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Af sognepræst Eva Graabek
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HJÆLPEPRÆST
Eva Graabek

Kirke- og kulturmedarbejder
Karen Damsgaard-Bruhn

Jeg husker, at jeg som teenager
bekymrede mig meget om
dommedag. Det var under den
kolde krig, hvor der herskede
stor angst for atomvåben, og den
røde knap var i alles bevidsthed.
Jeg troede vitterligt, at der var en
rød knap både hos amerikanerne
og russerne, og det var blot et
spørgsmål om tid, inden en eller
anden psykopat fik trykket på den,
og vi alle forsvandt fra jordens
overflade. Det skete aldrig! I stedet
begyndte de to stormagter deres
nedrustning.
I dag er det så terror, der er vores
store fjende. Men jeg husker også
en anden begivenhed, som havde
stor indflydelse på mine tanker.
Det var Golfkrigen i 1990, som
startede da Irak gik ind i Kuwait,
og USA efterfølgende kom Kuwait
til undsætning. Det var meget
voldsomme billeder, vi så på TV
dernedefra med olieboringer, der
blev sat ild i, og jeg husker en
klassekammerat, Miriam, som
var Adventist, og hun sagde til
os, at det var dommedag, og at
jorden ville gå under. Det var
skræmmende, og vi blev fantastisk
bange. Jorden gik dog ikke under,
og vi er her stadig.
Dommedagsprofetier har der
været mange af, men ingen af
dem har indtil nu været sande. De
første kristne troede også, at Jesus
ville komme kort tid efter Hans
Himmelfart og holde dom over os,
men det har ladet vente på sig.
Der er en forestilling om, at
sammen med Gudsriget følger
dommedag, hvor de onde og
de gode skilles fra hinanden,
men vi ved ikke noget om det, i
virkeligheden.
Teologiprofessoren P.G. Lindhardt
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(1910-1988) blev landskendt,
da han i 1952 holdt et foredrag,
hvori han gjorde op med visse
forestillinger om det evige liv
efter døden. Han mente ikke, at
mennesker kunne gøre krav på at
få et liv efter døden ved at opføre
sig moralsk pænt i dette liv. Hvad
der skulle ske efter døden, var
udelukkende Guds ansvar og ikke
noget, mennesker kunne sige noget
om.
Foredraget skabte ballade i
folkekirken, hvor det af mange blev
opfattet sådan, at Lindhardt havde
rokket ved noget af det vigtigste
i den kristne tro. I virkeligheden
mente han det muligvis ikke så
slemt, som det blev udlagt. Men
han var en mand med hang til
provokation, så han lod sig ikke
mærke med, at nogle blev meget
provokerede af hans udsagn.
Fra dette tidspunkt og de næste
to årtier frem var han den mest
kendte teolog i Danmark.
Men P. G. Lindhardt afskaffede
ikke det evige liv, eller Guds Riget,
han sagde, at vi ikke ved noget om
det, og han sagde, at Guds Riget er
midt iblandt os.
Da jeg arbejdede i Ulstrup besøgte
jeg ofte en ældre mand, og han
fortalte mig den her historie,
som har fulgt mig lige siden, og
den siger noget om Guds Rigets
pludselige og uventede indgriben i
vores liv.
Robert var dengang ca. 10 år, og
det skete først i 1940’rne under
den tyske besættelse af Danmark.
Robert boede med sine forældre på
et lille husmandssted i nærheden af
Snedsted ved Vesterhavet.
Tyskerne havde jo bygget en del
bunkere ved vestkysten for at holde
øje med englænderne. Vestjyderne
var ikke glad ved tyskerne, og
man var bange for dem. De var
utilregnelige.

