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Foredrag af Arne Holm Petersen 
den 12. marts 2023 kl. 14.00:
Fra Poul la Cours forsøgscenter til Poul la Cour Museet i dag
Det er en historie, som begynder i 1891, og den fortæller om udviklingen af Poul la Cours forsøgs-
mølle op til i dag.

Forsøgsmøllen har været forskningscenter, byens vand- og elek-
tricitetsværk og uddannelsessted for nye elektrikere, alt sammen 
udtænkt af højskolelæreren Poul la Cour. Han var både opfinder, 
folkeoplyser og en dybt troende mand. I dag rummer stedet Poul 
la Cour Museet, der udover at være et museum også rummer un-
dervisning i naturvidenskab for unge mennesker og et samlings-
sted for Danmarks mange firmaer inden for vind- og brintenergi.

Ligesom næsten alt andet i Askov er det en historie, der hænger 
uløseligt sammen med Askov Højskole, og er dermed en del af 
byens historie. Arne Holm ved meget om Askovs historie, både 
når det drejer sig om højskolen, byens forretninger, sløjdskolen, 
brugsen, smeden, forsøgsmøllen og alt det andet.

Arne har mange gange øst af sin store viden om alt dette. Denne gang giver Arne os et indblik i 
dengang, det hele begyndte på Møllevej og om, hvad der i dag foregår i disse mærkelige bygninger 
i Askov.

Prisen for entre, kaffe og kage er 80 kr. pr. person.

Sted: Poul la Cour Museet, Møllevej 21, Askov.

Nyt fra Poul la 
Cour Museet
Ved formand for Poul la Cour Fonden, 
Bjarke Thomassen

Efter at vi var blevet færdige med 
renoveringenaf køkkenet, var 
det blevet tid til at indvi de 
flotte nye faciliteter. 

Det skete den 5. februar 2023 
ved et velbesøgt åbent hus. 
Vi siger tak til alle, der 
lagde vejen forbi denne dag.
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På Askov-Malt Skole nyder vi vores nye ude-
områder, både i den ”lille skolegård” og i ”store 
skolegård” – i al slags vejr. Det er en daglig for-
nøjelse at se glade børn kravle i lege-stativerne, 
spille fodbold på panna-banerne og bruge de op-
tegnede figurer på asfalten. Det hele bruges også 
om eftermiddagen i SFO-tid og i weekenderne.  

Den nye fløj ud mod Maltvej er for alvor kom-
met til sin ret med nye møbler og et lækkert 
læringsmiljø, der skabes af både børn og voks-
ne. Også på mellemtrinnet er der sket nyt med 
gangarealerne, hvor der er tænkt sammenhæng 
i både udseende og i forhold til et stimulerende 
læringsmiljø for de ældre elever.

Sidst, men absolut ikke mindst, så er vi me-
get tæt på at være færdige med vores helt nye 
bibliotek, som ligger i den gamle gymnastik-
sal. Det bliver et fantastisk lokale med rigtig 
mange muligheder. Vi har blandt andet bygget 

en repos og delt den store gamle gymnastiksal 
op i flere små rum.

Alle disse fornyelser og forbedringer giver et 
bedre arbejdsmiljø for både børn og voksne hver 
eneste dag på Askov-Malt Skole. I alle proces-
serne har både børn og voksne været inddraget, 
for at skabe de mest bæredygtige løsninger ind 
i fremtiden. 

Vi er stolte over resultaterne og vil meget gerne 
vise det frem for interesserede borgere i og om-
kring Askov. Derfor holder vi 

åbent hus fredag den 10. marts 2023 kl. 14.00 
- 15.00. 

Her kan man på egen hånd opleve både fløjen 
ud mod Maltvej, fællesarealerne på mellemtrin-
net og vores nye bibliotek. Derudover kan man 
også tage en tur rundt om skolen og se vores fine 
udearealer.

Nyt fra Askov-Malt Skole 
Fokus på vores nye læringsmiljøer
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Mikrospejdere på juletur
Med december lige om hjørnet og julestemningen på 
vej var 14 mikrospejdere og fire ledere samlet til årets 
juletur. 

Turen foregik i AskovSpejders egen spejderhytte 
Tømmerlusen. Vi havde fokus på fællesskab, 
samvær, hygge og jul, og hurtigt blev stemningen til 
en helt fantastisk weekend skabt. Ild i brændeovnen, 
massevis af julelys, forventningsfulde og glade børn 
og julemusik i baggrunden. 

