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Sognepræst Karin Engmarksgaard, Præstegårdsvej 11, Blåhøj, 7330 Brande
(mandag fri), tlf. 7534-5061, e-mail: ken@km.dk

Blåhøj Menighedsråd
Formand: Susanne Jensen tlf. 5363-5203
mailpostsusanne@gmail.com 

Sognemedhjælper 
kirkesanger og kirketjener 
Sonja Kongsted tlf. 4236-8035
sk.kirketjener@gmail.com

Blåhøj Kirkegård 
Marianne Groth Hansen tlf. 2010-3463
blaahoejkirke@gmail.com

Kirkeværge 
René Lauersen tlf. 2067-9121
kjaergaardmink@hotmail.com

Filskov Menighedsråd
Formand: Jørn Jensen tlf. 2099-8483
jorn.fi lskovkirke@gmail.com

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

Filskov Kirkegård 
Britt Hygum Pedersen tlf. 4096-8035
fi lskovkirke@gmail.com

Kirkeværge 
Bitte Antonsen tlf. 6137-7048
bitteantonsen@rsyd.dk
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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 foræl-

drene 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 fader-
skabssag.

 
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 sognepræ-
sten 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 bli-
ver 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 forældre-
myndigheden over det barn, du ansøger om navne-
ændring for og at anden forælder medsignerer med
sit NemID. En navnændring koster fra 1/1 2017 480 kr.

beløbet skal være indbetalt inden sagsbehandligen 
kan begynde, uanset om ansøgningen kan imøde-
kommes eller ej. 

Navneændring på bryllupsdagen - Gratis
Du kan søge om at ændre dit navn på bryllupsda-
gen, således at du og din ægtefælle får navnefælles-
skab 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, hvor der 
aftales tidspunkt for den kirkelige handling. Døds-
anmeldelsen vedlægges afdødes navne- eller dåbs-
attest, evt. vielsesattest med ægtefællens dåbs- eller 
navneattest.
Herefter anmelder pårørende eller en bedemand 
dødsfaldet via www.borger.dk 
 
Attester:
Attester udskrives ikke længere automatisk med-
mindre 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 anmeldel-
ser, kan blanketter hentes via siden: 
www.personregistrering.dk eller kom 
til kirkekontoret, så printer vi en ud til dig. 

HVAD GØR JEG VED:
Fødsel – navn/dåb – navneændring – vielse – dødsfald
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20172017Daniel Gammelgaard Nielsen
Bøgevænget 51
7330 Brande

Danni Evan Valentin Pedersen
Nygade 3, Blåhøj 
7330 Brande

Kathrine Borum Nielsen Bruun
Engebækvej 71, Blåhøj
7330 Brande

Lucas Daugaard Riber Rasmussen
Blåhøj Stationsvej 31, Blåhøj
7330 Brande

Maja Bjerg Nielsen
Tingskoven 49
7330 Brande

Maria Ladefoged Jensen
Sdr.Ommevej 90, Blåhøj
7330 Brande

–  BLÅHØJ DEN 7. MAJ KL. 10.00 

KONFIRMATION

KONFIRMATION KONFIRMATION

Mark Guldahl Mortensen
Stakrogevej 7, Blåhøj
7330 Brande

Mathias Mink Pedersen
Nørrevang 10, Blåhøj
7330 Brande

Nicolaj Øllgaard Hansen
Nygade 30, Blåhøj
7330 Brande

Steen Voller Pedersen
Feddet 3
7330 Brande

Filskov 
13. maj

Blåhøj 
6. maj

201820182018201820182018
2018

Konfi rmationer
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20172017 Kristian Hove Østergaard Mikkelsen
Bredsten Landevej 197, Filskov

