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Høstminder
Åhh, hvor ville jeg gerne fortælle om høsttiden, som jeg oplevede den i min barndom,
og blive forstået, for jeg kan stadig høre lydene, dufte duftene og smage høsten. Lyden af
mejetærskerens nyslebne knive, der skærer sig gennem kornmarken. Vognen, der læsses
til bristepunktet med korn. De første friske kerner mellem tænderne - modenheden og
vandprocenten vurderes. Kornsneglens konstante knasen. Den gamle ’Claas’- presser,
banker rytmisk og er på overarbejde. BEFA halmbanens første hyl, og kort efter lyden
af dens genbrugs-olie-indsmurte kæde, der sagte glider, mens rusten slibes af banen af
en uendelig række af halmballer, indtil de endnu engang sætter sig på tværs og stopper.
Bindegarnet, der gnaver, så fingrene til sidst ikke kan rettes ud.
Tørsten slukkes i Bonanza og i vand fra malkerummets rustsmagende hane, inden
det næste rekordstore læs - denne gang med 125 baller - ankommer på den gamle
ombyggede gummivogn, nu med høststativ. Og - endelig kaldes der til middag med en
befriende lyd af slag på et gammelt plovskær, og halmbanen standser i et ryk.
Ved bordet understøttes bondens bordbøn af larmen fra knurrende maver. Kartofler,
sovs, flødesalat, stegt flæsk og sødsuppe indtages i fællesskab og afsluttes med en
uforståelig mumlende læsning i hus-postillen.
Kornet og halmen begynder at fylde på loftet og i laden, og senere på måneden køres
sidste læs ind. Køerne har allerede godkendt smagen af den nye høst i forbifarten fra
marken forbi halmbanen til malkning. Vemodige blikke mødes på den sidste høstdag.
Høsten minder os om vores liv. Vi fødes, vokser op, har ungdommens håb og skønhed,
modnes i manddommen for til sidst med bøjede hoveder, - som tunge aks på strå, - at
gå ind i livets efterår, hvor høsttiden før eller siden kommer til os. Taknemmelige og
tilfredse blikke mødes også den sidste høstdag som udtryk for glæden over, at høstens
Herre, trods al vort slid og bekymring, endnu engang lod det lykkes for os. Ud fra loft
og lade strømmer duft af friskt vinterforråd.
Det er efterhånden mange år siden, jeg oplevede høsten, og på de samme marker kører
nu store maskiner, og meget er forandret - få mennesker har i dag del i høstarbejdet.
Men jeg tror, at glæden og taknemligheden stadig er den samme. Vi bliver fattige den
dag, vi holder op med at takke for livet og det daglige brød. Vi bliver fattige, hvis vi
ikke kan få øje på Guds undere i hverdagen. Det under, som vækst og høst er.
Åhh, hvor var det skønt, at fortælle om høsttiden i min barndom - jeg håber, jeg blev
forstået!
Sognepræst Peter Viuff
Forsidebillede: Kunstværk af Filip Ohrt
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Det sker
Sensommerkirkekoncert i Askov Kirke
torsdag den 10. september kl. 17.30

Jazzkoncert med
Trio Lørup/Brunbjerg/Simonsen
Vi har fornøjelsen af at invitere indenfor til koncert med Martin Brunbjerg,
Tobias Simonsen og Jesper Lørup.
Som lytter vil man blive taget med på en rejse gennem originale kompositioner
fra de tre bandmedlemmer, såvel som et udpluk af deres yndlingssange fra den
amerikanske sangskat.
Spontanitet og kreativitet vil være i højsædet, og sammen vil de udforske nye
afkroge af musikken.
De tre musikere kender hinanden fra Syddansk Musikkonservatorium i Odense,
og de er alle i fuld gang med at etablere sig på den danske jazzscene.
Line-up: Tobias Simonsen - Guitar
Martin Brunbjerg - Bas
Jesper Lørup – Trommer
Alle er velkomne, og der er fri entré til koncerten.
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Menighedsrådsvalg 2020
Tirsdag den 15. september kl. 19.00

Efterårets valg til menighedsrådet foregår denne aften ved en valgforsamling i
Konfirmandhuset. Alle, der er interesseret, opfordres til at deltage ved mødet.
Vi glæder os til at se jer.
Askov menighedsråd

