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Genforeningen

Mangel på frivillige

Poul la Cour Fonden fylder 20 år



Alting har en ende, således også min tid som formand for AMUI, når vi 
har haft generalforsamling til oktober 2020. Jeg har nu siddet i spidsen 
for AMUI i næsten 6 år og jeg mener tiden er kommet til, at der må nye 
kræfter til i bestyrelsen. Nye kræfter der kan bære AMUI ind i en spæn-
dende fremtid. 

Jeg har været frivillig i AMUI i over 10 år. Herunder både som fodboldtræner, 
i byfestudvalget og ikke mindst har jeg arbejdet med gennemførelsen af 
projekt multibane. Lige nu består arbejdet i, ud over almindelig besty-
relsesarbejde, at skaffe penge til renovering af klubhuset, hvor 1. etape er 
omklædningsrummene. Det er et arbejde jeg forsætter med indtil vi har 
fået renoveret omklædningsrummene, også efter jeg stopper som formand 
på næste generalforsamling. 

STOR TAK! Jeg vil gerne her i min leder, benytte anledning til at takke alle 
de mennesker jeg har mødt i den tid jeg har været formand i AMUI. Stor tak 
til alle de frivillige der har hjulpet til, ved diverse arrangementer. En ekstra 
stor tak til jer der sidder i underudvalgene i AMUI. Uden jeres KÆMPE ar-
bejde havde vi ingen i fodbold, gymnastik, volleyball, byfest, Martinsencup, 
gymnastikopvisning, byfest, fodboldskole, badminton osv. i AMUI-regi. 
Sidst men ikke mindst tak for samarbejdet til bestyrelsen i AMUI. Tak for 
konstruktiv og udbytterigt samarbejde igennem årene. 

AMUI er en idrætsforening med selvkørende under-
udvalg for de forskellige idrætsgrene, som vi til-

byder i AMUI. Herunder volleyball, fodbold, 
gymnastik og badminton. Derudover er der 

byfestudvalget som også er et selvkørende 
udvalg, som står for planlægning og 
gennemførelsen af den årlige byfest. 

Pigefodbolden blomstrer
Særligt pigefodbolden er noget vi i 
AMUI er kendt for og rigtig gode til. 

V i har i en årrække haft rigtig mange 
pigespillere både de helt små, men 
også de større piger der kaldes 
”TEAM VAB”.  Senior damerne er 
også kommet tilbage. 
Det rygtes ude i de nær-
læggende byer at  
Askov er særlig gode til pige-
fodbold. 

Men AMUI er også kendt for 
at være en idrætsforening der 
samler lokalbefolkningen og at 

vi er gode til at skaffe frivillige til 
vores mange initiativer. Askov 
byfest er også noget der tales 
om i byerne omkring os. Måden 
hvorpå vi skaber en byfest der 
er for alle og tilgodeser særligt 
børn med de mange aktiviteter 
der er for dem. 

- - fortsætter på side 5...
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Dag Aktivitet Tid

Hver mandag Vi klipper og klistrer 09.30 - 11.30
Hver mandag Kortspil 13.00 - 17.00
Hver mandag (november) Støtteforeningen Birkelys venner: Hygger og laver ting, som skal bruges på julemarkedet Eftermiddag
Hver tirsdag Tur til Dagli’Brugsen i Askov 10.00
Onsdag ulige uger Gudstjeneste 14.30
Hver torsdag Gymnastik, siddende på stol 10.00 - 11.30

Øvrige aktiviteter (november - januar 2012)

Onsdag, d. 2. november Banko 14.30
Torsdag, d. 3. november Ud i det blå 15.00
Tirsdag, d. 8. november Besøg af dagplejebørn 10.00
Onsdag. d. 9. november Gudstjeneste 14.30
Tirsdag, d. 15. november Seniordamerne kommer og synger 14.30
Torsdag, d. 17. november Knudepunktets Husorkester 10.00
Mandag, d. 21. november Birkely pyntes op til jul 10.00
Tirsdag, d. 22. november Sang med Mads 15.00
Onsdag, d. 23. november Gudstjeneste 14.30
Fredag, d. 25. november Bage julesmåkager 09.30
Lørdag, d. 26. november Støtteforeningen Birkelys venner afholder julemarked 10.00
Mandag, d. 28. november Bage julesmåkager 09.30
Onsdag, d. 30. november Ud i det blå 15.00
Fredag, d. 2. december Vi koger klejner 09.30
Tirsdag, d. 6. december Carlo Matthiesen - humor og harmonika 14.30
Onsdag, d. 7. december Gudstjeneste 14.30
Torsdag, d. 8. december Ud i det blå 14.30
Mandag, d. 12. december Vejen Sangkor 19.00
Tirsdag, d. 13. december Lucia optog 10.00
Onsdag, d. 14. december Julebanko 14.30
Tirsdag, d. 10. december Sang med Mads 15.00
Fredag, d. 23. december Julegudstjeneste 10.00
Onsdag, d. 4. januar Gudstjeneste 14.30
Torsdag, d. 5. januar Vi tager julepyntet ned 10.00
Tirsdag, d. 10. januar Banko 14.30
Onsdag, d. 11. januar Besøg af dagplejebørn 10.00
Onsdag, d. 11. januar Ud i det blå 15.00
Torsdag, d. 12. januar Vi ser dansk film 10.00
Tirsdag, d. 17. januar Sang med Mads 15.00
Onsdag, d. 18. januar Gudstjeneste 14.30
Torsdag, d. 19. januar Foredrag 14.30
Onsdag, d. 25. januar Besøg på Vejen Kunstmuseum 14.30
Torsdag, d. 26. januar Vi ser dansk film 10.00
Tirsdag, d. 31. januar Vi spiller spil 10.00

AKTIVITETSPLAN
I forbindelse med ombygning af Birkely kan der evt. i Birkestuen forekomme ændringer og aflysninger. 

04-2011 Virkelyst NOVEMBER.indd   26 01-11-2011   22:07:48
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Ny trampesti i Askov 
AF ELSE FLANSMOSE, FORMAND ASKOV BYLAUG  •  FOTO: PRIVAT

Vejen Kommune har anlagt en ny trampesti som har sit 
udspring fra svinget hvor netselskabet n1 har sin trans-
formatorstation på V.Skibelundvej. 
Stien følger markskellet op til Kongevænget og Ø. Skibe-
lundvej. 

En ny mulighed for en dejlig gåtur i det åbne landskab 
ved Askov. 
Vi vil bede Vejen Kommune om at sætte et skilt op med 
henvisning til stien. 

Trampestien set fra  V. Skibelundvej Trampestien set fra Kongevænget

- fortsat fra side 2:

1. Halvår af 2020 har været et besynderligt halvår og 
AMUI har også været ramt af mange aflysninger. 
Herunder også vores årlige fodboldskole som selvfølgelig 
vender tilbage til næste år. 

Fodboldsæsonen er startet op igen og det er til STOR 
glæde for både børn og trænerne. 

Gymnastiksæsonen står også for døren og de kan glæde 
sig til en sæson med indkøb af helt nye redskaber. En 
sæson med gymnastik kræver mange frivillige hænder. 
Derfor har AMUI brug for din hjælp! – Se mere på bag-
siden af Virkelyst.  

HUSK! For alle os der er bare tager det hele for givet, for-
di sådan har det altid været, skal vi huske på at forsætte 
den helt særlige AMUI-ånd som der er i AMUI. Det er en 
ånd der båret af frivilligheden. Idræt og fælleskabt skaber 
liv og det skal der til så Askov stadigvæk kan bestå som 
et ”lille” lokal samfund. Frivilligheden kommer ikke af sig 
selv, men kommer hvis vi alle løfter i flok. 

Forsat god sommer til jer.

Hilsen Jesper – Formand AMUI 
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Askov forandres 
AF FILIP OHRT, MALTVEJ 12, ASKOV OG NIELS FJORD, DAMMEN 1B, ASKOV

Askovs unikke kulturhistorie 
AF ELSE FLANSMOSE, FORMAND ASKOV BYLAUG · FOTO: PER KJÆR

”Bebyggelsen omkring Møllevej, som omfatter en 
række karakteristiske bygninger, der tidligere har 
haft tilknytning til højskolen, herunder forsøgsmøl-
len og Møllehuset, indgår i lokalplanen som en 
sammenhængende bevaringsværdig bydel.”

Dette er et citat fra redegørelsen i Lokalplan nr 131 for et 
område ved Askov Højskole.
Formålet med denne tilkendegivelse i lokalplanen er 
blandt andet at præcisere, at ny bebyggelse i området 
skal tilpasses dette områdes særlige karakter.
Den nu opførte bebyggelse på Møllevej 13 lever på ingen 
måde op til dette ønske. Husene er opført som tre ret 
kompakt udformede dobbelthuse med et meget langt 
eensidigt tagfald, - en bygningsform der tidligere typisk 
anvendtes til  værksteds- og garagebygninger.
Der er her tale om en bygningsform som på ingen måde 
er tilpasset den omgivende eksisterende bebyggelse som 
er helt domineret af klassiske husformer og huse med 
sadeltage.
Hvor er hensynet til områdets bygnings- og kultur- 
historiske værdier?

Ikke blot på Møllevej men også den sidste grund på 
Søndervangsvej (14) forsynes nu med ovennævnte hus-
type med langt eensidigt tagfald, -også her uden hensyn-
tagen til det omgivende bymiljø.
Hertil kommer en planlagt bebyggelse på Maltvej 38 der 
ligeledes bryder med den eksisterende bebyggelsesstruk-
tur på Maltvej som også her er domineret af traditionelle 
husformer med murværk og symmetriske sadeltage.
Endelig skal nævnes et kommende nybyggeri på Vejenvej 
53, den meget synlige grund ved indkørslen til Askov. Her 
er det gamle hus nedrevet. En reklametavle på grunden 
viser, at der skal opføres tre boliger. Der er tilsyneladende 
heller ikke her stillet krav til byggeriets arkitektoniske
udformning.

De udførte byggerier forandrer Askov og de er gennem-
ført uden forudgående åbenhed og debat.
Med udgangspunkt i de allerede skete forandringer læg-
ges der med dette læserbrev op til en debat om fremti-
dige nybyggerier af denne type i Askov.

I forlængelse af ovenstående læserbrev har Askov Bylaug 
kontaktet byrådsmedlem i Vejen Kommune Malene Kai-
sen Nielsen, med henblik på at få sat fokus på problem-
atikken omkring de bygningsmæssige ændringer i den 
gamle del af Askov. 
Askov har en helt unik kulturhistorie som vi skal værne 
om, og med stolthed videreformidle til byens tilflyttere, 
egnens turister og alle som har interesse for Askov. 
Malene Kaisen Nielsen har meddelt følgende til Askov 
Bylaug: 
- vores ønske om at der bør gøres en ekstra indsats for at 
Askov ikke skal miste sin kulturhistoriske værdi er blevet 
drøftet i venstres gruppe
- problematikken er ligeledes blevet debatteret  på et 
temamøde i Vejen kommune. 

Det er Askov Bylaugs indtryk, at Vejen Kommune vil  
arbejde aktivt på at finde en løsning, således at vi i frem-
tiden ikke skal nøjes med at læse om Askovs unikke 
kulturhistorie, men at vi også kan glæde os over byens 
mange spændende historiske bygninger. 
Askov Bylaug vil arbejde på, at der bliver udarbejdet en 
ny bevarende lokalplan for den gamle del af Askov, som 
udover højskoleområdet også omfatter Møllevej, Maltvej 
og Vejenvej. 
Vi kan måske hjælpe Vejen Kommune lidt på vej henimod 
en løsningved at henvise til Vejle Kommunes arkitektur-
politik, spændende læsning, som vi i Askov godt kan 
blive lidt misundelige over, men lad os håbe at Vejen 
Kommune finder den bedste løsning for Askov, og meget 
gerne i samråd med Askov Bylaug.
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Foredrag om udgravninger 
AF ELSE FLANSMOSE, FORMAND ASKOV BYLAUG · FOTO: PER KJÆR

Arkæologerne fra Sønderskov Museum 
fortæller om udgravninger i Askov

Torsdag den 10. september 2020 kl. 19:00 i foredrags-
salen på Askov Højskole har du mulighed for at høre 
arkæologerne fra Sønderskov Museum fortælle om ud-
gravningerne mellem Ø. Skibelundvej og V. Skibelundvej. 
Hvad mon de har fundet som kan gøre os lidt klogere på 
fortiden i Askov?

