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Hvorfor ”reformationsjubilæum”?
Redaktionen har med tak modtaget dette indlæg fra
Terkel Estersøn Hansen, Foldby i anledning af Luther-året
Der er meget gode grunde til, at
2017 er blevet valgt til fejring/
markering af reformationsjubilæet,
fordi Martin Luthers (1483-1546)
offentliggørelse af de 95 teser
mod afladen – formentlig mod
hans vilje – blev startskuddet til en
bevægelse, som kom til at sprede
sig til store dele af Tyskland.
SOGNEPRÆST
John Friis Løvschal

SOGNEPRÆST, kbf
Jane Vig Fanø

HJÆLPEPRÆST
Eva Graabek

Kirke- og kulturmedarbejder
Karen Damsgaard-Bruhn

Men vi skal huske den tyske
reformationshistoriker Hans-Jürgen
Goertz’ kloge ord: ”Reformationen
fandt aldrig sted. Der fandt
reformationer sted”.
Det er usikkert, om teserne
faktisk blev slået op på døren til
slotskirken i Wittenberg, som var
universitets ’opslagstavle’, der
blev brugt til bl. a. at invitere til
lærde debatter (disputationer)
mellem universitets ansatte. Fordi
teserne var tænkt som et sådant
oplæg, blev de offentliggjort på
tidens akademiske sprog, latin.
Sikkert er det, at teserne blev sendt
til Luthers nærmeste kirkelige
foresatte ærkebiskop Albrecht af
Magdeburg, der også var kurfyrste
og ærkebiskop af Mainz, som
videresendte dem til pavehoffet i
Rom.
Teserne var sprængstof, ”lunten
i krudttønden”. Det opdagede
også bogtrykkerne, der altid
var optaget af at gøre en god
forretning. Teserne blev oversat
til tysk og som ’flyveblade’ spredt
ud over store dele af Tyskland –
altså dermed også tilgængelige
for en bredere offentlighed, både
præster og lægfolk. Med ”lunten
i krudttønden” menes, at teserne
nærede den brede utilfredshed,
som i flere årtier var blevet ’luftet’
og kom til at være startpunktet for
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en egentlig reformationsbevægelse
med Luther som primusmotor.
Man kan ikke forestille sig en
reformation uden Luther – og kort
tid efter de andre Wittenbergteologer, blandt hvilke de vigtigste var hans kolleger Philipp
Melanchthon og Johannes
Bugenhagen. Men det blev ikke
teserne om afladen, der for alvor
satte skub i begivenhederne.
Skubbet kom først med Luthers
’reformatoriske hovedskrifter’
i 1520 (til den kristne adel af
den tyske nation, Om et kristent
menneskes frihed og Om kirkens
babyloniske fangenskab). De
skrifter blev næsten med lynets
hast spredt ud over Tyskland i
utallige tryk. Hermed udløstes/
skabtes en egentlig reformatorisk
offentlighed, som kom til at danne
grundlaget for de efterfølgende
reformatoriske bevægelser.
Luther blev ud over landet en
folkehelt. Det dokumenteredes
med al ønskelig tydelighed, da
han i april 1521 blev indkaldt
til at give møde for rigsdagen i
Worms. Rejsen fra Wittenberg til
Worms via talrige byer formede
sig som et rent triumftog; og hans
optræden på rigsdagen blev en
af historiens meget store mediebegivenheder, som kulminerede,
da han erklærede, at han ikke, som
krævet af ham, ville trække sine
skrifter tilbage. Det er usikkert,om
ordene ”her står jeg” også faldt.
Hjemrejsen i maj efter at Luther
var blevet erklæret fredløs formede
sig helt anderledes. Han måtte
rejse inkognito og blev på rejsen
’taget til fange’ af soldater, hans
magtfulde beskytter kurfyrst
Friedrich af Sachsen havde sendt
ud, og ført til et sikkert sted, borgen

