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AS-KLAKRING-JUELSMINDE

Det sker...
Foredrag 3. september kl. 19.00 i
Kirkebakkehuset
Kom og hør Astrid Ishøi, der er kendt fra
tv-programmet ”Alene i vildmarken", fortælle
om sine fantastiske oplevelser i vildmarken:
om at have Gud med og have tid med ham,
om forskellen på at være alene og ensom, om
vild natur og smukke solopgange, om vinderinstinkt og forventninger, om glæde, taknemmelighed, frihed og meget mere.

Koropstart
Efter en lang sommerferie begynder korene
ved Juelsminde Kirke igen. 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.-7.klasse. De synger kl. 15.15-16.00.
Torsdag aften mødes voksenkoret kl. 19.0021.00. Det er gratis at synge i korene.
Første øvedag er torsdag den 22. august for
Voksenkoret og den 29. august for børneog juniorkoret.
Både ”gamle” og nye sangere er meget velkomne. I Voksenkoret mangler der særligt
mænd.

En god historie og en kop kaffe på
Birkelund.
Den første onsdag i måneden mødes vi
kl. 10.30 på Birkelund over en kop k
 affe
og god historie fra litteraturens skat
kammer. Kirkens præster står på skift for
oplæsningen. Alle er velkomne.
4. september kl. 10.30 Dykær
2. oktober kl. 10.30 Unold
6. november kl. 10.30 Dykær

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, har vi fået lov til at rykke
ind i parkens teltpavillon. Voksenkoret
medvirker og årets prædikant er Jan Unold.
Efter gudstjenesten serveres der kaffe. Husk
klapstol eller tæppe til at sidde på!
Astrid i vildmarken

Fra kirke til kirke
Historiker og mangeårig redaktør ved
Nationalmuseets store værk Danmarks
Kirker, Niels Jørgen Poulsen, undersøgte i
2010-11 vore tre dejlige kirker, hvilket der

(foto: United Production Aps)
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kom en bog ud af. Søndag den 15. september kl. 9.00 får vi besøg af Niels Jørgen
Poulsen der med sin store viden har meget at fortælle om alle tre kirker både hvad
angår bygning, kalkmalerier, inventar og
gravminder. Hvert sted begynder med en
tur rundt om kirken og derefter studerer
vi, hvad der er at se i selve kirkerummet.
Dagen begynder i Klakring Kirke med
gudstjeneste kl. 9.00, derefter en kop stående kaffe, kl. 10.00 fortælling ved Niels
Jørgen Poulsen. Herefter kører vi til As
Kirke, hvor fortælling begynder kl. 11.00
og i Juelsminde begynder vi med en sandwich kl. 12, hvorefter vi hører om kirken.
Arrangementet forventes færdigt kl. 13.00.
Man er fri til at deltage i hele eller dele af
arrangementet.

baby
salmesang, og Juelsminde Kirke er
ingen undtagelse. Der starter et nyt hold
op tirsdag den 24. september og forløbet
slutter den 19. november.
Det er gratis at deltage og efter hver time er
der en forfriskning, som koster 10 kr.
Holdet ledes af kirkesanger Jette Foldø og
organist Annelise Corydon Frederiksen,
som tager imod tilmeldinger.
Spisning for ældre og enlige
Efterårets fællesspisninger holdes kl. 18.0020.30 i Kirkebakkehuset som følger:
25. september, hvor Christian Schiang vil
fortælle om sin tid som feltpræst i Bosnien.
23. oktober vil Erik Foldø fortælle om sit
arbejde i Frankrig
4. december julehygge med sange ved Jette
og Erik Foldø samt med Jytte Kragh.
Tilmelding 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.

Maleriudstilling
Mød Marianne Dam Hansen, som udstiller i perioden august til november, i
Kirkebakkehuset søndag den 22. september kl. 11.30.
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.
Arrangementet foregår tirsdag den 24.
september kl. 14.30, hvor temaet er efterårets sange.
Der serveres eftermiddagskaffe undervejs.

Koncert med Janne
Mark - s almefornyeren
fra Danmark
Janne Mark udgav hun
sit første meget velanmeldte salmealbum
’Salmer fra broen’ hvorfra bla. salmen ’Et hus
at komme til’ stammer.
Ved koncerten spiller
Janne Mark Trio og Kirkens Voksenkor
medvirker på to salmer.
Koncerten finder sted søndag den 29.
september kl. 16 i Juelsminde Kirke.
Entré 50 kr.

Babysalmesang i Juelsminde kirke
I rigtig mange kirker landet over er der
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Stouby var mindst to personer med og det
var Grevinde på Rosenvold Lillie Rantzau
og lægefrue Edith Spanfelt.
Rutebilejer Svend Nielsen Stouby deltog
med 3 rutebiler i aktionen.
Der serveres eftermiddagskaffe til 20kr.
undervejs.
Efterårskoncert med KorDania
KorDania har base i Jelling og er oprindeligt opstået omkring læreruddannelsen på
det traditionsrige seminarium.
Der er lagt op til en medrivende koncertoplevelse, når KorDania kommer til
Juelsminde Kirke søndag den 6. oktober
kl. 16.
Entré 50 kr.