Arrangementet var i sæsonprogrammet annonceret til at 
skulle finde sted i riddersalen på Sønderskov Museum, 

men på grund af corona og flytning af en stor udstilling 
i riddersalen på Sønderskov, er Askov Bylaugs arrange-
ment flyttet til Højskolen.

Foredraget med arkæologerne varer ca. 1 time herefter 
vil bestyrelsen i Askov Bylaug orientere lidt om de forskel-
lige projekter der arbejdes med aktuelt. 

Aftenen slutter af med kaffe og kage derfor er tilmelding 
nødvendig på: www.askovby.dk   Pris for arrangementet 
30 kr. 

Film om Askov 
AF ELSE FLANSMOSE, FORMAND ASKOV BYLAUG

Tirsdag den 8. september 2020 har Askov Bylaug ved 
hjælp af en lang række sponsorer fra Askov og omegn 
fået mulighed for at optage en ny film som viser og 
beskriver Askov. Filmen ønsker Askov Bylaug blandt an-
det at bruge, når der skal søges fonde til at gøre bymidte-
projektet til virkelighed, søge midler til bevaring af histor-
iske bygninger i Askov, etablere en ny byskov og mange 
andre ønsker vi har for at Askov også i fremtiden fremstår 
som en kulturhistorisk perle i Vejen Kommune.

Opgaven er lagt i hænderne på firmaet ISO film. Se mere 
om deres produktion på:  https://www.isofilm.dk/din-
film

Der filmes på følgende locations:
• Askov-Malt skole og børnehave 
• Sportsforening /haller-baner-klubhus
• Højskolen/efterskolen – med klokketårn
• Bymidten m. butikker og gadekær – Askov dam - kirke 
• Poul La Cour Museet
• Skibelund Krat 
• Spejder huset
• Sløjdscenen 
• 2 erhvervsvirksomheder i Askov 
• Vejen Idrætscenter 
• Infrastruktur – ”Vejen Vest” fra motorvejen og evt. 

byskilt mod Askov
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2212 7533

v/Finn Altofte
Præstevænget 44 · 6600 Vejen

Alt i autoreparation

Møllevej 18, Askov - 6600 Vejen
Hoehrmanns.fodpleje@gmail.com
Tlf. 3024 6186
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Vi mangler dig!
AMUI er en idrætsforening med stor betydning for vores lille lokalsamfund. 
Vi er i konstant udvikling og har en sund økonomi... - men vi har brug for flere 
frivillige! 

Vi har brug for nogen der ønsker, at bidrage til udviklingen og driften af vores 
lille forening. 

AMUI tilbyder bl.a. fodbold, gymnastik, badminton, volley, dance, børneyoga 
og simpel seriøs træning... - og vi vil gerne blive ved med at udvikle os. 

Der indkaldes til 

GENERALFORSAMLING 
den 8. oktober 2020 kl. 20.00 i Klubhuset. 

Dagsorden ifølge gældende vedtægter.
Så sæt allerede nu kryds i kalenderen!

Bestyrelsen består af:
Formand: Jesper Damkjær 40 76 36 90 (Genopstiller ikke)
Kasserer: Helle Poder 21 22 79 73
Pernille Cramer 28 95 57 36 (Genopstiller)
Henrik Skov 52 11 04 03
Marianne Brink-Hansen 40 54 61 08

Jesper har efter mange års aktivt arbejde i foreningen, valgt ikke at genopstille 
som formand. Det betyder, at vi til oktober igen ikke er en fuldtallig bestyrelse 
og hvis AMUI fortsat skal bestå, så har vi brug for DIG! 

Hvis det har fanget din interesse og du er nysgerrig på bestyrelsesarbejdet, så 
kontakt en af ovenstående medlemmer. 
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Genforeningen - fællesarrangement 
AF ELSE FLANSMOSE, FORMAND ASKOV BYLAUG · FOTO: PER KJÆR

Det sidste af årets to fællesarrangementer som 
Askov Kirke, Askov Højskole og Efterskole samt 
Askov Bylaug har planlagt sammen i år finder 
sted tirsdag den 29. september 2020.

Desværre måtte vi aflyse det første af året 
fællesarrangementer pga. corona epidemien, så 
vi håber at rigtig mange vil støtte op om dette 
arrangement.

Traditionen tro starter arrangementet i Askov 
Kirke kl. 17.00.
Menighedsrådet, kirkens præster og organisten 
har planlagt en hyggelig fyraftensstund ud fra 
temaet: ”Genforeningen”

Arrangementet i kirken varer ca. 45 minutter, og 
her-efter går vi over på Askov Højskole og Efter-
skole, hvor aftensmaden står klar ca. kl. 18.00. 

Efter middagen er der lagt op til en fortællertime, 
hvor gæsterne opfordres til at fortælle stort og 
småt fra genforeningen. Der vil også blive plads 
til lidt sang fra højskolesangbogen.

Praktiske oplysninger
Pris for at deltage i spisningen er 50 kr. for vok-
sne og 15 kr. for børn. 

Af hensyn til køkkenet er det nødvendigt med 
tilmelding senest den 22. september 2020 til Else 
Flansmose på tlf. 23392633 eller på mail:  
else@flansmose.com.
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Plant et træ 
AF ELSE FLANSMOSE, FORMAND ASKOV BYLAUG

I sæsonprogrammet 2020/2021 har Askov Bylaug plan-
lagt arrangementet ”Plant et træ” den sidste lørdag i 
skolernes efterårsferie. Desværre må vi også aflyse dette 
arrangement dog ikke på grund af corona. Vi må erk-
ende, at ”ting tager tid” og nogle opgaver tager længere 
tid end andre, og i dette tilfælde har vi ikke formået at 
få de forskellige aftaler på plads i forhold til deadline for 
arrangementets afholdelse.

Sammen med Vejen Kommune har vi drøftet muligheden 
for at etablere en byskov i Askov, men for at dette ønske 
skal blive til virkelighed er der rigtig mange ting der skal 
falde på plads, og det er så her sætningen ”ting tager 
tid” kommer ind i billedet. Sidst i august skal vi drøfte 
Askovs input til revision af kommuneplanen, og i den 
sammenhæng vil vi igen drøfte muligheden for en byskov 
i Askov med Vejen kommune.

Ølsmagning i 
historiske Ribe 
AF NIS PETER SCHULTZ, NÆSTFORMAND I ASKOV BYLAUG

Askov Bylaug inviterer på tur, denne gang til smukke 
Ribe.
Vi udfordrer igen smagsløgene og besøger denne gang 
erfarne bryggere i Ribe.

Ribe Bryghus er i foråret flyttet til nye lokaler i Ribes 
gamle remisebygning på Seminarievej. Remisebygningen 
i Ribe er fra omkring 1880. Brygudstyret har tidligere 
fungeret som “pub-bryggeri” i England, og tankene er 
derfor konstrueret i en charmerende kombination af 
teknik, rustfrit stål, kobber og lakeret træ. 

Ribe Bryghus sætter en stor ære i, at deres øl er hånd-
værk fra ende til anden - fra valsning af malt, til påsæt-
ning af etiketter osv. Man kan være 100 procent sikker 
på, at øllet altid er brygget af bryggerne i Ribe - efter 
egne opskrifter og ikke importeret eller licensbrygget et 
helt andet sted på kloden. Alle råvarer er nøje udsøgt og 
så vidt muligt af dansk herkomst - og allerhelst høstet 
eller produceret så lokalt som muligt.

Praktiske oplysninger
Arrangementet foregår på Seminarievej 16 B, 6760 Ribe
TORSDAG DEN 22. oktober  2020 KL. 19.00 – 21.00
Deltagerbetaling 125 kr. for smagsprøver af de faste øl 
og evt. sæsonøl inkl. chips.
Der vil måske kunne tilkøbes en lettere anretning.
Mere om dette ved tilmelding.

Tilmelding og betaling skal ske på 
askovby.nemtilmeld.dk/ fra den 1. oktober og til 
senest den 18. oktober 2020
Yderligere oplysninger - kontakt Nis Peter på 
tlf. 28 68 25 60 – eller npsb52@gmail.com 
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ALT FOR DIG
- DE GRØNNE ER PÅ VEJ

• Container
• Slamsugning/Spuling
• Rottebekæmpelse
• Nedbrydning
• Sand/Grus
• Kran
• TV Inspektion
• Brolægning

Se mere på www.frisesdahl.dk

Estrupvej 17 · Askov · 6600 Vejen · Tlf. 7536 0743
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Dag Aktivitet Tid

Hver mandag Vi klipper og klistrer 09.30 - 11.30
Hver mandag Kortspil 13.00 - 17.00
Hver mandag (november) Støtteforeningen Birkelys venner: Hygger og laver ting, som skal bruges på julemarkedet Eftermiddag
Hver tirsdag Tur til Dagli’Brugsen i Askov 10.00
Onsdag ulige uger Gudstjeneste 14.30
Hver torsdag Gymnastik, siddende på stol 10.00 - 11.30

Øvrige aktiviteter (november - januar 2012)

Onsdag, d. 2. november Banko 14.30
Torsdag, d. 3. november Ud i det blå 15.00
Tirsdag, d. 8. november Besøg af dagplejebørn 10.00
Onsdag. d. 9. november Gudstjeneste 14.30
Tirsdag, d. 15. november Seniordamerne kommer og synger 14.30
Torsdag, d. 17. november Knudepunktets Husorkester 10.00
Mandag, d. 21. november Birkely pyntes op til jul 10.00
Tirsdag, d. 22. november Sang med Mads 15.00
Onsdag, d. 23. november Gudstjeneste 14.30
Fredag, d. 25. november Bage julesmåkager 09.30
Lørdag, d. 26. november Støtteforeningen Birkelys venner afholder julemarked 10.00
Mandag, d. 28. november Bage julesmåkager 09.30
Onsdag, d. 30. november Ud i det blå 15.00
Fredag, d. 2. december Vi koger klejner 09.30
Tirsdag, d. 6. december Carlo Matthiesen - humor og harmonika 14.30
Onsdag, d. 7. december Gudstjeneste 14.30
Torsdag, d. 8. december Ud i det blå 14.30
Mandag, d. 12. december Vejen Sangkor 19.00
Tirsdag, d. 13. december Lucia optog 10.00
Onsdag, d. 14. december Julebanko 14.30
Tirsdag, d. 10. december Sang med Mads 15.00
Fredag, d. 23. december Julegudstjeneste 10.00
Onsdag, d. 4. januar Gudstjeneste 14.30
Torsdag, d. 5. januar Vi tager julepyntet ned 10.00
Tirsdag, d. 10. januar Banko 14.30
Onsdag, d. 11. januar Besøg af dagplejebørn 10.00
Onsdag, d. 11. januar Ud i det blå 15.00
Torsdag, d. 12. januar Vi ser dansk film 10.00
Tirsdag, d. 17. januar Sang med Mads 15.00
Onsdag, d. 18. januar Gudstjeneste 14.30
Torsdag, d. 19. januar Foredrag 14.30
Onsdag, d. 25. januar Besøg på Vejen Kunstmuseum 14.30
Torsdag, d. 26. januar Vi ser dansk film 10.00
Tirsdag, d. 31. januar Vi spiller spil 10.00

AKTIVITETSPLAN
I forbindelse med ombygning af Birkely kan der evt. i Birkestuen forekomme ændringer og aflysninger. 
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VANDT TUR TIL EM
Af Michael Brink Hansen - AMUI

U13 holdet vandt en tur til U21 finale 
kampen mellem Spanien og Schweiz

Lørdag den 25. juni steg 16 spillere og 
deres trænere forventningsfuld på bussen 
til Aarhus for at overvære finalekampen 
mellem Spanien og Schweiz.

