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Maria og Gabriel
Forsidebilledet på dette nummer af kirkebladet
forestiller ærkeenglen Gabriel. Det er kunstneren Sonja Brandes, der har lavet englen i
papirklip. Man kan se, det er Gabriel, fordi han
bærer en lilje i hånden. Og på grund af den lilje
ved man også, hvor han er på vej hen. Han er
nemlig på vej hen til en helt ung pige, Maria,
for at fortælle hende, at hun vil blive gravid.
Gabriel møder Maria med ordene: ”Herren være
med dig, du benådede”. Maria bliver forskrækket over de ord, men Gabriel forklarer hende,
at hun ikke skal være bange. Gud har set i nåde
til hende, hun skal føde en søn. Det bliver hun
selvfølgelig overrasket over, for hun er ugift og
har aldrig været sammen med en mand. Liljen
i englens hånd er netop et symbol på Marias
uskyld og renhed. Men Gabriel fortæller, at det
er Gud selv, der er far til barnet, og barnet skal
kaldes Guds søn. Og for at Maria ikke skal være
i tvivl om englens ord, fortæller han, at hendes
slægtning Elisabeth også venter barn. Hun, som
man ellers troede var ufrugtbar, er nu i sjette
måned, for intet er umuligt for Gud.
Fortællingen om Maria og Gabriel hører til på
Mariæ bebudelses dag, der naturligt nok altid
ligger i omegnen af den 25. marts. 9 måneder
før jul. Mariæ bebudelses dag er en søndag, der
giver et dejligt afbræk i fastetidens alvorstunge
og indadvendte tekster. Mariæ bebudelsesdag
peger fremad, fortællingen om den unge kvinde, der venter et barn, er fuld af forventning og
fremtidstro. Maria glæder sig over det spirende
liv i sin mave, og hun er glad for den tillid, hun
er blevet vist. Nok blev hun forskrækket over
englens ord, men hun er med det samme klar på
opgaven: ”Se jeg er Herrens tjenerinde, lad det
ske mig efter dit ord”, svarer hun.

ikke tvært og vrangvilligt men glad og gerne.
Maria siger ja uden forbehold eller protester.
Til trods for bøvlet der må være fulgt med. Det
er ikke svært at forestille sig de bebrejdelser og
den mistro, Maria må være blevet mødt med af
sine nærmeste, for ikke at tale om landsbysladderen. Men lige dér, da englen fortæller hende,
hvad der skal ske, siger hun bare Ja. Ja, og ikke
bare ja, men Jatak!
I år er det teksterne fra 2. tekstrække der bliver
læst ved gudstjenesterne. Vi skal derfor ikke
høre om Gabriels besøg hos Maria. Vi hører
derimod Marias lovsang (luk.1,46-55). Det er
en sang, der udtrykker Marias glæde over det,
som er sket hende, at hun er blevet en af Guds
udvalgte. ”Min sjæl ophøjer herren”, synger
hun, ”og min ånd fryder sig over Gud min
frelser. Han har set til sin ringe tjenerinde. For
herefter skal alle slægter prise mig salig, for den
mægtige har gjort store ting imod mig”. Maria
priser sig lykkelig og lovpriser sin skæbne. Gud
har fået øje på hende den fattige pige, han har
fremhævet hende fremfor de rige og fornemme
kvinder. Det giver, jubler hun, håb for alle
fattige, undertrykte og svage.
Marias lovsang kaldes også magnificat på latin
(det kommer af de første ord i den latinske
oversættelse af Lukases tekst). I den katolske
tradition er magnificat en af tidebønnerne og
mange komponister har i tidens løb komponeret
musik til Marias lovsang.
Mariæ bebudelses dag er en smuk, poetisk og
livbekræftende dag i kirkeåret, der kommer
med håb og glæde, lige før foråret for alvor
melder sig.

Med de ord har Maria indlagt sig evig fortjeneste, for netop sådan skal man møde Guds bud

Forsiden: Ærkeenglen Gabriel. Papirklip af Sonja Brandes.
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Glædelig forår! MJ

Onsdagsmøde
Onsdag d. 21. marts kl. 9.30-11.30
er der formiddagskaffe og foredrag i Konfirmandhuset.
Vi får besøg af tdl. efterskolelærer Arne Holm Petersen.
Han vil fortælle om lokalhistorie fra vores by: ”Fra bondeby til skoleby”.
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Langfredag
Langfredags gudstjeneste, 30. marts kl. 10.00 i Askov kirke
har også i år et særligt præg, både musikalsk og liturgisk. Det er en gudstjeneste med læsning
af både bibelske tekster og lyrik. Organist Mette Bredthauer har tilrettelagt et særligt musik
program, hvor der foruden præ- og postludium suppleres med et interludium.
Prædikant er provst Hasse Neldeberg Jørgensen.
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Kirkefrokost
Søndag d. 6. maj
indbydes der, traditionen tro, til Rhodrodendronkirkefrokost i Konfirmandhuset
efter gudstjenesten kl. 11. ”Kaffedamerne” står for traktementet.
I forbindelse med frokosten orienterer menighedsrådet om årets gang i 2017 i Askov kirke.
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Nadversalme
Menighedsrådet har drøftet brugen af en nadversalme ved søndagens højmesse.
Altså den salme, der synges under altergangen. Det er nu besluttet, at der fra marts måned
forsøgsvis ikke skal synges under altergangen, men alene præluderes (orgelspil).
Altergangen afsluttes med en kort salme inden bøn og velsignelse.
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Nyt samarbejde mellem
Askov Bylaug, Askov kirke og
Askov Høj- og Efterskole
To gange i løbet af 2018 indbyder Bylauget og kirken forsøgsvis til et fælles arrangement, som
mange forhåbentlig vil tage godt imod.
Det kommer til at foregå på to torsdage: d. 5. april og d. 4. oktober.
Der indledes med en gudstjeneste kl. 17.00, hvor alle tre præster, Merethe Jørgensen, Inge K. Bach
og Hasse N. Jørgensen hver gang deltager. Sammen med organist Mette Bredthauer planlægger
de en anderledes og festlig fyraftensstund i kirken. Den 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. Pris for
at deltage i spisningen er kr. 25. pro pers for voksne, børn 3-12 år kr. 10. Af hensyn til køkkenet er
det nødvendigt med tilmelding på forhånd til mejn@km.dk
I forbindelse med middagen er der også lidt sang og musik på programmet.
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Sogneudflugt
Onsdag den 6. juni, kl. 12.00
Afgang fra Brugsens parkeringsplads
Turen går til Aal kirke og flygtningekirkegård og museet Tirpitz i Blåvand, derefter er der middag.
Turen koster 200,-kr, som betales i bussen.
Vedr. tilmelding se opslag i Kirken.
Menighedsrådet

