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AS-KLAKRING-JUELSMINDE

Det sker...
Fregatten Jylland
Inde i Juelsminde Kirke hænger der i loftet
en tro kopi af Fregatten Jylland. Den har
hængt der siden kirken var et år gammel,
og den blev lavet efter den rigtige fregat,
som på daværende tidspunkt lå opankret i
Bugten. Sidenhen blev Fregatten på forsidebilledet restaureret, og de, der arbejdede
med det, måtte til Juelsminde for at få de
rette detaljer fra kirkeskibet.

kunnet planlægge, som vi plejer i denne
tid. Vi er med andre ord alle ”i samme
båd”. Det mindes vi om, når vi går i kirke.
Kirkens største rum, hvori kirkeskibet
hænger, hedder skibet, fordi det minder os
om, at vi har fælles vilkår som mennesker
– vores sårbarhed, vores liv og vores død.
Trods alle forskelle er vi i den samme båd,
også hvad Guds kærlighed angår – den
rækker ud og favner ethvert menneske.

I dette forår er der også ganske meget,
som har været ”opankret”. Meget er ikke
blevet, som vi havde forventet og glædet
os til, meget er blevet aflyst og noget må
stadig vente. Heriblandt en fejring midt
i juni af 100 året for genforeningen med
udgangspunkt i fortællingen om netop
Fregatten Jylland, da den lå i Sandbjerg
Vig. Årets sogneudflugt, der også havde
genforeningen som tema, er ligeledes
aflyst. Kirkeligt har det dog været helt
usædvanligt, at der ingen gudstjenester
kunne holdes. Vores helt store højtid,
påsken, måtte fejres på anden vis, end ved
fejringer i kirkerne med gudstjenester og
sang. Gudstjeneste på gudstjeneste har
været aflyst, heldigvis er vi i gang igen, nu
med håndsprit og afstand. Ikke alt aflyses.

Sommermorgensang i kirkerne
Igen i år har vi planlagt morgensang i
kirkerne, indtil videre er morgensang
dog aflyst i juni måned, men forventes at
begynde i juli, som det fremgår i kalenderen. Ændringer vil kunne ses på hjemmesiden og på kirkens facebookside som
er åben for alle, også dem, der ikke har
Facebook. Adressen kan ses nederst på
hjemmesiden.
Organist og kirkesangere planlægger og
leder sangen, og alle er rigtig hjertelig
velkomne til en glad opstart på sommerdagen.

Valgmødet blev udskudt og planlagte
foredrag finder vi nye datoer til. Årets
konfirmander har fået prøvet tålmodigheden med udskudte konfirmationer, og
hvor vi glæder os til at fejre konfirmanderne 20. og 21. juni! Og måske har årets
konfirmander netop været så tålmodige,
fordi det ikke er den enkelte konfirmand,
det er ændret for, men alle, der har fået
udskudt deres konfirmationer. Det er et
fælles vilkår, at der er meget vi ikke har
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mange teknikker, som hun stadig har
glæde af.

Koropstart
Efter en lang sommerferie starter korene
ved Juelsminde Kirke igen. Der venter
korene en spændende sæson med mange forskellige opgaver: julekoncerter,
Luciaoptog, medvirken ved nogle gudstjenester, forårskoncert mm.

Når Birte Engberg går i gang med et nyt
maleri, starter hun med 3 farver. Hun ser
så, at der kommer noget frem i billedet,
som hun kan bygge videre på. Det er
blevet hendes arbejdsmetode. Hun opfordrer alle til at prøve at male, fordi hun
personligt finder, at det er en stor og sjov
oplevelse. Det bliver især til malerier med
blomster og landskaber.

Der er tre kor ved kirken, og de øver alle
om torsdagen. Dirigent for korene er organist Annelise Corydon Frederiksen.
Om eftermiddagen øver børn fra 1.-4.
klasse kl. 14.30-15.15, dernæst gælder
det Juniorkoret som er for børn fra 5.-7.
klasse. De synger kl. 15.15-16.00. Torsdag
aften mødes Voksenkoret kl. 19 - 21. Det
er gratis at synge i korene.
Første øvedag er torsdag den 20. august
for Voksenkoret og den 27. august for
Børne- og Juniorkoret.
Både ”gamle” og nye sangere er meget
velkomne. I Voksenkoret mangler der
særligt mænd.

Birte Engberg har boet i Assendrup i 13
år, men flyttede til Juelsminde for 18 år
siden. Hendes værker udstilles i august,
september og oktober.

