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AS-KLAKRING-JUELSMINDE

Det sker...
ved vandet og samvær med familie og
venner.
Jeg blev ordineret til præst i november
2007 og virkede i begyndelsen som præst
i forskellige vikariater, dels i Hedensted
Provsti og dels i Vejle Provsti, indtil jeg
for 5 år siden fik fast ansættelse i Vester
Nebel i Kolding Provsti. Det har været
en berigelse for mig at virke i et væld af
forskellige sogne: land, by, forstad, og nu
de senere år, at opbygge nye traditioner
omkring kirkelivet i Vester Nebel, der
netop var blevet selvstændigt sogn, da jeg
tiltrådte.
Og nu glæder jeg mig så til at være præst
i As, Klakring og Juelsminde, at lære
sognene og jer at kende, fordi det efter
min bedste overbevisning er i samvirke og
relation, at ting gror frem.
Venlige hilsener Marianne Dykær

Kære alle!

I skrivende stund er jeg endnu ikke
begyndt, men meget er for længst begyndt
alligevel, mentalt er jeg godt på vej til
kysten for at være præst, og jeg glæder
mig.
Glæder mig til at komme tæt på. Til at
være præst i mit nærområde, til at få en
kollega i det daglige arbejde, til at lære
sognene at kende, de tre fine kirker,
ansatte og menighedsrådet og ikke
mindst til at blive brugt og kaldt på som
præst. For præstearbejdet er et kald – nu
studser nogen måske, fordi det er et lidt
gammelt ord - men i bedste forstand er
præstearbejdet et kald, fordi jeg kun for
alvor kan være præst i kraft af, at nogen
kalder og har brug for en præst. Så kald
endelig!
Og hvem er det så menighedsrådet har
kaldet til den ledige stilling?
Mit navn er Marianne Dykær, jeg er
45 år gammel og bor i Stouby med min
familie. Jeg er gift med Kjeld Didriksen,
som arbejder ved Siemens Gamesa i Vejle.
Sammen har vi to dejlige drenge, Rune på
17 år, som lige nu er på efterskole, og Lauge
på 13 år, der går på SIM (Skolen i Midten).
I fritiden går jeg til Columnagymnastik,
synes det er skønt at ”falde i” en god bog,
og holder som mange andre af en travetur

Velkommen til pastor Marianne Dykær

Efter flere måneders venten på ny præst
er Marianne Dykær fra 1. november 2017
indsat i sit embede i As-Klakring-Juelsminde sogne.
Menighedsrådet byder Marianne hjertelig
velkommen, og vi tror, hun med sit imødekommende væsen og gode humør har de
rette egenskaber til at blive en præst, som
menigheden vil sætte pris på - både i gudstjenester og alle de andre sammenhænge
og livsbegivenheder, hvor man kommer i
berøring med præsten.
Marianne Dykær er præst for alle i vore 3
sogne og varetager arbejdet i deling med
Jan Unold. Privat bor hun med sin familie
i Stouby, men hun har kontor og træffes til
samtaler i Kirkebakkehuset i Juelsminde.
Marianne vil også gerne efter aftale komme ud til samtaler i hjemmene.
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Det sker...
Det er en erfaren præst med bredt kendskab til præstearbejde og kirkeliv, der
kommer hertil. Hun har virket i både by og
land, og senest har hun været sognepræst i
Vester Nebel siden 2012.
Menighedsrådet håber, at Marianne må
få en god start og falde godt til her i AsKlakring-Juelsminde til den meget vigtige
opgave, det er som præst at møde mennesker, at lytte til dem og hjælpe dem i
tilværelsens glæder og sorger samt i alt sit
virke at forkynde evangeliet.
Menighedsrådet

As
den 5. december kl. 9.30
Klakring den 12. december kl. 9.30
Juelsminde den 19. december kl. 9.30
Sidste gang afsluttes med kaffe.
Der kan bestilles kirkebil.

Adventsmøde

Vor nye præst, Marianne Dykær, vil
fortælle om sig selv med udgangspunkt
i højskolesangbogen tirsdag den 5. december kl. 14.30 i Kirkebakkehuset.

