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Præstens klumme...
Hjælpepræst Eva Graabek

Præst, kirke og kaldelse
Min glæde var til at tage at føle
på, da jeg fik at vide sidst på sommeren, at min gode veninde ville
kom hjem fra Sverige efter 16 år
som præst i den svenske kirke. Og
det var en glad og munter dag, da
jeg drog til indsættelsen i Moltrup/
Bjerning Pastorat i Haderslev Stift
midt i november.
SOGNEPRÆST, kbf
John Friis Løvschal

SOGNEPRÆST
Jane Vig Fanø

HJÆLPEPRÆST
Eva Graabek

Kirke- og kulturmedarbejder

Karen Damsgaard-Bruhn

Emil fra Lønneberg hejste Ida op
i flagstangen, så hun kunne se
helt til Mariannelund. Blot kunne
hun ikke se helt så langt som til
Mariannelund, men hvad, hun dog
kunne se, var, at der var gæster på
vej til Katholt. Gæsterne undrede
sig naturligvis over det mærkelige
flag, og Emil kom selvfølgelig i
værkstedet, hvor han altid kom,
når han lavede skarnsstreger, og
her snittede han endnu en af sine
træmænd. Denne fortælling bragte
provsten med til indsættelse, og
det gjorde han først og fremmest,
fordi præsten kom helt fra Sverige
til sit nye kald, men også fordi
fortællingen siger noget om, hvad
en præst er kaldet til. Præsten er
kaldet til at hejse sin menighed
op, ikke i flagstangen, men i liv
og udsyn, således at mennesker
har muligheden for at se langt,
vidt og bredt. En præst er kaldet
til at udvide menneskers horisont
trosmæssigt og menneskeligt.
Kaldelsen er at give mennesker en
retning på deres liv, som retter sig
mod længslen efter det oprindelige,
det absolutte, eller det som er
mere end. Kaldet er en forpligtelse
på at give mennesker et udsyn,
der giver blik for, at livet er noget
mere, end det vi umiddelbart ser.
I den lutherske kirke har vi det
almindelige præstedømme, og på
den måde er vi alle præster for
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hinanden og forpligtet på at udvide
hinandens horisonter og skabe
udsyn mod det mere end, som
tilværelsen også er. Men præsten er
særligt kaldet til at varetage denne
opgave professionelt, at forkynde
ordet og forrette nadveren, men
også alle de andre ting, der ligger
i en præstegerning, som skaber
udsyn og udblik i menneskers liv,
og dermed bringer dem tro, håb og
kærlighed.
Jesus skabte også udsyn i
menneskers liv. En dag blev han
konfronteret af de toneangivende
i samfundet, som bragte en utro
kvinde til ham med spørgsmålet
om, hvad man burde gøre mod
hende som straf. Jesus svarer,
at den, som selv er syndfri, kan
kaste den første sten på hende,
hvorefter folk forsvinder med Jesus
og kvinden stående tilbage, de
turde alligevel ikke helt hævde, at
de var syndfri. I oversættelsen fra
1992 står der, at Jesus blev alene
tilbage med kvinden, men i 1948
oversættelsen står der følgende:
”og han blev alene tilbage med
kvinde, som stod der i midten.”
Men hvilken midte er det, kvinden
står i? Alle folk, undtagen Jesus, er
forduftet, og hun står alene tilbage
med ham, men i midten. Er det
mon en menneskelig forståelse af
midten, som at stå dér hvor man
er er mødt og rummet af sit ophav
og sin frelser. Kvinden har fundet
midten i sit menneskeliv, hvor hun
er frelst og tilgivet af sin frelser.
Jesus er midten i hendes liv, og det
er dét udsyn, Jesus vil give videre
til kvinden: ”Du er god nok, som
du er!” Og det er også det udsyn
og udblik, vi er forpligtet til at give
videre til hinanden i kirken, både i
det almindelige præstedømme og i
det profesionelle.

