Kirken – bygget af levende sten ...
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Blåhøj Menighedsråd
Formand: Charlotte Borum Nielsen Bruun
charlotte.b.n.bruun@gmail.com
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Sognemedhjælper
kirkesanger og kirketjener
Sonja Kongsted
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Organist
Regina Madsen
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Filskov Menighedsråd
Formand: Jørn Jensen
jorn.filskov@gmail.com

tlf. 2099-8483

Sognemedhjælper,
kirkesanger og kirketjener
Sonja Kongsted
tlf. 4236-8035
sk.kirketjener@gmail.com
Organist
Regina Madsen

tlf. 5230-7277

tlf. 5230-7277

Blåhøj Kirkegård
Marianne Groth Hansen
blaahoejkirke@gmail.com

tlf. 2010-3463

Kirkeværge
Jesper Goth
ajgoth@live.dk

tlf. 2325-8979

Filskov Kirkegård
Britt Pedersen
filskovkirke@gmail.com
Medhj. Sonja Kongsted
sk.kirketjener@gmail.com
Kirkeværge
Jesper Goth
ajgoth@live.dk

tlf. 4096-8035
tlf. 4236-8035

tlf. 2325-8979

HVAD GØR JEG VED:
Fødsel – navn/dåb – navneændring - vielse – dødsfald

Hvad gør man i tilfælde af:
Fødsel:
• Er forældrene gift, skal der ikke foretages noget,
da anmeldelsen sker automatisk via sygehuset.
• Hvis fødslen er sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde den, inden der er gået 14 dage på
www.borger.dk.
• Er forældrene ikke gift skal forældrene senest
14 dage efter fødslen anmelde faderskabet via
www.borger.dk. Hvis ikke den er indgivet inden
14 dage, indleder Statsforvaltningen en faderskabssag.
Navn:
Senest 6 måneder efter fødslen skal barnet døbes/
navngives. Se evt. om navne på:
http://www.familiestyrelsen.dk/samliv/navn
Navngivning ved dåb:
Her skal forældrene træffe aftale med sognepræsten og der skal IKKE anvendes navngivning via
www.borger.dk
Navngivning uden dåb:
Forældrene navngiver barnet via www.borger.dk
inden seks måneder fra fødslen.
Navneændring:
Du udfylder, betaler og indsender din ansøgning
med NemID på www.borger.dk . Ansøgningen bliver automatisk sendt til den myndighed (sogn eller
kommune) som skal behandle ansøgningen.
Du kan søge om at ændre dit eller dit barns navn.
Det er dog en forudsætning, at du har forældremyndigheden over det barn, du ansøger om navneændring for og at anden forælder medsignerer med
sit NemID. En navnændring koster fra 1/1 2015 510 kr.

beløbet skal være indbetalt inden sagsbehandligen
kan begynde, uanset om ansøgningen kan imødekommes eller ej.
Navneændring på bryllupsdagen - Gratis
Du kan søge om at ændre dit navn på bryllupsdagen, således at du og din ægtefælle får navnefællesskab ved vielsen og navnet kommer til at fremgå af
din vielsesattest. Det sker på www.borger.dk.
Vielse:
Ønsker I at blive gift, skal I rette henvendelse til
sognepræsten på tlf. 75 34 50 61 eller ken@km.dk,
og aftale tidspunkt for vielsen.
Dødsanmeldelse- anmodning om begravelse:
For at træffe aftale om bisættelse og begravelse i
folkekirken kontaktes den stedlige præst som hidtil,
hvor der aftales tidspunkt for den kirkelige handling.
Dødsanmeldelsen vedlægges afdødes navne- eller
dåbsattest, evt. vielsesattest med ægtefællens dåbseller navneattest.
Herefter anmelder pårørende eller en bedemand
dødsfaldet via www.borger.dk
Attester:
Attester udskrives ikke længere automatisk medmindre der er tale om dåb eller vielse i folkekirken.
Får du brug for en fødselsattest eller attest efter en
navneændring eller navngivning af dit barn, kan du
rekvirere den med NemID på www.borger.dk

For borgere uden NemID, eller borgere
der af en eller anden grund ikke er i
stand til at fremsende digitale anmeldelser, kan blanketter hentes via siden:
www.personregistrering.dk eller kom
til kirkekontoret, så printer vi en ud til dig.
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onf irmatio

KONFIRMATI
BLÅHØJ den 1. maj kl. 10.00

4.

