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Hurra - så er vi her!
Det er med stor glæde, at vi nu kan præsentere jer alle for Askov Byblad. Det er resultatet af et 
samarbejde mellem Askov Bylaug, Menighedsrådet i Askov og en del af byens foreninger og 
institutioner. Vi er stolte af, at vi kan præsentere jer for et husstandsomdelt, fysisk blad uden reklamer. 

Askov Byblad er for alle i Askov og nærmeste omegn. Det er ikke et fuldstændigt færdigt bladkoncept, 
vi præsenterer her, for der er plads til forbedringer. Helt sikkert. Så I vil med tiden kunne se, at 
nogle ting ændrer sig, efterhånden som vi bliver klogere på, hvad det egentlig er, vi har gang i. Vi 
fortsætter med at asfaltere, mens vi kører…….

Vi har mødt stor interesse og megen velvilje i processen med at få Askov Byblad på gaden. En 
velvilje, som er helt afgørende for, at det overhovedet kan lade sig gøre. Askov Byblad skal bidrage 
til, at vi alle kan se, hvad det er for et lokalsamfund, vi er en del af. Med alle de gode muligheder for 
foreningsliv og lokale aktiviteter, som er med til at gøre Askov og omegn til det aktive og levende 
lokalsamfund, som det er.

I bladet kan I læse nyt fra forskellige foreninger og institutioner. Her finder I foreningsnøglen, som 
er en oversigt over byens foreninger. I kan desuden se den fælles kalender, hvor vi tilstræber, at alle 
de deltagende foreningers begivenheder bliver skrevet ind.

Og sidst, men ikke mindst, kan I se billeder af alt muligt i Askov og omegn. 

Så sæt jer godt til rette med en kop te eller kaffe, smæk benene op og læs om, hvad der foregår i 
Askov og omegn. Hæng kalenderen og Foreningsnøglen op på køleskabet, og lad Askov Byblad/
Askov Kirkeblad ligge fremme på spisebordet. Glæd jer over, at I bor i et aktivt lokalsamfund med 
en stærk historie og en god sammenhængskraft.

God fornøjelse med læsningen.

Redaktionsgruppen for Askov Byblad
Eric Ravn
Mette Hollænder
Mie Melvang
Charlotte Aagaard Nielsen
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Askov lokalforening
Vi annoncerer ikke i avisen, så det er vigtigt at læse folder og Askov Byblad.

Sæt kryds i kalenderen. Der hænges opslag i Dagli´ Brugsen i Askov.

Familie og Samfund Askov lokalforening er en frivillig forening. Historien går tilbage 
til 1908, hvor Malt Herreds Husholdningsforening blev oprettet i Vejen. Dengang var 
formålet at udbrede kendskab til ernæringsrigtig madlavning.

I 1996 blev navnet ændret til Familie og Samfund.

Arrangementerne i Askov Lokalforening spænder vidt: Ernæring, virksomhedsbesøg, 
litteratur og socialt samvær.

2022
Tirsdag den 6. december kl. 19.00 på Birkely
Julehygge med fællessang, kaffe og bankospil
Entre 30 kr. Husk pakke til bankospil

2023
Litteratureftermiddage med Edit Schmidt
Entre hver eftermiddag 20 kr. Kaffe og kage klarer værtinden
Mandag den 9.januar kl. 14 hos Anni Bennetzen, Møllevej 16 
Mandag den 23. januar kl. 14 hos Herdis Knudsen, Søndervangvej 7
Mandag den 6. februar kl. 14 hos Rita Jacobsen, Sandmarken 4

Torsdag den 23. februar kl. 14.00 
Rundvisning på Vejen Rådhus
Entre 30 kr. 
Afgang fra Dammen kl. 13.30. Kaffe og kage klarer vi
Tilmelding til Anni eller Herdis senest mandag den 20. februar
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Så kom gymnastiksæsonen i gang. I skrivende stund har vi 154 aktive voksne og børn, der hver uge 
giver den gas i Askov-Malt Hallen og i hallen ved Skibelund Efterskole. Der er stadig plads på nogle 
af holdene, så skriv til os, hvis du eller dit barn gerne vil til gymnastik!

Gymnastikforeningen udbyder i denne sæson et hold for voksne og fire børnehold for børn fra 1 
år og op til 4. klasse: to hold for forældre og barn, et børnehold og Springlopperne for skolebørn.

Vi er en ny bestyrelse i gymnastikforeningen, og vi ønsker, at AMUI-gymnastik skal være en for-
ening i konstant udvikling. Vi vil gerne tilgodese de ønsker og behov, der er i vores lokalsamfund. 
Så hvis du går med idéer til nye hold eller selv har lyst til at være instruktør på et hold for enten børn 
eller voksne, vil vi meget gerne høre fra dig!

Find os på Facebook ”AMUI-Gymnastik” eller på AMUI.dk

Vi glæder os til at se mange af jer til forårsopvisning den 3. marts 2023 på Skibelund Gymnastik- og 
idrætsefterskole.

