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Vi er i adventstiden
I vores moderne liv er tiden blevet en stressfaktor, der fortæller os, at tiden er noget, der går, og inden
timeglasset løber helt ud, er der en masse, vi skal nå, mens tid er! Men advent er en forberedelsestid
og egentlig ikke en tid, der indleder julestress, men en tid til fordybelse, forventning og glæde.
I det gamle bondesamfund havde man en lang række ”folketros-regler”, der ligefrem advarede mod,
at man udførte almindeligt arbejde op mod jul. For den mørke tid skulle bruges til samvær og leg.
Det hører til sjældenhederne, at vi i al vores travlhed opfatter tiden som noget, der kommer, som noget, vi kan glæde os til og forventer noget godt af. Da er det godt, at vi har kirken med dens højtider,
adventstid og julen. For her er noget, vi kan se frem til med glæde. Festen er fastlagt på forhånd,
indholdet kender vi, og festen kommer, når tiden er inde. Julen betegnes fra gammel tid som ”tidens
fylde”. Et udtryk, som fortæller os, at i bund og grund afhænger julen ikke af os og af alle vores
anstrengelser. Julen kommer, når den kommer, om vi vil det eller ej! Derfor er der i adventstiden al
mulig grund til blot at lade tiden gå og være til stede i tiden. Men det har vi svært ved så meget slaver
af vores eget tidsbegreb, som vi er gået hen og blevet.
Da jeg i sin tid var på Grønland, ankom jeg den 16. juni til Søndre Strømfjord og skulle videre til
Godthåb, hvor jeg som smed skulle svejse bulede toiletspande og genskabe asfaltfabrikken, men
snestorm betød, at mit fly ikke kunne lande i Godthåb, og jeg måtte blive i Søndre Strømfjord et helt
døgn. Det var ret stressende, at tiden på den måde blev sat i stå. En grønlænder, der også var strandet
i Søndre Strømfjord, - og som for øvrigt tog ventetiden med knusende ro, - fortalte mig en historie
om én, der havde haft det langt værre end mig. Han fortalte om en fortravlet dansk embedsmand,
der skulle aflægge tre besøg i Egedesminde. Embedsmanden havde lært at planlægge, så han havde
planlagt og disponeret tiden hjemmefra, sådan at hans program kunne nås på én arbejdsdag. Han
ankom med helikopter om morgenen kl. 10.00, og han havde aftalt møderækken sådan, at han kunne
forlade Grønland samme aften kl. 19.30. Hvad han dog ikke havde med i sin planlægning hjemmefra
var, at på Grønland er helikopterafgangene helt afhængige af vejret, og derfor er der ingen lokale på
Grønland, der regner med rettidige afgange. Det blev selvfølgelig dårligt vejr den dag, og helikopteren kunne ikke flyve tilbage før 9 dage senere. Grønlænderen var flad af grin, mens han fortalte
historien om embedsmanden, der i dagevis gik rundt og rasede, fordi alverdens ulykker var væltet
ned over ham, fordi tiden var taget fra ham.
Men hvordan ville vi andre ikke have reageret? For vi lider også under den vrangforestilling, at tid
er noget, der går og ikke noget, der kommer til os. Dog har vi, selvom de er temmelig besværlige
at få passet ind, endnu ikke droppet højtiderne. Og de næste mange dage inden jul er en glædelig
påmindelse om, at livet dybest set ikke handler om, hvad vi når, men om hvad der når os, når tidens
fylde åbner tiden for os! Med Jesu komme til verden med tidens fylde for 2019 år siden, blev alle
Jesu løfter ikke opfyldt. For han sagde, at han ville komme igen. De første kristne havde derfor et
levende håb om Jesu snarlige genkomst. De levede derfor hele deres liv i, hvad man kan kalde et
”adventsliv”. Selvom vi, der lever i dag, ikke har samme levende håb som de første kristne, så rører
det ikke ved, at den kristne kirke søndag efter søndag altid prædiker og opfordrer til et adventsliv. Til
et liv, hvor man klæder sit hjerte i julens festdragt i forventning om, at efter mørket kommer lyset.
Efter døden kommer livet!
Så lad os i dagene, der kommer, finde det gamle julepynt frem og sætte det på de vante pladser og
glædes. Lad os gøre, som de gamle gjorde, og kun udføre de mest nødvendige opgaver her i adventsugerne og på den måde gøre plads indeni til forventningen og glæden over det, der kommer.
Præst Peter Viuff
Forsidebillede: Hæklet af Jette Lüthje 2018
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Endnu en ny præst
på vej i Askov
Efter den længe ventede og meget festlige indsættelse af Peter Viuff som sognepræst i Askov Sogn
og provst i Malt Provsti er menighedsrådet nu i fuld gang med ansættelsen af en ny sognepræst.
Stillingen er opslået som en fuldtidsstilling i Askov og Brørup pastorater med 50% til hvert sogn.
Menighedsrådene i Askov og Brørup skal så sammen udvælge ansøgere til prøveprædiken og
samtale og derefter udfærdige en indstilling til Kirkeministeriet.
Når denne udgave af kirkebladet er udkommet, vil vi formodentlig kende navnet på den nye præst
og offentliggøre det hurtigst muligt på vores hjemmeside og i dagspressen. Vi forventer, at den nye
sognepræst kan tiltræde stillingen d.1.januar 2020, men vi er glade for, at arbejdet indtil da ligger i
gode og trygge hænder hos vikarierende sognepræst Jørgen Hanssen.
Preben Simonsen
Formand for Askov Menighedsråd

Efter juletræstænding
Efter juletræstænding fredag den 29. november
synges julen ind i Askov Kirke.
Vi skal synge vore dejlige julesalmer.
Præst Peter Viuff

Kirkekaffe i
Konfirmandhuset
Søndag den 1. december – 1. søndag i advent - inviteres alle efter gudstjenesten kl. 10.00 til
kirkekaffe i Konfirmandhuset. Under kaffen vil Peter Viuff fortælle om sin barndoms jul, hvor
julen hvert år ankom som en kærkommen højtid.

