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LEDER MAJ 2020
Det gør ondt helt ind i AMUI-sjælen….!
Bestyrelsen i AMUI har løbende fulgt med i byfestgruppens tanker og endelige beslutning om at aflyse byfesten 2020. Byfestgruppen havde AMUIbestyrelsens fulde opbakning til, hvad beslutningen nu måtte ende med.
Aflysning af byfesten 2020 har ikke været nogen nem beslutning.
Jeg tror ikke mange ved hvor mange timers planlægning der lægger bage
det at lave en byfest som den vi har og har haft i Askov igennem de sidste
mange år. Det kræver oceaner af tid, fra ide og til den færdige plakat med
et fyldt program. Så langt var man kommet i planlægningsfasen og mere til.
Der var også lavet aftaler med leverandører af hoppepuder, teltet og mad
og drikke til de mange dage.
Tak for indsatsen
Derfor skal der lyde en kæmpe tak til byfestudvalget for alt det I har planlagt, alle de aftaler i havde fået i hus, alle de fede, sjove og spændende
aktiviteter I havde arrangeret.
Som alle kunne se i programmet var der lagt i ovnen til nogle meget underholdende dage.
Forhåbentlig kan det hele blive til noget i 2021. Det kræver mest at byfestgruppen vil forsætte og tage endnu et år.
Lov mig, at I alle fra Askov og omegn giver byfestudvalget en KÆMPE High
Five, når i ser dem, så de får lyst til at fyre det hele af til næste år. 
Byfestgruppen består af Bente Widding Damkjær, Lene Villaume Meyer,
Kim Poder, Morten Nielsen, Josephine Nordbeck Bertelsen.
Jeg og hele bestyrelsen håber i hvert fald på, at I vil tage en tørn endnu
et år.
Til alle jer som undrer jer over at man ikke bare ser tiden an,
eller tænker, hvorfor ikke lægge byfesten på den anden
side af sommerferien?
Så er svaret, at det kræver som sagt en meget stor
planlægning at afholde en byfest, og med de få
udmeldinger der er kommet med hensyn til, hvor
mange man må forsamles, kan vi ikke trække
beslutningen til efter sommerferien.
Der kræves ligeledes et hav af tilladelser til
afholdelse af byfesten og godkendelsen fra
myndighederne kan ikke bare flyttes. Så skal
der nemlig søges på ny.
Normalt bruger jeg lederen til at takke
alle de forskellige udvalg der arbejder på
højtryk for at få alle de forskellige hold til
at køre uanset om det er fodbold eller
gymnastik.
De skal også have en særlig tanke i denne
tid, selvom de ikke arbejder med det de
plejer at bruge tiden på. Jeg ved de stadigvæk har en masse at se til. Herunder
hvornår vi åbner op igen og hvilke regler
der skal efterleves ved en genåbning…?
På glædeligt gensyn ude på banerne
eller i hallen, når COVID-19 situationen
har normaliseret sig, og vi igen kan være
sammen i fællesskabet og i foreningslivets ånd.
Til sidst vil jeg ønske jer alle en rigtig god
sommer når i når dertil.
Hilsen Jesper – Formand AMUI
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Sankt Hans
ved Dammen?
AF ELSE FLANSMOSE, FORMAND ASKOV BYLAUG
FOTO: PER KJÆR

I forhold til afholdelse af Sankt Hans
følger bestyrelsen for Askov Bylaug nøje
regeringens forbud om møder i større
forsamlinger.
Vi forventer at blive klogere på dette område den 10. maj, hvor statsministeren
igen vil melde nye tiltag ud til genåbning af Danmark, og forhåbentlig kan vi
mødes omkring Dammen og nyde Sankt
Hans bålet.
Programmet for Sankt Hans aftenen er
planlagt, (se nedenstående) og bliver
dette ændret eller aflyst, vil det fremgå af
Askov Bylaugs hjemmeside og på facebook samt opslag i Dagli´Brugsen.

Program:
Kl. 17:00 Grillen er tændt.
Kl. 18:45 Der synges ved Birkely.
Kl. 19:30 Bålet tændes.
Tiderne er cirka tider, så kom i god tid.
Grillen vil fra kl. 17:00 være varm til brug
for tilberedning af grill selv mad. Man
medbringer egne madvarer. Drikkevarer
kan købes på pladsen – baren er bemandet af Dagli´Brugsen.
Der vil være opstillet telt, borde og bænke
ved Dammen.
Senere på aftenen synges der som sædvanlig et par sange ved Birkely og med
tændte fakler er der optog gennem byen
til Dammen, hvor bålet tændes.
Efter fællessang ved bålet er vi klar
til at høre båltalen.
Årets taler er Thomas Tarp Hansen,
forstander på Askov Efterskole.
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Møllevej 18, Askov - 6600 Vejen
Hoehrmanns.fodpleje@gmail.com

Tlf. 3024 6186

Alt i autoreparation
v/Finn Altofte
Præstevænget 44 · 6600 Vejen

2212 7533
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Besøg på Askov Forsøgsstation
AF NIS PETER SCHULTZ, NÆSTFORMAND I ASKOV BYLAUG - FOTO: PRIVAT

I skrivende stund foregår følgende den 25. maj.
Ta’ med i laboratoriet og i marken i en tid hvor miljø,
bæredygtighed, fødevareforsyning, produktionsmetoder
osv. er vigtige emner i dagligdagen.

som ligger på markerne. (Bent var i en årrække forstander på stationen).
Se mere om virksomheden i Askov og de ældste forsøg
på agro.au.dk/faciliteter/askov/

Tidspunkt: Mandag den 25. maj klokken 19:00 – 21:00
Sted: Vejenvej 55, Askov, 6600 Vejen.

Henning Carlo Thomsen, daglig leder i Askov, vil tage
os med en tur i marken. Måske vil forsøgslederen
fortælle om CRISPR, som er det nye sort indenfor genteknologien. Med denne teknologi kan man accelerere
forædlingen af planter.

I den østlige ende af byen ligger Askov Forsøgsstation.
Stedets historie kan føres helt tilbage til 1885, hvor de
statslige forsøgsstationer var under Landhusholdningsselskabets ledelse.
I 2007 fusionerede institutionen med Aarhus Universitet,
og Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet blev dannet.
I 2011 gennemgik universitetet en stor faglig forandringsproces, som blandt andet indebar oprettelsen
af Institut for Agroøkologi, som er en del af fakultetet
Science and Technology.
Bent Tolstrup Christensen, Professor på Institut for
Agroøkologi, Aarhus Universitet kommer og fortæller
om forsøgsstationens historie og om de ældste forsøg,

Afstemningsdagens festligholdelse
AF ELSE FLANSMOSE, FORMAND FOR ASKOV BYLAUG - FOTO: PRIVAT

