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Biskop Elof Westergaards tale ved indvielse
af ny kirkegård den 10. maj
Vi indvier i dag et stykke nyt kirkegård her i
Askov. Et anlæg i forbindelse med og i tilknytning til den allerede eksisterende kirkegård.
Det er ikke mange steder, hvor der i dag er
brug for en kirkegårdsudvidelse. Askov er atypisk i så henseende, for langt de fleste steder i
Danmark, og også her i Malt provsti, drejer det
sig modsat om at indskrænke kirkegårdsarealet. Udvidelsen fortæller om et sogn i vækst,
og hvor der derfor også vil være brug for flere
gravpladser.
Her i Askov har I nu så også fået en kirkegård
med forskellige afdelinger præget af forskellige epoker. Og en kirkegård, som kan tilbyde
de pårørende mange forskellige former for
gravsteder. I har den gamle kirkegård, traditionel, kirkenær, med gravhække og stier. Det
særlige ved den er ikke mindst de mange fine
gravmonumenter, sten af Hansen-Jacobsen, og
sten, der fortæller om sognets stærke højskoletradition. I har så desuden det mere skovprægede anlæg med rygvendte sten i græs. Og
nu i dag indvier vi så det naturprægede anlæg,
som på smukkeste vis, tænker jeg, konkretiserer og giver plads til et individuelt mindested
og tegner et fælles rum. Jeg har besøgt stedet
her efterfølgende nogle gange, og jeg har
hver gang følt og tænkt, at det er smukt sted.
Anlægget er formet med sikker sans for både
det enkle og det frodige, og Erik Heides formmæssigt sikre og stærke figur »Sommerfuglen«
er med til på fornem vis at løfte denne del af
kirkegården. Askov kirkegård kan med sine tre
forskellige afdelinger således være med til at
tjene sognet beboere på bedste vis.

Det er et indhegnet stykke, hvor vi begraver
vores døde. Når vi kommer her kan vi mindes
dem, vi savner, og vi bliver mindet om det liv,
som vi deler. Her bliver vi mindet om ordene:
memento mori, husk at du skal dø. Vi bliver
her mindet om livets korthed, om at alting har
sin tid.
Men samtidig bliver vi her også mindet om,
hvordan vores liv bygger på andet og mere end
vores eget. Slægtled følger slægtled. Her ligger
de, vi husker som børn. Bedsteforældre, oldeforældre, gamle naboer. Og nogle af dem, vi
måske har delt oplevelser og timer med i byens
liv og siddet ved siden af på kirkebænken.
Hver især har vi dem, vi har kendt, som nu ligger på kirkegården. Og alt, hvad som er plantet
og sat, af sten og buske, planter og blomster,
er sat i taknemmelighed over det konkrete liv,
som blev delt.
Denne nyetablerede kirkegård er netop også
formet og skabt for at give plads til og for at
værne om mindet om dem, som er gået bort.
En kirkegård er et særligt sted, hvor vi kan
mindes vore døde og hvor vores håb, trods
savn og sorg, næres af det grønne. Håbet om at
vi altid må være i Guds hænder, levende som
døde. At de ord, som englen mødte kvinderne
med påskemorgen ved Jesu Kristi tomme grav,
også må gælde her: »Frygt ikke! Kristus er
opstanden«.
Amen

En kirkegård er kendetegnet ved at være et
særligt afgrænset rum, et selvstændigt sted.

Forsiden: Biskop Elof Westergaard taler ved indvielsen af den nye kirkegård.
Fotos: Per Kjær.
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Lejlighedskoret ved kirkegårdsindvielse.
Fra venstre: Bettina Sørensen,
Martin Bredthauer, Preben Simonsen, Mette Bredthauer

Provst Hasse N. Jørgensen, sognepræst Inge K. Bach og
biskop Elof Westergaard på vej til kirkegårdsindvielse.

Biskoppen taler, menigheden lytter.

Patchwork
I forbindelse med gudstjenesten
Pinsedag kunne kirkegængerne se et nyt
patchworktæppe, der er ophængt i kirkens
sydvestre hjørne (ved lysgloben).
Det er udført af parchworkkunstner Ingrid
Fogh på opfordring fra menighedsrådet
efter den store opmærksomhed, der blev
hendes billeder til del efter udstillingen i
kirken i 2014.
Ingrid Fogh har lagt vægt på at give tæppet
et grundtvigsk præg og har derfor tager
udgangpunkt i hans salme »Den signede
dag«.

