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På falderebet
Efter femten og et halvt år i Askov er det tiden
til at sige farvel. Som præst véd man, at en dag
skal man flytte fra præstegården, der har været
bolig og ramme om både familie- og arbejdsliv
i en årrække. Man flytter enten for at gå på
pension eller for at tiltræde et andet embede. I
mit tilfælde er der tale om det sidst nævnte. Fra
1. marts er jeg udnævnt til ny provst for Dansk
Kirke i Sydslesvig med 28 danske menigheder
fordelt over hele landsdelen. De sydligste er
i Rendsborg og Kiel. Desuden skal jeg være
præst i Helligåndskirken i Flensborg (den ligger
midt på gågaden) og formand for det danske
Kirkeråd.
Lad det være sagt så tydeligt som muligt: det
er ikke nogen nem beslutning at skulle forlade
embedet som præst i Askov og provst for Malt
provsti. Det har været nogle rigtig, rigtig gode
år! Da jeg kom til sognet boede der præcis
1274 mennesker. Nu er der mere end 2800 med
opadgående tendens. Sikken en udvikling. Og
udviklingen har også påvirket det kirkelige liv.
På allerbedste måde! Der er en god kirkegang.
Ikke bare på søndagene, men også til vores
Morgen- eller Fyraftenssang hver anden
torsdag. Tænk, at det kan lade sig gøre at have
to gudstjenester hver anden uge.
For nylig skrev vi i en folder om Askov kirke:
”Askov sogn er præget af et grundtvigsk syn på
forholdet mellem kirkeliv og folkeliv. Det sker
i en frugtbar vekselvirkning mellem tradition
og fornyelse”. Det er mit håb, at det også må
præge Askov i mange år fremover. Samarbejdet
med foreningerne, højskolen, de frivillige
Blomster- og Kaffedamer, Kirkefædre, organist
og menighedsråd har været en fornøjelse! Nye
traditioner er kommet til og nye måder at være
en grundtvigsk præget kirke på i det 21. årh.

Og det siger vi så nu farvel til. Farvel og STOR
TAK for gode år. Det er et privilegium at være
præst. Man kommer ind i folks hjem i både
glædelige og sorgfulde øjeblikke. Livets store
og små øjeblikke. Tak også for den tillid og
venlighed, som jeg altid har mødt ved utallige
samtaler! Både i jeres hjem, i kirken og over
køledisken i Brugsen.
De bedste hilsener
Hasse Neldeberg Jørgensen

Forsiden: Illustration af Lars Ravn fra konfirmandmaterialet ”1,2 tal om tro” af Merethe og Hasse
Jørgensen
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Afskedsgudstjeneste
Søndag d. 3. marts kl. 14.00 holder provst Hasse Neldeberg Jørgensen afskedsgudstjeneste
i Askov kirke. Biskop Elof Westergaard vil også være til stede. Efter gudstjenesten inviterer
menighedsrådet til kaffe på højskolen. Alle er velkomne.

Onsdagsmøde
onsdag den 13. marts, kl. 9.30 – 11-30
Mette Geil, præst i Rødding Frimenighed, fortæller
denne formiddag, efter 100-året for 1. Verdenskrigs
afslutning, om menighedens faldne under krigen, og
om optakten til markeringen af Genforeningsjubilæet
i 2020.

Gudstjeneste, korsang
og fællesspisning
Torsdag den 4. april inviterer Bylauget, højskolen og kirken igen til et fælles arrangement
Der indledes med en gudstjeneste kl. 17.00 ved kirkens præster og højskoleforstander Rikke
Holm. Askov rytmiske Kor under ledelse af Nikolaj Hansen deltager også.
Gudstjenesten varer ca. 45. min. Derefter går turen rundt om Dammen og over på Askov Højog Efterskole, hvor der er aftensmad parat kl. 18.00. I forbindelse med middagen er der lidt
fællessang ved organist Mette Bredthauer.
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
else@flansmose.com eller mejn@km.dk
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Koncert i Askov kirke
Koncerten finder sted tirsdag d. 26. marts kl. 17.30
Tobias Simonsen Quartet spiller et repertoire, af originale kompositioner
der henter inspiration fra jazz scenen i New York, blandet med numre komponeret
af nogle af jazzens største navne.
Alle Quartetens medlemmer studerer til daglig på Musikkonservatoriet i Odense.
Frederik Bak, Bas - Jesper Lørup, Trommer
Erik Malmqvist, Klaver - Tobias Simonsen, Guitar
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Kirkefrokost
søndag d. 5. maj

indbydes der traditionen tro til Rhodrodendronkirkefrokost i Konfirmandhuset
efter gudstjenesten kl. 11.00. ”Kaffedamerne” står for traktementet.
I forbindelse med frokosten orienterer menighedsrådsformanden
om årets gang i 2018 i Askov kirke
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Babysalmesang
En ny sæson med Baby-Salmesang starter op i
foråret 2019 i uge 8.
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 –og/eller bedsteforældre.
Datoer: 21. februar, 7. marts, 21. marts, 4. april, 25. april, 9. maj, 23. maj, 6. juni, 20. juni.
20. juni slutter vi med evaluering tilsat en let frokost. Vel mødt!
Yderligere oplysninger og tilmelding hos Hanne Eggers, kst. sognepræst
mail: he@km.dk eller tlf. 61203995.