1.	Cecilie Nielsen

Øgelundvej 51, Blåhøj,
7330 Brande

2.	Ian Hundebøl Mandix Kristensen
Blåhøj Stationsvej 14, Blåhøj,
7330 Brande

5.

3.	Jasmin Agdestein

Thorsen Sørensen
Stakrogevej 28, Blåhøj,
7330 Brande

1.

4.	Jasmin Fillipa Voss

6.

Blåhøj Stationsvej 55B, Blåhøj,
7330 Brande

5.	Jens Jakob

Askov Engmarksgaard
Præstegårdsvej 11, Blåhøj,
7330 Brande

2.
7.

6.	Karin Orluff Larsen
Nørremarken 45,
7330 Brande

7.	Mathilde Sommer

Stigbjergvej 6, Blåhøj,
7330 Brande

8.	Nicolaj Hove Nielsen

Sdr.Karstoftvej 3, Blåhøj,
7330 Brande

4

3.
8.

FILSKOV
den 14. maj
kl. 10.00

KONFIRMATIONER
2017

KonfirmandSTARTs-gudstjeneste
for næste års konfirmander er:
FILSKOV
- den 31. august kl 19.00
i Filskov kirke

BLÅHØJ
den 7. maj
kl. 10.00

BLÅHØJ
- den 1. september kl. 19.00
i Blåhøj kirke

9.

9.	Niklas Hartvig Kjærsgaard
Skovbrynet 65,
7330 Brande

12.
10.

10.	Phillip Øllgaard Hansen
Nygade 30, Blåhøj
7330 Brande

11.	Rasmus Damkjær Nielsen
Nygade 28B, Blåhøj
7330 Brande

13.
11.

konf irmation

ON 2016

12.	Rikke Solgaard Jensen
Søndervænget 87,
7330 Brande

13.	Sarah Simonsen

Blåhøj Tværvej 8, Blåhøj,
7330 Brande

5

onf irmatio

KONFIRMATI
FILSKOV den 8. maj kl. 10.00

5.

1.	Alberte Herlufsen,

Kirkehusvej 50, Filskov,
7200 Grindsted

2.	Amalia Guldmaj Dahl,

Åvænget 38, Langelund,
7323 Give

1.
6.

3.	Christian Dyrehauge Christiansen,
Tingvejen 443, Filskov,
7200 Grindsted

4.	Christoffer Jakobsen,

Brunbjergvej 41, Filskov,
7200 Grindsted

2.
7.

5.	Cilla Lissau Laustsen,

Søndermarksvej 2, Filskov,
7200 Grindsted

6.	Emma Hollænder Johnsen,
Amtsvejen 63, Filskov,
7200 Grindsted

3.
8.

7.	Frederik Kastrup Larsen,
Klostervej 32,
7200 Grindsted

8.	Frederik Vesti Stamm,
Åbrinken 24, Filskov,
7200 Grindsted

9.	Inge Marie Svendsen,
Høgelundvej 52,
7323 Give
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4.
9.

15.
10.

10.	Julie Egebjerg Poulsen,
Stilbjergsande, 17,
7323 Give

11.	Julie Junge Mikkelsen,
Amtsvejen 67, Filskov,
7200 Grindsted

16.
11.

12.	Mathilde Kastbjerg Ascanius,
Postgade 11, Filskov,
7200 Grindsted

13.	Niklas Dolleris Madsen,
Sønderkær 180,
7190 Billund

17.
12.

14.	Niklas Refsgaard,

Hedagervej 4, Filskov,
7200 Grindsted

15.	Nikolaj Refsgaard,

Hedagervej 4, Filskov,
7200 Grindsted

18.
13.