Stor og flot julekoncert

Ved julekoncerten i Juelsminde Kirke
optræder Kirkens kor med julens sange
og salmer. Traditionen tro begynder
koncerten med Luciaoptog, hvor børnekoret kommer gående ind i kirken med
levende lys, syngende Luciasangen.
Der venter tilhørerne et meget blandet
program med julens sange og salmer,
både de kendte, såvel som de mindre
kendte. Pigekoret og nogle af damerne fra
Voksenkoret vil lige som sidste år synge
det flotte ”Halleluja” fra Händels Messias.
Organist Annelise Corydon Frederiksen
står i spidsen for alle korsangerne og Gurli
og Peter Oest medvirker på cello.
Der er to helt ens koncerter, som finder
sted søndag den 10. december kl. 16.00
og 19.00. Der er fri entré.

Maleriudstilling

I november og december udstiller Joan
Jensen i Kirkebakkehuset. Joan er uddannet zoneterapeut,
social- og sundhedshjælper og blev næsten
færdig som social- og sundhedsassistent.
To trafikulykker førte til førtidspension og
Joan begyndte så småt at male.
Siden er hun blevet medlem af kirkekoret
og menighedsrådet. Der er åbent hus søndag den 3. december kl. 11.30-12.30,
hvor kunstneren er til stede.

Morgengensang i adventstiden

Traditionen tro er der morgensang i kirkerne i adventstiden. Det er organisten og
kirkesangerne, der planlægger og forestår
morgensangen følgende tirsdage:
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Det sker...
Gudstjenester nytårsaften

betydning for Danmark. Foredraget finder
sted i Kirkebakkehuset tirsdag den 16.
januar kl. 14.30.

Vi takker for det gamle år og byder det nye
velkommen med en gudstjeneste kl. 14.30
i Klakring kirke og kl. 16.00 i Juelsminde
kirke. Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådet på vin og kransekage.

Spisning for ældre og enlige

I vinter er der fællesspisning i Kirkebakkehuset 24. januar og 21. februar kl.
18.00-20.30. Tilmelding er nødvendig,
men kan først ske, når den enkelte
spisning annonceres, og deltagerantallet
er af pladshensyn sat til 50 deltagere.
Den 24. januar fortæller Jørn Blume
Schmidt om Brugsen i Juelsminde, og den
21. februar vil Olav Tornøe vise en film og
fortælle om en flygtningedreng, der har
boet i Juelsminde.
Tilmelding skal ske til Birgit Plank-Laube
på tlf. 2262 2554 eller e-mail: b.planklaube@hotmail.de

Hekseforfølgelser

I Danmark har der i mange år hersket
en sejrsfortælling om reformationen,
hvor overgangen fra katolicisme til
protestantisme er blevet set som et skridt
på vej mod det moderne samfund.
I 2017 fejrede vi 500 året for startskuddet
på reformationen, nemlig Luthers teser
på Wittenbergs kirkedør. De senere års
forskning har forsøgt at gøre op med
reformationen som en ubetinget positiv
udvikling, hvor trolddomsforfølgelserne
er fremhævet som en af reformationens
skyggesider.
Hundredvis af mennesker blev forfulgt
og brændt på bålet for trolddom, og
indbyggertallet taget i betragtning var
Danmark et af de europæiske lande,
hvor det gik hårdest for sig. Alligevel skal
man være varsom med at trække en lige
linje fra Lutherdommens indførelse til
trolddomsforfølgelserne.
Foredraget med Louise Nyholm Kallestrup,
der er lektor på Syddansk Universitet, har
til hensigt at fortælle om sammenhænge
mellem reformationen og trolddomsforfølgelserne, og samtidig nuancere
den meget sort-hvide debat om Luthers

Caminovandring

Flemming Rasmussen fra Sverrigsvej i Klakring vil tirsdag den 6. februar kl. 14.30 i
Kirkebakkehuset fortælle om sin vandring i
2016 på næsten 900 km fra Saint Jean Pied
de Port i Frankrig, over Pyrenæerne til Roncesvalles i Spanien og videre via Pamplona
og Leon til Santiago de Compostello for at
slutte i Finestrere ved Atlanterhavet.
Foredraget vil blive illustreret med fotos fra
den lange vandring.
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Det sker...
Filmaften med Bergman

Det foregår i caféen på Birkelund kl. 10.30
den 6. december, den 3. januar og den 7.
februar.

