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 Bestyrelsen for Askov Bylaug 2022

Formand
Else Flansmose  tlf.: 23 39 26 33
Ø. Skibelundvej 42  else@flansmose.com

Næstformand 
Ditte Straarup  tlf.: 25 10 39 58
Sandmarken 6 ditte_sch@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem
Eric Ravn  tlf.: 22 75 60 12 
Møllevej 15  ericravn@gmail.com

Kasserer
Helle Daugaard   tlf.: 60 78 68 38
Kongstedgårdsallé 29  baslund45@icloud.com

Ansvarlig for hjemmeside og Facebook
Charlotte Aagaard Nielsen  tlf.: 61 33 31 57 
Baslund 109 charlotteaagaard1@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Henrik Tronier Sørensen  tlf.: 40 21 65 10 
Skibelundvej 36 hts@askovtomrer-snedker.dk 

Sekretær 
Lene Villaume Meyer  tlf.: 29 91 52 78
Birkevænget 76 lene.v.meyer@outlook.dk
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Bestyrelsen for Askov Bylaug ønsker 
alle et rigtig godt nytår med tak for 
støtten i året, der er gået.

Vi har igennem hele året mødt en 
utrolig stor opbakning fra byens bor-
gere, som også har udvist en fanta-
stisk velvilje til at træde til, når vi har 
bedt om en hjælpende hånd, Sankt 
Hans-festen og ikke mindst i forbin-
delse med byens juletræstænding. 
Bestyrelsen sender hermed en stor 
tak for hjælpen.

Som sædvanligt har bestyrelsen 
igen i år udarbejdet et sæsonpro-
gram. Sæsonprogrammet for 2022-
2023 indeholder de traditionelle 
kendte arrangementer, men vi har 
igen bestræbt os på at sætte fokus 
på nye aktiviteter. Her kan nævnes 
arrangementer som bagagerums-
marked samt et foredrag om Askovs 
opståen med tilknyttet kulturel by-
vandring. Vi har tillige tilladt os at 
ændre på juletræstændingsarran-
gementet, som vi har flyttet fra fre-
dag aften til lørdag eftermiddag. 
Denne ændring er af hensyn til små-
børnsfamilierne.

Bestyrelsen håber, at rigtig mange 
af Askovs borgere får lyst til at del-
tage i de programsatte aktiviteter 
og i øvrigt støtte op om bestyrelsens 
arbejde ved at: 

• Melde sig som frivillig til ad hoc 
opgaver

• Inspirere bestyrelsen med gode 
ideer til nye tiltag som f.eks. 
kommende arrangementer/
aktiviteter, byfornyelse, trafiksa-
nering etc.

• Blive medlem af Bylauget Hvis 
du har spørgsmål til bestyrelsens 
arbejde, er du altid velkommen til 
at kontakte os.

Bestyrelsen glæder sig til at tage hul på 
dette års opgaver, og vi ser frem til at 
møde dig og din familie til årets arran-
gementer.
I bestyrelsen glæder vi os til det kom-
mende års opgaver, og vi glæder os til 
at møde dig og din familie til årets arran-
gementer.

 Forord
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Tilbageblik på året der er gået.

Sidste års sæsonprogram bød på 11 for-
skellige aktiviteter. På grund af corona-
nedlukningen i starten af året flyttede 
vi foreningens generalforsamling ad to 
omgange. Vi måtte desværre aflyse 
fastelavnsarrangementet, det første af 
byens to fællesarrangementer, ølsmag-
ningen på Ribe Bryghus samt forenings-
festivallen. De øvrige arrangementer 
blev heldigvis gennemført som planlagt 
og med stor tilslutning.

Ved årets afslutning kunne vi igen 
glæde os over en lille medlemsfrem-
gang på 5 flere i forhold til forrige 
år. På trods af bestyrelsens ihærdige 
indsats på at skabe en større med-
lemsskare er det endnu ikke lykkedes 
os at komme op på 300 medlemmer. 
Vi giver imidlertid ikke op, men ar-
bejder ufortrødent videre med at 
forøge medlemsskaren i 2022.

