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LEDER FEBRUAR 2021
Rigtig godt nytår!

VIRKELYST

Så ramte vi 2021, året hvor vi alle havde håbet på vi ikke skulle forholde os
til Covid-19, men sådan gik det desværre ikke helt!
2021 starter med endnu en nedlukning af landet og denne nedlukning rammer selvsagt også AMUI. Fodboldbanerne ligger øde hen og idrætshallen
er gabende tom…..øv!

VIRKELYST

2020 var aflysningernes år, det ramte vores årlige byfest, fodboldskolen og
Martinsen cup. Arrangementer som alle betyder meget for vores idrætsforening og vores lille lokalsamfund. Vi har søgt Corona-hjælpepakker som
et lille plaster på såret for de manglende indtægter.
Ingen af os kan spå om fremtiden og vi ved endnu ikke hvilken indflydelse
Covid-19 får for vores arrangementer i 2021, men vi krydser alle fingre for
at dette år bliver helt anderledes. Tilmeldingen til fodbolsskolen er åben og
Henrik, Frank, Klaus og alle de andre frivillige er klar til forhåbentlig, at få
lov til, at gennemføre i år.
Gymnastikudvalget vil også gerne komme med en opfordring til dig der går
med en trænerspirer i maven. Kunne du have lyst til, at være gymnastiktræner i AMUI, så må du meget gerne kontakte formand Heidi Andersen
på telefon 51230234.
Selvom vores aktiviteter holder pause for en stund, så arbejdes der stadig i
kulisserne. Selvom vi lige nu ikke kan mødes fysisk, så kan meget af vores
arbejde heldigvis klares via elektroniske platforme. Udvalgene arbejder på
en forhåbentlig snarlig opstart af alle vores aktiviteter og vi i bestyrelsen,
arbejder på, at holde foreningen kørende efter bedste evne. Vi har haft
store udfordringer med, at finde frivillige der ville tage del i bestyrelsesarbejdet, men nu er det lykkes os at få en fuldtallig bestyrelse, hvilket vi er
meget glade for.
Bestyrelsen består nu af:
Henrik Skov-Ørum, formand
Helle Poder, kasserer
Henriette Dollerup Tarp, medlem
Pernille Cramer, medlem
Line Schilling Nissen Udbye, medlem
Marianne Brink-Hansen, medlem.
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››› - fortsat fra side 2
Et af de projekter vi lige pt. Har travlt med er, at få lanceret
AMUIs nye hjemmeside, den gamle har aftjent sin værnepligt og trængte i den grad til en opgradering.
Vi har også lavet nogle opgraderinger på vores multibane, desværre med baggrund i, at vi har oplevet en del
hærværk. Det koster foreningen penge at udbedre div.
skader, penge vi rigtig gerne ville have brugt på noget
andet, til gavn for vores børn og unge. Vi synes naturligvis det er fantastisk, at multibanen bliver brugt, men vi
vil også opfordre alle til, at behandle tingene ordentligt.
AMUI er en forening der er drevet af frivillige, det gælder
medlemmerne i udvalgene og i bestyrelsen og det gælder
alle trænerne. En stor tak skal lyde til alle jer, der hver dag
gør en forskel for vores børn unge. Det har ikke været
nemt i denne corona-tid hvor I også er blevet konfronteret med mange frustrationer over nedlukningen, en
nedlukning vi desværre ikke har nogen indflydelse på.
Med ønsket om at vi snart får lov til, at åbne op for vores
aktiviteter igen, siger bestyrelsen tak til alle jer der fortsat
støtter idrætten i AMUI.

De gamle træer
AF ELSE FLANSMOSE, FORMAND FOR ASKOV BYLAUG

Det gamle træ, o, lad det stå,
indtil det dør af ælde.
Så mange ting det husker på,
hvad kan det ikke melde.
Vi det så fuldt med blomster så,
de friske grene hælde.
Det gamle træ, o, lad det stå,
det må I ikke fælde!
Tekst: H.C. Andersen
12. december 1893 startede forskønnelsesudvalget i
Askov træplantningen rundt om dammen i Askov.
28. januar 2021 havde vi møde med Vej og Park fra Vejen
Kommune om sygdomsramte kastanjetræer ved dammen i Askov.

Hilsen bestyrelsen i AMUI
6 af de store flotte kastanjetræer er nu så syge at de
må ”lade livet” sammen med et Lindetræ. Ikke nogen
rar beslutning at være en del af, men... - sikkerheden i
forhold til at store grene kan knække af de syge træer,
og ramme forbipasserende er dog værre. Så med tårer
i øjenkrogen måtte vi acceptere tingenes tilstand og ja,
træer kan jo også blive gamle, svage og sygelige.
Der vil helt sikkert blive plantet nye træer, men i første
omgang afventer vi udviklingen af en ny Bymidte.
Vi forventer at træfældningen påbegyndes i starten af
marts måned. Når vi kender den endelige dato lægger vi
den på www.askovby.dk og på Bylaugets facebook side.
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Håndværker ”Tilbud”

Jeg har mere tid, end jeg kan bruge,
så skal du ha’ spændt en skrue,
eller har du en dør, der knirker,
måske en maskine der ikke virker.
Eller skal der forlænges en ledning,
så ring bare til Henning
på 71 78 24 60 –
så bli’r du igen tilfreds

Vejen 4010 3756
Tømrerarbejde
Ny-byggeri
Glasarbejde
Reparation

Snedkerarbejde
Om- og tilbygning
Inventar
Døre og vinduer
- træ, alu og plast

Kvalitetsarbejde til tiden!

OK STØTTER

Sløjdscenen
AskovSpejder
A.M.U.I.

WWW.SJTEKNIK.DK
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www.ok.dk

Grafisk
Grafisk opsætning
- fra idé til færdig tryk!

Tryk
Tryk af alt lige fra
visitkort til større
produktioner

Journalistik

Rådgivning

Journalistisk arbejde
- artikler og pressemeddelser incl.
fotooptagelse

Rådgivning og kurser
i salg og markedsføring
- gi’r ledelse og medarbejdere et boost!

Web
Produktion af websider
i brugervenligt
CMS system

Kontakt os for et uforpligtende tilbud på din næste opgave
Vmarketing · Ådalen 7C · 6600 Vejen · Tlf. 73 84 85 45 · kv@vmarketing.dk · www.vmarketing.dk
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Generalforsamling
i Askov Bylaug
Foreningens årlige generalforsamling var programsat til afholdelse den 28. januar 2021. Her griber
coronaen igen forstyrrende ind, så vi har valgt i
første omgang af flytte generalforsamlingen til

ONSDAG DEN 24. MARTS 2021
Hvis ikke Coronasituationen er ændret markant til
den tid, vender bestyrelsen tilbage med en ny plan.
Følg med på foreningens hjemmeside og Facebook
samt opslag i Dagli´Brugsen.

