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provstens orlov
En del spørger – venligt og interesseret – hvad laver provsten i den periode, hvor
han har orlov og kun har 10% som præst i Askov? Svaret er, at jeg er frikøbt indtil
udgangen af 2019 til at varetage en stilling som leder af det nationale forsknings- og
udviklingsprojekt ”Kirken på landet”. Projektet er finansieret af Kirkeministeriet
og gennemføres af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. Det handler om at
undersøge muligheder for fremtidens folkekirke i vore landdistrikter. Med alt hvad det
indebærer af overvejelser omkring menighed, økonomi, kirke-civilsamfund, struktur,
organisation o.m.a. Arbejdet sker i tæt samarbejde med f.eks. Landsforeningen af
menighedsråd, stifterne, Kirkeministeriet og Landdistrikternes Fællesråd. Jeg har
kontor på ”Slottet” ved Løgumkloster kirke. Her sidder også min sekretær. Desuden
har vi løbende tilknyttet forskere (teologer og sociologer) i delprojekter.
Læs mere på: http://kirkenpaalandet.fkuv.dk
mvh Hasse N. Jørgensen

Forsiden: Niels Skovgaard (1858-1938), ”Flaget hejses”. 1901 fra Askov Højskoles grafiksamling.
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grafikudstilling i
askov kirke
Søndag den 17. september, kl. 10.00 slår Askov Kirke igen dørene op for en udstilling.
Denne gang er det en udstilling hentet fra Askov Højskoles fine grafiksamling.
Det er Anette Bendixen og Anni Hattesen, der i samarbejde med menighedsrådet
har udvalgt billederne til udstillingen. Der vil være fernisering på udstillingen efter
gudstjenesten.
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døvegudstjeneste
Søndag den 24. september, kl. 14.00 afholder døvepræst Christina Elisabeth Ebbesen
døvegudstjeneste i Askov kirke for døve og svagthørende i vores område. Efter
gudstjenesten er der kaffe i konfirmandhuset.

A S

Samtalecafé
I anledning af grundtvigsk Forum landsdækkende SAMTALEDAG går Askov
menighedsråd og Grundtvigsk Forum igen sammen om at lave en ”Samtale-café” i
Konfirmandhuset (der serveres sandwich og øl/vand).
Det foregår torsdag d. 28. september kl. 18 – 20.
Årets emne er: Danmark set udefra og indefra.
Vi har bedt Fyns tidl. biskop, Kresten Drejergaard om at lægge op til samtalen. Han er
lige hjemvendt fra to års tjeneste ved den danske menighed i Schweiz.
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onsdagsmøder
Møderne foregår i konfirmandhuset kl. 9.30 – 11.30
Onsdag den 18. oktober: ”Tro håb og kærlighed” Solvej Aagaard fra Øster Lindet
fortæller om brevvekslingen mellem ægteparret Nis og Helene Timmermann
under 1. verdenskrig, hvor han var udsendt som soldat. De to skrev næsten 1000
breve til hinanden,
Onsdag den 15. november: ”Kina – verdens nye supermagt”. Lektor ved IBC
Hans Yskes, Holsted fortæller om Kina med udgangpunkt i sine mange
studierejser til landet.
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reformationen
Torsdag d. 31. oktober er det 500 år siden, at Martin Luther opslog sine 95 teser
på kirkedøren i Wittenberg. I den anledning er der gudstjeneste i Ribe Domkirke.
I Askov markerer vi reformationen ved gudstjenesten
søndag d. 29. oktober kl. 10.00
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adventskoncert
i Askov Kirke, torsdag d. 7. december kl. 19.30
Lasse Toft Eriksen, organist ved Treenighedskirken i Esbjerg og Søren Storm,
violinist fra Esbjerg kommer til Askov Kirke med et koncertprogram bestående
af advents- og julemusik for orgel og violin.
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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: 26.sept., 3.okt., 10.okt., 24.okt., 31.okt. og 7.nov.
Vi slutter forløbet med Halloween-gudstjeneste!
Undervisning er ved sognepræst Inge Klarlund Bach og organist Mette Bredthauer

Halloween-gudstjeneste for børn
Tirsdag den 7.nov. kl. 16.00 i Askov kirke

For alle (gerne udklædte) børn, forældre og bedsteforældre.
Som altid medvirker årets MINI-konfirmander fra Askov-Malt skole!
Gudstjenesten er ved af sognepræst Inge Klarlund Bach og organist Mette Bredthauer

baby-salmesang
i Askov Kirke – efterår 17, hver anden torsdag kl. 10.30-12.00

Efter en super-sæson med glade forældre og deres babyer tilbyder vi fra Askov kirke
endnu et babysalmesangs-forløb.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: 14.sept., 28.sept.,
12.okt., 26.okt., 9.n0v., 23.nov.
Tilmelding ikke nødvendig.
Mød bare op!
For mere info: sognepræst
Inge Klarlund Bach, mobil
61203995 – eller mail:
ikb@km.dk.
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Kirkelige handlinger
fra askov kirke
Døbte
Josephine Corvenius Schlüter
Valdemar Holger Barsballe
Laust Gejl Jørgensen
Vigga Møller Madsen
Laurits Rønnov Mørk
Malte Juul Mogensen
Edvin Andreas Kobale Lamhauge

Bisatte/begravede
Marthe Sofie Charlotte Busk
Anna Ruby-Hansen

A S

Facebook
Askov kirke har fået sin egen facebook side.
Er du på facebook, kan du se den under Askov kirke.
Her kan du følge med i de aktiviteter, der foregår i og omkring kirken.
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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:
12. september, kl. 18.30, 28. oktober, kl. 10.30, 30 november kl. 18.30, 9. januar kl. 18.30

Kirkens hjemmeside: www.askovkirke.dk
–7–

Gudstjenester i Askov kirke
september
3/9
10/9
17/9
24/9
24/9

12. s.e. trin
13. s.e.trin
14. s.e.trin
15. s.e. trin
15. s.e. trin

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

(IBK) konf. indskrivning
(HNJ)
(MEJN) Fernisering
(IBK)
døvegudstjeneste v/ Christine Ebbesen

oktober
1/10 16.s.e.trin.
8/10 17.s.e.trin.
15/10 18.s.e.trin.
22/10 19.s.e.trin.
29/10 20.s.e.trin.
		

november

5/11
12/11
19/11
23/11

Allehelgen
22.s.e.trin.
23.s.e.trin.
Sidste s. i kirkeåret

kl. 10.00 (MEJN) Høstgudstjeneste
kl. 10.00 (MEJN)
kl. 10.00 (IKB)
kl. 10.00 (HNJ)
kl. 10.00 (IKB) (MEJN) (HNJ) Reformationsgudstjeneste

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

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

Fyraftenssang kl. 17.00:
21. september (MEJN), 5. oktober (IKB), 19. oktober (MEJN), 2. november (HNJ),
16. november (IKB). Fredag den 29. november: Juletræstændning Nachspiel (HNJ)

IKB: Inge Klarlund Bach | MEJN: Merethe Jørgensen | HNJ: Hasse Neldeberg Jørgensen