Vi klippede julepynt, flettede julehjerter og lavede 
guirlander - både til hytten, men også til juletræet, 
spejderne selv havde været i skoven efter. Spejderne 
lavede flotte juledekorationer og havde selv malet deres eget lys. I køkkenet, der var venligt udlånt 
af legestuen, bagte vi pebernødder, trillede havregrynskugler, og om eftermiddagen var alle samlet 
til æbleskiver og rød saftevand.

Så var det tid til aftensmaden. Menuen stod på julemad - flæskesteg, med hvide kartofler, brunede 
kartofler, brun sovs, rødkål og franske kartofler. Herefter julehyggede vi. Vi lå i soveposerne og så 
julefilm med juleslik og hjemmelavede pebernødder og havregrynskugler. Dagen sluttede med en 
god julehistorie.

Næste morgen, da børnene slog øjnene op, var lykken stor, da de kiggede ud ad vinduet og opdagede, 
at sneen havde lagt sig. Hurtigt fik de tøj på, spist morgenmad og pakket deres sovegrej sammen, så 
de kunne komme ud og lege i sneen indtil det var tid til at tage hjem. Sneen satte prikken over i’et 
og var den helt perfekte afslutning på en rigtig hyggelig juletur.
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En kold udfordring
Lav en selvbygget bivuak. Sådan lød udfor-
dringen fra spejderlederne til juniorspejderne 
i efteråret. Juniorerne greb udfordringen, som 
blev til virkelighed en stjerneklar og frostklar 
weekend i januar.

Første opgave var at få bygget den bivuak, 
der skulle give os læ natten igennem. En 
anden udfordring var mørket. Det er svært at 
kløve brænde, lave mad over bål og vaske op 
uden lys. Men når først petroleumslampen og 
pandelygten lyser er udfordringerne til at klare. 

Efter løb ude i mørket, og lejrbål var der tid 
til at komme i soveposerne sammen med den 
hjemmelavede varmedunk (drikkeflasken fyldt 
med kogende vand). 

Om morgenen evaluerede vi vinternatten – 
havde vores forberedelser været givtige? Nogle 
havde frosset lidt i løbet af natten. Det værste 
var faktisk at skulle ud af soveposen og ud i 
den kolde morgenluft. Konklusionen blev, at vi 
gør det igen en anden gang!

Vil du prøve spejderlivet af? 
Familie Spejder 3-6 år: Første og tredje søndag i måneden 10.00-12.00 
Mikro Spejder 0.-1.klasse: Tirsdag 16:30-18.00 
Mini Spejder 2.-3.klasse: Tirsdag 18.15 - 19.45 
Junior Spejder 4.-5.klasse: Onsdag 18.30 - 20.00
Trop Spejder 6.-9.klasse: Tirsdag kl. 18.30 - 20.15 
Klan Spejder 16-23 år: Efter aftale
De tre første gange er gratis. Se mere på askovspejder.dk 
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BIRKELYS VENNER

På enkeltbillet fra København til Rejsby
Torsdag 23. marts 2023 kl. 14.30
Vi får besøg af Lone Clausen, Rejsby der vil fortælle om sin opvækst i det indre København, hvor 
hun trådte sine barnesko og om det udfordrende liv som landhusmor i Rejsby, hvor hun stiftede sin 
familie. Hun har også sat et lille sangprogram sammen, så vi kan få rørt vores stemmer
Pris: 50 kr. for medlemmer – 75 kr. for ikke-medlemmer. 

Hammers Duo
Torsdag 27. april 2023 kl. 14.30
Hammers Duo er superdygtige musikere, der også kan bruge stemmen. De spiller populær musik i 
forskellige genrer, som vi kan synge eller nynne med på.
Pris: 50 kr. for medlemmer – 75 kr. for ikke-medlemmer

Poul Verner Nielsen
Torsdag 25.maj 2023 kl. 14.30 
Poul Verner Nielsen fra Vejen fortæller og viser billeder fra 
en tur til Afrika
Pris: 50 kr. for medlemmer – 75 kr. for ikke-medlemmer.
  