Maleriudstilling
På grund af den lange periode med nedlukning af aktiviteter i Kirkebakkehuset,
har vi forlænget udstillingen af Birgit
Jensens malerier indtil sommerferien i
håb om, at alle interesserede kan nå at se
kunstværkerne.

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.

Den næste kunstner, der udstiller i
Kirkebakkehuset, er Birte Engberg, som
mange måske kender som tidligere medlem af Juelminde kirkes kor.

Undervisningen foregår onsdag og
torsdag i uge 35 og 36: den 26. og
27. august samt den 2. og 3. september, alle dage kl. 14.30-16.30. Vi mødes i Kirkebakkehuset, Kirkebakken 2,
Juelsminde.

Birte Engberg gik på kunstskole i Vejle
i 1992-93, og det synes hun har været
meget heldigt, for her fik hun god undervisning, mange gode oplevelser og lærte
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Torsdag den 3. september kl. 17.00 afsluttes forløbet med en gudstjeneste, hvor
minikonfirmanderne medvirker. Denne
gudstjeneste er for alle børnefamilier.

Konfirmandindskrivning
Til efteråret begynder konfirmandforberedelsen af de konfirmander, som skal
konfirmeres i foråret 2021.
Der er indskrivning for de, der bor i As,
Klakring og Juelsminde onsdag den 19.
eller torsdag den 20. august mellem kl.
15.30-17.00. Man kommer blot én af dagene og inden for tidsrummet, som det
kan passe. Konfirmand og mindst én af
forældrene bedes møde op. Husk gerne
dåbsattest. Indskrivningsseddel sendes
ud via skolens forældreintra og skal underskrives af begge forældremyndighedsindehavere, samt af konfirmanden, inden
den afleveres. Sedlen kan også udfyldes
og underskrives ved indskrivningen.
Vi glæder os til at møde de nye konfirmander! Mange hilsener fra præsterne.

Tilmelding til minikonfirmandundervisning sker senest onsdag den 19. august
til præstesekretær Helle Bruun Sørensen
på mail hebs@km.dk med oplysninger
om barnets navn, kontaktoplysninger 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.

Birkelund og Stormly
Vores vanlige besøg på sognenes plejehjem har været suspenderet i længere tid.
Vi går i gang på vanlig vis, når der igen
åbnes op for os. Vi glæder os til at se jer
alle igen!
Kommende menighedsrådsmøder
Torsdag den 18. juni kl. 17.00
Onsdag den 19. august kl. 17.00
Møderne foregår i Kirkebakkehuset,
Kirkebakken 2, Juelsminde

Friluftsgudstjeneste
Søndag den 6. september kl. 10.30. Vi
har endnu engang fået lov til at låne friluftsscenen ved Palsgaard til den årlige
friluftsgudstjeneste for vore tre sogne, og
håber på godt vejr denne dag! Hvis det
regner rykker vi i parkens teltpavillon.
Voksenkoret medvirker og årets prædikant er Marianne Dykær. Efter gudstjenesten serveres der en kop kaffe. HUSK
klapstol eller et tæppe at sidde på.

Samtale med en præst
Det er almindelig praksis at præster
kommer på husbesøg, det har dog været
reduceret i den senere tid. Man er altid
velkommen til at kontakte os og lave en
aftale om en samtale.
Jan Unold, 75 69 01 50
Marianne Dykær, 24 24 05 26
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Konfirmationer
Som alle er bekendt med har corona
vendt op og ned på vores hverdag og
planlagte begivenheder. Derfor blev forårets konfirmationer flyttet til 20. og 21.
juni i vore tre kirker.

Juelsminde Kirke kl. 13.30
Mille Fogh Tobiasen
Sarah Bjerregaard Struve
Magnus Kørup Hedeager
Rasmus Møller Wittendorff
Thomas Bak Unold
Tobias Trier

Følgende konfirmander konfirmeres i
Juelsminde Kirke den 20. juni 2020:

Og følgende konfirmander konfirmeres i
As og Klakring Kirker den 21. juni:

Juelsminde Kirke kl. 9.00
Maria Koefoed Nielsen
Naja Lilholm Jepsen
Victoria Holst Bendfeldt
Jakob Dahl
Jan Kissi Clausen
Mikkel Leth Kristiansen
Nicki Berggren Berteen

As Kirke kl. 9.30
Emelie Vermeirsche Karlsen
Esther Hannibal Kragborg Eriksen
Frederikke Anita Skytte
Mik Årup Künell
Niels Henrik Gundelach
Oscar Bjørnholdt Jensen

