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AS-KLAKRING-JUELSMINDE

Det sker...
Mobilepay

Kirken har fået et nummer til mobilepay,
som kan benyttes i forbindelse med indsamlinger, koncerter, foredrag og andre
arrangementer. Det er vigtigt at der i
tekstfelt skrives om det er koncert, fællesspisning etc. af hensyn til regnskabet.
Nummeret er: 34588

Lydanlæg i Juelsminde Kirke

Vi har efter lang tids problemer med lydanlægget i kirken, fået nye meget større
højtalere sat op. Endvidere er der indkøbt
ny forstærker og equalizer, derved er lyden
i kirken forbedret væsentligt. Dernæst
har vi fået installeret en medhørshøjtaler i
våbenhuset, så alle kan høre gudstjenesten
uanset hvor de opholder sig i Juelsminde
kirke.

Erik Kobbelgaard vil være til stede på
udstillingen søndag den 10. juni kl. 11.0012.00, hvor der også serveres kirkekaffe.

Koncerter

Konfirmandindskrivning

Der er indskrivning af konfirmander der
bor i As, Klakring og Juelsminde den 6.
og 7. juni begge dage fra kl. 15.30 til
17.00 i Kirkebakkehuset, Kirkebakken 2,
Juelsminde. Husk dåbsattest! Vi glæder os
meget til at se de nye konfirmander.
Koncert med High Five
High Five er en del af Haderslev Drengekor - et kor der blev stiftet af domorganist
Henrik Skærbæk Jespersen i september
2008.
Selve drengekoret består af 64 sangere
i alderen 9-61 år og hører hjemme ved
Haderslev Domkirke. Koret giver en lang
række koncerter i Danmark og har været
på turné i flere lande.
Alle drengene modtager soloundervisning
og koret har indspillet tre cd’er.
High Five er en mindre gruppe drenge bestående af ’høje’ stemmer fra drengekoret,

Radiotransmitteret gudstjeneste fra
Juelsminde kirke.
DR sender gudstjeneste fra Juelsminde
kirke den 10. juni. Vi er derfor nød til at
flytte gudstjenesten til kl. 10.00.

Maleriudstilling

Indtil sommerferien udstiller Erik Kobbelgaard akrylmalerier, litografier, akvareller
og tegninger i Kirkebakkehuset. Det er
nemt at fornemme, hvilken rolle naturen
omkring Juelsminde spiller i Kobbelgaards
univers. Der er motiver fra stranden, vraggods, havens og naturens frugter.
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med solonumre af Trioen.
Vi begynder tirsdag, den 12. juni kl.
14.30, hvor sommerens sange, salmer og
viser kommer på programmet.
Der er eftermiddagskaffe til 20,- kr og alle
er velkomne til ca. 1½ times sang.

der ved siden af korets virksomhed tager
ud og synger deres egne koncerter. High
Five har optrådt i Midt-, Vest- og Nordjylland, på Sjælland, i hovedstaden og flere
gange på Bornholm, i Norge og i England.
Henrik Skærbæk Jespersen er domorganist ved Haderslev Domkirke, hvor han
dels er stifter og dirigent af Haderslev
Drengekor - og dels kunstnerisk leder af
Haderslev Sangakademi, der er funderet i
det omfattende korarbejde ved domkirken,
der tæller omkring 200 sangere.
Ved koncerten synger drengene danske
salmer, sommersange samt musik af b.la.
Mendelsohn.
Koncerten finder sted i As Kirke mandag
den 11. juni kl. 19.
Entré 50 kr.

Morgensang i kirkerne i sommeren
2018.

Igen i år har vi morgensang i kirkerne; - tre
gange i hver af kirkerne, hvor vi begynder
i As Kirke, tirsdag, den 19. juni kl. 9.00, herefter hver tirsdag kl. 9.00 i rækkefølgen
Juelsminde, Klakring, As og afsluttende
tirsdag, den 14. august i Klakring Kirke,
hvor Menighedsrådet inviterer på efterfølgende formiddagskaffe. – Se venligst
tiderne her i Kirkebladet
Organist og kirkesangere planlægger og
forestår sangen, og alle er rigtig hjertelig
velkomne til en glad opstart på sommerdagen.

Sommerkoncert

"Et musikalsk festfyrværkeri for violin og
orgel" Koncerten bliver et afvekslende program bestående af musik fra barokken samt
populære klassiske toner af komponister
som Brahms, Prokofiev, H.C. Lumbye og
Johann Strauß. Musikken er arrangeret til
lejligheden for violin og orgel og den spilles af violinisten Søren Storm Larsen og
organist ved Treenighedskirken i Esbjerg,
Lasse Toft Eriksen.
Koncerten finder sted onsdag den 27. juni
kl. 19.30 i Juelsminde Kirke.
Entré 50 kr.

Syng med på ”årstidssangene” i
Kirkebakkehuset sammen med Trio
Juelsminde.

