gendigtninger af salmer fra Salmernes
Bog i Det Gamle Testamente.
De enkelte salmer og sange vil få
en kort omtale af organist Niels
Viggo Jensen, hvorefter de vil
blive sunget i fællesskab.
Der er fri entre, og der vil blive
serveret en kop kaffe.

Der er i lighed med tidligere år
kun indkommet en kandidatliste
til den nye menighedsrådsperiode, hvilket betyder, at der ikke
bliver valg til menighedsrådet i
Søften.
Desværre var der kun 5 kandidater, hvilket betyder, at menighedsrådet ikke bliver fuldtalligt i
næste periode.
De 5, som kommer til at udgøre
menighedsrådet, er:
Ebba Frank,
Mille Andersen,
Per Breindahl,
Anne Marie Pedersen
og
Bruno Pilgaard.

- i Foldby

Edel Christensen, William Kragelund, Lis Stidsen, Henning Lund
Pedersen, Lajla Steiner og Egon
Schou Hansen.
Stedfortrædere:
Ejgild Sommerdal Kuntz, Kirsten
Rasmussen og Grete Nielsen.

- i Lading

Susanne Dalsgaard, Fajstrup
Britta Larsen, Fajstrup, Majbrit
Juhl Skov (Fie Skov), Fajstrup
Hans Berg, Lading og
Orla Nielsen, Skjoldelev.
Stedfortrædere:
Claus Jørgensen, Fajstrup.
Jens Brinkgaard, Skjoldelev.
Bent Overgård, Skjoldelev.
Benedicte S. Meum, Lading.

"Gud - hvor det smager..."

"Gud hvor det smager..."

Fastelavn er mit navn...

Lading kirke

Hvorfor klæder vi os ud
og holder fastelavn?

2013

16. maj, 5. september,
5. december

Kom og få en forklaring...

Søften kirke

Lading kirke torsdag d. 31. januar kl. 17.00
Søften kirke onsdag d. 6. februar kl. 17.00
Foldby kirke fredag d. 8. februar kl. 17.00

Foldby kirke

Bagefter er der mulighed for at spise sammen.
Det koster 10 kr. for voksne og 5 kr. for børn

15. maj, 28. august,
27. november
24. maj, 23. august,
29. november

Sognepræst Joan Møller Molbo og "Køkkenholdet"
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Lading Kirkes Børnekor

"RÅHYGGEN"
RÅHYGGEN er klubben for dig
der går i 4.-6. klasse.
Hver anden tirsdag kl.18.3020.30 mødes vi i sognegården i
Søften.
Vi griller, spiller spil, spiser is,
spiller fodbold, lytter til de fantastiske fortællinger fra Bibelen, er
kreative, sjove, skøre, alvorlige,
seriøse sammen.
Kom og vær med som du er.

Vi mødes følgende tirsdage:
11/12: Åben Kirke.
8/1: Råhygge i Råhyggen.
22/1: Dreng/pige-aften.
5/2: Åben Bibel.
19/2: Filmaften

Vi har i mange år indbudt sognets børn til en musikalsk optræden under en gudstjeneste midt i
december i form af et luciaoptog.

den 15.12., hvor der skal bages
og holdes generalprøve.
Efter jul begynder vi igen den 15.
januar.

Fra tid til anden har vi også haft
børnene til at synge til fastelavnsog høstgudstjenester.

I løbet af forårssæssonen skal vi
deltage i Gud-hvor-det-smagertjenesterne den 31. januar og ???,
fastelavnsgudstjeneste den 10.
februar og så slutte sidst i maj
med Spillemandsmessen, en folkemusikgudstjeneste med musik
af Ivan Damgaard og Michael
Sommer til tekster af Holger
Lissner.

Vi er jævnlig blevet spurgt om
disse begrænsede projekter
kunne udvides til et permanent
børnekor der øvede ugentlig og
ikke kun som optakt til særlige
begivenheder.

Nu er tiden kommet...