Roberts far kørte jævnligt til
områdets mølle for at få valset
foder til dyrene, og denne tur
foregik med hestevogn, og Robert
holdt af at komme med sammen
med sin lille hund Fox, en lille
foxterrier.
Denne dag da de kørte til møllen,
hørte de på afstand en kolonne
tyske soldater på march, og
Roberts far sagde: ”Hold nu godt
fast i hunden, så den ikke farer på
tyskerne.”
Hunden var nemlig tosset på
tyskerne og kunne til enhver tid
fare i kødet på dem.
Robert holder godt ved sin hund,
men alligevel lykkes det hunden
at vriste sig fri, og den farer hen
og bider sig fast i officerens ben.
Officeren bliver forskrækket,
trækker sin pistol og skyder
hunden, som falder død til jorden.
Der går derefter nogle dage, og
pludselig kommer den samme
officer cyklende op ad vejen til
husmandsstedet med en kasse på
bagagebæreren.
Da bliver Roberts forældre for
alvor bange, for de er overbeviste
om, at tyskeren er kommet for at
skyde dem også. Men til deres
store overraskelse tager officeren
kassen af bagagebæreren, går hen
til Robert med den og beder ham
om at åbne den.
Robert åbner kassen med bange
anelser, men da låget glider tilside,
kigger han ned i et par glade
hundeøjne.
Den tyske officer fik det alligevel
dårligt med at have skudt drengens
hund, og han havde købt en lille
hundehvalp til Robert, en lille
puddel, som kom til at hedde Tot.

Det er Gudsriget, der griber ind
i vores liv.

Koncert i Foldby Kirke
Onsdag 25. april kl. 19.30
Sang og musik med Peter Danielsen
Fortolkninger af Leonard Cohens sange
ved sognepræst Peter Danielsen.
Peter Danielsen er sognepræst i Rimsø-Kastbjerg, Veggerslev-Villersø-Karlby og Voldby.

Han har i over 15 år optrådt med personlige fortolkninger af Leonard Cohens sange, som han iøvrigt
har forsket i under sit teologiske studium i Århus.
25. april kl. 19.30 spiller han i Foldby Kirke et generøst udvalg
af Cohens elskede sange, nogle sange af Johnny Cash, ligesom han giver smagsprøver på egne sange.
Der vil også være mulighed for at synge med på fællessange.

Nye tider i vore to sogne
1. søndag i advent tiltrådte det nye fælles menighedsråd, der
frem til næste valg består af de allerede valgte medlemmer i
vore sogne. Konstitueringen giver følgende sammensætning af
rådet for året 2018:
Formand

Birgit Marie Christensen
Næstformand

William Kragelund
Kasserer

Henning Lund Pedersen
Kontaktperson

Peter Jeppesen
Sekretær
Anders F. Godtfred-Rasmussen
Aktivitetsudvalg
Anna Emilie Andersen, Pia
Frimand Odgaard, Anders Friis
Godtfred-Rasmussen, Vibeke
Sindberg, Jens Emil Sangggaaard,
Jane Vig Fanø, John Friis Løv-

schal, Karen Damsgaard-Bruhn,
Lis Stidsen (uden for rådet)
Ejendomsudvalg
Henning Lund Pedersen, Børge
Juhl, William Kragelund, Karl
Emil Pedersen, Vagner Thomsen
(uden for rådet), Jacob Væggemose (uden for rådet)
Valgudvalg
Anders Friis Godtfred-Rasmussen, Peter Jeppesen
Kirkeværge Søften
Børge Juhl
Kirkeværge Foldby
Vagner Thomsen
Bygningskyndig
Karl Johan Hviid Tønnesen

Fra og med dette nummer uddeles kirkebladet af FK Distribution A/S
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En kjole til både drenge og piger
Af Anders Godtfred-Rasmussen

Søften og Foldby sogne har fået
strikket sin helt egen dåbskjole,
som menigheden kan låne efter
behov. Dåbskjolen kan bruges til
både piger og drenge, da der følger enten lyserøde eller lyseblå
bånd med.
Det er Inge Clausen, der har
strikket dåbskjolen, og hun har
stillet den til rådighed for begge
kirker i sognene.
Samtidigt vedligeholder og vasker hun den imellem udlån, så
den kan være ren og fin til næste
gang, men hvor fik hun ideen fra
til en dåbskjole?

“Jeg strikker rigtigt meget i min
fritid, og jeg faldt over det her
mønster til en dåbskjole, som
jeg rigtigt gerne ville lave, men
hvem skulle jeg strikke den
til?” fortæller Inge Clausen, der
tidligere boede i Søften, og har
brugt mange timer i Søften Kirke
i hendes liv.
“Jeg kontaktede John Løvschal,
for at høre om kirkerne i Søften
og Foldby kunne være interesseret i en dåbskjole, og heldigvis
sagde han ja på vegne af Menighedsrådet,” siger Inge Clausen.