16.	Phillip Hvidsminde Østergaard,
Hedebyvej 1,
7323 Give

17.	Rennie Aksel Winther Parish,
Amtsvejen 48, Filskov,
7200 Grindsted

19.
14.

konf irmation

ON 2016

18.	Thomas Kirkeby Junge,
Blåhøjvej 20, Filskov,
7200 Grindsted

19.	Victor Julius Tornvig Hansen,
Midtgårdvej 1,
7200 Grindsted
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RENOVER

Renovering af Blåhøj

Sidste gang der var menighedsråds valg – november 2012, bragte Blåhøj
en oversigt over de visioner og opgaver man i menigh edsrådet gerne ville
– og forhåbentlig også føre ud i livet i de kommende 4 år i en men igheds
Mellem disse visioner var bl.a.:
•	Opstart af Baby Salmesang. Dette er
kommet i stand. ✓
•	Diskutere og udarbejde vores kirkegårds etik. Der er i øjeblikket ved at blive udarbejdet en sådan. ✓ ☺
•	Optimere og udfordre de næste års arrangementer. Dette håber vi også kan
siges er lykkedes. Vi har i hvert fald haft
nogle brand gode arrangementer i
både Blåhøj og Filskov sogne – som
alle har været godt besøgt. ✓ ☺
•	Og så endelig et ønske om at renovere
Blåhøj Kirke.
Denne sidste vision er Blåhøj Menighedsråd nu i fuld gang med at effektuere.
Blåhøj menighedsråd har gennem de sidste 3½ år arbejdet med projektet. Det er
en langsommelig proces, for der er mange instanser man skal igennem. Men vigtige ting tager tid, for der er mange overvejelser, der skal gøres, og mange hensyn,
som skal tages. Der har f.eks. været mange møder med ”brainstormning” på, hvad
vi kunne ønske os, hvori behovet var,
samt hvor omfattende en renovering
skulle være. Menighedsrådet har besøgt
mange forskellige kirker, for at få inspiration og ideer til Blåhøj Kirke. Men alt
sammen har det været nødvendigt, for at
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nå frem til, hvad det er vi gerne vil med
vores kirke.
Ud fra mange ”brainstorms” og snakke udarbejdede menighedsrådet en liste med 9
punkter, som menighedsrådet fandt vigtige
for kirken og dens funktion.
1.	Nyt varmesystem i kirken
2.	Størst mulig fleksibilitet af kirke og kirkerum – mulighed for samling/nærvær
(skabe rum i rummet) samtidig med, at
nuværende antal siddepladser kan bibeholdes.
Døbefontens placering kan evt. tænkes
med ind.
3.	Lys og lethed i kirken: Tårn/våbenhus/
skib og kor. Ønske om en ny farvesammensætning i kirken – evt. i samråd med ekstern kunstner.
4. 	At det eksisterede alterbillede gøres
”lettere”/ at det visuelt tager sig lettere
ud. Evt. anden ramme. Evt. spot på billede, eller noget helt andet.

REN

5.	Alterbord og alterskranke gøres ”lettere”/at det visuelt tager sig lettere ud –
evt. vha. ny farvesammensætning.

ING
kirke

menighedsråd her i kirkebladet
arbejde med
rådsperiode.
6. 	Frie hænder mht. gammel våbenhus
samt tårnrummet (foroven og forneden) ønske om at tårnet kan være sted
for afholdelse af ”Cafe”/samlingsrum og
undervisningslokale. Evt. mulighed for
nedlæggelse af toilettet, da der er gode
og funktionelle toiletforhold på kirkegården (lavet 2012).
7.	Optimale forhold og muligheder med
AV-udstyr herunder lys, lyd og projektor, både i kirkerum og i tårn, til gavn
og glæde ved vores mange arrangementer.
8.	Optimale forhold for depot/opbevaring
af: Stole/ højtaleranlæg/ mikrofoner/
tæpper og madrasser/ menighedsråds
mapper m.m.
9.	Funktionelt ”køkken” med optimal bordplads og skabsplads. Der skal ikke laves
mad, men køkkenet skal kunne fungere
når der er cafe – med brygning af kaffe
m.m. til mange og håndtering af brød

Siden februar 2015, har projektet taget lidt
mere form, da Stifts præst Thomas Felter,
kom med i ”tænketanken”, og har været en
stor hjælp ved bl.a. at hjælpe med at strukturere vore ideer, så vi ikke kun tænker på
”hvordan” vi kunne ønske at kirken skulle
se ud – men snare se på ”hvad” vi skal
bruge kirken til.
Det har alt sammen været en utrolig spændende proces, hvor vi har tænkt kirke – og
kirkerum på en helt ny måde. Og kodeordet for os blev: Et fleksibelt kirkerum. Et
rum man kan ændre i et vist omfang – alt
efter hvilke arrangementer, der skal afholdes.
Dette 3½ år lange arbejde og ”Tænke-tank”
har nu resulteret i, at vi i Blåhøj menighedsråd er kommet så vidt, at der er taget
kontakt til arkitekt: Thomas MeedomBæch, Viborg, som har lavet nogle foreløbige skitse tegninger over en forhåbentlig
renovering af Blåhøj Kirke, og som forsøger, at tilgodese de punkter vi havde opstillet som ønskelige.
Der er lang vej endnu i projektet. For både
projektet – og ikke mindst økonomien skal
indsendes til provstiudvalget – og derefter
videre til Stiftet til godkendelse inden vi
overhovedet kan komme videre. Men vi er
godt i gang, og det har været en spændende rejse at være på, med mange tanker,
som vi i Blåhøj Menighedsråd har et stort
ønske om bliver til virkelighed til alles gavn
og glæde i Blåhøj.
Karin Engmarksgaard

