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 Bestyrelsen for Askov Bylaug 2021

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

Næstformand / Hjemmeside / Facebook
Nis Peter Schultz   tlf.: 28 68 25 60
Rølkjær 66 npsb52@gmail.com         

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

Bestyrelsesmedlem
Steen Gelsing   tlf.: 21 74 85 26
Møllevej 3  steengelsing@gmail.com

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

Kasserer
Helle Daugaard   tlf.: 60 78 68 38
Indtil 1. juni Søndervangvej 31  baslund45@icloud.com
herefter  Kongstedgårdsallé 29

Bestyrelsesmedlem
Charlotte Aagaard Nielsen  tlf.: 61 33 31 57 
Baslund 109, Askov charlotteaagaard1@gmail.com
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Askov Bylaug ønsker alle et rigtig 
godt nytår – et nyt år, hvor vi forhå-
bentlig igen kan samles til byens for-
skellige aktiviteter og dyrke fælles-
skabet. 
Bestyrelsen for Askov Bylaug har 
igen i år udarbejdet et sæsonpro-
gram, som indeholder de traditio-
nelle kendte aktiviteter. 
Vi har dog også bestræbt os på at 
sætte fokus på nye aktiviteter, bl.a. 
følgende: 

Drøftelse af arkitekturen i vores lille 
hyggelige by, hvordan vi kommu-
nikerer vi med hinanden, hvordan 
smager en øl fra Ribe Bryghus? og 
hvad gemmer der sig bag murene 
på Forsøgsstationen?  Det og meget 
mere finder du i det nye sæsonpro-
gram.

Bestyrelsen for Askov Bylaug håber, 
at rigtig mange af Askovs borgere 
får lyst til at deltage i de programsat-
te aktiviteter og i øvrigt støtte op om 

bestyrelsens arbejde ved at:
•    Blive medlem af Bylauget

•    Deltage i Bylaugets arrang-
ementer

•  Melde sig som frivillig til ad hoc 
opgaver

•  Inspirere bestyrelsen med gode ideer 
til f.eks. kommende arrangementer/
aktiviteter, byfornyelse, trafiksanering 
etc.

Hvis du har spørgsmål til bestyrelsens 
arbejde, er du altid velkommen til at 
kontakte os.

I bestyrelsen glæder vi os til det kom-
mende års opgaver, og vi glæder os 
til at møde dig og din familie til årets 
arrangementer.

Tilbageblik på året, der er gået
I sidste års sæsonprogram kunne vi 
præsentere 13 forskellige aktiviteter. 
På grund af Coronaens indtog i Dan-

 Forord
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mark blev det desværre kun muligt 
at afholde fastelavnsfesten i februar 
og et foredrag på Askov Højskole i 
efteråret med temaet: ”Arkæologi-
ske udgravninger mellem Øster- og 
Vester Skibelundvej”. 

Den traditionelle juletræstænding 
blev aflyst på grund af forsamlings-
forbuddet og blev i stedet afviklet 
virtuelt i samarbejde med Askov 
Event. 

Dog kunne vi glæde os over Bylau-
gets nye investering i julebelysning 
til byens juletræ. Tak for de mange 
positive tilkendegivelser.

I starten af året blev der sat fokus 
på en mere tidssvarende kontin-
gentopkrævning og medlemspleje. 
Resultatet af dette arbejde udmøn-
tede sig i en elektronisk kontingent-
opkrævning, som blev taget i brug 
henover foråret med stor succes. 

Ved årets afslutning kunne vi med 
glæde konstatere, at vi nu har 275 
husstande som medlemmer. På 
trods af de mange aflyste aktiviteter 
har bestyrelsen haft et travlt år med 
mange forskellige lokalrådsopgaver. 

Bestyrelsen har løbende igennem 
året haft fokus på lokalplanen for Poul 
la Cours vej og sendt høringssvar ad to 
omgange (høringssvar kan læses på 
Bylaugets hjemmeside). 