Wartburg oven over Eisenach i
Thüringen. Her opholdt han sig i
9-10 måneder og brugte tiden til at
oversætte Ny Testamente fra græsk
til tysk.
Under Luthers ophold på Wartburg
skabtes 1521-22 i Wittenberg en
ægte reformations-bevægelse,
hvis leder var hans professorkollega Andreas Bodenstein
von Karlstadt (kaldet Karlstadt);
og gudstjenestereformer
gennemførtes. Nu var en
reformation slet ikke længere en
ren ’Luther-bevægelse’, men noget
meget bredere. Verden havde set
historiens første folkeligt bredt
funderede reformationsbevægelse.
Så rullede bolden. Ganske blev
’Wittenberg-bevægelsen’ slået
ned, da Luther – stærkt foruroliget
over begivenhedsforløbet - i marts
1522, mod kurfyrstens udtrykkelige
ordre, var vendt tilbage til byen.
Men han kunne ikke standse
den rullende bold. Rundt omkring i landet, begyndende i
reformationsbegivenhedernes
kerneområde, Kurfyrstendømmet
Sachsen, opstod der fra 1522-23
brede bevægelser med hver sin
karakter.

Den markanteste af de reformatorer, der nu dukkede op på
scenen, var Thomas Müntzer, der
i den lille kursachsiske by Allstedt
skabte en reformations-bevægelse,
som i årene 1523-24 direkte gjorde
byen til et ’mod-Wittenberg’ på et
meget bredt folkeligt fundament.

De store folkebevægelsers
tid, som kulminerede i årene
1524-1526, var begyndt.
Og begivenhedsforløbet i
Midttyskland gentoges få år senere
i Nordtyskland og i DanmarkNorge og Sverige-Finland. I
Danmark begyndte det hele i de to
områder i hertugdømmet Slesvig,
hvor kong Frederik I.s søn hertug
Christian (den senere Christian III,

konge 1534/35 – 1559) regerede
i 1520erne (Haderslev og Tørning
Len), og spredtes herfra – og af
studenter, der havde studeret i
Wittenberg, og få andre – til resten
af landet med 4 centre i monarkiet:
Haderslev, Viborg, København og
Malmø.
Så er en meget lang historie gjort
yderst kort, men forhåbentlig
forståelig.

Sammenlægning af
vores 2 menighedsråd

Den 1. december, når det
nye kirkeår begynder, er det
besluttet at Søften og Foldby
menighedsråd sammenlægges.
Der ligger en længere proces bag, men nu har begge
sogne stemt ja til sammenlægningen og de sidste
forberedelser er nu i gang.
Når det nye kirkeår starter
vil vi være to sogne styret af
et fælles menighedsråd med
samme antal medlemmer
og fordeling som nu, dette
gælder resten af indeværende valgperiode.
Hver kirke vil have sin egen
kirkeværge, og den mest

synlige forskel vil være, at
der kun vælges én formand
og én næstformand. Formandsskabet vil gå på skift
mellem de to råd og formand og næstformand kan
ikke være fra samme råd.
Allerede i dag løses alle
vore opgaver i fællesskab,
vores regnskab er fælles,
vores Sognegård er fælles,
vore medarbejderne er ansat
i begge sogne, vore aktiviteter er fælles, så I vil ikke som
menighed mærke nogen
forskel.
Vi håber og tror at alle bliver
godt tilfredse med dette
tiltag.

På vegne af de to menighedsråd
Birgit Marie Christensen, Søften
William Peter Kragelund, Foldby
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Martin Luther, 1517-2017
Der den 31. oktober 1517 offentliggjorde sine 95 teser.
Artikel og arrangementer på side 2, 3 og 4

Alle Helgen
Søndag 5. november
Kl. 14.00 i Søften ved
Jane Vig Fanø.
Der er kaffe i sognegården efter gudstjenesten.

BUSK-dag
Søndag 29. oktober
kl. 11.00 i Søften Kirke

Kl. 19.00 I Foldby ved
John Friis Løvschal.
Der er kaffe i sognehuset efter gudstjenesten.