7200 Grindsted

Marcus Nørgaard Nissen
Toften 24, Filskov

7200 Grindsted

Iben Rønhoff Brink
Postgade 8, Filskov

7200 Grindsted

Maya Glassow Laursen
Markskellet 96

7190 Billund

Mikkel Kastberg Ascanius
Postgade 11, Filskov

7200 Grindsted

Mikkel Christensen
Slåenvej 4, Filskov

7200 Grindsted

Tobias Rosenhøj Johnsen
Øgelundvej 71, Øgelund

7323 Give

Valentin Rødtness Junge
Brunbjergvej 68, Filskov

7200 Grindsted

FILSKOV DEN 14. MAJ KL. 10.00  –

KONFIRMATION

KONFIRMATION

Mark Guldahl Mortensen
Stakrogevej 7, Blåhøj
7330 Brande

Mathias Mink Pedersen
Nørrevang 10, Blåhøj
7330 Brande

Nicolaj Øllgaard Hansen
Nygade 30, Blåhøj
7330 Brande

Steen Voller Pedersen
Feddet 3
7330 Brande

Emma Cecilie Smedegaard Winther
Toften 27, Filskov

7200 Grindsted

Erik Ellemose Sørensen
Fiskerivej 20, Filskov

7200 Brande

Jannik Fogh Skøtt Hansen
Mosegårdsvej 2, Filskov

7200 Grindsted

Jeanne Fogh Skøtt Hansen
Mosegårdsvej 2, Filskov

7200 Grindsted

Katrine Horsted Iversen
Gyvelvænget 23, Filskov

7200 Grindsted
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ved Julie Wieland

ForløbsoversigtFredage
kl. 10.15-11.00
Uge 8 Fredag  d. 24. februar BLÅHØJ
Uge 9 Fredag  d. 3. marts FILSKOV
Uge 10 Fredag  d. 10. marts BLÅHØJ
Uge 11 Fredag  d. 17. marts FILSKOV
Uge 12 Fredag  d. 24. marts BLÅHØJ
Uge 13 Fredag  d. 31. marts FILSKOV
Uge 14 Fredag  d. 7. april BLÅHØJ
Uge 15 Fredag  d. 14 april INGEN UNDERVISNING
Uge 16 Fredag  d. 21. april FILSKOV
 Søndag d. 23. april BABYsalmesangsgudstjeneste

ved Julie Wieland
BABYsalmesang 

MINIsalmesang for 1 - 3 årige

Tilmelding til Julie 
på mobil 25 66 80 93
   (Vi får kaffe og te bagefter)

20
17

FORÅRSSÆSON
   i Blåhøj og Filskov kirker

ved sognemedhjælper Sonja Kongsted
Som et nyt tilbud og som op-
følgning på BABY-salmesang, 
er vi startet op med ”MINI-
salmesang” for 1-3 årige, for 
også at give de lidt større 
børn muligheden for at ople-
ve musikalsk samvær og nær-
vær i kirken.

MINIsalmesang er en slags musikalsk lege-
stue tilrettelagt for aldersgruppen 1-3 år, 
ifølge med en voksen. Vi skal synge, lege, 
danse og sanse. Målet er sammen at opleve 
glæden ved musik, leg og bevægelse og bli-

ve fortrolig med kirkerummet, samt få et pu-
sterum fra hverdagen med barnet i centrum.
 

”MINIsalmesang” 
kommer til at køre to gange om året 
(5 tirsdage i hhv. forår og efterår)

TIRSDAG KL. 16.15-17.00
Hver sæson afsluttes
med en familiegudstjeneste.

Man kan deltage i så mange forløb, man har 
lyst til. Og det er ganske GRATIS.
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ARRANGEMENTER

■  ONSDAG DEN 29. MARTS KL. 19.30 I FILSKOV KIRKE

FORÅRSKONCERT MED TRIOEN ZENOBIA
Trioen Zenobia har indtaget den danske musikscene med forfø-
rende og stemningsfyldte fortolkninger af den danske sangskat. 
Trods et traditionelt musikalsk udgangspunkt med danske viser 
og salmer, gør kvinderne musikken til deres egen ved tilsætning 
af argentinsk tango og dansk folkemusik. 
Gruppen har udgivet tre albums: Den Danish Music Award-nominerede CD 
Midnat (2008) og opfølgeren: vintermørkets hal (2010), og det tredje Fra Fyn-
ske Kyster – Zenobia spiller Carl Nielsen (2013). Zenobia arbejder i øjeblikket 
på deres næste CD, som bliver en præsentation af Zenobias egne melodier til 
både velkendte og nye tekster, samt Mette Kathrines folkemusikkompositioner.
Siden 2007 har Zenobia turneret i Danmark, på Færøerne, Grønland og i Tysk-
land, og har dermed opnået en international profi l, der har styrket bandet i 
vigtigheden i bevarelsen af den danske folkemusik. Zenobia har spillet et væld 
af koncerter og fyldt både kirker, kulturhuse og højskoler, forsamlingshuse samt spillesteder og festivaler. 
Også skolekoncerter, sangaftener og Carl Nielsen-koncerter er en del af trioens musikpalet.
De tre musikere er alle i 30’erne og er født i området omkring Egtved i Jylland. De har kendt hinanden fra 
barnsben, og er vokset op med den danske visetradition. Louise og Charlotte er søstre og har spillet sam-
men så længe, de kan huske. De har altid sunget i skolen, til spejder og til familiesammenkomster, mens 
Mette Kathrine lærte folkeviser og højskolesange af sin mor, mens de ventede på skolebussen. Deres op-
vækst, rejser og uddannelser har givet dem et professionelt musikalsk fundament, der er drevet af en ud-
forskende lyst til at forny, skabe og fortolke den danske sangskat.