Vi manglede en dåbskjole
For en dåbskjole til udlån, var
noget, som Søften og Foldby
Sogne faktisk stod og manglede,
forklarer John Løvschal.
“Jeg har flere gange oplevet at
blive spurgt til, om kirkerne
havde en dåbskjole, som menigheden kunne låne. Da der i dag
ikke er mange, der går i arv, eller

det kan være en større udskrivning at skulle købe en.
Derfor tog vi i mod Inge Clausens tilbud med det samme,”
siger John Løvschal.
John Løvschal mener også, at
det er vigtigt, at sognene stiller dåbskjolen til rådighed for
menigheden.
“Det er godt for kirken, at vi
låner dåbskjolen ud. Det giver
et større tilhørsforhold for brugerne af sognene, og er en stor
hjælp til dem, der har brug og
behov for at kunne låne en dåbskjole,” fortæller John Løvschal.
Anders Godtfred-Rasmussen

Fakta: Hvis du har brug for at låne dåbskjolen, så kontakt
John Løvschal på 2179 8683 eller skriv til ham: jol@km.dk

Diakoniens dag søndag d. 4. februar

Vi får besøg af tidligere
soldaterhjemsleder Lene
Svendsen Tune fra Århus.
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Lene vil medvirke ved
søndagens gudstjeneste
med sang og en kort

orientering om soldatermissionen.
Gudstjenesten er kl. 11.00
ved sognepræst Jane Vig
Fanø.
Efter gudstjenesten vil
der være suppe i sognegården.
Herefter vil Lene Svendsen
Tune gennem sang, billeder
og foredrag fortælle om
sine oplevelser som medarbejder/leder af KFUM`s
soldaterhjem i Danmark

og i Kosovo og om hendes
tid som soldat i Danmark
og Irak.

Vi slutter dagen af med
kaffe og kage.
Pris for deltagelse 50,- kr.
Tilmelding senest tirsdag d.
30. januar til kirkekontoret
tirsdag og fredag kl. 9,30
– 12,00. tlf. 86 98 51 44
mail: soeften.kirke@km.dk
Vel mødt!
Søften Foldby menighedsråd

Hjælp medmennesker i nød
Søndag den 11. marts 2018 deltager Søften og Foldby sogne
i Folkekirkens Nødhjælps årlige husstandsindsamling.
Vi håber at få så mange frivillige
ud at banke på dørene, så alle
sognets borgere får mulighed
for at give mennesker i nød en
håndsrækning.

involverede og lærer samtidig
nye metoder, der gør dem mere
robuste.

Det er tit de fjerneste og allerfattigste samfund, det går værst ud
over, når kloden hærges af fx
klimaforandringer. I kraft af et
stort, lokalt, kirkeligt netværk når
Folkekirkens Nødhjælp helt derud og styrker de svageste. Men
der må tænkes i nye, innovative
baner for at vinde kapløbet med
klima, flygtningestrømme og
befolkningstilvækst.
Folkekirkens Nødhjælp har
netop sat et pilotprojekt i gang,
hvor udvalgte flygtninge, flest
kvinder, i Kakumalejren i Kenya
lærer at opdrætte fårekyllinger.
Insekter er ekstremt næringsrige,
nemme at avle og langt mindre
ressourcekrævende end traditionelle former for kødproduktion. I
første omgang skal fårekyllingerne avles i større bokse og males
til insektmel, som kan bruges til
blandt andet næringsrige kiks.
Et andet projekt i Kakumalejren
lærer flygtninge at dyrke køkkenhaver på højkant. Forskellige typer grøntsager spirer lag
på lag inde i store sække med
huller i og vokser så ud af hullerne og opad i flere niveauer.
Dyrkningsmetoden kræver meget
mindre vand end almindelige
køkkenhaver, og samtidig kan
man firedoble sin høst. Det giver
nærende mad til både at spise og
sælge af.
I alle Folkekirkens Nødhjælps
projekter gælder princippet
’Hjælp til selvhjælp’. Modtagerne af hjælpen er altid direkte
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Vær med til at gøre Sogneindsamling 2018 til vores bedste
indsamling nogensinde.
Meld dig allerede nu som indsamler hos den lokale indsamlingsleder.
I Søften starter indsamlingen
kl.12.15 i Søften Kirke, hvor der
er en kop kaffe og fortsætter i
sognegården, hvor ruterne afregnes og der er lidt at spise samt
noget at få varmen ved.
I Foldby starter indsamlingen
kl. kl. 10.30 med kaffe og intro i
sognehuset.

