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På vej mod påske
”Døden kan jeg umuligt forestille mig, men
opstandelsen kunne godt være lyden af
en blank lille cykelklokke et sted derude i
morgenmørket”, sådan beskriver digteren
Søren Ulrik Thomsen i poetiske vendinger
opstandelsen.
Det uhåndterlige begreb opstandelse bliver
dermed pludselig nærværende. Fra at
være noget abstrakt og fjernt, noget der
får hjernen til at krølle sammen, når man
tænker på det, så kommer opstandelsen
nu helt tæt på. Man fornemmer det
kølige morgenmørke mod huden og for
sit indre øre, hører man lyden af den lille
cykelklokke, der siger: ”Vågn op, her er
jeg”. Og man tænker: Ja, sådan kunne
opstandelsen godt være. Det giver god
mening. Præcis som lyden af en lille blank
klokke, der kalder på os i mørket.
Billedet af cykelklokken er lavmælt, det
bruger ikke store armbevægelser. Samtidig
er det sanseligt og erfaringsnært og også lidt
hemmelighedsfuldt. Det får én til at smile.
Det vækker håb. Lyden af cykelklokken
giver fornemmelsen af at være tilstede lige
midt i verden.
Vi er på vej mod påske. Snart skal vi fejre
Kristi opstandelse. Vi skal høre om Hans
sejr over lidelsen og døden. Vi skal høre om
livets sejr over alle dødsmagter. Påsken er
kirkeårets største højtid. Et fyrværkeri af
liv og farver og glæde.
Ligenu er vi i fasten. Fasten er indadvendt og
grublende. Hos os er kirkeåret og naturens
gang tæt knyttet til hinanden. Fastetiden
falder altid i de lange vintermåneder, hvor vi
utålmodigt venter på forår, på lys og varme.

I fastetiden truer mismodet hele tiden med
at tage magten fra os, men så bliver det
heldigvis påske.
Med påsken kommer foråret, lyset vender
tilbage, solen får mere magt, blomsterne
giver igen farve til verden. Vi vågner op.
For Grundtvig hænger opstandelsen og
forårets komme uløseligt sammen. I hans
salmer er det svært at sige, hvad der kom
først. Det er på en måde en og sammen
sag. Som Grundtvig skriver i en af sine
påskesalmer: ”Som forårssolen morgenrød
stod Jesus op af jordens skød med liv og lys
tillige” så enkelt og ligetil er opstandelsen
set med Grundtvigs øjne. Opstandelsen
er ligeså fantastisk og livgivende for os
som forårssolen. Og det er vel at mærke
noget, vi kan erfare med vores egne øjne
og mærke på vores egen krop. Vi ved,
hvad opstandelsen betyder, når vi mærker
glæden og taknemmeligheden over at solen
igen skinner.
Nøgleordet i påsken er opstandelsen.
Opstandelse er både et godt og besværligt
ord. For hvad betyder det? For os? Det
har vi ikke brug for indviklede teologiske
forklaringer på. Vi har snarere brug for
ord, der ikke kun taler til hovedet men også
taler til hjertet og kroppen. De store digtere
er gode til at finde den slags ord. Ord der
gør os glade. Ord der sætter os i bevægelse
og som vil have os til at gå ud i livet med
frimodighed og tro. Tro på at Kristus er
det, han siger: opstandelsen og livet, at
han kommer os i møde som forårssolen
morgenrød og som lyden af en lille blank
cykelklokke i morgenmørket og fortæller
os, at her er jeg ikke død men lyslevende
tilstede.
Glædelig påske!

