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onsdagsmøder
Onsdag den 12. september kl. 9.30 – kl. 11.30 er der formiddagskaffe og foredrag i Konfirmandhuset
Pastor emeritus Hans Fabricius causerer over emnet ”Som jeg oplevede det”.
Onsdag den 21. november kl. 9.30- kl. 11.30
Inger Marie Madsen, Århus genfortæller Herman Bang: Ved Vejen. Et gribende portræt
af en stilfærdig, ømhedstørstende stationsforstanderfrue og alle de mennesker, som færdes i og
omkring stationen i den lille jyske by, tegnet knivskarpt og med stor humor og
menneskekundskab af Herman Bang.

samtalecafé
Torsdag d. 27. sept. kl. 18.00 – 20.00 i Konfirmandhuset
I samarbejde med Grundtvigsk Forum Askov og i anledning
af den landsdækkende Samtaledag mødes vi til en drøftelse
af spørgsmålet: ”Er du sikker?”. I dette tilfælde vælger vi
at stille spørgsmålet omkring den nyhedsstrøm, der dagligt
møder os. Det har altid været nødvendigt med en sund skepsis,
når medierne har fortalt os, hvordan verden hænger sammen.
Men den skepsis er blevet afløst af en næsten grundlæggende
usikkerhed om, hvordan virkeligheden overhovedet ser ud,
når debatten ekkoer af begreber som ”fake news” og ”løgnerpressen”.
Vi har bedt journalist og linjefagslærer på Askov højskole, Ole Andreesen, om at lægge op til en
samtale om, hvordan den usikkerhed i mediebilledet påvirker samfund, medier og mennesker. Ole
Andreesen har bl.a. været lektor på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.
Der serveres sandwich og øl/vand undervejs

Baby-salmesang I Askov Kirke
efterår 18
Hver anden torsdag kl. 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.
Datoer: 6. september, 20. september, 4. oktober, 25. oktober, 8. november og 22. november.
Tilmelding ikke nødvendig. Mød bare op!
For mere info: sognepræst Inge Klarlund Bach, mobil 61203995 – eller mail: ikb@km.dk.

Forsidefoto: Merethe Jørgensen
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Askov Bylaug, Askov kirke og
Askov Høj- og Efterskole
inviterer til gudstjeneste og fællesspisning

Den 4. oktober inviterer Bylauget, højskolen og kirken igen til et fælles arrangement.
Der indledes med en gudstjeneste kl. 17.00, hvor alle tre præster, Merethe Jørgensen,
Inge K. Bach og Hasse N. Jørgensen 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. I forbindelse med middagen er der
også lidt sang og musik på programmet.
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
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Leonard Cohen
in memoriam
november

Onsdag d. 7. oktober kl. 19.30
i Konfirmandhuset markeres to års dagen for komponisten, sangeren, digteren Leonard Cohens
død. Der er først et kort oplæg ved provst Hasse Neldeberg Jørgensen. Derefter skal vi se Lian
Lunsons koncert- og portrætfilm fra 2006 ”I´m your man”.
En lang række kendte kunstnere giver deres version af Leonard Cohens sang. Nævnes kan bl.a.
Nick Cave, Rufus Wainright og Julie Christensen. Undervejs møder vi Cohen selv i en række klip
fra et interview, der giver et både varmt og intimt portræt af ham.
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Koncert i Askov Kirke
Tirsdag d. 6. november kl. 17.30 er der
kirkekoncert for orgel og blokfløjte med organist
Lasse Toft Eriksen (Treenighedskirken, Esbjerg)
og nyuddannet blokfløjtenist Stine Benjaminsen
(fra Syddansk Musikkonservatorium).
De spiller barokmusik og nyere musik og vil
fortælle om musikken undervejs i koncerten.
Til koncerten medbringer Lasse også sit smukke
cembalo.
Koncerten varer ca. 1 time.
Fri entré
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Markering af 100-året for
våbenstilstandsdagen efter
1. verdenskrig
Efter gudstjenesten den 11. november er der mulighed for at deltage i en frokost på
Rødding Højskole, kl. ca 11.30, derefter taler Kirke- og kulturminister Mette Bock.
Vedr. tilmelding til arr. se lokalaviserne
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EFTER JULETRÆS-TÆNDING
Fredag den 30. november 18.15-18.45 er der efter juletræstændningen på Torvet igen
et arrangement i Askov kirke, hvor Nikolaj Hansen og Hasse Neldeberg Jørgensen
hjælper os med at synge julen ind. Medarr. Askov Bylaug
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ADVENTSKAFFE I PRÆSTEGÅRDEN
Søndag d. 2. december – 1. søndag i advent – vil vi traditionen tro gerne
invitere til kirkekaffe i præstegården efter gudstjenesten kl. 10.00
Med venlig hilsen Merethe og Hasse N. Jørgen
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mini-Konfirmander
Askov-Malt skoles 3.klasser inviteres atter til et mini-konfirmandforløb i efteråret og foråret.
For 3.B i efteråret og for 3.A i foråret 2019
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.
For 3.B i efteråret forløber det over 6 tirsdage kl. 14.15-15.30
Datoer: 11.sept., 18.sept., 2.okt., 9.okt., 23.okt. og 30.okt.
Vi slutter forløbet med Halloween-gudstjeneste!
Undervisning er ved sognepræst Inge Klarlund Bach og organist Mette Bredthauer

Halloween-gudstjeneste for børn

Tirsdag den 30.okt. kl. 16.00 i Askov kirke
For alle (gerne udklædte) børn, forældre og bedsteforældre.
Som altid medvirker årets MINI-konfirmander fra Askov-Malt skole!
Gudstjenesten er ved af sognepræst Inge Klarlund Bach og organist Mette Bredthauer
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Kirkelige handlinger
fra askov kirke
Døbte
Theo Bjerregaard Tranberg
Sofie von Qualen Thomsen
Dicte Vilaume Meyer
Ellie Schaldemose Straarup
Birk Skov-Ørum
William Jensen
Mikkel Lund Daugaard
Ella Schneider Sundall

velsignede/viede
Maria og Jakob Bøgelund Schlünssen
Tanja og Lars Bruun Bøge
Silje Johansen og Simon Plauborg Pedersen

Bisatte/begravede
Karen Holm La Cour
Grethe Pedersen
Bjarne Ejvind Thomsen
Annalise Nymark
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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:
Se opslag på kirkens hjemmeside

Kirkens hjemmeside: www.askovkirke.dk
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Gudstjenester i Askov kirke
september
2/9
9/9
16/9
23/9
30/9

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

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

oktober
7/10
14/10
21/10
28/10

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

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

november
4/11
11/11
18/11
25/11

Allehelgen
24.s.e.trin.
25.s.e.trin.
Sidste s.kå.

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

Fyraftenssang: (hver gang torsdag kl. 17-17.30)
20. september (MEJN)
4. oktober (MEJN, IKB, HNJ) sammen med Bylaug og Højskole
18. oktober (HNJ)
1. november (IKB)
15. november (MEJN)
IKB: Inge Klarlund Bach | MEJN: Merethe Jørgensen | HNJ: Hasse Neldeberg Jørgensen