Aktiviteter på Birkely
Støtteforeningen Birkelys Venners formål er bl.a. at ”arrangere kulturelle og sociale aktiviteter til 
gavn og glæde for beboere på Birkely og områdets beboere i øvrigt”.
Det gør vi blandt andet ved vores mandagsaktiviteter, hvor nogle syr, strikker eller er kreative på 
anden vis. Det er bl.a. denne gruppe der laver mange af tingene til vores julemarked. Men der er 
også en gruppe der spiller kort, mens andre spiller billard. Det er nogle hyggelige eftermiddage, hvor 
snakken altid går lystigt og hvor der selvfølgelig også er tid til en kaffepause.
 Der er også en mandegruppe som mødes en gang om måneden (som regel den første torsdag i 
måneden).  Der arrangeres f.eks. ture med vores bus til virksomhedsbesøg, eller vi mødes til en snak 
og en kop kaffe med tilbehør. 

Kontakt:  Se foreningsnøglen
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Nyt fra Askov Vandværk  v. Formand Helge Petersen

Hvordan sikres, at vort drikkevand er i orden?
Prøvetagning og kontrol med Askov vandværks drikkevand er i faste rammer, fastsat af Vejen 
Kommune med baggrund i seneste bekendtgørelse fra Miljøstyrelsen.
Analyseprogrammet for 2021 - 24 fastsætter de lovpligtige analyser af drikkevandet samt 
en supplerende normal kontrol af vandbehandlingen på værket på baggrund af distribueret 
vandmængde. Drikkevandsprøverne udtages på ledningsnettet ved forbrugernes tappehane.
Kontrol af råvandet foretages i alle indvindingsboringer.
Prøveudtagninger og analyser foretages af Eurofins.
Resultatet af analyserne tilgår Askov Vandværk og Vejen Kommune og kan ses på www.
askovvand.dk.

 
Invitation til generalforsamling den 9. marts 2023 

kl. 19.30 på Hotel Skibelund Krat
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.  
2. Formanden aflægger beretning om det forgangne år. 
3. Det reviderede regnskab for 2022 forelægges til godkendelse.  
4. Budget for 2023 fremlægges herunder:  
    a. Godkendelse af det årlige honorar til formanden og den øvrige bestyrelse. 
    b. Godkendelse af kapitalpolitikken. 
    c. Godkendelse af takstblad 2023. 
5. Behandling af indkomne forslag.    
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 revisor: 
    På valg er:  a. Christian Dahl, (modtager genvalg). 
      b. Hanne Lützen (modtager genvalg). 
  c.  Helge Petersen (modtager genvalg).                          
7. Valg af revisor Peter Søndergaard (modtager ikke genvalg). 
8. Eventuelt.
Tilmelding på formand@askov-vand.dk eller på telefon 2334 6324 senest den 3. 
marts 2023.

Vel mødt 
Med venlig hilsen bestyrelsen

 
 



– 8 –



– 9 –

 

          

Lørdag d. 4.   marts kl. 14 
Søndag d. 5.  marts kl. 14 

Medvirkende: 

Simon Carlsen 
Maria Andersen 

Kathrine C. Poulsen 
Jeppe Høll Nielsen 
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Askov Brugsforening holder 

GENERALFORSAMLING 
og du er inviteret...

Kom og giv en stemme til fællesskabet og hør om, hvordan du kan få 
indflydelse på alt det, der sker i og omkring din lokale butik.

Foreningen vil være vært for vin/vand, boller m. pålæg og efterfølgende 
kaffe og kage. (og mon ikke vi finder bankospillet og præmierne frem)

Det foregår her:
Askov Højskole (Festsalen)
Onsdag d. 26. April kl. 19.00 - 21.00

Brug mødet til at få svar på dine spørgsmål og til at komme med dine ideer 
til Coop og din Dagli’Brugsen.

Vil du med? Afhent tilmeldings »billet« ved kassen i butikken.
Hvis du har forslag, vi skal tage op på mødet, så aflevér dem i butikken 
senest to uger før mødet.

Vi glæder os til at se dig
 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Askov Brugsforening

Askov
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Side 2: gul markering - her skal tilføjes: Foreningsnøglen.
Side 3 og side 7 bytter plads, så side 3 bliver Familie og Samfund og 
side 7 bliver Askov Skolekreds.
Side 7, som bliver til side 3: Der mangler et par mellemrum i teksten - 
se de gule markeringer.
Side 14 udgår.