På trods af et ganske forfærdeligt storm- og regnvejr
deltog 150 friske borgere fra Askov og omegn, søndag
den 9. februar 2020 i Askov Højskoles afstemningsfest,
med en gentagelse af marchen til Skodborghus, som
den blev gennemført ved afstemningen i 1920.
For at markere afstemningsdagen i 1920, var der ved
flere afstemningssteder opsat æresporte. I 2020 tog
spejderne i Askov sig af denne opgave med gruppeleder
Bo Flugt i spidsen, godt hjulpet af 7 friske seniorer fra
Askov. Skiltet på æresporten var venligst sponsoreret af
Ladelund Skilte i Vejen, tak for det.
Afstemningsfejringen i Askov Højskole blev indledt af
forfatteren Pernille Juhl, der netop på afstemningsdagen
udgav en historisk roman om genforeningen i 1920.
Pernille Juhl holdt foredrag om det heftige skænderi i
1920 om Flensborgs nationale fremtid – en debat som
endte med at køre en af genforeningens fædre, H.P.
Hanssen, ud i et stormvejr, der var mindst lige så voldsom som denne søndag i februar.
Den efterfølgende vandring til Skodborghus blev, på
trods af vejret gennemført. 60 af de fremmødte borgere
deltog i vandringen med fanebærer Bo Flugt i spidsen.
Bo bar faktisk fanen hele vejen fra Askov Højskole og
ud til Skodborghus, lidt af en bedrift i dette stormvejr,
tusind tak til Bo, det var ualmindelig godt gået.
De øvrige deltagere i arrangementet valgte at tage turen
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ned til Skodborghus i de busser, der på forhånd var
bestilt til kørsel på dagen.
Ved Skodborghus blev der sunget “Dengang jeg drog
afsted” og “Hil dig, Vor fane korsbanner vidt” præcist
som for 100 år siden.
Langt de fleste valgte at blive kørt i bus tilbage til Højskolen, hvor der var dækket op med varm kakao og
friskbagte boller. Omkring 10 friske borgere valgte at
tage tilbageturen på gåben.
På arbejdsgruppens vegne vil jeg sige alle tak fordi I
trodsede vejrguderne, og deltog i dagens arrangement.
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Fællesarrangementet
AF ELSE FLANSMOSE, FORMAND FOR ASKOV BYLAUG · FOTO: PER KJÆR

Torsdag den 19. marts 2020 havde Askov Kirke, Askov
Højskole og Efterskole samt Askov Bylaug planlagt et af
de traditionelle fælles arrangementer. Der var tilmeldt
90 deltagere, men……… landets statsminister Mette
Frederiksen fik hurtig lukket dette, og tusinde andre arrangementer pga. COVID-19.

Vi håber at kunne byde rigtig mange velkommen til
årets næste fællesarrangement som finder sted tirsdag,
den 29. september 2020. Nærmere herom følger i
næste nummer af Virkelyst
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Orienteringsmøde på Vejen Kommune
AF STEEN GLESING, BESTYRELSESMEDLEM I ASKOV BYLAUG

Den 3. februar var Askov Bylaug inviteret til et orienteringsmøde hos Vejen kommune omkring udviklingen
af boligområder i Askov og kommunens planmæssige
overvejelser.
Vejen Kommune var repræsenteret og de to bygherrer for det nye boligområde mellem Øster og Vester
Skibelundvej Ole Kronholm og Lars Slangerup var også
til stede.
Kronholm og Slangerup indledte med at fremlægge
deres senest reviderede plan for det nye boligområde.
Det må konstateres, at det ikke adskiller sig væsentligt
fra det forslag, der blev vist på det store borgermøde på
Askov højskole i efteråret.
I store træk havde man tilladt lidt mere luft omkring
cykelstien gennem området og forslaget fra borgermødet om en form for grøn kile gennem boligområdet
mod syd var også tilføjet. Udkørslen mod Øster Skibelundvej var dog stadig fastholdt.
Det skal ikke være nogen hemmelighed at Bylauget
nok havde ventet sig nogle mere radikale ændringer i
udstykningsforslaget, end tilfældet var.
Boligudstykningen er stadig meget tæt og uden egentlige rekreative fællesarealer for de kommende beboere,
ligesom udstykningens afgrænsning mod omgivelserne
kun var tænkt som de enkelte grundes egne hække.
Sammenhængen med Askov by var ikke-eksisterende.
Bylauget kommenterede forslaget, som vi fandt ret
skuffende set i lyset af de mange gode forslag, der var
kommet frem under borgermødet, og især at hverken
bygherrerne eller kommunen havde fundet en løsning på udstykningens trafikale konsekvenser for Øster
Skibelundvej.
Som et diskussionsoplæg havde Bylauget i al hast udarbejdet et alternativt forslag, som tog afsæt i bygherrernes forslag, men også gav mulighed for at området
i højere grad indeholdt nogle af de mange forslag fra

borgermødet, – og især opererede med en mere blød
trafikløsning.
Bylauget får, som alle andre ville få mulighed for at
kommentere på det endelig forslag, når det blev lagt ud
til offentlig høring i forbindelse med lokalplanbehandlingen. Kronholm og Slangerup tog Bylaugets forslag med
hjem og virkede ikke totalt afvisende over for nogle af
forslagene. Anden halvdel af mødet var meget konstruktivt, hvor temaet var udviklingen af Askov som by
og især arealerne omkring Nedergård, hvor landbruget
inden for en overskuelig årrække stopper.
Vejen kommune skal i gang med at lave en udviklingsplan for dette areal, og holdningen var, at man ikke
ønskede et traditionelt parcelhusområde på stedet, men
meget gerne noget der både var nytænkende, afprøvende, eksperimenterende, men stadig med afsæt i den
ånd, som Askov i sin tid blev anlagt efter.
Mødet gik nu hen og blev til tre workshopgrupper hvor
alle frit kunne byde ind med alle vilde idéer og forslag.
Mange af de forslag, der blev foreslået på borgermødet,
kom nu her på bordet fint suppleret med tanker om livsstil, fællesskaber, målgrupper og boformer.
Askovs trafikale udfordringer blev selvfølgelig også
vendt og drøftet, og også her var kommunen lydhøre
for at gå ind i en tæt dialog med Bylauget.
Vejen kommune samlede op på alle forslagene, som
man så ville arbejde videre med. Det blev aftalt at det
videre arbejde hermed vil ske med en tæt inddragelse af
Bylauget, da alle parter var enige om at anvendelsen af
jordene omkring Nedergård sammen med planerne for
Askov Bymidte er så vigtige tiltag for Askovs fremtidige
profil som et attraktivt og tiltrækkende selvstændigt
bysamfund.
Det forventes at Bylauget vil blive indkaldt til et opfølgende møde med Vejen Kommune inden sommeren,
hvor de forskellige forslag og idéer vil være blevet lidt
mere konkretiseret og visualiseret. Det er dog muligt at
Corona situationen udskyder dette møde til senere.

Ølsmagning flyttes til ny dato
AF NIS PETER SCHULTZ, NÆSTFORMAND I ASKOV BYLAUG

Ølsmagning i historiske Ribe udskydes til oktober sandsynligvis den 22. oktober.
Mere herom på askovby.dk og på Facebook i løbet af
året.

