Kirkebladet Juni - Juli - August 2019

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

Det sker...
Ny præstesekretær

Præstesekretæren kan træffes i Kirkebakkehuset tirsdage kl. 10-14 og torsdage kl. 12-15. Tlf. 9243 5700 i åbningstiden. Mail: hebs@km.dk
Medens stillingen har været vakant, har
en gammel kending, nemlig tidligere
sognepræst, Christian Schiang, været
så venlig at passe kirkebøgerne, hvilket
menighedsråd og præster er meget taknemmelige for.
Koncert 7. juni kl. 19-20.30 i
Juelsminde kirke med Bukh's
Jazz Memory
Bukhs Jazz Memory består af garvede
musikere. Bandets repertoire er bl.a.
lidt nostalgiske numre af Benny Goodman, Coleman Hawkins, Irwing Berlin,
George Gershwin og Cole Porter.
Denne aften optræder de med et tilbageblik over Judy Garlands karriere og
repertoire. Sangerinde er Anne-Sofie
Møller Olesen.
Entrébillet købes v/kirkedøren pris 100
kr incl. et glas vin.

Menighedsrådet har ansat Helle Bruun
Sørensen som ny præstesekretær. Helle
skriver således om sig selv:
Jeg hedder Helle Bruun Sørensen, er
49 år og er gift på 23. år med Henrik
Sørensen. Vi har sammen 3 piger, er hold
tvillinger Mette og Maria på 24 år og
lillesøster Line på 21 år. Jeg bor i Horsens
med min mand og vores 3 hunde. Jeg går
meget op i mine hunde og elsker at strikke. Jeg er uddannet inden for regnskab,
men ønskede at prøve mere end bare tal,
så da denne stilling som præstesekretær
blev slået op, så var det jeg tænkte: nu
er det nu! Jeg er så glad for jeg blev valgt,
og jeg glæder mig til at blive en del af
jeres sogne. Jeg nyder mit kontor og har
haft den bedste lærermester i Christian
Schiang, han har virkelig gjort mig klar
til jobbet.

Sangeftermiddag
- syng med på årstidssangene
Trio-Juelsminde, der består af organist
Annelise Corydon Frederiksen og kirkesangerne Jette og Erik Foldø inviterer til
”årstidssange” i Kirkebakkehuset, hvor
alle er hjertelig velkomne.
Vi synger fællessange og –salmer krydret
med solonumre af Trioen.
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i As, Klakring og Juelsminde foregår
den 18. juni og 19. juni, begge dage
kl. 15.30-17.00 i Kirkebakkehuset,
Kirkebakken 2, Juelsminde. Konfirmand
og mindst en af forældrene bedes møde
op. Husk dåbsattest! Vi glæder os til
at møde de nye konfirmander. Mange
hilsener præsterne.

Arrangementet foregår tirsdag den 11.
juni kl. 14.30, hvor temaet er sommerens sange. Der serveres eftermiddagskaffe undervejs.
Sommermorgensang i kirkerne
Igen i år har vi morgensang i kirkerne
- tre gange i hver af kirkerne, hvor vi
begynder i As Kirke tirsdag den 18.
juni kl. 9.00, - herefter hver tirsdag
afsluttende tirsdag den 13. august i
Juelsminde Kirke, hvor der serveres
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 sommerdage.

Kommende menighedsrådsmøder
(offentlige).
19. juni kl. 17.00
20. august kl. 17.00
Begge møder foregår Kirkebakkehuset.
Maleriudstilling
Midt i august starter en maleriudstilling, hvor kunstneren Marianne Dam
Hansen fra Barrit vil udstille i Kirkebakkehuset frem til omkring november.
Hendes kunstinteresse blev vakt på et
længerevarende ophold på Engelsholm
Kunsthåndværkerskole for ca. 30 år
siden.

Konfirmandindskrivning
Efter sommerferien begynder konfirmandundervisningen af de nye hold.
Indskrivning af konfirmander der bor
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Marianne Dam Hansen maler blomstermotiver i fine sarte farver og som
kontrast til disse har hun en serie med
meget realistiske dyremotiver, der
overrasker øjet. Hun kombinerer ret
spændende det naturalistiske med det
abstrakte.

på forældre og om der må tages foto til
offentliggørelse af barnet.
Vi glæder os til nogle sjove og hyggelige
sensommerstunder med børnene.
Mange hilsener sognepræsterne Marianne og Jan.
Friluftsgudstjeneste
den 1. september kl. 10.30
As, Klakring og Juelsminde sogne har
endnu engang fået lov til at holde den
årlige friluftsgudstjeneste ved friluftsscenen på Palsgaard. Vi plejer at være
heldige med vejret, men skulle det regne, rykker vi ind i parkens teltpavillon.
Voksenkoret medvirker og årets prædikant er Jan Unold. Efter gudstjenesten
serveres der en kop kaffe. Husk klapstol
eller tæppe til at sidde på!