NOVERING
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SPAGHETTIGUDSTJENESTE
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DE 9 LÆSNINGER
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Babysalmesang
Julie er tilbage fra barsel
– og vi starter op igen med
Babysalmesang i Blåhøj og Filskov

Babysalmesang
er en intens og positiv
musikalsk oplevelse
i kirken for de mindste
børn og deres forældre
eller bedsteforældre.

Med salmesang, musik og enkle rekvisitter, skaber vi
sammen en musikalsk stund hvor sanserne bringes i
spil. Kirkens smukke rum danner ramme om en
tryg og rolig oplevelse hvor glæden og nærværet
er i centrum.
Underviser er Julie Wieland, som er uddannet
musikpædagog fra Syddansk Musikkonservatorium, med to specialer: Rytmisk sang og grundlæggende musikpædagogik. Julie har musikken
som sin passion både professionelt og i sin fritid.

Det ligger på tirsdage
kl. 9.15-10.00
+ kaffe og te bagefter.
Uge 13 - tirsdag d. 29. marts - BLÅHØJ
Uge 14 - tirsdag d. 5. april - FILSKOV
Uge 15 - tirsdag d. 12. april - BLÅHØJ
Uge 16 - tirsdag d. 19. april - FILSKOV
Uge 17 - tirsdag d. 26. april - BLÅHØJ
Uge 18 - tirsdag d. 3. maj - FILSKOV
Uge 19 - tirsdag d. 10. maj - BLÅHØJ
Babysalmesangsgudstjeneste
søndag d. 15. maj - BLÅHØJ
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BLÅHØJ/FILSKOV

MINIKONFIRMANDER
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Påske og
opstandelse...
hos os ???
»Hvor er det mærkeligt,

bedstemor – hver gang
vi har fri, sker der noget med ham Jesus

«

Sådan sagde en lille dreng engang. Bedstemoderen har vel mumlet noget om, at
det nu nok var omvendt: at når der sker
noget med Jesus, så holder vi fri, så vi har
mulighed for at komme i kirke og fordybe
os i det og glæde os over det.
Påsken er et drama – men den er ikke et
rollespil, hvor vi ”gør som om”. Påske er
hvert år at gennemleve alle livets facetter
igennem den betydning Bibelens fortællinger har for vores tro. Tænk bare på,
hvad fortællingen om Judas kan betyde
for os den dag, hvor vi har svigtet så
uigenkaldeligt, og så bitterlig har fortrudt.
Eller overvej, hvad Langfredags fortælling
om Jesus, der tror at Gud har forladt ham
nu, hvor han lider allermest, siger til os
den dag, hvor det er os, der føler os ensomme og forladte.
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”Jamen, lever han da ikke mere?” sagde en
af minikonfirmanderne engang, hvor jeg
kom til at sige ”dengang Jesus levede,
da….” – og det er jo netop det, påskens
drama fortæller os: at det her er ikke for
tællingerne om en død person, men om
en levende Gud. – En levende Gud, der
ikke svigter den, der svigter. En levende
Gud, der er hos det menneske, der føler
sig gudsforladt.
De græske ikoner er billeder med et omvendt perspektiv – de trækker den, der ser
på dem, ind i billedet; de vil fortælle: du er
med i Guds historie. Ikonerne vil ikke være
naturtro billeder af, hvad der engang skete
– nej, de vil fortælle, hvad det, der skete
engang, betyder for os NU.
Én af ikonerne forestiller Maria, Jesus’ mor,
der lige er død. Hun ligger på en katafalk,
en slags kiste, og rundt om hende står forskellige mennesker i dyb sorg, bøjet over
den døde – akkurat som vi kender det, når
det er os, der mister. Men bag dem, er der
sket noget andet, som de ikke kan se: Jesus
står med Marias sjæl i armene! Livet efter
døden kan vi ikke se, men vi kan tro, at det