BUSK står for Børn-Unge-Sogn-Kirke, og denne
gudstjeneste er derfor særligt tilrettelagt for alle
sognets børn og unge. Søften-Spejderne deltager i
planlægningen af gudstjenesten.
Alle er naturligvis meget velkomne til at deltage i
gudstjenesten. Hvis man har lyst er man også meget
velkommen til at tage børnene eller børnebørnene
med og deltage i fælles morgenkaffe kl. 9.30 i Søften-Foldby Sognegård. Her vil der også være aktiviteter, der har samme tema som gudstjenesten.

I Søften er der uddeling
af roser i våbenhuset til at
lægge på gravene.
I Foldby vil der være uddeling af lys i våbenhuset
til at sætte på gravene.

Søndag 29. oktober kl. 17.00 holder vi
Luther Gudstjeneste i Søften Kirke
Vi mødes kl.16.30 ved Søften-Foldby Sognegård,
hvor vi planter et træ til at markere 500 året for
reformationen, som først var i 1536 i Danmark.
Luther slog teserne op på kirkedøren i Wittenberg,
og mange bakkede op, hvilket vi har glæde af i
dag. Efter at have plantet træet går vi til Gudstjeneste i Søften Kirke kl.17.00 og bagefter er der
suppe i sognegården. Alle er velkomne.
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Tove Dahl Andreasen, Århus
medvirker ved begge gudstjenester
Uddannet i klassisk sang fra Det
Jyske Musikkonservatorium.

Ind til Struensees Helligdagsreform
i 1770 var allehelgensdag den 1.
november. I 1770 blev det dog
bestemt, at allehelgensdag i den
danske lutherske kirke er den 1.
søndag i november. Aftenen før
allehelgensdag er ifølge dansk
tradition allehelgesaften.

Sangaftener fra højskolesangbogen

i Foldby forsamlingshus

under ledelse af Ove Rosenkvist og pianist
Kaj Mørk onsdage kl. 19.30 11. oktober
og 8. november
Arrangeret af Foreningsfællesskabet

Julekoncer
Foldby Kirke
Onsdag d. 6. december kl. 19.30
Sangglæde, korklange og adventsstemning
fylder Foldby Kirke til årets julekoncert.
Vi får besøg af Virringkoret med omkring 35
sangere. Dirigent er Anne Rossau.
Alle er velkomne til en times dejlig sang og
musik i Foldby Kirke!

Søften Kirke
Mandag d. 11. december kl. 19.30
Julekoncerten vil bestå af både kendte og
mere ukendte danske og engelske julesange
og -salmer.
Vi vil desuden få lejlighed til at lytte til
et par klassiske satser fra Vivaldis “Gloria”, som
Højbjergkoret opfører i år i anledning
af dets 70-års jubilæum.
- i øvrigt med en helt ung og ambitiøs dirigent,
Severin Korsgaard!
Til begge julekoncerter er der fri adgang - og der
vil være mulighed for også selv at være med til at
synge med på festlige advents- og julesalmer!
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Alle mennesker er noget værd.
Kirkens Korshær protesterer, når
mennesker, der lever på kanten
af samfundet, bliver overset og
overhørt. Når deres værdi som
menneske gøres til et spørgsmål
om arbejdsevne og indtægt. Og
når vores medmennesker må
sove på gaden, og børn må gå
sultne i skole.

Derfor holder vi landsindsamling 26. november
Sammen samler vi ind til det
fælles arbejde med hjemløse,
fattige og udsatte mennesker i
Danmark.
I over 100 år har Kirkens Korshær, som en del af folkekirkens
diakonale arbejde, hjulpet
mennesker i nød. På vores
varmestuer og herberger tilbyder
vi omsorg, et trygt sted at sove
og et måltid mad. Ensomme,
misbrugere og psykisk sårbare
mennesker kan få støtte og rådgivning. Udsatte børn og unge
kan få varmt tøj og en skolemadpakke.
Kirkens Korshær hjælper, fordi
vi mener, at alle mennesker er
noget værd.
Du kan være med til at hjælpe. I
Hinnerupområdet samler vi ind
fra Kirkens Korshærs Genbrugsbutik, Læsøvej 8, 8382 Hinnerup
kl. 12 – 15.
Du kan melde dig som indsamler i Genbrugsbutikken i åbningstiden, til Karl Aage Madsen
på telefon 20 90 08 60 eller på
www.danmarkmodfattigdom.dk.