Julesalmesang i Askov Kirke
Hver onsdag i december kl. 16.30
En god halv time i Askov Kirke, hvor vi synger nogle af de
dejlige julesalmer fra salmebogen og hører en kort fortælling
undervejs.
Første gang er onsdag d. 4. december. Derefter onsdag d. 11.
og 18. december.
Alle er velkomne: Hver fugl synger med sit næb!
Arrangementet ledes af kirkens organist, Mette Bredthauer.
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HÄNDELS ”MESSIAS”
LØRDAG DEN 7. DECEMBER KL. 16.00

De 9 læsninger
Søndag den 15. december kl. 19.00
Vi fortsætter traditionen i Askov Kirke med de ni læsninger som optakt til julen.
De ni læsninger er en musikgudstjeneste, hvor der gennem ni bibeltekster fortælles om
syndefaldet, Guds udvælgelse og frelse, sådan som den udspilles i den bibelske historie.
Traditionen med de ni læsninger stammer fra England, hvor den blev holdt
første gang i 1918 i Kings College Chapel i Cambridge.
Vi skal synge vore dejlige advents- og julesalmer.
Folk fra sognet står for oplæsning af de bibelske tekster.
Præst Peter Viuff
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Kyndelmissekoncert i askov kirke
Torsdag d. 6. februar 2020 kl. 19.30

Kolding Kammerkor tænder musikalske lys med en klassisk korkoncert.
Koret dirigeres af Matthias Geiger i satser af bl.a. J. S. Bach, Brahms og Henry Purcell.
Fri entré.

Onsdagsmøde
Onsdag den 26. februar kl. 17.00
Fyraftensforedrag med den nye sognepræst i Askov Sogn,
der i skrivende stund endnu ikke har tiltrådt sin stilling.
Der serveres et let traktement i forbindelse med foredraget.
Alle er velkomne.

MINI-KONFIRMANDER
I foråret tilbyder vi igen et mini-konfirmandforløb. Vi begynder i uge 9 og
slutter af med en påskegudstjeneste, hvor minikonfirmanderne medvirker.
Læs mere på Askov kirkes hjemmeside:
https://www.askovkirke.dk/laes-om/minikonfirmander/

Meddelelse fra Askov
Menighedsråd
Pr. 1. januar 2020 ydes der 100 % tilskud til erhvervelse af gravsted og til gravkastning på hverdage. Lørdagstillæg fastholdes. Ordningen gælder for folkekirkemedlemmer i Askov Pastorat.
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Kirkelige handlinger
fra askov kirke
A S
Døbte
Matilde Herlev Nielsen
Nohr Nørgaard Thomsen
Marie Larsen Damgaard
Joachim Johan Barsballe
Martin Thorup Aalling
Eline Ørgaard de Fontenay
Birk Degner Ludvigsen
Tilde Damgaard Vinding
Rasmus Oltmann Fridberg

Velsignede/viede
Katja Beltoft Pedersen og Tommy Rasmussen
Johanne Cordsen la Cour og Dennis Cordsen la Cour
Ditte Schaldemose Straarup og Mike Simonsen Straarup
Sarah Bramsen Stackelies og Rasmus Sørensen Meltesen
Tinni Nauheimer Andersen og Jacob Øgaard Matzen

Bisatte/begravede
Vagn Kjær Smed
Hans Verner Bjerregaard
Ella Lund Christensen
Hans Christian Jensen
Hans Peter Schøneberg

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:
Preben Simonsen (tlf. 2227 2188)
Næstfmd.:
Hanne Johansen
Kasserer:
Erling Glitrup (erling.glitrup@skolekom.dk)
Ny mail fra december: erling.glitrup16@gmail.com
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 1497/6161 9250, e-mail: pofv@km.dk
Sognepræst Jørgen Hanssen
Tlf. 6120 3995, e-mail: joha@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
december

1/12 1. søndag i advent
8/12 2. søndag i advent
15/12 3. søndag i advent
22/12 4. søndag i advent
24/12 Juleaften
		
25/12 Juledag
26/12 2. juledag
29/12 Julesøndag

januar

1/1
5/1
12/1
19/1
26/1

Nytårsdag
Helligtrekongers søndag
1. søndag efter H3K
2. søndag efter H3K
3. søndag efter H3K

februar

2/2
9/2
16/2
23/2

Sidste søndag efter H3K
Septuagesima
Seksagesima
Fastelavn

Marts
1/3

1. søndag i fasten

Fyraftenssang: kl. 17.00
16. januar NN
30. januar Peter Viuff
13. februar NN
27. februar Peter Viuff

Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 19.00
Kl. 10.00
Kl. 14.30
Kl. 16.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00

Peter Viuff m. Kirkekaffe
Jørgen Hanssen
Peter Viuff: De 9 læsninger
Jørgen Hanssen
Peter Viuff og
Peter Viuff
Jørgen Hanssen
Peter Viuff
Jørgen Hanssen

Kl. 16.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00

Peter Viuff
NN - Indsættelse af ny præst
Peter Viuff
NN
Peter Viuff

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

NN Kyndelmisse
Peter Viuff
NN
Peter Viuff

Kl. 10.00 NN