Askov lokalforening
Vi annoncerer ikke i avisen, så det er vigtigt at læse folder og program.
Sæt kryds i kalenderen. Der hænges opslag i Daglig brugsen Askov. 

GENERALFORSAMLING  
Tirsdag den 21. marts 2023 kl.19.00 på Birkely 

Foreningen er vært med ost og vin.

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Formandens beretning.
4. Kasserens beretning.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
 På valg: Anni Bennetzen(modtager genvalg).
 Inger Barsballe (modtager genvalg).Yvonne Schmidt (modtager genvalg).
6 Valg af revisor  og suppleant.
7 Valg af medlem til Vejen aftenskole.
8 Indkomne forslag.
9       Eventuelt.

Onsdag den 19. april kl.19.00 på Knudepunktet:
Generalforsamling i Familie og Samfund Sydjylland.
Efter kaffen: Årsmøde i Vejen Aftenskole.

Onsdag den 1. maj 2023 kl. 18.00 i Læborg forsamlingshus.
Vi tror og håber, at kunne fortsætte den gode tradition i Læborg med god mad, hygge og 
lidt fagligt input.
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Tilmeld dig nu 
til Askov Malt UI Fodboldskole i uge 26

Der er kun 150 pladser, så du skal skynde dig. Vi har været udsolgt de sidste mange år! 
Tilmeld dig på AMUI.dk

Efter 2 års ’Corona-pause’ kunne vi 
igen spille Martinsen Cup i juledagene. 
Vi bød velkommen til 236 hold og hav-
de 667 kampe i 4 haller – så det var en 
kæmpe succes! Stor tak til vores spon-
sorer, trænere og alle frivillige, der hjalp 
til. Vi glæder os til at se jer igen i 2023. 

Martinsen Cup 
2022
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MARTS 
Lørdag den 4. og søndag den 5. marts 2023 
kl. 14.00
Sløjdscenen opfører Karius og Baktus
Arrangør: Sløjdscenen.

Torsdag den 9. marts 2023 kl. 19.30
Generalforsamling i Askov Vandværk
Afholdes på Hotel Skibelund Krat 
Arrangør: Askov Vandværk

Fredag den 10. marts 2023 kl. 14.00-15.00
Åbent hus på Askov-Malt Skole.
Arrangør: Askov-Malt Skole

Søndag den 12. marts 2023 kl. 14.00 
Foredrag af Arne Holm Petersen 
Fra Poul la Cours forsøgscenter til Poul la 
Cour Museet i dag.
Prisen for entre, kaffe og kage er 80 kr. pr. 
person.
Arrangør: Poul la Cour Museet.

Tirsdag den 21. marts 2023 kl. 19.00
Generalforsamling.
Afholdes på Birkely.
Foreningen er vært ved ost og vin.
Arrangør: Familie & Samfund

Torsdag 23. marts 2023 kl. 14.30
På enkeltbillet fra København til Rejsby
Pris: 50 kr. for medlemmer – 75 kr. for ikke-
medlemmer.
Arrangør: Birkelys Venner

APRIL
Torsdag den 13. april kl. 17.30
Byens fællesarrangement
Tema: Giv det videre
Arrangeret af Askov Højskole og Efterskole – 
Askov kirkes menighedsråd og Askov Bylaug

Onsdag den 19. april 2023 kl.19.00 
Generalforsamling i Familie og Samfund 
Sydjylland.

Afholdes på Knudepunktet.
Efter kaffen: Årsmøde i Vejen Aftenskole.
Arrangør: Familie & Samfund

Onsdag d. 26. April kl. 19.00 - 21.00
Generalforsamling i Askov Brugsforening
Askov Højskole (Festsalen)
Arrangør: Askov Brugsforening

Torsdag 27. april 2023 kl. 14.30
Hammers Duo
Pris: 50 kr. for medlemmer – 75 kr. for ikke-
medlemmer
Arrangør: Birkelys Venner

MAJ
Onsdag den 1. maj 2023 kl. 18.00 
Vi tror og håber, at kunne fortsætte den gode 
tradition i Læborg med god mad, hygge og lidt 
fagligt input.
Afholdes i Læborg forsamlingshus.
Arrangør: Familie & Samfund