27. februar kl. 19.00 i Kirkebakkehuset.
Vi ser denne aften Ingmar Bergmans
barske film ”Nadvergæsterne”. En film
som på mange leder og kanter udfordrer
troen og kristendommen, men måske
også rummer sin egen opbyggelige pointe.
Sognepræst Jan Unold fortæller efter
filmen lidt om den verdensberømte,
svenske filminstruktør og giver sit bud på
filmens budskab. Det er gratis at deltage,
og der kan købes øl og vand. Alle er
selvfølgelig velkomne

Begravede fra As Kirke
31. maj Johnny Lybkær Andreasen
18. juni Preben Hoffmann
02. sept. Mogens Kjærskov Sørensen
12. sept. Else Laura Dam
Begravede fra Klakring Kirke
04. juli Bent Ørum Hansen
Begravede fra Juelsminde Kirke
17. april Lene Vinther
01. maj Osvald Pedersen Linnet
25. maj John Heine Bisgaard
25. maj Svend Aage Therkelsen
30. maj Else Søndergaard
12. juni Inger Marie Madsen
17. juni Poul Emil Rasmussen
01. juli John Birger Jensen
03. juli Ella Munkøe
10. juli Emma Marnow Floutrup
10. juli Ib Tonny Hansen
16. juli Lisbet Laursen
26. juli Grethe Holm
30. juli Tage Fredlev Saaby-Hansen
02. aug. Gertrud Kathrine Larsen
19. aug. Carsten Lørup
25. aug. Harry Jørgensen
10. sept. Anita Lykkegaard
28. sept. Erik Andersen
06. okt. Karen Lauritzen
09. okt. Knud Kristian Seerup
10. okt. Johannes Borg Hansen

Besøg af præsten

Man er altid velkommen til at kontakte
præsten for et besøg, hvis man har brug
for en samtale. Jan Unold tlf. 3030 0190
Marianne Dykær tlf. 2424 0526
Gem disse telefonnumre, da de ikke står
I telefonbogen.

Gudstjenester i caféen på Birkelund.

24. december (Unold)
24. januar (Dykær)
21. februar (Unold)
Vi begynder med kaffe kl. 10.30, derefter
er der gudstjeneste. Alle er velkomne!

En god historie…

Kom og lyt til en god historie fra litteraturens store skatkammer! En af sognets
præster læser op i en halv times tid. Alle
er meget velkomne!
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Gudstjenestetider og kalender
På datoer, hvor kirkens navn ikke er nævnt, er der ingen gudstjeneste
December:
Kl.
Søndag d. 3.
9.00
10.30

Tirsdag d. 5.

1. s. i advent
Klakring, Dykær
Juelsminde, Dykær

11.30

Åben maleriudstilling i Kirkebakkehuset

15.00

As, Unold

9.30
14.30

As kirke, Morgensang
Adventsmøde med Marianne Dykær i Kirkebakkehuset

9.00
10.30

2. s. i advent
As, Unold
Juelsminde, Unold

Søndag d. 10.

16.00
19.00
Tirsdag d. 12. 9.30

Julekoncert i Juelsminde kirke med kirkens kor
Julekoncert i Juelsminde kirke med kirkens kor
Klakring kirke, Morgensang

Søndag d. 17.

3. s. i advent
Juelsminde, Dykær, De ni læsninger

16.00
Tirsdag d. 19.

9.30

Søndag d. 24.
10.30
11.00
14.30
14.30
16.00
16.00
Mandag d. 25.

Juelsminde kirke, Morgensang og kaffe
Juleaften
Birkelund, Unold
Stormly, Dykær
Juelsminde, Dykær
Klakring, Unold
Juelsminde, Unold
As, Dykær
Indsamling i alle 3 kirker til Børnesagens Fællesråd

9.00
10.30
10.30

Juledag
Klakring, Dykær
As, Unold
Juelsminde, Dykær

10.30

2. juledag
Juelsminde, Unold

Tirsdag d. 26.
Søndag d. 31.
14.30
16.00

Nytårsaften
Juelsminde, Dykær
Klakring, Dykær
Indsamling i alle 3 kirker til Det danske Bibelselskab
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Januar
Søndag d. 7.
9.00
10.30

1. s. e. h. 3 k
Juelsminde, Unold
As, Unold

9.00
10.30

2. s. e. h. 3 k
Klakring, Dykær
Juelsminde, Dykær

Søndag d. 14.

