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Vikar for vikaren
Det er kun 7 måneder siden jeg blev indsat
som sognepræst i Askov kirke, som vikar for
Hasse N. Jørgensen. Jeg er glad for at være i
Askov, det føles stadig nyt og spændende. Det
er derfor også med en smule beklemthed, at
jeg nu skal meddele, at jeg skal have orlov.
Præsteforeningen og Ribe Stift har bevilget
mig studieorlov i tre måneder til et projekt
om præstegårdens betydning for kirkelivet i
landsognene. Studieorloven var planlagt før,
jeg tiltrådte stillingen i Askov. Studieorloven
skal afvikles i samarbejde med tre præster fra
Viborg Stift.
Min vikar i de tre måneder bliver Bente
Bramming fra Ribe. Bente Bramming blev
uddannet teolog i 1995, men er først blevet
ordineret i januar 2016. Hun har også en
uddannelse som kunsthistoriker og har været
ansat som museumsinspektør på Ribe kunst-

museum. Der var hun indtil februar i år, hvor
hun tiltrådte et halvt års vikariat som sognepræst i Åstrup pastorat.
Hun bliver indsat i Askov kirke, søndag den 4.
september kl. 10.00. Efter gudstjenesten vil der
være en lille sammenkomst i konfirmandhuset,
hvor vi vil byde Bente Bramming velkommen.
Merethe Jørgensen

Bente Bramming.

Valg til menighedsrådet
Hvert 4. år er der valg til menighedsrådet.
TIRSDAG d. 13. september kl. 19.00 er der
Orienteringsmøde i Konfirmandhuset. Her
vil menighedsrådet fortælle om arbejdet de
forløbne fire år og der orienteres om regler
for menighedsrådsvalg. Der er mulighed
for at klikke sig ind på Landsforeningen af

Menighedsråds hjemmeside www.menighedsraad.dk og få oplysninger.
Efter Orienteringsmødet vil der blive afholdt et
opstillingsmøde, hvor mulighederne for at lave
en fælles liste til menighedsrådet samme aften
vil blive drøftet.

Forsiden: Kirkens præster med stolaer; farvede bånd i kirkeårets farver, der benyttes ved
dåb og nadver (foto: Per Kjær).
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baby-salmesang

Baby-salmesang i Askov Kirke – efterår 2016
Hver anden torsdag 10.30-12.00
Efter en super-sæson med glade forældre og deres babyer
tilbyder vi fra Askov kirke endnu et babysalmesangs-forløb.
Baby-salmesang 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!!
I Baby-salmesang fokuseres der på kontakten mellem forældre
og barn gennem sang, rytmik, musik og bevægelse.
Undervejs vil vi bruge rekvisitter som sæbebobler, farvestrålende tørklæder,
vifter, klokker, balloner osv. for at barnet kan få brugt alle sanser.
Vi vil hver gang synge i ca. 35-40 minutter,
hvorefter der er kaffe, te, frugt og kage i kirken.
Babysalmesang er et tilbud fra kirken om dåbsoplæring for de helt små
– dog er dåb ikke en forudsætning for at være med. Alle er velkomne!
Datoer: 1. sept., 15. sept., 29. sept., 13. okt., 27. okt., 10. nov., 24. nov.
Tilmelding ikke nødvendig. Mød bare op!
For mere info: Sognepræst Inge Klarlund Bach, mobil 61 20 39 95 eller mail: ikb@km.dk

A S

Mini-konfirmander
Askov-Malt skoles 3. klasser inviteres til et mini-konfirmandforløb i efteråret.
Mini-konfirmandundervisning er Folkekirkens tilbud om
kristendomsundervisning og dåbsoplæring for skolernes 3. klasser.
Børnene får kendskab til dåben, kirkens rum og ritualer og kirkeårets højtider.
Vi gør brug af kirkerummet, ser film og hører historie.
Det forløber over 7 tirsdage kl. 14.15-15.30
Datoer: 13. sept., 20. sept., 27. sept., 4. okt., 11. okt., 25. okt. og 1. nov.
Undervisning er ved sognepræst Inge Klarlund Bach og organist Mette Bredthauer.
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Samtale-café
I anledning af Grundtvigsk Forums landsdækkende SAMTALEDAG
går Askov menighedsråd og Grundtvigsk Forum igen sammen om at lave
en »Samtale-café« i Konfirmandhuset (der serveres sandwich og øl/vand).
Det foregår torsdag d. 29. september kl. 18-20.
Årets emne er »EKSISTENS«.
Vi har bedt præsten, forfatteren og fortælleren Doris Ottesen om at lægge op til samtalen.
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Onsdagsmøder
Møderne foregår i Konfirmandhuset kl. 9.30-11.30
Onsdag den 5. oktober: Sognepræst Sophie Nordentoft: »Præst på Madagaskar«.
Vi skal høre om at være præst i verdens trediefattigste land, om utrolig barske levevilkår,
om et stærkt kønsopdelt samfund, om kvindernes fremstilling af produkter af græs
(kurve o.lign. som kan ses og evt. købes denne formiddag).
Onsdag den 9. november: Psykiater Claus Fontenay: »Hvad er psykisk sygdom?«
Claus Fontenay er overlæge på Almenpsykiatrisk Afdeling i Esbjerg ( Spangsbjerg)
han vil give os et indblik i de psykiske lidelser, hvordan diagnosticerer man dem?
Hvorfor opstår de? Og hvad kan man gøre ved dem?