KENDTE OM ZENOBIA:
“Gedigent håndværk og sublim musikalitet” – Erik Sommer, komponist og tidligere højskoleleder.

“Man kan næsten komme i tvivl om, hvad der er nye fortolkninger af danske sange eller nye 
sange i danske fortolkninger” – Steen Dahl, musiker og musikjournalist RootsZone.

“Zenobia spiller fantastiske koncerter, her hos os i Musik Galleriet og i Mariehaven i Ansager 
og mange andre steder rundt i landet. De 3 piger er forrygende på CD med deres vidunderlige 
blanding af viser, folk, spillemandstoner og traditionelle danske sange… men de er endnu bed-
re live. Oplev det selv!” – Helge Engelbrecht, sanger og komponist.

■  SØNDAG DEN 12. MARTS KL. 10.30 I FILSKOV KIRKE

FAMILIEGUDSTJENESTE OM SKABELSEN
Som afslutning på sæsonen for ”MINIsalmesang” for de 1-3 årige hol-
der vi en festlig familiegudstjeneste om skabelsen, for ALLE børn i Blåhøj og 
Filskov, og hvor børn med forældre/bedsteforældre fra MINIsalmesang deltager.

Forløbsoversigt
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ARRANGEMENTER
■  ONSDAG DEN 5. APRIL KL. 17.00 

  I BLÅHØJ KIRKE

SPAGHETTIGUDSTJENESTE
Som afslutning for denne sæsons 
minikonfi rmander i Blåhøj og Filskov, 
afholdes der spaghettigudstjeneste, den 5 april kl. 17.00 i Blåhøj Kirke. 
Der vil være udstilling af minikonfi rmandernes ting fra forløbet. 
Efter gudstjenesten går vi i konfi rmandstuen og spiser. 
Arrangementet er for ALLE børn med voksne 
i Blåhøj og Filskov og slutter kl. 18.30.

■  TORSDAG DEN 4. MAJ KL. 19.30 I FILSKOV MISSIONSHUS

FÆLLESARRANGEMENT MED FILSKOV IM OM SAT-7 
Krig, undertrykkelse og fl ugt er en realitet for hundrede-
tusindevis af mennesker i det konfl iktramte Mellemøsten. 
Siden Anden Verdenskrig har der ikke været så mange 
fl ygtninge i verden, som der er nu, og mange af dem er 
fra Syrien, Afghanistan og Irak. 
Men netop i de områder er SAT-7s mission at sprede 
håb, at støtte de kristne og arbejde på en bedre fremtid 
gennem kristent tv og skoleprogrammer. 

 
Mette og Claus Swartz Andersen er udsendt af Mission Afrika til SAT-7, der har ho-
vedkvarter på Cypern, hvor de arbejder med kommunikation og netværksarbejde. 
De kommer den 4. maj til Filskov Missionshus og fortæller om Mellemøstens udfor-
dringer, om SAT-7s arbejde for at styrke de glemte og trængte kristne minoriteter i 
regionen og indsatsen for at give det muslimske samfund et indblik i kristentroen.

 
Så tag med, hvis du vil blive klogere på en verdensdel i fl ammer, 

hvor særligt kristendommen
 oplever et voldsomt pres – men hvor der også spirer et håb. 
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■

ARRANGEMENTER
■  ONSDAG DEN 14. JUNI FRA KL. 8.00

SOGNEUDFLUGT FOR BLÅHØJ OG FILSKOV
Sogneudfl ugten går i år til 
Julemærkehjemmet ”Fjordmark” i Kollund og Gråsten Slotskirke.