Samtalecafé

Torsdag d. 24. september
kl. 18.00 – 20.00 i Konfirmandhuset
Samtalecaféen er med præst Peter Viuff
Denne aften skal vi tale om coronakrisen, som stadig
fylder meget i medierne, og som efterhånden har
bidt sig grundigt fast i vores bevidsthed. Spørgsmål,
som vi blandt andet skal debattere, er følgende:
Har coronakrisen afsløret en dyb menneskelig krise?
Har vor tids nye Gud, som er sikkerhed og tryghed, spillet fallit og vist sig at være en
illusion?
Har coronakrisen lært os, at modgang ligesom medgang er en del af tilværelsen, og at
døden ikke er et teknisk uheld?
Er vejen ud af krisen at erkende vores skrøbelighed, og at alt ikke er muligt for os
mennesker?
Er der fare for, at vores livsform og frihed bliver forandret, også efter corona?
Vil spørgsmålet om, hvad der er rent og urent, permanent påvirke vores handlemønstre
og måden, vi er sammen på?
Samtale-caféen arrangeres i samarbejde med Grundtvigsk Forum Askov.
Undervejs serveres en sandwich og vand/øl.
Alle er velkomne
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høstgudstjeneste
i askov kirke
Søndag den 27. september kl. 10.00
Denne efterårsformiddag skal vi synge vore skønne høstsalmer. Konfirmanderne vil
bære kurve med frugt og blomster ind i kirken, og vi vil sammen takke for årets høst.
Efter gudstjenesten serveres et traktement, og der holdes auktion over de medbragte
frugtkurve.
Pengene fra auktionen går til ”Huset - Frivilligcenter og selvhjælp Vejen”.
Sognepræsterne Sidsel Keibel Blom
og Peter Viuff
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Genforeningen – fællesarrangement
Det sidste af årets to fællesarrangementer, som Askov Kirke, Askov Højskole
og Efterskole samt Askov Bylaug har planlagt sammen i år, finder sted
tirsdag den 29. september 2020.
Traditionen tro starter arrangementet i Askov Kirke kl. 17.00. Menighedsrådet,
kirkens præster og organisten har planlagt en hyggelig fyraftensstund ud fra
temaet: ”Genforeningen”. Arrangementet i kirken varer ca. 45 minutter, og
herefter går vi over på Askov Højskole og Efterskole,
hvor aftensmaden står klar ca. kl. 18.00.
Efter middagen er der lagt op til en fortællertime, hvor gæsterne opfordres
til at fortælle stort og småt fra genforeningen. Der vil også blive plads
til lidt sang fra Højskolesangbogen.
Pris for at deltage i spisningen er 50 kr. for voksne og 15 kr. for børn.
Af hensyn til køkkenet er det nødvendigt med
tilmelding senest den 22. september til
Else Flansmose på tlf. 23392633 eller
på mail: else@flansmose.com.
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Koncert
med Syddansk
Musikkonservatoriums
Kammerorkester
Tirsdag d. 3. november kl. 17.30 inviterer vi til koncert
med strygeorkestret fra den klassiske linje på Syddansk
Musikkonservatorium.
På programmet er blandt andet W.A. Mozart: Divertimento i
D-dur og Benjamin Britten: Simple Symphony.
Kammerorkestret spiller under ledelse af Arne Balk-Møller

Alle er velkomne
Der er fri entré til koncerten.
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Onsdagsmøde

den 4. november kl. 9.30-11.30 i konfirmandhuset
Organist Mette Nørup og lærer Poul Nørup, Esbjerg, holder foredraget:

”Den gang vi drog af sted”
En vandretur gennem grænselandet
Billeder, sang og fortælling