PRÆSTENS SIDE · PRÆSTENS SIDE · PRÆSTEN
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er det, som påsken betyder: at også når vi
skal dø, sker det, som er usynligt: at Jesus
bærer os! For at ingen skal være i tvivl, er
Maria afbilledet endnu engang: nemlig allerøverst oppe, båret af engle i himlen.
Derfor kan vi også hver påske synge Holger Lissners vidunderlige påskesalme ”Det
er påske og alting springer ud”.
Her gengives kun de sidste to vers – kom
selv og syng hele salmen påskedag:
4. Kan vi tro det? Det er aldrig set,
at de døde rejser sig fra deres grave.
Vi har hørt, at det trods alt engang er sket,
at en sten er blevet væltet i en have.
Og når Gud gir liv
og gør det underfuldt at se,
blir det påske, og opstandelse
kan ske.

5. Dét er håbet, og det gir os mod,
og det gør, at vi kan leve her med døden.
Det er håbets puls, der banker i vort blod,
når vi synes, vi må segne under nøden.
Og når Gud gir liv
og gør det underfuldt af trods,
blir det påske og opstandelse
hos os!
Tine Illum,
sognepræst Sdr. Bjert
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Vielser
uden for kirkens rum

For par der ønsker at blive viet
uden for kirkens rum i Blåhøj/Filskov pastorat,
er følgende vejledning gældende:

1. Stedet

Et brudepar kan blive viet uden for kirkens
rum, når særlige grunde taler derfor, såsom
parrets nære tilknytning til et bestemt sted.
Vielsen kan finde sted enten i et andet lokale end kirkerummet, eller på et nærmere angivet sted ude i det fri.
Præsten skal godkende det pågældende
sted og præsten er ikke forpligtet til at følge
med parret længere end til sognegrænsen.
Det er brudeparrets ansvar at indhente de
fornødne godkendelser hos stedets ejer, eller hos den pågældende politimyndighed.
Vielsen må ikke forstyrres af det offentlige
rum, og vielsen må ikke forstyrre det offentlige rum på en sådan måde, at offentligheden påtvinges at være vidne til en kirkelig
vielse.

2. Præsten

Det er en forudsætning, at brudeparret og
præsten er enige. Dette indebærer, at præsten ikke har pligt til at medvirke ved vielser
uden for kirkens rum - forhør ved din lokale
præst om denne vil foretage vielser uden for
kirkens rum.

3. Formen på vielsen

Uanset lokalitet er der tale om en kirkelig vielse, hvor forkyndelsen af evangeliet er det
helt centrale. Dette har de praktiske konsekvenser, at man skal kunne høre hvad der
bliver sagt, sunget og bedt. Det nugældende
vielsesritual anvendes ved vielser uden for
kirkens rum, dog med den ændring, at antallet af salmer kan reduceres.
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4. Praktiske forhold

Det påhviler parret at sørge for følgende:
- Et bord, der kan tjene som alter, og gerne
et kors.
- Mulighed for at brudeparret kan knæle.
- Stole eller siddemulighed for, præst, kirkesanger, organist, brudeparret og gæsterne.
- E vt. lydanlæg så det kan høres hvad der
bliver sagt.
- At der stilles et klaver eller elektrisk orgel
til rådighed for organisten – dette aftales i
samråd med stedets organist.
- Sikre at præst, kirkesanger – såvel som
musikinstrument og organist kan stå i tørvejr/læ under tag/telt/overdækning.

5. Kirkebetjeningens medvirken

Kirkebetjeningen, såsom organist, kirkesanger og kirketjener har pligt til at medvirke
ved vielser uden for kirkens rum i følgende
tilfælde:
- Et lokalt par, som skal vies af den lokale
præst, på en beliggenhed inden for sognets grænser.
- Et lokalt par, som skal vies af en udefrakommende præst, på en beliggenhed inden for sognets grænser.
- Et udefra kommende par, som skal vies af
den lokale præst, på en beliggenhed inden
for sognets grænser, dog under forudsætning af, at præsten siger ja til vielser uden
for kirkens rum og at præsten ville have
sagt ja til at vie parret i selve kirken.
- Ved en udefra kommende præst, som har
vielse udenfor kirkerummet i sognet, er det
stadig de opstillede regler, der er gældende.