Turen havde de vundet i Intersports 
konkurrence, hvor de skulle stille med 
holdet i kampdragt foran Intersport for at 
blive fotograferet. Der ville herefter blive 
trukket en vinder blandt alle de hold der 
mødte op.

Præmien var som allerede nævnt en tur 
med bus til NRGI park Aarhus, forplej-
ning, en lækker Adidas trøje samt et fore-
drag med Ebbe Sand og efterfølgende 
autograf.

Kampen blev overværet med stor 
spænding sammen med de 16.000 andre 
tilskuere. Spanien vandt iøvrigt 2 – 0 over 
Schweiz.

Der skal lyde en stor tak til Intersport for 
denne fantastiske tur. Billederne taler vist 
for sig selv...
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Samtale-uge i Askov 
AF CHARLOTTE AAGÅRD NIELSEN  OG ELSE FLANSMOSE, ASKOV BYLAUG

Askov Bylaugs bestyrelse besluttede tidligere på året i 
2020 at gøre uge 24 til samtaleuge i Askov. Bestyrelsen 
i Askov Bylaug er altid meget optaget af at bevare en 
god og løbende dialog med Bylaugets medlemmer for 
at kunne stå så stærkt som muligt på de områder, hvor 
Bylauget arbejder intenst for at gøre sin indflydelse 
gældende. Det er der ikke så meget nyt i. Sådan har det 
altid været, og sådan bliver det ved med at være. Askov 
Bylaug er bindeleddet til udvikling.

Men Askov Bylaugs bestyrelse er meget interesseret i 
at styrke den løbende dialog med Askov og omegns 
borgere. Derfor gjorde vi i løbet af ugen flere tiltag 
for at komme i dialog med både nuværende, forhen-
værende og ikke mindst nyligt ankomne medlemmer. 
Ja, faktisk satser vi på at få flere borgere i Askov og 
omegn til at tegne medlemskab i Askov Bylaug. Det er 
nemlig nødvendigt at vi som lokalråd kan stå endnu 
stærkere på de områder, hvor Askov By er under kraftig 
forandring. Det drejer sig både om trafikforholdene 
gennem byen, byens institutioner, nye udstykninger til 
boliger, bymidten og mange andre felter. Som lokalråd 
har Askov Bylaug status som byens ”stemme” i forhold 

til kommunens beslutningstagere - såvel politikere som 
embedsmænd. Bylauget er i en god og løbende dialog 
med Vejen Kommune, og med flere medlemmer og en 
endnu tættere dialog med borgerne i Askov og omegn, 
så står vi stærkere. 

I løbet af ugen talte vi med mange, mange borgere i 
Dagli´Brugsen, vi ringede udvalgte borgere op, og vi 
ringede på døren hos andre borgere. Vi insisterede på 
møde og samtale.

Men måske kom vi ikke forbi dig? Så er du velkommen 
til at kontakte os for både medlemskab, ideer, hold-
ninger og diskussion.

Se på www.askovby.dk eller på facebook: Askov Bylaug 
– dit lokalråd

Ring til os: 23392633, skriv til os: info@askovby.dk eller 
kom forbi en af os i bestyrelsen.

Et medlemskab koster om året 150,- kr. for en husstand 
og 75,- kr. for enkeltmedlemmer. Du kan betale på 
Mobilepay: 21973.

Virksomheder kan også tegne medlemskab for 300,- kr 
om året.

Kig på: https://askovby.dk/medlemskab/

Samtale-ugen er kommet for at blive. Vi vil fortsat in-
sistere på at  mødes og tale sammen på kryds og tværs 
– så hold øje. Vi udvikler videre på ideen for en fortsat 
styrket dialog, så Askov Bylaug bliver et endnu stærkere 
bindeled til udvikling.

AFLYST: 
Besøg på  
Nature Energy Holsted 
AF NIS PETER SCHULTZ, NÆSTFORMAND ASKOV BYLAUG

Askov Bylaugs arrangement den 24. august 2020 hvor 
vi havde planlagt besøg på Nature Energy Holsted må vi 
desværre også aflyse pga. corona epidemien. 

Vi har aftalt med virksomheden  at vi gennemfører turen 
til et af Danmarks største Biogasanlæg  i 2021.
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Ude godt...   
AF SIDSEL KEIBEL BLOM, SOGNEPRÆST

Ny tid, nye ord. Sommeren 2020’s ord er staycation, for i 
år skal vi så vidt muligt blive hjemme. Men helt hjemme 
bliver vi jo ikke. Så lejer man sommerhus, eller finder 
teltet frem, tager til Bornholm eller Møn eller Fanø, 
genopdager vores land. 

Det gør “vandringsmanden” til en oplagt skikkelse at 
kontemplere over. Vores samfund er jo kommet noget 
videre end ham, det er et mobilitetssamfund. Man kan 
sagtens bo her i egnen og dagligt pendle til Århus eller 
Sjælland, og det er heller ikke ualmindeligt, at store dele 
af familien og vennekredsen bor i udlandet. Det be-
høves heller ikke længere gå ud over den nære kontakt. 

Mobiliseringen (i den udgave, vi kender den) tog til om-
kring den industrielle revolution og er siden kun blevet 
udvidet og forfinet, ikke blot geografisk, men jo også 
virtuelt. Vi kan komme alle steder hen på alle mulige 
måder. Men i år er apostlenes heste genopfundet, vores 
to ben at gå på. Vi skal ud at gå.

Der er knyttet en hel livsfilosofi til vandringsmanden, 
den fri fugls filosofi, lige fra nomaden, over landevejs-
ridderen, til ungdommen, til dandyen, til pilgrimmen. 
I et brev til en sengeliggende svigerinde skrev Søren 
Kierkegaard: 
Tab for alt ikke lysten til at gå. Jeg går mig hver dag det 
daglige velbefindende til og går fra enhver sygdom. Jeg 
har gået mig mine bedste tanker til, og jeg kender ingen 
tanke så tung, at man jo ikke kan gå fra den. 
Passagen ender med opfordringen: bliv ved med at gå, 
så går det hele nok. Den har Bente Klarlund for nyligt 
brugt for at minde os om, hvor sundt det er at gå.

Maleren Arne Haugen har også brugt vandringsmanden 
flittigt som motiv, men som mere end en livs-eller sund-
hedsfilosofi. Læg mærke til vandringsmandens øje, det 
vender begge veje, han ser både tilbage og frem. 
Han lægger noget bag sig og går imod det nye. Flygter 
han fra noget? Er han bange for at blive indhentet? Og 
hvad jager han egentlig? Når det kommer til menneskets 
grundvilkår, er verden jo ufatteligt lille. Ingen kan løbe 
fra, at vi er født ind i verden og en dag skal forlade den 
igen.

Hans Hauge skrev i 2019 bogen Ensomhedsparathed. 
Her kontemplerede han over det tyske ord Einsamkeits-
fähigheit. Ensomhed som en færdighed, en disciplin. Jeg 
bed mærke i et afsnit om klæbrige fællesskaber:
At eksistere er kunsten at være den enkelte. Det vil sige 
frisat fra alle truende, klæbrige fællesskaber, som står 
klar med deres fangarme og vil have os til at opgive 
eksistensen, og som tilbyder os identiteter. Gruppemen-
nesket er en belastning. 
(Hans Hauge 2019, 93).

Vandringsmand - af maleren Arne Haugen

Påduttet en identitet er man ikke en eksistens længere. 
Er det de klæbende fællesskaber, man søger fred fra? 
Den identitet, man mere eller mindre er købt og solgt 
til? Har corona-nedlukningen, udover at sætte en pind i 
hamsterhjulet, lært os, at vi faktisk godt kan være selv? 
Er vi ensomhedsparate?

I år på den tredje søndag efter trinitatis læses lignelsen 
om den fortabte søn. En søn beder om sin arv for så at 
drage ud i verden og leve så meget nu og her, at arven 
snart er pist væk og han misunder grisene, der dagligt 
fodres bønner. Han kommer i tanke om sin faders hus, 
hvor arbejdsstaben får mad og drikke og en seng at 
sove i – og drager hjem i håbet om, at faderen er nådig 
nok til at tage ham ind som dagslejer. Hvad end der 
fik ham til at drage ud i verden hører vi ikke noget om, 
men vi hører, at han modtages med overvældende 
glæde som søn. Og han oplever den overvældende 
modtagelse som en modtagelse. Han oplever, at han 
får sit liv tilbage for intet. Han har ikke gjort sig fortjent 
til det. Ikke arbejdet sig op til det. Han får livet igen for 
ingenting, eller rettere, nu er han i stand til at se, at livet 
er ham givet for ingenting.

Man kan oversætte frelse med at finde hjem. Vandre-
turen kan måske give den erfaring. Når det kommer til 
stykket er der jo ikke megen frihed i den, men en masse 
nødvendighed. Det er nødvendigt at pakke let, så man 
kan bære byrden, det er nødvendigt med mad og drikke 
og et sikkert sted at sove, så batterierne lades op til den 
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Familie & Samfunds 2020/2021 program
AF INGER BARSBALLE, FAMILIE OG SAMFUND

2020:

Torsdag den 12. november kl. 19.00 
Besøg på Askov Højskole.
Rundvisning ved Ulla Henningsen
Entre  30kr. Kaffe og kage klarer vi.
Tilmelding senest torsdag den 5. november til 
Anni eller Herdis.

Tirsdag den 1. december kl. 19.00
Julehygge med fællessang, kaffe og bankospil på Bir-
kely.
Entre 30kr.
Husk pakke til bankospil.

2021:

Litteratureftermiddage med Edit Schmidt
Entre hver eftermiddag 20 kr.
Kaffe og kage klarer værtinden.

Mandag den 11. januar kl. 14.00
Hos Inger Barsballe, Sandmarken 11.

Mandag den 25. januar kl. 14.00
Hos Herdis Knudsen, Søndervangvej 7.

Mandag den 8. februar kl. 14.00
Hos Anni Bennetzen, Møllevej 16.

Mandag den 22. februar kl. 14.00
Hos Kirstine Jørgensen, Ø. Skibelundvej 35.

Onsdag den 20. januar kl.14
Besøg hos Askov Polster Jelshøjvej 27.(ved Morten Lund 
Thomsen)
Afgang fra Dammen kl.13.45
Entre 30kr.Kaffe og kage klarer vi.
Tilmelding senest onsdag den 13. januar.

Skolekøkkenet på Askov Malt skole - kl. 18.00  
(dato følger)
Ved Linette fra Vonsild Superbrugs
Husk bestik og drikkelse. Vi laver kaffe.
Entre: 75 kr. - ikke-medlemmer: 125 kr.
Tilmelding til Anni eller Herdis.

Tirsdag den 23. marts kl. 19.00
Generalforsamling på Birkely.
Foreningen er vært med ost og vin.

Sæt kryds i kalenderen
Vi annoncerer ikke i avisen, så sæt kryds i kalenderen. 
Der hænges opslag op i Dagli`Brugsen  Askov.
Kontingent 180,00 kr.

videre rejse. I den rene nødvendighed – opleves friheden 
måske stærkere. Det er paradoksalt. 

Men trangen til den fri færd forudsætter måske denne 
trang til at finde hjem. Se sig over skulderen, eller se 
tingene på afstand, se på, om der er noget, man godt 
kunne undvære i sit liv eller, på den anden side noget, 
man savner. Hjem er jo ikke kun en adresse, men en til-
stand, tilgængelig for os. Det er derfor Kristendommen 

siger, at hos Gud har vi hjemme. At vi dér, vi kommer 
fra, skal vi før eller siden også hjem til. Som en præst 
yndede at sige til børnene ved døbefonten: Velkommen 
til verden, lad som om du var hjemme! 

Må I bruge sommeren derude til at finde hjem!