Godt nytår
FOTO: PER KJÆR

Askov Bylaug ønsker alle et godt nytår med håbet om,
at vi i løbet af nogen tid igen kan mødes til byens forskellige aktiviteter

Juletræstænding på
Torvet i Askov 2020
AF: ELSE FLANSMOSE, FORMAND ASKOV BYLAUG

Alt var tilrettelagt til en festlig juletræstænding på Torvet
i Askov. Der var købt nye lys ind til både store og små
juletræer og Vejen Kommune havde såmænd også fået
lavet nyt strømudtræk til de små juletræer ved Dammen.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmer
og/eller bestyrelsen
4. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af
revisorer og bestyrelsen
5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af
medlemskontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
Nis Peter Schultz (modtager ikke genvalg)
Eric Ravn (modtager genvalg)
Ditte Schaldemose Straarup (modtager genvalg)
Else Flansmose (modtager genvalg)
7. Valg af 2 suppleanter
På valg er:
Annalise Andersen
Ellen Svensson
8. Valg af 2 revissorer
På valg er:
Henning Rose
Revisorsuppleant:
Peter Johansen
9. Eventuelt
Diskussionspunkter: Nye tiltag i Askov, som
Bylaugets medlemmer ønsker, at bestyrelsen skal
fokusere på i det kommende år.

Men ak, så kom Corona igen i vejen med stramme
forsamlingsforbud, så vi måtte sende afbud til Vejen
Garden og kirken og finde en alternativ måde at få
festligholdt starten på julemåneden.
Heldigvis har vi jo nogle yderst aktive borgere i byen,
som gerne vil gøre en indsats for hyggen og sammenholdet. Vi sender en kæmpe tak til Askov Event, som
tilbød et samarbejde omkring juletræstænding og
Stjernestøv over Askov. Askov Event har om nogen gjort
en forskel for Askov, håber vi kan gentage samarbejdet
på et senere tidspunkt
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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.
WWW.SJTEKNIK.DK

Fest til fastpris
fra

Deltag
gratis
de
første
to
gange
!

Læs mere på www.vejenic.dk

KUN 529,-
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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

04-2011 Virkelyst NOVEMBER.indd 6

www.askovpolster.dk · morten@askovpolster.dk
Jelshøjvej 27 6600 Vejen
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Kontingent til Askov Bylaug
AF: BESTYRELSEN FOR ASKOV BYLAUG · FOTO: PER KJÆR

Så nærmer vi os tiden for fornyelse af medlemskabet af
Askov Bylaug. I løbet af uge 4/5 udsender bylauget elektroniske fakturaer til ca. 300 husstande i Askov. Disse
husstande har accepteret den elektroniske påmindelse
om fornyelse af kontingentet. Vores håb er, at der er dobbelt så mange husstande i Askov og omegn som ønsker
medlemskab.

Medlemskab af Askov Bylaug
Askov Bylaugs aktiviteter koster penge at afholde, og
derfor er medlemskabet af vital betydning for foreningen. Pengene går dels til dækning af de løbende udgifter,
men også til at kunne gennemføre større projekter (fx
byudvikling) over en årrække.
Derfor opfordres alle til at tegne medlemskab af Askov
Bylaug, som for 2021 udgør:
Enlige....................................................................75 kr.
Husstand med mere end én person...................... 150 kr.
Virksomheder......................................................300 kr.
Askov Bylaug udsender hvert år i januar måned en faktura til indbetaling af medlemskontingent.
Betaling af faktura giver medlemskab af Askov Bylaug fra
datoen for indbetaling i indeværende år til og med datoen for afholdt generalforsamling næste år.
Ønsker man ikke fremover at modtage faktura, fordi man
ikke ønsker at være medlem, eller fordi vi fejlagtigt har
sendt fakturaen til dig, så send venligst en mail til askovbylaug@gmail.com med besked om at blive slettet på
listen.

Medlemskabet kan tegnes på flere måder:
• Overførsel til foreningens bankkonto i Nordea
– reg. nr. 9421 kontonummer 7323 002 500
• Overførsel via MobilePay – 21973 (fem cifre)
• Ved kontant betaling til kasserer eller et andet
bestyrelsesmedlem

Se i øvrigt vores hjemmeside www.askovby.dk for
nærmere oplysning om medlemskab.
Uanset betalingsform vil vi meget gerne have oplyst navn,
adresse og mail.
Spørgsmål vedrørende medlemskab kan rettes til foreningens kasserer eller et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Du kan også sende din besked på askovbylaug@gmail.
com

Askov Bylaugs sæsonprogram 2021-2022
AF: ELSE FLANSMOSE, FORMAND ASKOV BYLAUG · FOTO: PER KJÆR

Askov Bylaugs nye sæsonprogram er tæt på at være klar
til at gå i trykken. Programmet vil blive husstandsomdelt i
perioden medio februar – medio marts 2021.
Programmet omdeles i Askov og Malt samt på Mannehøj, Kongehøj, Kongevænget og Kongstedgårds Allé.
Hvis I ikke har modtaget programmet ved udgangen af
marts 2021 kontakt da venligst en af bestyrelsesmedlemmerne.
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• Solafskærmning
iser
• Boligtekstiler
skærmning
tekstiler

RÅDGIVNING INDENFOR AGRO
OG AGRORELATEREDE VIRKSOMHEDER

-en del af Botex kæden
-en del af Botex kæden

• •Gardiner
Gardiner
• •Markiser
Markiser
Solafskærmning
• •Solafskærmning
Boligtekstiler
• •Boligtekstiler

Kristian Hedeager Nielsen
Rølkjær 39, Askov, 6600 Vejen
Mobil: 60 85 43 60
kristian@hedeagerconsult.dk
www.hedeagerconsult.dk

Industri
Hvidevarer
Tele/data

El-installationer
Alarmer
Comfort
DøgnVagt

Vejen · 75 36 06 11 · it-el.dk · mail@it-el.dk

Åbningstider i butikken:
Mandag-onsdag kl. 10-16 · Torsdag kl. 10-19

Ådalen 5 · 6600 Vejen · Tlf. 75 36 20 48

kimsgardiner.dk
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Vejen Kommune har udarbejdet
nyt forslag
Cykelruteplan
2021-2024 til
skal Cykelruteplan
erstatte den nuværende Cykelruteplan 2016-2019.
Vejen Kommune har udarbejdet nyt forslag til Cykelruteplan 2021-2024.
AF NIS PETER SCHULTZ, NÆSTFORMAND ASKOV BYLAUG

Forslaget
er godkendt af Vejen Byråd den 12-01-2021.
Cykelruteplan 2021-2024 skal erstatte den nuværende
Vil den foreslåede sti blive brugt som alle håber – eller
Cykelruteplan 2016-2019.

vil cyklisterne (de skolesøgende børn), som det er nor-

Cykelruteplan 2021-2024 sendes i offentlig høring indtil
den 24-02-2021.

ny cykelsti?

