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Ny sognepræst i Askov
præsenterer sig
Jeg skal skrive lidt om mig selv til jeres blad – give et
insight i, hvem hende den nye sognepræst i Askov og
Brørup kirker er. Det er ikke lige til. Hvem ved i grunden,
hvem han eller hun selv er? Beskæftiger man sig med den
slags spørgsmål, kan man meget vel ende på den teologiske
skolebænk, advarer jeg, for det var sådanne spørgsmål, i
hvert fald noget nær, der i sin tid ledte mig i den retning.
Hvem er vi? Hvad er meningen med livet? Ér der en
mening med livet? Det brugte jeg tid på at tænke over som
barn i og omkring Vester Vedsted syd for Ribe, enten på
hesteryg eller med næsen i Sofies verden. På studiet læste
jeg Søren Kierkegaard, om forholdet, der forholder sig til
sig selv; at det, der gør mennesket til et forhold, er, at
det forholder sig til sig selv, med andre ord: at mennesket
netop har denne spørgende natur. Ad omveje blev jeg introduceret for Martin Heideggers filosofi og
mødte her en sand mester i at stille spørgsmål. Helt fra barnsben havde han haft det talent. Som lille
skulle han have spurgt sin mor: Wer ist der niemand? Det kan ikke oversættes til andet end: Hvad er
ingentingen? Og bare det – er da et vildt godt spørgsmål.
For ikke så farligt mange år siden var jeg nede i Ribe kendt som hende, der ikke vil være præst.
Den var god nok, men er det ikke længere. Jeg var ikke færdig med at læse, ikke færdig med at
stille spørgsmål til alt og ingenting – og kunne slet ikke selv se, at jeg faktisk søgte svar, bare
alle andre steder end i kirken. Men man kan godt sige, at jeg ”blev omvendt”. Jeg blev frivillig
hjælpepræst på Sydvestjysk sygehus, og erfarede dér, hvad teologien i praktisk format faktisk er.
Hvor livsnødvendigt tro, håb og kærlighed er. På sygehuset var jeg ikke længere alene om at spørge.
Der var spørgsmål alle vegne, masser af livsspørgsmål, og så vidste jeg, at jeg var havnet på den
helt rette hylde.
Det er et privilegium at være præst. I Bibelens ord, i Fadervor og i trosbekendelsen er der svar at
hente, man ikke selv skal finde på. Svar, man både vokser af og vokser med. Svar, der kan vække
tillid og forundring, svar, der giver det spørgende sind fred for en stund. Og får man ikke svar med
det samme, har man i det mindste lov til ærligt at spørge.
For øvrigt har jeg hørt, at jeg af nogen herude er kendt som cykelpræsten. Det passer desværre ikke
(længere), selvom det lyder ret sejt. Det var mere af nød end af lyst, at jeg cyklede mellem Brørup
og Hovborg og Lindknud og Brørup sidste år, for jeg skulle først tage kørekort. Det har jeg nu – samt
en sort Golf, som lige har fejret 450.000 kilometers jubilæum og stadig kører som en drøm. Så er jeg
også kendt som hende den lille. Og den er god nok!
Hvad er der ellers at sige… Jeg har ingen børn og stor læselyst. Jeg har en lejlighed på Fanø, som
snart bliver skiftet ud med fastlandet, nærmere bestemt præstegården i Brørup. Jeg har en kæreste på
deltid. Og så har jeg den store ære at være jeres nye præst. Jeg håber vi ses!
Sognepræst Sidsel Keibel Blom
Forsidebillede: Fra indsættelsen af den nye præst
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Siden sidst

Søndag den 9. februar blev Sidsel Keibel Blom indsat som sognepræst i Askov Kirke af provst Peter
Ole Finnemann Viuff. Mange var mødt frem for at byde Sidsel velkommen. Det blev på alle måder
en højtidelig og festlig formiddag.
Flaget uden for kirken ville også være med i festlighederne og rev sig løs under vinterstormen. Det
lykkedes dog til sidst kirketjener Betina at tæmme flaget med kost.
Vi glæder os meget til samarbejdet med Sidsel.

Det sker
Gudstjeneste, musikalske indslag
og fællesspisning
Torsdag den 19. marts kl. 17.00-19.00

Askov Kirke, Askov Højskole og Efterskole samt Askov
Bylaug har igen besluttet at lave et fælles arrangement.
Menighedsrådet, kirkens præster og organisten har planlagt
en hyggelig fyraftensstund ud fra temaet: ”Vokse og gro.”

Pianist Kamilla Madsen

Arrangementet i kirken varer ca. 45 minutter. Herefter går
vi over på Askov Højskole, hvor aftensmaden står klar ca.
kl. 18.00.
I forbindelse med middagen synger vi fra Højskolesangbogen.
Praktiske oplysninger:
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 13. marts 2020 til Else Flansmose på tlf.
23392633 eller på mail: else@flansmose.com.
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Sanger Rebecca Hansen

Nyt fra Grundtvigsk Forum Askov

Genfortælling af Sigrid Undset´s roman:
»Kristin Lavransdatter«
Onsdag den 25. marts 2020 kl. 19.30
Askov Højskole (foredragssalen)
arr. i samarbejde med Askov Højskole og Folkeuniversitetet, Vejen
Teolog, litterat, forfatter og fortæller Doris Ottesen genfortæller
Sigrid Undset´s roman: »Kristin Lauransdatter«. Lyst og lidenskab.
Kristin Lavransdatter er beretningen om den smukke Kristins liv
fra fødsel til død i middelalderens Norge, et liv præget af stor
kærlighed, fortvivlelse og dyb tro. Kristin er en stolt kvinde, født
med et usædvanligt varmt, krævende og gavmildt sind.
Entre kr. 50,- (inkl. Kaffe/te)