De bedste sommerhilsner,
Sognepræst Sidsel Keibel Blom
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Sapvej 14 . Askov . 6600 Vejen . www.frisørvg.dk

Følg mig på Facebook
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Dag Aktivitet Tid

Hver mandag Vi klipper og klistrer 09.30 - 11.30
Hver mandag Kortspil 13.00 - 17.00
Hver mandag (november) Støtteforeningen Birkelys venner: Hygger og laver ting, som skal bruges på julemarkedet Eftermiddag
Hver tirsdag Tur til Dagli’Brugsen i Askov 10.00
Onsdag ulige uger Gudstjeneste 14.30
Hver torsdag Gymnastik, siddende på stol 10.00 - 11.30

Øvrige aktiviteter (november - januar 2012)

Onsdag, d. 2. november Banko 14.30
Torsdag, d. 3. november Ud i det blå 15.00
Tirsdag, d. 8. november Besøg af dagplejebørn 10.00
Onsdag. d. 9. november Gudstjeneste 14.30
Tirsdag, d. 15. november Seniordamerne kommer og synger 14.30
Torsdag, d. 17. november Knudepunktets Husorkester 10.00
Mandag, d. 21. november Birkely pyntes op til jul 10.00
Tirsdag, d. 22. november Sang med Mads 15.00
Onsdag, d. 23. november Gudstjeneste 14.30
Fredag, d. 25. november Bage julesmåkager 09.30
Lørdag, d. 26. november Støtteforeningen Birkelys venner afholder julemarked 10.00
Mandag, d. 28. november Bage julesmåkager 09.30
Onsdag, d. 30. november Ud i det blå 15.00
Fredag, d. 2. december Vi koger klejner 09.30
Tirsdag, d. 6. december Carlo Matthiesen - humor og harmonika 14.30
Onsdag, d. 7. december Gudstjeneste 14.30
Torsdag, d. 8. december Ud i det blå 14.30
Mandag, d. 12. december Vejen Sangkor 19.00
Tirsdag, d. 13. december Lucia optog 10.00
Onsdag, d. 14. december Julebanko 14.30
Tirsdag, d. 10. december Sang med Mads 15.00
Fredag, d. 23. december Julegudstjeneste 10.00
Onsdag, d. 4. januar Gudstjeneste 14.30
Torsdag, d. 5. januar Vi tager julepyntet ned 10.00
Tirsdag, d. 10. januar Banko 14.30
Onsdag, d. 11. januar Besøg af dagplejebørn 10.00
Onsdag, d. 11. januar Ud i det blå 15.00
Torsdag, d. 12. januar Vi ser dansk film 10.00
Tirsdag, d. 17. januar Sang med Mads 15.00
Onsdag, d. 18. januar Gudstjeneste 14.30
Torsdag, d. 19. januar Foredrag 14.30
Onsdag, d. 25. januar Besøg på Vejen Kunstmuseum 14.30
Torsdag, d. 26. januar Vi ser dansk film 10.00
Tirsdag, d. 31. januar Vi spiller spil 10.00

AKTIVITETSPLAN
I forbindelse med ombygning af Birkely kan der evt. i Birkestuen forekomme ændringer og aflysninger. 
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Annonce

El-Installationer

Private

Detailbutikker

Industri

Landbrug

Tele / Data

Tyveri- / Alarmanlæg

24 timers service
Salg

Service

HÅRDE HVIDVARER

Vestermarksvej 3, 6600 Vejen

7536 2900
norman@norman-el.dk

www.norman-el.dk

6x10cm

Tlf: 20166020
Gl. Skolevej 15 
6600 Vejen
ole@obhansen.dk

Bruger du flere penge på vand og varme end 
du behøver? Bestil et tjek hos Ole Hansen

Vi udfører alt indenfor vvs, bl.a.
• Varmeanlæg 
• Jordvarme
• Luft/luft og luft/vand  
  varmepumpe

Bosch Luft/vand varmepumpe 
 Compress 7000i AW luft/vand varmepumpe.
Energieffektiv varmepumpeteknologi, som 
sænker din varmeregning og gavner miljøet. 

• Pillefyr
• Badeværelses- 
  renovering
• Nybyg
• Fjernvarme
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”Det er et ski… godt system, 
du har der Kurt!”
AF KURT PETERSEN, ASKOV VANDVÆRK

Sådan sagde en forbruger, efter han havde modtaget en 
lækagealarm fra mitvand.askov-vand.dk
Lækagealarmen gjorde ham opmærksom på, at bund-
pakningen i cisteren var ødelagt, en fejl som er næste 
umulig at finde uden lækagealarm!
De mest almindelige alarmer i Askov er netop utætte 
pakninger i installationerne. Fejl, der hurtigt kan blive 
dyre. 6 l/time giver et ekstraforbrug på 1000 liter om 
ugen. En m3 koster inkl. afgifter mv ca. 50 kr.
40 procent af forbrugerne i Askov har allerede tilmeldt 
sig mitvand.askov-vand.dk. De øvrige 60 procent op-
fodres til også at tilmelde sig, da vi meget gerne vil, at 
alle vores forbrugere kan sige ligesom ovennævnte.

Sommerferie:
Husk at tjekke om vandslangen er lukket, inden du tager 
på sommerferie, ellers kan det godt blive en ekstra dyr 
ferie! - Tilmeld dig til mitvand.askov-vand.dk.

Renovering på  
vandværksgrunden

Mange askovitter har allerede udtrykt sig 
positivt omkring renoveringen af udearealerne 
omkring vandværket og ikke mindst renoverin-
gen af det gamle vandtårn.

På bestyrelsens vegne ønskes alle en god sommer.

Nyt fra Vandværket:

Fælleskalender for Askov

SPEJDER SÆSONSTART
Tirsdag den 18. august
Hvor: Spejderhuset
Arrangør: AskovSpejder

FÆLLESARRANGEMENT
Tirsdag den 29. september
Hvor: Askov Kirke
Arrangør: Askov Kirke, Askov Højskole og 
Efterskole, Askov Bylaug

VINAFTEN
Torsdag den 1. oktober 
Hvor: Dagli’Brugsen
Arrangør: Dagli’Brugsen

GENERALFORSAMLING
Torsdag den 8. oktober 
Hvor: Klubhuset
Arrangør: AMUI

ØLSMAGNING
Torsdag den 22. oktober 
Hvor: Ribe
Arrangør: Askov Bylaug

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Lørdag den 24. oktober kl. 13.00
Hvor: Tårnsalen, Askov Højskole
Arrangør: Askov Skolekreds

EFTERÅRSMØDE
24.-25. oktober
Hvor: Askov Højskole
Arrangør: Askov Højskole

AUGUST

SEPTEMBER

OKTOBER
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Udstilling og Efterårsmøde på Askov Højskole
AF RIKKE HOLM OG LISE BUURGÅRD, ASKOV HØJSKOLE

Askov Højskole og Efterskole slår dørene op for en ny 
grafikudstilling i sidste halvdel af september. Alle er 
velkomne til at se udstillingen, som hænger i gang-
arealerne omkring hovedindgangen. 

På udstillingen, der har temaet “Portrætter”, kan man 
se kunstnere, der spænder fra de naturalistiske skagens-
malere som P.S. Krøyer og Michael Ancher til symbol-
isterne L.A. Ring og J.F. Willumsen. Omkring 20 kun-
stnere er repræsenterede på udstillingen - og alle har 
sideløbende med deres maleri arbejdet med at trykke 
grafik til mangfoldiggørelse. 

Netop fordi der er tale om grafiske værker - oftest ra-
deret på en kobberplade - kommer man helt tæt på mo-
tivet i de tegnede streger: Hos Ancher sidder tre fiskere 

tæt side om side. Sollyset, der falder på deres rygge, 
synes at bære dem ud over det hav de med alvorstunge 
miner spejder ud over. 

Anderledes vellystigt går det til hos Hans Nikolaj 
Hansen, hvor balletpigen trækker op i skørtet til stor 
nysgerrighed for folkemængden. Og hos Frans Schwartz 
bliver vi vidne til den intime situation, hvor den unge 
pige åbner sin gaveæske. De grafiske værker inviterer til 
nærlæsning. 

At Askov Højskole og Efterskole har mulighed for at 
arrangere skiftende grafiske udstillinger skyldes en do-
nation fra en taknemmelig elev, Anders Madsen, tilbage 
i 1912. I alt ca. 500 værker donerede han og i de sidste 
8 år har en grafikstudiekreds under Askov Højskole ar-
bejdet med registrering og formidling af værkerne samt 
kunstnerne bag værkerne. Man kan se hele samlingen 
på askov-hojskole.dk eller vejenkunstmuseum.dk.   
 
Nedenstående følger programmet for Askov Højskoles 
efterårsmøde, hvor alle er velkomne.

På højskolens og studiekredsens vegne
Rikke Holm og Lise Buurgård
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Program for Askov Højskoles efterårsmøde 
den 23.-25. oktober 2020

FREDAG 23. OKTOBER
 16.00-18.00 Ankomst og indkvartering.
 18.15 Aftensmad i spisesalen
 19.30 Foredrag med Vincent Hendricks:  
  Vend verden.  
  Læs mere på www.askov-hojskole.dk
 21.00  Aftenkaffe

LØRDAG 24. OKTOBER
 08.00-09.00 Morgenmad
 09.30 Morgensamling med Kristian la Cour  
  (Foredragssal)
 10.30 Foredrag med højskoleforstander  
  Rikke Holm: Møder med Tove Ditlevsen
 12.00 Frokost i spisesalen
 13.00 Generalforsamling i Askov Skolekreds  
  (Tårnsal)
 15.00-17.00 Foredrag med journalist og forfatter,  
  Tom Buk-Swienty: “Løvinden” – Karen  
  Blixen i Afrika. (Foredragssal)
 15.45 Kaffepause – derefter fortsat foredrag  
  med Tom Buk-Swienty

 18.30 Festmiddag i Spisesalen (reserverede  
  borde til jubilarerne) – alle er velkomne
 20.00 Sweet Sue Trio – Gudmund Jessen,  
  sang og guitar, Susanne Hauberg, sang  
  og Jeppe Hauberg, vibrafon (Spisesal)
 21.30 Folkedans med Annelene Toft  
  Christensen og Nathasja Vosgerau  
  Hansen (Festsal)

SØNDAG 25. OKTOBER
 08.00-09.00 Morgenmad i spisesalen
 10.00 Gudstjeneste i Askov Kirke ved sogne- 
  præst Peter Ole Finnemann Viuff
 11.15 Foredrag med museumsleder Teresa  
  Nielsen: Hvorfor ligger der et kunst- 
  museum i Vejen? (Foredragssal)
 12.30 Frokost
 13.00 Farvel og tak for denne gang

Værter for efterårsmødet: Højskolelærerne Ulla Hen-
ningsen og Kristian la Cour. 
Man kan tilmelde sig hele mødet og de enkelte fore-
drag på www.askov-hojskole.dk  
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VANDT TUR TIL EM
Af Michael Brink Hansen - AMUI

U13 holdet vandt en tur til U21 finale 
kampen mellem Spanien og Schweiz

Lørdag den 25. juni steg 16 spillere og 
deres trænere forventningsfuld på bussen 
til Aarhus for at overvære finalekampen 
mellem Spanien og Schweiz.

Turen havde de vundet i Intersports 
konkurrence, hvor de skulle stille med 
holdet i kampdragt foran Intersport for at 
blive fotograferet. Der ville herefter blive 
trukket en vinder blandt alle de hold der 
mødte op.

Præmien var som allerede nævnt en tur 
med bus til NRGI park Aarhus, forplej-
ning, en lækker Adidas trøje samt et fore-
drag med Ebbe Sand og efterfølgende 
autograf.

Kampen blev overværet med stor 
spænding sammen med de 16.000 andre 
tilskuere. Spanien vandt iøvrigt 2 – 0 over 
Schweiz.

Der skal lyde en stor tak til Intersport for 
denne fantastiske tur. Billederne taler vist 
for sig selv...
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Vi arbejder med alt lige fra...
et dørhåndtag, til vinduer, tagdækning 
og nye huse

Vores motto:
Kvalitet, tillid og aftaler til tiden

             ASKOV
TØMRER-SNEDKER ApS

Ø Skibelundvej 36 • 6600 Vejen
Tlf. 4021 6510 • Fax 7536 6510
e-mail: hts@askovtomrer-snedker.dk

Søndergade 21 · 6600 Vejen · Tlf. 74 53 52 51

Har du brug 
for kompetent 
rådgivning?
Som privatperson kan du søge hjælp og 
rådgivning i forbindelse med køb og salg 
af ejendom, arv, testamente og erstatning.
Vi har specialiserede advokater, der står 
klar til at hjælpe dig.