6. Evaluering

Både præst og brudepar indsender en kort
evaluering til biskoppen over Ribe stift (Filskov) og Viborg Stift (Blåhøj) umiddelbart
efter vielsen har fundet sted. Der vedlægges
evalueringsskemaer til brug for præsten og
for brudeparret.

Kunne du tænke dig at ligge i en himmelseng i det indre København, at komme til
en gudstjeneste med nyskrevne tekster og
nykomponeret musik, at tage dit barn eller
barnebarn med til babysalmesang eller høre
en nonne fortælle om klosterlivet eller noget
helt femte, så kom til København i Kristi Himmelfarts ferien fra den 5. til den 8. maj i år. København vil summe af liv, når den store kirkelige festival ”Himmelske Dage”, løber af stablen.
Himmelske Dage er en fast tilbagevendende dansk kirkebegivenhed, som af nogen
sikkert vil være kendt som Danske Kirkedage. Det holdes hvert tredje år og hver gang i
en ny by. Her i 2016 er festivallen henlagt til hovedstaden, og her har man valgt, at give
arrangementet navnet ”Himmelske Dage”. Det er festivalens ambition at udforske og
debattere, hvilken rolle tro, kirke, kristendom og religion spiller og spiller i fremtidens
samfunds- og kulturliv, såvel som for den enkelte borger.
Festivalen er et overflødighedshorn af aktiviteter, der alle foregår i Indre By i København, som udgøres af den gamle middelalderby. Nytorv er centrum for de store fællesarrangementer og koncerter med både kendte og nye navne. Men der vil samtidig
være masser af arrangementer, at på opdagelse i, rundt i byens kirker, forsamlingslokaler og kulturinstitutioner, ligesom organisationer, foreninger, kirker og mange andre
vil byde på debat, samtalesaloner, events, workshops og musik i telte rundt omkring på
byens pladser. Man kan kalde festivalen en slags kirkernes folkemøde. Der vil være oplevelser for alle sanser, for alle aldersgrupper og for alle nysgerrige sjæle. Fra tidlig
morgen til sen aften.

Du kan læse mere om Himmelske Dage
på www.facebook.dk/himmelskedage
og på www.himmelskedage.dk,
hvor det endelige program vil blive offentliggjort primo marts.

––––––––––––––––

Kristi himmelfart 5. - 8. maj 2016

––––––––––––––––
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SIDEN SIDST

■ DØBTE I BLÅHØJ:
25/10: Agnes Guldbrand Duedahl
25/10: Malthe Sønderby Pedersen
22/11: Benjamin Hans Kristensen

■ DØDE/BEGRAVEDE I BLÅHØJ:
27/12: Ellen Skov Sørensen

■ DØBTE I FILSKOV:
8/11: Emil Egeskov Østergaard
8/11: 	Josephine Søndergaard
Kristensen
12/12: Krøj Alfred Orlowitz
10/1: Liam Alexander Elkjær

■ VIEDE/VELSIGNEDE I FILSKOV:
12/12: Anna Orlowitz og Esben Orlowitz
22/12 Vivian Elisabeth Christensen
		 og Morten Christensen

■ DØDE/BEGRAVEDE I FILSKOV:
17/10:
14/11:
02/12:
23/12:
25/12:
5/1:
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Cathrine Margrethe Mikkelsen
Harly Christensen
Anna Grue
Esther Karoline Pedersen
Jens Jeppesen Jensen
Elly Petronille Nørregaard

2014
2016
INDRE MISSION
FEBRUAR

MARTS

APRIL

Hvis ikke andet er nævnt er møderne kl. 19.30
i missionshuset, Omme Landevej 8, Filskov.

ENHVER ER
VELKOMMEN

MAJ

Dag:

Dato:

Møde:

Torsdag

11-02

Møde.
Emne: Mission på internettet
nettet og nye medier.

Ved Asbjørn Asmussen, mediekonsulent og leder af net-mission. Desuden indsamling til husets drift.

Fredag

19-02

Familie lejr 19. - 21. februar.

Se særskilt program.