Bestyrelsen og den nedsatte by-
midtegruppe har igennem hele 
året lagt mange kræfter i at få ud-
arbejdet en plan for en ny bymidte i 
Askov samt at få lavet en trafikplan 
primært for hovedgaden igennem 
byen og omfartsvejene rundt om 
Askov. Den nye bymidte- og trafik-
plan er nu vedtaget af det gamle 
byråd i Vejen Kommune. Planen kan 
ses på Askov Bylaugs hjemmeside 
http://askovby.dk/

Bestyrelsen har i det forgangne år 
sat fokus på arkitekturpolitik med 
henblik på at få udarbejdet en arki-
tekturbevarende lokalplan for ”den 
gamle del” af Askov. Tidligere stad-
sarkitekt ved Vejle Kommune, Henrik 
Stjernholm, holdt i eftersommeren et 
velbesøgt foredrag om emnet på 
Askov Højskole.

Den længe ventede sydvendte cy-
kelsti fra Ø. Skibelundvej over Poul la 
Cours vej ud til Askov Malt skole blev 
indviet sidst på sommeren, og den 
er blevet taget rigtig godt imod af 
store som små.

Bestræbelserne på at få en kapaci-
tetsudvidelse på dagtilbudsområdet 
i Askov er lykkedes, og der bliver inden 
for overskuelig fremtid bygget en ny 
børnehave i nærheden af Askov Malt 
Skole. Den nye børnehave skal kunne 
rumme ca. 80 børn. Dertil er det pla-
nen at etablere endnu en børnehave 
i Vejen Syd, som også skal kunne rum-
me ca. 80 børn.

Askov Bylaug har igennem en læn-
gere årrække arbejdet på at få 
Vejen Boligforening og Vejen Kom-
mune til at se på muligheden for at 
bygge sociale boligfællesskaber i 
Askov. Dette ønske forventes indfriet 
i 2023 - 2024, hvor Vejen Boligforening 
vil bygge 20 seniorboliger samt et 
fælleshus i tilknytning til Melvangvej.
Igennem snart en menneskealder 
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har foreningslivet i Askov oriente-
ret byen om stort og småt i det hus-
standsomdelte blad VIRKELYST, som 
Askov-Malt Ungdoms- og Idrætsfor-
ening (AMUI) har været tovholder 
på. AMUI har imidlertid besluttet, at 
de ikke fremover vil være tovholder 
på et fysisk blad. 

Askov Bylaug har derfor taget sta-
fetten op og undersøger nu, om der 
er basis for at opbygge et team, som 
kan stå i spidsen for et nyt byblad. 
Askovs borgere vil blive holdt ori-
enteret om fremtiden for et fysisk 
byblad. Hvis det lykkes, og der er 
opbakning blandt byens foreninger, 
håber vi at kunne gå i luften med det 
nye blad sidst på foråret.

Bestyrelsens fokusområder for 
2022
Bestyrelsen og bymidtegruppen vil 
i det nye år specielt fokusere på at 
virkeliggøre planerne for Askovs nye 
bymidte. Vejen Kommune vil i løbet 
af 2022 sætte 

gang i deres del af arbejdet, som 
specifikt omhandler trafikdelen. 
Vi bør forvente, at denne del af 
projektet vil give nogle trafikale ud-
fordringer igennem byen, men vi 
håber, at alle vil væbne sig med tål-
modighed og godt humør.

Foruden trafikdelen er der mange 
opgaver og udgifter forbundet med 
projektet omkring dammen og på 
Torvet. Denne del af projektet skal 
Askov Bylaug selv skaffe midler til at 
få udført. Beløbsmæssigt forventer 
vi, at det ligger i nærheden af 6 mio. 
kr. Vi har endnu ikke konkrete planer 
for, hvorledes vi får rejst økonomien 
til at fuldføre denne del af projektet, 
men vi undersøger mulighederne 
for at søge relevante fonde, Bylau-
get og bymidtegruppen vil løbende 
holde borgerne i byen orienteret om 
udviklingen af projekt ”ny bymidte”.