Forsideill.: Sankt Georg og dragen, Novgorod ca 1500
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kirke-bio-café
Onsdag d. 1. marts kl. 19.30 slår cafeen igen døren op til Konfirmandhuset.
Til en aften med gode film. Denne gang nogle danske kortfilm,
der måske giver anledning til en snak bagefter.
Provst Hasse N. Jørgensen introducerer filmene, der er udvalgt af tidl. konsulent ved
Statens Filminstitut, Allan Berg Nielsen. Der bydes som sædvanligt på et beskedent,
men smagfuldt traktement undervejs.
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onsdagsmøder
Onsdagsmøde onsdag den 8. marts kl. 9.30 – 22.30
Karen Paludan, Oksbøl: Genfortæller Njals saga, der
foregår omkring år 1000, da kristendommen blev indført
på Island. Dette præger sagaen, og man forstår, at selv
med god vilje var det svært at antage den nye tro, når
man var vokset op med det gamle livssyn, hvor hævn og
eftermæle spillede en afgørende rolle.
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menighedsrådsmøde
Søndag d. 12. marts er der ”Menighedsmøde” i Konfirmandhuset kl. 11 – kl. 12.
Menighedsrådet orienterer om det forgangne års aktiviteter og planer for indeværende
år. Der serveres formiddagskaffe.
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langfredag
Langfredagens gudstjeneste har også i år en anden karakter end
almindelige gudstjenester.
Den unge, lokale musiker Jeppe Hauberg medvirker på vibrafon med nordisk
lyrisk jazz. Provst Hasse Neldeberg Jørgensen prædiker med udgangspunkt i
både bibelske tekster, lyrik og billeder.
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Del din søndag med
verdens mest udsatte
Søndag d. 12. marts 2017 håber Askov Sogn at sende så mange frivillige
indsamlere på gaden, at alle i sognet får mulighed for at give verdens
mest udsatte mennesker en håndsrækning.
I en tid med krige og massive flygtningestrømme er begrebet næstekærlighed ofte oppe at
vende. Ideen om at tage sig af sin næste, både naboen og den fremmede, går dog tusindvis
af år tilbage i både vores kultur og kristendom. Vi kender den blandt andet fra lignelsen
om ’Den barmhjertige samaritaner’ fra Lukasevangeliet.
Derfor er ideen om at dele med sin næste hovedoverskriften for Folkekirkens Nødhjælps
årlige sogneindsamling i 2017.

Altid hjælp til selvhjælp

Folkekirkens Nødhjælp arbejder for at redde liv, opbygge robuste samfund og bekæmpe
ekstrem ulighed. Vores logo er en fisk, og vores måde at arbejde på lyder helt forenklet:
”Folkekirkens Nødhjælp skaffer ikke kun en sulten mand en fisk, men også en fiskestang
og retten til at fiske i søen, han bor ved.”
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I al vores arbejde indgår ’hjælp til selvhjælp’, så projekterne bærer sig selv, når vi rejser
hjem. Overalt, hvor hjælpen når ud, ser vi store forandringer for mennesker, der bliver i
stand til selv at forme deres fremtid - og altid efter en omhyggelig udregning af, hvordan
pengene rækker længst. Det gør de for eksempel sådan:
Når landbrugsproduktionen får et løft, er der mad nok og overskud til at sælge eller
spare op.

• Når levestandarden stiger, kommer børnene i skole og øger chancen for at få en
		uddannelse.
• Med bedre vandforsyning øges sundhed og trivsel og færre må flygte ved tørke.
		 Børnene kan blive i skolen i stedet for at migrere.
• Med uddannelse bliver det nemmere at kende sine rettigheder, bekæmpe ulighed
		 og tænke i ansvarlig produktion.
Sæt allerede nu kryds ved datoen

Askov Sogn er med ved næste indsamling 12. marts 2017.
Vi vil gerne være med til at give verdens mest udsatte mennesker et løft, både for deres
egen skyld, men også for at få en mere robust verden for os alle på sigt.
Meld dig som indsamler hos Nils
Bjørn Jensen på mobil 24 24 04 82 eller
nilsbj@vejen-net.dk allerede nu og del
din søndag med verdens mest udsatte
mennesker.
Det nytter! Ved sidste års Sogneindsamling nåede Askov Sogn et indsamlingsresultat på 6.440 kroner.
På landsplan blev der samlet 12 millioner kroner ind til verdens fattigste
lande.