Askov Bylaug er straks gået i gang med at udarbejde indsigelse / forslag i samarbejde med byens borgere.

en udløbet og et høringssvar er indsendt. Forhåbentlig er
der fundet en god løsning til gavn for byens små og store
borgere.

Forslaget
er godkendt af Vejen
Byråd den
12-01-2021.
vælge den nemmeste
og korteste vej?cykelsti
Hvad kan nord
Indeholdt
i forslaget
er (som
skitsen
ovenformalt,
illustrerer):
Dobbeltrettet
Indeholdt i forslaget er (som skitsen ovenfor illustrerer):
der gøres for, at boligområderne Rølkjær, Egevænget og
om Askov
medcykelsti
høj nord
prioritet.
Dobbeltrettet
om Askov med høj prioritet.
Baslund ikke fortsat bliver valgt som cykelvej fremfor en

Cykelruteplan 2021-2024 sendes i offentlig høring
indtilafden
24-02-2021.
Når denne udgave
Virkelyst
udkommer, er høringsfasDen foreslåede linjeføring er ikke uproblematisk. Alle vil

gerne have
cykelstier.
Det vil
vi også imed
Askov -at udarbejde indsigelse / forslag i samarbejd
Askovaltid
Bylaug
er nye
straks
gået
i gang
men de skal være brugbare for de fleste.
med byens borgere.

Den foreslåede linjeføring ikke uproblematisk. Alle vil altid gerne have nye
cykelstier. Det vil vi også i Askov - men de skal være brugbare for de fleste.
Vil den foreslåede sti blive brugt som alle håber – eller vil cyklisterne (de
skolesøgende børn), som det er normalt, vælge den nemmeste og korteste vej?
Hvad kan der gøres for, at boligområderne Rølkjær, Egevænget og Baslund ikke
fortsat bliver valgt som cykelvej fremfor en ny cykelsti?

Når denne udgave af Virkelyst udkommer, er høringsfasen udløbet og et høringssvar
er indsendt. Forhåbentlig er der fundet en god løsning til gavn for byens små og
store borgere.
VIRKELYST
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Da landet lukkede ned,
lukkede andre op for ideerne
– også i Askov
AF MAIKEN FRIIS KRÜGER, STØTTEFORENINGEN

I løbet af kort tid blev AskovEvent en realitet
Nedlukning af foreningsliv, fitness, kultur og andre sociale aktiviteter fik modspil og idéerne fik frit løb, da en
lille gruppe på tre tilfældigt fandt sammen og funderede
over, hvad de kunne gøre for at sprede glæde og fastholde det særlige sammenhold, der er i Askov og omegn.

Massiv opbakning fra erhvervslivet sikrer et
stort overskud
AskovEvent er bygget på frivillighed. På den måde sikrer
trekløveret sig en vigtig støtte og et stærkt ejerskab både
fra borgere i og omkring Askov, foreninger og ikke mindst

Trekløveret består af de lokale ildsjæle Elisabeth Holberg,
Maiken Friis Krüger og Steen Thomsen. De har ikke lavet
noget sammen før, men med deres vidt forskellige kompetencer og en fantastisk kemi spiller de godt sammen.
Og så har de ét fælles mål: De vil gøre en forskel for
borgere med tilhørsforhold til Askov ved at skabe aktiviteter indenfor de rammer, som området har til rådighed.
Og aktiviteterne skal skabe glæde!
- Den årlige byfest i Askov var aflyst, og det ville gøre
økonomisk ondt på foreningerne i byen. Derfor ville vi
lave et støttearrangement, hvor overskuddet kom netop
disse foreninger til gode, fortæller Steen Thomsen.

Opbakningen gav trekløveret blod på tanden
På kort tid fik AskovEvent stablet Drive in arrangementet
”Bio, Båt og Singalong” på benene med stor opbakning
fra borgere. Men især erhvervslivets støtte var overvældende. Det gav gruppen blod på tanden til endnu et arrangement, der blev afviklet den sidste lørdag i november
2020.
En ting er at tjene penge til foreningslivet. En anden er at
sprede glæde og sammenhold blandt beboerne i byen uanset alder.
Derfor valgte AskovEvent at inddrage Plejecenter Birkely
i arrangementet ”Stjernestøv, Julebanko og Fællessang”
op mod 1. advent.
Med de knap 1000 flotte stjerner, der blev købt, flettet
og hængt op sammen med julelys i træerne foran Plejecentret, blev stedet indhyllet i stjernestøv i hele december
måned til glæde og gavn for hele byen.
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Generalforsamling
i Støtteforeningen
Støtteforeningen afholder generalforsamling

TIRSDAG DEN 30. MARTS KL. 19.30
mødelokalet hos Frisesdahl, Estrupvej 17, Askov.
Såfremt der er forsamlingsrestriktioner afholdes
generalforsamlingen online - hold øje med Støtteforeningen Askov/Malt på Facebook eller støtteforening.dk for yderligere info.
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- Herfra skal lyde en kæmpe tak for den store opbakning
og de mange rosende ord undervejs. Det har givet os
energi til arbejdet og mon ikke, at vi finder på noget igen
i 2021, slutter Maiken Friis Krüger af imens hun skælmsk
smiler de to andre.

Såfremt der er forsamlingsrestriktioner afholdes
den ekstra ordinær generalforsamling online - hold
øje med Støtteforeningen Askov/Malt på Facebook
eller støtteforening.dk for yderligere info.

SA

40 års
JUBILÆUMSLØB

V-

Trekløveret har svært ved at præcisere, hvor mange
borgere, der har deltaget undervejs, men de vurderer, at
mere end 1.000 borgere har været aktive på den ene eller
anden måde. Lige fra lokale foreninger, familiemedlemmer, provst Peter Viuff, de dygtige sangere i Askov Rytmiske kor samt Thilde Damm og Nikolaj Hansen.

Da bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer, indkaldes hermed også til ekstraordinær generalforsamling onsdag den 14. april kl. 19.30 i mødelokalet hos Frisesdahl, Estrupvej 17, 6600 Vejen.

RBE

O

- Alt dette har ikke kunnet lade sig gøre uden den massive opbakning, som vi er blevet mødt med fra de mange
lokale butikker og virksomheder, fortæller Elisabeth Holberg. Her har vi mærket vi en helt speciel stor velvilje til
at kunne bidrage.