Bestyrelsen for Askov Bylaug vil fort-
sat forsøge at få Vejen Kommune til 
at udarbejde en arkitekturpolitik og 
gerne med Askov som forsøgsom-
råde.
Bylauget vil arbejde videre med at 
udvikle et nyt byblad som kan erstat-
te det kendte VIRKELYST. 
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Corona-situationen

I skrivende stund er det umuligt at forudsige, 
hvordan Corona-situationen udvikler sig henover året.

Vi følger nøje sundhedsmyndighedernes 
retningslinjer og restriktioner i forhold til eventuelle 

forsamlingsforbud etc. i forbindelse med 
afviklingen af vores arrangementer. 

Eventuelle aflysninger vil blive offentliggjort på Bylaugets hjemmeside, 
Facebook og ved opslag i Dagli´Brugsen.
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Sæsonprogram 2022 – 2023
Dat0
 
14. marts 2022 kl. 19:00

20. april 2022 kl. 17:30

17. maj 2022 kl. 19:00

26. maj 2022 kl. 16:00

Uge 23
7. juni 2022
8. juni 2022
10 juni 2022

23. juni 2022

29. september 2022 kl. 17:30

26. november 2022 kl. 14:30

26. januar 2023

19. febuar 2023

Arrangement
 
Billedefortælling om Askov
v/Arne Holm Petersen

Byens fællesarrangement
Tema: en stemme i rummet

Kulturel Byvandring i Askov
v/Arne Holm Petersen

Foreningsfestival i samarbejde med 
Askov byfest
Bylauget arrangerer bagagerums 
-marked

Samtaleuge
højskolen og bylauget
bylauget står ved Dagli´Brugsen
bylauget står ved Dagli´Brugsen

Sankt Hans
Taler Hans Bruun Hansen, formand 
for askov Højskole og Efterskole

Byens Fællesarrangement
Tema Sanktetid

Juletræstænding

Generalforsamling

Fastalavn
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Historien om Askov – fra landbosamfund 
til højskolesamfund
Billedfortælling af Arne Holm 
Petersen.

Hvis du er ny tilflytter til Askov eller ikke er 
bekendt med Askovs spændende histo-
rie, så er her chancen for at få et dybere 
kendskab til din bys udvikling i et historisk 
perspektiv.

Dette arrangement er det første af to 
arrangementer. På det første arrange-
ment vil Arne Holm Petersen fortælle og 
vise billeder af Askovs udvikling fra land-
bosamfund til højskolesamfund. Tirsdag 
den 17. maj følger anden del af arrange-
mentet, hvor vi skal på vandring i Askov. 
Her vil Arne Holm guide os rundt i byen 
og fortælle om alle de gamle historiske 
huse, Askov er så rig på.

• Vidste du, at Jeppe Aakjær har 
gået på Askov Højskole og boet 
i et af Askovs gamle huse?

• Vidste du, at brintbelysningen 
blev opfundet i 1895 af højsko-
lelæreren og fysikeren Poul la 
Cour? Det var også selvsamme 
mand, som byggede den første 
el-producerende vindmølle i 
1891. 

• Vidste du, at højskolen har væ-
ret medvirkende til at følgende 
institutioner er opført i Askov og 
omegn:  
Sløjdskolen, Ladelund Land-
brugsskole, Skibelund Efterskole, 
Poul la Cour Møllen, Askov Kirke, 
Askov forsøgsstation?

• Vidste du, at Askov i 1865 var 
et lille forblæst landsbysam-
fund med 3 gårde, 3 træer, et 
par småhuse og en mudret 
dam? (citat Arne Holm Peter-
sen)  – men så kom højskolen og 
ændrede på det gamle bonde-
samfund. 