Børnegudstjeneste torsdag den 31. oktober 2019 kl. 16.30 i Juelsminde Kirke
Dagens tema er Alle Helgen – fordi børn
også tænker over døden og flere har mødt
den.
En kort gudstjeneste, hvor børnekorene
fra Juelsminde, Barrit og Glud medvirker.
Minikonfirmander fra hele kommunen har
deltaget i et projekt ”livsvæven” som udstilles denne dag.
Efter gudstjenesten serveres der suppe udenfor og efterfølgende inviterer FDF’erne på løb/
skattejagt. Hele arrangementet sker i et samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen
i Hedensted Kommune, der har et tværkommunalt projekt ”Årstidernes Højtider”,
hvor der i år er fokus på Alle Helgen.

Højskoleeftermiddag - De Hvide Busser
på Møgelkær

Foredrag tirsdag den 8. oktober kl.
14.30-16.30 ved Vagn Nedergaard fra
Møgelkær Museum.
Den 20.-21. april 1945 hjemførte en nyligt
udrustet og hvidmalet armada af DSBbusser, private rutebiler, ambulancer og
andre køretøjer de sidste ca. 4.200 nordiske
fanger fra Neuengamme. Heraf blev de ca.
2.200 kørt til Møgelkær hvorfra de efter at
være blevet forplejet i flere dage - transporteres videre til Sverige. De sidste fanger
forlod Møgelkær omkring 1.-2. maj 1945.
Opholdet var nødvendigt, for de tidligere fanger var plaget af tyfus og dysenteri i alvorlig grad. DKB (Danske kvinders
beredskab) deltog i plejen af de syge. Fra

Sangaften på Hellebjerg Idrætsefterskole
For at være med til at markere og fejre Spil
Dansk Dagen inviterer menighedsrådet til
sangaften på Hellebjerg Idrætsefterskole.
Der bliver denne aften rig mulighed for at
synge en række danske sange. Juelsminde
Kirkekor vil indlede aftenen med at synge en række danske sange. Derefter bliver der en pause, hvor der serveres kaffe
og kage. Efter pausen er der mulighed for
at være med til at synge sin yndlingssang,
idet de fremmødte må komme med forslag
til sange fra Højskolesangbogen. Det vil
være rigtig dejligt, hvis man selv kan medbringe en Højskolesangbog. Jytte Kragh
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medvirker på klaver og Annelise Corydon
Frederiksen akkompagnerer sangene på
violin. Arrangementer finder sted torsdag
den 31. oktober kl. 19.00.
Der er fri entré, dog koster kaffe og kage
40 kr.

Maleriudstilling
I november, december og januar
måneder vil Aase
Brix Andersen
fra Børkop udstille sine farveglade
malerier i Kirkebakkehuset.
Mød Aase Brix Andersen i Kirkebakkehuset søndag den 10. november kl. 11.30.

Forløsning under narkose – Karen Blixen
og kristendommen
Foredragsaften tirsdag den 5. november
kl. 19.00
Karen Blixens forhold til
kristendommen er præget
af en mærkelig dobbelthed. Store dele af hendes
forfatterskab kan læses
som ét langt opgør med
kristendommen, sådan
som hun mente at finde den repræsenteret
hos Martin A. Hansen og kredsen omkring
tidsskriftet Heretica. De savnede i Blixens
øjne sansen for det magiske og det erotiske
og reducerede ifølge hende fejlagtigt frelsen
til en ”forløsning under narkose”, hvor der
ikke forudsættes nogen indsats fra det menneskes side, der skal frelses. Det interessante
er imidlertid, at vi i andre fortællinger af
Blixen finder en positiv fremstilling af netop
tanken om den uendelige, betingelsesløse
nåde, der intet forlanger af os, men ”deklarerer almindelig amnesti”.
Foredraget bliver holdt i en let tilgængelig
form og forudsætter ikke, at man har læst
Blixen. Foredraget vil lægge op til filmaftenen ugen efter, hvor vi ser Babettes
Gæstebud. De to arrangementer kan dog
opleves uafhængigt af hinanden.
Foredragsholder David Bugge er lektor i Teologi ved Aarhus Universitet, hvor han bl.a.
arbejder med forholdet mellem litteratur og
kristendom.