Hjælp medmennesker i nød
Søndag den 11. marts 2018 deltager Askov sogn i Folkekirkens Nødhjælps årlige
husstandsindsamling. Vi håber at få så mange frivillige ud at banke på dørene, at alle sognets
borgere får mulighed for at give mennesker i nød en håndsrækning.
Det kan være svært at rumme, når verden koger over af klimaforandringer, krig, uretfærdighed og
katastrofer. Man får mest lyst til at lukke øjnene for grusomhederne. Men for mange er det heldigvis
en umulighed at vende ryggen til - for det handler jo om mennesker.
Og heldigvis kan vi mennesker stadig hjælpe hinanden på tværs af grænser. Her i sognet bliver det
fx muligt ved årets sogneindsamling.
Årets indsamling har parolen "Vi samler håb ind". Og der er håb på flere planer.
”Projekter som de her skaffer nogle af verdens
fattigste mennesker nye, bæredygtige kilder til
mad og indtægt. Samtidig hjælper det dem med
at tilpasse sig klimaforandringerne i deres del
af verden. Det er noget af det, vi samler ind til
søndag 11. marts. Jeg håber, mange vil gå en
rute eller støtte, når det ringer på døren,” siger
indsamlingsleder Hasse Neldeberg Jørgensen i
Askov sogn.
Man kan tilmelde sig til Hasse N. Jørgensen
på mobilnummer 30593696 eller
hnj@km.dk.
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Kirkelige handlinger
fra askov kirke
Døbte
Conrad Ørgaard de Fontenay
Ebbe Fensteen Madsen
Conrad Thuesen Holden
Selma Svane Therkildsen
Albert Lund Thomsen
Ida Rank Ørnsbjerg
Noah Johansen
Miamaja Kramer Skov
Uma Reimer Brøndum

kirkelig velsignelse
Anne-Line Thuesen Holden og Lars Thusen Holden

Bisatte/begravede
Marie Knudsen
Arne Andersen
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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.
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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
Præster:
Provst, sognepræst kbf.: Hasse Neldeberg Jørgensen,
Askov Kirkevej 7, Askov, 6600 Vejen.
Tlf. 7536 1497, e-mail: hnj@km.dk
Sognepræst Merethe Jørgensen
Askov Kirkevej 7, Askov, 6600 Vejen
Tlf. 7536 1497, e-mail: mejn@km.dk
Sognepræst Inge Klarlund Bach.
Tlf. 6120 3995, e-mail: ikb@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 Merethe Jørgensen
Kirkebil: PM TAXI, tlf. nr. 7536 2325. (Bestilles dagen før, senest kl. 18)
Menighedsrådsmøder afholdes i Konfirmandhuset:
onsdag den 21. marts, torsdag den 12. april, torsdag den 17. maj, kl. 18.30

Kirkens hjemmeside: www.askovkirke.dk
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Gudstjenester i Askov kirke
marts
4/3
11/3
18/3
25/3
29/3
30/3

3. s. i fasten
Midfaste
Mariæ Bebudelse
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag

kl. 10.00 (IKB)
kl. 10.00 (MEJN)
kl. 10.00 (MEJN)
kl. 10.00 (IKB)
kl. 10.00 (MEJN)
kl. 10.00 (HNJ)

april
1/4
2/4
8/4
15/4
22/4
27/4
29/4

Påskedag
2. påskedag
1.s.e. påske
2.s.e. påske
3.s.e. påske
Bededag
4.s.e. påske

kl. 10.00 (HNJ)
kl. 10.00 (IKB)
kl. 10.00 (MEJN)
kl. 10.00 (MEJN)
kl. 10.00 (IKB)
Konfirmation kl. 9.30 (IKB) og kl. 11.30 (MEJN)
kl. 10.00 (HNJ)

maj
6/5
10/5
13/5
20/5
21/5
27/5

5.s.e. påske
Kristi Himmelfart
6.s.e. påske
Pinsedag
2. Pinsedag
Trinitatis

Fyraftenssang, torsdage kl. 17.00:
8. marts (MEJN)
22. marts (IKB)

kl. 11.00 (MEJN)
kl. 10.00 (MEJN)
kl. 10.00 (Paul Monrad)
kl. 10.00 (MEJN)
kl. 10.00 (HNJ)
kl. 10.00 (IKB)
Morgensang, torsdage kl. 9.00
24. maj (MEJN)

IKB: Inge Klarlund Bach | MEJN: Merethe Jørgensen | HNJ: Hasse Neldeberg Jørgensen