Ultimo august deltog bestyrelsen for 
Askov Bylaug og repræsentanter 
fra Bymidtegruppen m.fl. i et møde, 
som Vejen Kommune havde indkaldt 
til. Mødet omhandlede bl.a. Askovs 
ønsker til den nye Kommuneplan – 
nærmere bestemt retningslinjer for 
arkitekturen i Askov, bymidteprojek-
tet samt almennyttige boliger i Askov.

Repræsentanter fra bestyrelsen har 
henover efteråret deltaget i en række 
møder for at sikre en kapacitetsudvi-
delse på dagtilbudsområdet i Askov. 

Resultaterne af disse møder forelig-
ger endnu ikke, og vi afventer den 
endelige afgørelse fra Vejen Kom-
mune. Men ét er sikkert – der er afsat 
ressourcer til udvidelse af den nu-
værende kapacitet, og vi afventer 
derfor med spænding en afgørelse 
på, hvordan rammerne bliver. 

Med hjælp fra mange sponsorer i lo-
kalområdet blev den nye Askov film 
en realitet. Der skal lyde et STORT tak 
til alle jer, der har støttet op omkring 
filmen.

Bestyrelsens fokusområder for 
2021
I det kommunale budget for 2021 
har Vejen Kommune afsat 300.000 
kr. til ”Helhedsplan for bymidte og 
trafikafvikling i Askov”. Tanken med 
bevillingen er, at der skal gennemfø-
res et projekt, hvor der laves en skitse 

5



af, hvordan en ny bymidte i Askov vil 
komme til at se ud. Herudover skal 
der laves nogle vurderinger af tra-
fikken på torvet og gennem byen.

Askov Bylaug ønsker så stor en bru-
gerinddragelse fra byen som over-
hovedet muligt. Bestyrelsen oriente-
rer om de nærmere detaljer i løbet 
af foråret 2021. 

Kommuneplan 2021 vil have bestyrel-
sens store bevågenhed, i særdeles-
hed i forhold til: Den trafikale udfordring 
igennem Askov. Kan en videreførelse 
af Boulevarden ud til skolen være 
en af løsningerne?Nye bosætnings-
områder i Askov eller i udkanten af  
Askov.
Bestyrelsen vil følge tilblivelsen af 
den nye cy-

kelsti syd om byen, ligesom udviklin-
gen på dagtilbudsområdet vil blive 
fulgt med stor interesse.

En forøgelse af Bylaugets medlems-
skare vil ligeledes være et bestyrel-
sens indsatsområder i 2021.   

Frivillige i Askov Bylaug
Tak til alle jer, der har ydet en uvur-
derlig støtte for bestyrelsen i Bylau-
get henover året. En speciel tak skal 
rettes til ”den grønne bande”, som 
plejer og passer området omkring 
Dammen. 

Det er dejligt, at I tager selvstændi-
ge initiativer og kun inddrager be-
styrelsen, når der skal betales reg-
ninger for planter etc. Vi er desuden 
så heldige at kende Per Kjær, som 
forsyner os med billedmateriale til 
dette sæsonprogram, samt når vi 
har artikler i Virkelyst. Tusind tak for 
det flotte materiale, du altid leverer.

Tusind tak til Askov Højskole og Ef-
terskole for et fantastisk samarbej-
de omkring de forskellige arrange-
menter:-)
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Corona-situationen

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

henover året, men vi følger nøje sundhedsmyndighedernes 
retningslinjer i forhold til evt. forsamlingsforbud etc. 

Evt. aflysning vil blive offentliggjort på Bylaugets hjemmeside, facebook 
og ved opslag i Dagli`Brugsen.
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Ny dato for generalforsamling i 2021.
Vi starter det nye år på samme måde som i det gamle år med at aflyse 
planlagte arrangementer.
Askov Bylaugs generalforsamling var planlagt til afholdelse den 28. januar 
2021. 