Filmaften
Tirsdag den 12. november kl. 19.00 i
Kirkebakkehuset vises Babettes Gæstebud.
Filmen bygger på Karen Blixens novelle af
samme navn. Det er fortællingen om en
fransk kvinde der kommer til et lille vestjysk
samfund med streng pietisme hos et par
ugifte provstedøtre, hvor hun får lov at bo
i flere år og hjælpe med husholdningen.
Hendes egne evner som gourmetkok er
dog ukendte i det lille samfund indtil hun
en dag arrangerer et himmelsk måltid for
lokalsamfundet.
Der serveres en let tapasanretning. Tilmelding 4.-7. november inden kl. 15.00
til præstesekretær Helle Bruun Sørensen,
hebs@km.dk eller i telefontid tirsdag kl.
10.00-14.00 og torsdag kl. 12.00-15.00 på
92 43 57 00. Pris 50,På sporet af gudstjenesten
Oplæg ved sognepræst, Jan Unold, den 19.
november kl. 19.00
Der foregår i disse år en vældig diskussion
i folkekirken om gudstjenesten og de kirkelige ritualer. Der nedsættes udvalg, laves
forsøgsordninger og udgives rapporter og
pamfletter. Det er på flere leder og kanter
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altid sundt og godt at stille spørgsmål til
”det vi plejer”, men det viser sig også ofte,
at på netop dette område, er det mere end
svært at blive enige.

Høstgudstjenester
Igen i år markeres det, at årets høst er i hus.
Kirkerne er pyntet i årstidens farver, og vi
synger de kendte og elskede salmer som det
hører sig til. Efter gudstjenesterne serveres
en forfriskning i våbenhuset. Klakring 9.00,
As 10.30 og Juelsminde 16.00.

Aftenens oplægsholder vil, med udgangspunkt i en beskrivelse af den nuværende
gudstjenesteform, give nogle forslag til
forandringer. Tanken med denne aften er
både at klæde tilhørerne bedre på til den
igangværende diskussion, og samtidig få en
dialog i gang om eventuelle forandringer af
gudstjenesten. Uanset om du elsker gudstjenesten i sin nuværende form eller synes,
at det hele skal laves om, så vil der blive rig
lejlighed til at stille spørgsmål og give sin
holdning til kende.

Allehelgensdag
Den 3. november er der allehelgensguds
tjenester i vore tre kirker, med mulighed for
at tænde lys og mindes dem man har mistet.
Gudstjenester Birkelund
18. september kl. 10.30 Unold
30. oktober kl. 10.30 Dykær
27. november kl. 10.30 Unold

Gudstjenestetider og kalender
Dato

As

Klakring

28. august
1. september
11. s e trinitatis

Juelsminde
17.00 Unold/Dykær
Børnegudstjeneste

10.30
Friluftsgudstjeneste,
Palsgaard, Unold
19.00 Foredrag,
Kirkebakkehuset
10.30 Oplæsning
Birkelund, Dykær

3. september
4. september
10.00 Unold, Høstgudstjeneste, Stormly

5. september
8. september
12. s e trinitatis

10.30 Unold, Høst

9.00 Unold, Høst

16.00 Unold, Høst

15. september
13. s e trinitatis

11.00 Fortælling om
kirken

9.00 Dykær
10.00 Fortælling om
kirken

12.00 Fortælling om
kirken

18. september
22. september
14. s e trinitatis

10.30 Unold, Birkelund
10.30 Unold
11.30 Maleriudstilling
14.30 Sangeftermiddag, Kirkebakkehuset
18.00 Fællesspisning
Kirkebakkehuset

9.00 Unold

24. september
25. september
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Dato

As

Klakring

29. september
15. s e trinitatis

10.30 Dykær

2. oktober
6. oktober
16. s e trinitatis

9.00 Unold

8. oktober
13. oktober
17. s e trinitatis
20. oktober
18. s e trinitatis

9.00 Dykær
10.30 Unold

10.30 Dykær

31. oktober
16.30 Unold

10.30 Unold

10.30 Dykær
19.00 Foredrag
Kirkebakkehuset
10.30 Oplæsning
Birkelund, Dykær
10.30 Unold
11.30 Maleriudstilling
19.00 Filmaften
Kirkebakkehuset

5. november
6. november
9.00 Unold

12. november
17. november
22. s e trinitatis

9.00 Dykær

19. november

10.30 Dykær
19.00 Foredrag

10.30 Unold

9.00 Unold
10.30 Birkelund,
Unold

27. november
1. december
1. s i advent

16.30 Dykær
10.30 Birkelund,
Dykær
16.30 Børnegudstjeneste Dykær/Unold
19.00 Spil Dansk,
Hellebjerg

30. oktober

24. november
Sidste s i kirkeåret

10.30 Dykær

18.00 Fællesspisning
Kirkebakkehuset

27. oktober
19. s e trinitatis

10. november
21. s e trinitatis

9.00 Dykær
16.00 Koncert
10.30 Oplæsning
Birkelund, Unold
10.30 Unold
16.00 Koncert
14.30
Højskoleeftermiddag
Kirkebakkehuset

9.00 Unold

23. oktober

3. november
Alle helgen

Juelsminde

15.30 Dykær, Børnegudstjeneste
Juletræstænding i
Overby kl. 17.00
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9.00 Unold

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 (ansvarsh.), Marianne Dykær
Tegninger: Gerda Blaabjerg.
Gudstjenester og kirkelige arrangementer i Danmark: www.kirku.dk
og app'en "Kirkekalenderen"
Forsidefoto: Klakring kirke. Foto: Jan Unold