Kagmanden, Tønder
Vandreturen begynder i det sydvestligste hjørne af landet, hvor
Vadehavet, Danmark og Tyskland mødes. Vi går i grænselandet hele
vejen til Padborg, hvorefter vi følger gendarmstien, der er kendt som
én af Danmarks smukkeste vandreruter. Området er også kendt for den
historie, der udspillede sig i 1864, hvor vi mistede Hertugdømmerne
Slesvig, Holsten og Lauenburg. Ligeledes har genforeningen i 1920 sat
markante spor i hele området. I forbindelse med foredraget skal vi synge
sange, se billeder og høre fortællinger om egnen og de nationale følelser,
der siden 1864 har været en del af grænselandets identitet.
Alle er velkomne!
Arrangør: Askov Menighedsråd
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Minikonfirmandforløb i Askov kirke
”Mini-højskole” for 4. klasse i uge 40
Som noget nyt inviteres årets minikonfirmander på Mini-Højskole. Her vil de gennem
leg og læring blive bekendt med kirkerummet og alt, hvad der sker derinde: dåb, vielse,
begravelse, gudstjenestens nadver og sang og musik. Vi skal lege, vi skal synge, vi skal
bage (nadver)snobrød m.m. - og have nogle hyggelige stunder sammen.
Tirsdag den 29/9 kl. 14.00-16.00
Onsdag den 30/9 kl. 14.00-16.00
Torsdag den 1/10 kl. 14.00-16.00
Fredag den 2/10 kl. 14.00-16.00 og kl. 16.00-17.00.
Mini-højskolen afsluttes fredag kl. 16.00 med en familiegudstjeneste for forældre,
søskende, bedsteforældre og alle andre interesserede.

Ny kirketjener ved
Askov Kirke
Anna Marie Jensen er ny frivillig kirketjener ved
Askov Kirke.
Anna Marie flyttede med sin mand til Askov 1.
maj 2020 fra Jordrup, hvor de i en lang årrække
har drevet et fritidslandbrug på 20 hektarer. Anna
Marie er oprindeligt uddannet landmand, har
grønt bevis og har arbejdet som landmand, indtil
hun blev ringer, graver og kirketjener ved Jordrup
Kirke, hvor hun var ansat i 12 år. Anna Marie er en
energifyldt og stærk kvinde, der i sin tid insisterede
på at grave gravene med håndkraft på Jordrup
Kirkegård. Fritidslandbruget i Jordrup samt kreaturbesætningen blev solgt i foråret 2020, men
Anna Marie har stadig mange kræfter, og nu har
hun sagt ja til, at hun sammen med Herdis Knudsen vil varetage kirketjenerfunktionen
ved Askov Kirke.
Vi er glade for at kunne byde Anna Marie velkommen, og vi glæder os til at samarbejde
med hende.
Askov Menighedsråd
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Kirkelige handlinger
fra askov kirke
A S

Døbte
Freja Ahrenkiel Andersen
Agnes Bjerg Nørgård
Oscar Højbjerg Hagensen
Kirstine Egedal Köslich
Felix Thornemann Voss
Viktor Corvinius Schlüter
Noah Normand Olesen
Asger Lang Christensen
Carl Hjorth Vinther
Laura Lykke Høgh Hansen
Mathilde Troelsgaard Madsen

Bisatte/begravede
Kaj Louis Hansen
Connie Vera Bülow
Ole Wehner Duvander
Bent Øhlenschlæger Jørgensen
Hanne Lyth Madsen
Henning Simonsen Huss

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
september
6/9 13. søndag efter trinitatis Kl. 10.00
			

Sidsel Keibel Blom og Peter Viuff
m. eftf. Konfirmandindskrivning

13/9 14. søndag efter trinitatis

Kl. 10.00

Peter Viuff

20/9 15. søndag efter trinitatis

Kl. 10.00

Peter Viuff

27/9 16. søndag efter trinitatis Kl. 10.00
			

Sidsel Keibel Blom og Peter Viuff
Høstgudstjeneste

oktober
4/10 17. søndag efter trinitatis

Kl. 10.00

Peter Viuff

11/10 18. søndag efter trinitatis

Kl. 10.00

Sidsel Keibel Blom

18/10 19. søndag efter trinitatis

Kl. 10.00

Peter Viuff

25/10 20. søndag efter trinitatis

Kl. 10.00

Peter Viuff

Kl. 19.00

Sidsel Keibel Blom

november
1/11 Alle helgens dag

8/11 22. søndag efter trinitatis Kl. 10.00
			

Sidsel Keibel Blom
m.eftf.Kirkefrokost i Konfirmandhuset

15/11 23. søndag efter trinitatis

Kl. 10.00

Peter Viuff

22/11 Sidste søndag i kirkeåret

Kl. 10.00

Sidsel Keibel Blom

29/11 1. søndag i advent

Kl. 10.00

Peter Viuff m. eftf. kirkekaffe

6/12 2. søndag i advent
Kl. 19.00
			

Fyraftenssang: Kl. 17.00
24. september Sidsel Keibel Blom
8. oktober
Peter Viuff
12. november Sidsel Keibel Blom
26. november Peter Viuff

Sidsel Keibel Blom med
”De 9 læsninger”

