ASKOV SOGN
k i r k e b l a d

S e p t e m b e r - N ov e m b e r 2 0 1 5

Høst

Det er ikke mange høstsalmer, vi har i vores
salmebog, men de få, der er, hører næsten
uden undtagelse til de allermest elskede i hele
bogen.
Top-scoreren er vist nok »Nu falmer skoven«,
men også »Vi pløjed og vi så'de« er højt elsket.
»Du gav mig, o Herre, en lod af din jord«
kan vel også regnes til høstsalmerne. Den er
forholdsvis ny, fra fyrrerne – men ingen anden
så ny salme har formået at komme ind blandt
kærnesalmerne som den.
Høsttiden er jo en særlig tid. Det er en tid,
hvor landmændene er i sving fra tidligt til sent
– hårdt arbejde – men samtidig er det også en
vældig glædesfest, når afgrøden er i hus og
vinteren sikret.
Men høsten jo også et vigtigt symbol på menneskelivet; Vi taler om at høste frugterne af
vores arbejde, og det behøver jo ikke at have
noget med landbrug at gøre. Det handler om et
evigt menneskeligt vilkår: At man må yde, før
man kan nyde.
Høsten kan dog også være et mindre glædeligt
symbol; Tegninger af høstmanden med leen er
jo symbol på døden. Det er i virkeligheden helt
almindeligt at de store gamle symboler på én
gang kan forstås som noget glædeligt og som
noget skæbnesvangert. Således f.eks. vandet
i døbefonten: Det symboliser både liv og renselse, men også undergang og død.
Alle de store og evige symboler har en tendens
til at rumme både liv og død i sig – både håb
og angst. Og årsagen er vel den, at sådan ved
vi i grunden godt, at vores liv er; at alt det
løfterige og forhåbningsfulde i vores liv også
bærer livets trusler og usikkerhed i sig.

At hver ny dag, vi får, på én gang er en velsignelse, fordi den betyder mere liv og nye
muligheder,- men at den også samtidig endnu
et skridt mod døden – en bid mere af vores liv,
som bliver ædt op af tiden.
Elsker man et andet menneske, bliver man
udsat og sårbar, fordi man kan miste den, man
holder af, så den største velsignelse er samtidig
et skridt imod tab og sorg.
Det er også derfor, vi mennesker i bund og
grund ikke kan forstå det liv, vi skal leve –
fordi alt det fineste og bedste samtidig bærer
på svaghed og undergang.
Her hjælper al vores moderne teknik og vores
videnskabelige viden ikke spor – intet af den
slags kan hjælpe os bare et skridt ud af den
klemme, hvor vi dybest set ikke aner, hvad
vores liv går ud på.
Her hjælper kun hvad vi tror på. Kun troen kan
forvandle livet, så tomheden bliver overstrålet
af lys og fortrøstning – så usikkerhed må vige
for glæde.
Derfor handler høstsalmerne nok om døden,
men også om det håb, der overstråler døden.
»Og når engang på Herrens bud vort timeglas udrinder, en evig sommer hos vor Gud i
Paradis vi finder«. Og den »evige sommer« må
jo være det sted, hvor tvetydigheden er veget
fra vores liv, så kun velsignelsen står tilbage.
Inge Klarlund Bach

Forsiden: Blomsterengen på den nye kirkegård en dag i juli.
Foto: Hasse Neldeberg Jørgensen.
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Organist på fuld tid
Fra den 1. august er vores organist, Mette Bredthauer, ansat på fuld tid.
På grund af de mange aktiviteter og gudstjenester i Askov kirke, har provstiudvalget
godkendt, at stillingen er blevet opnormeret fra kvote 80 til 100. De 10% af tiden er
afsat til vikartjeneste ved begravelser rundt om i provstiet, i alt 15 tjenester årligt.
Vi glæder os meget over, at det for første gang er muligt at ansætte en fuldtids organist ved
kirken og ser frem til mange års frugtbart samarbejde med vores dygtige organist!
Mvh Menighedsrådet
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baby-salmesang