På grund af forsamlingsforbuddet og smidtetrykket i forbindelse med Covid 
19 har vi besluttet at udsætte generalforsamlingen til: Ons. Den 24. marts 
2021 kl. 19:00 på Sløjdscenen. Hvis ikke Coronasituationen er ændret mar-
kant til den tid, vender bestyrelsen tilbage med en ny plan. Følg med på 
foreningens hjemmeside og facebook samt opslag i Dagli´Brugsen.
Bedste hilsner

Bestyrelsen for Askov Bylaug

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 og Ellen Svensson  

8. Valg af 2 revissorer
På valg er:  Henning Rose
Valg af revisorsuppleant
På valg er:  Peter Johansen

9. Eventuelt
Diskussionspunkter:  Nye tiltag i Askov som Bylaugets medlemmer ønsker, at besty-
relsen skal fokusere på i det kommende år.
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Tag med til ølsmagning i historiske Ribe

Sidst i april måned – når bøgen er 
sprunget ud – inviterer Askov Bylaug 
på tur. Vi udfordrer igen smagsløge-
ne og besøger denne gang erfarne 
bryggere i Ribe.

Dørene til Ribe Bryghus blev åbnet 
for salg den 24. juni 2006, og virksom-
heden er lige siden blevet drevet på 
et meget seriøst fritidsplan, af Lars 
Nielsen, Mark Vind og Steen Sahl.
I 2020 flyttede virksomheden fra de 
oprindelige bygninger i indre by til 
nye lokaler i Ribes gamle remisebyg-
ning på Seminarievej. Til Danmarks 
første jernbaner byggedes remiser 

til alle lokomotiver og vogne. Snart 
gik man dog over til kun at anbringe 
jernbanevogne indendørs, når de 
skulle vedligeholdes på vognværk-
stederne. 

Remisebygningen i Ribe er fra om-
kring 1880.
Brygudstyret har tidligere fungeret 
som “pub-bryggeri” i England, og 
tankene er derfor konstrueret i en 
charmerende kombination af tek-
nik, rustfrit stål, kobber og lakeret 
træ. Ribe Bryghus sætter en stor ære 
i at deres øl er håndværk fra ende til 
anden - fra valsning af malt, til på-
sætning af etiketter. 

Man kan være 100% sikker på, at 
øllet altid er brygget af bryggerne 
i Ribe - efter egne opskrifter, og ikke 
importeret eller licensbrygget et helt 
andet sted på kloden. Alle råvarer 
er nøje udsøgt og så vidt muligt af 
dansk herkomst - og allerhelst høstet 
eller produceret så lokalt som muligt.

Praktiske oplysninger

Arrangementet foregår på adressen Seminarievej 16 B, 6760 Ribe TORSDAG 
DEN 29. APRIL  2021 KL. 19:00 – 21:00
 
Deltagerbetaling 125 kr. for smagsprøver af de faste øl og evt. sæsonøl inkl. 
chips.

Tilmelding og betaling skal ske på https://askovby.nemtilmeld.dk/ fra 1. april 
og til og med den 27. april.

Yderligere oplysninger - kontakt Charlotte Aagaard Nielsen på tlf. 61333157 – eller 
charlotteaagaard1@gmail.com 9



 Besøg på Askov Forsøgsstation
Ta’ med i laboratoriet og i marken 
i en tid hvor miljø, bæredygtighed, 
fødevareforsyning, produktionsme-
toder osv. er vigtige emner i daglig-
dagen.

Tidspunkt: 
Tirsdag den 25. maj, kl. 19:00 – 21:00
Sted:   Vejenvej 55, Askov, 6600 Vejen
Tilmelding: Eric Ravn på tel. 22756012  
eller Else Flansmose på til. 23392633.