Undervejs til Kollund vil vi nyde 
en kop kaffe og et rundstykke i bussen.

Dagens første besøg er ”Fjordmark”, hvor 
forstander Vibeke Sørensen vil fortælle 
om deres arbejde med børnene. Hun vil 
fortælle om hverdagen med børn, der har 
det til fælles, at de alle bor i Region Syd-
danmark, og alle har ”ondt i livet”.
Bagefter vil børnene vise rundt på julemærkehjemmet i små grupper. 
Efter vores besøg nyder vi vores middagsmad på Gråsten kro.

Derefter kører vi til den smukke Grå-
sten Slotskirke, som udover at være 
en del af Gråsten slot, også er en 
dansk Folkekirke, og i øvrigt den ene-
ste del af Gråsten slot, der er åben 
for offentligheden.

På turen hjemover gør vi stop ved 
”Krusmølle”, hvor vi får vores eftermid-
dags kaffe. Krusmølle er oprindelig en 
gammel mølle, men nu omdannet til 
bl.a. café samt brugskunst butik. Der 
bliver mulighed for at handle lidt inden 
vi kører hjem.

Afgang fra Blåhøj kirke kl. 8.00 Deltager pris: 200,- kr.
Afgang fra Filskov kirke kl. 8.15
Forventet hjemkomst ca. kl. 18.00

Arrangementer fortsætter på side 12 ... ➤
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JULEGUDSTJENESTEJULEGUDSTJENESTEJULEGUDSTJENESTEJULEGUDSTJENESTE
for BØRNEHAVE, SOGN, SKOLE og PLEJEHJEMMET
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JULEGUDSTJENESTE
for BØRNEHAVE, SOGN, SKOLE og PLEJEHJEMMET
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■ SØNDAG DEN 18. JUNI KL. 14.00 I PRÆSTEGÅRDSHAVEN

SOMMERFEST
Traditionen tro skydes sommerferien i gang 
med en festlig sommerfest i præstegårdshaven i Blåhøj.

I år får vi besøg af ”KIRKETEATRET” som giver os en sjov og festlig teaterforestilling om: 

HAM MOSES DER PLAGER!
Festlig familieforestilling med 2 skuespillere i 

25 roller på en lille time!

Kirketeateret blander humor og alvor, underhold-
ning og bibelhistorie, når de to skuespillere 
(Jens Jødal og Andreas Lippert Bjørn) udsæt-
ter historien om Moses, Farao og Egyptens ti 
plager for hinandens med- og modspil. Jød-
al og Bjørn har travlt undervejs, for de skal 
tilsammen nå at spille forestillingens 25 rol-
ler på en lille time ...
Kirketeateret leverer familieteater når det er 
bedst, og ”Ham Moses plager!” er en på én 
gang sjov, skør og alvorlig teaterforestilling 
for børn og voksne!

Efter teaterforestillingen er der kaffe – softice og oplevelses løb i præstegårdsskoven.
VI SES TIL ET BRAG AF EN SOMMERFEST!

■ TORSDAG DEN 22. JUNI KL. 14.30 I FILSKOV KIRKE

GUDSTJENESTE MED ALTERGANG 
FOR FILSKOV FRIPLEJEHJEM OG PENSIONISTER
                 I samarbejde med Filskov Friplejehjem afholdes der en 

gudstjeneste i Filskov kirke for alle beboere på Fri Pleje-
hjemmet, samt alle interesserede pensionister i Filskov.

Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådet 
på en kop kaffe på Friplejehjemmet.

ARRANGEMENTER
■

MED LUTHER OG REFORMATIONEN 500 AR
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Barn og ung
Martin Luther blev født i 1483 i byen Eisle-
ben øst for Harzen, men allerede da han 
var et halvt år gammel, fl yttede familien til 
Mansfeld, hvor Luthers far, Hans Luther, 
forpagtede en del af en kobbermine. Mar-
tin var en begavet dreng, og minen skaffe-
de familien tilstrækkeligt med penge, til at 
han kunne komme i latinskolen og siden 
på universitetet. 

Martin Luthers forældre, Hans og Margrethe Luther, 
malet af Lucas Cranach. Hans Luther var forpagter af 
en kobbermine.

