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Julens under
Der er mange, som gerne vil vide, hvem de er i
slægt med.
Det kunne være spændende at se, hvem man
stammer fra langt tilbage. Det kunne jo være, at
man var af kongelig slægt.
Der er også børn, som drømmer om, at de måske
er blevet forbyttet, og at de i virkeligheden er
prinser eller prinsesser. Det ville være som i et
eventyr.
Sådan et eventyr hører vi om juleaften. Jesus var
af meget fin Slægt, for langt tilbage stammede
han fra kong David.
Og endnu mere: Jesus var ikke kun af kongelig
familie. Han var i familie med Gud, og det er
mere end i eventyrerne. Gud var far til Jesus.
Jesus var som et forbyttet barn. Maria fødte ham,
men han kom fra Gud.
Når vi forsker i vores slægt og gerne vil stamme
fra adelige, så er det, fordi vi gerne vil være fine.
Men det er som om Jesus er det modsatte af fin.
Han blev født i en stald.
Hvis vi blev født under så fattige forhold og af
så fattige forældre, ville vi ikke være stolte af
det. Men det er som om det er et af tegnene på
Jesu storhed, at han blev født i en stald og lagt i
en krybbe.
Hyrderne fik det direkte at vide: Tegnet på, at
Jesus er Kristus, er at han ligger i en krybbe. Det
er et mærkeligt tegn at få.
Når en kongesøn bliver født, så bliver han lagt
i en guldseng og måske er der en sengehimmel
af silke over sengen. Det er tegn på barnets høje
stand. Det er tegn på, at barnet vil få magt over
store rigdomme. Der venter kongebarnet en strålende fremtid.
Da Jesus blev født, blev han lagt i en krybbe af
træ og over ham var et staldloft. Der var ikke fine
tæpper på gulvet, men halm.
Hvad er det tegn på? Det er tegn på, at Jesus har
en anden magt end jordiske konger. Det er tegn
på, at hans fremtid er strålende på en anden måde
end jordiske fyrstesønner.
Jesus blev ikke født for selv at få rigdomme. Han
blev ikke født for selv at få det godt og behage-

ligt. Han blev født for at give os en stor rigdom.
Jesus vil gøre vores liv godt. Han giver os en
strålende fremtid.
Ja, Jesus kom for at give os evigheden. Derfor
får hyrderne ikke kun at vide, at de vil se en
konge ligge i en krybbe. Det er frelseren de vil
få at se.
En frelser er mere end en konge. Frelseren kan
vi være helt sikker på vil hjælpe os. Og han vil
hjælpe os alle. Det er krybben tegnet på. Derfor
var hyrderne så glade for det tegn, som de fik.
De kunne tydeligt se, at Jesus vil frelse også de
allermindste og ubetydeligste.
Det er som et eventyr, det vi hører juleaften,
og alligevel er det forskelligt fra eventyrerne.
I eventyrerne er der historier om, at et fattigt
barn bliver fundet i en kurv og vokser op i en
fin familie.
Men Jesus var et rigt barn, og hyrderne fandt
ham i en stald og Jesus vokser op i en fattig
familie og levede fattigt som voksen.
Det er tegn på, hvilken frelse Jesus giver os. Den
består ikke i jordisk rigdom og i jordisk ære og
magt. Han kommer ikke for at give os en høj
stand, så vi kan føle os som prinser og prinsesser.
Nej, det er først og fremmest ord, som Jesus
giver os. Det er et budskab han vil give os. Et
godt og glædeligt budskab, nemlig et evangelium.
På den måde har vi det ligesom hyrderne. De fik
jo kun nogle ord. De fik at vide, at frelseren er
født, og hvad så de?
De så et barn ligge i en krybbe. Og så gik de
tilbage til marken.
Og derefter var deres liv akkurat som det hele
tiden havde været. De fik ikke ret meget i løn. De
levede ikke særlig behageligt, og der var ingen,
som så op til dem. De var kun nogle sølle hyrder
og det blev de ved med at være.
Og alligevel var deres liv fuldstændig forandret,
fordi de havde set frelseren. Der var kommet
noget eventyrligt over deres liv.
Der var sket et under for dem og det kunne de
leve på - det kunne de glæde sig over.
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Sådan har vi også fået juleevangeliet. Der er sket
et under for os. Vi er blevet børn af Gud. Det er
Jesus budskab, at Gud er vores himmelske Far.
Jesus er en mærkelig frelser. Han giver os det,
han selv er.
Han er Guds søn. Han stammer fra Gud. Det
giver han os, at vi bliver Guds børn, at vi tilhører
Gud og må føle os hjemme hos Gud.