VIRKELYST

MAJ 2020

9

Medlemskab af Askov Bylaug
AF ELSE FLANSMOSE, FORMAND FOR ASKOV BYLAUG

I starten af januar 2020 sendte vi omkring 180 breve
med fakturaer ud til borgere i Askov vedrørende
medlemskab af Askov Bylaug. Efterfølgende har vi, på
opfordring, sendt 20 ekstra breve ud om medlemskab
af Bylauget. I skrivende stund er vi nu oppe på 203
medlemskaber. Tusind tak til alle jer der har svaret positivt på vores henvendelse.
Vi har kun haft mulighed for at sende til de borgere
i byen som har opgivet deres e-mail adresse til os,
derfor denne opfordring til borgere, som endnu ikke er
medlemmer men ønsker et medlemskab, om at sende
deres e-mailadresse til foreningens næstformand Nis
Peter Schultz askovbylaug@gmail.com.

Vi sender så efterfølgende en faktura,
som kan betales på en af nedenstående
måder:
- Overførsel via bank: Reg.nr. 9421 Kt.nr. 7323 002 500
- Overførsel via mobilepay: Nr. 21973 (Ja – kun 5 cifre)
- Betaling ved arrangementer
- Henvendelse til en af bestyrelsesmedlemmerne
(Husk altid at opgive navn, adresse, telefonnummer
samt e-mail adr.)
Kontingent 2020
Medlemskab pr. person 75 kr.
Medlemskab pr. familie: 150 kr.
Medlemskab pr. virksomhed 300 kr.

Dialogmøde med Vejen Kommune
AF ELSE FLANSMOSE, FORMAND FOR ASKOV BYLAUG

Uddrag af handlingsreferat fra dialogmøde
med Vejen Kommune d. 11. marts 2020
Fra lokalrådet deltog: Else Flansmose, Steen Gelsing og
Charlotte Aagård Nielsen.
Fra Vejen Kommune deltog: Frank Schmidt-Hansen,
Anni Grimm, Niels Therkildsen, Marie Kjestine Ebsen,
Bodil Staal, Peer M. Rexen, Thomas McCulloch, Rikke
Gaarde Andersen (ref.)

Fartbegrænsning gennem hele Askov
Lokalrådet berettede, at der er foretaget diverse trafikale
trafikdæmpninger inklusiv de nye skilte med 40 km/t
fartbegrænsninger, som starter fra Askov Malt Skole og
frem til Torvet. Lokalrådet oplyste, at de er blevet lovet,
at denne 40 km/t zone skal gælde helt ud til byskiltet
ved Rølkjær, og de ønsker dermed en status herpå.
Administrationen orienterede, at de som myndighed
ikke alene kan beslutte om denne strækning skal forlænges, dette skal undersøges med politiet. Teknik &
Miljø følger op.

Udbedring af Ø. Skibelundvej
Lokalrådet ønsker en udbedring af Ø. Skibelundvej fra
rundkørslen og ned til Kongeåvejen. Politikerne oplyste,
at udbedringen kommer med som et anlægsønske i år.

Samarbejdet mellem lokalrådet i Askov og
Vejen Kommune
Bestyrelsen har oplevet informationsniveauet betydelig
forbedret, tak for det.

Lokalrådets prioritering af dialogmødets
drøftelser:

1. Askovs bymidte
Lokalrådet fremviste en Power Point præsentation
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vedrørende udfordringerne ved deres nuværende
bymidte, samt ønsker til en fremtidig bymidte
Lokalrådet appellerede til, at Vejen Kommune og
Askov Bylaug kan samarbejde om dette projekt.
Administrationen fortalte, at de har haft et møde
med styregruppen for bymidten og at der fremskaffet
midler til at få udarbejdet en masterplan (med fokus
på forskønnelse, infrastruktur mv.).
Erhverv & Borgerservice aftaler nærmere med styregruppen fra Askov Bylaug.
2. Plant et træ.
Lokalrådet har i deres sæsonprogram annonceret
eventen ”plant et træ”.
Askov er kendt for de store træers by.
Lokalrådet vil stadigvæk gerne bevare en grøn by,
uagtet at der bygges mange nye boliger og at der
dermed fældes en del træer for at give plads til de
nye bebyggelser.
Lokalrådet vil gerne i dialog med kommunen om
et område, hvor der kan plantes nye træer i Askovs
nærområde, samt hvordan der kan søges midler til
projektet.
Lokalrådet blev anbefalet at kontakte Erhverv &
Borgerservices fundraiser, som er tilbage efter den
30. april.
3. Børnepasningsproblematikken i Askov.
Lokalrådet udtrykte deres bekymring vedrørende
børnepasningsproblematikken i byen. De ønsker, at
der som minimum skal være pasningsmuligheder i
nærmiljøet, for dem som bor i Askov by.
Lokalrådet ønsker at få istandsat et møde med Børne
og Unge udvalget, hvor vi sammen kan drøfte problematikken.
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Fastelavnsarrangement
AF DITTE STRAARUP

Søndag den 23. februar afholdt Askov Bylaug fastelavnsfest i hallen ved Askov-Malt Skole. Børn i alle aldre
og deres forældre mødte talstærkt op for at have en
festlig formiddag og slå katten af tønden.
I den pyntede hal var der opsat tønder for de helt små,
for de lidt større samt for forældrene. Der var sving på
køllerne ved alle tønderne, og der blev udnævnt nogle
flotte kattedronninger og kattekonger på dagen.
Der var en fantastisk hyggelig stemning i hallen med
børn, der løb rundt og morede sig. Mange mødte op i
flotte udklædninger – både børn og voksne. Der blev
også spist en masse fastelavnsboller og drukket saftevand.
Askov Bylaug sender en stor tak til alle de deltagende
for en hyggelig formiddag, og ikke mindst tusind tak for
hjælpen til følgende frivillige: Anders Haugaard Jørgensen, Simon Carlsen, Ann Ewertsen Nissen og Birgit
Jensen.
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Annonce

Følg mig på Facebook
Sapvej 14 . Askov . 6600 Vejen . www.frisørvg.dk

El-Installationer
Private

Vestermarksvej 3, 6600 Vejen

Detailbutikker

7536 2900

Industri

norman@norman-el.dk
www.norman-el.dk

Landbrug
Tele / Data
Tyveri- / Alarmanlæg
24 timers service

HÅRDE HVIDVARER
Salg
Service

6x10cm

Bruger du flere penge på vand og varme end
du behøver? Bestil et tjek hos Ole Hansen
Bosch Luft/vand varmepumpe
Compress 7000i AW luft/vand varmepumpe.
Energieffektiv varmepumpeteknologi, som
sænker din varmeregning og gavner miljøet.

