ASKOV SOGN
k i r k e b l a d

D e c e m b e r 2 0 1 5 - F e b ru a r 2 0 1 6

Mod jul

Julenat sang Guds engle i vilden sky. Det
kunne ikke blive højt nok, når der skulle råbes
og synges hele vejen fra himlen til jorden.

dreng. Det magtesløse, som venter alt godt. En
glædens gæst!

Nu er kærligheden og frelsen blevet født ind i
verden, lød det. Kærligheden, der er kommet
langt, langt hjemmefra. Til et koldt og mørkt
sted, der hedder Jorden. Et sted, som mennesker tit synes er så trist, at de ikke rigtig føler
sig hjemme. For det kunne jo være varmere,
bedre, lykkeligere! Men englene synger ind i
verden, at det er HER, lige her, at Gud lader
sig føde. Og julens glædelige budskab, juleevangeliet, siger, at det er hér vi skal høre
livets klokker ringe. Jorden er ikke et fremmed
sted! Den er vores hjem og et hjem skal man
passe godt på. Og man skal passe godt på dem,
man bor sammen med!
Julen er måske netop den tid på hele året, hvor
vi tænker på dét, der kommer til os udefra.
Dét, vi har fået givet. Og det er tiden, hvor
vi rykker tæt sammen med dem, vi holder
af. Men det også tiden, hvor de, der ikke har
nogen at rykke sammen med, føler sig allermest alene! Og så føles vintermørket temmelig
skummelt. Men det ringer alligevel. Fordi et
barn er født!
Et barn af lys, et barn der bærer lyset ind i
verden. Alle forældre kender til, at man står
med den nyfødte i sine hænder og véd, med
hver fiber i sin krop, at her har man fået noget
betroet, som er så dyrebart, at det kalder på
alt hvad der hedder kærlighed og omsorg og
ansvar i os. Julenat lægger Gud sin kærlighed
ned i en krybbe, bliver menneske blandt mennesker. »Tag det til jer, dét der blev lagt i jeres
hænder. Et menneske, der vil dele ALT med
jer«.

Og hvert år er budskabet er det samme. Dét,
der kommer til udefra og bliver lagt i dine
hænder og i dit hjerte og alle andres! Alle,
der lytter og bevæges bare en lille smule af
juletoner og englesang! Frygt ikke! Frygt ikke
at være menneske. Og frygt ikke at lytte til
himlens sang om, at al sand magt er i kærlighed og ikke som kommandoråb og tvang. Som
en gave til os i nattens mørke! Når Gud taler
sådan til os, fornemmer vi nok, hvad Han vil.
Gud har lagt fornemmelsen for kærlighed ind
i mennesket. Vi véd, at den er skrøbelig som
det lille barn. Den kan tages fra os, men den
er også den stærkeste magt i vores liv. Det er
den, fordi den er fra Gud selv og den finder vej
overalt. Hvor der er et menneske, der vil tage
imod den. Nu er det tid til igen at lytte til Guds
hjertelyd, der høres i barnet fra Bethlehem.
Som himmellyd og himmellys der skinner ind
i vores liv og lader os genkende os selv og
hinanden som dem vi er; Guds elskede menneskebørn!
Glædelig jul!
Hasse Neldeberg Jørgensen

Da Gud i natten kommer til mennesker, synger
englene »Frygt ikke«! Men hvad er der at være
bange for? Det er jo bare et lille barn. En lille
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Igen, igen
Så arbejdes der igen på præstegården mure.
For nogle år siden renoverede man mod
syd og vest, og nu står facaden mod nord
og østgavlen for tur. Problemet er, at muren
indeholder alt for meget fugt med deraf
følgende risiko for skimmelsvamp o.m.a.
Derfor afrenses murfladen totalt (bl.a. for
gamle rester af plastmaling). Sidenhen
lægges der et lag puds på og til foråret
bliver der så malet. Både puds og maling
er såkaldte silikatprodukter, der tillader
fugten i muren at komme ud.
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Onsdagsmøder
Onsdag den 20. januar kl. 10.30-12.30
(bemærk tidspunktet.Vi indleder med BRUNCH!):
Provst Kræn Christensen, Esbjerg, fortæller om sin bog »Nye rejsende«.
Her finder man tekster med opfordring til dagens små ophold, hvor der
er mulighed for at sagtne farten og lade sig bevæge på en anden måde.
Onsdag den 2. marts kl. 9.30-11.30:
Provst Anders Bonde, Faurskov: »I mands minde«.
Med både alvor og masser af humor føres vi rundt i fortid og nutid.
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baby-salmesang

