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AS-KLAKRING-JUELSMINDE

Det sker...
Årstidssange- sangeftermiddag
Vi synger fællessange og –salmer
krydret med
solonumre af
Trio Juelsminde,
som er organist
Annelise Corydon
Frederiksen og
kirkesangerne
Jette og Erik
Foldø.
Tirsdag den 4. september i Kirkebakkehuset, kl. 14.30.
Kaffe: 20,- kr.

Trioen består af: Pojken Flensborg, organist i
Uldum Kirke. Han har spillet i flere jazz sammenhænge både som solist og som sideman.
Anette Buonaventzen har sunget professionelt i 20 år i ind- og udland, med bigbands,
symfoniorkestre i små konstellationer og i
forskellige genrer.
Ulrik Bust har primært beskæftiget sig med
rock, pop, blues, soul og rock’n’rol. Han
har spillet og indspillet med en lang række
danske og udenlandske artister som Peter
Belli, Anne Linnet og Henning Stærk.
Tirsdag den 11. september kl. 19.30
Klakring Kirke.
Entré 50 kr.

Kommende oplæsninger på Birkelund
kl. 10.30:
Onsdag den 5. september, Dykær
Onsdag den 3. oktober, Unold
Onsdag den 7. november, Dykær
Maleriudstilling
I august–oktober udstiller Helle Aarslev
Andersen, Glud, og Karen Olesen,
Palsgaard, malerier i Kirkebakkehuset.
De 2 kunstnere maler sammen og er begge inspireret af naturen – og ikke mindst
træer, og eksperimenterer med moderne
udtryksformer.
Mød kunstnerne i Kirkebakkehuset
søndag den 9. september kl. 11.30-12.30.

Spisning for ældre og enlige
Fællesspisning i Kirkebakkehuset kl. 18.0020.30 følgende dage:
12. september hvor menighedsrådsformand
Søren Kallestrup fortæller om folkekirken,
og hvordan den hænger sammen lokalt og
på landsplan.
10. oktober med Irma Ravn, der underholder med ”Mine 60 år i Juelsminde”.
Tilmelding er nødvendig, men kan først ske,
når spisningen annonceres.
Deltagerantallet er sat til 50.
Tilmelding til Ellen Vallentin Dam, tlf. 2286
6683, mail: ellen@mariesminde.com.

Den Nye Salmetrio fortolker
Leonard Cohen
Den Nye Salmetrio præsenterer sange på
engelsk, og fortolkninger fra den danske
hyldestudgivelse ”På Danske Læber” hvor
en række kendte danske sangskrivere har
skrevet danske tekster til Leonard Cohens
eftertænksomme sange.
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klaver til. Der er
fart over feltet,
og det er faktisk
også temmelig
underholdende.
Musik og sang
bliver man glad
af.
Udvalget
veksler mellem nye og gamle sange.
Jacob Tybjerg er højskolelærer på Uldum
Højskole og har igennem de sidste mange
år, holdt foredrag og lavet sangaftener over
hele landet.

Spillemandsmesse
Spillemandsmessen er en gudstjeneste
iklædt dansk folkemusik. Teksten er skrevet
af Holger Lissner. Musikken er komponeret
af Ivan Bjerre Damgård og Michael Sommer, med udgangspunkt i dansk traditionel
dansemusik.
I 2004 skulle Danske Kirkedage afholdes
i Roskilde, og Spillemandsmessen blev
første gang spillet og sunget i gården til
Palæet, Roskilde bispegård, i forbindelse
med åbningen af Danske Kirkedage. Det
er tredje gang, Spillemandsmessen opføres
i Juelsminde kirke. Kirkens Voksenkor og
Marianne Dykær medvirker.
Juelsminde Kirke søndag den 16. september kl. 16.00

Salmesangsaften
Vi vil atter mødes til en salmesangsaften,
denne gang i As kirke den 9. oktober kl.
19.00.
Denne aften vil vi synge både fra salmebogen og tillægget , 100 salmer. Det vil være
kendte som ukendte salmer vi giver os i kast
med. Organisten leder os musikalsk gennem
aftenen og sognepræsterne vil på skift knytte en kommentar til de udvalgte salmer.