Farheen Abbas
29.09.2015
Copywright: Medieplan

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

Tlf: 20166020
Gl. Skolevej 15
6600 Vejen
ole@obhansen.dk
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• Pillefyr
• Badeværelsesrenovering
• Nybyg
• Fjernvarme

Askov Byfest 2020 aflyses
grundet Covid-19
Corona-krisen har nu også ramt Askov Byfest 2020. Vi
følger naturligvis myndighedernes retningslinjer. Det er
derfor med grædende hjerte, at vi desværre har aflyst
dette års byfest.
Der skal lyde en kæmpe tak til de frivillige, som allerede
i et godt stykke tid, har været igang med forberedelserne og vi håber på, at I alle er klar igen næste år 😃
Vi vender stærkt tilbage i 2021!
Pas godt på hinanden, hver for sig.
De bedste hilsner fra Byfestudvalget
Lene, Bente, Morten, Josephine og Kim

Nyt fra Vandværket:

Mit vandværk
AF HELGE PETERSEN, FORMAND ASKOV VANDVÆRK

Generalforsamlingen i marts vedtog, at Askov Vandværk
I/S overgår til Askov Vandværk A.M.B.A.
Baggrunden er, at Danske Vandværker anbefaler denne
ændring, fordi et I/S fungerer som en personlig ejet
virksomhed med flere ejere. Der er ingen kapitalkrav, og
ejerne hæfter hver især personligt og solidarisk.
At hæfte personligt og solidarisk betyder, at kreditorerne kan gå efter hver ejer af interessentskabets fulde
gæld. Efterfølgende må den ejer, som betaler kreditorerne forsøge at få de øvrige ejere til at dække deres del
af den betalte gæld.
Det vil sige, at hvis et vandværk, som er registreret som
et I/S, mod forventning skulle gå konkurs, kan vandværkets kreditorer gå efter ejerne personligt, når der skal
inddrives gæld.
Et A.M.B.A. er derimod et andelsselskab med begrænset ansvar. Dvs., et selskab, hvor ingen af deltagerne
hæfter personligt og solidarisk. I tilfælde af konkurs
hæfter ejerne kun med den indskudte kapital, som
typisk svarer til det betalte anlægsbidrag. - Ændringen
er godkendt af Erhvervsstyrelsen.

MitVand – Askov vandværks forbrugerportal
Askovs vandforbrugere har en helt unik mulighed for at
følge husstandens daglige vandforbrug.
Det er der meget få steder i Danmark man kan! Man
kan oven i købet modtage en lækageralarm på mail &
SMS, hvis måleren ikke har stået stille i 24 timer. Vi ud-
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sendte i efteråret et velkomstbrev
med vejledning, om hvordan man
kan tilmelde sig ”mitvand”. Ca. 30
% har allerede tilmeldt sig denne helt
unikke service, som kan spare dig for
mange tusinde kroner, hvis der opstår
en lækage.
Ved at registre din mail & mobil muliggør
du samtidig, at vandværket kan udsende
hurtig og præcis information ud i forbindelse med driftsforstyrrelser på forsyningsnettet.
Hvis du har mistet velkomstbrevet, er du
velkommen til at sende en mail til mitvand@
askov-vand.dk med navn, adresse og meget
gerne målernummer eller forbrugernummer (kan
ses på regningen). Så sender vi adgangskode tilbage
hurtigst muligt.

Dit og mit vandværk
Nyd foråret. Gå en tur forbi den renoverede vandværksgrund på Møllevej, hvor der er gravet en ny udfældningstank ned, hegnet er fornyet, der et lagt græs over
det hele grunden og det gamle vandtårn fremstår på en
helt ny måde. Bestyrelsen finder, at der var behov for en
opgradering af grunden, og at resultatet er flot.
Alle forbrugeres ønskes en god sommer.
P.b.v. Kurt Pedersen og Helge Petersen
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Vi arbejder stadig!
AF SOFIE THOMSEN, AMUI FODBOLD

I skrivende stund ved vi endnu ikke, om Askov Malt UI
Fodboldskole kan afvikles til sommer. Vi krydser alle
fingre, for det er bare ikke rigtig sommerferie uden
vores sjove fodboldskole. Vi lever med håbet, og dermed
arbejder vi stadig på at stille med en gennemført fodboldskole. Trænerteamet er ved at være på plads, og
der bydes både velkommen til nye ansigter og gamle
kendinge. Vi har tidligere afsløret, at årets tema er “EM i
Askov”, og vi fastholder dette, selvom EM er udskudt til
2021. Så er vi bare det eneste sted, der afholder EM, og
dermed gør vi det endnu vildere, sjovere og federe.
Nationaliteterne, som vil blive præsenteret på fodboldbanerne, vil være:
Danmark
Italien
Holland
England
Sverige
Tyskland
Frankrig
Portugal
Vi gentager succesen med vores LAN PARTY, som er for
de ældste deltagere på skolen. De ældste er fra årgang
2010 og både piger og drenge er velkommen. Man kan
lave en masse sjove aktiviteter og konkurrencer, som
ikke foregår foran en skærm. Derudover har vi i år lejet
9-hullers fodboldgolf. Så mon ikke, at dette vil medføre
en masse sjov konkurrence samt teknisk snilde.
Vi har stadig meget få pladser tilbage, så vil du være
en del af EM 2020 og Askov Malt UI Fodboldskole, så
skal du skynde dig at blive tilmeldt. Hvis fodboldskolen
ikke må eller kan blive afviklet i forhold til de gældende
regler, vil alle selvfølgelig få refunderet hele beløbet.
Vi håber, at vi alle ses i uge 27 på fodboldbanerne i
Askov.
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Gymnastikopvisning
AF HEIDI ANDERSEN, AMUI GYMNASTIK

Sæsonen sluttede med en flot opvisning på Skibelund
den første fredag i marts. Tilskuerrækkerne var fyldte og
en masse glade gymnaster gik på gulvet og viste hvad
sæsonen blandt andet havde bragt.
Askov-Malts børnyogahold sørgede for at fanen kom
flot ind og startede med en fælles Solhilsen. Herefter var
Forældre/barn, Børneholdet, Springlopperne og til sidst
gæsteholdet Æ-Jungs på gulvet.
En flot aften som desværre pga. Covid19 blev slutningen
på denne gymnastiksæson.
På gensyn næste sæson!

En særlig tak til alle vores instruktører og hjælpere, som
hver uge gør en forskel på de forskellige hold
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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

e s se !

HUSK ny adr

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

ApS

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

Vi udfører alt inden for VVS, såvel nybyg som reparationsarbejde, alternativ energi, vandværker, markvanding samt specialopgaver. Få et uforpligtende tilbud...

Jelshøjvej 23, 6600 Vejen . Biltlf. 40 45 15 52 . Tlf: 75 38 15 52
E-mail: maltbaek@mail.tele.dk
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Park Allé 18 · 6600 Vejen
Tlf. 76 96 06 44

www.kht.dk

Har du brug
for kompetent
rådgivning?

Askov Akupunkturklinik og Reikihealing

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.

v/Pia Noes
Tlf.: 21761526
Søndergade 21 · 6600 Vejen · Tlf. 74 53 52 51
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Egevænget 15, Askov
6600 Vejen

Nyt fra Poul la Cour Museet:
Også på Poul la Cour Museet har vi måtte aflyse alle besøg og aktiviteter. Foreløbig gælder
det indtil 15. maj, hvorefter vi håber at være klar igen, men det vil altid være klogt at kontakte os på forhånd. Aflysningen gælder også foredraget ”En barndom i krisetider” som
skulle have været holdt 3. maj. Om alt går vel, så vil foredraget blive gennemført i september
måned. Afholdelsen vil blive annoceret i næste nummer af Virkelyst

Det mærkelige instrument, som ses til venstre, er et
passageinstrument. Instrumentet har stået i bygningen,
siden Poul la Cour gik og udførte sine forsøg på forsøgscenteret. I de sidste 20 år, hvor der har været museum
på stedet, har vi gået og flyttet rundt på instrumentet
uden at vide, hvad det hed, eller hvilken funktion det
havde.

