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k i r k e b l ad

Ny sognepræst og provst i Askov
Den 8. september bliver jeg af Biskop Elof Westergaard
indsat i Askov Kirke som præst i Askov Pastorat og som
provst for Malt Provsti.
Jeg er 55 år og oprindeligt uddannet smed. Under et 6 måneders ophold på den grundtvigianske Båring Højskole på
Fyn, blev jeg af daværende forstander George Bendix inspireret til at læse teologi. Han sagde om mig, at jeg var den
absolut sidste i rækken af højskoleelever, der kom direkte
fra plovfurerne og han mente derfor, at jeg med min naturlige grundviden om Gud, liv, død og kærlighed, burde
læse teologi, - et studie jeg blev kandidat fra i 2004. Jeg fik
efterfølgende embede i Hornbæk, Tånum, Borup, Råsted og
Kousted pastorat ved Randers, hvor jeg var ansat i 5 år. I 2010 blev jeg ansat i Trige, Ølsted og Spørring Pastorat, et pastorat jeg kender særdeles godt, da jeg for 33 år siden overtog en gård i Ølsted,
som jeg stadig ejer.
Før og under teologistudierne har jeg bl.a. arbejdet som smed på Grønland; været vandrerhjemsbestyrer på Kreta; sorteret post på Østjyllands Postcenter; pudset vinduer på Mols-linjen; været ansat
ved Mødrehjælpen; gjort rent ved forstadsfruer i Risskov, været lærervikar og taget en lederuddannelse på Tradium i Randers i Grundlæggende ledelse og i Værdibaseret ledelse.
Jeg håber, at jeg med mine alsidige erfaringer kan være præst for alle sognebørn i Askov, både når
det gælder livets store åndelige spørgsmål og når det handler om det almindelige og daglige nære
liv. Jeg oplever, at der på alle områder i tilværelsen, er ’liv-hjælp' at hente i kristendommen. Humor,
glæde, nytænkning, samarbejde og den traditionelle folkekirke, hvor der er plads til alle, er udgangspunktet for mit virke som præst. Jeg holder af højmessen og dens genkendelige rytme og af de kirkelige handlinger, hvor man møder folk i såvel glæde som sorg. Jeg er kreativ og nytænkende i mit
præstearbejde og har erfaring med udvikling af blandt andet børnegudstjenester, hverdags - og meditationsgudstjenester. Jeg samarbejder gerne med alle, der vil samarbejde med mig. Et eksempel på
det er, da jeg i august lagde sidste hånd på et projekt, hvor tunnelen under Randersvej, der forbinder
Trige by og kirken, blev bemalet med motiver fra områdets religionshistorie. Et samarbejdsprojekt
hvor de fleste foreninger og institutioner i pastoratet har bidraget økonomisk og praktisk.
Privat er jer gift med Helle, der er socialrådgiver. Vi har tre børn Karen 25 år, Marie 19 år og Ingrid
18 år, - så inden længe er reden desværre tom.
Jeg glæder mig til at samarbejde med Askov Menighedsråd og vil samtidig opfordre, alle der måtte
ønske at tale med mig og alle foreninger, institutioner og skoler, der ønsker at mødes med mig, til at
tage kontakt til mig.
Med venlig hilsen
Sognepræst og Provst Peter Ole Finnemann Viuff
Forsidebillede: Jakobsstigen. Akvarel malet af Filip Ohrt, Askov 2019
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Indsættelse af ny provst
og præst i Askov
Søndag den 8. september, kl. 16.00 er der indsættelse af Askov kirkes nye præst og provst for
Malt provsti Peter Ole Finnemann Viuff ved biskop Elof Westergaard. Efter gudstjenesten byder
menighedrådet på et glas vin i kirken, så man kan hilse på den nye præst og byde ham velkommen.

Onsdagsmøder
Onsdag d. 11. september kl. 9.30 – 11.30 er der formiddagskaffe og foredrag i konfirmandhuset. Sognepræst Jørgen
Hanssen taler om ”At blive ældre i en moderne verden”.
Onsdag den 23. oktober Efterårssange og fortælling ved
Mette Bredthauer og Preben Simonsen.
Onsdag den 20. november Sognepræst Peter Viuff
fortæller under overskriften:
”Fra roerækkerne til præst i Askov”

Gudstjeneste, korsang og
fællesspisning
Tirsdag den 1. oktober inviterer Bylauget, højskolen og kirken igen til et fælles arrangement
Der indledes med en gudstjeneste kl. 17.00, hvor kirkens præster og kirkens organist Mette
Bredthauer forestår en anderledes og festlig fyraftensstund i kirken. Askov rytmiske Kor under
ledelse af Nikolaj Hansen deltager også med et par sange. Det varer ca. 45. min. Derefter går turen
rundt om Dammen og over på Askov Høj- og Efterskole, hvor der er aftensmad parat kl. 18.00.
I forbindelse med middagen er der også lidt sang og musik på programmet.
Pris for at deltage i spisningen er kr. 35,- pro pers for voksne, børn 3-12 år kr. 15.
Af hensyn til køkkenet er det nødvendigt med tilmelding senest 25. september til
else@flansmose.com eller pofv@km.dk
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Samtalecafé
Næste arrangement i samtalecaféen er med Askov Højskoles
forstander Rikke Holm.
Hvordan kan vi aktualisere Grundtvigs idéer om dannelse i et
multikulturelt samfund som vores?
Rikke Holms oplæg tager udgangspunkt i Grundtvigs tanker
om dannelse og giver nogle nutidige bud på at definere
begrebet dannelse.
Mødet finder sted torsdag d. 26. sept. kl. 18.00 – 20.00 i
Konfirmandhuset
og arrangeres i samarbejde med Grundtvigsk Forum Askov.
Undervejs serveres en sandwich og vand/øl.  