De nye menighedsråd
- i Foldby 2016
Efter at have afholdt 2 opstillingsmøder, et i Sognegården i Søften og
et i Sognehuset i Foldby, blev valget aflyst.
Der var kun tre opstillede kandidater og disse tre udgør det nye menighedsråd, der startede sit virke
1. søndag i advent.
Tre personer er for lidt til at klare de mange opgaver og funktioner, der skal løses og det kommende
menighedsråd er derfor meget glade for den frivillige hjælp, der ydes af personer uden for rådet.
Rådets sammensætning er som følger:
Formand William Kragelund - Kasserer Henning Pedersen Kontaktperson Peter Jeppesen - Kirkeværge Erik Nielsen (uden for rådet) - Frivillige hjælpere Lis Stidsen, Edel Christensen og Kirsten
Inger Andersen.
Foruden ovennævnte har vi en stor skare af frivillige hjælpere, som vi kan trække på i forbindelse
med afholdelse af arrangementer.
Som formand glæder jeg mig til at tage fat
på de kommende års udfordringer og opgaver
sammen med både personalet og alle de frivillige.
Vel mødt til en ny og spændende periode. 				
William Kragelund

- i Søften 2016
100 mennesker var samlet i Tinghuset i Hammel en aften sidst i november 2016. Alle deltog
i arrangementet, fordi de var blevet valgt til de
nye menighedsråd i Favrskov Provsti. Halvdelen
havde siddet i rådene før, og resten var nye.

Deltagerne blev delt op i grupper, så nye og gamle medlemmer kunne tale om, hvorfor de blev og hvorfor nye
valgte at deltage i det frivillige menighedsrådsarbejde.

Af Anders Godtfred-Rasmussen

Provsten i Favrskov, Anders Bonde, bød velkommen og lagde ud med og spørge forsamlingen omkring, hvorfor vi overhovedet ville stille op, med alt det bøvl som provstiet giver menighedsrådene.
Da latteren havde lagt sig, fortalte provsten omkring opbygningen af Favrskov Provsti, de mange
sogne, og det arbejde som menighedsrådende skal lave i det næste fire år. Søften og Foldby var
også på plads. Menighedsrådsvalget i 2016 fik ikke samme omtale, som det amerikanske valg i
november, og i Søften og i Foldby var der slet
ikke noget valg, da alle, der ønskede at deltage
i menighedsrådet arbejde, havde muligheden
for at komme med i de respektive menighedsråd.
I Søften er der i det nye menighedsråd 7 medlemmer, og i Foldby kun tre. Så selv om det i
Menighedsrådene fra Søften og Foldby var stærkt repræsenteret til
informations aftenen for menighedsråd i Hammel i november 2016.
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realiteten er to forskellige menighedsråd, har man valgt at dele og samarbejde om flere funktioner.
I det nye menighedsråd i Søften er Birgit Marie Christensen formand, Pia Frimand Odgaard er næstformand,
Anders Friis Godtfred-Rasmussen er sekretær og Børge Juhl er kirkeværge de næste fire år.
De øvrige medlemmer af rådet er Anna Emilie (Mille) Andersen, Vibeke Sindberg og Karl Emil Pedersen.
De resterende poster i menighedsrådet, kasserer og kontaktperson varetages af henholdsvis Henning Pedersen
og Peter Jeppesen fra Foldby.

Nytårsfest

Søndag den 8. januar 2017
i Foldby kirke og forsamlingshus
Arrangementet starter med gudstjeneste kl.11 i Foldby kirke,
herefter går vi i forsamlingshuset til middag og hyggeligt samvær.

Vi får besøg af
Peter-Spillemand-Thomsen,
Søften,
som har en spændende
musikalsk fortælling -

”en mands minde fortælling”
Tilmelding til kirkekontoret
bedst inden
tirsdag den 30. december.
Foldby.sogn@km.dk eller
tlf. 86 98 51 44
Pris for arrangementet 100 kr.
Taxa kan bestilles for sognenes beboere og sognebåndsløsere.
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Diakoniens Dag
Søndag den 5. februar
vil menighedsrådene i
Søften og Foldby igen i år
sætte fokus på diakoni.
Vi begynder kl. 11.00 med en
gudstjeneste i Søften Kirke.
Gæsteprædikant
pastor Anita Fabricius,
som blandt andet er
præst ved Arresthuset i
Aarhus vil sammen med sognepræst Jane
Vig Fanø afholde gudstjenesten.