I den østlige ende af byen ligger 
Askov Forsøgsstation.
Stedets historie kan føres helt tilbage 
til 1885, hvor de statslige forsøgssta-
tioner var under Landhusholdnings-
selskabets ledelse. I dag er forsøgs-
stationen en del af Århus universitet

I 2011 gennemgik universitetet en 
stor faglig forandringsproces, som 
blandt andet indebar oprettelsen 
af Institut for Agroøkologi som en del 

af fakultetet Science and Techno-
logy.
Bent Tolstrup Christensen, Professor, 
Institut for Agroøkologi, Aarhus Uni-
versitet kommer og fortæller om 
forsøgsstationens historie og om de 
ældste forsøg, som ligger på marker-
ne. (Bent var i en årrække forstander 
på stationen) 
Se mere om virksomheden i Askov og 
de ældste forsøg på 

http://www.agro.au.dk/faciliteter/
askov/
 
Henning Carlo  Thomsen, daglig 
leder i Askov, vil ta’ os med en tur 
i marken. Måske vil forsøgslederen 
fortælle om CRISPR, som er det nye 
sort indenfor genteknologien. Med 
denne teknologi kan man accele-
rere forædlingen af planter.
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Foreningsfestival i Askov 2021

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

Sådan lød overskriften i sidste års 
sæsonprogram, men på grund af 
Corona fik vi aldrig mulighed for at 
afprøve det nye koncept. Det hå-
ber vi så kan lykkes i år.

Sidste år besluttede et flertal af by-
ens foreninger, at festivalen skal af-
vikles sammen med Askov Byfest. 
Begrundelsen for denne ændring 
er, at vi forhåbentligt vil kunne til-
trække flere børnefamilier til festi-
valen end tidligere. 

Foreningerne håber, at den mere 
modne generation vil ”flytte” med 
os ud på sportspladsen og nyde 
samværet, som vi plejer, når der af-
holdes foreningsfestival.

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

Askov Bylaug vil arbejde for, at vi får 
skabt de samme hyggelige rammer 
for fællesspisning og hygge, som vi 
plejer, når der afholdes forenings-
festival.

Praktiske oplysninger:
Foreningsfestivalen afholdes den 13. maj i tidsrummet kl. 16:00 – kl. 18:30. 

Vel mødt til en hyggelig foreningsfestival i Askov
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Askov Samtaleuge 2021 

At mødes og tale sammen er vigtigt 
for alle mennesker – uanset alder og 
interesser. Mødet og samtalen kan 
noget, som ikke kan erstattes af so-
ciale medier. 

Det vil Askov Bylaug i samarbejde 
med Askovs skoler, foreninger og 
borgere sætte fokus på. Uanset om 
du er elev på en skole, medarbejder 
i en virksomhed, aktivt forenings-
menneske, erhvervsaktivt menne-

ske, 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 nogle 
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

Program:

Mandag d. 7.6.21: Når du kommer 
forbi Brugsen i Askov, vil du møde 
repræsentanter fra Askov Bylaug, 
som du kan veksle nogle ord med 
om det, du går og tænker om Askov 
som by. 

Repræsentanter fra bestyrelsen kan 
træffes i tidsrummet kl. 15:30 – 17:30

Tirsdag d. 8.6.21 kl. 19:00:  ”Debatcafé 
på Askov Højskole. Eleverne fra Askov 
Højskole sætter forskellige aktuelle 
emner til debat, som de kvalificeret 
har valgt ud. Emnerne er noget, som 
både præger det nære og lokale, 
men også det nationale og globale. 
Som deltager vælger du selv, hvad 
du vil debattere med de andre  
deltagere.

Torsdag d. 10.6.21 kl. 19:00 – 21:00 
ca.: ”Fra Tårn til Torv”. Højskolelæ-
rer og journalist Ole H.B. Andreesen 
sætter lys på betydningen af den 
demokratiske samtale. Efter fælles 
oplæg debatterer vi videre. Hvad 
vil vi kæmpe for – som by og for-
eninger? Hvad giver mening for vo-
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res forening eller klub? Hvordan sik-
rer og bevarer vi et stærkt lokalmiljø? 
Hvordan får vi medier og politikere i 
tale? 

