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Mod jul
Så er vi på vej! Gennem ugerne frem mod
julefesten. Vi forbereder os længe og grundigt.
Og det er godt med forberedelse. Tænk, hvis
man bare lige dumpede ned i julen uden varsel: »Nå, er det NU det er jul?«. Det ville være
kedeligt. Nej, det er godt at tage et langt tilløb.
Så man kan glæde sig. Og måske tænke over,
hvad dette hér egentlig handler om?
I tegneserien »Radiserne« møder man den altid
uheldige dreng Søren Brun. Han kommer på
et tidspunkt med sin definition på hvad jul er:
»Jul er, når man finder ud af, hvor lidt man
kan købe for 5 kr.«. Øv, det er da en trist måde
at få det sagt på.
For julen handler jo om meget større ting. Om
livsglæde og livsmod i stedet for tristhed. Om
at livets frugt skal være medfølelse og barmhjertighed.
Og julenat kom Gud til mennesker for at huske
os på det vigtigste af alt. Hvad livet er til for.
Og at vi har livet fra Gud! Lige hér hvor vi er,
hører vi det budskab. Og det er godt nyt. For

det betyder, at jorden er ikke et fremmed sted!
Den er vores hjem og et hjem skal man passe
godt på. Og man skal passe godt på dem, man
bor sammen med! Os, der bor her på jorden.
HELE folket, som det hedder i det juleevangelium, som Lukas skrev ned, så vi kan huske
det. Og fortælle det videre. Hele folket; alle vi,
der tit synes at livet kan være rigtig svært. Og
som måske ikke rigtig véd, om livet er af det
gode eller det onde. Så vil vi beskytte os selv
ved at blive hårde overfor hinanden. Så hårde,
at vi glemmer at være fælles og glemmer dem,
der ikke har nogen at være fælles med.
Men julenat blev Gud et menneske blandt
mennesker i mørket. For at lyse for os der ikke
altid kan finde vej i livet. For at give os liv og
håb og fremtid. Og hjemme i vores stuer stiller
vi juletræet. Livstræet med grønne grene. Med
masser af pynt og symboler på hvad det er, vi
fejrer i julen. Hjerter, for eksempel.
Havemanden Søren Ryge fra TV, han går
varmt ind for julehjerter. Julen er for ham
hjerternes fest. Bogstavelig talt. Han fletter og
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fletter! I alle mulige og umulige mønstre. Og
måske er hjertet lige netop et meget godt symbol på, hvad julen er: mange, mange forskellige hænder, der hver især hænger et flettet
hjerte på livstræets gren?
Så de hænger der som blomster. Som fælles
håb. Så træet blomstrer af glæde over dét, der
kommer til os udefra og bliver lagt i vores
hænder og hjerter.
Så vi kan holde hjertefest. I alle mulige former
og mønstre, som vi mennesker jo er. Med alt
hvad vi hver især er, hver især bærer rundt på
af lyse- og skygge sider. Vi skal være sammen
om dette her!
Ikke fordi vi kan forstå det, men fordi det er
nødvendigt. Det er ikke forstandens fest!!
Vi kan jo ikke bare sådan FORSTÅ julens budskab, dét der skete julenat. Det overgår enhver
forstand. Der er vel ikke ét menneske, der vil
sige »Jo, jo; det havde jeg sandelig også ventet
mig af Gud. At han ville komme os til hjælp
og sende en lille dreng på bare fødder«.

Kærligheden er fra Gud selv og den finder vej
overalt. Hele vejen fra himmel til jord. Hvor
der end er et menneske, der vil tage imod den!
Det kneb det med julenat, hvor Guds hjerte
blev sendt fra sted til sted og til sidst lagt i en
krybbe. Men også dét fandt Guds kærlighed
sig i. Fordi mennesker skal høre, at vi er Guds
elskede børn. Og det er jo dét, at kristendom
handler om. At den man elsker, slipper man
ikke. Gud gør det i hvert fald ikke!
Så nu skal vi igen holde fest og lytte til Guds
hjertelyd, der høres i drengen fra Bethlehem.
Høre, at det er Guds vilje, at hans liv og vores
liv skal være flettet sammen. I livsglæde og af
hjertens lyst.
Hjertelig og glædelig jul.
Hasse Neldeberg Jørgensen

Julekrybben 2016 i Askov Kirkenettet.
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Menighedsrådet

