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AS-KLAKRING-JUELSMINDE

Det sker...
Jesu Små Søstre
I Emborg ved Mossø ligger et katolsk nonnekloster, Jesu Små Søstre, der blev oprettet i 1957 på en gammel landbrugsejendom meget nær det tidligere Øm Kloster.
Nonnerne har levet af at dyrke grøntsager, som de afsætter på torvet i Silkeborg.
Tirsdag den 8. september kl. 19.00 i
Kirkebakkehuset får vi besøg af Søster
Marie fra klosterordenen. Hun vil fortælle
om ”Et stille liv i Guds nærvær” - hvordan
klosterlivet leves i vore dage.

Morgensang:
Tirsdag den 1.9 kl. 09.00: Juelsminde Kirke
Tirsdag den 8.9 kl. 09.00: As Kirke
Tirsdag den 15.9 kl. 09.00: Juelsminde Kirke
Oplæsning på Birkelund
Under forudsætning af, at vi atter må samles i Birkelunds café, kommer vi følgende
onsdage i efteråret og læser op: 2. september, 7. oktober og 4. november
Børnegudstjenester i efteråret
Torsdag den 3. september kl. 17.00 børnegudstjeneste i Juelsminde Kirke. Årets
minikonfirmander medvirker.
Tirsdag den 27. oktober kl. 17.00 er der
allehelgensgudstjeneste i Juelsminde Kirke,
fordi børn også tænker på døden og kender
til at miste. Børnekoret og FDF’erne medvirker. Efter gudstjenesten serveres der pølser på pladsen foran kirken, og der bliver
igen i år mulighed for et allehelgensløb.
1. søndag i advent, søndag den 29. november kl. 15.30. Børn fra As Friskole går
luciaoptog og synger i As kirke. Kl. 17.00 er
der juletræstænding i Overby.

Høstgudstjeneste
Søndag den 13. september er kirkerne
smukt pyntet i efterårets farver og vi synger
de kendte og elskede salmer for årstiden.
Efter gudstjenesterne serveres en forfriskning. As kl. 9.00, Juelsminde kl. 10.30
og Klakring Kirke kl. 16.00
VALG – NU?
Der er brug for
dig! Snak med
andre, hvis du
selv kunne have
lyst til at være
aktiv i menighedsrådet. Eller
sig det til én, du kender, som ville være god
at stille op. Sig, at du vil foreslå ham/hende
som kandidat den 15. september.
Det er NU, I skal snakke sammen om det
kirkeliv, der skal være i As, Klakring og
Juelsminde. Og hvem, der skal bære med!
Du vinder: Arbejde, ja, men flere glæder!
Tirsdag den 15. september kl. 19.00 i
Kirkebakkehuset holdes valg til menighedsrådet, og de nye medlemmer vælges ved en
valgforsamling - lidt ligesom en generalfor-

Friluftsgudstjeneste
Søndag den 6. september kl. 10.30 i de
smukke omgivelser ved Palsgaard. Husk
en klapstol eller et tæppe at sidde på, ved
regnvejr rykker vi i parkens teltpavillon.
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samling. Opstilling og valg af kandidater
foregår på mødet. Kandidater præsenterer
sig, der er mulighed for spørgsmål og debat.
Der gennemføres en skriftlig afstemning for
As, Klakring og Juelsminde sogn særskilt
om de opstillede kandidater – både dem,
der gerne vil fortsætte og nye, som er interesseret. Resultatet af afstemningen afgør,
hvem der er valgt til menighedsrådet. Der
skal også vælges stedfortrædere. 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.
Har du spørgsmål, så ring til valgbestyrelsen:
As: Inge Bonde Jensen, tlf. 40539380
Klakring: Lene Vangsøe Christensen,
tlf. 20627443
Juelsminde: Søren Kallestrup tlf. 23614712

Maleriudstilling
Birte Engberg udstiller sine værker med blomster
og landskaber i
Kirkebakkehuset
i september, oktober og november.
Søndag den 20. september kan man træffe
Birte Engberg i Kirkebakkehuset kl. 11.3012.30.
Babysalmesang i Juelsminde kirke
Nyt forløb fra 22/9 – 17/11 kl. 10.30-11.15.
Babysalmesang er hyggeligt og sjovt. Vi
synger danske salmer og børnesange, bruger
fagter, rasleæg, danser og laver bevægelseslege og blæser sæbebobler. Der kræves
ingen særlige forudsætninger, det vigtigste
er at få en god oplevelse sammen med sit
barn. Deltagelse er gratis, forfriskning efter
timen til 10kr. Holdet ledes af kirkesanger
Jette Foldø og organist Annelise Corydon
Frederiksen, som tager imod tilmeldinger.