Praktiske oplysninger:

Arrangementet afholdes i foredragssalen på Askov Højskole tirsdag 
d.14 marts kl. 19:00   Deltagerbetaling:  50 kr. til kaffe og kage.

Tilmelding til: Else Flansmose på tlf. 2339 2633 eller på 
mail:else@flansmose.com
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Byens fællesarrangement onsdag den 
20. april 2022     
Arrangementet er det første af to 
fællesarrangementer i 2022. Det 
andet fællesarrangement afholdes 
den 29. september 2022. 

Arrangementets arbejdsgruppe, 
bestående af højskoleforstander 
Rikke Holm, provst Peter Ole Finne-
mann Viuff og formand for Askov 
Bylaug Else Flansmose, har været 
meget kreative i forhold til temaet 
”En stemme i rummet”.

Deltagerne vil komme til at høre 
stemmer fra: Elever på Højskolen, 
børn, konfirmander, Askov Bylaug, 

kirken, ARK koret, byen og måske 
kommer der flere ukendte stemmer 
– hvem ved…………………..?

Arrangementet i kirken varer ca. 
45. minutter. Herefter går vi over på 
Askov Højskole og Efterskole, hvor 
køkkenpersonalet serverer lækker 
aftensmad ca. kl. 18:30.

I forbindelse med middagen synger 
vi fra højskolesangbogen. Den mu-
sikalske ledsagelse tager organist 
Mette Bredthauer sig af.

Praktiske oplysninger:
Arrangementet starter kl. 17:30 i Askov Kirke.
Pris for deltagelse i spisningen er 50 kr. for voksne og 15 kr. for børn.

Af hensyn til køkkenet er det nødvendigt med tilmelding senest den 12. april 
2022 til Else Flansmose på tlf. 2339 2633 eller på mail: else@flansmose.com
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Historien om Askov – Byvandring i Askov 

Guidet rundvisning af Arne Holm 
Petersen.

Tirsdag den 17. maj følger anden del 
af arrangementet om Askovs histo-
rie, hvor vi skal på vandring i Askov. 
Arne Holm guider os rundt i byen og 
fortæller om alle de gamle historiske 
huse, Askov er så rig på. 

Praktiske oplysninger:
Arrangementet starter ved hoved-
indgangen til Askov Højskole d. 17 
maj kl. 19:00. 

Efter rundvisningen er der kaffe og 
kage i spisesalen for de, som måtte 
ønske det.

Deltagerbetaling: 50 kr. til kaffe og 
kage

Tilmelding til: Else Flansmose på 
tlf. 2339 2633 eller på 
mail: else@flansmose.com 
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Foreningsfestival i Askov 2022

Foreningsfestivalen holder ”flytte-
dag” – både hvad angår lokalite-
ten og datoen.

Sådan lød overskriften i sidste og 
forrige års sæsonprogram, men på 
grund af Corona fik vi aldrig mulig-
hed for at afprøve det nye koncept. 
Det håber vi så kan lykkes i år.

I 2019 besluttede et flertal af byens 
foreninger at festivalen skal afvik-
les sammen med Askov Byfest. Be-
grundelsen for denne ændring er, 
at vi forhåbentligt vil kunne tiltræk-
ke flere børnefamilier til festivalen 
end tidligere. Foreningerne håber, 
at den mere modne generation vil 

”flytte” med os ud på sportspladsen 
og nyde samværet, som vi plejer, 
når der afholdes foreningsfestival.

Arbejdsgruppen, som står for for-
eningsfestivalen, vil offentliggøre et 
mere detaljeret program i starten af 
april 2021.

Askov Bylaug planlægger at afhol-
de et bagagerumsmarked i forbin-
delse med foreningsfestivallen.

Askov Bylaug vil arbejde for, at vi får 
skabt de samme hyggelige rammer, 
som vi plejer, når der afholdes for-
eningsfestival.