Hvordan sikrer vi sammenhængs-
kraft mellem skoler, foreninger, bor-
gere og politikere? Vi sætter fokus på 
dét og mange, mange andre ting, 
som de enkelte skoler, foreninger og 
personer selv ønsker at tale med hin-
anden om. Nærmere info følger om 
afviklingen af arrangementet.

Fredag d. 11.6.21: Når du kommer 
forbi Brugsen i Askov, vil du møde re-
præsentanter fra Askov Bylaug, som 
du kan veksle nogle ord med om det, 
du går og tænker om Askov som by. 
Repræsentanter fra bestyrelsen kan 
træffes i tidsrummet kl. 15:30 – 17:30

Kaffe og kage for 50 kr.
for arrangementerne den 8. 
og 10.06.
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Sankt Hans Aften ved Dammen

Traditionen tro er Askov Bylaug igen klar til fejring af Sankt Hans Aften ved 
Dammen. Det bliver i år onsdag den 23. juni.

Program: 
Kl. 17:00 Grillen er tændt. 
Kl. 19:15 Der synges ved Birkely. 
Kl. 20:00 Bålet tændes.
Tiderne er cirka-tider, så kom gerne 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.

Årets taler er Thomas Tarp Hansen, som er forstander på Askov Efterskole
Thomas har været ansat på skolen siden 2001.

Vi ses til Sankt Hans!
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Foredrag om arkitekturpolitik 

Interessen for byarkitektur, dvs. de 
helheder og sammenhænge, som 
den enkelte bygning indgår i, er vok-
sende, ikke blot blandt fagfolk, men 
også blandt almindelige borgere.

ASKOV FORANDRES var overskriften 
på et læserbrev bragt i JydskeVestky-
sten maj 2020, forfattet af to tidligere 
arkitekter Filip Ohrt og Niels Fjord, som 
begge bosiddende i Askov. 
Læserbrevsforfatterne giver udtryk 
for stor bekymring i forhold til den nye 
byggestil, som kan ses flere steder i 
Askov. 

Askov Bylaug skrev følgende i en 
artikel bragt i Virkelyst i august 2020: 
”Askov har en helt unik kulturhistorie, 
som vi skal værne om og med stolt-
hed videreformidle til byens tilflytte-
re, egnens turister og alle, som har 
interesse for Askov”.

På baggrund af ovenstående har 
Askov Bylaug inviteret tidligere stad-
sarkitekt og byplanlægger i Vejle, 
Henrik Stjernholm til at gøre os lidt 
klogere på emnet BYRUM OG BYLIV 
med udgangspunkt i Askov. 
Henrik Stjernholm skriver følgende på 
sin hjemmeside: 

”Den måde, vi indretter de fysiske 
omgivelser på, påvirker menneskers 
liv. Det kan give muligheder eller 
begrænsninger. Den arkitektoniske 
kvalitet kan tilføre et område en eks-
tra dimension og være med til at give 
en ekstra oplevelse i byen”.

Henrik Stjernholm har blandt andet 
udformet Vejle kommunes arkitektur-
politik. www.arkitekturguide.vejle.dk 
Henrik Stjernholm har i dag sin egen 
virksomhed StjernholmArkitektur, der 
tilbyder rådgivning inden for arkitek-
tur og byplanlægning.

Praktiske oplysninger
Arrangementet afholdes tirsdag den 24. august kl. 19 - 21. - ændringer i 
forhold til dato og tidspunkt vil fremgå af Askov Bylaugs hjemmeside samt 
ved opslag i Dagli`Brugsen.