Juelsminde Kirke kl. 10.30
Astrid Goldenbæk Larsen
Julie Juhl Clausen
Lea Cecilie Kjær
Victoria Foder Nonnegaard
Patrick Frederik Møller Frandsen
Rasmus Jødal Larsen
Tor Bach Mejlby

As Kirke kl. 11.00
Julie Connie Jepsen
Kathrine Kjær Larsen
Maja Wiin Kørup Pedersen
Asbjørn Stensgaard Vahl
Karl Allesen Rasmussen
Krestoffer Gustav Faaborg Sckerl
Klakring Kirke kl. 9.30
Bella Baxter Sandgaard
Mie Geer Kraul
Viggo Høllsberg Korsholm
Viktor Ulrik Lindstrøm

Juelsminde Kirke kl. 12.00
Anna Valentin Hansen
Caroline Billeshof-Hansen
Mathilde Østergaard Madsen
Alexander Mahnkopf Møller Nielsen
Emil Kristian Stenkjær Kragh
Emilius Kirkegaard Christiansen
Kristian Høgh Kristensen

Klakring Kirke kl. 11.00
Amelia Rauhe Tønnesen
Iben Blaabjerg Møller
Mie Juhl Pedersen
Lukas Sejer Bjerregaard
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Gudstjenestetider og kalender
Dato

As

14. juni
1. s e trinitatis

10.30 Unold

Klakring

9.00 Juelsminde
9.00 Dykær
10.30 Dykær
12.00 Unold
13.30 Unold

20. juni
Konfirmationer
21. juni
2. s e trinitatis
Konfirmationer

9.30 Unold
11.00 Unold

9.30 Dykær
11.00 Dykær
10.30 Birkelund,
Dykær

24. juni
28. juni
3. s e trinitatis
5. juli
4. s e trinitatis

9.00 Dykær

10.30 Dykær
10.30 Dykær

7. juli

9.00 Morgensang

12. juli
5. s e trinitatis

10.30 Dykær
9.00 Morgensang

19. juli
6. s e trinitatis

9.00 Dykær

21. juli

10.30 Dykær
9.00 Morgensang

26. juli
7. s e trinitatis

9.00 Unold

28. juli

9.00 Morgensang

10.30 Unold

2. august
8. s e trinitatis

10.30 Unold

4. august

9.00 Morgensang
9.00 Unold

9.00 Unold

10.30 Unold
9.00 Morgensang,
kaffe

11. august
16. august
10. s e trinitatis

9.00 Dykær

9.00 Dykær

14. juli

9. august
9. s e trinitatis

Juelsminde

10.30 Unold

9.00 Unold
10.30 Birkelund,
Unold
15.30-17.00 Kirkebakkehuset, Konfirmandindskrivning

19. august

6

Dato

As

Klakring

Juelsminde
15.30-17.00
Kirkebakkehuset,
Konfirmandindskrivning

20. august
23. august
11. s e trinitatis
30. august
12. s e trinitatis

9.00 Dykær

10.30 Dykær

10.30 Unold

9.00 Unold
10.30 Dykær,
Birkelund oplæsning
17.00 Børnegudstjeneste, Unold/Dykær

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

10.30 Friluftsgudstjeneste Palsgård,
Dykær
10.00 Høstgudstjeneste for Stormly i Juelsminde Kirke, kaffe i
Kirkebakkehuset

10. september
13. september
14. s e trinitatis

9.00 Høst, Dykær

16.00, Høst, Dykær

10.30, Høst, Dykær

Kunne du tænke dig at lære at spille orgel?
Haderslev Stift har i samarbejde med flere organister startet projekt ”Orgelspirer”
for at give børn, unge og voksne med interesse for kirkemusik mulighed for lære at
spille orgel.
Organist Annelise Corydon Frederiksen underviser på orglet i Juelsminde Kirke,
og tilbyder et halvt års gratis undervisning, 12-14 lektioner på 25 – 45 min. efter
individuel aftale mellem elev og underviser.
Øvetid mellem undervisningerne må påregnes.
Ligesom der lægges op til, at eleverne enkelte gange
i forløbet medvirker i en gudstjeneste, med det de
har lært.
Har du lyst til at lære det store instrument nærmere
at kende, så kontakt Annelise på 40135684 for at
høre, om du kan blive orgelspire i efteråret 2020.
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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: Fregatten Jylland i solbeskinnet morgentåge.
Foto: Marianne Dykær