Jesus giver os en stor værdighed, større end
jordisk rigdom og ære. Jesus giver os, at vi må
være helt os selv og samtidig vide, at Gud holder
af os og regner os som sine børn. Det er et under.
Julens under.
Glædelig advent og jul!
Mvh Inge Klarlund Bach
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Mini-konfirmander
Askov-Malt skoles 3B klasse 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 5 tirsdage kl. 14.15-15.30
Datoer: 20. februar, 27. februar, 6. marts, 13. marts, 20. marts 2018
Vi slutter traditionen tro med vores PÅSKE-SPIL tirsdag den 20. marts 2018 Kl. 16.00 i kirken.

A S

Babysalmesang
En ny sæson med Baby-Salmesang starter op i foråret 2018 i uge 3
Det foregår torsdage kl. 10.30-12.00 i Askov kirke.
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: 25. januar, 8. februar, 22. februar, 8. marts, 22. marts.
Yderligere oplysninger og tilmelding hos sognepræst Inge Klarlund Bach
mail: ikb@km.dk eller tlf. 61203995
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juleoptakt
Fredag d. 1. december kl. 18.15 (ca) – Når juletræet på Torvet er tændt, er der bagefter en
juleoptakt i kirken. Provst Hasse Neldeberg Jørgensen fortæller om højtid og fest.
Nikolaj Hansen står for salmer og musik.

Kirkekaffe i
præstegården
Søndag d. 3. december – 1. søndag i advent – vil vi traditionen tro gerne invitere til kirkekaffe
i præstegården efter gudstjenesten kl. 10. I år har efterskoleforstander Helle Barnhøj, Askov
Højskole, lovet at bidrage med en god historie.
Med venlig hilsen Merethe og Hasse N. Jørgensen
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Adventskoncert i Askov Kirke
torsdag d. 7. december kl. 17.30-18.30 (bemærk ændret tidspunkt)
Søren Storm - Violin
Lasse Toft Eriksen - Orgel
Fri entré
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Onsdagsmøde
Onsdag d. 17. januar kl. 9.30-11.30 er der formiddagskaffe og foredrag i Konfirmandhuset.
Vi får besøg af den tyske præst Mathias Alpen (han taler dansk!!!). Han vil fortælle om hvordan
det er at være tysk præst i Danmark. Nærmere betegnet i den tyske mindretals menighed i
Løgumkloster og dens liv og vilkår.

Jagthornskoncert
Torsdag den 1. februar, kl. 19.00. Koncert med Askov Malt jagthornblæsere i Askov kirke

KIRKE-BIO-CAFÉ
Onsdag d. 21. februar kl. 19.30 slår cafeen igen op til korte, gode film i Konfirmandhuset.
Provst Hasse N. Jørgensen introducerer filmene, der også denne gang er udvalgt af tidl. konsulent
ved Statens Filminstitut, Allan Berg Nielsen. Der bydes på et beskedent, men næringsrigt
traktement undervejs.
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CD

Vel mødt til et familie-arrangement,
hvor vi synger mange af vores dejlige
salmer, og hvor børnene er med!!
Hilsen Inge
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Kirkelige handlinger
fra askov kirke
Døbte
Nohr Physant Køhn
Lukas Beier Erichsen
Dicte Damgaard Vinding
Emmelie Haurum Kristensen

velsignede/viede
Line Krogh Jørgensen og Dennis Falkner Uth

Bisatte/begravede
Ellen Kirstine Lønstrup Nielsen
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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:
9. januar kl. 18.30

Kirkens hjemmeside: www.askovkirke.dk
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Gudstjenester i Askov kirke
december 2017
3/12
10/12
17/12
24/12
25/12
26/12
31/12

1. s. i advent
3. s. i advent
3. s. i advent
Juleaften
Juledag
2. juledag
Julesøndag

kl. 10.00 (MEJN) Kirkekaffe
kl. 19.30 De 9 Læsninger (HNJ)
kl. 10.00 (MEJN)
kl. 14.30 (IKB) og kl. 16. (MEJN)
kl. 10 (HNJ)
kl. 10.00 (IKB)
Ingen

januar 2018
1/1
7/1
14/1
21/1
28/1

Nytårsdag
1.s.e.h.3.k.
2.s.e.h.3.k.
Sidste s.e.h.3.k.
Septuagesima

kl. 16.00 (HNJ)
kl. 10.00 (MEJN)
kl. 10.00 (MEJN)
kl. 10.00 (IKB)
kl. 10.00 (MEJN)

februar
4/2
11/2
18/2
25/2

Sexagesima
Fastelavn
1. s. i fasten
2. s. i fasten

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

Fyraftenssang, torsdage kl. 17.00:
11. januar (HNJ), 25. januar (MEJN), 8. februar (IKB), 22. februar (HNJ),
8. marts (MEJN), 22. marts (IKB)

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