Høstgudstjeneste
Søndag den 23.
september fejrer
vi høstgudstjeneste
i kirkerne, hvor
kirkerne er smukt
pyntede i efterårets farver og Lillekoret
medvirker.
Kl. 9.00 i Juelsminde Kirke
Kl. 10.30 i Klakring Kirke
Kl. 16.00 i As Kirke
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp

Peter AG i Stouby Kirke
I et samarbejde
mellem BjerreStenderup-Nebsager,
Stouby-Hornum,
Ørum-DaugårdUrlev, Glud, Barrit,
Vrigsted og
As-KlakringJuelsminde sogne er
arrangeret en aften med Peter AG i
Stouby Kirke mandag den 22. oktober
kl. 19.30.
Peter AG vælger salmer fra salmebogen og
sange fra højskolesangbogen, ligesom han
fortæller om sangene og om sin tro. Alle er
velkommen. Der er fri entre.

Sangaften med Jacob Vestager Tybjerg
Fællessang med fart over feltet og klaverspil der rykker tirsdag den 25. september
kl. 19.30 i Kirkebakkehuset.
En sangaften med Jacob Tybjerg tager
tilhøreren med på en rundtur i højskolesangbogen. Jacob Tybjerg ynder at fortælle
historier undervejs og komme med betragtninger om, hvorfor han synes det er så vigtigt at synge og i særdeleshed synge sammen. Han tager udgangspunkt i 18. udgave
af højskolesangbogen. Han spiller selv på
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BUSK gudstjeneste 28. oktober kl. 10.30
i Juelsminde Kirke
BUSK står for Børn Unge Sogn og Kirke og
er en gudstjeneste for hele familien.
FDF medvirker ved gudstjenesten og årets
tema er ”at være tegnet i Guds hånd”

gaard er pionerer og specialist indenfor 6
kølle marimbateknik, hvilket har gjort ham
efterspurgt til kurser i mange lande. Han
jonglerer med både 4 og 6 køller hen over
marimbaen, så koncerten er en oplevelse for
både øjne og ører.
Juelsminde kirke den 4. november kl.16.
Entré 50 kr.

Sangaften på Hellebjerg Idrætsefterskole
For at være med til at markere og fejre Spil
Dansk Dagen inviterer menighedsrådet til
sangaften på Hellebjerg Idrætsefterskole.
Juelsminde Kirkekor synger danske sange.
Efter kaffepausen er der mulighed for at
ønske. Det vil være rigtig dejligt, hvis man
selv kan medbringe en Højskolesangbog.
Torsdag den 1. november kl. 19.00.
Fri entré, dog koster kaffe og kage 40 kr.

Matador i ord og toner
– Et koncertforedrag
Musikken,
der indgår
i Matador,
er et relativt
uudforsket
område,
som Toner
af Guld
med stor
entusiasme
har kastet sig over. Tidens toner med
Marguerite Viby, Leo Mathiesen, Lulu
Ziegler og Ib Schønberg understreger stemninger af glæde, vemod, munterhed og
drama. Det samme gør Rødes bryllups-optræden, de tyske soldaters traurige lieder
samt indslag på Postgaarden af finkulturel
karakter. Toner af Guld guider publikum
på en musikalsk tidsrejse fra 1929-47.
Numrene bindes sammen af små fortællinger om TV-succesen, musikken og perioden, og der afrundes på festlig vis med
Konsulinde Holms sølvbryllupspoesi på
”Sølvstænk i det gyldne hår”.
Den midtjyske duo, Toner af Guld, består
af ægteparret Helle og Dynes Skovkjær –
en klassisk sopran og en klaverspillende
bedemand.
Kirkebakkehuset tirsdag den 6. november kl. 14.30.
Kaffe og kage til 20 kr.