Korprøver bliver tirsdag kl. 1416, første gang d. 6. november.
Jeg henter børnene fra bussen
ved forsamlingshuset. Jeg går
gerne omkring SFO’en efter de
børn der er kommet hjem fra
skole med en tidligere bus – kontakt mig desangående.
Første optræden bliver luciaoptoget søndag den 16. december.
Det sædvanlige luciaprøveforløb
udgår således, undtagen lørdag

Til en begyndelse håber jeg at se
– og høre – børn fra 0.-7. klasse.
Med tilstrækkelig søgning agter
jeg dog at dele dem i to grupper
efter alder.
Jeg vil gerne have en tilmelding
fra interesserede børns forældre.
(Intet kontingent.)

Poul Buchwald Andersen
Kirkesanger
pobuan@mail.tele.dk
8695 4331

Tilmeld dig hos Sognemedhjælperen på tlf: 8698 5257
e-mail: sognemedhjaelper@
soeftenkirke.dk

Redaktionen ønsker alle
en glædelig jul og et godt
nytår med tak for
samarbejdet.

Redaktion
L a d i ng : R a l f A g g e r,

To r ve t 6 , S k j o l d e l e v,
8471 Sabro. Tlf.8624 0702.

F oldb y: Pe t e r Je p p e s e n ,
D a m s b r ove j 1 2 , N o r r i n g .
8382 Hinnerup.T l f . 86 9 1 0 7 4 0

S Ø F T E N : Finn Jensen, red.

Skolevej 5, Søften.
8382 Hinnerup.Tlf. 8691 0827

Stof sendes til:

museum.galleri@os.dk
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Babysalmesang i Foldby og Søften

BØRNEKLUBBEN

"Spiren"

Spiren er en klub for 4- 8 årige i
Sognegården i Søften.
Vi mødes hver anden lørdag kl.
9.30-11.30.
Vi leger, synger og lytter til fortællinger fra Bibelen.
Kom og mød andre piger og
drenge på din egen alder i klubben.

Vi mødes følgende lørdage:

Starter op igen efter jul, medmindre der kommer andet info,
så husk at tjekke hjemmesiden www.soeftenkirke.dk eller
www.foldbykirke.dk

MUSIKALSK LEGESTUE
Vi håber meget, at den nye sognemedhjælper vil fortsætte
det gode tiltag med musikalsk legestue. I hører fra os derude når sognemedhjælperen er klar til at gå i gang.

MINIKONFIRMANDER I FOLDBY
Korsholm skoles 3. klasse
tilbydes minikonfirmand-undervisning fra februar 2013.
Vi kommer ud på skolen og
informerer. Vi ses!
Venlig hilsen
sognepræst John Løvschal
og sognemedhjælperen.

1/12: Advent…vi venter og
laver julegaver.
15/12: Jesu fødselsdag.
12/1: Johannes døbers fødsel.
26/1: Jesus kalder sine disciple.
9/2: Vinterferie.
23/2: Jesus oplærer sine
disciple.
Ugens gæst: Margrethe Møller.
Du kan høre mere og tilmelde
dig hos Johanne Marie Løvschal,
telefonnummer 86 98 51 44,
eller hos sognemedhjælperen tlf:
86 98 52 57 E-mail: sognemedhjaelper@soeftenkirke.dk

Søften
Foldby

På besøg i kirketårnet i Foldby sammen med graveren Rasmus

MINIKONFIRMANDER I SØFTEN
Vi tilbyder et undervisningsforløb for Præstemarksskolens 3.
klasser efter påske i 2013. Vi ses!
Med venlig hilsen
sognepræst Jane Vig Fanø og sognemedhjælperen.
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pigekor
Øver hver fredag fra kl. 15-16
i aktivitetslokalet i Foldby.
Vi synger rytmisk og klassisk.

Alle piger fra 5. klasse og op er
velkomne til at være med.
Vi ses!
Organist Jens Emil Sanggaard,
tlf. 28 79 60 99

Gudstjenester og
Lading

Dato

Foldby
14.30 - SogNEEFTERMIDDAG

FREDAG d. 30. NOVEMBER

DECEMBER

DECEMBER

DECEMBER

11.00 - Jane Fanø

LØRDAG den 01.
1. søndag i advent

DECEMBER

Dåbsgudstjeneste

11.00 - Joan Molbo

Søndag den 02.

Søften

14.00 - Jane Fanø

Efterfølgende fernisering
i sognehuset

De ni læsninger. Eftf.
kaffe i sognegården

TIRSDAG den 04.