Fuld fart på gymnastikken i Askov
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Fuld fart på gymnastikken i Askov



– 6 –

Nyt fra Askov Vandværk
v. Formand Helge Petersen

Askov Kirkevej – ny forsyningsledning
Vejen Forsyning lægger nye kloakledninger i Askov Kirkevej. Askov Vandværk fornyer 
i samme forbindelse værkets forsyningsledning. Det har desværre medført utilsigtede 
afbrydelser i vandforsyningen hos nogle af vore forbrugere. Det beklager vi naturligvis. 
Det giver anledning til at opfordre de forbrugere, der endnu ikke er tilmeldt værkets 
alarmsystem om at gøre det på: https://MitVand.askov-vand.dk, som giver tryghed 
og overblik over dit vandforbrug pr. dag, uge, måned og år, og giver besked, hvis der 
er mistanke om brud eller utæthed på din vandinstallation samt mulighed for hurtig 
information ved driftsforstyrrelser.
 
Nye boringer 
Vi arbejder i øjeblikket på at finde et nyt kildefelt til 2 fremtidige boringer. Ønsket 
om nye boringer er første skridt i den større plan om at fremtidssikre og modernisere 
vandværket, der er fra 1950-erne, og kører stabilt i hverdagen. For at være på forkant 
med udviklingen, arbejder bestyrelsen på en plan, som sandsynligvis vil resultere i et nyt 
vandværk til erstatning for det nuværende vandværk. Det nye vandværk vil ikke kunne 
opføres på den nuværende vandværks grund. Da 3 ud af vores 4 boringer er placeret på 
eller tæt på vandværket, vil de derfor blive sløjfet, når en erstatning er fundet. Den sidste 
og nyeste boring planlægges ligeledes sløjfet, da den i fremtiden forventes at ligge i ikke 
sprøjtefrit landbrugsområde. Derfor har vi i den senere tid brugt meget tid på at undersøge 
muligheder for et nyt kildefelt, som iflg. geologer og andre eksperter bør placeres syd for 
Askov for at få den fremtidige bedste vandkvalitet.
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Blomster

I forbindelse med det årlige Efterårsmøde på Højskolen 
har grafikstudiekredsen arrangeret en udstilling med temaet 
”Blomster”. At det er muligt at arrangere en årlig udstilling nu 
for 6. år i træk med forskellige temaer, skyldes den 600-værk 
store grafiksamling, som Højskolen modtog som donation af 
en taknemmelig elev tilbage i årene omkring 1900.

At male blomster har været et yndet motiv siden 200 f.Kr., 
hvor motivet ses på romerske vægmalerier – ofte kombineret 
med fugle- og frugtmotiver. Siden har motivet udviklet sig 
op gennem historien – fx i 1600-tallet blev blomsterne og 
deres symbolbetydning på forgængelighed understreget 
i store blomsteropsatser, og hos impressionisterne omk. 
1900 var man interesseret i at fange lysets leg i blomsterne, 
mens kunstnere som van Gogh og Gauguin så blomstens 
ekspressive kraft. I 1900-tallets Danmark var det oftest 
kvindelige kunstnere, der kastede sig over blomstermotivet, 
og det var grunden til, at motivet i mange år blev ringeagtet! 
De var forment adgang til Kunstakademiet, men havde jo fri 
adgang til hverdagens blomster. 

Vores tilgang til naturen har fået fornyet interesse, og netop 
derfor er det interessant at trække blomsterne frem fra 
magasinet og se, hvor mange fine motiver der faktisk findes. 
Samtidig kan vi have in mente, at nutidige kunstnere har en 
fornyet og stor interesse for menneskets samhørighed med 
planter og natur. 

Vi håber, at rigtig mange vil lægge vejen forbi Høj- og 
Efterskolen og få oplevelsen af de mange smukke værker – 
både i farve og sort-hvid, der er hængt op i indgangen til skolen. 
Interessant er det at 
nærlæse de danske 
blomsterkunstnere 
på udstillingen. 

Ulla Henningsen og 
Anna Hartvig har 
stået for udvælgelse 
og ophængning. 

På studiekredsens 
vegne
Lise Buurgård

Carl Christian Oluf Jensen (1871-1934) 
Rosenkvist. 1917

Valdemar Ernst Køie (1872-1960)
Træer med efterårsløv. 1904

Thorvald Niss (1842-1905)
Solsikker. Udateret

Nyt fra Skolekredsen
Efterårsudstilling på Askov Højskole og Efterskole 2022

Aksel Salto (1889-1961)
Kvist med frugter. Udateret
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Først og fremmest et stort tillykke til Askov med vores 
nye blad! Tak til Bylauget og menighedsrådet, der 
sammen har grebet muligheden og er drivkræfterne bag, 
at Askov fortsat har et foreningsblad. Vi glæder os til 
samarbejdet.

SløjdRock
Den 5. oktober blev der for 3. gang afholdt SløjdRock, 
og som de tidligere år oplevede vi igen en helt fantastisk 
opbakning. De mange oplagte publikummer og otte 
velspillende bands satte den helt rette stemning med 
gedigen rock fra kl. 13.00 - 00.00. 

