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Har coronakrisen afsløret en menneskelig krise,
- er livet kun løbesko og glas med vitaminpiller?
I skrivende stund er vi i begyndelsen af maj, og vores eget land, verden, offentlige
institutioner og kirkerne har været lukket ned i mange uger på grund af coronasmitten. I
begyndelsen blev mange af os grebet af panik. Vi var ellers overbeviste om, at vi kunne
skabe os et trygt samfund og et trygt liv, men så kom der pludselig en pandemi, og det
viste sig, at vores sikkerhed var en illusion.
I begyndelsen prøvede vi at sikre os selv. Askov Dagli´Brugs solgte på en formiddag i
marts på under tre timer mere end 80 pakker gær og flere paller med toiletpapir. Jeg var
ved at slibe et bord og skulle købe støvmasker, men hylderne var rippede i Davidsen.
Så lukkede hele landet ned, også kirkerne. Jeg tænkte, at meget af det, der foregik, var
panikagtige handlinger, og jeg regnede med, at krisen hurtigt var overstået, men jeg
blev klogere.
Krisen har bidt sig fast også i vores bevidsthed, og hvis vi ikke tænker os om, kan
corona-epidemien ende med permanent at ændre vores hidtidige livsform. Den frihed,
vi har, kan vi miste af frygt for at blive smittet. Selvom landet og institutionerne åbner
på et tidspunkt, kan spørgsmålet om, hvad der er rent og urent i fremtiden påvirke vores
handlingsmønstre.
I middelalderen, da forskellige smitsomme sygdomme, deriblandt spedalskhed, var en
del af tilværelsen, lukkede man ikke kirkerne ned i frygt for smitten, men man lavede
i stedet et ”spedalskhedshul” i muren i kirkernes kor. Her kunne spedalske og andre
syge sidde udenfor og høre Guds ord og gennem hullet modtage nadveren. Man havde
dengang erkendt, at alle var prisgivet Gud og havde brug for at stå på et fundament af
håb. En vej ud af coronakrisen og dens følger må være, at vi erkender vores sårbarhed
og at ikke alt er muligt for os mennesker. For en pandemi er ikke et teknisk uheld, men
en del af livet, - modgang og død er en del af tilværelsen. Vor tids største problem er,
at vi tror, at vi kan støbe et urokkeligt fundament under vores liv, som holder evigt. Vi
tror, at hvis vi bare får den rette kost, vaccineres, forsikrer os og motionerer med jævne
mellemrum, så har vi lagt et fast fundament under os, men det er en illusion. Døden
er ikke et teknisk uheld, for vi har kun livet til låns. Pludselig er stormene over os,
uheldet ude, vi falder om eller rammes af coronavirus og ligger forbavset på sygehuset
og undrer os over, hvor skrøbeligt alting er. Vi må erkende, at døden konstant ånder os
i nakken. Pludselig rives vi bort, og det er da trist, hvis de eneste spor, vi efterlader os,
er løbesko, glas med vitaminpiller, forsikringspolicer og vaccinationskort.
Coronakrisen har vel egentlig afsløret en dyb menneskelig krise. Vi må, i tiden der
kommer, ligesom generationerne før os, begynde at sige, hver gang vi har planlagt
noget, eller vil sikre os selv: ”Om Gud vil”.
Der kan komme meget godt ud af en krise, og vi vil forhåbentlig efter krisen begynde
at kalkulere med, at modgang ligesom medgang er en del af tilværelsen. Evangelisten
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Matthæus skriver i sit evangelium om falske profeter: Det er dem, der bilder os ind,
at vi har sikkerhed i vores liv, og at vi kan styre alt i vores tilværelse. Vor tids nye
gud er blevet denne sikkerhed og tryghed, men det gør os dovne, og vi glemmer at
leve. At leve er at være sig bevidst om den vakkelvornhed, der præger vores liv. At
vide, at det måske holder lige nu, men om et øjeblik kan en ny pandemi være over os.
Jeg tror, at hvis vi tør, kan coronakrisen lære os at leve lidt mere. Den skrøbelighed,
der er en del af vores liv, var dog ikke til at udholde, hvis vi ikke havde noget, vi
kunne klynge os til, - heldigvis taler kristendommen ustandseligt et håb ind i vores
tilværelse. Nemlig, Jesus Kristus, Guds søn. Vi lever, og han er der. Vi dør, og han er
der. Jorden ryster under os og solen bliver mørk, og han er der. Livet er skrøbeligt, alt
flyder i grunden, men det er til at leve med, når vi har Jesus Kristus som et urokkeligt
fundament af håb.
Sognepræst Peter Viuff