TRIO-JUELSMINDE, der består af organist Annelise Corydon Frederiksen og
kirkesangerne Jette og Erik Foldø vil igennem de fire kommende kvartaler invitere
til ”årstidssange” i Kirkebakkehuset, hvor
alle er rigtig hjertelig velkomne.
Vi synger fællessange og –salmer krydret

Koropstart i Juelsminde Kirke

Efter en lang sommerferie starter korene
ved Juelsminde Kirke igen. Der venter
korsangerne en spændende sæson med
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mange forskellige opgaver: julekoncerter,
Luciaoptog, medvirken ved nogle gudstjenester, forårskoncert m.m. Voksenkoret
skal allerede være klar til at optræde første
gang søndag 26. august ved friluftsgudstjenesten i Palsgårdparken.
Der er tre kor ved kirken, og de øver alle
om torsdagen. Dirigent for alle tre kor er
organist Annelise Corydon Frederiksen.
Om eftermiddagen øver børn fra 1.-3.
klasse kl. 14.30-15.15, dernæst gælder
det Juniorkoret, som er for børn fra 4. og
opefter. De synger kl. 15.15-16.00. Torsdag
aften mødes voksenkoret kl. 19.00-21.00.
Det er gratis at synge i korene.
Første øvedag er torsdag den 16. august
for Voksenkoret og den 30. august for
børne- og juniorkoret.
Både ”gamle” og nye sangere er meget velkomne. I Voksenkoret mangler der særligt
mænd.

familier uden minikonfirmander. Efter
gudstjenesten spiser vi sammen i Kirkebakkehuset.
Tilmelding til minikonfirmandforløb sker
senest torsdag den 16. august kl. 12 til
præstesekretær Lisbeth Olander Rasmussen på mail limr@km.dk med oplysninger
om barnets navn, kontaktoplysninger på
forældre, samt om der må tages fotos til
offentliggørelse af barnet.
Vi glæder os til at være sammen med jer
til sjove og hyggelige dage i sensommeren!
Mange hilsener fra sognepræsterne, Jan
og Marianne

Friluftsgudstjeneste

Den 26. august kl. 10.30 mødes vi traditionen tro til fælles friluftsgudstjeneste
for de tre sogne ved friluftsscenen i Palsgaards park. Hvis vejret er dårligt, holder
vi gudstjenesten i parkens teltpavillon.
Prædikant er i år Marianne Dykær. Voksenkoret medvirker.

Minikonfirmander

Minikonfirmandforberedelse er for alle
børn der går på 3. årgang i vores sogne.
Alle er velkomne og det er gratis at deltage. At være minikonfirmand er at lære
kirken at kende, høre fortællinger fra biblen, synge, bede fadervor, bruge kroppen
og være kreativ.
Som noget nyt vil minikonfirmandforberedelsen foregå over 2 uger i august måned i
Kirkebakkehuset følgende dage:
Tirsdag den 21. august og onsdag den 22.
august kl. 14.30-16.30 samt tirsdag den
28. august kl. 14.30-16.30 og onsdag den
29. august kl. 14.30-17.00
Onsdag den 29. august afsluttes minikonfirmandforløbet med en gudstjeneste
kl. 17.00, hvor minikonfirmanderne
medvirker. Gudstjeneste er for alle – også

Oplæsning på Birkelund

Pga. præsternes ferie og kursus er der en
lille pause i oplæsningerne på Birkelund
hen over sommeren. Vi mødes igen den
5. september kl. 10.30 i Birkelunds café
til nye gode historier. Som sædvanligt
læser en af præsterne op i en lille halv
time, hvorefter vi drikker kaffe. Alle er
velkomne.

Høstgudstjenester

Den 23. september vil vores tre kirker
være smukt pyntet til høstgudstjeneste,
kom og syng med på de kendte og elskede
høstsalmer. Årets høstgudstjenester er kl.
9.00 i Juelsminde kirke, kl. 10.30 i Klakring kirke og kl. 16.00 i As kirke.
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Strikkecafé og dåbsklude.

Begravelser 2017
Begravede fra
Juelsminde
30.01.2018
01.02.2018
02.02.2018
02.02.2018
06.02.2018
15.02.2018
15.02.2018
23.02.2018
24.02.2018
02.03.2018
06.03.2018
15.03.2018
16.03.2018
23.03.2018
24.03.2018
24.03.2018
28.03.2018
07.04.2018
12.04.2018
12.04.2018
13.04.2018
14.04.2018