Sløjdscenen takker Rytmisk Musik Vejen og 
Dagli`Brugsen i Askov for det gode samarbejde omkring 
arrangementet.

Allerede nu kan vi invitere til næste års SløjdRock, 
hvor vi den 30. september 2023 igen åbner dørene til 
mange timers god musik fra øverste hylde. Og bare rolig; 
pølsevognen kommer igen!

Teaterhold
Mandagsholdet, der er for børn i 5.-9. klasse, øver hver 
mandag fra kl. 18.30-20.00.
Holdet er godt i gang, men der er plads til flere, og alle 
er velkomne. Traditionen tro bliver stykket improviseret 
frem af skuespillere og instruktører i fællesskab, og 
denne sæsons forestilling bliver i krimigenren. Der er 
premiere til foråret den 15. april 2023.

Nyt fra Sløjdscenen
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Vi arbejder på at iscenesætte ”Karius og Baktus” 
med voksne skuespillere med premiere til foråret. 
Hvis du har lyst at blive en del af teaterfællesskabet 
på Sløjdscenen, skal du ikke holde dig tilbage 
med at kontakte os; du er velkommen!

Det sker på Sløjdscenen
1. december: QUIZ-AFTEN - hvor vi skyder 
 julemåneden i gang! 
11. januar: QUIZ-AFTEN / Året der gik
8. februar: QUIZ-AFTEN / Almen viden
24. februar: Sløjdscenens Generalforsamling 
 kl. 19.00
15. marts: QUIZ-AFTEN / Danske tv-serier 
 og andet godt
15. april: Premiere på mandagsholdets 
 krimi-forestilling 

Til vores Quiz-aftener åbner dørene kl. 19.30

Følg os på Facebook for nyheder og nærmere 
information.

Er SLØJDSCENEN noget for dig?
Sløjdscenen er Askovs helt eget teater, der siden 1991 har holdt til på den nedlagte sløjdlærerskole. 
Den tidligere gymnastiksal har gennem årene forvandlet sig til en teater- og musikscene, der med sine 
professionelle faciliteter danner basis for en lang række af arrangementer. Har du lyst til at blive en 
del af et godt lokalt fællesskab? - så er Sløjdscenen et godt sted at være. Det er ikke sikkert, du har 
behovet for at stå på scenen, men Sløjdscenen er meget mere end det. Har du fx interesse i at hjælpe 
med lys & lyd, bygge kulisser, sørge for rekvisitter eller stå i baren; så er der helt sikkert brug for dig.
Vi ses på Sløjdscenen!

Kontaktinfo: Frands Lomholt på mobil: 2278 4046
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Nyt byblad - nye stier skal betrædes og afprøves
Af bestyrelsen for Askov Bylaug

Askov Bylaug byder vores nye Askov Byblad 
velkommen og håber hele byen og nærområdet 
vil tage godt imod vores nye foreningsblad. 
I Askov Bylaug er vi stolte over og glade for, 
at tre af foreningens bestyrelsesmedlemmer 
har lagt rigtig mange kræfter ind i arbejdet 
med at få skabt rammerne for et spændende 
blad, som uden tvivl vil være med til at styrke 
sammenhængskraften i vores område. Stor tak 
til Charlotte, Eric og Lene. Vi sender ligeledes 
også en stor tak til de øvrige frivillige, som har 
medvirket til, at vi i dag kan byde vores nye 
Byblad velkommen.

Askov Bylaug har hvert år siden 2015 udsendt et 
sæsonprogram omhandlende vores forskellige 
aktiviteter henover året. Med tilblivelsen af 
vores nye Byblad har bestyrelsen for Askov 
Bylaug valgt at nedlægge sæsonprogrammet og 
i stedet bruge midlerne på Bybladet. 

I dette nummer af Askov Byblad finder du en oversigt over Bylaugets aktiviteter i året 2023-
2024. Efterfølgende vil der hvert kvartal i Bybladet være en beskrivelse af Bylaugets aktiviteter. 
Bestyrelsen i Bylauget glæder sig til at afprøve de nye rammer, som Bybladet vil åbne for os. 

Tak for i år 
Bestyrelsen for Askov Bylaug ønsker alle en 
rigtig glædelig jul og et godt nytår med tak for 
opbakningen i året, der er gået.

Bestyrelsen har igennem hele året mødt en 
utrolig stor opbakning fra byens borgere, som 
også har udvist en fantastisk velvilje til at træde 
til, når vi har bedt om en hjælpende hånd, Sankt 
Hans festen og ikke mindst juletræstænding. 
Bestyrelsen sender hermed en stor tak for 
hjælpen.

