Kirkebladet December, Januar, Februar 2019

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

Det sker...
Fernisering

Morgensang i adventstiden
Traditionen tro inviteres der i december til
morgensang i de tre kirker.
Morgensangen begynder tirsdage kl. 9.30 og
afholdes:
4. december i As Kirke
11. december i Klakring Kirke
18. december i Juelsminde Kirke
Menighedsrådet inviterer på kaffe efter den
sidste morgensang.
Organist og kirkesangere planlægger og
forestår sangen.

I århundreder handlede maleriet om at gengive virkeligheden så præcist som muligt. Så
blev fotografiet opfundet og maleriets formål
måtte nytænkes.
I 1930 tog Asger Jorn på motorcykel afsted
til Frankrig. Her fik han undervisning
af Fernand Leger. En undervisning, der
hyldede frihed, fantasi og spontanitet. I
1948 dannede Asger Jorn Cobra gruppen,
som eksperimenterede med det abstrakte
maleri, hvor væsener og fantasifulde figurer
myldrede frem.
Den kunstneriske oplevelse er hverken at betragte eller beundre, men at leve sig ind i
kunstværket. Asger Jorn
Mie Christoffersen er uddannet billedkunstlærer fra Århus Kunstakademi i
6 år. Her har hun bl.a. eksperimenteret
med Cobra-teknikken. Hendes billeder
handler ikke om at efterligne naturen, men
at lade sig inspirere af den og improvisere
over den. Mie udstiller i Kirkebakkehuset
i november og december, og håber hendes
lyrisk, ekspressive malerier vil blive en god
kunstnerisk oplevelse. Mie Christoffersen
kan kontaktes på 24227140 eller
borupsminde1887@gmail.com.
Fernisering efter gudstjenesten i Juelsminde
den 2. december kl. 11.30-12.30, hvor
kunstneren er tilstede.

Husk kirkebil kan benyttes til alle arrangementer og gudstjenester, se oplysninger
bag på bladet.
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Stor og flot julekoncert i Juelsminde
Kirke
Ved julekoncerten i Juelsminde Kirke optræder traditionen tro Kirkens kor med julens sange og salmer. Som det plejer at være,
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.
Organist Annelise Corydon Frederiksen
står i spidsen for alle korsangerne.
Der er to helt ens koncerter, som finder
sted søndag den 9. december kl. 16.00 og
19.00. Der er fri entré.

Oplæsning på Birkelund
Den første onsdag i måneden mødes vi i
Birkelunds café til hyggeligt samvær og
gode historier, det er alle dage kl. 10.30
5. december, Unold
2. januar, Dykær
6. februar, Unold
Fællesspisning
I vinteren vil der være fællesspisning i
Kirkebakkehuset kl. 18.00-20.30 følgende
onsdage:
5. december – Julemiddag, hvor Jytte
Kragh, Jette og Erik Foldø underholder med
julens sange.
23. januar – Kirsten Blume Schmidt fortæller om Seniorrådet.
27. februar – Ole Pedersen fortæller om
Havnemuseet.

Syng julen ind og julefrokost
Søndag den 16. december har vi en anderledes gudstjeneste i kirken med læsninger,
korsang og nogle af advents- og juletidens
mange smukke salmer. Det er kl. 10.30 i
Juelsminde Kirke.
Efter gudstjenesten er der julefrokost i
Kirkebakkehuset, hvor sognepræsterne
undervejs mellem retterne vil fortælle om
julen i gamle dage.
Frokosten koster 70,- og betales på dagen,
drikkevarer kan købes. Tilmelding til frokost
er nødvendig og sker til Ellen Valentin Dam
senest søndag den 9. december på tlf.: 22 86
66 83 eller mail: ellen@mariesminde.com

Tilmelding er først mulig ved annoncering
og sker til Ellen Vallentin Dam, tlf. 2286
6683, mail: ellen@mariesminde.com
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Nytårsgudstjenester
Nytårsaftensdag er der gudstjeneste i As
Kirke kl. 14.30 og i Juelsminde Kirke kl.
16.00 hvor vi takker for det gamle år og
byder det nye år velkommen.
Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådet på bobler og kransekage.
Koret Unoderne

i en særlig kultur, hvor ”the stiff upperlip”
er normen. Det romantiske drama, der udspiller sig i filmen, er i sig selv seværdigt og
rørende - men de teologiske, filosofiske og
eksistentielle implikationer i dette drama
rammer enhver, og man går simpelthen
ikke uberørt fra filmen. Blandt meget andet
tager filmen fat i spørgsmålene: Er der fx en
mening med lidelsen? I så fald hvilken? Står
den kristne Gud bag lidelsen i verden? Eller
viser filmen måske svagheden ved den idé.
Dette og meget mere i filmen kan drøftes
under kaffen, hvor Jan Lange vil give nogle
bud og deltage i en fælles dialog. Der kan
købes øl og vand, kirken giver kaffe, fri entré.