Vi udfører alt inden for VVS, såvel nybyg som reparationsar-
bejde, alternativ energi, vandværker, markvanding samt spe-
cialopgaver.  Få et uforpligtende tilbud...

Jelshøjvej 23, 6600 Vejen . Biltlf. 40 45 15 52 . Tlf: 75 38 15 52
E-mail: maltbaek@mail.tele.dk

v/Anette Falkner
Sandmarken 27
Askov
Tlf. 75 36 38 41

HUSK ny adresse!
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Dag Aktivitet Tid

Hver mandag Vi klipper og klistrer 09.30 - 11.30
Hver mandag Kortspil 13.00 - 17.00
Hver mandag (november) Støtteforeningen Birkelys venner: Hygger og laver ting, som skal bruges på julemarkedet Eftermiddag
Hver tirsdag Tur til Dagli’Brugsen i Askov 10.00
Onsdag ulige uger Gudstjeneste 14.30
Hver torsdag Gymnastik, siddende på stol 10.00 - 11.30

Øvrige aktiviteter (november - januar 2012)

Onsdag, d. 2. november Banko 14.30
Torsdag, d. 3. november Ud i det blå 15.00
Tirsdag, d. 8. november Besøg af dagplejebørn 10.00
Onsdag. d. 9. november Gudstjeneste 14.30
Tirsdag, d. 15. november Seniordamerne kommer og synger 14.30
Torsdag, d. 17. november Knudepunktets Husorkester 10.00
Mandag, d. 21. november Birkely pyntes op til jul 10.00
Tirsdag, d. 22. november Sang med Mads 15.00
Onsdag, d. 23. november Gudstjeneste 14.30
Fredag, d. 25. november Bage julesmåkager 09.30
Lørdag, d. 26. november Støtteforeningen Birkelys venner afholder julemarked 10.00
Mandag, d. 28. november Bage julesmåkager 09.30
Onsdag, d. 30. november Ud i det blå 15.00
Fredag, d. 2. december Vi koger klejner 09.30
Tirsdag, d. 6. december Carlo Matthiesen - humor og harmonika 14.30
Onsdag, d. 7. december Gudstjeneste 14.30
Torsdag, d. 8. december Ud i det blå 14.30
Mandag, d. 12. december Vejen Sangkor 19.00
Tirsdag, d. 13. december Lucia optog 10.00
Onsdag, d. 14. december Julebanko 14.30
Tirsdag, d. 10. december Sang med Mads 15.00
Fredag, d. 23. december Julegudstjeneste 10.00
Onsdag, d. 4. januar Gudstjeneste 14.30
Torsdag, d. 5. januar Vi tager julepyntet ned 10.00
Tirsdag, d. 10. januar Banko 14.30
Onsdag, d. 11. januar Besøg af dagplejebørn 10.00
Onsdag, d. 11. januar Ud i det blå 15.00
Torsdag, d. 12. januar Vi ser dansk film 10.00
Tirsdag, d. 17. januar Sang med Mads 15.00
Onsdag, d. 18. januar Gudstjeneste 14.30
Torsdag, d. 19. januar Foredrag 14.30
Onsdag, d. 25. januar Besøg på Vejen Kunstmuseum 14.30
Torsdag, d. 26. januar Vi ser dansk film 10.00
Tirsdag, d. 31. januar Vi spiller spil 10.00

AKTIVITETSPLAN
I forbindelse med ombygning af Birkely kan der evt. i Birkestuen forekomme ændringer og aflysninger. 
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Park Allé 18 · 6600 Vejen
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Der er igen åbent på Poul la Cour Museet, 
og vi har åbent hele sommeren 
Som sædvanlig er der åbent hver onsdag mellem 10 og 15. Øvrige dag åbner vi gerne efter aftale.
Kontakt os på tlf. 2763 7036 eller på mail plc@ poulacour.dk

Nyt fra Poul la Cour Museet:

Det er 20 år siden, at Poul la Cour Fonden blev stiftet, og 
dermed fulgte oprettelsen af ”Askov Poul la Cour Mu-
seet”. Jubilæet markerer vi med åbent hus på museet den 
23. oktober kl. 13.30, hvor alle er velkommen.

Faktisk begyndte det hele 4 år før, nemlig i 1996 - eller 
måske allerede i 1987, hvor jeg flyttede til Askov. Jeg blev 
snart betaget af den spændende historie, som var knyttet 
til de mærkelige bygninger, som lå henne på Møllevej 21. 
Der skulle dog gå nogen tid, nemlig indtil 1996, før jeg 
tog initiativ til at samle en række personer, der ligesom 
jeg mente, at her var et stykke vigtig danmarkshistorie.

På det tidspunkt sad jeg i bestyrelsen for Askov Bylaug, 
og det var derfor naturligt, at Møllegruppen, som den 
kom til at hedde, blev forankret i Bylauget. Det var Askov 
Højskole, som ejede Poul la Cours gamle forsøgscenter 
for vind- og brintenergi, og det var så heldigt, at de gerne 
ville sælge den.

Det var imidlertid ikke så nemt at skaffe de penge, der 
skulle til for at købe de gamle bygninger. Der blev lavet 

planer, skrevet stribevis af ansøgninger og talt med al-
verdens mennesker. Men uanset hvad vi gjorde, så var 
det håbløst at skaffe de nødvendige midler. I marts 2000 
kastede vi håndklædet i ringen, og jeg meldte ud i pres-
sen, at vi havde opgivet projektet. Fire dage efter stod jeg 
med to forskellige tilbud fra nogen, som ville hjælpe os 
med penge til købet. Det blev et rigtig svært valg, men 
valget faldt på Vindmølle Industrien, som repræsentere-
de de danske vindmøllefabrikanter, og det kom vi ikke til 
at fortryde.

I dag er der masser af aktiviteter på museet, og det er 
ikke kun et museum. Det er også blevet er sted, hvor 
skolerne kommer med deres elever for at de kan få mere 
viden om bæredygtig energi.

Hver onsdag går der en gruppe frivillige hjælpere på ste-
det. Det er dem, som får det hele til at fungere. Jeg plejer 
at sige: Uden penge går det ikke, men uden gode hjælp-
ere går det heller ikke. Det er disse to elementer, som får 
det hele til at gå op i en højere enhed.

20 år er gået
AF BJARKE THOMASSEN, POUL LA COUR MUSEET

Her ses bygninger i 2000 da vi overtog stedet. De gamle 
udgåede elmetræer er endnu ikke blevet fældet.

Oven over ses Bygningerne fra nordsiden. På toppen af
hovedbygningen ses observatoriet. Det måtte vi des- 
værre tage ned få år senere, fordi kuplen var rådden.  
Kikkerten er lagt på depot, men det kunne være spæn-
dende at få den op igen.
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På trods af alt - kom AskovSpejder alligevel  
på sommerlejr   
AF KRISTINA NIELSEN, GRUPPELEDER ASKOVSPEJDER

Det er en fast tradition i alle spejdergrupper, at når vi 
når sommerferien, er det tid til årets højdepunkt, nemlig 
sommerlejren. 
Sommerlejren er den tid, hvor vi bruger alle de fær-
digheder vi har lært gennem hele året, det er tid til at 
hygge omkring et lejrbål, synge sange og fortælle røver-
historier. Og så sover vi selvfølgelig i telt!

Derfor var der i foråret mange snakke i spejdergruppen, 
om hvordan vi i disse tider kunne gennemføre en spejder-
lejr. Vi har som spejdere, ligesom alle andre fritidsaktiv-
iteter, været lukket ned en stor del af foråret, hvor vi kun 
har haft mulighed for, at lave lidt spejderopgaver digitalt 
online, noget vi har kaldt hjemmespejd.

Da Danmark så småt lukkede op, gav det mulighed for at 
vi igen kunne mødes i mindre grupper af spejdere, og vi 
anede muligheden for at vi måske kunne komme afsted 
på sommerlejr.

Sommerlejren 2020 var planlagt, men da denne lejr ikke 
kunne blive til noget i år, måtte vi sadle om, og fandt For-
lev Spejder Center ved Skanderborg, hvor vi tidligere har 
haft gode lejre, og da de så også gerne ville se os, blev 
det der AskovSpejder skulle på lejr. 

Onsdag d. 8. juli 2020 blev det endelig tid til, at tage af 
sted mod Forlev Spejder Center ved Skanderborg. En glad 
og forventningsfuld flok bestående af i alt 14 spejdere 
og 5 ledere stod klar ved toget på Vejen Station, for den 
bedste måde, at starte en lejr er, at hygge i toget. 
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På trods af alt - kom AskovSpejder alligevel  
på sommerlejr   
AF KRISTINA NIELSEN, GRUPPELEDER ASKOVSPEJDER

Spejderflokken bestod af 3 mikroer i alderen 6-7 år, 9 
minier i alderen 8-9 år og 2 juniorer i alderen 10-11 år.

Togturen gik godt, og vandreturen på 5 km fra sta-
tionen i Skanderborg til Spejdercentret var uden regn, så 
da vi kom frem var det bare, at gå i gang med at bygge 
lejr. Alle, store som små, hentede rafter, bandt knob og 
slog telte op. 

Centret havde på vores første aften planlagt lejrbål. Vi 
havde fået til opgave, at komme med et sjovt indslag, 
hvilket vores mini piger klarede rigtig flot - det er ellers 
ikke nemt, at stille sig op foran så mange fremmede 
mennesker. Der var også indslag fra andre spejdergrup-
per, samt nogle fra lagmændene fra centeret. Lag-
mændene er de dygtige unge mennesker, der hjælper 
til på centret, og sikrer os alle en fantastisk oplevelse, 
og som under hele opholdet hjalp til med de forskellige 
aktiviteter – så tak til dem.

Den første aften var vi trætte, og der blev hurtigt roligt i 
de forskellige telte.

Vi bliver altid vækket af fuglefløjt og denne dag også af 
solskin, så efter en portion af Bo’s allerbedste havregrød 
og en marmelademad skulle vi ud på aktiviteter. Denne 
første formiddag, stod på store oplevelser og skubben 
grænser. Mikroerne og minierne skulle bygge mælkekas-
setårn, mens de selv stod på det. Her var der igen hjælp 
fra lagmændene, der stod for klatreudstyr, hjelme og 
vejledning, så der ikke var nogen, der kom til skade. 

Men der er alligevel lidt skræmmende, at stå på toppen 
af et tårn af 15 mælkekasser. Det er bare seje unger, der 
er spejdere!

Juniorerne skulle bygge deres egen tømmerflåde ud af 
rafter, reb og blå plastiktønder. Her gik opgaven først 
ud på, at designe flåden, så den var stabil nok til at 
bære dem, og dernæst at få den bygget stabilt nok til at 
den kunne holde til sejlturen. Der var ingen tvivl om, at 
juniorerne nød turen på vandet.

Efter frokost skulle mikroerne og juniorerne lave bolcher. 
Bare fordi man ikke er lige gamle, kan man godt hjælpe 
hinanden med, at finde på smags- og farvekombina-
tioner. Det blev nogle rigtig gode bolcher, og de blev 
rundhåndet delt ud til resten af lejren.

Imens lavede minierne trælegetøj. Så der blev savet og 
limet, der blev boret og bundet og der blev grinet og 
hygget. Det blev til mange forskellige varianter legetøj, 
men bl.a. en træbåd, der selvfølgelig bagefter skulle 
søsættes.

Denne aften lavede vi vores eget lejrbål, hvor vi sang alle 
vores yndlingssange fra spejdersangbogen mens bålet 
blussede. 

Igen stod vi op med fuglene og spiste vores havregrød 
og marmelademad. Men denne formiddag havde vi ikke 
nogen aktiviteter, så der var plads til at finde på noget 
selv. Og hvad gør man så når man er langt fra mulighed 
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for at spille computer eller Ipad? - man spiller da bare 
minecraft med mælkekasser og alle de andre spejdere. 
Igen kom de grønne Arlakasser til at spille en stor rolle, 
for de fungerede rigtig fint som store legoklodser. Nogle 
gange skal der være plads til fri leg, for det gav børnene 
mulighed for, at være kreative. 