En stor og særlig tak skal gå til vores ”Grønne 
bande” bestående af: Mogens og Annalise 
Andersen - Rita Jakobsen - Leo Andersen - 
Ejvind Bartelsen og Allan Friis. Disse seks 
personer har i den grad haft fokus på at forskønne og vedligeholde en pæn bymidte, I skal vide, at 
hele byen sætter stor pris på jeres engagement og store arbejde.
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Eftersom Askov Bylaug ikke råder over egne lokaler, må vi rigtig mange gange om året bede om at 
låne lokaler ude i byen, og det er aldrig et problem takket være gode samarbejdspartnere. Stor tak 
for lån af lokaler til:

Askov Højskole og Efterskole – Menighedsrådet – Poul la Cour Museet og Sløjdscenen.

Et kort tilbageblik over året, der går på hæld
Af Else Flansmose, formand for Askov Bylaug

I sæsonen 2021-2022 har Bylauget afholdt ni arrangementer med en rigtig flot tilslutning. De to årlige 
fællesarrangementer er helt klart de største publikumssucceser. Til forårets fællesarrangement nåede 
vi op på ikke færre end 190 deltagere, i efteråret var vi 140 deltagere, stor tak for den flotte opbakning. 

Foreningsfestivallen blev i år afviklet sammen med byfesten i Askov. Vi kan nok ikke betegne denne 
form for foreningsfestival som en succes. Byens foreninger var ikke stærkt repræsenteret på festivalen, 
som i øvrigt heller ikke havde den store publikumsinteresse. Askov Bylaugs bestyrelse vil drøfte 
foreningsfestivalens fremtid med byens øvrige foreninger i det nye år.

For andet år i træk lancerede Askov Bylaug 
begrebet ”Askov Samtaleuge”: en uge, hvor 
Bylaugets bestyrelse bestræber sig på fysisk at 
møde så mange af byens borgere som muligt og 
få en dialog om, hvad der rører sig af stort og 
småt i Askov og omegn.

En del af dette års samtaleuge blev afholdt 
sammen med Askov Højskoles elevhold og 
borgere fra byen. Et spændende tiltag, som vi 
ønsker at bygge videre på.

Medlemstallet i Bylauget er ret stabilt med 
omkring 290 medlemmer. Vi har hvert år en 
ambition om at nå op på 350 – 400 medlemmer, 
men det mål har vi rigtig svært ved at indfri. 
Hvis nogen har en rigtig god strategi for en 
medlemshvervekampagne, så er bestyrelsen 
mere end lydhør overfor nye tiltag.

Udover de planlagte arrangementer henover 
året har Bymidtegruppen haft en række møder 
med Vejen Kommune, hvor der har været fokus 
på planen for Askov Ny Bymidte (se nærmere 
omtale i bladet).

På grund af samfundskrisen generelt og ikke 
mindst Vejen Kommunes økonomi vil en del af 
det planlagte vejprojekt igennem Askov midtby 

blive henlagt til det kommende år. Vi forventer, at de hævede flader ved henholdsvis Estrupvej/
Maltvej og Vejenvej/Ø. Skibelundvej udføres i indeværende år. Ligeledes vil udvidelsen af Estrupvej 
efter planen blive påbegyndt i 2022.
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Bestyrelsens fokusområder for 2023
Udover de allerede planlagte arrangementer 
for det kommende år vil bestyrelsen for 
Askov Bylaug have fokus på de interne linjer. 
Bestyrelsen har de sidste syv år haft mange 
opgaver, som nødvendigvis skulle løses eller 
igangsættes. Bestyrelsen er nået i mål med rigtig 
mange af disse opgaver, så nu er tiden kommet 
til at få styr på organisationens elektroniske 
kommunikations- og platforme.

Bestyrelsen og Bymidtegruppen vil i det 
kommende år stadigvæk arbejde med at 
virkeliggøre planerne for en ny bymidte i Askov.

Vi vil fortsat arbejde på at få Vejen Kommune 
til at igangsætte udarbejdelsen af en 
arkitekturpolitik for kommunen, hvor Askov 
kunne være forsøgsområde.

Arbejdet med at øge medlemstallet i foreningen 
er en løbende proces, som nok vil være at finde 
på vores dagsorden hvert år.

Sidste nyt fra arbejdet med Askov ny Bymidte
Af Else Flansmose, formand for Askov Bylaug

Bymidtegruppen har indenfor det sidste halve år arbejdet 
med at kontakte firmaer og fremskaffe billedmateriale samt 
få prisoverslag hjem på følgende områder: beplantning, 
kunst og kulturskilte, belysning, legeområde, 
siddemøbler og cykelstation/cykelstativer. De forskellige 
forslag fremlægges for Vejen Kommune i løbet af nov./
dec. 2022.

Udover beslutninger for selve bymidten nærmer vi os også 
en periode med lidt nye vejarbejder på Vejenvej-Maltvej. 
Denne gang i krydsene Vejenvej/Ø. Skibelundvej og 
Maltvej/Estrupvej, som begge ombygges til hævede flader. 
Kommunen forventer, at dette er udført inden jul.