STØ

det lokale erhvervsliv. AskovEvent er et arbejdende udvalg under Støtteforeningen Askov/Malt, og al overskud
fra gruppens arrangementer tilfalder således foreningen.
Sammen, hver for sig, har AskovEvent således kunnet
overføre i alt 55.000 kr. til Støtteforeningen for Askov/
Malt i 2020.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
(senest 8 dage før generalforsamlingen)
6. Valg
7. Eventuelt

JDE I A

SK

40 års jubilæum

Lørdag den 20. marts
Gang, løb, cykling eller MTB
- alle kan være med!
Læs mere på Facebook eller vores hjemmeside
“Aktiv sammen og hver for sig”

VIRKELYST

Støtteforeningen har 40 års jubilæum i 2021 – vi
håber, at vi kan fejre det sammen til en kæmpe
jubilæumsfest til efteråret

FEBRUAR 2021
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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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En gymnastiksæson vi aldrig
vil glemme...
AF HEIDI ANDERSEN, AMUI GYMNASTIK

Afstand, sprit, rengøring og nedlukning er nogle af de
ord der har fyldt meget denne sæson. Som resten af
verden er også fritidslivet meget påvirket af COVID-19
situationen. Vi kom godt fra start denne sæson - takket
være vores instruktører som tog de gældende restriktioner og den ekstra rengøring super flot!
Før jul måtte vi sammen med skolerne med kort varsel
sige “god juleferie” til hinanden og med uvished om
hvornår “på gensyn” vil blive? Vi har hele sæsonen fulgt
DGI’s gældende retningslinjer for gymnastikken. I skrivende stund er alt foreningsliv lukket ned.

VIRKELYST

I dette nummer plejer vi at offentliggøre dato og vores
program til AMUI Gymnastiks forårsopvisning. Men som
for alle andre gymnastikforeninger, er det stadig uvist
om det bliver muligt at gennemføre en opvisning.
Bevægelse er vigtigt! Og derfor ser vi meget frem til at
byde velkommen igen i salen og på Skibelund. Så lad os
alle stå sammen - hver for sig, således vi kan få en normal hverdag igen. Og foreningslivet igen kan blomstre!

FEBRUAR 2021
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ALT FOR DIG
- DE GRØNNE ER PÅ VEJ
•
•
•
•
•
•
24
•
•

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

Tlf. 30 29 31 00

04-2011 Virkelyst NOVEMBER.indd 24

01-11-2011 22:07:15

Se mere på www.frisesdahl.dk

Estrupvej 17 · Askov · 6600 Vejen · Tlf. 7536 0743

26
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01-11-2011 22:07:48

ÅBEN ALLE UGENS DAGE 8-20
TORVET 1 · ASKOV · TLF. 7536 0708
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Større kendskab til Askov
Højskoles grafiske samling
AF PERNILLE VESTERGAARD OG ANNI BØGH HATTESEN, GRAFIKSTUDIEKREDSEN ASKOV HØJSKOLE

Nyt fra Grafikstudiekredsen ved Askov Højskole
I det fortsatte arbejde med at give en større kreds kendskab til Askov Højskoles grafiske samling har Grafikstudiekredsen i 2020 indledt et samarbejde med Kunstcentret Mikkelberg, der ligger i D- 25856 Hattstedt/Hatsted, nord for Husum.
Centret blev grundlagt i 1967 af ægteparret Dinne og
Henry Buhl og har siden da været rammen om en lang
række udstillinger af nordisk kunst og sydslesvigske
kulturarrangementer, ofte med deltagelse af lærere og
elever fra Askov Højskole. Den fornyede kontakt mellem
de to institutioner er derfor også en videreførelse af
denne tradition.
Resultatet af det nye initiativ er, at der i marts 2021
åbnes en udstilling på Mikkelberg med titlen:
”Askov/ Hatsted t/r. Grafik - Vævning - Tegning - Skulptur – Oplev kunst fra Askov!”
Udstillingen vil vise et udvalg af grafiske blade fra
Højskolens samling og derudover - for første gang -

værker af fire udøvende kunstnere fra grafikgruppen,
som er gået i dialog med udvalgte værker af kunstnere
fra Højskolens samling.
Det drejer sig om en dialog mellem:
Anette Bendixen (stoppebilleder) og Louis Moe
Lise Buurgård (grafik) og Dan Sterup Hansen
Inger Marie la Cour (tegninger, raku) og Niels Skovgaard
Solvej Aagaard (assemblage, relief, skulptur) og Anna
og Michael Ancher, Sven Havsteen-Mikkelsen samt Axel
Salto.
Udstillingen åbnes lørdag den 13. marts 2021 kl. 15 af
højskoleforstander Rikke Holm, Askov (under forudsætning af, at corona-restriktionerne tillader det).
Udstillingen kan ses til og med søndag den 16. maj
2021
Yderligere oplysninger på Mikkelbergs hjemmeside:
www.mikkelberg.de
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Hvad sker der på Askov-Malt Skole?
AF CHRISTIAN DÜNNE, SKOLELEDER

Gennem det seneste års tid har corona i den grad sat sit
præg på skoledagen på Askov-Malt Skole.
Forhåbentligt kommer vendepunktet i foråret og vi
kan vende tilbage til skoledagene, som vi havde før
coronaen. Selvfølgelig med ekstra opmærksomhed på
hygiejne og andre gode ting vi har gjort os erfaringer
med det sidste års tid.
Heldigvis sker der også andre ting på skolen.
Der har over et længere stykke tid været tæt trafik af
store maskiner ind til Askov-Malt Skole. Det er tydeligt,
der sker spændende ting og sager!
Skolens kloakker er blevet renoveret, og i den forbindelse er asfalten brudt op i den lille skolegård, samt en del
af asfalten i den mellemste skolegård.

Derudover starter et større byggeprojekt af fløjen ud
mod Maltvej, hvor nuværende 2. og 3. årgang har klasselokaler. Klasselokalerne bliver totalrenoveret og gjort
større. Vi glæder os til mere plads og nye læringsmiljøer
omkring 2. og 3. årgang.
De to store projekter betyder, at der er gang i spændende udvikling på skolen. Der skal både tænkes nye
udemiljøer i form af legepladser og udendørs læringsområder, samt indretning af den nye fløj og det
indendørs læringsmiljø.
Det hele sluttes af med nyt asfalt i alle 3 skolegårde
til sommer. Skolen ønsker sig en ny legeplads som er
attraktiv for alle Askovs børn og kan bruges både i
skoledagen, men også bliver et sted forældrene kan
besøge med deres børn i fritiden.
Skolebestyrelsen arbejder på at skaffe fondsmidler, der
skal supplere skolens økonomi til etablering af en ny
legeplads i den lille skolegård.
Askov-Malt Skole glæder sig til at fortælle mere, når
projekterne er nået længere

VIRKELYST
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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
26
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• Pillefyr
• Badeværelsesrenovering
• Nybyg
• Fjernvarme

Fælleskalender for Askov
MARTS
JUBILÆUMSLØB
Lørdag den 20. marts
Arrangør: Støtteforeningen

APRIL
GENERALFORSAMLING
Onsdag den 28. april kl. 19.00
Hvor: Askov Højskole
Arrangør: Askov Brugsforening

GENERALFORSAMLING
Onsdag den 24. marts
Hvor: Sløjdscenen
Arrangør: Askov Bylaug
GENERALFORSAMLING
Tirsdag den 30. marts kl. 19.30
Hvor: Frisesdahl
Arrangør: Støtteforeningen

Familie & Samfunds 2020/2021 program
AF INGER BARSBALLE, FAMILIE OG SAMFUND

2021:

Sæt kryds i kalenderen

Skolekøkkenet på Askov Malt skole - kl. 18.00
(dato følger)

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

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.