Tirsdag d. 16. 14.30

Luther-foredrag ved Louise Nyholm Kallestrup i Kirkebakkehuset

Søndag d. 21.

Sidste s. e. h. 3 k
As, Unold
Juelsminde, Unold

9.00
10.30
Onsdag d. 24. 18.00

Fællesspisning for ældre og enlige i Kirkebakkehuset

Søndag d. 28.
9.00
10.30

Septuagesima
Juelsminde, Dykær
Klakring, Dykær

9.00
10.30

Seksagesima
As, Dykær
Juelsminde, Dykær

Februar
Søndag d. 4.

Tirsdag d. 6. 14.30

Camino foredrag ved Flemming Rasmussen i Kirkebakkehuset

Søndag d. 11.
9.00
10.30

Fastelavn
Klakring, Unold
Juelsminde, Unold

9.00
10.30

1. s. e. i fasten
Juelsminde, Dykær
As, Dykær

Søndag d. 18.

Onsdag d. 21. 18.00

Fællesspisning for enlige og ældre i Kirkebakkehuset

Søndag d. 25.

2. s. i fasten
Klakring, Unold
Juelsminde, Unold

9.00
10.30
Tirsdag d. 27. 19.00

Bergmann filmaften i Kirkebakkehuset ved Jan Unold

Marts
Søndag d. 4.
9.00
10.30

3. s. i fasten
As, Dykær
Juelsminde, Dykær

Kirkebil tlf. 7026 0027
kan bestilles til gudstjenester inden kl. 16 fredag før gudstjenesten og til kirkelige arrangementer inden kl. 16 dagen før arrangementet. Menighedsrådet afholder udgiften.
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Adresser
Sognepræster i As-Klakring-Juelsminde:
Jan Unold, Kirkholmvej 12, 7130 Juelsminde, tlf. 7569 0150, mail: ju@km.dk
Marianne Dykær, Kirkekontoret, Kirkebakkevej 2, 7130 Juelsminde,
tlf. 2424 0526, e-mail: mady@km.dk
Graver: Hans Nielsen, træffes på Graverkontoret, Kirkebakken 2,
7130 Juelsminde tirsdag - fredag kl. 9.00 - 10.00, tlf. 7569 4647 / 2085 8527,
mail: graver@as-klakring-juelsminde.dk
Organist og korleder: Annelise Corydon Frederiksen, Grønvej 33,
7130 Juelsminde, tlf. 4013 5684, mail: annelise@groenvej33.dk
Menighedsrådsformand: Søren Kallestrup, Hvedevænget 9, 7130 Juelsminde,
tlf. 7569 4712, mail: kallestrup@profibermail.dk
Kirkeværge, Klakring kirke: Rita Gundesen, Klakringvej 52, 7130 Juelsminde,
tlf. 7569 4019 / 2463 7247, mail: gundesen@.mail.dk
Kirkeværge, As kirke: Ellen Valentin Dam, Birkemosevej 3, 7130 Juelsminde,
tlf. 7569 0348 / 2286 6683, mail:ellen@mariesminde.com
Kirkeværge, Juelsminde kirke: Joan Schou Jensen, Strandvejen 10 C, 1., 161,
7130 Juelsminde, tlf. 6126 4476, mail: joanchristina42@gmail.com
Kirkernes hjemmeside: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk
Kirkebladet udgives af As-Klakring-Juelsminde menighedsråd.
Redaktion: Birgith Kruse, Jan Unold, Pernille Lange og
Else-Margrethe Friis-Nielsen (ansvarsh).
Tegninger: Gerda Blaabjerg.
Gudstjenester og kirkelige arrangementer i Danmark: www.kirku.dk
Forsidefoto: Marianne Dykær. Foto: Jan Unold.