Vil du være med til at strikke dåbsklude til
As, Klakring og Juelsminde kirker?
En dåbsklud er en hjemmestrikket klud.
Kluden ligger på døbefonten i kirken, når
der er dåb, og bruges til at tørre vandet af
den døbtes hoved. Tanken er, at barnet
får dåbskluden med hjem som en gave og
et minde.
Ideen til dåbsklude fik sogne- og hospicepræst Ann Maj Lorensen i 2016. –Men en
dåbsklud er kun en dåbsklud, hvis der er
kristne symboler, derfor er der udarbejdet
opskrifter med sådanne symboler.
At strikke en dåbsklud er et lille overskueligt projekt. Der strikkes på P 2 ½ eller 3
og af hvidt bomuldsgarn.
Er du interesseret, så mødes vi i Kirkebakkehuset i Juelsminde mandag den 24.
september kl. 14.00. Du bedes medbringe
strikkepinde. Garnet vil menighedsrådet
sørge for. Du behøver ikke være en rutineret strikker for at være med. Vil du vide
mere, er du velkommen til at kontakte
Ingrid Loft på tlf. 29891045

Bisan Mazen Bader
Kaj Julian Jensen
Vagn Iversen
Susanne Hauge
Gunnar Winther Jørgensen
Knud Erik Olsen
Nanna Trojel
Karsten Steen Andersen
Lilly Mørk Poulsen
Karli Lillian Jensen
Jørn Bjerre Rasmussen
Thea Lisbeth Svendsen
Ingrid Kvist
Ella Kathrine Svendsen
Gunnar Jensen
Anna Marie Friis
Hans-Christian Pedersen
Poul Erik Nielsen
Ester Agnethe Rasmussen
Kaj Alex Skou
Aksel Jensen
Hanne Nørrelykke Glyngø

Begravede fra Klakring

24.03.2018 Gunnar Jensen
07.04.2018 Poul Erik Nielsen

Begravede fra As
Ingen i perioden
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Menighedsrådsmøder

Besøg af præsten

Onsdag den 20. juni kl. 17:00
Klakring Graverhus.
Tirsdag den 21 august kl. 17:00
Klakring Graverhus.

Man er altid velkommen til at kontakte
præsten for et besøg.
Jan Unold tlf. 7569 0150
Marianne Dykær tlf. 2424 0526

Gudstjenestetider og kalender
Dato

As

Klakring

Juelsminde

3. juni – sogneudflugt
til Christiansfeld
1. søndag efter trinitatis
10.00 Unold
11.00 Kirkebakkehuset, maleriudstilling og
kaffe

10. juni – radiotransmitteret
2. søndag efter trinitatis
11. juni

19.00 Koncert med
drengekoret High
Five
14.30 Kirkebakkehuset
Trio Juelsminde med
”årstidssangene”

12. juni
17. juni
3. søndag efter trinitatis

9.00 Dykær

19. juni

9.00 Morgensang

24. juni
4. søndag efter trinitatis

9.00 Unold

10.30 Dykær

10.30 Unold

26. juni

9.00 Morgensang

27. juni

10.30 Dykær
Birkelund
19.30 Sommerkoncert

1. juli
5. søndag efter trinitatis

9.00 Dykær

3. juli

9.00 Morgensang

8. juli
6. søndag efter trinitatis

10.30 Dykær

10. juli

9.00 Morgensang

10.30 Dykær

9.00 Dykær

15. juli
7. søndag efter trinitatis

10.30 Dykær

17. juli

9.00 Morgensang

22. juli
8. søndag efter trinitatis

9.00 Mai
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Dato

As

Klakring

24. juli

9.00 Morgensang

25. juli
29. juli
9. søndag efter trinitatis
31. juli

Juelsminde

10.30 Unold

10.30 Unold
Birkelund
9.00 Unold

9.00 Morgensang

5. august
9.00 Unold
10. søndag efter trinitatis

10.30 Unold

7. august

9.00 Morgensang

12. august
11. søndag efter trinitatis

9.00 Dige

14. august

9.00 Morgensang og
kaffe

19. august
12. søndag efter trinitatis

9.00 Dykær

10.30 Dykær
10.30 Unold
Birkelund

22. august
26. august, friluftsguds10.30 Dykær
tjeneste
Palsgaard
13. søndag efter trinitatis

17.00 Unold/Dykær
Minikonfirmander
medvirker

29. august
Børnegudstjeneste
2. september
14. søndag efter trinitatis
9. september
9.00 Unold
15. søndag efter trinitatis

10.30 Unold

9.00 Unold
10.30 Unold
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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, Kirkebakken 2, 7130 Juelsminde, tlf. 2424 0526,
e-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. 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
Facebook: As-Klakring-Juelsminde kirker
Kirkebladet udgives af As-Klakring-Juelsminde menighedsråd
Redaktion: Lisbeth Olander Rasmussen, Jan Unold, Marianne Dykær (ansvarsh)
Tegninger: Gerda Blaabjerg samt Erik Kobbelgaard
Gudstjenester og kirkelige arrangementer i Danmark: www.kirku.dk og app'en "Kirkekalenderen"
Forsidefoto: Akvarel af Erik Kobbelgaard