19.30 - KONCERT

Søndag den 09.

09.30 - Jane Fanø

11.00 - Jane Fanø

11.00 - J. Løvschal

09.30 - J. Løvschal

"Vi synger julen ind"

2. søndag i advent

Søndag den 16.

3. søndag i advent

19.00 - Joan Molbo

Lucia

MANDAG den 17.
Søndag den 23.

4. søndag i advent

MANDAG den 24.

Juleaften
TIRSDAG den 25.

19.30 - KONCERT

Udenlandsk JULEkoncert

11.00 - Joan Molbo

De ni læsninger

14.00 - Joan Molbo
16.30 - Joan Molbo
11.00 - Joan Molbo

14.30 - J. Løvschal
15.30 - J. Løvschal

13.30 - Jane Fanø
14.30 - Jane Fanø
15.30 - Jane Fanø

11.00 - Joan Molbo

11.00 - Jane Fanø

09.30 - Jane Fanø

Juledag

ONSDAG den 26.

11.00 - J. Løvschal

2. Juledag

Søndag den 30.

11.00 - Jane Fanø

Søndag mellem jul og nytår

MANDAG den 31.

16.30 - Joan Molbo

Nytårsaften

JANUAR
TIRSDAG den 01.

JANUAR

JANUAR

16.00 - J. Løvschal

Nytårsdag

Søndag den 06.

Hellig 3 konger

JANUAR

16.00 - Joan Molbo
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14.00 - Jane Fanø

andre arrangementer
Lading

Dato

Foldby

Søndag den 13.

11.00 - Joan Molbo

09.30 - Jane Fanø

Søndag den 20.

11.00 - Joan Molbo

11.00 - J. Løvschal

Søndag den 27.

11.00 - Joan Molbo

11.00 - ?

TORSDAG den 31.

17.00 - Joan Molbo

1. søndag efter Hellig 3 konger
Sidste søndag e. H. 3 konger

Septuagesima

FEBRUAR

FEBRUAR

FEBRUAR
09.30 - Jane Fanø

17.00 - Joan Molbo

"Gud - hvor det smager..."

11.00 - Joan Molbo

Børnekoret medvirker

Søndag den 17.

1. søndag i fasten

TORSDAG den 21.

19.30 - Sangaften

Søndag den 24.

11.00 - Joan Molbo

11.00 - Jane Fanø

09.30 - Jane Fanø

09.30 - J. Løvschal

11.00 - J. Løvschal

11.00 - Jane Fanø

MARTS

11.00 - Joan Molbo

MARTS

Søndag den 03.
Søndag den 10.

11.00 - Joan Molbo

09.30 - J. Løvschal

3. søndag i fasten
Midtfaste

11.00 - Jane Fanø

"Gud - hvor det smager..."

FREDAG den 08.

MARTS

FEBRUAR

17.00 - Joan Molbo

ONSDAG den 06.

2. søndag i fasten

09.30 - ?

"Gud - hvor det smager..."

Seksagesima

Fastelavn

11.00 - Jane Fanø

Nytårsfest

Søndag den 03.

Søndag den 10.

Søften

MARTS

11.00 - Jane Fanø
11.00 - Jane Fanø

Sognets beboere og sognebåndsløsere
kan få gratis transport til gudstjenester og arrangementer.
I Lading skal henvendelse ske til Joan Møller Molbo tlf. 8694 8030.
I Foldby og Søften til Hinnerup Taxa tlf. 8691 1414
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BØRNEJULEGUDSTJENESTER
Foldby Kirke

Lading Kirke

Søften Kirke

Dagplejen

Børnehaven Lærkereden

Præstemarkskolen,
Kærhuset 0.-2. klasse

17. december kl. 9.00
17. december kl. 10.00
Børnehaven i Korsholm

19. december kl. 8.15
Friskolen i Hinnerup
0.-9. klasse

19. december kl. 11.05

12. december kl. 9.30

12. december kl. 14.00

14. december kl. 9.00

Skolefritidsordningen
”Rød stue”

18. december kl. 9.00

Dagplejere og dagplejebørn

Børnehaverne: Engen og
Mælkevejen

14. december kl. 9.30

Dagplejen

18. december kl. 10.00
19. december kl. 9.00

Korsholm Skole

Præstemarkskolen,
Bakkehuset 3.-6. klasse

19. december kl. 10.00
Præstemarkskolen,
Tofthuset, 7.-9. klasse

"Fredags
familien"

Sogneeftermiddage

En aften med sang og musik
ved organist Jens Emil Sanggård i Søften Kirke kl. 19.30.