Du kan melde dig som
indsamler ved at kontakte
indsamlingslederne:
John Løvschal i Søften sogn på
tlf. 86 94 51 44, jol@km.dk
eller
Peter Jeppesen i Foldby sogn på
tlf. 41 73 11 50, peterj@FDF.dk

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

I "Spiren" hører vi hver gang en fortælling fra
bibelen. Vi synger sange, danser og leger.
Vi elsker at klæde os ud og spille teater for
hinanden, tage på spændende skattejagt
eller lave lækkerier i køkkenet eller på bålet.
Tit laver vi også nogle flotte kunstværker som
kan pynte i sognegården, kirken eller derhjemme. Det er både sjovt og hyggeligt at være
med i Spiren.
Programmet ligger i kirkerne og sognegården.

Du kan også se hvad vi skal lave i Spiren
på kirkernes hjemmeside.

Babysalmesang i Foldby og Søften
I foråret er der babysalmesang i
Søften Kirke: Fra fredag den 12. januar til fredag den 16. marts
Foldby Kirke: Fra fredag den 23. marts til fredag den 1. juni
Babysalmesang indbyder til ro og nærvær i en musikalsk ramme med salmerne i centrum.
I det smukke kirkerum vil vi synge, lytte, sanse og danse. 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 og ledes af
kirke- og kulturmedarbejderen. Vi mødes i kirken fredage kl. 10.00-11.45
Efter sangen er der kaffe i sognegården/sognehuset.
Alle babyer fra sognene er velkomne i begge kirker. Det koster ikke noget at
deltage, men tilmelding er nødvendig. Der er plads til 10 babyer på et hold.
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.

Vil du høre mere om
klubberne kan du
kontakte Kirke- og
kulturmedarbejderen.
Programmet ligger i kirkerne og sognegården.

Du kan også se hvad
vi skal lave i "Råhyggen" på kirkernes
hjemmeside.

"Gud - hvor det smager..." for børn

Foldby kirke kl. 17 f r e d a g 1 6 . m a r t s
Søften kirke kl. 17 onsdag 21. mar ts
Efter en kort gudstjeneste
i børnehøjde ved sognepræst Jane Vig Fanø er
der fællesspisning Foldby
i Forsamlingshuset
Søften
i Sognegården
Pris for voksne kr. 20,og for børn kr. 10,7

Foldby

Gudstjenester

Kl. 09.30

Søndag den 07. januar

Jane Vig Fanø

1. søndag efter Hellig 3 konger

Lørdag den 13. januar
NYTÅRSFEST

Kl. 11.00:
John Friis Løvschal

FAMILIEGUDSTJENESTE

Søndag den 28. januar
Septuagesima

Søndag den 04. februar
DIAKONIENSDAG

Kl. 11.00:
John Friis Løvschal

Jane Vig Fanø

Kl. 09.30:
John Friis Løvschal

Kl. 11.00:
Jane Vig Fanø

Kl. 11.00:

John Friis Løvschal

Kl. 11.00:
Jane Vig Fanø

Kl. 11.00:

Jane Vig Fanø

Kl. 11.00:
Jane Vig Fanø

Søndag den 11. februar
Fastelavnssøndag

Søndag den 18. februar
1. søndag i fasten
Kl. 11.00:

Jane Vig Fanø

2. søndag efter Hellig 3 konger

S. s. efter H. 3 k.

Kl. 09.30:

Kl. 11.00:

Søndag den 14. januar
Søndag den 21. januar

Jane Vig Fanø

Søften

Søndag den 25. februar
2. søndag i fasten

Søndag den 04. marts

Kl. 11.00:
John Friis Løvschal

Kl. 09.30:
Jane Vig Fanø

Kl. 11.00:
John Friis Løvschal

3. søndag i fasten

Søndag den 11. marts
Midtfaste

Kl. 09.30:
John Friis Løvschal

FAMILIEGUDSTJENESTE

Kl. 09.30:
Jane Vig Fanø

Kl. 11.00:
Jane Vig Fanø

Søndag den 18. marts

Jane Vig Fanø

Mariæ bebudelse

Søndag den 25. marts
Palmesøndag

Kl. 11.00:
John Friis Løvschal

Kl. 19.00:
Jane Vig Fanø

Skærtorsdag

John Friis Løvschal

Kl. 09.30:
Jane Vig Fanø

TORSDAG den 29. marts
Kl. 11.00:

Kl. 11.00:

FREDAG den 30. marts
Liturgisk

Langfredag

Søndag den 01. april

Kl. 09.30:
John Friis Løvschal

Påskedag
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Foldby

Søften
MANDAG den 02. april

Kl. 11.00:

2. påskedag

Jane Vig Fanø

Kl. 11.00:

Søndag den 08. april

John Friis Løvschal

1. søndag efter påske

Kl. 11.00:
John Friis Løvschal

Kl. 09.30:
John Friis Løvschal

LØRDAG den 14. april
KONFIRMATION

Søndag den 15. april

Kl. 11.00:

2. søndag efter påske

Jane Vig Fanø

LØRDAG den 21. april
KONFIRMATION

Kl. 09.30:
Eva Graabæk

Kl. 11.00:

Søndag den 22. april

John Friis Løvschal

3. søndag efter påske

FREDAG den 27. april
Bededag

Kl. 11.00:
John Friis Løvschal

LØRDAG den 28. april
KONFIRMATION

Eva Graabæk

KONFIRMATION

Jane Vig Fanø

Søndag den 29. april

Kl. 09.30:
Kl. 11.00:

Kl. 11.00:
Jane Vig Fanø

4. søndag efter påske

LØRDAG den 05. maj
KONFIRMATION

Eva Graabæk

KONFIRMATION

Jane Vig Fanø

Kl. 11.00:

Søndag den 06. maj

John Friis Løvschal

5. søndag efter påske

Kl. 09.30:
Kl. 11.00:

Pilgrimsvandring Kr. Himmelfartsdag 10. maj.
Nærmere i næste nummer
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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.
Den nystartede duo: "Se og hør"
med Ingelise og Christian underholdt

Der inviteres til
nytårsfest
lørdag
13. januar
kl. 11-15
Vi starter med gudstjeneste i Søften kirke kl. 11 ved John Løvschal.

Middag i Søften/Foldby sognegård, Skolevej 7 samt festligt
indslag ved kirkens personale. Pris for deltagelse 100 kr.
Tilmelding til kirkekontoret (helst) senest tirsdag den 9. januar.

100 salmer - et salmebogstillæg
Vi vælger hver måned 1 salme

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

Januar 800: Det var så forunderlig klart i nat
Februar 802: Når vinterstorme hærger
Marts 826: Guds nåde er en vintergæk
April 804: Det sused af vinger i luften
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Minikonfirmander

Minikonfirmandundervisningen
er én af mange måder at fortælle sit
barn om den tro og den kirke, de
fleste af dem er døbt ind i.
Det er for børn i 3. klasse.
Der kommer invitationer ud
på skolerne.
Vi vil lege og spise franskbrødsmadder, være kreative, synge og
høre historier fra Bibelen.

Hvor stor er en kirkeklokke?
Hvorfor får man altid vin og
brød i kirken?
Hvad sker der mon, når
man dør?
Det og meget andet vil være på
programmet til minikonfirmand.
Det plejer at være sjovt.

I januar er der minikonfirmandundervisning for 3. klasserne fra Præstemarkskolen. Minikonfirmanderne medvirker til familiegudstjenesten
i Søften Kirke søndag den 21. januar kl. 11.00
Friskolen i Hinnerup har minikonfirmanduge i marts. Minikonfirmanderne medvirker til gudstjenesten i Foldby Kirke søndag den 11.
marts kl. 11.00.

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.

JANUAR

Torsdag d. 11. Indlæg ved Lis Sahl om de fortællinger, vi giver videre til vores børn og børnebørn - specielt med udgangspunkt i Astrid Lindgrens store verden af fortællinger.

FEBRUAR

Torsdag d. 08. Aftensgudstjeneste i en historisk kirke v. John Løvschal

MARTS

Torsdag d. 08. Musikalsk øve-aften i Sognegården v. Jysk Akademisk Orkesterorsdag d.