Ingrid Fogh blev bistået af »kirkefader«
Bent Hansen ved ophængningen.
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Konfirmander St. Bededag, kl 11.30
Casper Alsworth
Magnus Cordtz Andersen
Niclas Friis Breinbjerg
Mads Riber Brødsgaard
Mathias Rosendal Fjord
Sascha Fonvig
Theis Frandsen
Anna Teilmann Hansen
Signe Marquart Hogrebe
Ida Holberg
Johanna Herold Højgaard

Ida-Marie Skov Madsen
Lukas Nyland Matras
Amalie Uno Funch Mogensen
Naja Kjøller Nielsen
Frederik Pagh
Cecilie Bjerg Povlsen
Freja Sande
Asger Schønberg
Melika Julia Stec
Esther Boel Stubkjær
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Konfirmander
Emma Karoline Hvid Andersen
Anna Sommer Bergholt Bach
Andrea Kvist Hansen
Annsofie Sloth Hansen
Lea Louise Holm
Clara Herold Højgaard
Rebecca Kruse
Rikke Kjeldsmark Laursen
Nina Lund
Katrine Madsen
Mathilde Brinch Nørregaard
Gitte Pedersen
Merci Lykke Roi
Rikke Søgaard

Mai Sørensen
Pernille Højholdt Ø. Thomsen
Naja Østergaard-Jensen
Magnus Hans Brix Dall
Tobias Bertelsen Hansen
Christoffer Klockmann
Mikkel Bødker Ø. Lauesen
Jelle Vejsig Meeuwisse
Jakob Sachin Bundsgaard Nielsen
Victor Sande
Victor Pagh Søholm
Christoffer Skovbæk Valentin
Lucas Andreas Wenzelsen
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Sommermøde
Søndag den 14. juni afholdes det traditionsrige sommermøde i Askov sogn.
Der indledes med gudstjeneste kl. 14.
Dagens prædikant er tidl. valgmenighedspræst Michael Nielsen, Ryslinge.
Efter gudstjenesten er der kaffebord og foredrag i Konfirmandhuset.
Michael Nielsen og Kristian La Cour fra Askov Højskole fortæller om deres
samarbejde som henholdsvis digter og komponist: »Når ordene får vinger«.
Michael Nielsen siger: »Skriveriet udspringer af en glæde ved rim og rytme, ord
og billeder. Når tekst og melodi indgår i et lykkeligt møde, så får ordene vinger«.

A S

Sogneudflugt
Onsdag den 24. juni afholdes årets sogneudflugt.
Destinationen er det nyindrettede og meget seværdige museum på
Moesgård ved Århus. Efter besøget der er der spisning på Søvind Kro.
Kl. 12.20 er der afgang fra Brugsens p-plads. Hjemkomst ca. kl. 21.15.
Pris kr. 150, der betales i bussen.
Tilmelding sker ved at udfylde en seddel, der findes i kirkens våbenhus.
Sedlen lægges i en kasse samme sted. Tilmelding senest 13. juni.

A S

Kirkelige handlinger
fra askov kirke
Døbte

Sascha Fonvig, Oliver Thure Hansen, Rasmus Nissen,
Kamma Brill, Nor Vestergaard Rigelsen

Viede/velsignede
Tina Madsen og Klaus Nissen
Linda Kampmann og Morten Jensen

Bisatte/begravede
Bent Jessen
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askov sogn
navne og adresser
Menighedsrådet:
Formand:
Preben Simonsen (tlf. 2227 2188)
Næstfmd.:
Hanne Johansen
Kasserer:
Erling Glitrup (erling.glitrup@skolekom.dk)
Medlem:
Inger Barsballe
Kirkeværge: Ulla Henningsen (tlf. 7536 1231)
Kontaktperson: Betina Højgaard
Fmd. f. valgbestyrelsen: Kirsten Bøgh Fuglø
Præster:
Provst, sognepræst kbf.: Hasse Neldeberg Jørgensen,
Askov Kirkevej 7, Askov, 6600 Vejen.
Tlf. 75 36 14 97, e-mail: hnj@km.dk
Sognepræst Inge Klarlund Bach.
Tlf. 61 20 39 95, e-mail: ikb@km.dk
Henvendelse vedr. attester, fødselsanmeldelser og
kirkelige handlinger til sognepræsten (begyndt kbf.)
Graverkontoret:
Tlf. 7536 2143, alle hverdage kl. 11-13
Kirkebladet udgives af menighedsrådet og redigeres af
provst Hasse Neldeberg Jørgensen.
Kirkebil: PM TAXI, tlf. nr. 7536 2325. (Bestilles dagen før, senest kl. 18)
Møder i menighedsrådet afholdes i Konfirmandhuset:
Se dagspressen

Kirkens hjemmeside: www.askovkirke.dk
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Gudstjenester i Askov kirke
Juni
7/6
14/6
21/6
28/6

1.s.e.trin.
2.s.e.trin.
3.s.e.trin.
4.s.e.trin.

kl. 10.00
kl. 14.00
kl. 10.00
kl. 10.00

(IKB)
(Michael Nielsen - Sommermøde)
(Hans Fabricius)
(IKB)

kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00

HNJ
HNJ
HNJ
HNJ

kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00

(IKB)
(IKB)
(IKB)
(Paul Monrad)
HNJ

Juli
5/7
12/7
19/7
26/7

5.s.e.trin.
6.s.e.trin.
7.s.e.trin.
8.s.e.trin.

August
2/8
9/8
16/8
23/8
30/8

9.s.etrin.
10.s.e.trin.
11.s.etrin.
12.s.etrin.
13.s.e.trin.

Morgensang kl. 8.30: 11. juni (HNJ), 25. juni (IKB), 9. juli (HNJ),
23. juli (HNJ), 6. august (IKB), 20. august (HNJ)
HNJ = Hasse Neldeberg Jørgensen – IKB = Inge Klarlund Bach