Det videre arbejde på Torvet og ved Dammen lægges der 
en plan for i løbet af foråret 2023. Bymidtegruppen har 
en forventning om, at selve bymidteprojektet deles op 
i faser og udføres henover de kommende budgetår. Når 
der er udarbejdet mere detaljerede planer, vil disse blive 
offentliggjort her i bladet.
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Generalforsamling i Askov Bylaug
Torsdag den 26. januar 2023 kl. 19:00 på Sløjdscenen

- afholdes der generalforsamling i Askov Bylaug. Kom og hør, hvad Askov Bylaugs 
bestyrelse har arbejdet med i året, der er gået, og vær med til at give bestyrelsen nye input 
til det kommende års arbejde. 

Bylauget byder på et glas vin/øl og lidt snacks, inden generalforsamlingen starter. 

Der bydes også på kaffe og kage, som nydes til det efterfølgende foredrag.

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:  Ditte Straarup ønsker ikke genvalg 
  Else Flansmose kan genvælges 
  Eric Ravn kan genvælges
  Lene Villaume Meyer ønsker ikke genvalg 

 Valg af to suppleanter
 På valg er: Annalise Andersen og Ann Karstoft 

7. Valg af to revisorer 
 På valg er:  Henning Rose

8. Valg af revisorsuppleant
 På valg er:  Kirsten Kiil-Nielsen

9. Eventuelt

Diskussionspunkter: Nye tiltag i Askov, 
som Bylaugets medlemmer ønsker, 
at bestyrelsen skal fokusere på i det 
kommende år.

Efter generalforsamlingen holder provst Peter Finnemann Viuff foredrag over emnet: 
Fra roerækkerne til provst i Askov.
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AskovSpejder tager til Norge
Spejder er andet end at lave snobrød og binde knob, det er også at 
tage på ture, som giver oplevelser og udvikler os som spejder.
Til sommer 2023 tager AskovSpejder på lejr til Norge, det er 
spejderne fra 10-16 år der skal afsted.
Spejderne kommer til at opleve den norske natur, med vandring 
i fjeldene, hvor vi håber at finde de unikke hotspot, der er, ude 
i naturen og ikke mindst i de norske fjelde. Den lige vej er som 
regel ikke den hurtigste, men nogle gange. når det foregår som 
rappelling, vil man opleve at det er vejen lige ud over en 30 meter 
høj klippevæg, der er meget hurtigere end at tage den snørklede 
vej ned ad en fjeldside, så det skal spejderne naturligvis også stifte 
bekendtskab med. For nogen er det så grænseoverskridende, at det 
bliver et nej tak, og for andre det fedeste de kunne forestille sig, men 
også på en tur som denne, er der plads til alle, og vi har respekt for 
hver enkelt spejders valg. På sådan en tur er det ikke kun synssansen, 
der skal påvirkes med waw udsigten, og suset i maven på vej ud over fjeldet, der skal opleves, 
men også andre grænser skal brydes i fællesskab. Riverrafting er nemlig også på programmet, en 
fantastisk udfordring som får de unge mennesker til at forstå, at alle er et hold, for her gælder det 
om at arbejde sammen om, at få den fede oplevelse, i at styrte ned ad elven, mens vandet sprøjter 
op om ørene på en, og ikke mindst at vi kan sige ”jeg gjorde det, selvom jeg ikke lige troede jeg 

kunne”. Naturligvis er spejdertur i Norge ikke kun adventure 
oplevelser, hverdags tingene ved at ligge i lejr, som sove i 
telt, lave mad og hygge er jo også en del af en tur, og vi har 
det naturligvis også sjovt med det. Det er derfor også her det 
gælder om, at have godt styr på vores spejderfærdigheder, 
så det ikke tager mere tid end nødvendigt, fra de anderledes 
og fantastiske oplevelser turen kommer til at give. Derfor er 
det også spejderfærdigheder vi træner meget af, når vi er til 
spejder i hytten på Ø.Skibelundvej og ved andre aktiviteter 
hen over året.

Vi har brug for dig… eller en…
AskovSpejder oplever en konstant tilstrømning af børn i disse år. Det er vi rigtig glade for, og vi 
glæder os til at være med til at lære alle - det sjove ved at være i naturen, og at lære om naturen - 
lære at klare dig selv i et fællesskab, og mærke hvad et fællesskab kan bære i flok. - blive udfordret, 
og vokse af det.
Men vi mangler flere ledere, for at det kan ske.
Så ligesom man snakker om normeringer inden for børnepasning, er det lidt det samme for 
os som spejder: flere spejdere kræver flere ledere, hvis der skal være den givende kvalitet i de 
spejderaktiviteter vi laver.
Så er det dig… eller kender du én, der kender én… så tag endelig kontakt til os, så vi sammen kan 
give spejderne, det bedste ved AskovSpejder. 
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En tur til Norge koster sved
Når nu spejderne skal afsted på sådan en tur til Norge, skal der penge til, og penge kommer jo ikke af sig selv, 
når man er spejder. Her skal der ydes, for at der kan nydes, dette er også en vigtig ting ved at være 
spejder. At man er en del af det hele, hermed også være med til, at skaffe midler til de aktiviteter vi 
laver. Til en tur som denne, er spejdere derfor også selv med til at tjene penge, så de kan komme afsted. 
Vi har blandt andet, de seneste år solgt julekalender for Vejen Handelsstandsforening. Pengene har 
været øremærket til denne tur. Spejderne sælger også julelotteri, omdeler blade og laver events, for 
skaffe penge til vores aktiviteter. Disse aktiviteter er også med til at give spejderne en fornemmelse for 
penge, hvad koster det, hvor meget skal vi lave, for at få penge til det vi gerne vil. Heldigvis oplever vi 
at spejderne også gerne vil yde for at nyde.