Det sker
Sommermøde med præst Jørgen Hanssen

Søndag den 16. august kl. 14.00.
Gudstjeneste i Askov Kirke med eftf. foredrag i
Konfirmandhuset
”Mellem Aabenraa og Berlin – via Askov”.
Om Genforeningen 1920 og sønderjydernes fører H. P.
Hanssen.
H. P. Hanssen stillede som dansksindet medlem af den
preussiske Rigsdag i Berlin i 1918 kravet om frit valg af
nationalt tilhørsforhold. Præget af højskolemiljøet i Askov
i 1880’erne var frihedens ånd i alle forhold uomgængelig for ham og fik således også
betydning for grænsedragningen og dermed Genforeningen i 1920. Tre gange om
vinteren mellem 1881 og 1886 var han elev på højskolen og havde suget visdom til sig
af bl.a. Ludvig Schrøder. På samme tid var også Jakob Knudsen lærer på Højskolen.
Med familien boende i Aabenraa var Berlin hans andet hjem i årene 1896-1918. Men
Askov blev ikke glemt.
Jørgen Hanssen er oldebarn af H. P. Hanssen.
Alle er velkomne
Askov Menighedsråd
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Menighedsrådsvalg
2020
Orienteringsmøde i Konfirmandhuset.
Tirsdag den 18. august kl. 19.00
På mødet vil der blive orienteret om
arbejdet i den forløbne funktionsperiode,
og vi skal tale om det kommende
menighedsråds opgaver, visioner, ønsker og idéer. Der vil
også blive redegjort for det seneste års regnskab samt det kommende års budget.
Formålet med orienteringsmødet er at sikre åbenhed om valgprocessen og skabe
interesse for den lokale kirke og menighedsrådsvalget. Håbet er også at få et foreløbigt
overblik over, hvem der eventuelt er interesseret i at opstille som kandidater og
stedfortrædere på valgforsamlingen.
Efterårets valg til menighedsrådet foregår ved en valgforsamling i Konfirmandhuset
tirsdag den 15. september kl. 19.00.
Vi glæder os til at se jer.
Alle er velkomne.
Menighedsrådsformand Peter Viuff

–4–

Konfirmandindskrivning
Søndag den 6. september kl. 10.00
Kære kommende konfirmander og konfirmandforældre.
Søndag den 6. september kl. 10.00 er I inviteret til
konfirmandindskrivning i Askov Kirke. Efter gudstjenesten
skal vi tale om det kommende undervisningsforløb m.m.
I skal medbringe jeres tilmeldingsblanket samt en kopi af jeres dåbsattest.
Konfirmandundervisningen foregår tirsdage kl. 8.00-9.30
i konfirmandhuset og i Askov Kirke.
Vi glæder os til at møde jer!
Sognepræsterne Sidsel Keibel Blom
og Peter Viuff
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Kirkelige handlinger
fra askov kirke
A S

Døbte
Benjamin Vilhelmsen Abrahamsen
Theo Georgsen Fisker
Nelly Mia Orloff Strandgaard
Marlon Reimer Brøndum
Agnes Bjerg Nørregaard
Andrea Rønnov Mørk

viede
Louise Høgh Hansen og David Høgh Hansen

Bisatte/begravede
Niels Rohde
Knud Sand Ørnskov

A S

Facebook
Askov kirke har 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.

A S
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askov sogn
navne og adresser
Menighedsrådet:
Formand:
Peter Ole Finnemann Viuff, tlf. 6161 9250,
e-mail: pofv@km.dk
Næstfmd.: Hanne Johansen
Kasserer:
Erling Glitrup, e-mail: erling.glitrup16@gmail.com
Kirkeværge: Ulla Henningsen, tlf. 7536 1231
Kontaktperson: Beata Fabricius
Fmd. f. valgbestyrelsen: Kirsten Bøgh Fuglø
Valgbestyrelsesmedlem : Preben Simonsen
Medlem af stående udvalg: Helle Barnhøj
Præster:
Provst, sognepræst, kbf.: Peter Ole Finnemann Viuff
Askov kirkevej 7, Askov, 6600 Vejen
Tlf. 7536 1497/6161 9250, e-mail: pofv@km.dk
Sognepræst Sidsel Keibel Blom
Tlf. 6120 3995, e-mail: sikb@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 Peter Viuff
Kirkebil: PM TAXI, tlf. nr. 7536 2325. (Bestilles dagen før, senest kl. 18)
Menighedsrådsmøder afholdes i Konfirmandhuset:
Se opslag på kirkens hjemmeside

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

Trinitatis søndag
1. søndag efter trinitatis
2. søndag efter trinitatis
3. søndag efter trinitatis

Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00

Sidsel Keibel Blom
Peter Viuff
Sidsel Keibel Blom
Peter Viuff

Kl. 10.30
Kl. 9.00
Kl. 10.30
Kl. 10.30

Sidsel Keibel Blom
Sidsel Keibel Blom
Sidsel Keibel Blom
Sidsel Keibel Blom

juli
5/7
12/7
19/7
26/7

4. søndag efter trinitatis
5. søndag efter trinitatis
6. søndag efter trinitatis
7. søndag efter trinitatis

august
2/8
8. søndag efter trinitatis
Kl. 10.00
9/8
9. søndag efter trinitatis
Kl. 10.00
16/8
10. søndag efter trinitatis Kl. 14.00
			
23/8
11. søndag efter trinitatis
Konfirmation 7.A
Kl. 9.30
Konfirmation 7. B
Kl. 11.30
30/8
12. søndag efter trinitatis Kl. 10.00
6/9
13. søndag efter trinitatis Kl. 10.00
m. eftf. konfirmandindskrivning

Morgensang: Kl. 9.00
Den 11. juni
Sidsel Keibel Blom
Den 25. juni
Peter Viuff
Den 9. juli
Sidsel Keibel Blom

Peter Viuff
Peter Viuff
Prædikant: Jørgen Hanssen.
Liturg: Peter Viuff (Sommermøde)
Sidsel Keibel Blom
Peter Viuff
Sidsel Keibel Blom
Sidsel Keibel Blom og Peter Viuff

Den 23. juli
Sidsel Keibel Blom
Den 6. august Peter Viuff
Den 20. august Sidsel Keibel Blom