Praktiske oplysninger:
Foreningsfestivalen afholdes den 26. maj på sportspladsen ved Askov Malt 
Skole.

Vel mødt til en hyggelig foreningsfestival i Askov
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Askov Samtaleuge 2022

Skal vi mødes og tale sammen? Ja, 
det skal vi!!! Det er vigtigt for alle 
mennesker – uanset alder og inte-
resser. Mødet og samtalen kan no-
get, som ikke kan erstattes af sociale 
medier. Det vil Askov Bylaug i samar-
bejde med Askovs skoler, foreninger 
og borgere atter sætte fokus på.

Uanset om du er elev på en skole, 
medarbejder i en virksomhed, ak-
tivt foreningsmenneske, erhvervs-

aktivt menneske, travl pensionist  
eller…, så er vi alle i gang med et eller 
andet i livet. Og det bliver kun bedre 
af at mødes og tale sammen med 
andre. Du kan møde nogle i samme 
båd med samme retning eller nogle 
i en anden båd med en anden ret-
ning. Kom og deltag i samtalen og 
gå derfra endnu klogere, end da du 
ankom!

Uge 23: 6.6.-10.6.22

Program:

Tirsdag d. 7.6.22 kl 19-21: Denne 
højskoleaften vil være en samta-
lecafé på Askov Højskole. Askov 
Bylaug vil sammen med elever fra 
Askov Højskole og byens borgere 
og foreninger sætte forskellige ak-
tuelle emner til debat. Emnerne er 
noget, som både præger det nære 
og lokale, men også det nationale 
og globale. Se et mere detaljeret 
program, når vi nærmer vi os juni 
måned.

Onsdag d. 8.6.22 
og fredag d. 10.6.22: 
Når du kommer forbi Brugsen i 
Askov, vil du møde repræsentanter 
fra Askov Bylaug, som du kan veks-
le nogle ord med om det, du går 
og tænker om Askov som by. Re-

præsentanter fra bestyrelsen kan 
begge dage træffes i tidsrummet 
kl. 15:30 – 17:30
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Sankt Hans Aften ved Dammen

Askov Bylaug er igen klar til fejring af Sankt Hans Aften ved dammen. I år er 
det torsdag den 23. juni. 

Program: 
Kl. 17:00 Grillen er tændt og klar til brug for tilberedning af grill-selv- 
  mad. Man medbringer egne madvarer. Drikkevarer kan kø 
  bes i Brugsen. Der vil være opstillet telt, borde og bænke ved 
  dammen. Som noget nyt i år tænder vi et lille bål for fami- 
  lier med små børn, der skal hjem, inden det store bål tændes.

Kl. 19:15 Vi mødes og synger ved Birkely. Her tænder vi fakler og går  
  med dem til dammen.

Kl. 20:00 Bålet tændes med faklerne, så heksen kan komme afsted til 
  Bloksbjerg. Vi synger traditionen tro nogle fællessange. 

Tiderne er cirka-tider, så kom gerne i god tid.

Årets båltaler er Hans Bruun Hansen, som er formand for Askov Højskole 
og Askov Efterskole, tidligere forstander på Vejen Business College.

Vi ses til Sankt Hans!
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Byens fællesarrangement torsdag den 
29. sept. 2022
Årets fællesarrangement kommer til 
at løbe af stablen torsdag den 29. 
september 2022. 
Arrangementet starter i Askov Kirke 
kl. 17:30. 
Aftenens tema: Sanketid

Arrangementet er det sidste af to 
fællesarrangementer i 2022. 

Hvis du er nysgerrig på, hvad der 
gemmer sig bag begrebet ”San-
ketid”, så mød op til fællesarran-
gementet. Måske du kan bidrage 

med dine tanker om begrebet ”san-
ketid”.

Arrangementet i kirken varer ca. 
45. minutter. Herefter gå vi over på 
Askov Højskole og Efterskole, hvor 
køkkenpersonalet serverer lækker 
aftensmad ca. kl. 18:30.