I forbindelse med et Aarhus-besøg sidste efterår fik jeg
lyst til at se Steno Museet på Aarhus Universitet. Her
stod jeg pludseligt foran et tilsvarende instrument, som
dog var noget større og flottere end vores. Se billedet til
højre. På det tilhørende opslag var der en udførlig forklaring på instrumentets funktion.
Det er et astronomisk instrument til måling af stjernepositioner, opfundet ca. 1690 af Ole Rømer. Det består
af en kikkert, der kan drejes om en vandret akse, som
skal orienteres øst-vest. Koordinaterne for en stjerne
bestemmes af kikkertens hældning samt tidspunktet for
stjernens passage forbi kikkertens sigte.

Nye sponsorater bevilget til Poul la Cour
Museet i 2019

Poul og Christine la Cour fejrede deres sølvbryllup 2. juni 1907, og her fik de en flot sølvskål
i gave, som siden har været i familiens eje. For nogen tid siden fik vi en henvendelse fra Skjold la Cour
Mølle, som på arvingernes vegne tilbød, at skålen
blev overdraget til Poul la Cour Museet.
Vi er meget taknemmelige for gaven, som der vil
blive passet godt på. Indtil vi får lavet en sikret udstillingsboks, vil den blive opbevaret i en brand- og
tyverisikret boks et andet sted

VIRKELYST

10.000 kr. fra Møllerens Fond til restaurering af en
gammel original tegning.
13.000 kr. fra Birgit Jensens Mindefond til nyt elektrolyseudstyr til undervisning.
15.000 kr. fra Naturvidenskabsfestivalens Uddelingspulje til nyt undervisningsudstyr,
5.000 £ svarende til 41.000 kr. fra Andrew Garrad,
en tidligere Poul la Cour prisvinder,
Udover ovenstående har vi igen fået et driftstilskud
på 47.233 kr. fra Vejen Kommune.
En stor tak til alle, som har doneret et beløb til Poul
la Cour Museet.
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Coronakrisen har forandret
vores syn på tilværelsen
AF PETER VIUFF, RPÆST - FOTO: PER KJÆR

I skrivende stund er vi i slutningen af april og vores eget
land verden, offentlige institutioner og kirkerne har
været lukket ned i flere uger på grund af coronasmitten.

i stedet handlede om en helt ny måde at leve vores liv
på, en helt ny måde at arbejde på og en helt ny måde
at omgås hinanden på. Et liv, hvor vi har erkendt vores
sårbarhed og at ikke alt er muligt for os mennesker.

I begyndelsen blev mange af os grebet af panik.
Vi var ellers overbeviste om, at vi kunne skabe os et
trygt samfund og et trygt liv og så kommer der pludselig
en pandemi og det viste sig, at det var en illusion.
I begyndelsen prøvede vi at sikre os selv. Askov
Dagli´Brugs solgte på en formiddag i marts på under
tre timer mere end 80 pakker gær og flere paller med
toiletpapir. Jeg var ved at slibe et bord og skulle købe
støvmasker, men hylderne var rippede i Davidsen.
Jeg tænkte, at meget af det, der foregik, var panikagtige handlinger og jeg regnede med, at krisen hurtigt
var overstået, men jeg blev klogere. Jeg tror, de fleste af
os hurtigt fandt ud af, at det ikke var et spørgsmål om
hverken gær, toiletpapir eller støvmasker men, at det

For en pandemi er ikke et teknisk uheld men en del af
livet, - modgang er en del af tilværelsen. Mange af os
har også pludselig fået øjnene op for helt nye værdier
i vores tilværelse. Vi har ikke længere travlt med at
planlægge luksusrejser, gå til kulturelle arrangementer,
fitness, eller hænge ud på smarte caféer.
Der er pludselig helt nye og ukendte og mere nærværende og givende udfordringer, der presser sig på,
- vi skal bl.a. selv passe vores børn og selv arrangere
familiens adspredelse.
Hjemme hos os har vi aldrig været så meget sammen og
så nærværende som i denne periode. Ved aftensmaden
sidder vi ofte flere timer omkring bordet, vi er begyndt
at tale sådan rigtigt med hinanden om nærværende
emner, vi griner sammen og skændes selvfølgelig og
vi spiller spil. Børnene skal ikke hele tiden køres til det
ene og andet og alle aftenmøderne er aflyst. Jeg ser
børnefamilier gå tur og mange løber en tur med deres
lidt større børn. Det er som om corona-krisen har bragt
os sammen, - det minder lidt om gamle dage. Vi er igen
begyndt ”at komme hinanden ved”, som man sagde i
1970erne.
Vi har opdaget, at vi har en nabo og at de har tre børn
og naboen siger, at vi bare skal sige til, hvis der er noget, de kan hjælpe med.
Det er som om, stjernerne er blevet lidt klarere på himlen, nu hvor os og forurening fra biler og fabrikker ikke
længere slører dem.
Vi skal da lære af denne særlige periode og holde fast
ved de værdier og de mange gode ting, katastrofen
også har bragt med sig. Vi skal holde fast i at blive ved
med at lægge planer for dagen i familierne, leve sammen og tale med hinanden, begynde at arbejde mere
hjemmefra, - det skåner miljøet og hindrer trængsel
og ulykker på vejene og vi skal afholde aftenmøder på
Skype.
Coronakrisen må ikke gå i glemmebogen, vi skal lære
af den og vi skal aftale med hinanden, at vi ikke vender
tilbage til den hverdag, vi havde før krisen. Vi har lært,
at vi kan gøre det meget bedre end det.

Corona-krisen har lagt gaderne øde i Askov.
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SOV UDE

Nyt fra AskovSpejderne:

Sov Ude sammen med
AskovSpejder
At sove ude under stjernerne, er en
oplevelse hver gang. Den 2. maj inviterer AskovSpejder alle til, at tilbringe
en dag og en nat i det fri. Arrangementet er en del af Det Danske Spejderkorps’ initiativ, Sov Ude. Det er en
landsdækkende mærkedag, der sætter fokus på de små og store oplevelser, som friluftslivet, naturen og mørket
tilbyder.

Arrangementet begynder fra kl. 16.00
og vil vare til næste morgen, men I
kommer bare når det passer ind i jeres
tidsplan.
Vi understreger, at alle er velkomne
og vi opfordrer alle til, at tage en nat
udendørs, sammen med os – uanset
om man er barn, ung eller voksen og
om man er spejder i forvejen eller ej.
Er du under 12 år forventer vi dog
du har en voksen med, så I kan dele
oplevelsen.
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Planen er, at vi mødes og slår telte
op. Vi laver også en bivuak til dem,
der hellere vil sove med direkte kig til
stjernerne.