Tirsdag den 9. maj Kl. 19.00
Historisk gåtur i Skibelund Krat
v/Arne Holm Petersen
Deltagerne mødes på plænen ved Hotel 
Skibelund Krat kl. 19.00. Derfra går vi en 
historisk vandretur gennem krattet.
Arrangør: Askov Bylaug

Den 17.-21. maj 2023
Askov Byfest
Tema: Det vilde vesten
Arrangør: AMUI

Torsdag den 25. maj 2023 kl. 14.30
Poul Verner Nielsen fra Vejen fortæller og 
viser billeder fra en tur til Afrika
Pris: 50 kr. for medlemmer – 75 kr. for ikke-
medlemmer
Arrangør: Birkelys Venner

FÆLLESKALENDER FOR ASKOV
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Vejen Kommune har sammen med Askov Bylaug 
og andre interessenter i området udarbejdet en 
spændende udviklingsplan for Askov bymidte. 
Med de nye boliger i Askov og Vejen Syd, samt 
en kommende udvidelse af pasningskapaciteten, 
er der behov for en renovering og fornyelse af 
bymidten. Bymidten er presset af trafikken, der 
påvirker bymiljøet og området generelt. 

De første spadestik i trafik- og bymidteplanen 
er nu taget, og det er næppe gået nogle borgeres 
næse forbi, at dele af Askov har været spærret 
af ved krydset Vejenvej – Ø. Skibelundvej 
i en periode i januar måned. For at undgå, at 
den trafikerede vej skulle spærres ad flere 
omgange, har det været højt prioriteret, at 
fjernvarmearbejderne blev udført samtidig med 
den hævede flade. Dette er gjort for at genere 
trafikken gennem byen mindst muligt. Det har 
dog bevirket, at trafikken gennem Askov i en 
periode er blevet ledt ud på en længere omvej 
ad enten Kongeåvej eller Esbjergvej. 

Gravearbejdet i krydset Maltvej/Estrupvej og 
på Estrupvej forventes afsluttet i uge 11, og 
hele projektet ventes færdigt før påske. Dette 
afhænger selvfølgelig af vind og vejr på denne 
tid af året.

Vi er klar over, at afspærring af en by som 
Askov er en udfordring for mange trafikanter, 
fortæller Anders Pedersen, der er projekt- og 
trafiksikkerhedskoordinator i Vejen Kommune. 
Vi skal tage hensyn til mange forskellige, 
når et vejarbejde skal koordineres, og derfor 
har vi blandt andet - i samarbejde med 
Grundejerforeningen på Baslund - valgt 
at spærre ud- og indkørsel til Baslund ved 
Estrupvej i en periode. Dette gør vi af hensyn 
til de mange lette trafikanter, der dagligt færdes 
gennem boligområdet. Vi beklager de gener, 
det giver, men håber, at borgerne kan glæde sig 
over de nye tiltag, der bliver lavet. 

De forskellige grave- og anlægsarbejder er 
koordineret med Vejen Fjernvarme og Vejen 
Forsyning, som samtidig udfører forskellige 
projekter i området. De hævede flader udføres 
for at forbedre trafiksikkerheden på Vejenvej-
Maltvej. Samtidig reduceres hastigheden til 40 
km/t på hele strækningen.

Alle aftaler om afspærring og omkørsel er 
naturligvis lavet efter dialog med Syd- og 
Sønderjyllands Politi. Beredskabet, hjemme-
plejen og Sydtrafik er alle informeret, og 
der vil være skiltet med anbefalet rute for 
omkørsel. 

Hop på cyklen
Der er ingen tvivl om, at det i de kommende 
uger vil være nemmere at tage cyklen, hvis 
man skal til- og fra skole, børnehave og 
fritidsaktiviteter – eller måske handle i eller til 
og fra arbejde gennem Askov. Derfor opfordrer 
Vejen Kommune alle til at blive endnu bedre til 
at bruge den nye cykelsti syd om Askov.

Kommende trafikprojekter
I løbet af foråret 2023 forventer Vejen Kommune, 
at det næste arbejde i trafik- og bymidteplanen 
starter. Estrupvej skal udvides på strækningen 
mellem Askov og Skovgårdsvej. Samtidig 
skal der etableres en dobbeltrettet cykelsti på 
strækningen. 

Til efteråret forventer Vejen Kommune at 
påbegynde etablering af den lange hævede flade 
på strækningen forbi Dammen og Torvet.