I forbindelse med middagen synger 
vi fra højskolesangbogen. Den mu-
sikalske ledsagelse tager organist 
Mette Bredthauer sig af.

Praktiske oplysninger:

Pris for deltagelse i spisningen er 50 kr. for voksne og 15 kr. for børn.
Arrangementet starter kl. 17:30 i Askov Kirke.
Af hensyn til køkkenet er det nødvendigt med tilmelding senest den 20.
september 2022 til Else Flansmose på tlf. 2339 2633 eller på 
mail: else@flansmose.com
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Juletræstænding i Askov

Traditionen tro afholder
Askov Bylaug juletræstænding for 
byens borgere. Lørdag den 26. 
november 2022.

I år har vi ændret lidt på konceptet 
og flyttet arrangementet fra fredag 
aften til lørdag eftermiddag. Denne 
ændring har vi foretaget af hensyn 
til de mindre børn og deres forældre. 
Vi håber, at vi med denne ændring 
kan få flere børnefamilier med over i 
kirken til julehygge i børnehøjde. 

Vi håber at være så heldige at få 
Askov Rytmiske Kor til at synge i kir-
ken.

Som altid kommer Vejen Garden til 
byen og starter med at spille julen 
ind på Birkely til glæde for beboerne 
og personalet. Vi satser på, at jule-
manden også lægger vejen forbi 
Birkely. Herefter går vi sammen med 
julemanden igennem byen til Torvet, 
hvor det store juletræ tændes, og Ve-
jen Garden spiller nogle julemelodier.

Herefter går vi sammen med Vejen 

Garden over til kirken, hvor der er 
tændt bålfad, og hvor kirkens ju-
letræ stråler i al sin glans. I denne 
hyggelige ”juleramme” deles der 
slikposer ud, og de der har lyst kan 
gå ind i kirken og spise slikposerne 
og fortsætte julehyggen.

Spejderne sælger som sædvan-
ligt æbleskiver og julegløgg foran 
Brugsen.

Vi håber, alle vil tage godt  imod vo-
res nye tiltag, som gerne skal med-
virke til at Askov kommer i julestem-
ning.

Praktiske oplysninger:

Kl. 14:30  Vejen Garden spiller julen ind på Birkely
Kl. 15:15 Juletræet på Torvet tændes og Vejen Garden spiller
   julemelodier
Kl. 15:30 Sammen med Vejen Garden går vi over til Askov Kirke, hvor  
  der deles slikposer ud. Herefter er der julehygge i kirken. 
  Vi arbejder på at få Askov Rytmiske Kor til at synge med på  
  de kendte julesange, og præsten har helt sikkert forberedt  
  en historie, som fortælles i børnehøjde.
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Generalforsamling 2023

Askov Bylaugs generalforsamling afholdes torsdag den 26. januar 2023 kl. 
19:00 på Sløjdscenen i Askov.

Bestyrelsen sætter rammerne for en 
hyggelig aften, hvor der bliver rig 
lejlighed til at drøfte årets begiven-
heder i Askov, herunder Bylaugets 
arbejde i årets løb.

Bestyrelsen håber, at rigtig mange 
vil deltage i generalforsamlingen og 
være med til at præge debatten og 
komme med nye input til det kom-
mende års arbejde i Askov Bylaug.

Bestyrelsen har kaffe på kanden og 
lidt sødt til ganen.

Praktiske oplysninger:
Generalforsamlingen afholdes på 
Sløjdscenen i Askov den 26. januar 
2023 kl. 19:00.

Efter generalforsamlingen vil provst 
Peter Ole Finnemann Viuff holde 
foredrag over temaet: ”Fra roeræk-
kerne til provst i Askov”

17



Arrangementet afholdes søndag 19. februar 2023 i hallen ved Askov-
Malt Skole i tidsrummet fra kl. 10 til 12. 