Fredag 30. november

Fredag 1. februar

Foldby Ældre- & Aktivitetscenter, Postvej 25, kl. 14.30 -16.30.

Der serveres kaffe og brød til 30 kr. Taxa kan bestilles.
Julestue ved Claus Jørgensen,
Fajstrup.

Nærmere orientering ved
Johanne Marie Løvschal,
tlf. 86 98 51 44

Stilletimer/
bedemøder

Der vil også i det nye år blive
mulighed for at finde stilhed og
bede i Søften Kirke.

Det foregår søndag aften
fra kl. 19.30-20.30 på
følgende søndage:
6/1; 20/1; 3/2; 17/2.
Bemærk ændret tidspunkt.
Sognepræst John Løvschal

Claus Jørgensen underholder
med musik og sang som optakt
til adventstiden.

Nytårsfest

Søndag d. 20. januar

Dagen starter med gudstjeneste
kl. 11 i Foldby kirke.
Herefter middag i forsamlingshuset. Underholdning og
festlige indslag ved
organist, kirkesanger og
sognemedhjælper.
Pris 100 kr. Tilmelding til
kirkekontoret 86 98 51 44
Senest fredag d. 11. januar
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Fredag 22. februar

Sogneeftermiddagen med Blå
Kors: Børn i alkoholfamilier.
Børn skal have lov til at være
børn. 122.000 børn i Danmark
vokser op med forældre der
har et alkoholproblem. Alt for
mange af dem tvinges til at være
små voksne og tage ansvar for
deres mindre søskende og måske
endda for deres forældre.
Kommunikationschef i Blå Kors
Danmark, Per Breindahl, Søften,
fortæller om organisationens
arbejde for at få problemerne
med børn i alkoholfamilier frem
i lyset.
Det bliver muligt at høre nogle
fortællinger fra unge, der selv har
oplevet hvordan det er, når far og
mor ikke kan styre deres alkoholforbrug.
Det bliver også muligt at få gode
råd om, hvordan man hjælper,
hvis man selv kender et barn i en
familie med alkoholproblemer.

Farvel og tak – og goddag!
Skiftedag for graver og sognemedhjælper
I juli måned sagde vi farvel og
tak til graver på Søften Kirkegård,
Karen-Marie Kirkegaard. Da
vi ikke umiddelbart havde en
afløser, trådte gravermedhjælper
Knud Madsen til og tog et stort
slæb. Tak for det til Knud.
Søften Menighedsråd og Foldby
menighedsråd har besluttet at
samdrive kirkegårdene i Søften
og Foldby, og derfor er der den 1.
oktober ansat en ledende graver.
Det er Frank Kirchwehm-Jensen,
som kommer fra en graverstilling
på Brabrand Kirkegård.

Vores sognemedhjælper Margrethe Joest Møller forlader sin
stilling for at flytte med mand og
børn til Kolding. Margrethe har
gjort et værdifuldt arbejde for
sognets børn og unge, og vi takker Margrethe for hendes store
indsats.
Heldigvis har vi fået ansat Kirsten
Marie Kragh, som tiltræder 1.
december.

Tak for mange gode stunder
i kirken og i sognegården til
babysalmesang, til musikalsk
legestue, i Spiren, med minikonfirmanderne, i Råhyggen og med
konfirmanderne.

Som ledende graver har Frank
personaleledelse for samtlige
ansatte på de to kirkegårde.
Det er dog stadig sådan at Foldbys nuværende graver Rasmus
Christensen har det primære
ansvar for Foldby Kirkegård og
Frank har det primære ansvar for
Søften Kirkegård.
I det daglige vil brugerne af
kirkegårdene ikke mærke nogen
forandring.
Frank blev budt velkommen til
gudstjeneste i Foldby den 7.
oktober, men også her siger vi
Velkommen.

