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2. pinsedag
Mandag 5. juni

Friluftsgudstjeneste

Kl. 11 ved Niels Ebbesens Eg

13. årgang • April • Maj • Juni 2017

Præstens klumme...
Sognepræst John Friis Løvschal

Hvorfor ringer klokken nu

SOGNEPRÆST
John Friis Løvschal

Klokkerne ringer da også både i tide og utide,
sådan synes nogle, og andre nyder klokkeklangen.

Hvornår ringer klokkerne så her i Søften og Foldby Kirker?

SOGNEPRÆST, kbf
Jane Vig Fanø

HJÆLPEPRÆST
Eva Graabek

Kirke- og kulturmedarbejder

Karen Damsgaard-Bruhn

Ja, i forbindelse med gudstjenester,
da ringer vi 3 gange med ½ times
mellemrum.
Går vi tilbage i tiden, så ville vi
have ringet 3 gange med 1 times
mellemrum.
1. gang ringede man for, at folk
kunne vide, at de skulle til at ud af
døren.
2. gang ringede klokken, så de, der
brugte heste som transportmiddel,
vidste, at de skulle til at opstalde
dem.
3. gang var som i dag de sidste 3
minutter op til, at gudstjenesten
begynder.
I dag må vi hellere afslutte morgenmaden ved første ringning, gå
eller tage bilen ved 2. ringning, for
så gerne at sidde på kirkebænken
under de sidste 3x3 slag, der kaldes bedeslagene, hvor der bagi
salmebogen står et forslag til en
bøn under bedeslagene, under de
første takker vi skaberen, under
anden gange 3 slag takker vi for
frelseren, og under de sidste 3
slag beder man om at fyldes af
Helligånden til trøst og glæde og til
at kunne tage ordet til sig i tro.
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Ved festlige lejligheder som for
eksempel bryllup, jul, påske og
pinse, da kimer vi også, hurtige
slag mod klokken.
Mange undrer sig til gengæld over,
hvorfor vi ringer solen op kl.8.00
og ned kl.16.00.
Kan vi da slet ikke finde ud af,
hvornår det sker?
Jo, det er ikke noget problem, og
vi kunne sagtens indstille klokken
til de rigtige tider, men jeg tror, at
naboerne ville blive utilfredse.
Vi ringer ikke solen op og ned, som
de fleste af os siger, selvom vi godt
ved, hvad det drejer sig om.
Vi ringer til bøn for arbejdsdagens
begyndelse og tak for nattens hvile.
Efter 8 timer kl. 16.00 ringer vi til
tak for dagens arbejde og til bøn
for, at vi må få en god fritid med
familie samt en god nats hvile.
God sommer
og god sommertid
Sognepræst John Friis Løvschal

Gospelkoncert i Foldby Kirke
Onsdag 19. april kl. 19.30

Vi får besøg af 30 sangere fra
Gospel Happy Moment

Sangaften i
Sognegården
Torsdag 15. juni
kl. 19.30-21.30

Under ledelse af Brian Hollingsworth synger koret med livsglæde og varme - og det
smitter! Brian Hollingsworth er opvokset
med gospel i den sorte baptistkirke i USA,
og han har 35 års erfaring som solist,
korsanger og korleder.

Forårskoncert i Søften Kirke
Mandag 15. maj kl. 19.30

Djurs Kammerkor med 30 sangere lægger vejen forbi
Søften Kirke med en livsbekræftende forårskoncert.

Senere på sommeren rejser koret til Norge for at synge sammen med
et norsk kammerkor ved et par koncerter,Ved koncerten i Søften kan
der høres uddrag af dette repertoire. Bl.a. fire korsange i dansk-lyrisk
stil ”Gensyn med Danmark”, der er komponeret af Svend S. Schultz..
Dirigent er Brian
Stenger Poulsen, der
har været
kammerkorets dirigent
siden 2007.

”I Danmark er jeg født”,
”Danmark nu blunder
den lyse nat”,
”Den danske sang er
en ung blond pige”,
”Det er i dag et vejr
et solskinsvejr”,
”Kære linedanser”,
”Du kom med alt det
der var dig”...
Vi synger fra
Højskolesangbogen og midtvejs er der en god kaffepause! Organist Jens Emil
Sanggaard spiller ud - og alle
kan byde ind med forslag!