Skulle være jurist
Martins far, Hans Luther, betalte for hans 
uddannelse, og derfor var det også fade-
ren, der bestemte, hvad sønnen skulle stu-
dere. Hans Luther mente, at jurastudiet gav 

gode karrieremuligheder også for folk, der 
ikke var af fornem familie. Derfor begyndte 
Martin i 1505 at læse jura ved det velan-
skrevne universitet i Erfurt.

Luther går i kloster
Luther havde kun studeret et par måneder, 
da en voldsom oplevelse fi k ham til at skif-
te spor. Mens han var på vej hjem for at 
besøge sine forældre, blev han overrasket 
af et voldsomt tordenvejr. Tanken om at dø 
uden at have gjort sig fortjent til en plads i 
himlen gjorde ham skrækslagen. Han faldt 
på knæ og bad til Sankt Anna, og han lo-
vede at blive munk, hvis han slap levende 
gennem uvejret. Til sin fars store ærgrelse 
holdt Martin Luther sit løfte og blev få 
uger senere medlem af præsteordenen 
Augustiner-eremitterne i Erfurt.

Livet som munk
I juli 1505 sluttede Luther sig til munkeor-
denen Augustiner-eremitterne i Erfurt. 
Augustinerne var en lærd orden, og klo-
sterlivet indeholdt teologiske studier og vi-
denskabeligt arbejde. Det var en såkaldt 
præsteorden, dvs. at munkene også blev 

Martin Luther (1483-1546) er en af de mest 
indfl ydelsesrige personer i den vestlige ver-
dens historie. Hans 95 teser blev startskud-
det til den protestantiske Reformation, som 

endte med en splittelse af den vestlige kirke.

REFORMATIONS- 
JUBILÆET

MED LUTHER OG REFORMATIONEN 500 AR

... ➤
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præsteviet, når de afl agde deres munkeløf-
te. Luther afl agde løftet i april 1507 og blev 
samtidig viet til præst.

Kvaler i klosteret
Som de fl este andre på den tid troede 
Martin Luther, at hans sjæls frelse afhang 
af, hvor meget han selv ydede. Derfor 
gjaldt det om at gøre så meget godt som 
muligt. Luther knoklede så hårdt for at op-
fylde munkeløfterne til punkt og prikke, at 
hans fysiske og mentale helbred led under 
det. Alligevel følte han ikke, at anstrengel-
serne bragte ham nærmere til Gud.

Bibelstudier hjalp ham videre
Som prædikant og lærer skulle Luther for-
tolke Bibelen, og gennem arbejdet med 
især Davids salmer og Paulus' breve lykke-
des det ham at overvinde sine sjælekvaler. 
Det gik op for ham, at hans frelse ikke af-
hang af, hvad han selv kunne udrette, men 
alene af Guds nåde.
Denne erkendelse gjorde munketilværelsen 
mere meningsfyldt for Luther, men med ti-
den blev den også anledning til det brud 
med den katolske kirke, som fulgte.

Wittenberg
Luther tog en doktorgrad i teologi i 1512, 
og året efter blev han ansat som professor 
i bibelfortolkning ved universitetet i Witten-
berg. Han blev mere og mere overbevist 
om, at man ikke bliver frelst ved at gøre 
gode gerninger, men alene ved at tro på 
Kristus.

Opgør med afl adshandelen
For at skaffe penge til opførelsen af Peters-
kirken i Rom havde Pave Leo X igangsat en 
omfattende handel med afl adsbreve. Et af-
ladsbrev var et dokument, der eftergav 
straf på jorden og i Skærsilden. Da domini-

kanermunken Johann Tetzel i 1517 be-
gyndte at sælge afl adsbreve nær Witten-
berg, kastede Luther sig ud i en teologisk 
diskussion om afl aden.

                 
Teserne 
på kirkedøren
I efteråret 1517 skrev Luther sine berømte 
95 latinske teser imod afl aden og slog dem 
op på døren til slotskirken i Wittenberg. 
Det var dengang en almindelig måde at 
indbyde til akademisk debat på. Teserne 
blev oversat til tysk, og takket være den 
nye bogtrykkerkunst blev de lynhurtigt 
spredt over det meste af Tyskland.

Luther nægter at tilbagekalde
Teserne vakte voldsomt røre, og i 1518 blev 
der indledt en kætterproces mod Luther. 
Han blev afhørt på rigsdagen i Augsburg 
af kardinal Cajetan, som forlangte, at han 
skulle tilbagekalde sine skrifter. Det ville 
Luther ikke. 