I februar 2010 flyttede jeg fra
Hamborg til Tilst.
Jeg er uddannet gartnermester og
har siden arbejdet på Brabrand
kirkegård.
I Hamborg var jeg ansat i et gart-

Med kærlig hilsen…
til alle jer som jeg igennem de
sidste 4 år har mødt igennem
kirken og dens aktiviteter.

Det har været en fornøjelse at
være en del af og tak til alle de
frivillige i og udenfor MR – som
alt dette ikke kunne gå foruden.
Kirsten Marie kommer fra en
sognemedhjælperstilling i Sankt
Nicolai Kirke i Kolding, og vi er
sikre på, at Kirsten Marie kan
løfte sognemedhjælperopgaven.
Velkommen til Kirsten Marie.
neri med havecenter, plantehotel, kirkegårdsafdeling, osv.
I 13 år var jeg med i et dansk
kursus på aftenskole i Hamborg
og bestod i 2011 gennem FOF
en dansk prøve under undervisningsministeriet.
I min fritid dyrker jeg sammen
med min danske kone vinterbadning.
Jeg glæder mig til min fremtid i
Søften og Foldby og til et godt
samarbejde.
Med venlig hilsen
Frank Kirchwehm-Jensen
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Tak for det gode samarbejde og
den gode opbakning der har været blandt kollegaer og frivillige
imellem.
Søften, Foldby og Norring bugner med dejlige mennesker, og
jeg vil komme til at savne jer, når
vi nu flytter til Kolding.
Guds fred og velsignelse til jer
alle.
Kærlig hilsen
Margrethe Joest Møller,
tidligere sognemedhjælper.
Vi bringer i næste nummer
af bladet en præsentation
af vores nye
sognemedhjælper.
Redaktionen

Hjælp kirken med at hjælpe...
Søften og Foldby Kirker vil de
kommende tre år hjælpe ni kirkelige organisationer der arbejder med undervisning, diakoni
eller mission.
Diakoni er socialt hjælpearbejde
på et kristent grundlag. Alle
organisationerne arbejder ud fra
det folkekirkelige grundlag og
har en eller anden tilknytning til
lokalområdet.
Over de kommende tre år vil der
blive artikler om de ni organisationer i kirkebladet og på hjemmesiden. Organisationerne vil
blive indbudt til arrangementer i
kirken – det kan både være ved
gudstjeneste, møder eller konfirmandundervisning.
Hver af årets første ni måneder
vil vi samle ind til en af organisationerne ved alle gudstjenester.
I årets sidste tre måneder vil der
blive samlet ind til den lokale
menighedspleje – de midler
præsterne har at fordele til trængende i sognene.

De først organisationer der vil
blive samlet ind til bliver:
Danmarks Folkekirkelige
Søndagsskoler (januar),
KFUM og KFUK i Danmark
(februar) og KFUM spejderne i Søften (marts).
På hjemmesiden er det muligt at
læse en præsentation af alle ni
organisationer.
Foretrækker du at give direkte til
organisationerne og få fradragsret
for din gave, kan du på hjemmesiden også se kontooplysningerne for de enkelte organisationer.
Læs mere på
www.soeftenkirke.dk
www.foldbykirke.dk

Den første organisation vi vil
præsentere, er den organisation
vi samler ind til i januar 2013:

Danmarks Folkekirkelige
Søndagsskoler
Det er nok de færreste, der ikke
har hørt om søndagsskolerne
– for gennem 125 år har Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler brændt for at ”give det
største til de mindste” gennem
legestuer, søndagsskoler samt
børne- og juniorklubber.
Organisationen holder lederkurser og udgiver en lang række
materialer der kan benyttes i
børnearbejdet. Som det oven i
købet indgår i foreningens navn,
arbejder den inden for rammerne
af folkekirken.
Også i vore sogne har mange
børn gennem årene haft stor
glæde af søndagsskolerne.
Derfor en stor opfordring til at
tage en gave med til søndagsskolearbejdet, når du skal i kirke
i januar.
Per Breindahl

Julelegat

Vi ved, at der desværre også kan
være mennesker i Søften og Foldby
sogne, hvor julen gør ekstra ondt,
da der ikke er nogen penge til at
fejre julen for. Derfor er der
mulighed for at søge et julelegat
ved henvendelse til
sognepræst John Løvschal.