Det nyvalgte menighedsråd består af:
Preben Simonsen, Hanne Johansen, Ulla Henningsen,
Erling Glitrup, Beata Fabricius, Kirsten Fuglø og Helle Barnhøj.
På et møde d. 23. november blev menighedsrådet konstitueret således:
Formand: Preben Simonsen, næstformand: Hanne Johansen, kasserer: Erling Glitrup,
sekretær: Kirsten Fuglø, kirkeværge: Ulla Henningsen, kontaktperson: Beata Fabricius.
Menighedsrådet funktionsperiode begynder 1. søndag i advent.
Referater af rådets møder kan læses på hjemmesiden www.askovkirke.dk
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Reformationsjubilæum
31. oktober 2017 er det 500 år siden, at Martin Luther opslog sine 95 teser
på Slotskirkedøren i Wittenberg og dermed indledte reformationen.
Det bliver fejret i hele landet og naturligvis også her i Askov.
Vi indleder året torsdag d. 12. januar kl. 16.00-17.30, hvor vi får besøg af teologiprofessor
Niels Henrik Gregersen, Københavns universitet. Ved dette fyraftensmøde i
Konfirmandhuset vil N.H. Gregersen tegne et billede af Luthers rolle i det
20. århundrede. Der vil blive serveret en passende forfriskning undervejs!
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Kirke-Bio-Café
Onsdag d. 1. marts kl. 19.30 slår cafeen igen døren op til Konfirmandhuset.
Til en aften med gode film. Denne gang nogle danske kortfilm, der
måske giver anledning til en snak bagefter. Provst Hasse N. Jørgensen
introducerer filmene, der er udvalgt af tidl. konsulent ved Statens
Filminstitut, Allan Berg Nielsen. Der bydes som sædvanligt på et
beskedent, men smagfuldt traktement undervejs.
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Sogneturen
til England
Turen foregår i dagene fredag d. 7. til tirsdag d. 11. april og går til Salisbury og omegn
i det smukke sydengland. Vi skal se haver, katedraler og Stonehenge.
Turleder er provst Hasse N. Jørgensen.
Der er 4 pladser tilbage.
Overvejer man at tage med, kan man kontakte Hesse N. Jørgensen på:
hnj@km.dk eller tlf. 7536 1497 (senest 15. januar).
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baby-salmesang

En ny sæson med Baby-Salmesang starter op i foråret i uge 4
Det foregår torsdage kl. 10.30-12.00 i Askov kirke.
Det er afstemt med Vejen Kirkes babysalmesangsforløb,
så at man kan gå en gang om ugen, hvis man ønsker det.
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 også dåbsoplæring – det er kirkens tilbud for babyer 0-1 år
og deres forældre – eller/også gerne BEDSTEFORÆLDRE
Datoer: 26. januar, 9. februar, 23. februar, 9. marts, 23. marts,
6. april, 20. april, 4. maj og 18. maj.
Yderligere oplysninger og tilmelding hos sognepræst Inge Klarlund Bach
mail: ikb@km.dk el. tel. 61203995

A S

Mini-konfirmander
Askov-Malt skoles 3. klasser inviteres til et mini-konfirmandforløb i foråret.
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 og alt foregår i »børnehøjde«.
Det forløber over 6 tirsdage kl. 14.15-15.30
Datoer: 28. februar, 7. marts, 14. marts, 21. marts, 28. marts og 4. april.
Vi vil vi afslutte forløbet med en lille Påskegudstjeneste, hvor
mini-konfirmanderne medvirker: Tirsdag den 4. april kl. 16.00 i Askov Kirke
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Sarum College i Salisbury, hvor deltagerne i Askovs sognetur skal bo i april 2017.
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Kirkelige handlinger
fra askov kirke
Døbte

Svend Ladekarl Vittrup, Josefine Herlev Nielsen, Erik Mathias Fuglø, William Borg
Karlsson, Mille Gejl Jørgensen, Jeppe Thyge Christensen, Nohr Egedal

Viede/velsignede

Anne Ladekarl og Mikael Vittrup
Camilla Lykke Østergaard og Jes Marinus Barth

Bisatte/begravede
Erik Melvang
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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:
10. januar kl. 18.30 og 2. februar kl. 18.30.

Kirkens hjemmeside: www.askovkirke.dk
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Gudstjenester i Askov kirke
December
4/12
2. s. i advent
11/12 3. s. i advent
18/12 4. s. i advent
24/12 Juleaften
		
25/12 Juledag
26/12 2. juledag

kl. 19.30
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 14.30
kl. 16.00
kl. 10.00
kl. 10.00

De 9 Læsninger (HNJ)
(IKB)
(MEJN)
(IKB)
(HNJ)
(MEJN)
(MEJN)

Januar 2017
1/1
8/1
15/1
22/1
29/1

Nytårsdag
1.s.e.h.3.k.
2.s.e.h.3.k.
3.s.e.h.3.k.
4.s.e.h.3.k.

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

(IKB)
(MEJN)
(MEJN)
(IKB)
(MEJN)

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

(HNJ)
(MEJN)
(MEJN)
(IKB)

Februar
5/2
12/2
19/2
26/2

Sidste s.e.h.3.k.
Septuagesima
Sexagesima
Fastelavn

Fyraftenssang, torsdage kl. 17.00:
19. januar (HNJ)
2. februar (IKB)
16. februar (MEJN)
IKB: Inge Klarlund Bach | MEJN: Merethe Jørgensen | HNJ: Hasse Neldeberg Jørgensen