Efter frokost stod programmet på batiktryk. På Forlev 
Spejder Center får man en hvid t-shirt med et logo på 
fronten, og den er velegnet til batiktryk, så det skulle 
vi selvfølgelig også. Efter lidt introduktion til de forskel-
lige måder at lave batiktryk, samt læren om farvernes 
verden, gik børnene i gang med at planlægge deres 

mønstre. Alle fik hjælp af de dygtige lagmænd på ste-
det, og fik lavet hver deres personlige tryk. Derefter blev 
alle t-shirts lagt til side for at trække, og efterfølgende 
vasket, så de var klar til brug.

Fredag aften var den sidste aften i denne omgang, da vi 
skulle med toget hjem igen lørdag. Derfor lagde vi alle 
telte og køkkenborde ned, for denne sidste aften ville 
vi sove i shelter. Der var dog lige en ekstra lille aktivitet 
der var planlagt for juniorspejderne og de af minierne 
der havde lyst. Der var nemlig planlagt natløb af Spejder 
Centret. Men det vidste spejderne ikke noget om, så 
de fik at vide, at de skulle op og se noget cirkus. Da de 
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Vi er igen klar til at optage nye spejder efter sommer, så vil du have mere natur 
og ude liv. Vi kan tilbyde den friske luft, være i skoven, lære at klare dig selv i et 
fællesskab og mærke hvad et fællesskab kan bære i flok.

Der er spejderaktiviteter i spejderhuset på Ø. Skibelundvej 15 og vi starter op igen 
efter sommer tirsdag den 18. august 2020.

Familie spejder (3-6 år med forældre) 1. og 3. søndag kl. 14.00-16.00
Mikro spejder (0.-1. Klasse) tirsdage kl.17.00-18.00
Mini spejder (2.-3. Klasse) tirsdage kl.18.15-19.45
Junior spejder (4.-5. Klasse) tirsdage kl.18.15-20.15
Trop spejder (6.-9. Klasse) tirsdage kl.18.15-20.15
Senior/leder 16+ kontakt Bo for nærmer info.

I er altid velkomne til at kontakte: Gruppeleder, Bo Flugt tlf. 30 27 01 59 eller mail: 
bo.askovspejder@gmail.com. Læs mere på www.askovspejder.dk

Har du nydt ude livet den seneste tid, 
er spejder måske noget for dig?  
AF BO FLUGT, GRUPPELEDER ASKOVSPEJDER

kom derop, blev de sendt ud på et natløb med en masse 
poster og opgaver. Det var rigtig sjovt, men også lidt 
farligt.

Efter en dejlig nat i shelter, fik vi pakket det sidste sam-
men, og efter den obligatoriske havregrød og marme-
lademad, gik turen tilbage til Skanderborg station. 
Togturen hjem var lidt mere afdæmpet end turen ud, for 
vi havde alle brugt masser af energi de forgangne dage 
på af skabe spændende oplevelser og gode minder. 

Så hvor var det godt, at vi kom afsted på sommerlejr. Vi 
gør det helt sikkert igen næste år!
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Vejen 4010 3756
 

Kvalitetsarbejde til tiden!

Tømrerarbejde
Ny-byggeri
Glasarbejde
Reparation

Snedkerarbejde
Om- og tilbygning
Inventar 
Døre og vinduer
- træ, alu og plast
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DET SKER...
Af Kristian la Cour

Dato Tid Sted Aktivitet

Onsdag, d. 16. november 
Entré: 50,- kr. kl. 19.30 Foredragssalen

Højskoleforstander og medlem af Etisk Råd, Jørgen 
Carlsen: ”Det etiske rod”. Arrangør: Grundtvigsk Forum i
samarbejde med Askov Højskole

Mandag, d. 21. november
Entré: 100,- kr. kl. 20.00 Foredragssalen

Soloklaveraften med den fremragende armenske pianist
Marianne Shirinyan. I 2010 var Marianna årets
musiknavn på DR P2Musik.

Onsdag, d. 23. november
Entré: 60,- kr. kl. 20.00 Foredragssalen 

og Spisesalen
Syng i Den Blå – 
Fællessang og kaffebord

Onsdag, d. 14. december
Entré: 60,- kr. kl. 20.00 Festsalen

Syng i Den Blå – 
Fællessang og kaffebord. Vi synger danske og
engelske julesange.

Onsdag, d. 18. januar
Entré: 60,- kr. kl. 20.00 Festsalen Syng i Den Blå – 

Fællessang og kaffebord.

Tosdag, d. 26. januar
Entré: 50,- kr. kl. 19.30 Foredragssalen

Cand. theol. Tine Lindhardt: ”Kirkens fremtid i byen”
Arrangør: Grundtvigsk Forum i samarbejde med Askov 
Højskole

Onsdag, d. 15. februar
Entré: 60,- kr. kl. 20.00 Festsalen Syng i Den Blå – 

Fællessang og kaffebord. 

Onsdag, d. 14. marts
Entré: 60,- kr. kl. 20.00 Festsalen Syng i Den Blå – 

Fællessang og kaffebord. 

Torsdag, d. 15. marts
Entré: 50,- kr. kl. 19.30 Foredragssalen

Museumsdirektør Teresa Nielsen: ”Højskolernes kunst”.
Arrangør: Grundtvigsk Forum i samarbejde med Askov 
Højskole

Tirsdag, d. 20. marts
Entré: 75,- kr. kl. 20.00 Festsalen Koncert – Danske sange med Hans Ulrik, sax og fløjter 

og Thomas Clausen, klaver

Onsdag, d. 11. april
Entré: 60,- kr. kl. 20.00 Festsalen Syng i Den Blå – 

Fællessang og kaffebord. 

Få mere info om de enkelte arrangementer på www.askov-hojskole.dk
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INGENIØRGRUPPEN AS
RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA

Foreningen af
Rådgivende Ingeniører
F.R.I.

♦ Grønhøjgade 45    ♦ 6600 Vejen    ♦ Tlf. 7536 2966    ♦ Fax 7536 5466
♦ Email: post@inglauritzen.dk    ♦ Web: www.inglauritzen.dk
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Entré: 50,- kr. kl. 19.30 Foredragssalen

Museumsdirektør Teresa Nielsen: ”Højskolernes kunst”.
Arrangør: Grundtvigsk Forum i samarbejde med Askov 
Højskole

Tirsdag, d. 20. marts
Entré: 75,- kr. kl. 20.00 Festsalen Koncert – Danske sange med Hans Ulrik, sax og fløjter 

og Thomas Clausen, klaver

Onsdag, d. 11. april
Entré: 60,- kr. kl. 20.00 Festsalen Syng i Den Blå – 

Fællessang og kaffebord. 

Få mere info om de enkelte arrangementer på www.askov-hojskole.dk
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DET SKER...
Af Kristian la Cour

Dato Tid Sted Aktivitet

Onsdag, d. 16. november 
Entré: 50,- kr. kl. 19.30 Foredragssalen

Højskoleforstander og medlem af Etisk Råd, Jørgen 
Carlsen: ”Det etiske rod”. Arrangør: Grundtvigsk Forum i
samarbejde med Askov Højskole

Mandag, d. 21. november
Entré: 100,- kr. kl. 20.00 Foredragssalen

Soloklaveraften med den fremragende armenske pianist
Marianne Shirinyan. I 2010 var Marianna årets
musiknavn på DR P2Musik.

Onsdag, d. 23. november
Entré: 60,- kr. kl. 20.00 Foredragssalen 

og Spisesalen
Syng i Den Blå – 
Fællessang og kaffebord

Onsdag, d. 14. december
Entré: 60,- kr. kl. 20.00 Festsalen

Syng i Den Blå – 
Fællessang og kaffebord. Vi synger danske og
engelske julesange.

Onsdag, d. 18. januar
Entré: 60,- kr. kl. 20.00 Festsalen Syng i Den Blå – 

Fællessang og kaffebord.

Tosdag, d. 26. januar
Entré: 50,- kr. kl. 19.30 Foredragssalen

Cand. theol. Tine Lindhardt: ”Kirkens fremtid i byen”
Arrangør: Grundtvigsk Forum i samarbejde med Askov 
Højskole

Onsdag, d. 15. februar
Entré: 60,- kr. kl. 20.00 Festsalen Syng i Den Blå – 

Fællessang og kaffebord. 

Onsdag, d. 14. marts
Entré: 60,- kr. kl. 20.00 Festsalen Syng i Den Blå – 

Fællessang og kaffebord. 

Torsdag, d. 15. marts
Entré: 50,- kr. kl. 19.30 Foredragssalen

Museumsdirektør Teresa Nielsen: ”Højskolernes kunst”.
Arrangør: Grundtvigsk Forum i samarbejde med Askov 
Højskole

Tirsdag, d. 20. marts
Entré: 75,- kr. kl. 20.00 Festsalen Koncert – Danske sange med Hans Ulrik, sax og fløjter 

og Thomas Clausen, klaver

Onsdag, d. 11. april
Entré: 60,- kr. kl. 20.00 Festsalen Syng i Den Blå – 

Fællessang og kaffebord. 

Få mere info om de enkelte arrangementer på www.askov-hojskole.dk
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OK STØTTER
Sløjdscenen

AskovSpejder
A.M.U.I.
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Et anderledes år  
AF MICHAEL NØRSKOV, UDDELER DAGLI´BRUGSEN ASKOV

Først en TAK for opbakningen i corona tiden, det betyder 
meget for os i handler lokalt. Det har været et meget an-
derledes år for alle, og vi kommer til at vænne os til nye 
vaner samt rutiner.

Vi måtte aflyse den planlagte generalforsamling d. 2. 
april på Højskolen, i stedet fik vi afholdt den d. 18. Juni, i 
Brugsens lokaler med et meget begrænset publikum. Lidt 
tørre tal: Regnskabet viser en nettoomsætning på 21.5 
mill kr. ex. moms og overskud/nettoresultat efter skat 
334.000 kr, egenkapitalen er på 5.7mill kr. 

Vores nettoresultat er presset af stigende koncern-
kæde- og ITbidrag til Coop, især IT omkostningerer sti-
ger eksplosivt. I 2012 udgjorde dette samlede bidrag ca. 
290.000 kr,  nu i 2020 udgør denne post 790.000 kr, 
altså en stigning på 500.000 kr!

Vinaften
Vi har i starten af året planlagt en vinaften på Askov 
Højskole, pga. situationen satte vi det lidt på pause, MEN 
sæt x i kalenderen d. 1/10 Det vil blive en aften med 
menu, vine og en engageret vinmand, vil guide jer igen-
nem vinene. Programmet offentliggøres på opslag i bu-
tikken samt på Facebook, billetter til denne aften vil blive 
solgt fra d. 24/8. 

Vi ses i Brugsen

Bare roligt, - vi er her stadig!
AF PER KJÆR, BESTYRELSEN

Vi glæder os til at starte sæsonen op igen, - men kan dog i skrivende stund ikke fortælle hvornår det bliver.

Så snart der er mulighed for at lave et program, og komme i gang, vil vi informere på www.sloejdscenen.dk 
samt på Facebook.
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Jeg glemmer ikke, overhovedet ikke, 
som i slet ikke, mit højskoleophold    
AF JOSEPHINE M. MØLLER, ELEV PÅ ASKOV HØJSKOLE

Onsdag den 11. marts 2020 - Askov Højskole
Den dag glemmer jeg aldrig. Statsminister Mette 
Frederiksen holder pressemøde, og jeg ser med fra mit 
værelse. Danmark lukker. Corona har ramt Danmark. 
Efter pressemødet indkalder Rikke Holm, vores forstand-
er, til møde i foredragssalen. Hun er nødt til at sende os 
hjem. En hjemsendelse i to uger ender med 2,5 måned-
er i stedet. Corona hærger i Danmark, og dødstallet 
stiger hver dag. Det er triste tider, og mit højskoleeven-
tyr er på pause. 