Hele planen for Askov bymidte skal danne 
grundlag for de kommende års sanering af 
bymidten, samt indretning af infrastrukturen 
og gaderummene. Planen kan læses her: www.
vejen.dk/askovbymidte

Status på trafiksikkerhedsprojekter i Askov
Af Anders Pedersen Vejen Kommune
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Generalforsamlingen blev afholdt på Sløjd-
scenen den 26. jan. 2023.

Formanden for Askov Bylaug Else Flansmose 
bød de ca. 40 fremmødte velkommen til gene-
ralforsamlingen med et glas champagne, der 
blev skålet og ønsket godt nytår.

Hans Jørgen Sørensen blev valgt til posten som 
dirigent.
Vi vælger her at bringe et kort udpluk af be-
styrelsens beretning afholdt af foreningens 
formand Else Flansmose.

Medlemsstatus: 292 medlemmer 
Bestyrelsesmøder:  I året har vi afholdt 8
bestyrelsesmøder. 

Programsatte arrangementer i 2022:   
Foreningen havde planlagt at gennemføre 10 
forskellige arrangementer henover året. Med 
undtagelse af fastelavnsarrangement blev alle 
gennemført med flot opbakning. 

Grønne områder: 
Askov har sin egen  ”grønne bande” 6 personer 
som  gennem hele året har  fokus på at forskønne 
og vedligeholde en pæn bymidte, tak for jer.

På det årlige dialogmøde med kommunen blev 
drøftet følgende:

• Nedlæggelse af ensrettet cykelsti 
 gennem byen 
• Status på cykelsti nord om byen
• Arkitekturpolitik
• Projekt »plant et træ« i Askov
• Status på Askov Nedergaard og
 udstykning af jorden ved gården
• Dialog om udvidelse af Estrupvej.

Askov Ny Bymidte: 
Bestyrelsen og den nedsatte bymidtegruppe 
arbejder fortsat på at få realiseret planerne for 
en ny bymidte.

En del af bymidtegruppen arbejder på en 
fondsansøgning til NORDEA fonden på 1 mill.

Askov Byblad: 
Siden sidste generalforsamling har byen fået 
et nyt byblad som udkommer sammen med 
kirkebladet 4 gange om året. Dejligt at vi nåede 
i mål med denne udfordring.

Overordnet plan for det kommende år: 
I år har vi valgt at bruge en del af bestyrelsens 
tid på de interne linjer og derfor er der kun 
planlagt 7 arrangementer.

Vi var en ny bestyrelse som overtog arbejdet 
med Askov Bylaug i 2014 og lige siden har vi 
brugt rigtig mange kræfter på:
 

• At øge foreningens medlemsskare
• At skabe aktiviteter som kan medvirke 
 til at skabe sammenhold i byen og 
 foreningslivet
• Styrke samarbejdet med Vejen 
 Kommune og de øvrige lokalråd i 
 kommunen
• Sammen med Vejen Kommune og
 byens borgere at få lagt rammene for 
 en ny bymidte og en større trafiksanering 
 igennem byen
• Nye cykelstier i og omkring Askov 
• Arkitekturpolitik
• Nye boligområder  
• Æstetikken i forhold til nye bebyggelser 
 i bymidten

Nu er tiden kommet til at vi kan koncentrere os 
om de indre linjer i foreningen. 

Frivillige: 
Bestyrelsen vil gerne knytte flere frivillige til 
konkrete opgaver i Bylauget...

Indkomne forslag: 
Der var indkommet 2 forslag som blev drøftet 
på generalforsamlingen.

Generalforsamling i Askov Bylaug
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1. Bekæmpelse af råger i Askov. 
 Forslaget var stillet af Per Nielsen 
 Vejenvej 29, Askov.  

2. Begrænsning af tung trafik gennem 
 Askov. Forslaget er stillet af Anette 
 Bendixen og Niels Bo Jørgensen 
 Maltvej 7, Askov. 

Regnskab og budget blev enstemmigt godkendt.
               
Valg til bestyrelse: 
Eric Ravn og Else Flansmose blev genvalgt. 
Nyvalgt blev Kenneth Dansbo og Ole Nye-
gaard. Der  var genvalgt til suppleanter og re-
visor.  
 