Koret Unoderne kommer den 8. januar
2019 kl. 14.30 og synger i Kirkebakkehuset.
Vi har valgt at invitere Unoderne, der er
et kor af sangglade damer som med stor
fornøjelse øver hver tirsdag formiddag på
Præsthøjgård. Vi ser frem til at møde disse
dejlige damer og opleve sangglæden smitte
os alle sammen. Kaffe 20 kr.
Filmaften
Filmen Shadowlands vises i Kirkebakkehuset
den 22. januar 2019 kl. 19.00
Tidligere fængselspræst Jan Lange vil stå for
et oplæg til denne fantastiske film.
Filmen, der bygger på et teaterstykke, der
igen bygger på autentiske begivenheder
omkring den berømte kristne forfatter C.S.
Lewis, tager fat i et væld af kristne, teologiske og eksistentielle emner på en usædvanlig
dyb og indtryksfuld måde. Ud over at have
eminente skuespillerpræstationer af bl.a.
hovedrolleindehaveren Antony Hopkins og
Debra Winger, er sceneriet omkring Oxford
i efterkrigstiden og dens særegne typer omkring universitetet flot skildret; et indblik

Juelsmindebanen
I januar, februar og marts måneder udstilles
de 9 store flotte broderier fra Juelsmindebanen i Kirkebakkehuset. Ingrid Loft var
i sin tid primus motor for fremstillingen af
disse broderier, der er udført af en række
håndplukkede damer, der på forhånd skulle
godkendes, for at broderiarbejdet kunne
blive ensartet, uanset hvem der havde ført
nålen.
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Minikonfirmand - udsmykning i vinduet
Årets minikonfirmander har lavet de
fineste glasmosaikker som har pyntet i Kirkebakkehuset i efteråret. Det er
Folkekirkens logo de har givet kolorit.

Broderierne suppleres af Egnsarkivet med
andet materiale om Juelsmindebanen.
Fortællereftermiddag

Fortællereftermiddag, tirsdag den 5. februar 2019 kl. 14.30 i Kirkebakkehuset
Denne eftermiddag byder på en række
spændende og bevægende nordiske fortællinger. En skattekiste fra Norden.
Fortællerne er Helle Kappel Kjær og Ingelise Dalberg-Larsen, begge medlemmer af
Fortællere i Østjylland og Ry Fortællekreds.
Kaffe 20 kr.

Den forsvundne lampe…
… er nu tilbage
igen på Klakring
Kirke! Og det har
den været længe,
men som den opmærksomme læser
af efterårets kirkeblad nok bemærkede, manglede den
på forsiden.

Strikkecafé

En mandag i måneden mødes strikkeglade kvinder i Kirkebakkehuset kl. 14.0016.00 og strikker dåbsklude til vore tre
kirker. En dåbsklud er en hjemmestrikket
klud med kristne symboler, der bruges til at
tørre barnets hoved med. Barnet får kluden
med hjem. Vi glæder os til at tage de nye
klude i brug fra januar, hvor dåbskluden vil
ligge på døbefonten ved dåb. Der strikkes
på pind 2½ eller 3 med hvidt bomuldsgarn.
Man skal selv medbringe strikkepinde og
menighedsrådet sørger for garnet. Næste
strikkecafé kan ses på kirkens hjemmeside
eller kontakt Ingrid Loft på 2989 1045.