APRIL

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

Tilmelding og madbestilling: Senest mandagen før til Jacob Væggemose på tlf. 23 46 93 61.
Mail: vaeggemose@tdcadsl.dk
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S O G N Eeftermiddage
Kl. 14.30-16.30.

Der serveres kaffe og brød til 30 kr.

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

Fredag den 23. februar
i Søften-Foldby sognegård
Skolevej 7, Søften

Ellen Skov Birk, Århus
fortæller om mødre og sønner i bibelen.
Haga & Ismael, Sara & Isak, Rebekka & Jacob,
Jomfru Maria & Jesus

I mange samfund giver det status at være mor til en søn, også i bibelen.
Ellen Skov Birk vil med levende fortællinger give stemme til
forskellige bibelske mødres beretninger.

Fredag den 23. marts
i Foldby Kirkes sognehus

Susan Aaen, provst i Salling
Sognepræst i Glyngøre, Sæby og Vile sogne

"Om præst og menighed
i landsognet"
Glæder og sorger, udvikling fremfor afvikling. - Må noget gammelt
dø for at noget nyt kan gro?

Fredag den 20. april
i Foldby Kirkes sognehus

Spændende rundtur på
Foldby kirkegård og i kirken
Ledende graver Frank KirchwehmJensenfortæller bl.a. om bibelske
planter og gamle danske stauder.
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KIRKEHØJSKOLE

2018

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.
Kirkekontoret tlf. 86 98 51 44 tirsdag og fredag kl. 9.30-12.00, mail: Soeften.sogn@km.dk

Tema: "Sorrig og glæde"
Lørdag den 27. januar:
Sognepræst Lone Vesterdal, Kolding
Foredrag over hendes bog ”Nedenom og hjem” om
sorg og tab. Om at sorgens landskab ikke kun er sort,
men også har udsigt til håb og nye muligheder.

Lørdag den 7. april:
Sognepræst Jørgen Glerup, Thorsager
Glæden-Sorgen-Lykken med et causeri om menneskelivet i glæde og smerte. Med fortællinger, prosa
og lyrik fra bl.a. Søren Kirkegård, Benny Andersen og
Anne Linnet.
Programmet kædes sammen af en række sange til
guitar-akkompagnement.

Kirkerne på Facebook: www.facebook.com/SoftenFoldbyKirker
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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M A N D E 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. 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 22. januar kl. 18.00 - ca. 21.00 Besøgpå TV2 Østjylland
Vi starter med fællesspisning i sognegården kl. 18.00 og kører derefter
til TV2 i Skejby, hvor vi fra kl. 19.00 til 21.00 får velkomst, rundvisning,
samt kaffe/the og kage.Tilmelding nødvendig senest onsdag den 10. jan.
Mandag d. 5. marts kl. 18.00 - ca. 21.00 “Voldsomt spændende,
enormt kedeligt, sjovt? Og uendelig trist” Hans-Ole Højen fortæller om sit arbejdsliv i politiets tjeneste. Vi starter med fællesspisning og
slutter med kaffe og kage. Tilmelding nødvendig senest den 27. februar.
Mandag d. 23. april kl. 18.00 - ca. 21.00 Besøg på “AffaldVarme Aarhus, Lisbjerg Forbrændingsanlæg” Vi starter med fællesspisning i
sognegården kl. 18.00 og kører derefter til Lisbjerg Forbrændingsanlæg,
hvor der er velkomst og rundvisning. Kaffe og kage enten i Lisbjerg eller
i sognegården. Tilmelding nødvendig senest den 17. april.

L I T T E R AT u R A F T E N E R i Søften Sognegård
I skrivende stund læser vi ”Hobbitten” af J.R.R. Tolkien, en spændende fantasifortælling om Bilbo
Sækker. Efterfølgende er det en finurlig lille bog af Claus Grymer ”Begyndelse til samtaler der ikke
kan føres”. Det er spændende at læse en god bog. Det er også en god oplevelse, at læse en bog, du
aldrig selv ville give dig i kast med. Det er der fin mulighed for til litteraturaftner. Vi vælger på skift den
bog, der skal læses.