Baby-salmesang er en musikalsk legestue med salmer og sange for forældre og
deres babyer, som er mellem 0 og 12 mdr. Bedsteforældre er også meget velkomne!!
I Baby-salmesang fokuseres der på kontakten mellem forældre og barn
gennem sang, rytmik, musik og bevægelse.
Datoer: 10. sep., 24. sep., 8. okt., 22. okt., 5. nov., 19. nov., 3. dec.
Tilmelding ikke nødvendig. Mød bare op!
For mere info: Sognepræst Inge Klarlund Bach, mobil 61 20 39 95 eller mail: ikb@km.dk.
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Mini-konfirmander
Askov-Malt skoles 3. klasser inviteres til et mini-konfirmandforløb i efteråret.
Mini-konfirmandundervisning er Folkekirkens tilbud om
kristendomsundervisning og dåbsoplæring for skolernes 3. klasser.
Børnene får kendskab til dåben, kirkens rum og ritualer og kirkeårets højtider.
Vi gør brug af kirkerummet, ser film og hører historie.
Det forløber over 6 tirsdage kl. 14.15-15.30
Datoer: 17. sep., 24. sep., 1. okt., 8. okt., 22. okt., 29. okt.
Undervisning er ved sognepræst Inge Klarlund Bach
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Samtale-café
I anledning af Grundtvigsk Forum landsdækkende
SAMTALEDAG går Askov menighedsråd og Grundtvigsk Forum
igen sammen om at lave en »Samtale-café« i Konfirmandhuset.
I år foregår det fredag den 25. september kl. 18-20. Årets emne er TILLID og vi har bedt
professor i Statskundskab i Aarhus, Gert Tinggaard Svendsen om at lægge op til samtalen.
Han har i serien Tænkepauser udgivet bogen »Tillid«.

A S

Onsdagsmøder
Møderne foregår i Konfirmandhuset.
Onsdag den 30. september kl. 19.30 (bemærk tidspunktet): »Nedenom og hjem«.
Foredrag ved sognepræst Lone Vesterdal, Kolding.
Forfatter til »Nedenom og hjem – perspektiver på tab og tro« (2014).
En aften om sorg og længsel efter håb og nyt mod.
(Arr. i samarbejde med Grundtvigsk Forum).
Onsdag den 4. november kl. 9.30-11.30:
»Grundtvig-Koldske værdier i spændingsfeltet mellem tradition og fornyelse«.
V. Birgitte Pallesen, som er en del af forstanderparret på Skibelund Efterskole.
Mvh HNJ
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Fyraftenssang
En stille stund i kirken efter dagens arbejde?
Fire torsdage i efteråret vil der være et tilbud om sang og musik
og et ord med på vejen i tidsrummet kl. 17.00-17.30.
Datoerne kan ses på kirkebladets bagside sammen med de øvrige gudstjenester.
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Halloween-gudstjeneste for børn
Torsdag den 29. oktober kl. 16.00
For alle (gerne udklædte) børn, forældre og bedsteforældre.
MINI-konfirmander fra Askov-malt skole medvirker ved gudstjenesten.
Gudstjenesten er ved sognepræst Inge Klarlund Bach
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Kirke-Bio-Café
Tirsdag den 10. november kl. 19.30 slår caféen igen døren op til en ny
sæson i Konfirmandhuset. Denne aftens film er bl.a. Jon Bang
Carlsens »Portrait og God«. Café-værten, Hasse N. Jørgensen, giver
en kort intro til filmene, og der bydes som sædvanligt på et beskedent,
men smagfuldt, traktement undervejs.
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Lejlighedskor i Askov Kirke
I forbindelse med De 9 læsninger søndag den 20. december 2015
oprettes der et lejlighedskor ved Askov Kirke.
Fra og med tirsdag den 17. november og 5 uger frem indstuderer vi et antal
korsatser af varierende sværhedsgrad til opførelse imellem tekstlæsningerne.
Korerfaring og nodekendskab er en fordel,
men alle med mod på at lade stemmen klinge er velkomne!
Vi øver i Konfirmandhuset tirsdage kl. 17.30-19.00
– første gang tirsdag den 17. november 2015.
Forudgående tilmelding ønskes!
Kontakt kirkens organist Mette Bredthauer på tlf.: 30 64 30 45 eller mail: metbr@km.dk
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Julekrybbebyggeri
Også i år er der mulighed for at være med til at pynte op i kirken til jul.
Børn fra 3. klasse inviteres til at bygge en julekrybbe,
der skal stå i kirken frem til Hellig Tre Konger.
Det foregår i Konfirmandhuset lørdag den 28. november kl. 10-14.
Jeg sender brev ud i begyndelsen af november.
M.v.h. Hasse N. Jørgensen
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Adventskaffe i præstegården
Annonce i god tid, tænker man måske? Men da kirkebladet rækker helt frem til december,
vil vi allerede nu invitere til kirkekaffe i præstegården:
1. søndag i advent, den 29. november efter gudstjenesten kl. 10.
Med venlig hilsen Merethe og Hasse N. Jørgensen
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Kirkelige handlinger
fra askov kirke
Døbte