Luther brænder pavens bulle i 1520. 
(Maleri af Paul Thumann 1872/73)

MED LUTHER 
OG REFORMATIONEN

500 ÅR

præsteviet, når de afl agde deres munkeløf-
te. Luther afl agde løftet i april 1507 og blev 
samtidig viet til præst.

Kvaler i klosteret
Som de fl este andre på den tid troede 
Martin Luther, at hans sjæls frelse afhang 
af, hvor meget han selv ydede. Derfor 
gjaldt det om at gøre så meget godt som 
muligt. Luther knoklede så hårdt for at op-
fylde munkeløfterne til punkt og prikke, at 
hans fysiske og mentale helbred led under 
det. Alligevel følte han ikke, at anstrengel-
serne bragte ham nærmere til Gud.

Bibelstudier hjalp ham videre
Som prædikant og lærer skulle Luther for-
tolke Bibelen, og gennem arbejdet med 
især Davids salmer og Paulus' breve lykke-
des det ham at overvinde sine sjælekvaler. 
Det gik op for ham, at hans frelse ikke af-
hang af, hvad han selv kunne udrette, men 

kanermunken Johann Tetzel i 1517 be-
gyndte at sælge afl adsbreve nær Witten-
berg, kastede Luther sig ud i en teologisk 
diskussion om afl aden.

                 
Teserne 
på kirkedøren
I efteråret 1517 skrev Luther sine berømte 
95 latinske teser imod afl aden og slog dem 
op på døren til slotskirken i Wittenberg. 
Det var dengang en almindelig måde at 
indbyde til akademisk debat på. Teserne 
blev oversat til tysk, og takket være den 
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Derfor udstedte paven d. 15. juni 1520 en 
bandbulle, hvor han gav Luther 60 dage til 
at tilbagekalde, og ellers ville han blive 
smidt ud af kirken. Luther reagerede d. 10. 
december samme år med at brænde bullen 
offentligt. Få uger senere bandlyste paven 
ham af den katolske kirke.

Bandlyst og fredløs
At være bandlyst af kirken var en alvorlig 
sag. Det betød, at Luther skulle henrettes 
som kætter, og hans bøger skulle brændes. 
Han havde ikke krav på nogen verdslig ret-
tergang. Men mange følte, at han havde 
ret i, at kirken havde brug for at reformere 
sig. Der var et indestængt Rom-had i be-
folkningen og blandt fl ere tyske delstats-
fyrster. Det kom Luther til gode.

Rigsdagen i Worms 
erklærer Luther fredløs 

.

Den indfl ydelsesrige Kurfyrst Frederik den 
Vise af Sachsen fi k arrangeret, at Luther 
kunne få lov at forsvare sig på Rigsdagen 
i Worms i april 1521. Luther rejste til 
Worms i triumf, og folk strømmede til for 
at få et glimt af den berømte munk. 
På rigsdagen fastholdt han, at han ikke 
ville tilbagekalde noget, og resultatet blev, 
at han og hans tilhængere blev erklæret 
for fredløse. Enhver havde nu pligt til at 

pågribe ham og udlevere ham til myndig-
hederne.

Luther skjuler sig på Wartburg 
På hjemrejsen arrangerede kurfyrst Frede-
rik et fi ngeret overfald på Luther, hvoref-
ter Luther ”forsvandt”. Kun få vidste, at 
han var blevet ført til fyrstens borg, Wart-
burg, hvor han i knapt et år skjulte sig 
under dæknavnet Junker Jörg. Mens han 
boede på Wartburg, oversatte Luther hele 
det nye testamente fra græsk til tysk og 
udarbejdede en prædikensamling på tysk. 
To værker, der bevirkede, at Luthers tan-
ker blev spredt til mange tyske byer og 
delstater.

Reformationen vokser
Luther leverede en skarp kritik af Romer-
kirken i sine skrifter. Men nogle af hans 
kolleger i Wittenberg mente ikke, at Luther 
var hård nok i sin kritik af Rom. Mens Lu-
ther i 1521-22 skjulte sig på Wartburg, 
kom Andreas Karlstadt til at stå som leder 
af reformationen i Wittenberg.
Under hans lederskab blev kirker raseret, 
”malede afguder” som helgenbilleder og 
krucifi xer blev ødelagt, og opgøret med 
kirkens misbrug fi k i det hele taget mere 
karakter af revolution end reformation.