Er spejder noget for dig?
Så er der spejderaktiviteter i spejderhuset på Ø. Skibelundvej 15

Familie spejder (3-6 år med forældre) 1. og 3. søndag kl. 10.00-12.00
Mikro spejder (0. - 1. klasse) tirsdage kl.16.30-18.00
Mini spejder  (2. - 3. klasse) tirsdage kl.18.15-19.45
Junior spejder  (4. - 5. klasse) onsdage kl.18.30-20.00
Trop spejder  (6. - 9. klasse) tirsdage kl.18.30-20.30
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: 
gruppeleder.askovspejder@gmail.com. Læs mere på www.askovspejder.dk
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DECEMBER
Alle dage:
Efterårsudstilling på Askov Højskole og 
Efterskole 2022
Udstilling med temaet ”Blomster”

Torsdag den 1. december 2022 kl. 19.30
Quiz-aften på Sløjdscenen - hvor vi skyder 
julemåneden i gang.
Arrangør: Sløjdscenen

Tirsdag den 6. december 2022 kl. 19.00 
på Birkely
Julehygge med fællessang, kaffe og bankospil
Entre 30 kr. Husk pakke til bankospil.
Arrangør: Familie & Samfund

Torsdag den 15. december 2022 kl. 14.30
Koncert v. Vejen Mandskor
Kom og vær med til at synge julen ind
Pris: 50 kr. for medlemmer – 75 kr. for ikke-
medlemmer
Arrangør: Birkelys Venner

JANUAR
Mandag den 9. januar 2023 kl. 14.00
Litteratureftermiddag med Edith Schmidt
Hos Anni Bennetzen, Møllevej 16
Entre: 20 kr. inkl. kaffe og kage
Arrangør: Familie & Samfund

Onsdag den 11. januar 2023 kl. 19.30
Quiz-aften på Sløjdscenen - Året der gik
Arrangør: Sløjdscenen

Mandag den 23. januar 2023 kl. 14.00
Litteratureftermiddag med Edith Schmidt
Hos Herdis Knudsen, Søndervangvej 7
Entre: 20 kr. inkl. kaffe og kage
Arrangør: Familie & Samfund

Torsdag den 26. januar 2023
Generalforsamling i Askov Bylaug på 
Sløjdscenen
Arrangør: Askov Bylaug 

Søndag den 29. januar 2023 kl. 14.30
Sønderjysk kaffebord
Kaffebordet er gratis for medlemmer
For ikke-medlemmer er prisen 150 kr. Ved 
køb af medlemskort for 2023 til 125 kr. er 
kaffebord gratis.
Arrangør: Birkelys Venner

FEBRUAR
Søndag den 5. februar 2023 – 
tidspunkt følger
Indvielse og åbent hus på Poul la Cour 
museet i anledning af nyt køkken
Arrangør: Poul la Cour Museet

Mandag den 6. februar 2023 kl. 14.00
Litteratureftermiddag med Edith Schmidt
Hos Rita Jacobsen, Sandmarken 4
Entre: 20 kr. inkl. kaffe og kage
Arrangør: Familie & Samfund

Onsdag den 8. februar 2023 kl. 19.30
Quiz-aften på Sløjdscenen - Almen viden
Arrangør: Sløjdscenen

Torsdag den 23. februar 2023 kl. 14.00
Rundvisning på Vejen Rådhus
Entre: 30 kr. Kaffe og kage klarer vi.
Afgang fra Dammen kl. 13.30
Tilmelding til Anni eller Herdis senest 
mandag den 20. februar 2023.
Arrangør: Familie & Samfund

Torsdag den 23. februar 2023 kl. 14.00
Generalforsamling Birkelys Venner
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Efter generalforsamlingen vil Arne Holm 
Petersen fortælle om Askov og vise billeder
Arrangør: Birkelys Venner

Fredag den 24. februar 2023 kl. 19.00
Sløjdscenens Generalforsamling.
Arrangør: Sløjdscenen.

FÆLLESKALENDER FOR ASKOV
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Siden sommerferien har museet summet af 
aktiviteter. Der har været rigtig mange firma-
arrangementer, skolebesøg og rundvisninger af 
besøgende, og midt i alt dette har vi haft travlt 
med ombygning af vores nye køkken. Først fik 
vi 100.000 af en god bekendt, derefter fik vi 
indsamlet 61.000 kr. fra museets mange gode 
venner og kontakter, og endelig fik vi bevilget 
140.632 kr. af LAG midlerne til ombygning af 
vores gamle slidte køkken. 
Ved hjælp af museets mange frivillige er det 
lykkedes at realisere vores køkkenprojekt, som 
har stået på ønskelisten gennem lang tid.