Minikonfirmander
Minikonfirmandundervisning er for
alle børn i 3. klasse i vores sogne. At
være minikonfirmand handler om at
lære kirken, de bibelske fortællinger og
præsterne at kende.
Da eftermiddagsundervisningen erfaringsmæssigt falder sammen med skole
og fritidsaktiviteter, har vi valgt at lave
et koncentreret forløb over to uger.
Under visningen foregår således over to
uger i august: den 20. og 21. og igen
den 27. og 28. (alle dage kl. 14.3016.30). Vi mødes i Kirkebakkehuset,
Kirkebakken 2, Juelsminde.

Oplæsning på Birkelund
Pga. sommerferie er der en mindre
pause i oplæsningerne på Birkelund. Vi
mødes igen den 4. september kl. 10.30
til nye gode fortællinger og en kop kaffe.
Alle er velkomne!

Onsdag den 28. august kl. 17.00 afsluttes forløbet med en gudstjeneste, hvor
minikonfirmanderne medvirker. Denne
gudstjeneste er for alle børnefamilier. Efter gudstjenesten er der fællesspisning, så
den dag behøver forældrene ikke tænke
på aftensmad.
Tilmelding til minikonfirmandundervisning sker senest 15. august kl. 12.00 til
præstesekretær Helle Bruun Sørensen
på mail hebs@km.dk med oplysninger
om barnets navn, kontaktoplysninger

Høstgudstjenester
Søndag den 8. september pynter vores
dygtige gravere kirkerne med årstidens
blomster, og vi fejrer høstgudstjenester
i alle tre kirker. Årets høstgudstjenester
er kl. 9.00 i Klakring, kl. 10.30 i As og
kl. 16.00 i Juelsminde.
Der serveres en lille forfriskning efter
gudstjenesterne.
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Konfirmandudflugt til Aarhus januar 2019
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Gudstjenestetider og kalender
Dato

As

2. juni
6. s e påske

Klakring

Juelsminde

9.00 Unold

10.30 Unold
10.30 Unold
Oplæsning Birkelund

5. juni
10.00 Dykær
Stormly

6. juni
7. juni
9. juni
Pinsedag
10. juni
2. Pinsedag

19.00 Jazzkoncert
10.30 Unold

9.00 Dykær

10.30 Unold
14.30 Trio-Juelsminde,
Kirkebakkehuset

11. juni
16. juni
Trinitatis søndag

9.00 Dykær

18. juni

9.00 Morgensang

23. juni
1. s. e. trinitatis

9.00 Unold

10.30 Dykær

10.30 Unold

25. juni

9.00 Morgensang
10.30 Unold
Birkelund

26. juni
30. juni
2. s. e. trinitatis

9.00 Dykær

2. juli

10.30 Dykær
9.00 Morgensang

7. juli
3. s. e. trinitatis

10.30 Dykær

9. juli

9.00 Morgensang

9.00 Dykær

14. juli
4. s. e. trinitatis

9.00 Dykær

16. juli

9.00 Morgensang

21. juli
5. s. e. trinitatis

10.30 Dykær

9.00 Dykær

10.30 Dykær

10.30 Dykær

23. juli

9.00 Morgensang

28. juli
6. s. e. trinitatis

10.30 Unold

30. juli

9.00 Morgensang

4. august
7. s. e. trinitatis

9.00 Unold

9.00 Unold

10.30 Unold
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Dato

As

Klakring

6. august

9.00 Morgensang

11. august
8. s. e. trinitatis

10.30 Unold

13. august
18. august
9. s. e. trinitatis

10.30 Dykær

9.00 Dykær
10.30 Dykær
Birkelund

25. august
10. s. e. trinitatis

9.00 Unold

10.30 Unold
17.00 Unold/Dykær
Børnegudstjeneste

28. august
10.30 Friluftsgudstjeneste Unold

10.30 Dykær
Oplæsning, Birkelund

4. september
5. september
8. september
12. s. e. trinitatis

9.00 Unold
9.00 Morgensang

21. august

1. september
11. s. e. trinitatis

Juelsminde

10.30 Unold, Høst
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10.00 Unold, Høstgudstjeneste, Stormly

9.00 Dykær

9.00 Unold, Høst

16.00 Unold, Høst

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. 9243 5700 eller mail: hebs@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: Helle Bruun Sørensen kan træffes i Kirkebakkehuset tirsdage
kl. 10-14 og torsdage kl. 12-15. Tlf. 9243 5700 i åbningstiden. Mail: hebs@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: Jan Unold (ansvarsh.), Marianne Dykær
Tegninger: Gerda Blaabjerg.
Gudstjenester og kirkelige arrangementer i Danmark: www.kirku.dk
og app'en "Kirkekalenderen"
Forsidefoto: As Kirke. Foto: Jan Unold