Spisning for ældre og enlige
Efterårets fællesspisninger kl. 18.00-20.30
i Kirkebakkehuset:
16. september ”Søren vender en aktuel sag
på hovedet”, causeri af Søren Kallestrup.
28. oktober Niels Øfjord fortæller.
18. november Henning Christiansen fortæller om Hellebjerg. Julehygge og sang ved
Jette og Erik Foldø samt Jytte Kragh.
Deltagerantallet kan være reduceret pga.
coronasituationen.
Tilmelding, når spisningen annonceres, til
Ellen Vallentin Dam, tlf. 2286 6683, mail:
ellen@mariesminde.com

Stemningsmelodier
- Musikken er af Kai Normann Andersen
Juelsminde Kirke tirsdag den 22.september
kl. 19.30
"Hvis du vil møde mig
før natten er forbi, så
mød mig i en stemningsmelodi…" Mange vil nok 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. Duo Askou//Andersen,
har gjort det til deres speciale, at spille gode,
enkle melodier i stilfulde, instrumentale ar-

Nye konfirmander!
Infomøde for konfirmander og forældre efter gudstjenesterne: søndag den 20/9 kl.
10.30 (Jans hold) og søndag den 27/9 kl.
19.00 (Mariannes hold)
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Klima og kristendom
– foredrag med Michael Jarnvig
Torsdag den 8. oktober
kl. 19.00 i Byens Hus,
Kirkebro 4b, Barrit.
Fælles arrangement for
sognene i Bjerre Herred.
Med stor viden fortæller
Michael Jarnvig om klimaforandringerne.
Han stiller samtidig spørgsmålstegn ved,
om vi kan tillade os at være ligeglade eller
neutrale med klimaspørgsmålet ud fra et
kristent livssyn om næstekærlighed. Gratis
entré, kaffe og brød kan købes i pausen.

rangementer. Ud over de to musikeres tætte
og virtuose sammenspil er deres varemærke
også oplysende og underholdende koncertformidling og historiefortælling undervejs.
Entré: 50 kr.
Koncert med High Five
As Kirke mandag den 28.september kl.
19.00

Foredrag med Sørine Gotfredsen
Kirkebakkehuset, tirsdag
den 13.oktober kl. 19.30.
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. Kaffe 20 kr.

HIGH FIVE er en del af Haderslev Drengekor - et kor der blev stiftet af domorganist
Henrik Skærbæk Jespersen i september
2008. High Five er en gruppe bestående
af fem ’høje’ stemmer fra drengekoret, der
ved siden af korets virksomhed tager ud
og synger deres egne koncerter. Henrik
Skærbæk Jespersen er uddannet på Vestjysk
Musikkonservatorium med Kirkemusikalsk
diplomeksamen og overtog i 2011 embedet
som domorganist ved Haderslev Domkirke
i en alder af 31 år. Entré: 50 kr.
Sangaften
Klakring Forsamlingshus tirsdag den
29.september kl. 19
Aftenen ledes af Peter Dam fra Hornsyld.
Med 10 års tæt tilknytning til den folkelige
idræt og næsten 25 år i de frie skoler har
sang og fortælling fyldt en hel del. Vi synger
nye og gamle danske sange bundet sammen
af Peters fortællinger og anekdoter om sange, forfattere og komponister.
Kaffe/ te og kage 50 kr.

”Bid livet i låret”
– et foredrag om Benny Andersens liv
og digtning.
Sognepræst i Kolt, Gitte
Adelgaard,
kommer
til
Kirkebakkehuset
tirsdag
den 20. oktober kl. 14.30 og
deler sin begejstring for digteren. Foredraget giver en kort introduktion til
mennesket Benny Andersen og rummer ek-
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sempler fra hans digtning i videste forstand.
Det hele bliver krydret med små humoristiske, sproglige anekdoter fra Gittes eget liv.
Vel mødt til en fornøjelig eftermiddag med
plads til både humor og alvor. Kaffe 20kr.

Rishøj belyser gennem tale og power-point
et stykke spændende Danmarkshistorie.
En tankevækkende historie om mennesker, der set med samfundets øjne, forblev
"tabere”. Kaffe/te og kage 20 kr.

Sangaften
Hellebjerg Idrætsefterskole torsdag den
29.oktober kl. 19
Menighedsrådet inviterer til Spil Dansk
Dagen med sangaften på Hellebjerg Idrætsefterskole. Kirkekoret indleder med en
række danske sange. Efter kaffepausen er
der mulighed for at ønske fra Højskolesangbogen. Jytte Kragh medvirker på klaver og
Annelise Corydon Frederiksen akkompagnerer sangene på violin. Kaffe og kage 40 kr.

Koncert med Skanderborg Kammerkor
Juelsminde Kirke søndag den 8. november kl. 16
Kaj Munk skrev
i 1940 et digt
om måneden.
Disse stærke
digte har Erling
Kullberg lavet
melodier og korarrangementer til i værket:
"I det Fri". Skanderborg Kammerkor synger
værket under ledelse af Troels Lund Nielsen
med Niels Bo Emgren ved klaveret. Ingelise
Flensted-Jensen vil fortælle om Kaj Munk,
hans liv og forfatterskab. Koret vil også synge andre sange af jyske digtere, blandt andre
Steen Steensen Blicher og Jeppe Aakjær.
Tillige fællessang. Entré 50 kr.