Alle henvendelser, skriftlige
og mundtlige vil blive
behandlet med fuld diskretion.
Ansøgninger skal være inde
inden 20. december.
John Løvschal
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Kristendomskursus:

Gud og Jesus
– helt forfra

Hvad ved vi om Gud?
Hvem var Jesus?
Gør bøn en forskel?
Det er kun tre af de to store
spørgsmål, der udgør emnerne
for det kristendomskursus der fra
januar tilbydes i Foldby.
Kurset er et basiskursus i kristendom.
Kurset holdes første gang tirsdag
22. januar og varer 10 uger.
Ferieuger er kursusfri.
Hver kursusaften begynder med
fællesspisning og fortsætter med
undervisning ved sognepræst
John Løvschal.
Efter undervisningen er der gruppearbejde, kaffe og spørgetid.
Det hele varer fra kl. 18.00 til kl.
21.00.
Kurserne holdes i aktivitetshuset
ved Foldby Kirke.
Kurset koster 400 kr. pr. person
inkl. aftensmad og undervisningsmateriale.
For at alle kan komme til orde i
drøftelserne, har vi sat et højeste
deltagerantal på 16 personer.
Deltagere fra Søften og Lading er
også meget velkomne.
Tilmelding kan ske til kirkens
kontor eller John Løvschal.

Det er muligt at finde en beskrivelse af alle 10 kursusemnerne og alle kursusdatoer på
kirkens hjemmeside
www.foldbykirke.dk
www.soeftenkirke.dk

Tegning til den nye
Søften/Foldby Sognegård
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Deadline:

Ved redaktionens slutning var datoer for udgivelserne i 2013
ikke fastlagt. Mail kommer senere med tidspunkter.

museum.galleri@os.dk
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- og det skete i de dage...
De tre sogne, Lading, Foldby og Søften rummer masser af spændende lokalhistorie.

Redaktionen har klippet lidt i det spændende indlæg af Søren Rasmussen
om Markusminde på hjemmesiden www.lading-fajstrup.dk.
På grund af pladsmangel kan vi desværre kun bringe en lille del af artiklen.
For et stykke tid siden efterlystes i det lokale kirkeblad en forklaring på stednavnet Markusmindes
oprindelse. Jeg har givet et bidrag til mulig afklaring af spørgsmålet.
Det kan læses på hjemmesiden www.lading-fajstrup.dk
Med venlig hilsen
Søren Rasmussen. Møllebakken 40, Lading

Stednavnet Markusminde
- hvem var Markus?

Af Søren Rasmussen
På det seneste har der blandt
borgere i Lading sogn været efterlyst forklaring på stednavnet
Markusmindes oprindelse. Der
er fremkommet forskellige forslag
til forklaringer. Claus Jørgensen i
Fajstrup har således berettet i det
lokale kirkeblad, om en gammel mand ved navn Markus,
der skulle have haft en ged, som
græssede langs Markusvej. Den
gamle mand skulle have udviklet sig til en institution, hvorfor
man efter hans død for at mindes
ham, kaldte området langs
Markusvej for Markusminde. I
en anden forklaring mener man
at vide, at der engang i Lading
skulle have været en præst ved
navn Markus, og det skulle være
ham, der har givet anledning til
navnet. Ralf Agger i Skjoldelev har også søgt forklaring på
stednavnets oprindelse og søgt
oplysninger i gamle dokumenter vedrørende oprettelsen af
brugsforeningen i Markusminde,
men ikke fundet noget om
stednavnets oprindelse. (Kirkebladet nr. 23). Brugsforeningen
blev oprettet i 1915. Den er for
længst nedlagt (omkring 1970),