Marimbakoncert
Den latinamerikanske musik ligger godt for
marimbaen, så Kai Stensgaard spiller bl.a.
et uddrag af Ariel Ramirez's ”Misa Creolla", Argentinsk Tango og folkemusik fra
Mexico. Koncerten byder på musik af bl.a.
japanske komponister og af Kai Stensgaard
selv. Under koncerten spilles også på det nye
danske slagtøjsinstrument, Aluphonen, som
han er medopfinder af.
Kai Stensgaard har igennem de seneste
20 år rejst verden rundt med koncerter i
bl.a. Royal Festival Hall i London, Simon
Bolivár Concerthall i Mexico City og The
National Concert Hall i Taiwan. Kai Stens-
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sætte sig i Sydkorea,
hvor hendes mand
havde fået arbejde,
og er i dag bosat i
byen Busan.
Når Lisbet besøger
Danmark, er hun en
yndet foredragsholder, der fortæller om livet i Sydkorea, der
er meget forskelligt fra danske forhold. Det
vil de mange fotos også vise.
Lisbet Bratland vil onsdag den 28. november kl. 19.30 i Kirkebakkehuset fortælle os om de aktuelle politiske tilstande
og levevilkårene i Sydkorea.

1. verdenskrigs afslutning fejres.
Den 11. november kl. 10.00 markeres
100-året for afslutningen på 1. verdenskrig
med gudstjeneste i Juelsminde kirke. Der
er al mulig grund til at mindes afslutningen på en krig, som måske mere end noget andet, har præget den vestlige verden.
Gudstjenesten begynder denne dag klokken 10.00, sådan at vi kan være færdige
med gudstjenesten inden klokken 11.00,
hvor kirkeklokkerne både i Juelsminde kirke og i mange andre kirker i hele landet
vil ringe.
Foredrag om Peter Bastian
Helle Skaarup,
forstander på
Løgumkloster
Refugium, holder foredraget ”Altid allerede
elsket – set fra sidelinjen”. Foredraget tager
udgangspunkt i hendes liv med nu afdøde
musiker og forfatter Peter Bastian.
”Vi fik 7 år sammen, og jeg vil gerne dele
ud af alle de gaver, som jeg fik gennem mit
møde og ægteskab med Peter” siger Helle
Skaarup.
Bevidstheden som ressource og samarbejdspartner har været et omdrejningspunkt, og undervejs i fortællingen kommer
vi omkring meget mellem jord og himmel,
høresansen, sjæle-om-sorg, naturens milde
gaver, sproget, nærvær, skabende fællesskaber, at stå i det åbne, tro, livet og døden.
Helle Skaarup prædiker i Klakring Kirke
den 18. november kl. 14.00 og holder
derefter foredraget i Klakring Graverhus.

Ændringer på Klakring kirkegård.
Der vil gennem det næste års tid blive foretaget en del tilpasning på Klakring kirkegård. Dette skyldes, at der gennem en længere periode har været en del hjemfaldne
gravsteder.
For at få kirkegården til at fremstå samlet
og harmonisk er vi derfor i gang med en tilpasningsproces, hvor for stor beplantning
vil blive beskåret eller fjernet. På en del
af de tomme gravsteder vil hækkene blive
fjernet, og de vil blive lagt i græs, og der vil
bl.a. blive plantet blomstrende træer.
Omkring det tidligere graverhus har nogle
af de store træer rødder, som er ved at gøre
skade på huset. Træerne vil blive fjernet og
erstattet af noget andet.
Der kan blive en periode, hvor det kan
blive lidt bart at besøge kirkegården, men
personalet vil gøre deres bedste for at den
periode bliver så kort som mulig.
Venlig hilsen Kirkegårdsudvalget
Begravelser 2018
På grund af den nye persondatalov vil navne
på de, der er begravede fra de tre sogne, ikke
længere fremgå i kirkebladet.

Sydkorea
Journalist Lisbet Bratland har boet i Belle
og været ansat på TV Syd. Hun valgte for
nogle år siden at blive free-lance og at bo-
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Kirkedøren i Klakring
Forsidebilledet er Klakrings nye flotte kirkedør. Et indbrud i 2017 nødvendiggjorde en
udskiftning. Menighedsrådet besluttede, at
få udført den nye dør i oprindelig stil. Det
blev derfor en 2-fløjet, malet plankedør med
synlige indvendige revler og skråbånd samt
nye håndsmedede hængsler og lukke-beslag.