For dem der har lyst er der mulighed
for at spise med, lørdag aften, der vil
laves bål mad, som vi nyder sammen i
det fri, det koster 25,- kr. at spise med
lørdag aften.
Og så skal vi selvfølgelig også have
mulighed for, at lave nogle spejder aktiviteter. Vi skal have gang i bålet så vi
kan få noget aften hygge. Når tusmørket falder på, skal lommelygten frem
og vi skal på opdagelse i skoven, efter
en god nats søvn ude, er der morgenmad inden vi tager hjem igen.

Sov Ude sammen med AskovSpejder
Hvor: Spejderhuset på Ø.Skibelundvej
15, Askov.

Hvornår: Lørdag d. 2. maj fra kl. 16.00
til søndag morgen.

Pris: Det koster ikke noget at deltage,
dog tager vi 25.-kr. for spejdermaden
pr, deltager.
Medbring: Sovepose og liggeunderlag, vi har telte og materialer til bivuak.
Tilmelding til: Bo Flugt tlf.: 30270159
eller bo.askovspejder@gmail.com

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

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 i gen
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.
VIRKELYST
202001 59 eller mail:
16 velkomne til at kontakte: Gruppeleder,
I er altid
Bo Flugt tlf. MAJ
30 27
bo.askovspejder@gmail.com. Læs mere på www.askovspejder.dk
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DET SKER...

Vejen 4010 3756
Tømrerarbejde
Ny-byggeri
Glasarbejde
Reparation

Snedkerarbejde
Om- og tilbygning
Inventar
Døre og vinduer

Af Kristian la Cour

Dato

- træ, alu og plast

Kvalitetsarbejde til tiden!

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

OK STØTTER

Sløjdscenen
AskovSpejder
A.M.U.I.

Tid

Sted

Onsdag, d. 16. november
Entré: 50,- kr.

kl. 19.30

Foredragssalen

Mandag, d. 21. november
Entré: 100,- kr.

kl. 20.00

Foredragssalen

Onsdag, d. 23. november
Entré: 60,- kr.

kl. 20.00

Foredragssalen
og Spisesalen

Onsdag, d. 14. december
Entré: 60,- kr.

kl. 20.00

Festsalen

Onsdag, d. 18. januar
Entré: 60,- kr.

kl. 20.00

Festsalen

Tosdag, d. 26. januar
Entré: 50,- kr.

kl. 19.30

Foredragssalen

Onsdag, d. 15. februar
Entré: 60,- kr.

kl. 20.00

Festsalen

Onsdag,WWW.SJTEKNIK.DK
d. 14. marts
kl. 20.00
Entré: 60,- kr.

Festsalen

WWW.SJTEKNIK.DK

66

Torsdag, d. 15. marts
Entré: 50,- kr.

kl. 19.30

Foredragssalen

Tirsdag, d. 20. marts
Entré: 75,- kr.

kl. 20.00

Festsalen

Onsdag, d. 11. april
Entré: 60,- kr.

kl. 20.00

Festsalen

04-2011 Virkelyst NOVEMBER.indd 6
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www.ok.dk

Få mere info om de enkelte arrangementer på www.askov20
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Mens vi venter…
AF MICHAEL NØRSKOV, UDDELER DAGLI´BRUGSEN ASKOV

Det blev en anderledes start på foråret, vi har ikke fået
afholdt vores generalforsamling pga. Covid19, og meget
andet i samfundet er gået i stå. Vi forventer at kunne
afholde generalforsamlingen, så snart der bliver åbnet op
for muligheden. Der vil være opslag i butikken vedr. datoen for generalforsamlingen.
Vi har i samarbejde med OK kunnet udbetale i alt
28.770,23 kr. til Spejderne, A.M.U.I og Sløjdscenen. Det
er penge der bliver optjent når du tanker, køber el eller
gas gennem OK, samt er tilknyttet sponsoraftalen.
I påsken lavede vi i samarbejde med Steen Thomsen,
VATS og Støtteforeningen Askov/Malt et bankospil. Der

blev solgt 400 bankoplader, i alt 10.000 kr. som går
ubeskåret til Støtteforeningen.
Vi går ultimo april i gang med en mindre ombygning!
Der bliver installeret en ny ovn til bake off, og skabene
med brød bliver flyttet. Samtidigt rykker vi den lange reol
bag kasse 2, længere ind i butikken. Dels for at give mere
plads, men også så vi kan tage kasse 2 i brug igen, den
har været taget ud af brug pga. de 2M afstand vi skal
holde til hinanden.
Tak, for jeres opbakning i butikken og for at I viser hensyn
til hinanden og personalet.

ÅBEN ALLE UGENS DAGE 8-20
TORVET 1 · ASKOV · TLF. 7536 0708
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“Cabaret Komikken”
på Sløjdscenen
AF PER KJÆR, BESTYRELSEN

Med et øveforløb siden efteråret, blev forestillingerne opført den 28. - 29. februar samt den 1. marts.
Efter publikums reaktioner, var titlen “Cabaret Komikken” i hvertfald ikke helt forkert valgt. Der var masser
af grin og bifald fra et engageret publikum, til alle tre
forestillinger.
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Efter disse positive reaktioner, er der stor chance for at
holdet vil forsøge sig igen i næste sæson.
Opskriften med at puste nyt liv i ældre, såvel som nyere,
kendte og mindre kendte revytekster, har vist sig i høj
grad at være bæredygtig, - og det er vel netop genbrug
nutiden efterspørger.

MAJ 2020

Generalforsamlingen
AF PER KJÆR, BESTYRELSEN

Sløjdscenen har mandag den 26. februar afholdt sin ordinære generalforsamling, hvor der bla. var
skiftedag for en del af bestyrelsen.
Den efterfølgende konstituering, gav følgende fordeling
af rollerne:
Formand: Maria Christiane Tamberg Andersen
Næstformand og dramaturgi børn: Simon Carlsen
Sekretær: Kirsten Bøgh Fuglø
Dramaturgi voksne: Kathrine Cecillia Poulsen
Dramaturgi unge: Jeppe Høll Nielsen
Webmaster: Michael Bang Jeppesen
Teknik og foto: Per Kjær
Kasserer udenfor bestyrelsen: Linda Ann Viuf
1. Suppleant: Frands A. Lomholt
2. Suppleant: Lillian Schmidt
Med passende portion nyt blod i bestyrelsen, føler vi os
hermed godt rustet til at gå fremtiden i møde. Der skal
herfra lyde en stor tak til Helle, og ikke mindst til Lillian,
der forlod kassererposten, efter meget lang og tro tjeneste.