men navnet kan stadigvæk anes
på den bygning, som rummede
brugsen (sammenbygget med
brugsen var der i øvrigt også et
forsamlingshus).
Kigger man på tilgængeligt kortmateriale fra de sidste ca. 150
år træffer man først stednavnet
Markusminde omkring 1960.
Indtil da betegnes området nord
for Lading- Fajstrup for henholdsvis Lading Hede og Skjoldelev
Hede. Ældre folk i Lading beretter, at i deres yngre dage brugtes
konsekvent betegnelsen ”Heden”
om området nord for LadingFajstrup (eller ”Prærien” i mere
muntert lag).
Helt frem til omkring år 1800 lå
disse arealer udyrkede hen som
overdrev, der blev afgræsset af
landsbyernes husdyr. Og der var
stort set ingen bebyggelser. I løbet af de næste 100 år skete der
en kolonisering, jorden blev opdyrket og folk flyttede ud fra
landsbyerne og den spredte bebyggelse, som den vi kender i
dag, bestående overvejende af
mindre gårde og bolsteder, blev
grundlagt. Og de gamle stedsbetegnelser med hede blev afløst af
mark, altså blev Lading Hede
til Lading Mark og Skjoldelev

14

Hede til Skjoldelev Mark. En
gennemgang af kirkebøgerne fra
perioden 1890 til 1939 viser, at
det er disse stedsangivelser, der
benyttes ved angivelse af folks
bopæl.
Stednavnet Markusminde har således, her omkring 1940 endnu
ikke fået officiel status som
stednavn. Dette fremgår også af
en omtale i 1940 af stednavne i
Sabro Herred i årbogen Østjysk
Hjemstavn. Markusminde er ikke
nævnt her. Først i 1964, hvor der
fore ligger en officiel publikation
over stednavne i Aarhus og Skanderborg amter optræder stednavnet Markusminde. Og her
står, at det oprindelig var navnet
på en brugsforening, men tillige
var navnet på den omliggende
bebyggelse.
Den, der nedfælder disse linjer,
mener at have hørt endnu en
udlægning af stednavnet Markusminde, og som falder i tråd
med ovenstående. En brugsuddeler skulle have mistet en søn
ved navn Markus, og for at sætte
denne søn et minde blev navnet
på brugsen, Markusminde. En
gennemgang af døde mandspersoner i Lading sogn i de fire
første årtier af 1900-tallet viser,
at der overhovedet ikke forekommer personer med navnet
Markus (vel, sønnen kunne være
død og begravet et andet sted).
Men denne forklaring forekommer dog ikke videre sandsynlig.

Søften
Gruppe
Mødedage / Optagelse:
www.SøftenSpejderne.dk - ellerSøren Roager, tlf. 86 98 72 75
Søften Gruppe har enheder, der
dækker børn fra 3 år og til voksne
i Søften og Foldby Sogne.

Aktuelle adresser

Lading kirke
Døbte

Elias Gabriel Broberg Kuntz
Liv Brogaard Løkke

Viede

Lise Holm Munk Christensen og
Thomas Lykke Munk Christensen
Rikke Ploug Frydenberg og Magnus
Roed Frydenberg
Kirkelig velsignede
Irene Waldman og Amnon Waldman

Døde
Karsten Hansen

Foldby kirke
Døbte

Frida Kruuse Fassel, Karla Kruuse
Fassel, Olivia Munk, Jonathan Hvam
Lindhøj, Jonas Lauridsen, Frederik
Lauridsen

Viede og velsignede

Dorthe Sloth Christensen og Morten
Christian Andersen, Anja Kjartan
Søstrøm og Kåre Kjartan Søstrøm,
Yvette Møller Jensen og Tom
Hagenau Kaster

Døde

Jens Eskild Rasmussen, Ole
Gam Jensen, Robert Hedegaard
Petersen

Søften kirke
Døbte

Maya Haun Andersen, Mads Laursen,
Caroline Marie Spanggaard Jakobsen,
Villum Henry Krog Nikolajsen, Emma
Kiefer, Benjamin Bjærge Bamdali,
Mads William Vasegård Laursen,
Lauge Kudsk Baymler, Mads Emil
Gam Husted

Viede og velsignede

Sidse Berthelsen og Jesper Ditlev
Poulsen, Helle Hjorth Petersen og
Rasmus Christiansen, Sara Bøcker
Larsen og Martin Hamann-Bruun,
Nanna Klüwer Hauge og Casper
Klüwer Hauge, Dorthe Færch
Biilmann og Michael Åby Damkjær
Sørensen, Charlotte Jensen og Henrik
Helbo Lund, Lise Mørk Jessen og
Christopher Wilhelm Jessen

Døde

Gunnar Damgaard Nielsen, Britta
Elisabeth Esmann Bertelsen, Gerda
Pedersen, Kai Larsen, Niels Christian
Landbo

FOLDBY
SØFTEN
Sognepræst
John Løvschal, kbf

Søften Præstegård, Kvottrupvej 3,
Søften, 8382 Hinnerup.
Tlf. 8698 5144.
JOL@km.dk - Mandag fridag.