Emil Rerup Warming Nissen
Nanna Kjær Christiansen

Viede/velsignede

Sine Schmidt og Kasper Hornstrup Nielsen
Kira Køhn og Jeppe Brønd
Julie Hansen og Jens Skovgaard Andersen
Helle Rerup Jensen og Ronnie Warming Høhrmann Nissen
Lisbeth Garder og Christian Dünne

Bisatte/begravede
Ragnhild Sørensen
Karen Marie Mikkelsen
Annemarie Jensen
Karen Margrethe Bredsten
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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
Organist:
Mette Bredthauer
Tlf. 30 64 30 45, 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
provst Hasse Neldeberg Jørgensen.
Kirkebil: PM TAXI, tlf. nr. 7536 2325. (Bestilles dagen før, senest kl. 18)
Møder i menighedsrådet afholdes i Konfirmandhuset:
29. september kl. 19.30, 2. december kl. 19.30, 30. januar kl. 9.30

Kirkens hjemmeside: www.askovkirke.dk
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Gudstjenester i Askov kirke
September
6/9
13/9
20/9
27/9

14.s.e.trin
15.s.e.trin.
16.s.e.trin.
17.s.e.trin.

Oktober
4/10
11/10
18/10
25/10
29/10

18.s.e.trin.
19.s.e.trin.
20.s.e.trin.
21.s.e.trin.
Halloween børnegudstj.

November

1/11
1/11
8/11
15/11
22/11
29/11

Alle helgens Dag
Festgudstjeneste
23.s.e.trin.
24.s.etrin.
Sidste s. i kirkeår
1.s. i advent

December
6/12
13/12
20/12
24/12
25/12
26/12
27/12

2. s. i advent
3. s. i advent
4. s. i advent
Juleaften
Juledag
2. juledag
Julesøndag

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

(HNJ)
(IKB) Konfirmandindskrivning
(HNJ) Høstgudstjeneste
(HNJ )

kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 16.00

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

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

(IKB og HNJ)
Askov Højskoles jubilæum (HNJ)
(HNJ)
(HNJ)
(IKB)
(HNJ) Kirkekaffe i præsteboligen

kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 19.39
kl. 14.30
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00

(HNJ)
(IKB)
(De 9 Læsninger) HNJ
(IKB) og kl. 16 (HNJ)
(HNJ)
(IKB)
(Paul Monrad)

Fyraftenssang kl. 17.00:
1. oktober (HNJ), 15. oktober (HNJ), 29. oktober (HNJ),
12. november (IKB), 26. november (IKB).

HNJ = Hasse Neldeberg Jørgensen – IKB = Inge Klarlund Bach

