Kirkebladet Marts, April, Maj 2020

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

Det sker...
Men der er denne gang 2 møder forud
for valget. Sæt derfor X i kalenderen
ved både 12. maj og 15. september. Og
tænk selv på, om arbejdet for din kirke
ikke er noget for dig.
Kampagnen forud for menighedsrådsvalget fokuserer på de mange muligheder,
som menighedsrådsmedlemmer har for
at påvirke vores lokale kirke. Sloganet
i år er: “Du bestemmer, hvad din kirke
kan”, og viser den mangfoldighed, det er
muligt at skabe i kirken. I positivt samarbejde og med respekt for hinanden kan
man nå langt. Med gode chancer for, at
det holder!
Der skal vælges 11 til menighedsrådet: 2
fra As, 3 fra Klakring og 6 fra Juelsminde
sogn. Samt nogle suppleanter fra hvert
sogn. Ud over de 11 valgte deltager vore
2 præster, en personalerepræsentant og
graveren i menighedsrådsmøderne.

2020 er et valgår
Ja, men i år er det valg til menighedsrådet for As, Klakring og Juelsminde sogne. Menighedsrådet varetager opgaver,
som angår dig, din familie og det nære
samfund. Vi er til at få fat i hvis du har
ønsker eller emner at tale med os om, og
det, vi arbejder med, er altid let tilgængeligt i kirkeblad, på hjemmesiden, ved
menighedsmøder og ved de åbne menighedsrådsmøder. Dagsordener og referater
fra møderne hænges altid op som opslag
i alle 3 sogne.

12. maj 2020: Offentligt orienteringsmøde om valg i alle sogne. Her skal menighedsrådet bl.a. orientere om arbejdet
i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler for valgforsamlingen og antallet af kandidater,
der skal vælges til menighedsrådet. Her
vil medlemmerne også fortælle om deres
erfaringer i menighedsrådsarbejdet i de
sidste 4 år og tilkendegive, om de ønsker
at stille op igen til den ny 4-års periode.
Alle folkekirkemedlemmer er velkomne
og kan stille spørgsmål. Fra dette møde
og frem til det næste kan der så arbejdes
på at finde interesserede kandidater til
mødet den 15. september. Mødet annonceres.

Lovgivningen om menighedsrådsvalg er
blevet moderniseret, så valgformen nu
ligner den form, menighedsrådet her er
blevet valgt på både for 4 år siden og for
8 år siden.
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Det sker...
Oplæsning på Birkelund
Kom og drik en kop kaffe mens du hører en god historie fra litteraturens store skatkammer. Det foregår i cafeen på
Birkelund kl. 10.30 følgende onsdage i
foråret:
4. marts, 1. april, 6. maj og 3. juni

15. september 2020: Valgforsamling.
Her afholdes valget til menighedsrådet,
og mødeformen minder om en generalforsamling i en forening.
Opstilling og valg af kandidater foregår på mødet. Kandidater præsenterer
sig, der er mulighed for debat, og der
gennemføres en skriftlig afstemning om
de opstillede kandidater. Resultatet af
afstemningen afgør, hvem der er valgt til
menighedsrådet fra hvert sogn. Loven gør
det muligt, at der efterfølgende udløses et
afstemningsvalg ved, at der indleveres en
liste med kandidater og stillere. I disse
tilfælde gennemføres et afstemningsvalg.
Mødet annonceres.

Folkekirkens Nødhjælp
Landsindsamling søndag den 8. marts
”Gå for klimaet - hvert skridt tæller”.
Årets indsamling går til verdens fattigste
som er hårdest ramt af klimaforandringerne. Pengene går bl.a. til beplantning af
træer, diger og dæmninger, og til sikring
af huse og veje, så de kan modstå vandmasserne og jordskred. Pengene går også
til vandpumper og vandrensningsanlæg,
der sikrer familier rent drikkevand, samt
nye afgrøder, der kan overleve tørke og
omskiftelige vejrforhold.

1. søndag i advent 2020: Det nye menighedsråd tiltræder og arbejdet kan gå i
gang for den nye periode.
Valgbestyrelse: Inge Bonde Jensen tlf.
40539380 (As sogn), Lene Vangsøe
Christensen tlf. 20627443 (Klakring
sogn), Søren Kallestrup tlf. 23614712
(fmd.) (Juelsminde sogn)
Yderligere information kan hentes på
www.menighedsraadsvalg.dk,
www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Har du lyst til at gå som indsamler i
et af vore tre sogne, kontakt da ElseMargrethe Friis-Nielsen på mail: emfriis@yahoo.dk eller tlf. 29 28 28 67.
Man er også velkommen til at kigge over
i Kirkebakkehuset efter gudstjenesten i
Juelsminde og se om der er en rute at gå.
Musikskolekoncert
Nogle af Musikskolens violin-og klaverelever optræder ved koncerten. Desuden
vil der være orgelmusik og orkesteret,
som består af 20 børn, unge og voksne,
spiller.
Koncerten finder sted onsdag den 11.
marts kl. 19.00 i Juelsminde Kirke.
Der er fri entré.