Søndag

21-02

Familie lejr slutter

Torsdag

25-02

Familieaften ved IM. Start kl.
19:00 slut ca. kl. 20:30

Ved Bent Molbech, Skoleleder
på Djurslands Efterskole.

Lørdag

27-02

Forårs rengøring i missionshuset. Vi mødes kl. 9:30 og
starter med rundstykker.

Medbring gerne rengøringsgrej
mv. og godt humør.

Lørdag

27-02

Kredsarrangement: Kvindestævne i Grindsted.
Kl. 10:00, startende med kaffe.

Ved Karin og Knud Didriksen.
Se desuden særskilt program.

Torsdag

03-03

Forkyndende møde og
generalforsamling i Filskov
Indre Mission.

Ved Anders Jørgen Jensen
fra Vildbjerg.

Torsdag

17-03

Tema møde.
Emne: Trosforsvar

Ved Leif Andersen, Rejsepræst,
Hvidovre.

Torsdag

31-03

Møde

Ved Leif Lykke Nielsen fra Skjern.

Mandag

18-04

Kredsmøde og Kreds generalforsamling i Filskov

Ved Arne Olesen fra Fredericia

Torsdag

28-04

Familieaften ved Børneklub
Fællesspisning kl. 18:00

Ved Stefan Loof fra Kolding.
Møde start kl. 19:00

Torsdag

12-05

Møde. Emne: ”I begyndelsen
var Ordet”.

Ved Carsten Korsholm Poulsen
(Sprint), Børkob

Torsdag

26-05

Møde. Emne: „Med rødderne Ved Vagn Dahl Nielsen fra Varde.
i kilden”.

For yderligere info, Kontakt
formand Jakob Kristensen,
telefon 7534 4343, mobil 2078 2126
Der er 2 studie grupper tilknyttet Filskov
Indre Mission. Hvis man ønsker at være
med i sådan en gruppe, kontakt formanden for yderligere info om grupperne og
om hvornår disse mødes.

■B
 ørne- og Juniorklub med tilknytning til
Filskov Indre Mission.
■ For børn i alderen 4 år til 3. klasse er
der hver anden mandag eftermiddag
Børneklub
■ For børn i alderen 4. klasse til 7. klasse
er der Juniorklub.
Mere info, ring til Jenny Førrisdahl Jensen,
telefon 7534 4211, mobil 3177 1271
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GUDSTJENESTER

21/2: 2. s. i fasten
28/2: 3. s. i fasten
2/3: Konfirmandgudstj.
3/3: Konfirmandgudstj.
6/3: Midfaste
13/3: Mariæ bebudelse
20/3: Palmesøndag
24/3: Skærtorsdag
25/3: Langfredag
27/3: Påskedag
28/3: 2. påskedag
3/4: 1. s.e. påske
10/4: 2. s.e. påske
17/4: 3. s.e. påske
22/4: Bededag
24/4: 4. s.e. påske
1/5: Konfirmation
5/5: Kr. Himmelfart
8/5: Konfirmation
15/5: Pinsedag
16/5: 2. pinsedag
Viaduktfestgudstjeneste
22/5: Trinitatis
29/5: 1. s.e. trinitatis
5/6: 2. s.e. trinitatis
12/6: 3. s.e. trinitatis

10.30
09.00
Ingen
19.00
09.00
Ingen
10.30
09.00
10.30
09.00
10.00
09.00
Ingen
10.30
09.00
10.30
10.00
09.00
Ingen
10.30 (Babysalmesang)
Ingen
Ingen
10.30
09.00
Ingen
09.00

19.30
10.30
19.00
Ingen
10.30
09.00 (Lasthein)
09.00
10.30
09.00
10.30
Ingen
10.30
09.00 (Lasthein)
ingen
10.30
09.00
ingen
10.30
10.00
09.00
10.00
09.00 (i teltet)
09.00
10.30
09.00 (Lasthein)
10.30

GUDSTJENESTER PÅ FILSKOV FRIPLEJEHJEM:
Torsdag den 25. februar kl. 10.15
Torsdag den 31. marts kl. 10.15

Torsdag den 28. april kl. 10.15
Torsdag den 26. maj kl. 10.15

Karin Rahbek-Engmarksgaard
Stof til næste nr. af bladet, der kommer i beg. af juni 2016
skal afleveres i begyndelsen af maj 2016 til redaktionen, gerne pr. mail: ken@km.dk

REDAKTION