Sognets beboere og
sognebåndsløsere
kan få gratis
transport
til gudstjenester
og andre
arrangementer.
Hinnerup Taxa
tlf. 8691 1414

3

Pilgrimsvandring
Vi begynder i Foldby Kirke kl. 10
med intro og en kort andagt.

Torsdag 25. maj

Kr. Himmelfartsdag

Herefter går vi til Søften Kirke
hvor der holdes en kort andagt.
Vi runder af med at spise
sandwich i Søften Sognegård.
Tilmelding til pilgrimsvandring
til kirkekontoret senest 23. maj.
Kirkernes præster deltager.

Det er gratis at deltage og vi sørger naturligvis for, at man kan blive kørt til sin bil i Foldby

Igen i år inviteres til friluftsgudstjeneste
Niels Ebbesens Eg i skoven ved Riisvej.

Der medvirker musikere fra Hinnerup Garden.
Det er altid et godt gensyn og en stor fornøjelse når vi 2. pinsedag, mandag den 5.
juni kl. 11.00 holder gudstjeneste, hvor begge præster medvirker, i Guds frie natur ved Niels Ebbesens Eg. Bilen skal parkeres i skovkanten. Hvis du er dårligt

gående kan kørsel aftales med Mille Andersen, tlf. 86987016 / 22567016.

Kom og vær med - og vi serverer en kop kaffe til jeres
medbragte mad. Vi glæder os til at se jer.
Sognepræsterne Jane Vig Fanø og John Friis Løvschal
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Hvad er Mandetræf ?

bestod af ølsmagning med
indlagte historier lige fra vikingetiden, klostrenes ølbrygning,
Martin Luther til nutidens mikrobryghuse.

Kulturhovedstand skal beundres,
og senere besøg på Borum Eshøj,
hvor historien bag bliver fortalt
og der efterfølgende skal spises
mad tilberedt i huset over åben
ild.
"Det kræver ingen tilhørsforhold til kirken eller til Søften og
Foldby at være med, man skal
bare medbringe godt humør, og
det koster normalt 100 kroner
for at deltage. For dem får man
noget at spise, lidt at drikke og
nogle fornøjelige timer sammen
med andre, og man er velkommen til at tage en god ven eller
nabo med. Man skal bare huske
og tilmelde sig," siger Terkel
Tikjøb.

Kommende arrangementer i
2017 er blandt andet, byvandring i Aarhus, hvor arkitektur og

Læs mere på Kirkens hjemmeside, eller kontakt Hans-Ole Højen
på h2ohojen@hotmail.com, hvis
du vil vide mere om Mandetræf.

Mandetræf er for alle mænd, der er interesserede i
spændende oplevelser og gode samtaler.
Af Anders Godtfred-Rasmussen
Siden efteråret 2016 har HansOle Højen, Børge Porup og
Terkel Tikjøb stået bag Mandetræf, der mødes i sognegården
i Søften, hvor fællesspisning,
hygge og samvær er i højsædet.
"Ja, som navnet lyder, så er Mandetræf kun for mænd, men er til
gengæld åben for alle, der har
lyst til at møde andre og bruge
nogle timer sammen omkring
foredrag, filmaftener, samtaler og
andre oplevelser," fortæller Børge
Porup.
Hans-Ole Højen fortsætter:
"Ideen opstod ud fra, at vi
syntes, at der manglede noget
for mænd her i Søften. Selvom
der er et rigt foreningsliv i byen,
mente vi, at der var plads til en
”klub” for mænd. Derfor tog vi
initiativ til Mandetræf, og indtil
videre er der dukket mellem 20
og 25 mænd op til hvert arrangement, hvilket vi synes er en god
start på Mandetræf.