Herefter er der fællesspisning i SøftenFoldby Sognegård,
oplæg ved Anita
Fabricius om hendes
arbejde i Arresthuset
og samtale.
Vi slutter med kaffe
og kage.
Pris for deltagelse
50 kr.
Tilmelding senest 31.
januar til kirkekontoret tirsdag og fredag
kl. 9.30-12.00. Telefon 86 98 51 44 eller
soeften.kirke@km.dk

100 salmer - et salmebogstillæg
I Søften og Foldby Kirker er der
kommet et nyt salmebogstillæg.

Vi vælger hver måned 1 salme,
som vi sætter særligt fokus på
ved at synge den ved alle
søndagsgudstjenesterne.

Det fejrer vi ved at øve os
på nogle af salmerne.

I januar synger vi nr. 800,
Det var så forunderligt

Alle melodier kan høres på
www.100salmer.dk

I februar synger vi nr. 802,
Når vinterstorme hærger
I marts synger vi nr. 826,
Guds nåde er en vintergæk

Sognets beboere og sognebåndsløsere kan få gratis transport til
gudstjenester og andre arrangementer. Hinnerup Taxa tlf. 8691 1414
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BØRNEKLUBBEN er en klub for de 4 - 8 årige

"Spiren"
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.

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 meget mere!

Det er sjovt og hyggeligt at være med i Spiren

Lørdag den 7. januar: Vi skal høre om Elias, lege og lave
noget lækkert. Denne gang mødes vi i Foldby Sognehus
Lørdag den 21. januar: Elias og Karmels bjerg, ild og lys
Lørdag den 4. februar: Vi skal lave får og lege gemmeleg, og høre om den gode hyrde
Lørdag den 4. marts: Teaterdag om den fortabte søn og
årsfest
Lørdag den 18. marts: Hør om den gældbundne tjener
og vær med til skattejagt

Du kan høre mere hos Johanne Marie Løvschal, 86985144 eller kirke- og kulturmedarbejderen

Babysalmesang i Foldby og Søften
Fredag 13. januar begynder et nyt hold kl. 10 i Søften 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 i begge kirker.
Efter sangen er der kaffe i sognegården.

Info og tilmelding: Tlf.: 21794783 eller på sognemedhjalper@soeftenkirke.dk
Venlig hilsen Karen Damsgaard-Bruhn
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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.
10/1: En vinder og én taber - bowlingtema
i Råhyggen.
24/1: Vi tager til Århus bowlinghal.
Obs vi mødes allerede 17.30 og er tilbage
i Søften ca. kl. 20.
7/2: At bruge sine evner – bowlingtema i
Råhyggen.
21/2: Vi skal høre om faste og om børn
i andre lande. Tag dit gamle tøj, brugte
frimærker, mælkelåg og lysestumper med.
Det kan gøre en forskel for mennesker,
der ikke har så meget som os.
7/3: Løfter, sand og stjerner - kreativ med
naturen.
21/3: Udfordring, træ og sten – kreativ
med naturen 2

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

Minikonfirmander i Søften
I januar er der
minikonfirmandundervisning
for 3. klasserne
fra Præstemarkskolen.

Foto: Minikonfirmander fra Foldby

Minikonfirmanderne medvirker
til familiegudstjenesten
i Søften Kirke
søndag d. 22. januar kl. 14.00
Alle er velkomne
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gudstjenester og arrangementer
Foldby
Kl. 16.00:
John Friis Løvschal

		 		

		

Søften
Søndag den 01. januar		
Nytårsdag		
		
LØRDAG den 07. januar
							
KFUM-spejdernes nytårsparade

		

Kl. 11.00:		

Søndag den 08. januar

John Friis Løvschal

NYTÅRSFEST

Kl. 09.30: 		

Søndag den 15. januar

Jane Vig Fanø

2. søndag efter hellig 3 konger

Kl. 11.00: 		

Søndag den 22. januar

Jane Vig Fanø

3. s.e.h.3 konger MINIKONFIRMANDAFSLUTNING

Kl. 09.30:		

			

Søndag den 29. januar
4. søndag efter hellig 3 konger

Kl. 09.30-13.00:
			

LØRDAG den 04. februar
Kirkehøjskole
		

			

Søndag den 05. februar

			

Sidste s.e.h. 3 konger

Kl. 11.00:		

Søndag den 12. februar

		