En ny sæson med Baby-Salmesang starter op i uge 4.
Det foregår torsdage kl. 10.30-12.00 i Askov kirke.
Det er afstemt med Vejen Kirkes babysalmesangsforløb,
så at man kan gå en gang om ugen, hvis man ønsker det.
Der kræves ingen særlige forudsætninger – det er ikke vigtigt om man kan synge eller ej.
I Baby-salmesang fokuseres der på kontakten mellem forældre og barn
gennem sang, musik og bevægelse, farver og andre stimuli.
Baby-salmesang er også dåbsoplæring – det er kirkens tilbud for
babyer 0-1 år og deres forældre – eller/også gerne BEDSTEFORÆLDRE
Datoer: 28. januar, 11. febuar., 25. februar, 10. marts, 31. marts,
14. april, 28. april, 12. maj, 26. maj.
Yderligere oplysninger og tilmelding hos sognepræst Inge Klarlund Bach
mail: ikb@km.dk eller tel. 61203995
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Kyndelmisse
På selve Kyndelmisse aften kl. 19.00 har vi rytmisk gudstjeneste i kirken.
En aften med lys og musik! Konfirmanderne medvirker og der kommer to super
musikalske solister (gl. konfirmander fra Askov): Victor Svold og Jeppe Hauberg.
Præst er Hasse N. Jørgensen.
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Mini-konfirmander
Askov-Malt skoles 3. klasser inviteres til 2. del af mini-konfirmandforløbet her i foråret.
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 og alt foregår i »børnehøjde«.
Det forløber over 6 tirsdage kl. 14.15-15.30
Datoer: 4. februar, 11. februar, 25. februar, 3. marts, 10. marts, 17. marts
Vi vil vi afslutte forløbet med en lille Påskegudstjeneste,
hvor mini-konfirmanderne medvirker:
Torsdag den 17. marts kl. 16.00 i Askov Kirke
Undervisning ved sognepræst Inge Klarlund Bach og Organist Mette Bredthauer

A S

Koncert
Mandag den 15. februar kl. 20.00 er der koncert med MUSICA FICTA i kirken.
På programmet er danske vintersange samt »Danske sange af nulevende komponister«.
Arr. sammen med Askov Højskole.
Fri entré
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Kirke-Bio-Café
16. marts kl. 19.30 i Konfirmandhuset. Vi ser den franske film »Om
guder og mænd«, med oplæg (skriftligt) af Per Juul Carlsen fra
Filmland og et mundtligt v. provst Hasse N. Jørgensen. Der serveres
som sædvanligt et beskedent, men smagfuldt traktement undervejs.
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Kirkelige handlinger
fra askov kirke
Døbte

Olivia Hansen
Jonas Smedegaard Jespersen
Christian Jakobsgaard Korsager
Malte Abel Gellert Martensen
Elvira Vega Jacobsen Parra
Agnes Aaboe Svold
Lauge Vest Søndergaard Sørensen

Viede/velsignede

Astrid Kjær Hogrebe og Casper Marquart Nielsen
Katrine Munk og Thomas Tarp Hansen

Bisatte/begravede
Birthe Madsen
Marie Engholm Kristensen
Knud Frisk Nielsen
Karen Elise Holmegaard
Henning Lervad
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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)

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

6/12 2. s. i advent
13/12 3. s. i advent
20/12 4. s. i advent
24/12 Juleaften
		
25/12 Juledag
26/12 2. juledag
27/12 Julesøndag

Januar

1/1
3/1
10/1
17/1
24/1
31/1

Nytårsdag
H.3.K.
1.s.e.H3K.
Sidste s.e.H3K.
Septuagesima
Seksagesima

Februar

2/2
7/2
14/2
21/2
28/2

Kyndelmisse
Fastelavn
1.s. i fasten
2.s. i fasten
3.s. i fasten

kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 19.39
kl. 14.30
kl. 16.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00

(HNJ)
(IKB)
(De 9 Læsninger) HNJ
(IKB)
(HNJ)
(HNJ)
(IKB)
(Paul Monrad)

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

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

kl. 19.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00

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

Fyraftenssang kl. 17.00:
28. januar (HNJ), 11. februar (HNJ), 24. februar (IKB), 10. marts (HNJ)

HNJ = Hasse Neldeberg Jørgensen – IKB = Inge Klarlund Bach