Else Flansmose rettede en stor tak for hjælpen til 
følgende: Fotograf Per Kjær for altid at forsyne 
Bylauget med meget smukke billeder fra byen 
og div. arrangementer. Frivillige for jeres indsats 
med stort og småt. Højskolen og Efterskolen 
samt Sløjdscenen og menighedsrådet for lån af 
lokaler og anden form for hjælp i årets løb.

Bestyrelsen og bymidtegruppen for et godt og 
konstruktiv arbejde.
Stor tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer 
Ditte Straarup, Ann Karstoft og Lene Vil-laume 
Meyer for indsatsen i bestyrelsen.
Tak til aftenens dirigent for at lede os godt 
igennem generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen underholdte provst 
Peter Finnemann Viuff beretninger fra barndom, 
ungdom og ikke mindst hans deltagelse i tv 
serien ”hjem til gården”.

Meld dig ind i Askov Bylaug:
Kontingent
• pr. person 75 kr.
• pr. familie: 150 kr.
• pr. virksomhed 300 kr.
• Bank: Reg.nr. 9421 Kt.nr. 7323 002 500
• Mobilepay: 21973
Husk at opgive navn, adresse, telefon-
nummer samt E-mail adr.

Se i øvrigt www.askovby.dk
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Sæsonprogram 2023 - 2024

Dato og tidspunkt Arrangement

Torsdag den 13. april kl. 17:30 Byens fællesarrangement - 
 Arrangeret af Askov Højskole og Efterskole, 
 Askov kirkes menighedsråd og Askov Bylaug
 Tema: Giv det videre

Tirsdag den 9. Maj Kl. 19:00 Historisk gåtur i Skibelund Krat
 v/Arne Holm Petersen
 Deltagerne mødes på plænen ved Hotel Skibelund 
 Krat kl. 19.00. Derfra går vi en historisk vandretur 
 gennem krattet.

Uge 23 Samtaleuge
 Højskolen og Bylauget

Tirsdag den 6. juni kl. 15:30 – 17:30 Bylauget står ved Dagli´Brugsen
 
Fredag den 9. juni kl. 15:30 – 17:30 Bylauget står ved Dagli´Brugsen

23. juni 2023 Sankt Hans ved Dammen i Askov
 Taler Provst Peter Finnemann Viuff

Torsdag den 21. sept. kl. 17.30 Byens fællesarrangement
 Arrangeret af Askov Højskole og Efterskole, 
 Askov kirkes menighedsråd og Askov Bylaug
 Tema: Vind

Søndag den 26. november Juletræstænding kl. 14:30 ved Birkely og ca. kl. 15 
 på Torvet  herefter går vi over i kirken hvor 
 menighedsrådet har indbudt til sang og hygge.

25. jan. 2024 kl. 19:00 Askov Bylaugs generalforsamling
 Afholdes på Sløjdscenen
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Byens fællesarrangement
Af Else Flansmose, formand for Askov Bylaug

Årets første fællesarrangement er planlagt af højskoleforstan-
der Rikke Skov, sognepræst Ulla Kristiansen, provst Peter Fin-
nemann Viuff og formand for Askov Bylaug Else Flansmose og  
bliver afholdt torsdag den 13. april 2023.
Det overordnede tema for arrangementet er: ”Giv det videre”. 
Bag temaet gemmer sig ord som: samskabelse, frivillighed, 
menneske til menneske og fællesskaber.
Arbejdsgruppen har sammen med  kirkens præster og organi-
sten planlagt en hyggelig fyraftensstund i Askovs dejlige kirke. 
Askov Højskole- og Efterskoles dygtige køkkenpersonale har 
tilberedt lækker mad som altid.
Arrangementet starter i Askov Kirke kl. 17:30 og 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 under ledsagelse af organist 
Mette Bredthauer.