Søren Kallestrup
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Ord, håb og kærlighed

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. Vi synger fællessange og –salmer krydret med
solonumre af Trioen.
Arrangementet foregår tirsdag den 17.
marts kl. 14.30, hvor temaet er forårets
sange. Kaffe undervejs á 20,-

Litterært foredrag af sognepræst og litteraturanmelder ved JyllandsPosten
Henriette Bacher Lind.
Kommende menighedsrådsmøder
Møderne foregår i Kirkebakkehuset og
begynder kl. 17.00
Tirsdag den 24. marts
Onsdag den 22. april
Onsdag den 27. maj

”Ord synes stadig i stand til at påvirke
mennesker, det er utroligt, og måske er
lyset så ikke helt slukket i dem, måske er
der håb endnu, trods alt”.
Sådan står der i første bind af Jon Kalman
Stefánssons blændende trilogi om det
barske liv i Island for hundrede år siden.

Fællesspisning
Sidste fællesspisning i foråret er onsdag
den 25. marts kl. 18 i Kirkebakkehuset.
Tilmelding til Ellen Dam i uge 12, på tlf. 22
86 66 83 eller mail:
ellen@mariesminde.com

Sjældent er der skrevet så stærkt, smukt og
uafrysteligt om døden, livet, kærligheden
og ordenes magt til at forandre et menneskeliv som i ”Himmerige og helvede”,
”Englenes sorg” og ”Menneskets hjerte”.

Koncert med to kor
Regnbuekoret fra Kalundborg besøger Juelsminde og synger sammen med
Voksenkoret ved en koncert i kirken.
De to kor vil sammen synge tre sange fra ”Glasbjergene”, ”Morgensang
af Elverskud” samt tre sange fra
”Vadehavssuiten”. Derudover synger
hvert kor nogle sange.

I foredraget dykker jeg ned i alle tre romaner for at finde eksempler på, hvordan
livets store temaer sætter sig igennem hos
helt almindelige mennesker på klippeøen
i Atlanterhavet.
Foredraget foregår i Kirkebakkehuset,
onsdag den 11. marts kl. 19.00. Kaffe
20kr.
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Denne fortælling bygger på en række erindringer fra min lykkelige opvækst i 40’er
og 50’ernes nordlige Grønland. Hvad sker
der, når man bliver overrumplet af storm
midt i en kajakfangst på havet? Eller hvor
farligt bliver det, når kajakken angribes af
en såret hvalros?
Når solen viser sig igen efter 2½ måneders
fravær, bliver det et højtideligt øjeblik.
Den skønne vinter giver mulighed for
hundeslædekørsel på isen, men om foråret
kan det ofte blive en farefuld færd, da
isen smelter og bliver tynd. Jeg fortæller
om hverdagen i bygden. Hvordan jeg tør
mine frosne ører op. Den skønne sommer
med udflugter og fangstlejre. Hvorfor min
bror og jeg længes efter, at ravnene bliver
hvide. Hør om en tidsperiode i Grønland,
som stort set ikke eksisterer mere!
Arrangementet finder sted tirsdag den
21. april kl. 14.30 i Kirkebakkehuset.
Kaffe 20 kr.

Koncerten finder sted torsdag den 16.
april kl. 19 i Juelsminde Kirke.
Der er fri entré.
Højskoleeftermiddag
Erindringer fra min grønlandske barndom

Babysalmesang i Juelsminde Kirke
Foregår tirsdag kl. 10.30-11.15
Vi begynder den 5. maj og slutter den
16. juni.
Det er gratis at deltage. Husk et tæppe
eller dyne, dit barn kan ligge på.
Efter hver time er der en forfriskning i
Kirkebakkehuset. Kaffe/ te og brød koster 10 kr.
Har du og dit barn lyst til at være med, så
tilmeld dig til: Jette Foldø, tlf. 50511425,
jette@jafnet.dk eller Annelise Corydon
Frederiksen, tlf. 40135684,
annelise@groenvej33.dk

Bendt Josvassen viser gamle billeder, synger en grønlandsk kælesang, spiller polka
på harmonika og fortæller med udgangspunkt i sin bog Når ravnene bliver hvide:
Vil du med på en spændende rejse til et
lille fangersamfund i Grønland?