Søndag den 5. januar 2020 – Askov Højskole
Godt 2,5 måneder tidligere havde jeg min første dag 
på Askov Højskole. Det var koldt udenfor, lige over 
frysepunktet. Længe havde højskole været i mine tanker 
og endelig kom dagen. Folk kom slæbende med ting ud 
og ind af Ny Rolighed, hvor vi skulle sove. Folk smilede 
nervøst til hinanden. Alle var spændte. Jeg fik øjenkon-
takt med en af pigerne. Vi smilede nervøst til hinanden 
og var fuldstændig uvidende, om alle de minder vi ville 
få sammen. Langsomt begyndte hverdagen på højsko-
len. I takt med tiden gik, blev livet på højskolen hverdag. 
Morgensamling, højskoleaften, brætspil, keramik, tegn-
ing, journalistik, fis og ballade, var daglig kost og jeg el-
skede det. Jeg var inspireret. Aldrig havde jeg drukket så 
meget kaffe eller spist så meget kage. Det var højskole. 
Der var altid en at snakke med. Der var altid noget at 
give sig til. Der var altid tid til en kop kaffe og en god 
snak om verdenssituationen. Jeg elskede det. 
Der var et helt unikt sammenhold. På trods af vores for-
skelligheder mødtes vi alle på midten og skabte netop 
den stemning, som jeg senere kom til at savne. 

Mandag den 16. marts 2020 – Hjemme
Mandagen efter Mette Frederiksen lukkede Danmark 
ned, er undervisningen flyttet online. Det holder modet 
oppe, men det er ikke det samme. De spontane jokes, 
folks ansigtsudtryk, kropssprog og højskoleenergien er 
væk. Morgensamling hver dag kl. 08:45, højskoleaften 
hver tirsdag og fredags- og lørdagsfest er fra den ene 
dag til den anden ikke en del af min virkelighed.

Jeg går hjemme, har onlineundervisning om formidda-
gen og laver ellers ingenting om eftermiddagen og om 
aftenen. Jeg har aldrig gået så mange ture før. Selv min 
hund gider ikke at gå mere. Jeg kan ikke mødes med 
venner og veninder, knap nok min egen familie. Jeg kan 
hverken tage i biografen, svømmehallen eller fitness-
centeret. Jeg kan ikke tage til frisør, hvilket jeg trænger 
til. Efterhånden tager min hudsult over, og jeg bliver 
mere og mere ensom. Jeg skriver med folk hver dag. Jeg 

facetimer, så ofte jeg magter, men jeg er stadig ensom. 
Jeg gik fra at have folk omkring mig konstant til kun at 
se min mor og søster. Jeg vil gerne tilbage. Nu. 

Onsdag den 27. maj 2020 – Askov Højskole
2,5 måneder senere træder jeg igennem dørene i Ny 
Rolighed igen. Mit højskoleophold har både levet op til 
mine forventninger, men har samtidig vist sig at være 
under pres på grund af Corona. Spændingen er tilbage, 
som første gang jeg var her. Jeg er nu klar til at afslutte 
mit højskoleeventyr. Folk kommer endnu engang 
slæbende med ting ud og ind af Ny Rolighed. Folk 
smiler nervøst til hinanden, men det er anderledes. Ener-
gien er anderledes. Det første jeg ser da jeg træder ind 
i Ny Rolighed er ikke en elev, men spritbøtten placeret 
midt i indgangen. Den daglige fælles aktivitet består 
ikke længere af kreative projekter, men derimod toilet-
rengøring 2 gange dagligt. Kaffen og kagen er skiftet 
ud med gummihandsker og Sun Lolly-is. På trods af re-
striktioner og opdeling i to familiegrupper, så har Askov 
Højskole med sine dybe rødder fået en helt speciel plads 
i mit hjerte.

Mit navn er Josephine M. Møller. Jeg er 22 år gammel 
og bor i Vejen. Jeg går på Askov Højskoles journalist-
linje. Jeg sidder i øjeblikket på højskolen og venter på 
svar fra henholdsvis DMJX, SDU-journalistik og RUC-
journalistik, om hvorvidt jeg er kommet ind på en ud-
dannelse eller ej. 
Heldigvis fordriver jeg den uudholdelige ventetid på 
højskolen, omringet af dejlige mennesker. Det her er 
min fortælling om, hvordan det har været at gå på 
højskole, mens Corona har hærgede i Danmark. 
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Midt i marts kom Corona, og dermed slut på vores gang 
i Birkestuen. Det er af hensyn til beboerne, men også til 
os pensionister.

Ingen kortspil, billiardspil, hobbyarbejde samt kaffebord 
med kage. Frivillige chauffører holder også pause.
Køreture med beboerne i kørestole er slet ikke kommet 
i gang.

En mærkelig og stille tid. Hvornår der åbnes op igen er 
der ikke sat tidspunkt på.

Birkelys Venner har også en opgave med at give bebo-
erne gode oplevelser, og da der ikke kan arrangeres un-
derholdning har vi i stedet for været i Dagli Brugsen et par 
gange og købt chokolade, vin chips m.m. og selvfølgelig 
afleveret uden for til Inge. Desuden kan Inge købe blom-
ster is m.m. så der bliver lidt hygge i hverdagen.

Håber at vi ses igen...
- mange hilsener fra Birkelys Venner

AKTIVITETER PÅ BIRKELY
FASTE AKTIVITETER
Hver mandag Ide og kreativitet Kl. 10.00-11.30

Hver mandag Hyggeeftermiddag med bl.a. kortspil, billard, håndarbejde Kl. 13.00-16.00

Tirsdage i ulige uger Tur i brugsen 10 kr. Kl. 10.00

Hver tirsdag Skubbeholdet Kl. 14.30

Hver onsdag Åben aktivitet i Birkestuen Kl. 10.00-11.30

Hver torsdag Gymnastik – siddende på stol Kl. 10.00-11.00

SEPTEMBER 2020
Fredag d. 4. september Fredagshygge for Beboere og personale på Birkely Kl. 10.00

Onsdag d. 9. september Gudstjeneste Kl. 14.30

Torsdag d. 10. september Ud i det blå Kl. 15.00

Onsdag d. 16. september Banko Kl. 14.30

Fredag d. 18. september Fællesspisning i Birkestuen. Arrangeret af Birkely’s venner. Mere info. følger Kl. 17.30

Onsdag d. 23. september Gudstjeneste Kl. 14.30

Fredag d. 25. september Terningespil Kl. 10.00

OKTOBER 2020
Fredag d. 2. oktober Fredagshygge for beboere og personale på Birkely Kl. 10.00

Onsdag d. 7. oktober Gudstjeneste Kl. 14.30

Torsdag d. 8. oktober Ud i det blå Kl. 15.00

Onsdag d. 14. oktober Banko Kl. 14.30

Onsdag d. 21. oktober Gudstjeneste Kl. 14.30

Torsdag d. 22. oktober Damernes Butik. Salg af bukser, bluser, undertøj m.m. Kl. 14.30

Torsdag d. 29. oktober
Foredrag med, provst og sognepræst i Askov, Peter Ole Finnemann Viuff.   
Arrangeret af Birkely’s venner

Kl. 14.30

Fredag d. 30. oktober Terningespil Kl. 10.00

NOVEMBER 2020
Onsdag d. 4. november Gudstjeneste Kl. 14.30

Fredag d. 6. november Fredagshygge for beboere og personale på Birkely Kl. 10.00

Onsdag d. 11. november Banko Kl. 14.30
Ændringer kan forekomme

30

Aktivitetskalender 

Nov. - dec. - jan. 2008/09 

Dag Aktivitet Tid
Hver mandag Hyggeligt samvær, klippe, klistre 10.00 - 11.30 

Hver tirsdag Tur til Dagli`Brugsen 10.00 

Tirsdag ulige uger Gudstjeneste 14.30 

Hver onsdag Motionsgruppe, gymnastik siddende på stol 10.00 - 11.30 

Hver torsdag Impulsgruppe 10.00 - 11.30 

Øvrige arrangementer 
Mandag d. 3. nov. Pasgaard tøj 14.00 

Tirsdag d. 4. nov. Gudstjeneste 14.30 

Tirsdag d. 4. nov. Efterårsfest 17.30 

Onsdag d. 5. nov. Generalforsamling Brugerrådet 14.00 

Fredag d. 7. nov. GOBI viser sengetæpper og meget andet 09.30 

Fredag d. 7. nov. Ud i det blå 09.30 

Onsdag d. 12. nov. Ud i det blå - Baslund 14.30 

Torsdag d. 13. nov. Sang - Mads spiller 14.30 

Tirsdag d. 18. nov. Gudstjeneste med altergang 14.30 

Torsdag d. 20. nov. Pensionistorkestret spiller 14.00 

Fredag d. 21. nov. Ud i det blå 09.30 

Mandag d. 24. nov. Vi pynter til jul 09.30 

Tirsdag d. 25. nov. Julebanko 14.30 

Fredag d. 28. nov. Ud i det blå 09.30 

Fredag d. 28. nov. Vejen Garden spiller 17.00 

Tirsdag lige uger Banko eller sang 14.30 

Hver mandag Hyggeligt samvær, kortspil og hobbyarbejde 13.00 - 17.00 

Lørdag d. 29. nov. Julemarked på Birkely 10.00 - 16.00 

Mandag d. 1. dec. Elipo viser sko, dyner og meget andet 09.30 

Tirsdag d. 2. dec. Gudstjeneste 14.30 

Onsdag d. 3. dec. Ud i det blå - Baslund 14.30 

Torsdag d. 4. dec. Vi laver dekoretioner. Medbring din egen skål, gran m.m. Lillian hjælper 09.00 

Mandag d. 8. dec. Vejen Mandskor synger 19.00 

Tirsdag d. 9. dec. Julesange synges - Mads spiller 14.30 

Torsdag d. 11. dec. Ud i det blå 14.30 

Fredag d. 12. dec. Lucia optog ved børnehaven 

Tirsdag d. 16. dec. Julebanko 14.00 

Onsdag d. 17. dec. Ud i det blå -  Baslund 14.30 

Tirsdag d. 23. dec. Gudstjeneste 14.30 

Tirsdag d. 6. jan. Sang -  Mads spiller 14.30 

Torsdag d. 8. jan. Pakkespil -  medbring 2 pakker -  gløgg + æbleskiver kr. 30,- 14.30 

Fredag d. 9. jan. Ud i det blå 09.30 

Hver tirsdag (fra 9/9) Motionsgymnastik v / Elva Thuesen 09:00 - 10:00 

Lødag d. 6. dec. Studio 73 underholder 14.00 

Hilsen fra Birkelys Venner - juni 2020
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Læs mere på www.vejenic.dk

TRÆNING FOR ALLE
Sundhedsparaplyen 
for dig som har en sygdom at kæmpe med, men gerne vil 
have aktivitet og fællesskab ind i hverdagen. 

Motionsparaplyen
er en holdaktivitet, som henvender sig til dig
der er arbejdsfri i dagtimerne. 
Forskellige aktiviteter med plads til det sociale.

Tilmelding i receptionen eller på tlf. 75 36 05 00.

Deltag gratis de første to gange!

askov polster
alt i polstring til private og erhverv

Morten lund thomsen
www.askovpolster.dk · morten@askovpolster.dk

Jelshøjvej 27 6600 Vejen

MoBIl 60 15 68 75

Hold din fest på 
Hotel Skibelund Krat

Fest til fastpris  
fra KUN 529,-

Vi kan klare alt fra barnedåb, 
konfirmationer, bryllupper, 
fødselsdage og receptioner.
Få et uforbindende tilbud.

Restauranten har åben hverdag 
fra kl. 11.30-21.00

BASLUND 87 ·  6600 VEJEN ·  MAIL@OLELAUTRUP.DK

TØMRER- OG SNEDKERARBEJDE        

DØRE OG VINDUER 

GLAS

NYBYGNING

OMBYGNING

PARCELHUSE

20

Installation af naturgasanlæg
Gasservice

Ventilationsanlæg
Solvarmeanlæg

Blikkenslagerarbejde

NYT FRA MUSEET
Af Povl-Otto Nissen - Formand, Poul la Cour Museet 

Renoveringen af museumsbygningen,  
den gamle forsøgsmølle, skrider godt 
frem. Senest har den lille mellembygning 
fået nyt tag og tagrender, så nu er vi snart 
fri for, at der regner ned.