HÄNDELS ”MESSIAS” – G.F. Händel
EN STORSLÅET ADVENTS- OG JULEBEBUDER
Lørdag den 7. december kl. 16.00 i Askov Kirke
Messias 1. del samt 3. del i uddrag inkl. ”Hallelujah”
Medvirkende:
Anne Mette Balling (sopran), Stephen Yeseta (alt), Boris Jensen
(tenor), Thomas Krogh (bas).
Gli altri angeli under ledelse af koncertmester Jens Astrup
Sankt Nicolai Kirkes Drenge- og mandskor samt gæstesangere.
Dirigenter: Hedvig Dobias og Lasse Toft Eriksen
Entré 50,- (børn under 15 år gratis)
Billetter sælges ved indgangen.

Koncertoptakt
Preben Simonsen og Mette Bredthauer fortæller om værket Händels Messias og spiller eksempler
den 28. november, kl. 17.00 i konfirmandhuset (det varer ca en halv time).

Efter juletræstænding
Efter juletræstændingen fredag den 29. november synges julen ind i Askov kirke
med fortælling og julesalmer ved kirkens præst Peter Viuff
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Babysalmesang
Babysalmesang er kirkens tilbud til de 0-1 årige, og efter en super sæson
med glade forældre og deres babyer tilbyder vi endnu et forløb.
Babysalmesang 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!!
Vi mødes i kirken hver anden torsdag kl. 10.30 - 12.00
Datoer: 12. september, 26. september, 10. oktober, 24. oktober, 7. november og 21. november.
Tilmelding ikke nødvendig. Mød bare op!
For mere info: organist Mette Bredthauer, mobil 30 64 30 45 – eller mail: metbr@km.dk
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Mini-konfirmander
Askov Kirke tilbyder mini-konfirmandforløb for Askov-Malt Skoles 3. klasser:
Et forløb for 3.B i efteråret 2019 og et forløb for 3.A i foråret 2020.
I efteråret møder 3.B seks tirsdage kl. 14.15-15.30 på følgende datoer:
17. sept., 24. sept., 1. okt., 8. okt., 22. okt. og 29. okt.
Vi slutter forløbet af med en Halloween-gudstjeneste d. 29.okt. kl. 16.00.
Mini-konfirmanderne undervises af sognepræst Merethe Jørgensen og organist Mette Bredthauer.
Vi ses i Askov Kirke d.17. sept. kl. 14.15!
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Præstesituationen i Askov
Peter Ole Finnemann Viuff bliver indsat som ny præst og provst den 8. september. Det er
glædeligt! Stillingen som 50% overenskomstansat sognepræst er stadig vakant. Den er midlertidigt
besat af Jørgen Hanssen, der er tidligere sognepræst i Roager og Spandet. Han tiltrådte som vikar i
slutningen af juli og han bliver foreløbigt indtil januar. Tag godt imod ham. I overgangsperioden er
jeg fortsat ansat som vikar, dvs til og med september.
Merethe Jørgensen
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Kirkelige
handlinger
fra askov kirke
Døbte
Alma Smedegaard Jespersen
Maggie Helen Kruse Hansen
Matilde Herlev Nielsen
Nohr Nørgaard Thomsen
Martin Thorup Aalling

Velsignede/viede
Janni og Morten Ransby Nielsen
Helle og Karsten Rask Olesen
Lise Voxnæs Rømer og Søren Rømer
Katja Beltoft Pedersen og Tommy Rasmussen
Sarah Bramsen Stackelies og Rasmus Sørensen Meltesen

Bisatte/begravede
Ella Lund Christensen
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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.

A S
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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
Medlem af stående udvalg: Helle Barnhøj
Præster:
Provst, sognepræst, kbf.: Peter Ole Finnemann Viuff
Askov kirkevej 7, Askov, 6600 Vejen
Tlf. 7536 1497, e-mail: pofv@km.dk
Sognepræst Jørgen Hanssen
Tlf. 6120 3995, e-mail: joha@km.dk
Sognepræst Merethe Jørgensen
Tlf. 3069 6896, e-mail: mejn@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
september
1/9
8/9
15/9
22/9
29/9

11. søn eft. trin
12. søn. eft. trin
13. søn eft. trin
14. søn eft. trin
15. søn. eft. trin

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

(MEJN)
(POFV) Indsættelse af ny præst i Askov
(POFV)
(JOHA)
(MEJN)

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

(POFV) Høstgudstjeneste
(JOHA)
(POFV)
(JOHA)

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

(POFV)
(JOHA)
(POFV)
(JOHA)

oktober
6/10
13/10
20/10
27/10

16. søn eft. trin
17. søn eft. trin
18. søn eft. trin.
19. søn. eft. trin.

november
3/11
10/11
17/11
24/11

Alle helgens dag
21. søn eft. trin.
22. søn eft. trin.
sidste søn eft. trin

Fyraftenssang: kl. 17.00:
19. september (MEJN),
3. oktober (JOHA),
31. oktober ( POFV),
14. november (JOHA)
POFV: Peter Ole Finnemann Viuff | JOHA: Jørgen Hanssen | MEJN: Merethe Jørgensen