Det nye køkken, som lever helt op til nutidens 
krav, bliver et godt tilbud til det stigende antal 
museumsgæster og firmaer, der bruger stedet 
til møder og aktiviteter. Vi ser derfor frem til 
at kunne tilbyde en endnu bedre servicering af 
vores mange gæster.

Med tiltaget ønsker vi at blive en endnu bedre 
samarbejdspartner for lokalsamfundet. Har du 
ideer til arrangementer eller mangler du et sted 
til afholdelse af møder, så kontakt gerne Bjarke 
Thomassen – du finder kontaktoplysningerne i 
Foreningsnøglen.

Inden det store arbejde med køkkenet startede, 
var der dog lige tid til, at museets hjælpergruppe 
kunne tage en velfortjent tur til Norge. Her 
besøgte vi en af museets hjælpere Niels Bo 
Jørgensen og familie i deres flotte hytte, som 
lå i de helt fantastiske omgivelser i den norske 
natur. Tak til Niels Bo og familien for nogle 
rigtig dejlige dage.

I forbindelse med afslutning af arbejdet med det 
nye køkken vil vi gerne invitere til indvielse og 
åbent hus på museet den 5. februar 2023 – så 
sæt allerede nu kryds i kalenderen og kom og 
se de nye omgivelser. Arrangementet vil blive 
annonceret ved opslag og på vores hjemmeside 
efter nytår.

Vi glæder os til jeres besøg.

PS! Kunne du tænke dig at være med i museets 
aktive hjælpergruppe, så kontakt enten Mette 
Hollænder eller Bjarke Thomassen.

Nyt fra Poul la Cour Museet
Ved formand for Poul la Cour Museets Venner, Mette Hollænder
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VEJEN MANDSKOR
Torsdag 15. december 2022 
kl. 14.30
Kom og vær med til at synge julen 
ind.
Koret har et stort repertoire, så vi 
kommer også til at nynne/synge med 
på andre melodier end julesange.
Pris: 50 kr. for medlemmer – 75 kr. 
for ikke-medlemmer.

SØNDERJYSK KAFFEBORD
Søndag 29. januar 2023 
kl. 14.30
Kom og smag de mange forskellige 
slags kager sådan et kaffebord 
kan byde på. I får en hyggelig 
eftermiddag med baggrundsmusik 
leveret af Susanne og Bent.
Kaffebordet er gratis for medlemmer.
For ikke-medlemmer er prisen 150 
kr. Ved køb af medlemskort for 2023 
til 125 kr. er kaffebordet gratis.

GENERALFORSAMLING
Torsdag 23. februar 2023 kl. 14.00
Dagsorden iflg. Vedtægterne.
Efter generalforsamlingen vil Arne Holm Petersen fortælle om 
Askov og vise billeder.

Kontakt: Se foreningsnøglen.

BIRKELYS VENNER
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Hvordan står det til i Brugsen?
Det første halvår gik meget godt, både med omsætning og indtjening.

MEN…Så ramte de stigende el-priser m.m., og vi må pt. erkende, at det kniber med 
at få enderne til at hænge sammen. Udgifterne til el og varme overstiger butikkens 
indtjening, så der har siden august været et større underskud på driften.

Vi håber selvfølgelig også, at situationen bliver mere normaliseret, for vi kan ikke 
i det lange løb drive en butik med underskud. Det skal bemærkes, at vi ikke har 
likviditetsproblemer. 

Det er en opfordring til, at I som kunder og borgere også bakker op om butikken, 
ligesom vi bakker op om Askov (og omegn), med bl.a. støtte til byens foreninger og 
aktiviteter.

HUSK, Askov Brugsforening er en selvstændig forening, der driver Dagli´Brugsen 
Askov. Vi har en franchise-kontrakt med Coop om at drive Dagli´Brugsen. Så der 
kommer ikke en hjælpende hånd fra Coop til driften. Butikken drives på samme vilkår 
som andre selvstændige virksomheder og har en bestyrelse, der har det overordnede 
ansvar.

Er det ikke underordnet, hvor du tanker OK benzin? Det er vel samme ejer?!

NEJ. Det OK benzinanlæg, som ligger ved butikken, er ejet af Dagli´Brugsen Askov. 
Så omsætning og indtjening er en del af Brugsens økonomi.

Så når du tanker hos os, støtter du både Brugsen og de tre foreninger, der hvert år 
modtager sponsorstøtte fra OK og Brugsen. 

I år har vi støttet AMUI, Sløjdscenen og Spejderne med i alt kr. 33.021,-

Så når du tanker, støtter du.

Vil du vide mere om hvordan det gøres, så kontakt en af de tre ovenstående foreninger.