Vi har i oktober fejret, at litteraturaftner i Sognegården har eksisteret i 10 år.
Det er blevet til mange spændende læseoplevelser gennem årene. Har du lyst til at læse og dele
bogens indhold og ideer med andre, er her en oplagt mulighed.
Har du lyst, er du meget velkommen til at møde op i Sognegården kl. 19.30 til litteraturaftner
.Vi

starter det nye år med litteraturaften den 10. januar.
De følgende datoer er den 21. februar og den 4. april.

Du må gerne kontakte Jane Vig Fænø, hvis du har spørgsmål om litteraturaftnerne.
Du finder telefon og mail til Jane – bagest i bladet.
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Aktuelle adresser

FOLDBy KIRKE
Døbte
Frederik Sjuve Seekjær, Ingrid
Åsberg Bak, Freja Kjær Svendsen,
Aske Nørmølle Madsen, William
Bech Rasmussen, Ada Maria
Hentze Lindstrøm, Emma Lea
Lindhardt Nielsen

Viede og velsignede
Gudlaug Sigurgeirsdottir og IonutDaniel Rosu

Døde og begravede

SøFTEN KIRKE
Døbte
Alberte Kynde Juul Mikkelsen, Shiva
Natali Tolstrup Zoghi, Minne Sparre
Mathiasen, Sigurd Krogh Jessen,
Victoria Ingrid Hjort Bagterp, Anker Lind
Haahr, Hector Høgh Lybech

Viede og velsignede
Lykke Beinta Bjærge Poulsen og Ali
Reza Bamdali, Stine Elleskov Christiansen og Mark Laigaard Jensen

Døde og begravede
Else Marie Skorstengaard, Nis Daniel
Lund, Knud Overgaard Nørrelund
Haastrup

FOLDBY
SØFTEN

Kirke- og kulturmedarbejder

Formand Birgit M. Christensen
Tlf. 61 78 70 93
groentoften12@gmail.com
Næstformand William Peter
Kragelund. Tlf. 60 49 21 40
wpk1952@gmail.com

sognemedhjalper@soeftenkirke.dk

FOLDBY SOGN

Sognepræst
JANE VIG FANØ, kbf
Holmelundsvej 19, Søften
8382 Hinnerup.
Tlf. 6130 2242. JVF@km.dk
Træffetid: Efter aftale.
- Mandag fridag.

Sognepræst
JOHN LØVSCHAL,
Præstegården, Kvottrupvej 3,
Søften, 8382 Hinnerup.
Tlf. 2179 8683. JOL@km.dk
- Mandag fridag.

Hjælpepræst EVA GRAABEK

Kirkekontor: Skolevej 7,
Søften. 8382 Hinnerup
Kordegn TENNA HARLUND

D ead li ne
Nr. 48 Indlæg
sendes til

museum.galleri@os.dk
Maj, juni, juli og august
Senest

KAREN DAMSGAARDBRUHN.
Kontor:
Sognegården, Skolevej 7,
Søften. Tlf. 21 79 47 83

GAMBORG træffes tirsdag
og fredag kl. 9.30-12.00
8698 5144 - THG@km.dk

www.foldbykirke.dk
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
www.soeftenkirke.dk
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

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

Menighedsrådsmøder Søften/Foldby
Se hjemmesider

mandag 26. marts - i FOLDBY .
- i SØFTEN
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Foldby Sognehus, Kirkevej 3
Sognegården, Skolevej 7

- kirkerne i dagligdagen...
og livet i sognegårdene, "Kirkens dagligstue"
- glimt fra året der gik...

- du skal
- du skal
plante
etplante
træ...
et træ...

Traditionen tro var der igen i år
2. pinsedag pinsegudstjeneste
ved Niels Ebbesens eg.

I forbindelse med Luther-året blev der plantet et træ i fællesarealet ved Søften-Foldby sognegård. Ledende graver Frank
stod for det praktiske. Efterfølgende var der gudstjeneste i
Søften kirke hvor begge præster medvirkede.

Torsdagscafeen i sognegården er
meget velbesøgt enten der er lidt
underholdning eller "bare" en god
snak ved bordene.

Frivilligaften

Menighedsrådene inviterer årligt sognenes frivillige til
spisning og underholdning. I år var det Klezmerduoen
der stod for den musikalske afdeling.

Søften
Gruppe

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.