Billedstorm og bondeoprør
Da Luther fandt ud af, hvordan det stod til, 
forlod han sit tilfl ugtssted og fl yttede igen 
til Wittenberg. I daglige prædikener tog 
han afstand fra Karlstadts billedstorm og 
radikale tanker, og det lykkedes ham i no-
gen grad at få genoprettet ro og orden.
Luther ønskede kun kirkelige reformer. Han 
ville ikke bruge evangeliets ord til at revo-
lutionere samfundet med. Denne holdning 
forklarer også Luthers skarpe afstandtagen 
til bondeoprøret i 1525.

Martin Luther for Rigsdagen i Worms, 1521. 
Maleri af Anton von Werner, 1877

MED LUTHER 
OG REFORMATIONEN
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Derfor udstedte paven d. 15. juni 1520 en 
bandbulle, hvor han gav Luther 60 dage til 
at tilbagekalde, og ellers ville han blive 
smidt ud af kirken. Luther reagerede d. 10. 
december samme år med at brænde bullen 
offentligt. Få uger senere bandlyste paven 
ham af den katolske kirke.

Bandlyst og fredløs
At være bandlyst af kirken var en alvorlig 
sag. Det betød, at Luther skulle henrettes 
som kætter, og hans bøger skulle brændes. 
Han havde ikke krav på nogen verdslig ret-
tergang. Men mange følte, at han havde 
ret i, at kirken havde brug for at reformere 
sig. Der var et indestængt Rom-had i be-
folkningen og blandt fl ere tyske delstats-
fyrster. Det kom Luther til gode.

Rigsdagen i Worms 
erklærer Luther fredløs 

pågribe ham og udlevere ham til myndig-
hederne.

Luther skjuler sig på Wartburg 
På hjemrejsen arrangerede kurfyrst Frede-
rik et fi ngeret overfald på Luther, hvoref-
ter Luther ”forsvandt”. Kun få vidste, at 
han var blevet ført til fyrstens borg, Wart-
burg, hvor han i knapt et år skjulte sig 
under dæknavnet Junker Jörg. Mens han 
boede på Wartburg, oversatte Luther hele 
det nye testamente fra græsk til tysk og 
udarbejdede en prædikensamling på tysk. 
To værker, der bevirkede, at Luthers tan-
ker blev spredt til mange tyske byer og 
delstater.

Reformationen vokser
Luther leverede en skarp kritik af Romer-
kirken i sine skrifter. Men nogle af hans 
kolleger i Wittenberg mente ikke, at Luther 
var hård nok i sin kritik af Rom. Mens Lu-
ther i 1521-22 skjulte sig på Wartburg, 
kom Andreas Karlstadt til at stå som leder 
af reformationen i Wittenberg.
Under hans lederskab blev kirker raseret, 
”malede afguder” som helgenbilleder og 
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Bibel og gudstjeneste på tysk 
Luther ønskede, at folk selv skulle have 
mulighed for at læse Bibelen på deres mo-
dersmål, så de ikke var afhængige af at 
høre pavekirkens udlægning af Skriften. 
Derfor oversatte han selv i årene fra 1521 
til 1534 hele Bibelen fra grundsprogene til 
tysk. Indtil da havde den stort set kun væ-
ret tilgængelig i latinsk oversættelse og kun 
for et fåtal. I fl ere og fl ere kirker begyndte 
man fra ca. 1523 at holde gudstjeneste på 
tysk i stedet for på latin. 

Splittelse og afklaring
Da folk fi k adgang til at læse Bibelen i Lu-
thers tyske oversættelse, begyndte de også 
at tolke den selvstændigt. Mange trosret-
ninger opstod, og nogle af dem stod me-
get fjernt fra Luthers kristendom. 
Døberbevægelserne afviste barnedåbens 
gyldighed. De såkaldte spiritualister påbe-
råbte sig en indre inspiration fra Helligån-
den ved siden af Bibelens ord. Og endelig 
var der radikale kræfter, der ønskede at 
fremme Guds retfærdighed på jorden med 
sværd i hånd. Disse yderliggående refor-
matorer kaldte Luther nedsættende for 
”sværmere”.