Kl. 11.00:
Jane Vig Fanø

		

John Friis Løvschal

John Friis Løvschal

Kl. 14.00:

Jane Vig Fanø

Kl. 14.00:
		

DIAKONIENS DAG

Jane Vig Fanø

Kl. 11.00:

John Friis Løvschal

Kl. 11.00:
Jane Vig Fanø

Søndag septuagesima

Søndag den 19. februar		
Kl. 11.00:
Søndag sexagesima		
John Friis Løvschal

		

		

		

ONSDAG den 22. februar

Gud - hvor det smager... FOR VOKSNE

Kl. 14.30-16.30
			

FREDAG den 24. februar

Kl. 11.00:		

Søndag den 26. februar		
Fastelavn		
		

Jane Vig Fanø		

Kl. 17.30:

Jane Vig Fanø

			

Sogneeftermiddag		
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Kl. 09.30:
Jane Vig Fanø

Foldby
			

Søften
LØRDAG den 04. marts		

					

Kl. 09.30:

Lørdagsdåb			

Søndag den 05. marts

Jane Vig Fanø		

1. søndag i fasten		

Kl. 09.30:

3. søndag i fasten		

		
Kl. 14.30-16.30:
Kl. 17.00:

FREDAG den 24. marts

Kl. 09.30:		

Søndag den 26. marts

Gud - hvor det smager...

Midtfaste			

    

Kl. 11.00:

Jane Vig Fanø

		

ONSDAG den 29. marts

FOR BØRN

		

John Friis Løvschal

Sogneeftermiddag

FOR BØRN

		

John Friis Løvschal

Kl. 09.30:

		

Jane Vig Fanø

		

Kl. 11.00:

Søndag den 19. marts

John Friis Løvschal

		

Jane Vig Fanø

		

Sogneindsamling 2. s. i fasten Sogneindsamling

Kl. 11.00:

Jane Vig Fanø		

Kl. 11.00:

Søndag den 12. marts

Jane Vig Fanø

Kl. 11.00:

Jane Vig Fanø

Gud - hvor det smager... 		

LØRDAG den 01. april

					

Kirkehøjskole

Kl. 17.00:

Jane Vig Fanø

Kl. 09.30-13.00:

Søndag 12. marts er alle inviteret med ud på gaden
og samle ind til verdens fattigste
Det tager kun tre timer
af din forårssøndag
at samle ind.
Det er nok til at give liv,
håb og fremtid til
mennesker, som intet
har i dag.
Du gør en verden
til forskel...

Se dagspressen om
indsamlingsledere,
starttider og udlevering af
indsamlingsområde.
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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.

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

"Gud - hvor det smager..." for voksne
Søften kirke kl. 17.30 onsdag 22. februar
Efter en kort gudstjeneste ved sognepræst Jane Vig Fanø
er der fællesspisning i Sognegården.
Tilmelding senest torsdag den 16. februar til
kirkekontoret 86985144 – soeften.sogn@km.dk
Lørdag den 10. december
havde vi koncert for børn
i Søften Kirke.
Lise Petersen og hendes
dygtige musikere opførte
"Alletiders Historie".
En fuld kirke fik en forrygende oplevelse og
juleevangeliet serveret
på en ny måde.

10

"Gud - hvor det smager..." for børn
Foldby kirke
kl. 17.00
fredag
24. marts

Søften kirke
kl. 17.00
onsdag
29. marts

Efter en kort gudstjeneste i børnehøjde
ved sognepræst Jane Vig Fanø er der fællesspisning.
Pris voksne kr.10,- og for børn kr. 5,-

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.
Kl. 18-19.30:
Fælles spisning i Sognegården.
Mad, kaffe og brød kr. 85,- pr. person.
Kun kaffe/brød kr. 15.Kl. 19.30-21.00:
Aftenens lokale bidrag og fælles afslutning.
Datoerne i foråret 2017:
Torsdag d. 19. januar.
Torsdag d. 9. februar.
Torsdag d. 9. marts.