Alle helgen
Søndag den 1. november er Alle Helgens
Søndag. Det er en gammel tradition at man
denne dag tager i kirke for at mindes dem
man har mistet. Sådan også hos os, hvor
man undervejs i gudstjenesten har mulighed
for at tænde lys. Der er gudstjeneste kl.
10.30 i Juelsminde, kl. 14.30 i Klakring
og kl. 16.00 i As Kirke.

En nordisk jul
Juelsminde
Kirke søndag den 29.
november
kl. 16
Svenske Magnus Dahmberg, bosiddende i
Juelsminde og danske Nicoline Naomi vil
lære hinandens juletraditioner bedre at
kende. De vil bevæge sig igennem klassiske
svenske og danske julesange, de gode gamle
engelske pop-hits og skænke en tanke til alle
de svære tanker, som også er en del af julen.
Kom med til en hyggelig stund med kendte
og ukendte julesange og byd julen anno 2020
velkommen. Entré 50 kr.

De farlige kvinders ø
Højskoleeftermiddag i Kirkebakkehuset
tirsdag den 3. november kl. 14.30
Sprogø, engang
et "n aturligt
fængsel" midt i
Storebælt, hvor
flere hundrede
kvinder fra 1923 til 1961 blev isoleret og
placeret på ubestemt tid. Kvinder under
åndsvageforsorgen, som det dengang hed.
Kvinderne blev anset for at være seksuelt
og moralsk fordærvet og dermed til fare
for samfundet. Tidl. sognepræst Flemming

5

Samtale med en præst
Man er altid velkommen til at kontakte os
for en samtale, vi kommer også gerne på
husbesøg.
Marianne Dykær, 2424 0526
Jan Unold, 7569 0150

Kommende menighedsrådsmøder
Onsdag den 23. september
Tirsdag den 20. oktober
Onsdag den 25. november
Møderne begynder kl. 17.00 og foregår i Kirkebakkehuset, Kirkebakken 2,
Juelsminde

Gudstjenestetider og kalender
Dato

As

Klakring

1. september

9.00 Morgensang
10.30 Dykær, Birkelund oplæsning
17.00 Børnegudstjeneste Unold og Dykær

2. september
3. september
6. september
13. s e trinitatis

10.30 Friluftsgudstjeneste Palsgård, Dykær

8. september

9.00 Morgensang

19.00 Kirkebakkehuset, foredrag
10.00 Dykær, Høstgudstjeneste for
Stormly i Juelsminde
Kirke, kaffe i Kirkebakkehuset

10. september
13. september
14. s e trinitatis

Juelsminde

9.00 Høst, Dykær

16.00, Høst, Dykær

15. september
16. september
20. september
15. s e trinitatis

9.00 Unold

22. september

10.30, Høst, Dykær
9.00 Morgensang, kaffe
19.00 Kirkebakkehuset, menighedsrådsvalg
18.00 Kirkebakkehuset, fællesspisning
10.30 Unold
11.30 Maleriudstilling
19.30 Koncert

27. september
16. s e trinitatis

10.30 Dykær

28. september

19.00 Koncert

19.00 Dykær

19.00 Klakring
Forsamlingshus,
sangaften

29. september

10.30 Dykær, Birkelund

30. september
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Dato

As

4. oktober
17. s e trinitatis

Klakring

Juelsminde

9.00 Unold

10.30 Unold
10.30 Unold, Birkelund oplæsning
19.00 Fælles foredrag i
Byens Hus i Barrit

7. oktober
8. oktober
11. oktober
18. s e trinitatis

9.00 Dykær/Unold

10.30 Dykær/Unold
19.30 Kirkebakkehuset, foredrag

13. oktober
18. oktober
19. s e trinitatis

10.30 Dykær/Unold

14.30 Kirkebakkehuset,
højskoleeftermiddag

20. oktober
25. oktober
20. s e trinitatis

10.30 Unold

9.00 Unold
17.00 Allehelgensgudstjeneste for børn,
Dykær og Unold
10.30 Unold, Birkelund
18.00 Kirkebakkehuset, Fællesspisning
19.00 Spil Dansk,
Hellebjerg

27. oktober
28. oktober
29. oktober
1. november
Alle helgens dag

16.00 Dykær

14.30 Dykær

3. november
4. november
8. november
22. s e trinitatis
15. november
23. s e trinitatis

9.00 Unold
9.00 Dykær

10.30 Dykær
14.30 Kirkebakkehuset,
højskoleeftermiddag
10.30 Dykær, Birkelund oplæsning
10.30 Unold
16.00 Koncert
10.30 Dykær
18.00 Kirkebakkehuset, fællesspisning

18. november
22. november
Sidste søndag i kirkeåret

10.30 Unold

9.00 Unold
10.30 Dykær, Birkelund

25. november
29. november
1. søndag i advent

9.00 Dykær/Unold

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

10.30 Unold
16.00 Koncert

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: Septemberblå himmel og paradisæbler. Foto: Marianne Dykær