5

Det sker...
Foredrag med Sørine Gotfredsen

Foråret synges ind i Juelsminde
Foråret er godt på vej og får et ekstra
skub fremad, når Voksenkoret sammen med Pigekoret giver forårskoncert i
Juelsminde Kirke.
Programmet vil være meget varieret og
indeholde både danske og engelske sange. De to kor synger hver for sig samt
fællessange. Korene ledes af organist
Annelise Corydon Frederiksen og Peter
Oest medvirker på cello.
Menighedsrådet serverer en forfriskning
efter koncerten
Koncerten finder sted torsdag den 14.
maj kl. 19.00
”Stemningsmelodier” musikken er af
Kai Normann Andersen

Vi lever i lidt risikofyldte tider, hvor der
kan opstå kløfter mellem os, fordi vi
vænner os til at dyrke forskellighederne
og rettighederne og ønsket om at blive
æret som netop mig. Men vi må ikke lade
de individuelle modsætninger fylde for
meget, og kristendommen er i sig selv den
tiltale, der binder os sammen på tværs af
alt. Med sin seneste bog Tolv Tiltaler forsøger Sørine Gotfredsen at gøre det klart,
hvor meget af det, vi taler om lige fra
kønsideologi, til kronprins og værdidebat
har tråde til kristendommen.

"Hvis du vil møde mig før natten er forbi,
så mød mig i en stemningsmelodi…"
Mange, måske især fra den ældre generation, vil nok straks kunne fremkalde
en ganske bestemt melodi blot ved lyden af disse ord; nemlig Kai Normann
Andersens sødmefyldte toner og lyden af
sort-hvide gamle danske film.

Foredraget foregår i Kirkebakkehuset,
tirsdag den 13. maj kl. 19.30.
Kaffe 20 kr.

Denne melodi - og over 900 andre skrev den myreflittige hit-komponist Kai
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Ny hjemmeside!
Vi har fået ny hjemmeside, så kig ind
på www.as-klakring-juelsminde-sogne.
dk, her kan du finde oplysninger om kirkerne, hvornår der er gudstjenester og
arrangementer samt oplysninger om kirkegårdene, diverse kontaktoplysninger og
meget mere.

Normann i sin storhedstid i årene 1920 til
1960. Revysange som ”Du gamle måne”,
”Glemmer du så husker jeg” og ”Man
binder os på mund og hånd”. Sange som
i dag har status som ikoniske evergreens, og hvoraf nogle er udvalgt til både
Kulturkanonen og Højskolesangbogen.
Duo Askou//Andersen (violin og accordeon) spiller gode, enkle melodier i stilfulde, instrumentale arrangementer.

Besøg af præsten
Man er altid velkommen til at kontakte
præsten for et besøg.
Jan Unold, 75 69 01 50
Marianne Dykær, 24 24 05 26

Udover de to musikeres tætte og virtuose
sammenspil er deres varemærke også en
altid oplysende og underholdende koncertformidling og historiefortælling undervejs.
Koncert i Juelsminde Kirke tirsdag den
26. maj kl. 19.30. Entré 50 kr.

Sogneudflugt 14. juni
Årets udflugt går til Sønderjylland i anledning af 100-året for genforeningen.
Vi besøger bl.a. Sønderborg Slot og frokost spises i Alsion. Når tiden nærmer
sig vil der være yderligere information
at finde på hjemmesiden samt annonce
i Ugeavisen. Tilmelding sker til præstesekretær Helle Bruun Sørensen, hebs@
km.dk eller i telefontiden tirsdag den
26/5 kl. 10-14 og torsdag den 28/5 kl. 1215 på tlf. 92 43 57 00
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Konfirmation 2020
Juelsminde Kirke
d. 26. april 2020 kl. 9.00
Amelia Rauhe Tønnesen
Astrid Goldenbæk Larsen
Emma Sommer
Jakob Dahl
Jan Kissi Clausen
Julie Juhl Clausen
Lea Cecilie Kjær
Maria Koefoed Nielsen
Mikkel Leth Kristiansen
Naja Lilholm Jepsen
Nicki Berggren Bertelsen
Patrick Frederik Møller Frandsen
Rasmus Jødal Larsen
Tor Bach Mejlby
Victoria Foder Nonnegaard
Victoria Holst Bendfeldt