mini-konfirmander
Askov-Malt skoles 3B klasse inviteres til et mini-konfirmandforløb i foråret.
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: 5. marts, 12. marts, 19. marts, 26. marts, 2. april, 9. april
Sammen slutter vi, minikonfirmanderne, organisten og præsten med at holde en lille
gudstjeneste for forældre, bedsteforældre, søskende, ja for alle interesserede
tirsdag den 9. april kl. 16.00 i Askov kirke.
Hanne Eggers, kst. sognepræst
mobil: 61 20 39 95, mail: he@km.dk

Præstesituationen i Askov
Som det vil være fremgået af det foregående er provst Hasse Neldeberg Jørgensen
fratrådt som provst for Malt provsti og sognepræst i Askov.
I skrivende stund er det endnu ikke afklaret om den nye provst også i fremtiden skal
være bosiddende i Askov. Den ledige stilling er derfor endnu ikke opslået.
Biskoppen har derfor bedt mig om at fortsætte i min stilling som 50 % sognepræst i
Askov sogn indtil udgangen af august (med mulighed for forlængelse).
Desuden har vi fået en midlertidig deltidsansat vikarpræst. Hanne Eggers, der skal være
sognepræst på 50 % i et halvt år. Hun skal desuden hjælpe i Gesten sogn 25 %.
Hanne Eggers blev indsat den 17. februar, hun er 67 år, hun er oprindeligt uddannet
fysioterapeut, men har nu flere års erfaring som præst i diverse vikariater.
Jeg håber Askov vil tage godt imod Hanne Eggers.
Merethe Jørgensen

–5–

A S

Kirkelige
handlinger
fra askov kirke
Døbte
Vilfred Krogh Falkner
Julius Graakjær Raahauge
Zasmin Le Fevre Skovmand Kjær
Walter Hornstrup
Luna Baagø Meldgaard
Thor Mejdahl Lind
Lauge Warming Kristensen
Jens Brandt Flansmose
Sofus Møller Madsen

Bisatte/begravede
Hans Møller Christensen
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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:
Sognepræst Merethe Jørgensen
Askov Kirkevej 7, Askov, 6600 Vejen
Tlf. 7536 1497, e-mail: mejn@km.dk
Sognepræst Hanne Eggers
Tlf. 6120 3995, e-mail: he@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:
Se opslag på kirkens hjemmeside

Kirkens hjemmeside: www.askovkirke.dk
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Gudstjenester i Askov kirke
marts

3/3
10/3
17/3
24/3
31/3

fastelavn
1.s.i fasten
2.s.i. fasten
3.s.i fasten
Midfaste

april

7/4
14/4
18/4
19/4
21/4
22/4
28/4

Mariæ bebudelses dag
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. påskedag
1.s.e. påske

maj

5/5
12/5
17/5
19/5
26/5
30/5

2.s.e. påske
3.s.e.trin.
Bededag
4.s.e. påske
5.s.e. påske
Kristi Himmelfartsdag

kl. 14.00 (Afskedsgudstjeneste Hasse N. jørgensen)
kl. 10.00 (HE)
kl. 10.00 (MEJN)
kl. 10.00 (MEJN)
kl. 10.00 (HE)

kl. 10.00 (MEJN)
kl. 10.00 (MEJN)
kl. 10.00 (HE)
kl. 10.00 (MEJN)
kl. 10.00 (MEJN)
kl. 10.00 (HE)
kl. 10.00 ( HE)

kl. 11.00 (MEJN) kirkefrokost
kl. 10.00 (MEJN)
Konfirmation kl 9.30 og kl. 11.30 (MEJN)
kl. 10.00 (HE)
kl. 10.00 (MEJN)
kl. 10.00 (MEJN)

Fyraftenssang: hver gang kl. 17.00
14. marts ( MEJN)
28. marts ( HE)
11.april (MEJN)
Morgensang: kl. 9.00:
23. maj (HE)
MEJN: Merethe Jørgensen | HE: Hanne Eggers