VIRKELYST
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Corona træt..?
AF KRIS VETTER, VIRKELYST

De fleste af os forventede ikke, at Corona ville
have indflydelse på vores liv, så længe som
det nu har varet. Mange mærker, at det efterhånden er lidt svært at holde gejsten.
Men det er faktisk helt naturligt. Når man har været
under pres i lang tid, lidt afsavn og mærket konsekvenserne, af alle de restriktioner der har været, falder vores
tolerancetærskel, og det medfører, at vi bliver mere
irritable, triste eller bekymrede.

Vær tolerant
Vi har meget forskellige indgangsvinkler til Corona og
pandemiens restriktioner.
Nogle er selvstændige, med egen virksomhed, og
frygter for om deres virksomhed kan overleve krisen.
Andre er måske fysisk sårbare og frygter for helbredet,
hvor andre bekymrer sig mere om ensomhed og afsavn.
De fleste lønmodtagere er i første omgang beskyttet af
arbejdsgiveren, da de fortsat modtager løn.
Men kan jo med god grund frygte om arbejdspladsen
fortsat er der, når Pandemien er slut.
Unge under uddannelse kan være bekymret for deres
uddannelse, hvor meget foregår online.
Hvordan skal det gå med studierne og de sociale relationer som også er savnet?
Og andre afholder sig fra besøg, sundhedsaftaler, sociale arrangementer af frygt for smitte eller selv at smitte
andre.
Alle disse aspekter gør, at vi er meget forskellige, og ser
forskelligt på de konsekvenser corona´en har haft for
samfundet og den enkelte.
De forskellige indgangsvinkler giver ofte anledning til
divergerende og modstridende synspunkter, og dermed
også ind imellem konflikter. Netop i disse situationer
bliver vi nødt til, at være mere tolerante.
Vi kan alle blive lidt bedre til at forstå andre, der nødvendigvis ikke har samme udfordringer som os selv.
Vi skal bære over med vores medmennesker, for ingen
ved, hvad der gemmer sig under overfladen.

Husk at være der for dine nære og tætte sociale
bekendtskaber, hvis de har brug for dig.
Kombiner eventuelt en gåtur med en af din nærmeste.
Det giver ofte anledning til gode lange samtaler og
fordybelse.
Hvordan vi bliver mødt af et andet menneske, f.eks. om
vi føler os set, anerkendt og respekteret, har stor betydning for den gode samtale, og følelsen af samhørighed.
At kunne se hinanden i øjnene og have tillid til den man
taler med.
Corona træt eller ej?
Dybest set så handler det om, hvordan du selv takler
situationen.
Fokuser på det, der giver mening for dig.
Men vær også tolerant for dem, som ikke har det som
dig, eller er i din situation.

Mere energi
Alting starter med dig selv. Når du har det godt, smitter det også af på dem der er i din omgangskreds/de
nærmeste.
Sæt derfor nogle mål for din dag.
Er du hjemsendt, eller mangler du, at kunne dyrke dine
fritidsinteresser, så skab selv nye projekter eller vaner.
Vi siger så tit: ‘når jeg engang får tid, så vil jeg gøre det
og det’.
Nu har du tiden, så kom i gang med de projekter du
tidligere har udskudt.
Natur, frisk luft og motion er lige udenfor døren og kan
dyrkes/benyttes selv under Corona-restriktioner.
Det giver mere energi og overskud.
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Salget af hundehvalpe er gået op med 10 procent her i
Coronatiden og hundeluftning er jo en god måde at få
motion på og få en glad hund og ejer på.
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Nyt fra Vandværket:

Får du kigget til din måler?
AF KURT PETERSEN, ASKOV VANDVÆRK

Før vi fik radioaflæsning
af målerne var denne
opfodring primær
for at holde øje
med husstandens
vandforbrug, med
henblik på at opdage lækage/brud på
vandinstallationen.
I dag kan man dagligt
aflæse vandforbruget
via
mitvand.askov-vand.dk
Vi opfordrer stadig alle vores forbrugere til af flere
årsager jævnligt at til se til vandmåleren, som i Askov er
placeret i en målerbrønd tæt på skel:
• Det er forbrugerens ansvar i forbindelse med afregningen af det årlige vandforbrug at verificere, at
målerstanden på måleren passer med målerstanden,
som er registreret i mitvand.askov-vand.dk.
• For at sikre at målerdækslet ikke er tildækket med
grus, græs eller jord, da det vanskeliggør radioaflæsningen af måleren
• En pæn stor krukke på dækslet, eller en parkeret bil
kan ligeledes forhindre daglig radioaflæsning

• I perioder kan målerbrønden blive så fyldt med vand,
at måleren ligger under vand. Dette forhindre daglig
radioaflæsning, men skader ikke måleren. Dvs., at
selvom måleren er vanddækket, måler den stadig
forbrugerens vandforbrug korrekt.

Flytteaflæsning:
AF KURT PETERSEN, ASKOV VANDVÆRK

Det er personen, der er tilmeldt
adressen, der har ansvaret for
vandregningen.
Inden du flytter, skal du derfor
huske at aflæse din måler og
indsende målerstanden til Askov
vandværk. Det kan du gøre på
www.askov-vand.dk/flytteaflasening.php
Selvom du har en fjernaflæst vandmåler, bør du fortsat
aflæse din måler, når du flytter. Så er du sikker på, at du
kun kommer til at betale for dit eget forbrug.

www.askovvand.dk
AF HELGE PETERSEN, ASKOV VANDVÆRK

Vi bliver ofte ringet op af forbrugere, som ønsker at
vide, hvordan de melder flytning.
På hjemmesiden www.askovvand.dk findes nederst
til venstre på velkomstsiden forskellige links, herunder
”Flytteaflæsning”.
Et andet ofte stille spørgsmål er hårdhedsgraden på
vandet fra Askov Vandværk. Svaret findes ligeledes på
velkomstsidens nederste venstre hjørne.
Hårdhedsgraden er 12 (middelhårdt vand).
Vandets hårdhedsgrad bestemmes af mængden af calcium- og magnesium-ioner. Hårdhedsgraden afhænger
derfor mest af undergrundens indhold af kridt, kalk
og ler. Vandets hårdhedsgrad har i det daglige mest
betydning for vores forbrug af sæbe samt udfældningen
af kalk på fliser og amaturer. Skalaen for blødt vand til
hårdt vand går sædvanligvis mellem 5 °dH og 30 °dH.

OBS!

Som en tommelfingerregel kan følgende skala
bruges:
< 10 °dH Blødt vand
> 10 °dH og < 20 °dH
Middelhårdt vand
> 20 °dH Hårdt vand
Ligeledes nederst på forsiden findes:
• Aktuel driftsstatus
• Mit vand – kom i gang
• Vejledning vedr. vandmåleren i
jeres brønd
• Seneste kontrol af vandværkets
vandkvalitet
• Takstbladet
• Kontakt til bestyrelsen.