100 salmer - et salmebogstillæg

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

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

I april synger vi nr. 804,

Det sused af vinger i luften

Historien bag
Der har været afholdt fire arrangementer indtil videre, hvor
deltagerne har hørt om en
pensioneret betjents arbejde i
PET, og der har været besøg i
Hammel Kirke med efterfølgende
Pizza i Tinghuset, hvor der blev
fortalt om Kirkens og Tinghusets
historie. Efteråret blev sluttet af
med en filmaften i Sognegården
i Søften.
Det første arrangement i 2017,

I maj synger vi nr. 805,

Når æbletræets hvide gren

I juni synger vi nr. 807,

Den lange lyse sommerdag
Alle melodier kan høres på
www.100salmer.dk

Vi vælger hver måned 1 salme, som vi sætter
særligt fokus på ved at synge den ved
alle søndagsgudstjenesterne.
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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
Lørdag d. 1. april: Denne gang mødes vi i Foldby Sognehus. Hør om påsken og lav fine påsketing
Lørdag d. 22. april: Vi mødes igen i Foldby Sognehus. Vi skal høre om Daniel og løverne og lege udenfor
Lørdag den 6. maj: Hør om Store Bededag og om Daniel og hans venner. Vi laver kreative værksteder
Lørdag den 20. maj: Kristi Himmelfartsdag og bålguf

ONSDAG den 7. juni: Vi holder sommerafslutning med forældre kl 17-19

Babysalmesang i Foldby og Søften
I april og maj er der babysalmesang fredag kl. 10 i 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 sognehuset.
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.
Tirsdag den 4. april: I hælene på påskens begivenheder. Kom og se
hvad der skete

Tirsdag den 18. april: Løgn, uld og mad på bål – hør historien om Ja-

kob og Esau og tag tøj på der må lugte af røg
Tirsdag den 2. maj: Hvorfor holder vi store bededag? Få svaret i aften
Tirsdag den 16. maj: Kristi Himmelfart-løb
Tirsdag den 30. maj: Pinse, lege og sommerafslutning

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

Sommerevent 2017

Vi rejser til Fillippinerne, Sierra Leone, Guatemala og Indien
I år rejser vi til 4 forskellige lande, hvor børn har andre vilkår end her i Danmark.
I den første uge af sommerferien
inviterer vi igen børnene i sognene
til at komme forbi Søften og Foldby
Kirker til Sommerevent.
Vi skal lave bålguf og instrumenter,
lege og være kreative.
Der kommer invitationer og nærmere information ud til dagplejere, børnehaver og SFO.

Venlig hilsen Karen Damsgaard-Bruhn,
Kirke- og kulturmedarbejder

Kirken på Søften Markedsdag, lørdag d. 10. juni kl. 11-16
I år vil kirken igen være repræsenteret på Søften Markedsdag. Kom forbi den lille trækirke og deltag i spil, leg
og konkurrencer. Få en snak om hvad der sker i kirkerne, og besøg hoppekirken, der vil være på pladsen i år.
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gudstjenester og arrangementer
Foldby

Søften

		

LØRDAG den 01. APRIL
Kl. 09.30-13.00:
						
Kirkehøjskole		
		

Kl. 11.00:		
		
Jane Vig Fanø

Søndag den 02. april
							
Mariæ bebudelsesdag

		

Kl. 09.30:		

Søndag den 09. april

John Friis Løvschal

Palmesøndag

Kl. 19.00: 		

Skærtorsdag den 13. april

Kl. 11.00:
John Friis Løvschal

				

John Friis Løvschal

		

Langfredag den 14. april
Liturgisk

Kl. 09.30:		
Jane Vig Fanø

Kl. 11.00:

Søndag den 16. april

Kl. 11.00:

Jane Vig Fanø

Påskedag						

Mandag den 17. april
		

2. Påskedag

Kl. 19.30:		

ONSDAG den 19. april

		

Jane Vig Fanø

				

John Friis Løvschal
		

Kl. 11.00:

Gospelkoncert

		

Lørdag den 22. april
		

		

KONFIRMATION

ved Jane Vig Fanø 		

		

Søndag den 23. april		
1. søndag efter påske		

Kl. 14.30-16.30
			

Sogneeftermiddag

Kl. 11.00:		

Lørdag den 29. april

John Friis Løvschal

Kl. 11.00:		
Jane Vig Fanø		

FREDAG den 28. april

KONFIRMATION

Søndag den 30. april		
2. søndag efter påske 		
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Kl. 09.30:
Kl. 11.00:
Kl. 11.00:
John Friis Løvschal

Foldby
Kl. 09.30:		
Kl. 11.00:		
			

Kl. 11.00:

Jane Vig Fanø

			
		

			
		

		

Søften
LØRDAG den 06. maj		

KONFIRMATION

ved Jane Vig Fanø

Søndag den 07. maj
3. søndag efter påske		

		