Vi ses i Brugsen 
Med venlig hilsen
Michael Nørskov
Uddeler
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Familie og Samfund
Formand: Anni Bennetzen, 61 74 52 94
Næstformand: Herdis Knudsen, 20 37 49 77
Kasserer: Inger Barsballe, 42 34 14 27
Sekretær: Tove Sørensen, 30 32 30 59
Pr.: Åse Johansen, 20 89 24 78
Suppleant: Yvonne Schmidt, 24 61 23 28

Askov Brugsforening
Formand: Henrik Meyer, 27 11 11 14
Næstformand: Hanne Lützen, 25 25 66 00
Referent: Bente Christiansen, 21 70 37 09
Øvrige: Sven Conrad-Petersen, 61 65 36 69 
Katrine Lykke Ballisager, 21 24 66 33
Suppleant: Hanne Astrup 

Askov menighedsråd og præster
Formand: Mike Straarup, 22 24 45 18 
Næstformand: Henning Knudsen
Kirkeværge: Ulla Henningsen
Kasserer: Erling Glitrup
Kontaktperson: Beata Fabricius
Sekretær: Anne-Marie Melvang
Medlem: Inger Barsballe
Sognepræst: Ulla Kristiansen, 61 20 39 95
Sognepræst og provst: Peter Viuff, 61 61 92 50 

Poul la Cour Museets venner
Formand: Mette Hollænder, 42 30 44 92, 
Birkevænget 14, Askov, 
holsam1903@gmail.com
Kasserer: Inge Lis Dalsgaard, 75 36 07 91, 
Egevænget 12, Askov
Næstformand: Leif Poulsen, Ribe, 30 91 43 38
Sekretær: Per Lindegaard Jensen, 21 26 64 81
Niels Bo Jørgensen, 24 66 71 72
Lars Pilegaard, 86 22 67 00
Kurt Pedersen, 26 77 44 75
Suppleant: Anton Wienberg, Vejen 24 27 26 14
Henvendelse vedr. besøg m.v. på museet rettes til:
Bjarke Thomassen 27 63 70 36, plc@poullacour.dk

Askov Skolekreds
Formand: Klaus Kildemand, Rølkjær 9, Askov, 29 72 74 75 
Næstformand: Mette Matthisson, Esbjerg, 60 76 86 45
Kasserer:: Inge Lis Dalsgaard, Egevænget 12, Askov, 75 36 07 91
Louise Nørgaard (på barsel)
Lise Buurgaard, Askov, 75 36 06 96
Jakob Klemmensen, Esbjerg
Michael Bach Ipsen, Malmø
Suppleant: Philipp Micha, Flensborg 

Sløjdscenen
Formand: Per Kjær, 20 11 57 10
Næstformand og Kasserer: Simon Carlsen, 27 64 28 49
Kirsten Bøgh Fuglø, 22 63 15 57
Eli Fuglø, 22 53 19 13
Kathrine Poulsen, 26 80 44 32
Michael Bang Jeppesen, 20 49 52 42
Jeppe Høll Nielsen, 41 17 08 99

Askov Bylaug
Formand: Else Flansmose, 23 39 26 33, else@flansmose.com
Næstformand: Ditte Straarup, 25 10 39 58
Kasserer: Helle Daugaard, 60 78 68 38
Eric Ravn, 22 75 60 12
Charlotte Aagaard Nielsen, 61 33 31 57
Henrik Tronier Sørensen, 40 21 65 10
Ann Karstoft, 23 25 26 46

Gymnastikudvalget, AMUI
Formand: Pia Haurum Kristensen
Marianne Vestergård Klinkby
Malene Manniche Hansen
Helle Mack Iversen
Ditte S.Straarup
Katrine Boller
Karen Wichmann Bruun

AMUI
Mads Holm, formand@amui.dk 

Birkelys venner
Formand: Ellen Thomsen, Dammen 12, Askov, 
edammen12@gmail.com, 50 57 91 20
Næstformand: Andora Munk, andoramunk@mail.com, 20 35 46 41
Kasserer: Ingrid Thomsen, ingridogvagn@live.dk, 53 62 24 43
Pr. ansvarlig: John Bay, johnbayaskov@gmail.com, 21791339 
Medlem: Inge Kristensen, ingerbork@live.dk 
Suppleanter: Birgit Okholm, baslund18@vejen-net.dk, 40952304
Uffe Jensen, ingeroguffe@gmail.com, 24850293 

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

Askov Spejder
Formand: Heino Holm, formand.askovspejder@gmail.com
Kasserer: Tine Nyholm Laugesen, kasserer.askovspejder@gmail.com 
Gruppeleder: Bo Flugt, bo.askovspejder@gmail.com 
Vibeke Kragsig Mortensen
Lisbeth Garder
Brian Rygaard

Askov / Malt Jagtforening
Ole Lautrup, Baslund 87, Askov, 20 97 39 85

Grundtvigsk Forum Askov
Christian Friis, Vejenvej 19, Askov, 20 65 38 43

Støtteforeningen Askov Malt
Steen Thomsen, 40 72 18 84

FORENINGSNØGLEN