Sognepræst
Jane vig fanø

Holmelundsvej 19, Søften
8382 Hinnerup.
Tlf. 6130 2242
jvf@km.dk eller
Træffetid: Efter aftale.
Mandag fridag.

Præstesekretær

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

Sognemedhjælper

Kirsten marie kragh
Kontor: Sognegården, Skolevej
7, Søften. Tlf. 8698 5257

FOLDBY SOGN

www.foldbykirke.dk
Formand Edel Margrethe
Christensen. Tlf. 8698 6410
edelmc@mail.dk
Kirkeværge Erik Nielsen
Tlf. 8698 6632
enischou@ofir.dk
Graver Rasmus Christensen
Graverkontor, Kirkevej 3
Tlf. 2924 8687
foldbykirke@mail.dk

SØFTEN SOGN
www.soeftenkirke.dk

Formand Bruno Pilgaard
Tlf. 8610 2512
homann-pilgaard@mail.tele.dk
Kirkeværge Per Breindahl
Tlf. 8698 7778 / 2330 0678
per@breindahl.dk
Graver Frank Kirchwehm-Jensen
Graverkontor, Skolevej 16
Tlf. 29 64 38 49

sognemedhjaelper@soeftenkirke.dk

Lading

www.sogn.dk/lading
Sognepræst
Joan Møller Molbo, kbf
Viborgvej 872, Lading.
8471 Sabro. Tlf. 8694 8030
jmmo@km.dk Træffes efter
aftale. Mandag fridag.

Formand Jørgen Busk
Tlf. 8694 8626
jorbusk@gmail.com.

Menighedsrådsmøder kl.19
- i Lading

i Sognehuset
Fastsættes af det nye
menighedsråd som tiltræder 1.
søndag i advent

- i Foldby

i Aktivitets lokalet ved kirken
Fastsættes af det nye menighedsråd som tiltræder 1. søndag
i advent

- i Søften

Kirkeværge Orla Nielsen
Tlf. 8694 8477
on@orlanielsen.dk

i Sognegården, Skolevej 7
Fastsættes af det nye menighedsråd som tiltræder 1. søndag
i advent

Graver Bent Kjær
Graverkontor, Kirkevej 7 A
Tlf. 8694 8929
graverlading@mail.dk.

Fastsættes af det nye menighedsråd som tiltræder 1. søndag i
advent
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Fælles menighedsrådsmøder
for Foldby og Søften

- kirken i dagligdagen...
- igen i år er der
åben kirke i adventstiden
Fra LokalavisenHinnerup, 13. december 2011

LokalavisenHINNERUP bragte en artikel (december 2011) om
initiativet med at holde Søften Kirke åbent i adventstiden.
.

Den nye graver i Søften,
Frank Kirchwehm-Jensen
blev budt velkommen til arbejdet i sognet af kontaktperson
Charlotte Hjort ved høstgudstjenesten i Foldby kirke.

Igen i år bliver der mulighed for at komme hen i kirken:
Tænde et lys eller bare sætte sig ned, høre blid musik
og lade tankerne gå på langfart.
Fire af ugens dage fra tirsdag til fredag fra kl. 15.30-17.30
er der en vagt i Søften kirke. Start tirsdag den 4. december.

Bryllup i Foldby Kirke
Tidligere menighedsrådsmedlem i Foldby Peter Jeppesen,
Norring blev lørdag den 6.
oktober viet til sin dejlige Anja.
Peter var med til at starte
vores fælles kirkeblad i 2006
og sidder fortsat i redaktionen
hvor vi har glæde af hans
store erfaring.
Vi fra redaktionen ønsker jer
stort tillykke med dagen.