Kl. 11.00:

John Friis Løvschal

Kl. 10.00:

Start fra Foldby

Kl. 11.00:		

John Friis Løvschal

			
		

		

			

Kl. 11.00:		

BEDEDAG

LØRDAG den 13. maj
KONFIRMATION

ved Jane Vig Fanø 		

Søndag den 14. maj
4. søndag efter påske 				

Kl. 09.30:
Kl. 11.00:
Kl. 11.00:

Jane Vig Fanø

MANDAG den 15. maj

Kl. 19.30:

LØRDAG den 20. maj

Kl. 09.30:
Kl. 11.00:

FORÅRSKONCERT

KONFIRMATION ved Jane Vig Fanø 		

Søndag den 21. maj

5. søndag efter påske

TORSDAG den 25. maj

PILGRIMSVANDRING . Kirkens præster

Kl. 10.00:

Start fra Foldby

Lørdag den 27. maj
Dåbsgudstjeneste

Søndag den 28. maj
6. søndag efter påske 				

ONSDAG den 31. maj

"Gud - hvor det smager..." for børn		

Søndag den 04. juni

John Friis Løvschal

		

Kl. 11.00:		

MANDAG den 05. juni

Kirkens præster

John Friis Løvschal

Fredag den 12. maj

						

			

		

Kl. 11.00:

PINSEDAG 			

FRILUFTSGUDSTJENESTE ved Niels Ebbesens Eg

Kl. 11.00:

Jane Vig Fanø

Kl. 17.00:

Jane Vig Fanø

Kl. 09.30:

John Friis Løvschal

Kl. 11.00:
Kirkens præster

Gudstjenestelisten fortsætter på næste side
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Foldby
Kl. 17.00: 		

Jane Vig Fanø

Kl. 09.30:

Jane Vig Fanø		

Søften
FREDAG den 09. juni

		

Søndag den 11. juni

Kl. 11.00:

"Gud - hvor det smager..." for børn		
Trinitatis søndag		

Jane Vig Fanø

		

TORSDAG den 15. juni

					

Kl. 19.30-21.30:

SANGAFTEN

Kl. 11.00:		

LØRDAG den 17. juni

Kl. 11.00:		

Søndag den 18. juni

Kl. 09.30:		

Søndag den 25. juni

Kl. 11.00:		

Søndag den 02. juli

Kl. 09.00:		

Sommermorgensangen starter

Jane Vig Fanø

Jane Vig Fanø
Jane Vig Fanø

John Friis Løvschal

Torsdag den 06.		

Dåbsgudstjeneste 		

1. søndag efter Trinitatis				
2. søndag efter Trinitatis				

Kl. 09.30:

Jane Vig Fanø

Kl. 11.00:

Jane Vig Fanø

3. søndag efter Trinitatis				
Begge ved Jane Vig Fanø

Kl. 09.00:

Onsdag den 05.

Martin Luther, 1517-2017

Der den 31. oktober 1517 offentliggjorde sine 95 teser. Sognepræst Jane Vig Fanø skriver om Luther i
næste nummer i anledning af 500 års jubilæet. (Kaldet Morten Luther i en gammel bog fra 1875).

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.
Sidste gang før sommerferien bliver
torsdag den 15. juni.
Vi mødes igen torsdag d. 10. august.
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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 børn
Søften kirke

onsdag 31. maj

kl. 17.00

Foldby kirke

fredag 9. juni

kl. 17.00

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,-

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.
Torsdag d. 13. april
Skærtorsdag - vi spiser sammen og
deltager i Gudstjenesten i Foldby kl. 19.
Torsdag d. 11. maj
Sang og musikaften i Sognegården - med
lokale kræfter ved instrumenterne.

Arrangementet den 9. marts var om Søften by - udviklingen
gennem de sidste 200 år. Vist med fotos, film og gamle kort
udlånt af Støtteforeningen for Hinnerup Egnsarkiv.

Torsdag d. 8. juni
Sommerudflugt. Vi tager en tur til Følle Strand mv. Vi mødes ved Sognegården kl. 17.