Vi kan mærke tiltagende interesse for vor 
gamle historie. Siden sommerferien har vi 
haft besøg af både hollandske, tjekkiske 
og japanske mølleentusiaster.
Hollænderne var især interesseret i den 
særlige form for regulering af vingeklap-
perne, som Poul la Cour indførte på 
1891-møllen. Ude i verden står han som 
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FORENINGSNØGLEN
AMUI:

Formand:  Jesper W. Damkjær 40 76 36 90
Kasserer:  Helle Poder  21 22 79 73
Medlem:  Marianne Brink-Hansen  40 54 61 08
 Pernille Cramer 28 95 57 36
 Henrik Skov-Ørum
Suppleant 1: Lars Thomsen
Suppleant 2: Thomas B Christensen  21 78 17 27 

BADMINTONUDVALGET:

 AMUI mangler frivillige til Udvalget

FODBOLDUDVALGET:

Formand: Frank Thomsen 20 97 24 70
 Vibeke Storm 40 57 49 97
 Klaus Brink Hansen  40 16 15 81
 Lea Løvendahl 30 11 91 82

BOLDRUMSANSVARLIG:

 Klaus Brink-Hansen  40 16 15 81

GYMNASTIKUDVALGET:

Formand:  Heidi Andersen 51 23 02 34
 Anette Ørnskov Rønsch 27 80 30 75
 Louise Søgaard 24 67 93 76

VOLLEYBALLUDVALGET:

Formand: Louise Vindbjerg Fasting 20 67 75 45

SPONSORUDVALG:

 AMUI mangler frivillige til Udvalget

BYFESTUDVALG:

 Kim Poder  22 34 41 21
 Morten Nielsen  51 61 39 63
 Josephine N. Berthelsen  22 12 05 50
 Lene Villaume Meyer 29 91 52 78
 Bente Widding Damkjær 50 94 74 73
 

WWW.AMUI.DK

ØVRIGE FORENINGER:
ASKOV BRUGSFORENING:

Formand: Bente Christiansen 21 70 37 09
Næstfmd.:  Henrik Villaume Meyer 27 11 11 14
Referent:  Svend Conrad-Petersen 61 65 36 69
Øvrige:  Lone Teilmann  22 45 76 38
  Hanne Lützen  25 25 66 00
Suppleant:  Katrine Lykke Ballisager 21 24 66 33 

ASKOV BYLAUG:

Formand:  Else Flansmose  23 39 26 33
 else@flansmose.com
Næstfmd og Nis Peter Schultz 28 68 25 60
hjemmeside: npsb52@gmail.com
Sekretær og  Ditte Schaldemose 25 10 39 58
Facebook: ditte_sch@hotmail.com
Kasserer:  Helle Daugaard  60 78 68 38
 baslund45@gmail.com
Best. medl.: Eric Ravn 22 75 60 12
 ericravn@gmail.com
Best. medl.: Steen Gelsing 21 74 85 26
 steengelsing@gmail.com
Best. medl.: Charlotte Aagård Nielsen  61 33 31 57
 charlotteaagaard1@gmail.com

ASKOV KIRKE - MENIGHEDSRÅDET:

Formand:  Preben Simonsen 22 27 21 88
Næstfmd:  Hanne Johansen
Kasserer:  Erling Glitrup
Medlem:  Helle Barnhøj
Kirkeværge:  Ulla Henningsen
Kontaktpers: Beata Fabricius
Fmd. f. valg-
bestyrelsen: Kirsten Bøgh Fuglø

ASKOV/MALT JAGTFORENING:

Formand: Ole Lautrup 20 97 39 85
 Baslund 87, Askov
Kasserer: Tom Hansen 26 79 30 67
 Byagervej 65, Brørup
 Allan Schmidt Hansen  31 51 19 00
 Søren T. Thorsen  40 41 36 63
PR/Info: Finn Østergaard 61 68 40 80
Suppleant: Lars Wagner  23 62 24 14
 Dennis Sørensen  75 38 41 38

ASKOV SKOLEKREDS:

Formand: Klaus Kildemand  29 72 74 75
 Rølkjær 9, Askov
Næstfmd: Louise Nørmark, Odense 61 11 30 80
Kasserer: Inge Lis Dalsgaard 52 38 76 02
 Egevænget 12, Askov  
 Lise Burgaard, Askov 75 36 06 96
 Jane Vinther, Askov 75 36 30 80
 Mette Matthisson, Esbjerg 60 76 86 45
 Palle Pallesen, Vejen 30 25 22 48
Suppleanter: Pernille Vestergaard, Vejen 41 13 89 05
 Anni Hattesen, Askov 75 36 11 61

ASKOVSPEJDER:

Formand:  Christian Ballisager 20 60 70 35
Kasserer: Henning Rose 20 89 35 22
Gruppeleder: Bo Flugt Sørensen 30 27 01 59
 bo.askovspejder@gmail.com
Mikroleder: Betina Hansen  25 39 58 54
Minileder: Christina Håkansson 26 98 31 02
Juniorleder: Kristina Nielsen 24 25 24 59
Tropleder: Doris Petersen 25 30 73 84
FamilieSpejd: Katrine Boller  51 54 30 70
Hjemmeside: www.askovspejder.dk

ASKOV VANDVÆRK:

Formand:  Helge Petersen 23 34 63 24 
 Damhus 44, Askov 
Tkn. ansv. Christian Dahl 23 27 57 10
 Ø. Skibelundvej 17, Askov
Tkn. ansv. Kurt Pedersen 26 77 44 75
 Damhus 60, Askov  
Kasserer:  Hanne Lützen 25 25 66 00
 Egevænget 39, Askov.          
Sekretær: Per Lindegaard Jensen 21 26 64 81
 Ø. Skibelundvej 39, Askov

BIRKELY’S VENNER:

Formand: Ellen Thomsen 75 36 15 06 
 Dammen 12, Askov  20 73 67 20
 ellenogbjarne@bbsyd.dk  
Næstfmd: Andora Munk 20 35 46 41
 andoramunk@mail.com
Kasserer Ingrid Thomsen 53 62 24 43
 ingridogvagn@live.dk
Pr. ansvarlig: Birgit Okholm  40 95 23 04
 baslund1@vejen-net.dk
Best. medl.: Inge Kristensen 23 45 71 91
 ingerbork@live.dk 
Suppleanter: John Bay 21 79 13 39
 johnbayaskov@gmail.com
 Rikard Hansen 22 98 18 05
 baslund1@vejen-net.dk
Plejec. repr. Inge Merete Lind 79 96 57 06
 iml@vejenkom.dk 

FAMILIE & SAMFUND - ASKOV LOKALFORENING:

Formand:  Anni Bennetzen  75 36 11 62
 Møllevej 16, Askov 61 74 52 94
Næstfmd:  Herdis Knudsen 75 36 13 80
  20 37 49 77 
Kasserer: Inger Barsballe  75 36 60 41
  42 18 67 41
Sekretær:  Tove Sørensen  30 32 30 59
PR:  Åse Johansen 75 36 26 59
  20 89 24 78 
Suppleant:  Yvonne Schmidt  75 36 35 94                                                                                                           
  24 61 23 28

POUL LA COUR MUSEETS VENNER:

Formand: Niels Bo Jørgensen 24 66 71 72
 Maltvej 7, Askov
Kasserer: Inge Lis Dalsgaard 75 36 07 91
 Egevænget 12, Askov
Næstfmd:  Leif Poulsen, Ribe 30 91 43 38 
Sekretær: Per Lindegaard Jensen  21 26 64 81
 Lars Pilegaard  86 22 67 00
 Kurt Pedersen 26 77 44 75
Suppleant:  Anton Wienberg, Vejen 24 27 26 14

SLØJDSCENEN:

Formand:  Maria Christiane T. Andersen 53 37 92 58
Næstfmd:  Simon Carlsen  27 64 28 49
Kasserer:  Linda Ann Viuf  25 14 33 36 
 (udenfor bestyrelsen)  
Sekretær:  Kirsten Bøgh Fuglø  22 63 15 57
Dramaturgi
børn:  Simon Carlsen  27 64 28 49
Dramaturgi
voksne: Kathrine Cecillia Poulsen   26 80 44 32
Dramaturgi 
unge:  Jeppe Høll Nielsen  41 17 08 99
Webmaster: Michael Bang Jeppesen 20 49 52 42
Teknik/foto: Per Kjær 20 11 57 10

ANNONCØRLISTE:

Askov Akupunkturklinik  21 76 15 26 
Askov/Malt Jagtforening  61 68 40 80
Askov Polster  60 15 68 75
Askov Tømrer-snedker Aps  40 21 65 10
AltofteAU2  21 78 31 37
BH Smede & Montage  76 96 04 80
Blomsterstedet  20 95 37 28 / 27 64 19 23
Buch Advokatfirma  74 53 52 51
Dagli`Brugsen Askov  75 36 05 66
Entreprenør Frisesdahl A/S 75 36 07 43
Frisør Vestergård  27 89 83 33
Hedeager Consult 60 85 43 60 
Hotel Skibelund Krat  75 36 07 21
Høhrmann’s Fodpleje 30 24 61 86
Hårtoppen   75 36 38 41
H.W. Langballe  75 36 20 22
Ingeniørgruppen A/S  75 36 29 66
it-el   75 36 06 11
K. Hansen Transport  76 96 06 44
Kims Gardiner  75 36 20 48
Klinik for Kraniosakral og zoneterapi  26 98 31 02
Klinkby Træbyg 22 12 75 33
LKJ Biler   76 96 33 33
Malerfirma Finn Jensen ApS  75 38 16 37
Maltbæk Smede & Vandteknik  75 38 15 52
migogvejen.dk  40 53 96 19
Norman El-installationer  75 36 29 00
Ole Lautrup   20 97 39 85
OK Benzin v/Dagli`Brugsen Askov  75 36 05 66
RB Tømrer & Bygmester  75 36 37 56
SJ Teknik   75 36 11 25
Salon Saxen   30 29 31 00
Sport24  30 21 32 40
Vejen Idrætscenter  75 36 05 00
Vejen Rengøring  75 36 33 48
Vejen-Askov Telt og Serviceudlejning 40 72 18 84
Vejen VVS Service  75 36 30 11
Hansen VVS  20 16 60 20
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• Instruktører
• Unge hjælpere
• Voksen hjælpere
• Holdledere
• Hjælpere til vores årlige opvisning i foråret
• Generelt lidt hjælp til Udvalget 

Som instruktør skal du have lidt gymnastik erfaring, 
men ellers skal du bare have lyst til at bidrage til at 
AMUI Gymnastik kan bestå og være en attraktiv fritids-
aktivitet i Askov og Malt. 
Det er ikke en tidskrævende opgave. Vores hold kører 

fra september til marts og er typisk 1 time om ugen. 
Er man et makker-par som vil dele en funktion i 
forbindelse med et hold, så er det også en mulighed. 
Vi er åben overfor alt. Vil du hjælpe udvalget lidt, kan 
det være når det passer dig.

Passer ovenstående ikke på DIG, så kender DU måske 
en som kan hjælpe os videre. Så tøv ikke med at kon-
takte os. Vi håber at høre fra DIG eller en DU kender.

Vi håber på nogle flere hænder inden sæsonstart i sep-
tember. Hold øje med vores Facebookgruppe hvor den 
kommende holdplan kan ses når den er klar. Ligeledes 
informere via Facebookgruppen når holdtilmeldingen 
åbner. 

Gymnastik udvalget
Heidi Andersen, tlf. 51 23 02 34 - Anette Ørnskov Rønsch, tlf. 27 80 30 75 - Louise Søgaard, tlf. 25 42 82 84

HJÆLP AMUI 
GYMNASTIK!

Vi har medlemmer, en lækker hal og lige indkøbt nye redskaber 
MEN vi mangler DIG!

Vi mangler hænder, som vil hjælpe!