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

Spirebørn på skattejagt

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

7/10: Vi går på opdagelse i Søften Kirke 28/10: Vi følges ad til børnedag i Stjernen.
29/10: BUSK gudstjeneste i Søften Kirke. BUSK står for Børn Unge Sogn Kirke
11/11: Vi mødes i Foldby Sognehus. Vi skal høre om Alle Helgens dag og lave fine lys
25/11: Vi skal høre om Elisabeth og Maria og lave adventspynt og hemmeligheder
9/12: Juleafslutning med jeres forældre og søskende

Babysalmesang i Foldby og Søften
Fredag d. 27. oktober begynder et nyt hold babysalmesang 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 i begge kirker.
Efter sangen er der kaffe i sognehuset.

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 taler sammen, er kreative, sjove, skøre,
alvorlige og seriøse sammen.

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

3/10: ”Maden der ikke slipper op” – Vi fortsætter madtemaet i Råhyggen
29/10: BUSK gudstjeneste i Søften Kirke. BUSK står
for Børn Unge Sogn Kirke
31/10: Allehelgen og Halloween. Vi tager på kirkegårdstur i mørket og tænder lys
15/11: Vi får besøg af multikunstneren Hans Jørn
Østerby som både vil spille, synge, trylle og bugtale for
os. Jeres forældre er inviteret med denne aften
28/11: Vi adventshygger med pynt og knas

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

12/12: Juleafslutning

"Gud - hvor det smager..." for børn
Foldby kirke kl. 17.00
f r e d a g 1 7 . n ove m b e r
Søften kirke kl. 17.00
onsda g 29. november

Efter en kort gudstjeneste i børnehøjde
ved sognepræst Jane Vig Fanø
er der fællesspisning i Foldby i Forsamlingshuset
og i Søften i Sognegården

Pris for voksne kr. 20,- og for børn kr. 10,7

Gudstjenester og arrangementer
Foldby

Søften

Kl. 11.00

Søndag den 01. oktober

John Friis Løvschal

Høstgudstjeneste 16. søndag efter trinitatis

Kl. 11.00:

Søndag den 08. oktober

Jane Vig Fanø

Søndag den 15. oktober

John Friis Løvschal

Kl. 14.30-16.30:

Kl. 11.00:
Eva Graabek

18. søndag efter trinitatis

Kl. 11.00:

Kl. 09.30:
Jane Vig Fanø

17. søndag efter trinitatis

Søndag den 22. oktober
19. søndag efter trinitatis

FREDAG den 27. oktober
Sogneeftermiddag

Søndag den 29. oktober
20. søndag efter trinitatis
BUSK-dag

Kl. 11.00:
Jane Vig Fanø

Reformationsfestgudstjeneste

Kl. 19.00:

Søndag den 05. november

John Friis Løvschal

Alle Helgen - 21. s. efter trinitatis - Alle Helgen

LØRDAG den 11. november
Dåbsgudstjeneste
Kirkehøjskole

Kl. 09.30:

Søndag den 12. november

John Friis Løvschal

22. søndag efter trinitatis

Kl. 17.00:

FREDAG den 17. november

Jane Vig Fanø

"Gud - hvor det smager", for børn
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Kl. 17.00:
Kirkens præster
Kl. 14.00:
Jane Vig Fanø

Kl. 10.00:
John Friis Løvschal

Kl. 9.30-13.00:
Kl. 11.00:
John Friis Løvschal

Foldby

Søften

Kl. 11.00:

Søndag den 19. november

Kl. 09.30:

Jane Vig Fanø

23. søndag efter trinitatis

Jane Vig Fanø

Kl. 14.00:

Søndag den 26. november

Jane Vig Fanø

Familiegudstjeneste

Sidste s. i kirkeåret

ONSDAG den 29. november
"Gud - hvor det smager..." for børn

Kl. 11.00:

Søndag den 3. december

John Friis Løvschal

1. søndag i advent

Kl. 19.30:

ONSDAG den 06. december
Julekoncert

Kl. 09.30:

Søndag den 10. december

Jane Vig Fanø

2. søndag i advent

MANDAG den 11. december
Julekoncert
Kl. 11.00:

Søndag den 17. december

John Friis Løvschal

3. søndag i advent

Kl. 11.00:

Søndag den 24. december

John Friis Løvschal

JULEAFTEN

Kl. 14.00 og 15.15:
Jane Vig Fanø

Kl. 17.00:
Jane Vig Fanø

Kl. 09.30:
John Friis Løvschal

Kl. 11.00
Jane Vig Fanø

Kl. 19.30:
Kl. 09.30:
John Friis Løvschal

Kl. 13.00:
Jane Vig Fanø

Kl. 14.00 og 15.00:

John Friis Løvschal

Kl. 09.30:

Mandag den 25. december

John Friis Løvschal

Juledag

Tirsdag den 26. december
2. juledag

Kl. 11.00:

Søndag den 31. december

John Friis Løvschal

Julesøndag

2018

Mandag den 1. JANUAR
NYTÅRSDAG

Kl. 11.00:
John Friis Løvschal

Kl. 11.00:
Jane Vig Fanø

Kl. 16.00:
Jane Vig Fanø

Lørdag 6. januar kl. 14 i Søften Kirke Spejdernes nytårsparade
Søndag 7. januar Foldby Kirke kl. 9.30 og Søften Kirke kl. 11.00 begge ved Jane Vig Fanø
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Fortælletæppe

Projekt fortælletæppe er
nu for alvor gået i gang.
De første tegninger af bibelhistorier er omdannet
til billeder i stof med applikationer og broderier.
Har du lyst til at være
med til at sy tæppet kan
du kontakte kirke- og
kulturmedarbejder Karen
på 21794783

TorsdagsCafé i Søften-Foldby Sognegård
Vi mødes kl. 10-12 og drikker kaffe med brød til 20 kr.

Der er ikke fast program for formiddagen, men tid til at snakke med hinanden.

Nogle gange har vi et aktuelt emne,
der vil blive fortalt om,
historier der bliver læst,
oplevelser vi husker,
synge sange vi holder af,
eller lytte til musik.
Velkommen
Reserver allerede nu lørdag 13. januar til

NYTÅRSFEST 2018
startende med gudstjeneste
kl. 11.00 i Søften kirke.
Invitation og program i næste blad.
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Minikonfirmander
i Foldby
I efteråret er der minikonfirmandundervisning
for 3. klasse fra Korsholm skole. Minikonfirmanderne medvirker
til familiegudstjenesten
i Foldby Kirke søndag
d. 26. november kl. 14
med sang og krybbespil.
Alle er velkomne.

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.
Maden koster fortsat 65 kr. per person og kaffen sætter vi herefter til 20 kr. per person.

OKTOBER

Torsdag d. 12. - Minikonfirmander - inspiration til alle v. Karen Damsgaard-Bruhn
NOVEMBER

Torsdag d. 09. - En opfølgning på Luther-året v. Jane Vig Fanø
DECEMBER

Torsdag d. 14. - Musikalsk Juleafslutning v. Jens Emil Sanggaard m.fl.

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

100 salmer - et salmebogstillæg
Vi vælger hver måned 1 salme

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

Vi er nu kommet til følgende:
Oktober 800: Det var så forunderlig klart i nat
November 821: Se min engel
December 823: Nu i den hellige time
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SOGNEeftermiddage
Foldby Ældre- & Aktivitetscenter, Postvej 25, kl. 14.30-16.30.
Der serveres kaffe og brød til 30 kr.
Fredag den 27. oktober
Per Hauge, Vinderslev
”Guds skaberværk gennem et kamera”
Vi skal gennem billeder af planter, fugle og pattedyr se på
storheden og mangfoldigheden i Guds skaberværk.
Til mange af billederne bliver der knyttet et vers fra bibelen,
der omtaler det pågældende dyr.