Fastelavnsfest i hallen ved Askov-Malt 
Skole

Traditionen tro afholder Askov 
Bylaug fastelavnsfest. Der er lagt op 
til en festlig og fornøjelig formiddag, 
når vi i hallen ved Askov-Malt Skole 
slår dørene op for et brag af en fa-
stelavnsfest for både små og store.

Adgangsbilletten for børnene til tøn-
deslagningen er en festlig og fanta-
sifuld udklædning. 

Der vil være mulighed for at købe 
formiddagskaffe og fastelavnsbol-
ler, og til børnene er der saftevand.

Arrangementet er gratis for med-
lemmer af Askov Bylaug. Voksne, 
der ikke er medlemmer, skal betale 
40 kr. ved indgangen.

Vel mødt til årets festlige, fornøjelige 
og fantasifulde fastelavnsfest. 
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 Visit Vejen App

Du finder VisitVejen app’en i enten App 
Store eller på Google Play afhængigt af, 
hvilken smartphone du har. 

Du skal søge efter ”Visit Vejen”, og app’en 
er selvfølgelig gratis. Her kan du oriente-
re dig om mulighederne for en god op-
le-velse i Vejen Kommune. 

Du kan blandt andet tage på en kultur-
historisk byvandring i Askov og få et lille 
indblik i historien bag mange af de gamle 
kendte bygninger i byen. 

Du kan ligeledes finde en oversigt over 
naturoplevelser i Vejen kommune. 

Naturoplevelserne står i kø - her kan du 
opleve mangfoldige naturtyper - fra den 
vindomsuste hede, over de brede ådale 
til skovens stille ro. 

Du kan vandre, du kan sejle, du kan cykle. 

www.visitvejen.dk
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Askov Bylaug har en række borge-
re, som har meldt sig til foreningens 
frivilligkorps. Tusind tak for hjælpen til 
jer alle. Uden jeres hjælp ville besty-
relsen få mere end travlt.

Bylauget har igennem de sidste 6 år 
haft en ”grøn bande”, som plejer og 
passer området omkring dammen 
og sørger for, at blomsterkummerne 
på juletræspladsen altid præsente-
rer sig på allerbedste vis. Det er et 
arbejde, der stort set påhviler denne 
gruppe året rundt. En stor tak til jer for 
jeres indsats.

Desværre har tre af de frivillige i den 
”grønne bande” sagt ”deres job 
op”, og det er noget rigtig skidt. 

Tusind tak for en kæmpe indsats. Der 
er nu tre frivillige tilbage i ”den grøn-
ne bande”, som søger to nye ”kolle-
ger”. Hvis nogen derude kunne tæn-
ke sig at være en del af et hyggeligt 
selskab, så kontakt Else Flansmose, 
formand for Askov Bylaug eller An-
nelise og Mogens Andersen på tlf. 
nr. 23468457

Tusind tak til fotograf Per Kjær for 
lån af billedmateriale til brug i sæ-
sonprogrammet, på Facebook og 
hjemmeside, samt hvor vi i øvrigt bru-
ger billeder fra Askov.

Frivillige i Askov Bylaug
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Medlemskab af Askov bylaug

Askov Bylaugs aktiviteter koster pen-
ge at afholde, og derfor er medlems-
skabet af vital betydning for forenin-
gen. Pengene går dels til dækning 
af de løbende udgifter, men også til 
at kunne gennemføre større projek-
ter (fx byudvikling) over en årrække.

Derfor opfordres alle til at tegne 
medlemskab af Askov Bylaug, som 
for 2022 udgør:

• Enlige ...................................75 kr.

• Husstand med mere  
end én person ...................150 kr.

• Virksomheder ....................300 kr.

Askov Bylaug udsender hvert år i ja-
nuar måned en faktura til indbeta-
ling af medlemskontingent.

Betaling af faktura giver medlem-
skab af Askov Bylaug fra datoen for 
indbetaling i indeværende år til og 
med datoen for afholdt generalfor-
samling næste år.