På grund af coronaen udskydes årets generalforsamling på ubestemt tid.
Når afholdelse er mulig vil tidspunktet blive offentliggjort i Vejen Avis.
Forslag til generalforsamlingen fra andelshaverne skal ifølge vedtægterne
indgives til formanden senest 1. marts

VIRKELYST
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Sommerdæk frem fra hi?
AF KRIS VETTER, VIRKELYST

Foråret i Danmark byder på meget blandet vejr.
Her i skrivende stund (10. februar) sneer det lige så stille
og jorden er hvid i Askov og omegn.
Men vi ved, at det hurtigt kan ændre sig, og når Virkelyst udkommer kan vejret have forandret sig markant.
Vi går mod lysere og lysere dage.
Solen kan skinne varmt i marts, og senere varsler meteorologerne pludselig sne.
Så hvornår er det egentlig tid til at overveje, at skifte fra
vinterdæk til sommerdæk?
Et godt råd vil være, at få bestilt de ønskede dæk i god
tid, da vi ofte oplever, at når foråret endelig kommer, så
vil alle have skiftet dæk/hjul samtidig og det kan godt
betyde ventetider.
Et andet godt råd er, at overveje hvilken oplevelse man
har haft med tidligere dæk i forhold til slidstyrke og støj
med mere.

Kig på dine sommerdæk
Hvis du har dine sommerdæk liggende hjemme, så er
det en god ide, at tjekke dem i god tid, hvis du ikke
gjorde det, da du lagde dem til side i vinter.
Gå dækkene efter for søm og sten.
Mål også mønsterdybden på alle fire dæk.
Er der mindre end tre mm slidbane, anbefaler FDM,
at du får nye dæk og det gælder for både sommer-og
vinterdæk.
Det er en god ide at bestille sommerdækkene allerede
nu, så du er sikker på, at de er til rådighed, når du skal
bruge dem.

Skift ikke for tidligt og ikke for sent
Som udgangspunkt er april et godt tidspunkt at gå fra
vinterdæk til sommerdæk.
Risikoen for sne- eller isglatte veje falder, og vejene
bliver igen egnede til sommerdæk.
Jo længere vi kommer ind i april, jo sikrere er det at
skifte.
Hvis du skal have din bil med til udlandet, skal du være
opmærksom på, at landene omkring os har andre regler
for vinter- og sommerdæk end Danmark. For eksempel
er vinterdæk obligatoriske i Sverige frem til 31. marts i
tilfælde af vintervejr.
Allerede fra 7-8 graders varme virker sommerhjul bedre
end vinterhjul, bremselængden er mindre med sommerhjul, og det er dæksliddet også.
Der er flere gode grunde til ikke at køre med vinterdæk
om sommeren.
Det kan være direkte farligt og faktisk kan det også
være dyrere end at skifte til sommerdæk.
Op mod hver 5. dansker kører med vinterdæk hele året,
og det på trods af at der i hvert fald er tre rigtig gode
grunde til at skifte:
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Vi har fået vinter i Danmark og februar har indtil nu været
kold og snefyldt, men lige pludselig kan vejret forandre
sig og det er tid, at efterse sine sommerdæk og eventuelt
få bestilt nye i god tid
1. Sommerdækket gør det lettere at styre bilen i en
nødsituation. Den helt store forskel på sommerdæk og
vinterdæk er, at gummiblandingerne er forskellige. Den
gummiblanding som dæk til sommerkørsel er lavet af,
egner sig særdeles godt til en sommervarm vej og kan
bedre holde vejgrebet ved en nødopbremsning, hvorved
bremselængden mindskes væsentligt i forhold til dæk
beregnet til vinterkørsel.
Bremselængden i en nødsituation kan nedsættes med 4
meter, når du bremser fra 80 km/t til stop, med et sommerdæk fremfor et vinterdæk.
Et sommerdæk er utrolig godt til at dræne vand væk, så
vejgrebet forbedres på regnvåde veje, hvor vinterdækket er bedre til at gribe fat i sne og is. Det betyder at
med sommerdæk står bilen bedre fast, så risikoen for
akvaplaning mindskes.
2. Pengepungen. Kører du videre med vinterdæk om
sommeren, slides dækket væsentligt hurtigere, da
gummiblandingen bliver blødere på vinterdækket, når
temperaturen stiger. I samme åndedrag skal du dog
også vide, at sommerdæk slides hurtigere om vinteren.
Rullemodstanden i et sommerdæk, betyder meget for
bilens brændstof økonomi Alt i alt betyder det, at du
skal skifte dæk oftere, hvis ikke du skifter dæk efter
årstiden.
Benzinøkonomien forringes også, når du kører med
vinterdæk om sommeren. Simpelthen fordi bilen skal
arbejde hårdere for at ophæve rullemodstanden i det
noget blødere vinterdæk.
3. Lovgivningen. I Danmark findes der ingen regler for
brug af sommerdæk, udover at mønsterdybden skal
være mindst 1,6 mm. Det er dog vigtigt at du ved, at
denne mønsterdybde slet ikke er nok til at sikre bilens
vejgreb, hvis du kører 110 km/t på en motorvej med
slidte hjulspor i silende regn. Vær desuden opmærksom
på, at der i andre lande er en noget strengere lovgivning
i forhold til regler for sommerdæk.
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Nyt fra Poul la Cour Museet:

Hvorfor har Poul la Cour Museet en firmagruppe?
AF BJARKE THOMASSEN, POUL LA COUR MUSEET

De færreste ved nok, at det skyldtes en række firmaer
i vindmøllebranchen, da Poul la Cour Museet blev etableret for 20 år siden. Firmaerne donerede os et beløb,
så vi kvit og frit kunne købe Poul la Cours gamle forsøgscenter. Den eneste forpligtigelse, der fulgte med, var,
at vi oprettede et museum om Poul la Cours liv og hans
mange opfindelser. Det var udtryk for, at de betragtede
de mærkelige bygninger på Møllevej i Askov, som arnestedet for den moderne vindindustri.
Nu kan det lyde som om, at det hele skete med et snuptag,
men sådan var det ikke. Som formand for Askov Bylaug
nedsatte jeg i 1996 en såkaldt møllegruppe. Formålet var

at redde Poul la Cours gamle forsøgscenter. Det tog fire
år med masser af sponsoransøgninger, og det var først,
da vi var tæt på at opgive, at der skete noget.
Onsdag den 29. marts 2000 fik jeg en mail fra direktøren
i brancheforeningen Vindmølleindustrien. Han bad mig
ringe samme aften, og her aftalte vi at mødes den følgende fredag. Det blev et afgørende møde, for allerede
om søndagen fik jeg en igen en mail, hvor han bekræftede, at de ville donere købesummen til os. Mandag gik
jeg derfor over på Højskolen og underskrev en slutseddel
på købet af Møllevej 21. Nogle gange kan tingene gå
rigtig hurtigt