Tilmelding og madbestilling: Senest søndagen før til Jacob Væggemose på tlf. 23 46 93 61.
Mail: vaeggemose@tdcadsl.dk
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S o g n eeftermiddage
Foldby Ældre- & Aktivitetscenter, Postvej 25, kl. 14.30-16.30.
Der serveres kaffe og brød til 30 kr. Taxa kan bestilles.
Fredag den 24. februar kl. 14.30-16.30

Ena Lykke Olesen - Langå

"Seks år blandt Rumæniens fattigste"
En personlig beretning om hvordan man kommer ind på livet af andre mennesker. Gennem præsentation af et diasshow fortælles om arbejdet primært
blandt romaer i de fattigste egne af Rumænien.
Vi kommer til at høre om Maria, der sad i fængsel, om sommerlejre for 250-300 fattige børn, og
om humanitær hjælp, der både føles godt og håbløst.

Fredag den 24. marts kl. 14.30-16.30

Erik Bertelsen - Thorsø

"Martin Luther Manden der ændrede verden"

Gennem ord og billeder vil vi få et spændende
foredrag om Martin Luthers liv og historie.
En eftermiddag hvor vi skal leve os ind i tiden, da Martin Luther levede - ved slutningen af
middelalderen. Vi skal høre om Martin Luthers barndom, ungdom og tiden i kloster.
En spændende og gribende personberetning om manden der ændrede store dele af europa.

Frivillig-aften
Foldby og Søften menighedsråd inviterer årligt sognenes
frivillige til en orienteringsaften med spisning, kaffe, kage
samt et spændende foredrag.
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KIRKEHØJSKOLE 2017

For år

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. 86 98 75 97

Tema: Sandhed og løgn
Lørdag den 4. februar

9.30-13.00 i Foldby Ældre- og Aktivitetscenter
”Er det rigtigt, at det er forkert at lyve?
- et etisk dilemma”

Ole Hartling, overlæge

Ole Hartling vil komme ind på, at der næppe er nogen,
som undgår det dilemma. Heller ikke læger.
Skal lægen sige sandheden?

Ja! Men svaret bliver ikke kun dette ”ja”. Han vil også komme ind på om
nutidens ideer om, at vi har magt over liv og død, i sig selv bliver en løgn.

Lørdag den 1. april

9.30-13.00 i Søften-Foldby Sognegård
”Løgnen og livet”
Kan troen flytte bjerge,
hvis den bygger på en løgn?

David Bugge, lektor
i etik og religionsfilosofi

Det mener pastor Kargo i Kaj Munks gribende og evigt
aktuelle skuespil ” Kærlighed” fra 1926. Skuespillet viser med
digterisk klarhed og intensitet de konflikter, der undertiden kan
opstå mellem sandheden og kærligheden, og det giver os et
bud på, hvad der vejer tungest.

Foredraget vil blive holdt i en
let tilgængelig form og forudsætter ikke, at man har læst Kaj Munk.
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Grandekorationer på net og plade
Artikel af tidligere kirkeværge Per Breindahl

Metoden har inspireret gravere over hele
landet – således også i Søften og Foldby.
På vore to kirkegårdene har medarbejderne fået fremstillet et antal plader i forskellig størrelse. Ud fra den enkelte gravs
facon er valgt den mest passende plade,
dekorationen er lavet indendørs på pladen
og siden vippet af og ude på graven.
Klip, klip, klip – Frank, vores graver, er
hurtig med saksen og snart ligger en lille
dynge grankviste klar, og kort tid efter er
det lagt op til en flot dekoration på den
krydsfinerplade, han står og arbejder
ved.
Vi er i  graverhuset i Søften en dag
i oktober. For første gang laver vores
kirkegårdspersonale en stor del af
vinterens grandekorationer, mens
de står inden døre.

Ude på gravstederne bliver der suppleret med lidt ekstra gran og dekorationens
finish bliver kontrolleret. På en del af
gravene er det dog fortsat lettere at lave
dekorationerne på den traditionelle måde
direkte på gravene.

Ideen kom fra kirkegården ved Gram
kirke, hvor man fandt det arbejdsmiljømæssigt uacceptabelt, at graverne skal
bruge 3-5 uger på knæ på gravstederne i
de kolde og våde efterårsmåneder for at
lægge gran. Derfor havde de udviklet en
metode hvor en stor del af arbejdet kan
foregå stående og indendørs.