Sted for afholdelse: Askov Højskole og Efterskole
Pris for deltagelse inkl. kaffe og kage: 80 kr. (betales ved indgangen)

Tilmelding til Else Flansmose tlf. nr. 23392633  eller på e-mail else@flansmose.com 
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Byens fællesarrangement

Årets fællesarrangement kommer til at løbe af stablen torsdag den 30. 
september 2021. 
Arrangementet starter i Askov Kirke kl. 17:30. 

Arbejdsgruppen bestående af højskoleforstander Rikke Holm, provst Peter 
Ole Finnemann Viuff og formand for Askov Bylaug Else Flansmose har beslut-
tet, at denne aftens overordnede tema er ”Farvernes landskab”. 
Menighedsrådet, kirkens præster og organisten har planlagt en hyggelig 
fyraftensstund i Askovs dejlige kirke. 

Arrangementet i kirken varer ca. 45 minutter. Herefter går vi over på Askov 
Højskole og Efterskole, hvor aftensmaden står klar ca. kl. 18:30.
I forbindelse med middagen synger vi fra højskolesangbogen. Den musikal-
ske ledsagelse tager organist Mette Bredthauer sig af.

Praktiske oplysninger:
Pris for at deltage i spisningen er 50 kr. for voksne og 15 kr. for børn.
Af hensyn til køkkenet er det nødvendigt med tilmelding senest den 
27. september 2021 til Else Flansmose på tlf. 23392633 eller 
på mail: else@flansmose.com.
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Foredrag på Askov Højskole
Foredrag på Askov Højskole v/ Arne Holm  tirsdag, den 26. oktober 2021  kl. 
19:00

Foredrag om de tyske flygtninges skæbne, om de uhyrligheder, der udspil-
lede sig i Askov i de sidste to besættelsesmåneder.

I Askov var Fengers hus beslaglagt af den tyske værnemagt til lazaret for 
sårede tyske soldater, men hvor også flygtningebørn døde i snesevis.
(Entre 50 kr.) kaffe og kage. 

Tilmelding til Else Flansmose senest den 21. oktober 2021 på tlf. 23392633  
eller på else@flansmose.com 
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 Juletræstænding i Askov
Traditionen tro afholder Askov Bylaug 
juletræstænding. Vejen Garden 
kommer som sædvanlig til Askov, 
hvor de starter med at spille julen ind 
på Birkely til glæde for beboerne og 
personale. Vi satser på, at juleman-
den også lægger vejen forbi Birke-
ly og går sammen med os til Torvet, 
hvor det store juletræ tændes.

Askovspejderne sælger gløgg og 
æbleskiver, og Askov Bylaug har sør-
get for slikposer til børnene. 
Julemanden og børnene sørger for, 
at juletræet bliver tændt, mens Vejen 
Garden spiller kendte julemelodier.

Efter dette arrangement er alle in-
viteret indenfor i Askov Kirke, hvor 
sognepræst Peter Ole Finnemann 
Viuff vil sørge for, at vi får endnu en 
festlig stund sammen. Der vil blive 
mulighed for at synge nogle af ju-

lens kendte julesalmer, og Peter har 
lovet, at børnene er i fokus denne af-
ten. Så mon ikke der bliver plads til en 
(u)hyggelig historie og andre spæn-
dende oplevelser i Askov Kirke. Vi 
håber på et hyggeligt arrangement, 
der kan sætte os i den rette stemning  
som start på julemåneden.

Praktiske oplysninger:

Kl. 17:00  Vejen Garden spiller julen ind på Birkely

Kl. 17:30 Juletræet på Torvet tændes

Kl. 18:30 Vi synger julesange i Askov Kirke
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Generalforsamling 2022

Askov Bylaugs generalforsamling afholdes torsdag den 27. januar 2022 kl. 
19:00 på Sløjdscenen i Askov.

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter.
Bestyrelsen sætter rammerne for en hyggelig aften, hvor der bliver rig lejlig-
hed til at drøfte årets begivenheder i Askov, herunder Bylaugets arbejde i 
årets løb.