Besøg af præsten
Man er altid velkommen til at kontakte
præsten for et besøg.
Jan Unold tlf. 7569 0150
Marianne Dykær tlf. 2424 0526.
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Gudstjenestetider og kalender
Dato

As

Klakring

Juelsminde

2. december
1. søndag i advent

15.30 Dykær
As Friskole deltager
med Luciaoptog

9.00 Unold

10.30 Unold
11.30 Kirkebakkehuset
Fernisering og kaffe

4. december

9.30 Morgensang

5. december
9. december
2. søndag i advent

9.00 Unold

10.30 Unold

11. december

9.30 Morgensang
10.30 Dykær og Unold
Syng julen ind
11.30 Kirkefrokost
9.30 Morgensang og
kaffe

16. december
3. søndag i advent
18. december
23. december
4. søndag i advent
24. december
Juleaften
Indsamling til Børnesagens Fællesråd
25. december
Juledag
26. december
2. Juledag
30. december
Julesøndag
31. december
Nytårsaftensdag
Indsamling til Bibelselskabet

10.30 Dykær

9.00 Dykær

16.00 Unold

10.30 Dykær, Birke11.00 Unold, Stormly lund
14.30 Dykær
14.30 Unold
16.00 Dykær

9.00 Unold

10.30 Dykær

10.30 Unold
10.30 Dykær

10.30 Unold
14.30 Unold

16.00 Unold
10.30 Dykær
Oplæsning Birkelund

2. januar
6. januar
Helligtrekongers søndag

10.30 Dykær

9.00 Dykær
14.30 Kirkebakkehuset
Højskoleeftermiddag
med koret ”Unoderne”

8. januar
13. januar
1. søndag efter H3K

10.30 Unold
Oplæsning Birkelund
18.00 Kirkebakkehuset
Fællesspisning
16.00 og 19.00 Julekoncert

9.00 Unold

10.30 Unold
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Dato

As

Klakring

16.30 Kirkebakkehuset
Fyraftensmøde for Mariannes konfirmander
og forældre
16.30 Kirkebakkehuset
Fyraftensmøde for
Jans konfirmander og
forældre

15. januar

16. januar
20. januar
2. søndag efter H3K

9.00 Dykær

23. januar
10.30 Unold

9.00 Unold

3. februar
4. søndag efter H3K

10.30 Dykær

5. februar
6. februar
10. februar
Sidste søndag efter H3K
17. februar
Septuagesima

9.00 Unold

19.00 Dykær
Kyndelmissegudstjeneste
14.30 Kirkebakkehuset
Fortælleeftermiddag
10.30 Unold
Oplæsning Birkelund
10.30 Unold

9.00 Unold

10.30 Unold
14.30 Kirkebakkehuset
Trio Juelsminde med
årstidssange
10.30 Dykær, Birkelund

19. februar
20. februar
24. februar
Seksagesima

10.30 Dykær
19.00 Kirkebakkehuset
Filmaften
10.30 Unold, Birkelund
18.00 Kirkebakkehuset
Fællesspisning

22. januar

27. januar
3. søndag efter H3K

Juelsminde

10.30 Dykær

9.00 Dykær
18.00 Kirkebakkehuset
Fællesspisning

27. februar
3. marts
Fastelavn

9.00 Dykær
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10.30 Dykær
16.00 Koncert

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.
Udebliver kirkebladet, kontakt da præstesekretæren på
tlf. 2113 3059 eller mail: limr@km.dk

Adresser
Sognepræster i As-Klakring-Juelsminde:
Jan Unold, Kirkholmvej 12, 7130 Juelsminde, tlf. 7569 0150, mail: ju@km.dk
Marianne Dykær, Præstekontor i Kirkebakkehuset, Kirkebakken 2, 7130
Juelsminde, tlf. 2424 0526, mail: mady@km.dk
Præstesekretær: Lisbeth Olander Rasmussen, Kirkebakken 2, 7130 Juelsminde
træffes primært torsdag formiddag eller efter aftale, tlf. 2113 3059,
mail: limr@km.dk
Graver: Hans Nielsen, træffes på Graverkontoret, Kirkebakken 2,
7130 Juelsminde tirsdag - fredag kl. 9.00 - 10.00, tlf. 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. 2361 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
Facebook: As-Klakring-Juelsminde kirker
Kirkebladet udgives af: As-Klakring-Juelsminde menighedsråd
Redaktion: Lisbeth Olander Rasmussen, Jan Unold, Marianne Dykær (ansvarsh.)
Tegninger: Gerda Blaabjerg.
Gudstjenester og kirkelige arrangementer i Danmark: www.kirku.dk
og app'en "Kirkekalenderen"
Forsidefoto: Vinterskov. Foto: Marianne Dykær