Filmaften i Konfirmandhuset
Tirsdag den 31. marts kl. 19.30

Som optakt til påsken skal vi se Mel Gibsons fantastiske film
”The passion of the Christ”, der på en særdeles realistisk måde
beskriver de sidste 12 timer af Jesu liv. Vi er med fra arrestationen
i Getsemane have til korsfæstelsen på Golgatha, og timerne ind
imellem, - de timer hvor Jesu skæbne bliver afgjort. Efter selv at
have set filmen, forstår jeg påskens budskab langt bedre!
Efterfølgende debatterer vi filmen.
Der serveres popkorn og påskeæg.
Arrangør: Peter Viuff

Onsdagsmøde

den 29. april 2020 kl. 9.30
Inge og Preben Simonsen fortæller om Rejseindtryk
fra Cuba.
Det kommer til at handle om kommunisme, kaffe,
chokolade, cigarer, salsa, rom, regnskov og den
cubanske befolknings evne til at få rigtig meget ud
af ingenting.
Der serveres kaffe og brød.
Arrangør: Menighedsrådet
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Rododendron-fejring i Konfirmandhuset med menigheds- og orienteringsmøde
Tirsdag den 12. maj kl. 17.00
Traditionen tro indbydes der til ”rododendron-fejring” i
Konfirmandhuset.
Menighedsrådsformanden vil orientere om årets gang i Askov
kirke 2019 og om kommende opgaver og visioner. Samtidig
orienteres der om efterårets valg til menighedsrådet, der foregår
ved en valgforsamling tirsdag den 15. september 2020.
Der serveres et let traktement og man kan gå en tur i
præstegårdshaven, der i maj står i forårets fulde flor.
Vi glæder os til et hyggeligt fyraftensmøde!
Menighedsrådsformand Peter Viuff

BABYSALMESANG
En ny sæson med Baby-Salmesang begynder i foråret 2020.
Det foregår hver anden torsdag kl. 10.30-12.00 i Askov
kirke. Med opstart den 12. marts.
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 kirkens tilbud for babyer 0-1 år og deres
forældre - og/eller bedsteforældre.
Vel mødt!
Sognepræst Sidsel Keibel Blom og
organist Mette Bredthauer

MINI-KONFIRMANDER
Askov Kirke tilbyder mini-konfirmandforløb for Askov-Malt Skoles 3. klasser:
Et forløb for 3.a i foråret 2020 og et forløb for 3.b i efteråret 2020.
Børnene får kendskab til dåben, kirkens rum, kirkeårets højtider og bibelens mange fortællinger.
Vi vil også tænde bål, lege, drikke saftevand og spise boller.
I foråret undervises 3.a seks tirsdage fra kl. 14.15-15.30. med opstart tirsdag den 26. maj.
Vi afslutter mini-konfirmandforløbet med en gudstjeneste for forældre, bedsteforældre,
søskende, ja, for alle interesserede.
Mini-konfirmanderne undervises af sognepræst Sidsel Keibel Blom,
sognepræst Peter Viuff og organist Mette Bredthauer.
Vi ses den 26. maj kl. 14.15!
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Kirkelige handlinger
fra askov kirke
A S

Døbte
William Lund Jensen
Hugo Nielsen
Mikkel Houborg Jepsen
Johan Sveiger Stokholm

A S

Bisatte/begravede
Leo Hartvig Andersen
Kirsten Marie Thomsen
Lissi Selma Gormsen
Helle Dahl Krogh Bondegaard

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
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
marts
1/3
8/3
15/3
22/3
29/3

1. søndag i fasten
2. søndag i fasten
3. søndag i fasten
Midfaste
Mariæ bebudelsesdag

Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.30

Sidsel Keibel Blom
Peter Viuff
Sidsel Keibel Blom
Peter Viuff
Sidsel Keibel Blom

Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.30

Peter Viuff
Sidsel Keibel Blom
Peter Viuff
Sidsel Keibel Blom
Peter Viuff
Peter Viuff
Sidsel Keibel Blom

april
5/4
9/4
10/4
12/4
13/4
19/4
26/4

Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. påskedag
1. søndag efter påske
2. søndag efter påske

maj
3/5
8/5
10/5
17/5
21/5
24/5
31/5

3. søndag efter påske
Kl. 10.00 Peter Viuff
Bededag
Konfirmation 7. A
Kl. 9.30
Sidsel Keibel Blom
Konfirmation 7. B
Kl. 11.30 Peter Viuff
4. søndag efter påske
Kl. 10.00 Sidsel Keibel Blom
5. søndag efter påske
Kl. 10.00 Peter Viuff
Kristi Himmelfartsdag
Kl. 10.30 Sidsel Keibel Blom
6. søndag efter Påske
Kl. 10.00 Domprovst Jens Torkild Bak
Genforeningsgudstjeneste i Ribe Domkirke
Pinsedag
Kl. 10.00 Peter Viuff

juni
1/6
7/6

2. pinsedag
Trinitatis søndag

Kl. 11.00
Kl. 10.00

Fyraftenssang: kl. 17.00
Den 12. marts Sidsel Keibel Blom
Den 26. marts Peter Viuff
Den 23. april Sidsel Keibel Blom

Friluftsgudstjeneste på Sønderskovslot
Sidsel Keibel Blom

Morgensang: Kl. 9.00
Den 28. maj
Peter Viuff