COVID-19

Sløjdscenen er jo, som alle andre foreninger, påvirket af denne pandemi. Vi har måttet aflyse hele vort
forårsprogram, - og ved ikke i skrivende stund noget
om, hvornår det kan blive “dagligdag” for os igen.
Da vi ikke kan informere om sæsonstart eller andet
nu, må vi henvise til vor hjemmeside: sloejdscenen.
dk og Facebook: Sløjdscenen, Askov. Her vil vi bringe
opdateringer, så snart der er noget konkret at skrive
om.
Per Kjær
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Der åbnes langsomt op for
udendørs idrætsaktiviteter
AF KRIS VETTER, REDAKTØR VIRKELYST - FOTO: PER KJÆR

Motionsforeninger lemper corona-regler, men
fodbold er desværre endnu ikke omfattet af
genåbningsplanerne på idrætsområdet.
Så længe de officielle anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen overholdes, kan du atter betræde grønsværen og
grusbanen - og få dagens omgang motion (blandt andet
tennis og golf).
Seneste nyt i skrivende stund (300420) er, at Danmarks
Idrætsforbund (DIF) og Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI) igen har åbnet op for, at man kan dyrke
sport, så længe det foregår udendørs, uden for meget
kropskontakt og i grupper på færre end 10 personer.
Og det åbner netop op for sportsgrene som golf, tennis,
kajak og SUP, der alle kan dyrkes på netop denne måde.
Hvis man ønsker at dyrke idræt i et DIF- eller DGI-regi,
skal følgende regler fra Sundhedsstyrelsen være overholdt:
• At man ikke må samles flere end 10 personer.
• At man skal holde en afstand på 2 meter til andre
personer.
• At man er særlig opmærksom på håndhygiejne –
brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske
hænder med vand og sæbe.
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• At host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde.
• At man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som fx feber, hoste, muskelømhed – og gå
straks hjem selv ved milde symptomer.
Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen.
Hvis der i forbindelse med træning og brug af faciliteter
benyttes rekvisitter (f.els ketcher eller golfkøller), anbefales det, at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvis dette ikke er muligt, skal der være særskilt
opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader,
hver gang en person afslutter brugen af en rekvisit.
Med hensyn til fodbold afventer man regler for gradvis
åbning på dette område også.
Forventningen er, at man indenfor kort tid, må træne
udendørs, da undersøgelser viser minimal sundhedsrisiko herved.
Det forudsættes, at klubhuse og fælles omklædningsog badefaciliteter stadig ikke er tilgængelige.
Kilde: Sundhedsstyrelsen / DGI
De nye anbefalinger kommer, efter Sundhedsstyrelsen
mandag den 27.4 udsendte nye vejledninger på området
- på coronasmitte.dk.
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Aktivitetskalender

AKTIVITETER PÅ BIRKELY
Nov. - dec. - jan. 2008/09

FASTE AKTIVITETER
Hver mandag

Aktivitet
Hver mandag
Tirsdage i ulige uger

Hyggeligt
samvær,
Hver tirsdag
Hver onsdag samvær,
Hyggeligt
Hver torsdag

Ide og kreativitet
Hyggeeftermiddag med bl.a. kortspil, billard, håndarbejde
Tur i brugsen 10 kr.
klippe,
klistre
Skubbeholdet
Åben aktivitet
i Birkestuen
kortspil
og hobbyarbejde
Gymnastik – siddende på stol

Tur til Dagli`Brugsen
9/9)

er

.

.

.

.

JUNI 2020

Kl. 10.00-11.30
Kl. 13.00-16.00
Kl. 10.00
10.00 Kl.
- 11.30
14.30
10.00-11.30
13.00 Kl.
- 17.00
Kl. 10.00-11.00

Tid

10.00

Onsdag d.3. juni
Motionsgymnastik
v /Gudstjeneste
Elva Thuesen

14.30
09:00Kl.
- 10:00
Fredag d.5. juni
Fredagshygge for beboere og personale på Birkely
Kl. 10.00
Gudstjeneste
14.30 Kl. 14.30
Onsdag d.10. juni
Sang med Mads
Onsdag d.17. juni
Gudstjeneste
Banko
eller sang
14.30 Kl. 14.30
Torsdag d.18. juni
¨De hylende hunde¨. Underholdning arrangeret af Birkely’s venner. Mere Info. senere.Kl. 14.30
Onsdag d.24. juni
Banko siddende på stol
14.30
Motionsgruppe,
gymnastik
10.00 Kl.
- 11.30
Torsdag d.25. juni
Idrætsdag sammen med Askov/Malt børnehave
Kl. 10.00

Impulsgruppe
JULI 2020

Onsdag d.1. juli
Fredag d.3. juli
Pasgaard
Fredag d.10.tøj
juli
Onsdag d.15. juli
Gudstjeneste
Onsdag d.22. juli
Efterårsfest
Onsdag d.29. juli

10.00 - 11.30

Gudstjenestearrangementer
Øvrige
Fredagshygge
Terningespil
Gudstjeneste
Banko
Gudstjeneste

14.00
14.30
17.30

Kl.14.30
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 14.30
Kl. 14.30
Kl. 14.30

AUGUST 2020
Generalforsamling
Brugerrådet

14.00

Onsdag d.. august
Sang med Mads
GOBI
viser
sengetæpper
og meget andet
Fredag d.7. august
Fredagshygge for beboere og personale på Birkely
Onsdag
Gudstjeneste
Ud
i detd.12.
blåaugust

09.30 Kl. 10.00

Ud i det blå - Baslund

14.30

Pensionistorkestret spiller

14.00

Ud i det blå

09.30

Vi pynter til jul

Vejen Garden spiller
Julemarked på Birkely

Ændringer kan forekomme

14.30

Gudstjeneste med altergang

Ud i det blå

09.30 Kl. 14.30
14.30

Sang - Mads spiller

Julebanko

?

Kl. 14.30

09.30
14.30

Har du brug for skiltning
09.30
i en coronatid? 17.00

Elipo viser sko, dyner og meget andet

- 16.00
Vi leverer alle former for skiltning - 10.00
roll ups,
bannere,
posters, skilte, streamers og meget 09.30
andet...

Gudstjeneste

Dit lokale reklamebureau...

Ud i det blå - Baslund

14.30

Vi laver dekoretioner. Medbring din egen skål, gran m.m. Lillian hjælper
Studio 73 underholder

www.vmarketing.dk

Vejen Mandskor synger
Julesange synges - Mads spiller
Ud i det blå

14.30
09.00
Tlf. 73 84 85 45

14.00
19.00
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14.30
14.30
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TØMRER- OG SNEDKERARBEJDE
DØRE OG VINDUER
G LA S
NYBYGNING
OMBYGNING
PA R CEL HUSE

BASLUND 87 · 6600 VEJEN · MAIL@OLELAUTRUP.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

Hold din fest på
Hotel Skibelund Krat

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.

Fest til fastpris
fra

Deltag
gratis
de
første
to
gange
!