Vandpumpe har nidoblet høsten

I samarbejde med Grundfos har Folkekirkens Nødhjælp opsat en solcelledrevet vandpumpe, så disse kvinder i
Malawi nu har nidoblet deres høst af
blandt andet tomater, kartofler og løg.
Overskuddet fra markedssalget går til
bedre huse, madrasser, skoleuniformer
og skolegang til børnene.
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Luther
”Bordsamtaler og Luther-øl” er valgt som overskrift
til kirkefrokost efter gudstjenesten søndag d. 7. maj.
Der er gudstjeneste kl. 11.00 v. sognepræst Merethe
Jørgensen.
Derefter er der fra kl. 12 Provst Hasse Neldeberg
Jørgensen for-tæller lidt om Luthers berømte
”Tischreden” og introducerer desuden det store
udbud af Luther-øl, der er på markedet i 2017. Der
vil være mulighed for at smage adskillige varianter
sammen med frokosten, som ”Kaffedamerne” står
for. Desuden har Kirsten Fuglø komponeret en passende, middelalderlig, brændevin i
dagens anledning.
N.B. Denne gang er tilmelding nødvendig!
Det kan ske til Preben Simonsen psi@vucfyn.dk eller tlf.nr. 2227 2188.
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Kirkelige handlinger
fra Askov Kirke
Døbte
Ida Marie Buch Høj
My Lund Daugaard
Frederik Birkholm Refshammer
Ingrid Bøge Bruun

bisatte/begravede
Aase Vedel Madsen
Elise Olivia Birk
Nis Emil Hansen
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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)
Kirkeværge:
Ulla Henningsen (tlf. 7536 1231)
Kontaktperson: Beata Fabricius
Fmd. f. valgbestyrelsen: Kirsten Bøgh Fuglø
Præster:
Provst, sognepræst kbf.: Hasse Neldeberg Jørgensen,
Askov Kirkevej 7, Askov, 6600 Vejen.
Tlf. 7536 1497, e-mail: hnj@km.dk
Sognepræst Merethe Jørgensen
Askov Kirkevej 7, Askov, 6600 Vejen
Tlf. 7536 1497, e-mail: mejn@km.dk
Sognepræst Inge Klarlund Bach.
Tlf. 6120 3995, e-mail: ikb@km.dk
Organist:
Mette Bredthauer
Tlf. 3064 3045, e-mail: metbr@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
sognepræst Merethe Jørgensen
Kirkebil: PM TAXI, tlf. nr. 7536 2325. (Bestilles dagen før, senest kl. 18)
Menighedsrådsmøder afholdes i Konfirmandhuset:
Tirsdag den 7. marts, tirsdag den 4. april, onsdag den 3. maj, onsdag den 7, juni kl. 18.30

Kirkens hjemmeside: www.askovkirke.dk
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Gudstjenester i Askov kirke
marts

5/3
12/3
19/3
26/3

1. s. i fasten
2. s. i fasten
3. s. i fasten
Midfaste

april

2/4
9/4
13/4
14/4
16/4
17/4
23/4
30/4

Mariæ Bebudelse
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. påskedag
1.s.e. påske
2.s.e. påske

maj

7/5
3.s.e. påske
15/5 Bededag
		
14/5 4.s.e. påske
21/5 5.s.e. påske
25/5 Kristi Himmelfart
28/5 6.s.e. påske

kl.
kl.
kl.
kl.

10.00		
10.00		
10.00		
10.00		

(MEJN)
(HNJ)
(MEJN)
(MEJN)

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

10.00		
10.00		
10.00		
10.00		
10.00		
10.00		
10.00		
10.00		

(IKB)
(MEJN)
(MEJN)
(HNJ)
(IKB)
(MEJN)
(HNJ)
(IKB)

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

11.00 ”Luther-øl”- kirkefrokost
9.30 Konfirmation
11.30 Konfirmation
10.00 		
10.00 		
10.00		
10.00		

(MEJN)
(IKB)
(MEJN)
(HNJ)
(IKB)
(MEJN)
(MEJN)

Fyraftenssang, torsdage kl. 17.00:
2. marts (HNJ)
16. marts (IKB)
30. marts (MEJN)

IKB = Inge Klarlund Bach – MEJN = Merethe Jørgensen – HNJ = Hasse Neldeberg Jørgensen