Bestyrelsen for Askov Bylaug har brug for, at rigtig mange slutter op om be-
styrelsens arbejde, blandt andet ved at møde op til generalforsamlingen og 
deltage i debatten og gerne med nye input til det kommende års arbejde.
Bestyrelsen har kaffe på kanden og lidt sødt til ganen.
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Fastelavnsfest i hallen ved Askov-Malt 
Skole

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

Adgangsbilletten for børnene til tøndeslagningen er en festlig og fantasifuld 
udklædning. 

Der vil være mulighed for at købe formiddagskaffe og fastelavnsboller, og 
til børnene er der saftevand. 
Arrangementet er gratis for medlemmer af Askov Bylaug. Voksne, der ikke 
er medlemmer, skal betale 40 kr. ved indgangen. 
Vel mødt til årets festlige, fornøjelige og fantasifulde fastelavnsfest. 
 

Arrangementet afholdes søndag 27. februar 2022 i hallen ved Askov-
Malt Skole i tidsrummet fra kl. 10 til 12
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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

22



Bylaugets bestyrelse ønsker at få skabt et solidt netværk i byen bestående af 
borgere, som gerne vil give en hjælpende hånd til forskellige praktiske opgaver. 

På nuværende tidspunkt har vi modtaget tilsagn fra godt 20 personer, som er 
tilknyttet vores netværk, og vi håber, at endnu flere vil melde sig til vores netværk 
af frivillige. 

Du kan kontakte Else Flansmose på telefonnummer 23392633, hvis du vil 
være en del af det frivillige netværk, eller hvis du vil vide mere.

 Frivilligt Netværk
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Medlemskab af Askov bylaug

Askov Bylaugs aktiviteter koster penge, og derfor er medlemsskabet 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 2020 
udgør:

• Enlige 75 kr. 

• Husstand med mere  
end én person 150 kr. 

• Virksomheder  300 kr.

Askov Bylaug udsender som noget nyt fra i år og fremover hvert år i januar 
måned faktura til indbetaling af medlemskontingent.

Betaling af faktura giver medlemskab af Askov Bylaug fra datoen for ind-
betaling i indeværende år til og med datoen for afholdt Generalforsamling 
næste år.
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Hvis man ikke allerede har anmodet om at få tilsendt en  faktura årligt, så  
send en mail til askovbylaug@gmail.com. Oplys ønske om én af ovenståen-
de medlemskaber, navn og adresse og mailadresse.

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 at listen.

Alternativt kan én af følgende muligheder benyttes:

• Overførsel til foreningens bankkonto 
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 eller kontakt én af med-
lem-merne af bestyrelsen for yderligere oplysninger.

Spørgsmål vedrørende medlemskab kan rettes til Helle Daugård eller et af 
de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
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Askov Bylaugs historie 

Askov Bylaug blev oprettet i 1886. 
Laugets oprindelige formål var at 
virke til byens forskønnelse. 
I 1920’erne fik lauget et mere politisk 
islæt, hvilket blev endnu mere ud-
præget efter kommunalreformen i 
1970. 

Ved den seneste kommunalreform 
og dannelsen af storkommunerne 
blev der åbnet for oprettelse af lo-
kalråd i landsbyerne. I Askov var det 
naturligt, at Bylauget skulle vareta-
ge 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.

26



Visionen for Askov Bylaug

Visionen for Askov tager naturligt udgangspunkt i visionen for Vejen Kom-
mune, hvor der lægges vægt på, at kommunen skal være en attraktiv er-
hvervs- og bosætningskommune, hvor der skabes rammer og muligheder 
for trivsel, kvalitet og vækst. Vi ønsker, at kommende bosætningsområder 
skal kunne rumme et alsidigt 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 kulturbærer i forhold til turisme, kulturelle tilbud for 
kommunens borgere og i særdeleshed for borgerne i Askov. 

Bylauget skal være med til at skabe 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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