Menighedsrådsmøder:
*) Tirsdag den 18. september kl. 17.00 Kirkebakkehuset. Kl. 19.00 offentligt møde med
menighedsrådets årsberetning
Tirsdag den 24. oktober kl. 17.00 Klakring
graverhus
Onsdag den 21. november kl. 17.00 Klakring
graverhus

Våbenhuset er fra 1870 og med udgangspunkt
i et fotografi fra begyndelsen af 1900-talllet,
samt af tegninger og fotos af døre og beslag
i tilsvarende landsbykirker på egnen, tegnede
bygningssagkyndige Ejgild Johansen udkast
til hængsler og lukketøj. Den smukke blå
farve er ligeledes valgt med udgangspunkt
i traditionerne for rødstenskirker. Så kig blot
forbi Klakring Kirke og se nærmere på den
nye gamle dør!

Besøg af præsten
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

2. september
14. søndag efter trinitatis

Klakring

Juelsminde

10.30 Unold

9.00 Unold
14.30 Kirkebakkehuset, Årstidssange
10.30 Unold
11.30 Kirkebakkehuset,
maleriudstilling & kaffe

4. september
9. september
9.00 Unold
15. søndag efter trinitatis
19.30 Den nye Salmetrio

11. september
12. september

18.00 Fællesspisning

16. september
10.30 Unold
16. søndag efter trinitatis

16.00 Dykær
Spillemandsmesse
*) 17.00/19.00
Menighedsrådsmøde

18. september
19. september

10.30 Unold, Birkelund
10.00 Dykær
Stormly, Høst
10.30 Dykær
Høst

20. september
23. september
16.00 Dykær
17. søndag efter trinitatis Høst
25. september
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9.00 Dykær
Høst
19.30 Sangaften i
Kirkebakkehuset med
Jacob Tybjerg

Dato

As

30. september
18. søndag efter trinitatis
7. oktober
9.00 Dykær
19. søndag efter trinitatis
19.00 Salmesangsaf9. oktober
ten ved sognepræsterne

Klakring

Juelsminde

9.00 Unold

10.30 Unold
10.30 Dykær

10. oktober

18.00 Fællesspisning

14. oktober
20. søndag efter trinitatis
21. oktober
10.30 Unold
21. søndag efter trinitatis

9.00 Dykær

10.30 Dykær
9.00 Unold

22. oktober
Fællesarrangement i
Bjerre-Herred.
Peter A.G. i Stouby Kirke
kl. 19.30
28. oktober
22. søndag efter trinitatis
31. oktober
1. november
4. november
Alle Helgens dag

19.00 Dykær

10.30 Dykær

6. november
11. november
24. søndag efter trinitatis
14.00 Dykær, Helle
Skaarup prædikant.
Foredrag i graverhuset

18. november
25. søndag efter trinitatis
25. november
Sidste søndag i kirkeåret

9.00 Dykær

10.30 Dykær
10.30 Dykær, Birkelund
19.30 Kirkebakkehuset, Lisbet Bratland

28. november

2. december
1. søndag i advent

10.30 Dykær, Børnegudstjeneste (BUSK)
10.30 Schiang, Birkelund
19.00 Spil Dansk på
Hellebjerg
10.30 Unold
16.00 Marimba koncert
14.30 Kirkebakkehuset, Matador i lyd og
toner
10.00 Unold og Dykær
Markering af 100året
for 1. verdenskrigs
afslutning

15.30 Dykær, As
Friskole går Lucia.
Juletræstænding i
Overby kl. 17.00

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
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 på 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. 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.
Gudstjenester og kirkelige arrangementer i Danmark: www.kirku.dk
og app'en "Kirkekalenderen"
Forsidefoto: Den nye kirkedør i Klakring. Foto: Ejgild Johansen