På grund af besparelser er det ikke længere muligt
at bestille taxa til kirkelige arrangementer.

Visionsdag i Søften og Foldby Sogne lørdag d. 17. juni
På trods af, at vi havde valgt en af årets bedste sommerdage, mødte både personale og menighedsråd talrigt op til en inspirerende dag.
Formålet var, at få et overblik over, hvad vi laver nu og hvilken retning vi gerne vil følge i de
kommende år.
Der blev arbejdet i en god blanding af information og gruppearbejde, der mundede ud i nogle
gode bud på hvor vores fokus skal være i den nærmeste fremtid.
Herunder en kortfattet liste over de ting vi gerne vil have øget fokus på:
• Sammenlægning af de to menighedsråd
• Kirkegårdenes udvikling med grøn bæredygtighed
• Rekrutering af ny generation af frivillige
• Løbende udvikling af gudstjenesterne
• Udvikle vores IT områder f.eks. mailadresser til alle, udvikle fælles hjemmeside,
• Aktivitetsniveauet må ikke udvides, vi kan ikke rumme mere lige nu

Herudover vil vi naturligvis fortsat arbejde med alle de
andre ting vi allerede har i gang, men det er godt at få
aftalt hvad der skal særligt fokus på, det giver en fælles
retning, så alle ved hvilken retning vi er på vej i.
Vi mangler stadig at få det godkendt på et menigheds-rådsmøde, derfor kan der komme små ændringer.

På udvalgets vegne
Birgit Marie Christensen

Der blev også tid til afslapning...
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KIRKEHØJSKOLE

2017

Pris for deltagelse: 80 kr. pr. person for kaffe med rundstykker, 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 11. november kl. 9.30-13
Søften-Foldby Sognegård, Skolevej 7

Peter Lodberg, Århus, professor MSO i teologi

”Hvad er danskernes syn på
kristendommen og hvad har det
med Grundtvig at gøre?”

Peter Lodberg

Ud fra et økumenisk grundsyn peger Peter Lodberg
på det Grundtvigske ”menneske først - kristen så”
og spørger om det ud fra vores nationale bevidsthed er blevet til ”Dansker først – kristen så ?”

Peter Lodberg betoner, at den danske folkekirke ikke må lukke sig om sig selv,
men må udvikle sig i takt med den stigende internationalisme og globalisering

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. EKKOVEJ 2, 2. lejl.9, 8382 Hinnerup. Tlf. 30404021
Anders Godtfred-Rasmussen, Søndermarken 8, 8382 Hinnerup. Tlf. 4241 0190.
Samt Jane Vig Fanø
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MANDETRÆF
MANDE
TRÆF 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. 6150 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. 9. oktober kl. 18.00 – ca. 21.00 Filmaften i sognegården
– under planlægning. Aftenen starter med spisning. Derpå film og vi slutter
med kaffe og kage. Tilmelding nødvendig senest 5/10-17
Mandag d. 13. november kl. 17.15 – ca. 21.00 Besøg på Det Kongelige
Bibliotek i Aarhus, hvor vi efter at have spist vor medbragte mad og
drikke (det sørger bestyrelsen for), får en rundvisning på biblioteket. Vi
slutter som vanlig med kaffe. Afgang fra sognegården i Søften kl. 17.15 præcis. Der bliver fælleskørsel. Tilmelding nødvendig senest 9/11-17

Nyt program for 2018 udkommer i december.

Dåbsklude til Søften og Foldby kirker

en stor del af Danmark på under
et år, og den bliver også brugt i
Søften og Foldby Sogne.