Juelsminde Kirke
d. 26. april 2020 kl. 11.00
Anna Valentin Hansen
Caroline Billeshof-Hansen
Emil Kristian Stenkjær Kragh
Emilius Kirkegaard Christiansen
Kristian Høgh Kristensen
Magnus Kørup Hedeager
Mathilde Østergaard Madsen
Mille Fogh Tobiasen
Rasmus Møller Wittendorff
Sarah Bjerregaard Struve
Thomas Bak Unold
Tobias Trier
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As Kirke
d. 3. maj 2020 kl. 10.30
Asbjørn Stensgaard Vahl
Emelie Vermeirsche Karlsen
Esther Hannibal Kragborg Eriksen
Frederikke Anita Skytte
Julie Connie Jepsen
Karl Allesen Rasmussen
Kathrine Kjær Larsen
Krestoffer Gustav Faaborg Sckerl
Maja Wiin Kørup Pedersen
Mik Årup Künell
Niels Henrik Gundelach
Oscar Bjørnholdt Jensen

Klakring Kirke
d. 10. maj 2020 kl. 10.30
Bella Baxter Sandgaard
Iben Blaabjerg Møller
Lukas Sejer Bjerregaard
Malthe Dollerup
Mie Geer Kraul
Mie Juhl Pedersen
Viggo Høllsberg Korsholm
Viktor Ulrik Lindstrøm
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Gudstjenestetider og kalender
Dato

As

Klakring

1. marts
1. søndag i fasten

9.00 Dykær

10.30 Dykær

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp

10.30 Dykær,
Birkelund oplæsning
10.30 Unold
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
19.00 Foredrag,
Kirkebakkehuset

4. marts
8. marts
2. søndag i fasten

9.00 Unold
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp

11. marts
15. marts
3. søndag i fasten

10.30 Dykær

9.00 Dykær
14.30 Sangeftermiddag, Kirkebakkehuset

17. marts
22. marts
Midfaste

10.30 Unold

9.00 Unold

10.30 Unold
10.30 Unold, Birkelund oplæsning

1. april
5. april
Palmesøndag
9. april
Skærtorsdag
10. april
Langfredag
12. april
Påskedag
13. april
2. påskedag

9.00 Unold
18.00 Fællesspisning,
Kirkebakkehuset

25. marts
29. marts
Mariæ bebudelses dag

Juelsminde

9.00 Dykær
10.30 Dykær

10.30 Dykær

15.30 Stormly, Dykær 17.00 Dykær

10.30 Dykær

10.30 Unold

9.00 Unold

9.00 Unold

10.30 Unold
10.30 Dykær

16. april

19.00 Koncert

19. april
1. søndag efter påske

10.30 Unold

9.00 Unold
14.30 Højskoleeftermiddag , Kirkebakkehuset
9.00 Konfirmation,
Dykær
11.00 Konfirmation,
Unold

21. april
26. april
2. søndag efter påske
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Dato

As

Klakring

10.30 Birkelund,
Unold

29. april
3. maj
3. søndag efter påske

10.30 Konfirmation,
Unold
10.30 Dykær, Birkelund oplæsning

6. maj
8. maj
Bededag
10. maj
4. søndag efter påske

10.30 Unold
10.30 Konfirmation,
Dykær
19.00 Offentligt
orienteringsmøde vedr.
menighedsrådsvalget,
Kirkebakkehuset
19.30 Foredrag, Kirkebakkehuset

12. maj
13. maj
14. maj
17. maj
5. søndag efter påske
21. maj
Kristi himmelfarts dag
24. maj
6. søndag efter påske

Juelsminde

19.00 Forårskoncert
9.00 Unold

10.30 Unold
10.30 Dykær

10.30 Dykær

9.00 Dykær

26. maj

19.30 Koncert

27. maj

10.30 Birkelund i
Juelsminde Kirke,
Dykær

28. maj
31. maj
Pinsedag
1. juni
2. pinsedag

10.00 Stormly, Unold
9.00 Unold

10.30 Dykær

10.30 Unold
10.30 Unold
10.30 Unold, Birkelund oplæsning

3. juni
7. juni
Trinitatis

9.00 Unold
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10.30 Unold

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
92435700 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, Marianne Dykær (ansvarsh.)
Tegninger: Gerda Blaabjerg.
Gudstjenester og kirkelige arrangementer i Danmark: www.kirku.dk
og app'en "Kirkekalenderen"
Forsidefoto: Forår ved As Kirke. Foto: Marianne Dykær