Tæt kontakt til vindmøllebranchen via firmagruppen
AF BJARKE THOMASSEN, POUL LA COUR MUSEET

I de år, som er gået, er det lykkedes at bevare kontakten
til Vindmølleindustrien, som i dag hedder Wind Denmark,
men det er blevet vanskeligere end det var før. Mange
firmaer er blevet større, andre er fusioneret, og nogle er
blevet solgt. Derfor besluttede vi for et par år siden at
oprette en firmagruppe i museets regi.
Vi tilbød firmaerne i branchen et medlemskab for 5.000
kr. om året. Firmaer med en årlig omsætning under

FIRMAGRUPPEN BESTÅR AF:
Vestas Wind Systems A/S
Siemens Gamesa Renewable Energy A/S
LM Wind Power A/S
Ørsted Services A/S
Vattenfall Vindkraft A/S
SKF Danmark A/S
Svendborg-Brakes A/S
Polytech A/S
Green Hydrogen Systems A/S
Vindmøllekonsulent Henrik Stiesdal

100 millioner kunne dog nøjes med at betale 3.000 kr.
Som modydelse måtte de bruge museet til møder, men
selvfølgelig selv betale for ydelser som kaffe m.m.
Intention var, at firmagruppen skulle være en lille attraktiv gruppe på 15 til 20 medlemmer. Ved udgangen af
2020 havde vi 10 medlemmer (se den indsatte boks), og
til vores store glæde oplever vi, at firmaerne benytter sig
af vores tilbud om at bruge museets faciliteter til deres
møder.
Vi har således opnået, både at styrke vores økonomi, fået
en tættere kontakt til branchen og at skabe større aktivitet på Poul la Cour Museet.

20-års jubilæum med åbent hus til efteråret
AF BJARKE THOMASSEN, POUL LA COUR MUSEET

Vi havde planlagt at afholde vores 20-års jubilæum sidste
år, men der kom lige en epidemi i vejen. Derfor har vi nu
besluttet, at det skal holdes i det kommende efterår. Her

VIRKELYST

vil vi selvfølgelig invitere til åbent hus for alle, der gerne
vil se, hvad vi har nået, siden museet åbnede i 2001. Datoen vil blive annonceret senere på året.
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AskovSpejder sover i shelter
AF LISBETH GARDER, ASKOVSPEJDER
Mærker er en stor del af at være spejder. Det betyder,
at du har lært en færdighed som at håndtere en kniv
forsvarligt eller du har fuldført et forløb som hulebygger. Mærket kommer først på uniformen, når du har
gennemført – så at få et mærke med hjem fra spejder
er stort.
Hos AskovSpejder er mikrogrenen i gang med deres
sheltermærke. De skal sove i shelter fire gange på et
år - en gang i hver årstid. De gik i gang i sommers og
mangler at sove ude vinter og forår.

Skumfiduser og nye mærker
Lucas Hansen på syv år fra Vejen er spejder i Askov
på 3. år og går til mikrospejder. Han har sovet ude to
gange og fortæller her, hvad der er sjovt ved at sove i
shelter:
Kan du lide at sove ude?
- Ja, nogle gange, når det ikke er vådt og koldt.

Ser på stjerner om natten med vennerne
Også Minigrenen har været i gang. De startede deres
mærke i november 2019 og var færdige i december
2020. Det seneste år har de sovet i shelter en gang om
måneden i 12 forskellige shelters. Her har forældrene
trådt til som sovekammerater, når grenen ikke har
kunne sove ude sammen på grund af corona.
Jasmin Hansen, der er spejder på 4. år, går til minispejder og er lige fyldt 10 år. Hun fik sit shelty mærke i
december. Hun fortæller her, hvad hun synes om at
sove i shelter:
- Jeg synes det er sjovt, for man kan se stjernerne om
natten og kan nogle gange høre nogle dyr. Når vi
vågner, kan vi hører fuglene, og vi kan se solen stå op.
Kan du lide at sove ude?
- Ja. Jeg synes, det er sjovt at sove ude sammen med
mine venner.

Hvad synes du er sjovt, når I er ude og sove?
- Når vi får skumfiduser, og får læst historie.

Hvad synes du er sjovt, når I er ude og sove?
- Det er sjovt at hygge med bål og hører historie, inden
vi skal sove.

Hvad er fedt ved at få mærket?
- Så har jeg flere mærker til min uniform, og så har jeg
lært noget nyt.

Hvad er fedt ved at få mærket?
- At jeg får flere mærker på min uniform, og det er
sjovt med nye udfordringer.
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året rundt
Kom og prøv om spejderlivet er noget for dig
Vi mødes i spejderhuset på Øster Skibelundvej 15 i
Askov. Som ny er du velkommen til at afprøve om
spejderlivet er noget for dig. De tre første gange er
gratis. Læs mere på https://www.askovspejder.dk/
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. 18.15-20.00
Trop spejder (6. – 9. Klasse) tirsdage kl. 18.15-20.00
Senior/leder 16+ kontakt Bo for nærmere 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

Vil du eller din nabo
være spejderleder?
Vi bliver flere og flere spejdere. Det er vi rigtig glade
for. Men det betyder også, at vi har brug for flere
spejderledere, så vi kan give vores spejdere gode
oplevelser.
En spejderleder er med til at lære vores spejdere om
naturen, det sjove ved at være i naturen, at klare sig
selv i et fællesskab og mærke hvad et fællesskab kan
bære i flok. Så spejderne bliver udfordret og vokser.
Er det noget for dig? Eller kender du én? Så ring eller
skriv til Bo Flugt på 3027 0159 eller bo.askovspejder@
gmail.com og hør nærmere.
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Generalforsamlingen på Sløjdscenen er udsat
AF PER KJÆR, BESTYRELSEN

Ifølge vedtægterne, skal Sløjdscenens ordinære generalforsamling afholdes i februar måned.
På grund af Covid-19, og det fortsatte forsamlingsforbud, udsættes generalforsamlingen indtil videre.
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Så snart vi kommer tilbage til mere normale tilstande, vil
der blive indkaldt til generalforsamling med det ifølge
vedtægterne bestemte varsel.
Bestyrelsen
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120 år
AF MICHAEL NØRSKOV, UDDELER DAGLI´BRUGSEN ASKOV