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

Fredag den 28. april kl. 14.30-16.30

"Fra vikingerne til A. P. Møller - Kirken rejste med"
Ronald Pedersen - Ebeltoft

Danmark er en søfartsnation - i mere end 1000 år har danske
skibe pløjet verdenshavene - og kirken og dens præster er fulgt
med, enten ombord eller ved at oprette Sømands- og
Udlandskirker i mange lande.
Ronald Pedersen (som i dag er pensionist og bor i Ebeltoft) har været orlogspræst på Grønland og sømandspræst forskellige steder rundt om i verden (New York, Hong Kong, Antwerpen,
Singapore, Canada og London) i over 30 år samt generalsekretær for Dansk Sømandskirke i 11
år - alle årene i samarbejde med sin hustru Inge. Han vil fortælle om de danskes færden gennem
tusind år, om sine egne oplevelser og om den danske kirkes virke i udlandet.

M ande 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 den 24. april kl. 18.00 - ca. 21.00
Fortællecafè - fortæl fortællinger fortæller

Fællesspisning. Initiativgruppen skiftes til at indtage fortællerstolen og fortælle
fortællinger. Fortællerstolen kan også indtages af andre, som måske får lyst til at
fortælle en fortælling. Tilmelding nødvendig senest onsdag den 19. april.

Mandag den 22. maj kl. 18.00 - ca. 21.00
Tur til Borum Eshøj.

Lærer ved Sabro skole, Flemming Thisted fortæller om Borum Eshøj, husene der
er bygget i samarbejde med Moesgaard Museum, Eshøjspillene m.m.
Vi laver mad over bålet i bronzealderhuset ved Borum Eshøj. Afgang fra Sognegården i Søften kl. 18.00. Tilmelding nødvendig senest onsdag den 17. maj.
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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 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.

Kirkerne på Facebook: www.facebook.com/SoftenFoldbyKirker
Redaktion

Stof sendes til: Museum.galleri@os.dk

F oldb 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
Anders Godtfred-Rasmussen, Grønagervej 7, 8382 Hinnerup. Tlf. 4241 0190.
Samt Jane Vig Fanø
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Et langt liv i medmenneskelighedens tjeneste
Hjælpsomhed og medmenneskelighed overfor andre har præget
en stor del af Kristian og Karen Marie Kristensens liv i Foldby
og det gamle Hinnerup Kommune de seneste 50 år.

Af Anders Godtfred-Rasmussen
Når man træder ind i Kristian og
Karen Maries hjem i Fasanlunden i Hinnerup, er det tydeligt
at se, at her bor et ægtepar,
der har viet en stor del af deres
liv i hjælpen for andre i både
ind- og udland. Fotografierne
viser minder fra et langt liv i
først Foldby og siden Hinnerup,
hvor plejehjemmet var et fast
omdrejningspunkt i arbejdslivet,
og kirken og det frivillige arbejde
for andre, var og stadig er en stor
del af parrets daglige liv, også
efter de begge blev pensioneret
i 1994.
Karen Marie skænker kaffe op,
og byder småkager imens hun
fortæller om hendes og Kristians
lange liv, om familien og deres
arbejde i lokalområdet i mere
end 50 år.
"Det er næsten ikke til at tro, at
Kristian bliver 90 i år, og at det
allerede er 23 år siden vi blev

pensioneret fra plejehjemmet i
Foldby," siger Karen Marie, mens
Kristian drikker kaffe og nikker til
hendes ord.
"Vores faste omdrejningspunkt
i arbejdslivet var Foldby Plejehjem i alle de 28 år vi var ansat
som lederpar, men uden for
arbejdstiden, har vi også hjulpet
til, hvor behovet har været der.
Kristian var i 29 år medlem af
menighedsrådet i Foldby, og han
har også lagt et stort arbejde i
Kirkens Korshær og Missionshuset i Hinnerup. Jeg har i mange
år arbejdet meget med socialt
humanitært arbejde, og var også
ældrerådets repræsentant i byggerådet, da Hinneruplund og
Simonsens Have blev bygget,”
siger Karen Marie.
Familien og Folketinget
Familien har altid betydet meget
for Kristian og Karen Marie, og
deres fire børn var også en del af
livet på plejehjemmet i Foldby,