A S

Kirke-Bio-Café
Tirsdag d. 11. oktober slår caféen igen dørene op til en ny sæson i
Konfirmandhuset. Denne aften er der fokus på Carl Th. Dreyer (bl.a.
skal vi se brudstykker af interviews med ham).
Provst Hasse N. Jørgensen introducerer aftenens film. Der bydes som
sædvanligt på et beskedent, men smagfuldt traktement undervejs.
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Kirkekoncert
Tirsdag d. 25. oktober kl. 20.00
Fri entré
Det Fynske Kammerkor
Korledelse: Alice Granum, docent ved Syddansk Musikkonservatorium

Foto: Greenpix Photo/Ulf Jeppesen
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Halloween-gudstjeneste for børn
Tirsdag den 1. november kl. 16.00
For alle (gerne udklædte) børn, forældre og bedsteforældre.
Igen i år medvirker årets MINI-konfirmander fra Askov-Malt skole!
Gudstjenesten er ved sognepræst Inge Klarlund Bach og organist Mette Bredthauer
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Adventskaffe i præstegården
Inden vi ser om os om er det jul! Vi vil derfor allerede nu invitere til kirkekaffe i
præstegården: 1. søndag i advent, den 27. november efter gudstjenesten kl. 10.
Med venlig hilsen Merethe og Hasse N. Jørgensen

–5–

Julekoncert i Askov Kirke
Tirsdag d. 29. november kl. 19.00
Bl.a. med elever fra Vejen Musikskole.
Nærmere omtale følger på kirkens hjemmeside samt i dagspressen.
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Lejlighedskor
I forbindelse med De 9 læsninger søndag d. 4. december 2016
oprettes der et lejlighedskor ved Askov Kirke.
Fra og med tirsdag d. 1. november og 5 uger frem indstuderer vi et antal
korsatser af varierende sværhedsgrad til opførelse imellem tekstlæsningerne.
Korerfaring og nodekendskab er en fordel,
men alle med mod på at lade stemmen klinge er velkomne!
Vi øver i Konfirmandhuset tirsdage kl. 17.30-19.00
– første gang tirsdag d. 1. november 2016.
Forudgående tilmelding ønskes!
Kontakt kirkens organist Mette Bredthauer på tlf.: 30 64 30 45 eller mail: metbr@km.dk
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Kirkelige handlinger
fra askov kirke
Døbte
Walther Ahrenkiel Nielsen, Mia Thorup Aalling, Anabell Beck Korntved, Aksel Juul Sterup,
Hjalte Myllerup Schmidt, Lukas Walbom-Nymark, Miriam Stilling Christensen,
Wille Emil Bøgelund Schlünssen, Hailee Anniki Bertelsen, Kenna Lilly Bertelsen

Viede/velsignede
Annemette Hansen og Torben Teilmann Friis
Tina Lykke Jensen og Alfred Ernst Henriksen
Mary Esther Walbom og Jesper Nymark

Bisatte/begravede
Anna Falther Hansen
Holger Engvang
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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)
Medlem:
Inger Barsballe
Kirkeværge:
Ulla Henningsen (tlf. 7536 1231)
Kontaktperson: Betina Højgaard
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 Bente Bramming
Tlf. 2185 4531, e-mail: bbramming@stofanet.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)
Menighedsrådsmøde:
Tirsdag den 7. juni kl. 18.30 i konfirmandhuset.

Kirkens hjemmeside: www.askovkirke.dk
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Gudstjenester i Askov kirke
September
4/9
11/9
18/9
25/9

15.s.e.trin.
16.s.e.trin.
17.s.e.trin.
18.s.e.trin.

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

(HNJ/indsættelse af vikar)
(BB) Høstgudstjeneste
(BB)
(IKB)

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

(BB)
(IKB)
(HNJ)
(BB)
(IKB)

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

(HNJ)
(BB)
(IKB)
(HNJ) Kirkekaffe

Oktober
2/10
9/10
16/10
23/10
30/10

19.s.e.trin.
20.s.e.trin.
21.s.e.trin.
22.s.e.trin.
23.s.e.trin.

November
6/11
13/11
20/11
27/11

Alle helgen
25.s.e.trin.
Sidste s. i kirkeåret
1.s. i advent

Fyraftenssang (hver gang torsdag kl. 17-17.30):
13. oktober (BB)
27. oktober (IKB)
10. november (HNJ)
24. november (BB)
IKB: Inge Klarlund Bach | BB: Bente Bramming | HNJ: Hasse Neldeberg Jørgensen