PRAKTISKE OPLYSNINGER:
Pris for deltagelse i spisningen er 75 kr. for voksne og 40 kr. for børn til og med 7. klasse.
Af hensyn til køkkenet er det nødvendigt med tilmelding senest den 4. april 2023 på Mo-
bilepay nr. 21973
Har man ikke adgang til Mobilepay, kontakt da Else Flansmose på tlf. 2339 2633 

Fotos: Per Kjær

Historisk vandretur i Skibelund Krat
V/ Arne Holm Petersen, historiefortæller, og Else Flansmose, formand for Askov Bylaug
Tirsdag, den 9. Maj 2023 kl. 19:00
Deltagerne mødes på plænen ved Hotel Skibelund Krat, hvor vandringen starter og slutter.
Tidligere efterskolelærer og historiefortæller Arne Holm Petersen er aftenens guide.
Eftersom Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole er en del af historien, har vi fået lov til 
at besøge den historiske kerne af skolen. 
Arne Holm Petersen vil fortælle om Skibelund Krat, som danner rammen om en hel minde-
park med et stort antal mindesten over personer, der har gjort en særlig indsats for det natio-
nale, det folkelige eller det religiøse – for det sidstes 
vedkommende specielt det grundtvigianske.
På billedet ses det lille hus, hvor Knud Pedersen 
begyndte sin skole i 1874 ( Skibelund Gymnastik- 
og Idrætsefterskole), indtil bygningerne neden for 
krattet stod færdige.
Der er ikke tilmelding til arrangementet 
- man møder bare op.
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FORENINGSNØGLEN
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, holsam1903@gmail.com
Kasserer: Inge Lis Dalsgaard, 75 36 07 91
Næstfmd: 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, 24 27 26 14
Vedr. besøg: Bjarke Thomassen, 27 63 70 36,  plc@poullacour.dk

Askov Skolekreds
Formand: Klaus Kildemand, Rølkjær 9, 29 72 74 75 
Næstformand: Mette Matthisson, Esbjerg, 60 76 86 45
Kasserer: Inge Lis Dalsgaard, Egevænget 12, 75 36 07 91           
Louise Nørgaard (på barsel), Lise Buurgaard, 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 Malt Skole
Skoleleder Christian Dünne, Maltvej 86
Tlf: 79965522, mail: chdu@vejen.dk

Askov Bylaug
Formand: Else Flansmose, 23 39 26 33, else@flansmose.com 
Næstformand: Kenneth Dansbo, 52 62 00 72
Kasserer: Helle Daugaard, 60 78 68 38, mail@askovby.dk

Sekretær: Ole Nyegaard, 25 73 11 65
Facebook/hjemmeside: Charlotte Aa. Nielsen, 61 33 31 57
Medlem: Eric Ravn, 22 75 60 12 
Medlem: Henrik Tronier Sørensen, 40 21 65 10
 
Birkelys venner
Formand: Ellen Thomsen, 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, 21 79 13 39 
Inger Kristensen, ingerbork@live.dk, 23 45 71 91
Birgit Okholm, baslund18@vejen-net.dk, 40 95 23 04
Uffe Jensen, ingeroguffe@gmail.com, 24 85 02 93  

Askov Vandværk
Formand: Helge Petersen, Damhus 44, 23 34 63 24
Tkn. ansv: Christian Dahl, Ø. Skibelundvej 17, 23 27 57 10
Tkn. ansv: Kurt Pedersen, Damhus 60, 25 26 77 44
Kasserer: Hanne Lützen, Egevænget 39, 25 25 66 00
Sekretær: Per Lindegaard Jensen, Ø. Skibelundvej 39, 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, 20 97 39 85

Grundtvigsk Forum Askov
Christian Friis, Vejenvej 19, 20 65 38 43
 
Støtteforeningen Askov Malt
Steen Thomsen, 40 72 18 84

AMUI:
Formand: Mads Holm, formand@amui.dk
Næstformand: Marianne Brink-Hansen
Kasserer: Helle Poder
Sekretær: Louise Korsgaard 
Annette Trøjborg Hansen, John Trærup Jørgensen
Jonas Rantzau Desler, Signe de Place Knudsen

AMUI-Gymnastikudvalget:
Formand: Pia Haurum Kristensen, amui-gymnastik@outlook.dk 
Marianne Vestergård Klinkby, Malene Manniche Hansen
Helle Maack Iversen, Ditte S. Straarup
Katrine Boller, Karen Wichmann Bruun

AMUI-Fodboldudvalget:
Formand: Frank Thomsen, ft@epoke.dk
Vibeke Vinbech, Klaus Brink-Hansen
Annette Trøjborg Hansen, Stefan Krebs

AMUI-Byfest:
askovbyfest@amui.dk

AMUI-Volley:
Jonas Madsen, jonaspm@hotmail.com

AMUI-Basket:
Christian Brandt