og de lærte tidligt glæden ved at
hjælpe andre og fejre højtiderne
sammen med andre.
"Hver eneste år fejrede vi og
børnene jul og nytår sammen
med personale og beboere på
plejehjemmet, og det har aldrig
været fordi vi skulle, men det var
en livsstil for os," siger Kristian.
Folketinget trak også i Kristian,
og han var i flere omgange suppleant for Inger Stilling Pedersen
fra Kristendemokraterne.
"Det har været utroligt spændende at følge Folkestyret på nært
hold, og jeg har været meget taknemmelig for at få muligheden
i virket som politiker, og opleve
og arbejde på Christiansborg,
selvom det betød, at jeg var væk
fra hjemmet og familien," siger
Kristian.
Åndehullet i Følle
Når familien har skullet slappe
af, så er tiden brugt i sommerhuset i Følle.
"Sommerhuset har været vores
åndehul, hvor vi har slappet af
og været sammen med familien,
når det har passet ind, og så
har Kristian og jeg brugt vores
campingvogn meget siden vi
blev pensioneret, når vi har villet
opleve nye steder i Danmark, "
siger Karen Marie.
Men campingvognen er solgt nu,
de kan begge godt mærke, at de
ikke er helt unge længere, men
selvom alderen indimellem trykker lidt, så betyder det frivillige
arbejde stadig meget for dem
begge. -Hvert år bruger de også
14 dage på højskole. "Kristian kommer stadig i Kirkens
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Korshær og jeg hjælper også,
hvor jeg kan. Dog efterhånden
på nedsat tid, men det kan man
også godt tillade sig, når man
snart bliver 90 år gammel," siger
Karen Marie, mens Kristian og
hende siger farvel fra hoveddøren til deres hjem i Hinnerup.

F oldb y kirke
Døbte

Balder William Brøndum Eskerod,
Lauri Eskerod Flyckt Bjørnsen,
Asger Lev Rosenstrøm Levin, Emil
Alexander Vasconez Kristensen,
Theo Gert Scavenius Bertelsen,
Liam Ahrens Rasmussen, Asta
Søgaard Kaaberbøl, Marius Momme
Andersen

Viede og velsignede
Døde og begravede

Svend Aage Rasmussen

S ø ften kirke
Døbte

Julia Marie Monteiro Lycke, Malthe
Janerka Jensen, Vester Henry Krog Nikolajsen, Thea Engtoft Skjøtt, Arthur Bjørn
Graabæk

Viede og velsignede
Agnethe Fristrup Dahl og Klaus Madsen

Døde og begravede

Anna Kathrine Bodum Nielsen, Svend
Aage Pedersen, Anker Frederik Pedersen,
Grethe Busk, Annie Rosemarie
Vohlander Olsen Bach, Kirsten Schou,
Jonna Monberg Pedersen

Aktuelle adresser
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.

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

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

Hjælpepræst

SØFTEN SOGN

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

EVA GRAABEK

Kordegn Tenna Harlund

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

sognemedhjalper@soeftenkirke.dk

www.soeftenkirke.dk

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

Deadline

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

Nr. 45 Indlæg
sendes til

Menighedsrådsmøderne begynder kl. 19.00

Senest 1. juni

- i Søften

. Foldby Sognehus, Kirkevej 3
museum.galleri@os.dk -Se ievt.Foldby
kirkens hjemmeside.

Juli, august, september
udkommer i uge 27

. 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"

SOMMER
MORGEN
SANG

Kreative konfirmander

Kl. 9.00 - en god
start på dagen
ONSDAGE i Søften Kirke

Starter d. 5. juli

TORSDAGE i Foldby Kirke

Starter d. 6. juli
Der serveres en kop
kaffe i våbenhuset

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

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

Nogle gange skal man se tingene i et større perspektiv. Det fandt konfirmanderne ud
af da de lavede dette flotte kunstværk. De fandt også ud af, at alle er en vigtig brik i
puslespillet.Kunstværket med symbolerne er lavet af 70 små firkanter. Konfirmanderne
har lavet hver deres plade ved at rive små stykker papir ud og limet dem på, så det er
blevet en flot mosaik. Billedet hænger nu og pynter i Søften-Foldby Sognegård.

Salmemaraton

Alle salmesangsaftener foregår om tirsdagen kl. 19-20.30
4. april i Sporup Kirke 716-739
18. april i Vester Velling Kirke 740-765
2. maj i Hammel Kirke 766-791

Der er pause undervejs med kaffe og kage