Søften
Gruppe

I Foldby hvor kirkegården ligger mere
udsat for vind end i Søften, er der i større
grad brugt net hvori grangrenene stikkes
fast. Her bliver nettene liggende under
grandekorationen hele vinteren.

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.
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Aktuelle adresser

F o l d b y ki r ke
Døbte

Oscar Engman Sørensen, Jacob
Hessellund Vangsgaard, Lasse
Pedersen Blaase, Sebastian
Staghøj Dalstrøm Nielsen, Lærke
Madsen Stagsted

Viede og velsignede

Mille Brændstrup Sørensen og
Dan Engman Brixen, Karen
Møller Thorsen og Jørgen Andreas
Jørgensen, Rikke Christina
Madsen og Ole Hansen, Malaika
Sofie Hallingdal og Martin Bjerre

Døde og begravede

Kristian Madsen Gydesen, Ole
Thomsen, Fie Drangedal, Sigfred
Givard Frederiksen, Anna Augusta
Lindhof, Niels Engdal Nielsen

S ø f t e n ki r ke
Døbte

Viggo Herman Bach Andersen, Clara
My Faurskov Møller, Liva Marie Kraul
Rasmussen, Sophie Dyhr Skjøtt, Eva
Kassandra Sandvang Jensen, Mathias
Lübker Ellersgaard

Viede og velsignede

Charlotte Grøndahl Hvid og Søren
Bonde Hvid, Kudzanayi Nyaradzayi
Goromonzi og Simon Ludvig Moesgaard Sørensen, Jeannette Funderskov
Andersen og Johan Videbæk Laulund

Døde og begravede

Ove Leif Rasmussen, Agnete
Løvschal, Jenny Marie Petrine Lund
Jensen, Kresten Møller Brund

FOLDBY
SØFTEN
Sognepræst

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.

Nr. 44 Indlæg
sendes til

wpk1952@gmail.com
Kirkeværge Erik Nielsen
Tlf. 8698 6632
enischou@ofir.dk

Kirkegårdsmedarbejder
Ketty Christensen
Graverkontor, Kirkevej 3,
Foldby. Tlf. 2924 8687
foldbykirke@gmail.com

SØFTEN SOGN

Kirkekontor: Skolevej 7,
Søften. 8382 Hinnerup

Formand Birgit M. Christensen
Tlf. 8698 7093
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

www.soeftenkirke.dk

EVA GRAABEK

Kordegn Tenna Harlund

Kirke- og kulturmedarbejder
Karen DamsgaardBruhn.  Kontor: Sognegården, Skolevej 7, Søften.
Tlf. 21 79 47 83

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

Kirketjener Foldby og Søften kirker: Anne-Marie Østerlund

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

Menighedsrådsmøderne begynder kl. 19.00

museum.galleri@os.dk - i Foldby .
Bladet for april,
maj, juni 2017

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

Hjælpepræst

sognemedhjalper@soeftenkirke.dk

Deadline

FOLDBY SOGN

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"
- en god juletradition...

- også Lucia i Søften-Foldby kirker

Hvert år op til jul - i adventstiden - holder
SGFs Venner og Søften Forsamlingshus
julefest i forsamlingshuset med julemand og
uddeling af godteposer. Når det er forbi går
man udenfor for at tænde byens juletræ,
startende med at sognepræst
John Friis Løvschal holder en lille tale på
pladsen - og så bliver træet tændt...

Salmemaraton i Favrskov Provsti
Salmemaraton er dels at synge sig gennem hele
salmebogen, dels at komme rundt i vores 36
spændende kirker og synge alle de gode gamle
kendte salmer og en masse nye ukendte.
10.
24.
07.
21.
07.
21.

januar 2017 januar 2017 februar 2017 februar 2017 marts 2017 marts 2017 -

Vejerslev kirke
Ødum kirke
Nr.Galten kirke
Søby kirke
Skjød kirke
Gerning kirke

nr. 568-592
nr. 593-615
nr. 616-640
nr. 641-665
nr. 666-690
nr. 691-715

Tirsdage kl. 19-20.30 med pause undervejs

Redaktion

Stof sendes til: Museum.galleri@os.dk
F oldby : 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
Anders Godtfred-Rasmussen, Grønagervej 7, 8382 Hinnerup. Tlf. 4241 0190.
Samt Jane Vig Fanø