Den 1. april er det 120 år siden, at en gruppe fremsynede
borgere i Askov stiftede, Askov Brugsforening. De mente
at med Højskolens øgede aktivitetsniveau, og Askovs
udvikling, var der brug for en butik, som var en del af
andelsbevægelsen. Så man købte købmand P. Lunds købmandsforretning og ansatte ham som uddeler.
Brugsen åbnede d. 1. juni 1901, uden den store ståhej,
reklamer var ikke noget man brugte tid, penge og kræfter
på.
I 1915 bygger man den 3 etagers røde ejendom som stadig står på Torvet, den bliver ibrugtaget i 1916 og Brugsen ligger her indtil 1970.
Askovgård bliver købt og revet ned, og her bygges Brugsen, der står klar i 1970 som moderne selvbetjeningsbutik.
50 år efter ligger Brugsen stadig på denne plads, dog er
der blevet bygget til og ændret indretning flere gange,
for at imødekomme forbrugernes krav.
Som forretning/forening eksisterer man ikke i 120 år
uden, en engageret bestyrelse, uddeler og personale,

samt ikke mindst medlemmernes/kundernes opbakning
og tillid. Derfor skal Brugsen stadig udvikle sig i takt med
at Askov udvikler sig. Bestyrelsen og undertegnede trækker i arbejdstøjet og vil så snart ”Corona” tillader, gå i
gang med en ny strategi og udviklingsplan for Brugsen.
Lidt bonus info.: 1. kvinde i bestyrelsen blev valgt i 1927,
siden den tid har der altid siddet kvinder i bestyrelsen.
Undertegnede er 8. uddeler siden 1901.
I 2001 blev der udgivet et hæfte om Brugsen i 100år, vi
har planlagt et nyt hæfte til 2026 (Brugsen i 125 år)
Årets generalforsamling er på Askov Højskole, 28. april
kl. 19.00, men kan godt afsløre at vi er kommet fornuftigt ud af 2020 målt både på omsætning og overskud.
Ingen roser uden torne, vores brændstofomsætning har
ikke været så god i 2020. Dette skyldes faldende priser,
samt at mange Askovitter har arbejdet hjemme, så bilerne har holdt stille.
Vi ses i Brugsen

Aktivitetskalender

Hilsen fra Birkelys Venner

Nov. - dec. - jan. 2008/09
situationen snart ændrer sig, så vender vi

Til alle vore trofaste venner af Plejecentret Birkely, må vi
desværre meddele at den årlige generalforsamling i år i
første omgang er aflyst, men vi vil selvfølgelig, så snart
coronaen er under kontrol, afholde den som vanligt.
Vi er jo, somsamvær,
alle andre,klippe,
rigtig kede
af at vi ingen muHyggeligt
klistre
lighed har for at lave aktiviteter på Birkely, men håber

Aktivitet

Hyggeligt samvær, kortspil og hobbyarbejde
Tur til Dagli`Brugsen
9/9)

Motionsgymnastik v / Elva Thuesen
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frygtelig tilbage. Vi ses.

Tid

Håber I alle igen i år vil støtte Birkelys venner med det
årlig kontingent på kr. 125,00 som
kan overføres
10.00
- 11.30 til kontonr. 9739 0002748894

13.00 - 17.00
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10.00
09:00 - 10:00
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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

FORENINGSNØGLEN
AMUI:
Formand:
Kasserer:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Suppleant 1:
Suppleant 2:

ASKOV/MALT JAGTFORENING:
Henrik Skov-Ørum
Helle Poder
Marianne Brink-Hansen
Pernille Cramer
Henriette Dollerup Tarp
Line Schilling Nissen Udbye
Jesper Thyge Christensen
Annette Trøjborg

Formand:
21 22 79 73
40 54 61 08
28 95 57 36

Kasserer:

PR/Info:
Suppleant:

GRUNDTVIGSK FORUM ASKOV:

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

20 97 39 85
26 79 30 67
31 51 19 00
40 41 36 63
61 68 40 80
23 62 24 14
75 38 41 38

BADMINTONUDVALGET:
AMUI mangler frivillige til Udvalget

Formand:

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

Næstfmd:
Sekretær:

ASKOVSPEJDER:

Sekretær:
Dramaturgi
børn:
Dramaturgi
voksne:
Dramaturgi
unge:
Webmaster:
Teknik/foto:

Formand:
Tkn. ansv.
Tkn. ansv.

WWW.AMUI.DK

Kasserer:

ØVRIGE FORENINGER:
ASKOV BRUGSFORENING:
Formand:
Næstfmd.:
Referent:
Øvrige:
Suppleant:

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

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

Sekretær:

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

25 39 58 54
29 89 90 91
24 25 24 59
25 30 73 84
51 54 30 70

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:
Peter Viuff
61 61 92 50
Næstfmd: Hanne Johansen
Kasserer:
Erling Glitrup
Medlem:
Helle Barnhøj
Kirkeværge: Ulla Henningsen
Kontaktpers: Beata Fabricius
Fmd. f. valgbestyrelsen: Kirsten Bøgh Fuglø
Det nye menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent.
Se de nye medlemmer på kirkens hjemmeside.

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

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:
Kasserer

ASKOV BYLAUG:
Formand:

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

ASKOV VANDVÆRK:
22 34 41 21
51 61 39 63
22 12 05 50
29 91 52 78

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

Formand:
Christian Ballisager
Kasserer:
Henning Rose
Gruppeleder: Bo Flugt Sørensen
bo.askovspejder@gmail.com
Mikroleder: Betina Hansen
Minileder: Karsten Meldgaard
Juniorleder: Kristina Nielsen
Tropleder: Doris Petersen
FamilieSpejd: Katrine Boller
Hjemmeside: www.askovspejder.dk

Pr. ansvarlig:
Best. medl.:
Suppleanter:

Plejec. repr.

Ellen Thomsen
Dammen 12, Askov
edammen12@gmail.com
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

50 57 91 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

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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Paul Monrad
Anna Hartvig
Pernille Vestergaard
Peter Ole Finnemann Viuff
Ulla Henningsen

75 36 57 11
40 45 46 44
41 13 89 05
61 61 92 50
75 36 12 31

POUL LA COUR MUSEETS VENNER:

Kasserer:

ASKOV SKOLEKREDS:
Formand:

FODBOLDUDVALGET:

Formand:
Sekretær:
Kasserer:

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

SLØJDSCENEN:
Formand:
Næstfmd:
Kasserer:

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

53 37 92 58
27 64 28 49
22 16 46 13

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

STØTTEFORENINGEN ASKOV/MALT:
Formand:
Næstfmd:
Kasserer
Sekretær
Medlem
Medlem
Medlem

Steen Skeldrup Thomsen
Peter Smith
Mogens Thomsen
Birgit Knudsen
Hanne Konge Frisesdahl
Frank Thomsen
Lone Snor Jensen

40 72 18 84
60 39 73 27
29 66 65 67
30 42 69 30
30 78 96 97
20 97 24 70
40 68 13 35

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
Hansen VVS		
20 16 60 20
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
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
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Husk at du kan støtte vores forening, hver gang du tanker hos OK. Hent OK-appen
eller få et OK Benzinkort helt gratis og tilmeld dig vores sponsoraftale. Så er du
godt i gang.

Husk at du kan støtte vores forening,
hver gang du tanker hos OK.
Hent OK-appen eller få et
OK Benzinkort helt gratis og
tilmeld dig vores sponsoraftale.
Så er du godt i gang.
Mvh.

Spejderne - A.M.U.I. - Sløjdscenen

Spejderne - A.M.U.I. - Sløjdscenen