Strikkedamerne fra torsdagscafeen
Ebba Frank fra Søften mødes
sammen med andre damer fra
området en gang om måneden
for at strikke dåbsklude.

Førhen når præsten skulle tørre
barnets hoved efter dåben, så
blev der brugt papirservietter,
som efterfølgende blev smidt ud.
Det fik en præst på Djursland,
Ann Maj Lorenzen, til at tænke,
og herfra fik hun ideen til strikkede dåbsklude.

Dåbskluden bliver brugt til
dåben, og familien kan efterfølgende tage den med hjem som
minde om dagen.
Ann Maj Lorenzens idé har vist
sig at være så god, at de strikkede dåbsklude har bredt sig til
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“Det glæder os, at ideen er taget
op i sognene, og at vi kan hjælpe
til, at dåbsbarnet får et minde
med hjem fra dåben. På nogle af
de dåbsklude vi har strikket, har
vi også efterladt et felt, hvor der
ikke er et mønster, så kan familien selv brodere barnets navn
og dåbsdag efterfølgende,” siger
Ebba Frank.
Strikkedamerne har indtil videre
strikket 70 dåbsklude i forskellige mønstre, og de har lovet, at
når lageret er brugt, så skal de
nok strikke videre, så den nye
tradition kan holdes i hævd.

Anders Godtfred-Rasmussen

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

FOLDBY KIRKE
Døbte
Jason Thomas Stubbs, Terese
Hallingdal Bjerre, Frej Hedegaard
Knudsen, Jens Bjørn Kragelund,
Gilbert Deth Dobson, Alfred Nohr
Horup Storgaard

Viede og velsignede
Mette Bech Thomsen og Alexander
Holm Rasmussen

Døde og begravede
Porkell Gunnarsson Holm, Vagn
Pedersen, Holger Rasmus
Laursen

SØFTEN KIRKE
Døbte
Yaya Victoria Brandstrup Ogola, Isa
Bouweriks, Zoé Bouweriks, Victor Blak
Dahl Nøjsen, Malthe Gohr Husum,
Marius Aidan Fogde, William Albinus
Elkrog

Viede og velsignede
Gitte Villads Larsen og Michael Jensen

Døde og begravede
Per Breindahl, Grethe Lis Brahe, Birtha
Jørgensen, Jannick Rieper-Holm,
Birthe Højen Bundgaard

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.

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
Kordegn TENNA HARLUND
GAMBORG træffes tirsdag
og fredag kl. 9.30-12.00
8698 5144 - THG@km.dk
Kirke- og kulturmedarbejder
KAREN DAMSGAARDBRUHN. Kontor: Sognegården, Skolevej 7, Søften.
Tlf. 21 79 47 83
sognemedhjalper@soeftenkirke.dk

Formand Birgit M. Christensen
Tlf. 61 78 70 93
groentoften12@gmail.com
Kirkeværge Børge Juhl
86107014 / 60183230
juhl@live.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

D ead
e a dline
l i ne
Nr. 47 Indlæg
sendes til

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

Menighedsrådsmøderne begynder kl. 19.00

museum.galleri@os.dk - i FOLDBY .
Fredag den 24. november

Januar, februar og
marts udkommer
i uge 1 2018

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

15

- kirkerne i dagligdagen...
og livet i sognegårdene, "Kirkens dagligstue"
Sportsgudstjenesten
i teltet ved SGFs sommerfest
2017 blev igen i år en dejlig oplevelse at sidde på klapstole og
følge gudstjenesten og salmer
uden orgelmusik.
Sognepræst Jane Vig Fanø
kunne byde velkommen til
knap 40 deltagere.
- en deltager

Jane Vig Fanø kunne byde
velkommen til
(som hun udtrykte: "Søften-Bio")
hvor 35 havde taget imod
indbydelsen..
Filmen varede 2 timer og
der blev pause efter 1 time
med kaffe og "Luther-lagkage". Fra starten var popkornmaskinen i gang.

Søften
Gruppe

LUTHER-FILMEN i "Søften Bio"

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.