Ønsker man ikke fremover at mod-
tage faktura, fordi man ikke ønsker 
at være medlem, eller fordi vi fejl-
agtigt har sendt fakturaen til dig, 

så send venligst en mail til askov-
bylaug@gmail.com med besked 
om at blive slettet på listen.

Medlemsskabet kan tegnes på flere 
måder:

• Overførsel til foreningens bank-
konto 
Nordea reg. nr. 9421 kontonum-
mer 7323 002 500

• Overførsel via MobilePay – 
21973 (fem cifre)

• Ved kontant betaling til kasserer 
eller et andet bestyrelsesmed-
lem

Se i øvrigt vores hjemmeside www.
askovby.dk for nærmere oplysning 
om betaling mv.

Uanset betalingsform vil vi meget 
gerne have oplyst navn, adresse og 
mail.

Spørgsmål vedrørende medlem-
skab kan rettes til foreningens kasse-
rer eller et af de øvrige bestyrelses-
medlemmer.
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Askov Bylaugs historie 

Askov Bylaug blev oprettet i 1886. 
Laugets oprindelige formål var at vir-
ke til byens forskønnelse. I 1920’erne 
fik lauget et mere politisk islæt, hvil-
ket blev endnu mere udpræget ef-
ter kommunalreformen i 1970.

Ved den seneste kommunalreform 
og dannelsen af storkommunerne i 
2007 blev der åbnet for oprettelse 
af lokalråd i landsbyerne. I Askov var 
det naturligt, at Bylauget skulle vare-
tage denne funktion.

Askov Bylaugs vision og mission
Askov Bylaug har eksisteret siden 
1886. I dag repræsenterer bylauget 
Askov by på samme vis, som de øv-
rige lokalråd i Vejen Kommune re-
præsenterer deres landsby.

Formålet med Bylauget
Askov Bylaug repræsenterer byens 
foreninger, institutioner og erhvervs-
livet i byen. Bylaugets formål er at 
bidrage til Askov og omegns udvik-
ling i overensstemmelse med bor-
gernes ønsker, hvilket blandt andet 
gøres ved at være bindeled mellem 

offentlige myndigheder samt andre 
instanser og borgere. 

Bylauget er ikke partipolitisk. Som lo-
kalråd repræsenterer Askov Bylaug 
lokalområdet Askov by og området 
omkring.

Bylauget består af syv folkevalgte 
medlemmer, der alle er valgbare, 
stemmeberettigede og myndige 
personer bosiddende i Askov og 
omegn. 
Bylaugets bestyrelse kan nedsæt-
te ad hoc-grupper bestående af 
interesserede blandt områdets 
borgere til løsning af konkrete op-
gaver.

Missionen for Askov Bylaug
Det er Askov Bylaugs mission at be-
vare og udvikle Askov med bag-
grund i byens særpræg og traditi-
onsrige historie som højskoleby.
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Visionen for Askov Bylaug

Visionen for Askov tager naturligt ud-
gangspunkt i visionen for Vejen Kom-
mune, hvor der lægges vægt på, 
at kommunen skal være en attraktiv 
erhvervs- og bosætningskommune, 
hvor der skabes rammer og mulig-
heder for trivsel, kvalitet og vækst. Vi 
ønsker, at kommende bosætnings-
områder skal kunne rumme et alsi-
digt boligudbud.

Askov skal være et attraktivt og trygt 
sted at bosætte sig, hvor der også er 
tænkt på, at byens erhvervsliv gives 
mulighed for vækst, nytænkning og 
innovation. I Askov skal der være 
”højt til loftet.”

Bylauget vil understøtte, at vi er en 
høj- og efterskoleby, som er kultur-
bærer i forhold til turisme, kulturelle 
tilbud for kommunens borgere og i 
særdeleshed for borgerne i Askov. 

Bylauget skal være med til at ska-
be et godt fundament for byen, 
der er med til at binde kulturen og 
foreningslivet sammen, således at 
Askov fremstår som en attraktiv by 
at være borger og gæst i.
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