Læs mere på www.vejenic.dk

KUN 529,-

askov polster
Installation af naturgasanlæg
alt i polstring til private og erhverv
Gasservice
Morten lund thomsen
Ventilationsanlæg
Solvarmeanlæg
MoBIl 60 15 68 75
Blikkenslagerarbejde

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

www.askovpolster.dk · morten@askovpolster.dk
Jelshøjvej 27 6600 Vejen
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FORENINGSNØGLEN
AMUI:

ASKOV/MALT JAGTFORENING:

Formand:
Kasserer:
Medlem:

Jesper W. Damkjær
Helle Poder
Marianne Brink-Hansen
Pernille Cramer
Henrik Skov-Ørum
Suppleant 1: Lars Thomsen
Suppleant 2: Thomas B Christensen

40 76 36 90
21 22 79 73
40 54 61 08
28 95 57 36

21 78 17 27

Formand:
Kasserer:

PR/Info:
Suppleant:

BADMINTONUDVALGET:
AMUI mangler frivillige til Udvalget

Frank Thomsen
Vibeke Storm
Klaus Brink Hansen
Lea Løvendahl

20 97 24 70
40 57 49 97
40 16 15 81
30 11 91 82

BOLDRUMSANSVARLIG:
Klaus Brink-Hansen

40 16 15 81

GYMNASTIKUDVALGET:
Formand:

Heidi Andersen
Anette Ørnskov Rønsch
Louise Søgaard

51 23 02 34
27 80 30 75
24 67 93 76

VOLLEYBALLUDVALGET:
Formand:

Louise Vindbjerg Fasting

20 67 75 45

SPONSORUDVALG:
AMUI mangler frivillige til Udvalget
BYFESTUDVALG:
Kim Poder
Morten Nielsen
Josephine N. Berthelsen
Lene Villaume Meyer
Bente Widding Damkjær

22 34 41 21
51 61 39 63
22 12 05 50
29 91 52 78
50 94 74 73

ØVRIGE FORENINGER:
ASKOV BRUGSFORENING:

Suppleant:

21 70 37 09
27 11 11 14
61 65 36 69
22 45 76 38
25 25 66 00
21 24 66 33

Næstfmd og
hjemmeside:
Sekretær og
Facebook:
Kasserer:
Best. medl.:
Best. medl.:
Best. medl.:

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

ASKOV KIRKE - MENIGHEDSRÅDET:
Formand:
Preben Simonsen
Næstfmd: Hanne Johansen
Kasserer:
Erling Glitrup
Medlem:
Helle Barnhøj
Kirkeværge: Ulla Henningsen
Kontaktpers: Beata Fabricius
Fmd. f. valgbestyrelsen: Kirsten Bøgh Fuglø

Kasserer:

31 51 19 00
40 41 36 63
61 68 40 80
23 62 24 14
75 38 41 38

Næstfmd:
Sekretær:

ASKOVSPEJDER:
Formand:
Christian Ballisager
Kasserer:
Henning Rose
Gruppeleder: Bo Flugt Sørensen
bo.askovspejder@gmail.com
Mikroleder: Betina Hansen
Minileder: Christina Håkansson
Juniorleder: Kristina Nielsen
Tropleder: Doris Petersen
FamilieSpejd: Maria Ravnborg
Hjemmeside: www.askovspejder.dk

22 27 21 88

Suppleant:

Niels Bo Jørgensen
Maltvej 7, Askov
Inge Lis Dalsgaard
Egevænget 12, Askov
Leif Poulsen, Ribe
Per Lindegaard Jensen
Lars Pilegaard
Kurt Pedersen
Anton Wienberg, Vejen

24 66 71 72
75 36 07 91
30 91 43 38
21 26 64 81
86 22 67 00
26 77 44 75
24 27 26 14

Formand:
Tkn. ansv.

Sekretær:

Helge Petersen
Damhus 44, Askov
Christian Dahl
Ø. Skibelundvej 17, Askov
Kurt Pedersen
Damhus 60, Askov
Hanne Lützen
Egevænget 39, Askov.
Per Lindegaard Jensen
Ø. Skibelundvej 39, Askov

25 39 58 54
26 98 31 02
24 25 24 59
25 30 73 84
41 12 76 02

23 34 63 24
23 27 57 10
26 77 44 75
25 25 66 00
21 26 64 81

BIRKELY’S VENNER:
Formand:

Næstfmd:

Pr. ansvarlig:
Best. medl.:
Suppleanter:

Plejec. repr.

Ellen Thomsen
Dammen 12, Askov
ellenogbjarne@bbsyd.dk
Andora Munk
andoramunk@mail.com
Ingrid Thomsen
ingridogvagn@live.dk
Birgit Okholm
baslund1@vejen-net.dk
Inge Kristensen
ingerbork@live.dk
John Bay
johnbayaskov@gmail.com
Rikard Hansen
baslund1@vejen-net.dk
Inge Merete Lind
iml@vejenkom.dk

SLØJDSCENEN:
Formand:
Næstfmd:
Kasserer:
Sekretær:
Dramaturgi
børn:
Dramaturgi
voksne:
Dramaturgi
unge:
Webmaster:
Teknik/foto:

Maria Christiane T. Andersen
Simon Carlsen
Linda Ann Viuf
(udenfor bestyrelsen)
Kirsten Bøgh Fuglø

53 37 92 58
27 64 28 49
25 14 33 36

Simon Carlsen

27 64 28 49

Kathrine Cecillia Poulsen

26 80 44 32

Jeppe Høll Nielsen
Michael Bang Jeppesen
Per Kjær

41 17 08 99
20 49 52 42
20 11 57 10

22 63 15 57

20 60 70 35
20 89 35 22
30 27 01 59

ASKOV VANDVÆRK:

Kasserer
ASKOV BYLAUG:
Formand:

26 79 30 67

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

Kasserer:

Bente Christiansen
Henrik Villaume Meyer
Svend Conrad-Petersen
Lone Teilmann
Hanne Lützen
Katrine Lykke Ballisager

Formand:

ASKOV SKOLEKREDS:

Tkn. ansv.

WWW.AMUI.DK

Formand:
Næstfmd.:
Referent:
Øvrige:

20 97 39 85

Formand:

FODBOLDUDVALGET:
Formand:

POUL LA COUR MUSEETS VENNER:

Ole Lautrup
Baslund 87, Askov
Tom Hansen
Byagervej 65, Brørup
Allan Schmidt Hansen
Søren T. Thorsen
Finn Østergaard
Lars Wagner
Dennis Sørensen

75 36 15 06
20 73 67 20
20 35 46 41
53 62 24 43
40 95 23 04
23 45 71 91
21 79 13 39
22 98 18 05
79 96 57 06

ANNONCØRLISTE:
Askov Fodpleje
20 14 55 60
Askov/Malt Jagtforening
61 68 40 80
Askov Polster		
60 15 68 75
Askov Slagterforretning
75 36 07 20
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
75 36 22 44
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
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

FAMILIE & SAMFUND - ASKOV LOKALFORENING:
Formand:

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

AUGUST

OKTOBER

GENERALFORSAMLING
Torsdag den 14. maj kl. 19.00
Hvor: Askov Højskole
Arrangør: Askov Brugsforening

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

SOV UDE
Lørdag den 17. oktober, kl. 16.00
Hvor: Spejderhuset
Arrangør: AskovSpejder

BESØG PÅ ASKOV FORSØGSSTATION
Mandag den 25. maj kl. 19.00
Hvor: Askov Forsøgsstation
Arrangør: Askov Bylaug

JUNI
SANKT HANS
Tirsdag den 23. juni kl. 17.00
Hvor: Ved Dammen
Arrangør: Askov Bylaug
FODBOLDSKOLE
Uge 27
Hvor: Askov Stadion
Arrangør: AMUI Fodbold

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

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