Den augsburgske bekendelse
Politiske faktorer kom til at spille en stor 
rolle i Reformationens historie. Kejseren 
og delstatsfyrsterne stredes om, hvilken 
tro, der skulle dyrkes, og reformatorerne 

måtte forsvare sig på verdslige rigsdage. 
Vigtigst var Rigsdagen i Augsburg 1530, 
hvor Luthers tilhængere fremlagde deres te-
ologi i Den augsburgske bekendelse skrevet 
af Melanchton. Her er de reformatoriske 
grundidéer fremlagt kort og klart. Sammen 
med Luthers Lille Katekismus blev denne 
bekendelse et vigtigt redskab, når de luther-
ske reformatorer skulle forklare og afgræn-
se sig i forhold til andre reformatoriske ret-
ninger såvel som til den katolske kirke.

Luthers sidste år
I sin alderdom var Luther plaget af dårligt 
helbred og tilbagevendende depressioner. 
Alligevel blev han ved med at prædike og 
skrive hele livet igennem. Samlet set fylder 
hans forfatterskab 120 bind. Natten mellem 
d. 17. og d. 18. februar 1546 døde Martin 
Luther. De sidste ord, han skrev, var: Wir 
sind Betler – hoc est verum, eller på dansk: 
Vi er tiggere – det er sandt. Han blev 62 år 
gammel. 

Kilde: ”Folkekirken.dk”

Luther 
på dødslejet. 
Portræt ved elev 
af Cranach. 
(Foto: Wolfgang 
Sauber)
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gyldighed. De såkaldte spiritualister påbe-
råbte sig en indre inspiration fra Helligån-
den ved siden af Bibelens ord. Og endelig 
var der radikale kræfter, der ønskede at 
fremme Guds retfærdighed på jorden med 
sværd i hånd. Disse yderliggående refor-
matorer kaldte Luther nedsættende for 

Den augsburgske bekendelse
Politiske faktorer kom til at spille en stor 
rolle i Reformationens historie. Kejseren 
og delstatsfyrsterne stredes om, hvilken 
tro, der skulle dyrkes, og reformatorerne 

Vi er tiggere – det er sandt. Han blev 62 år 
gammel. 

Kilde: ”Folkekirken.dk”
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KIRKELIGE HANDLINGER

SIDEN SIDST
KIRKELIGE HANDLINGER

■  DØBTE I BLÅHØJ: 
 13/11: Elliot Bredal Jespersen

■  DØDE/BEGRAVEDE I BLÅHØJ:

 17/9: Ole Herskind Diemar
 10/10: Ken Hannemann Christensen
 25/10: Brigitte Søgaard Jørgensen

■  DØDE/BEGRAVEDE I FILSKOV:

 17/9: Viggo Opsund Larsen
 19/9: Anne Jensen
 7/11: Carsen Volkvardt Bossen
 18/11: Hans Kristian Thuesen
 20/11: Kristence Lusie Andersen
 22/11: Jørgen Johannes Nielsen
 10/12: Ellen Sørensen
 19/12: Karen Egsgaard Larsen
 30/12: Anton Bonne Rasmussen
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2014
Dag: Dato: Møde:
Torsdag 02-02 Sangaften Ved Benjamin Hougaard, 

musiksekretær i IM
Mandag 06-02 Kredsmøde i Billund kl. 19:30

Emne: Hvordan tager vi imod vores 
Muslimske næste.

Ved Daniel Ettrup Larsen

Torsdag 23-02 Familieaften ved Børneklub.
Fællesspisning k. 18:00
Møde start kl. 19:00

Ved Svend Erik Petersen

Lørdag 25-02 Missionshuset gøres hovedrent 
kl. 9:30 til 12:30

Alle der kan.
Jakob har brød med.

Torsdag 02-03 Møde og generalforsamling 
for Filskov IM

Ved Henrik Bak, Grindsted

Torsdag 02-03 Kreds arrangement
Kvindedag, 
Vorbasse Sognehus kl. 14:00

Ved Vibeke Sode Hjorth, 
Børkop

Torsdag 16-03 Møde
Emne: Hvorfor be` Fadervor?

Ved Oda Mølgaard Hansen, 
Ølgod

Torsdag 30-03 Møde Ved Bjarne Lindgren 
Christensen, Missionær 
i Ringkøbing

Torsdag 06-04 Soldatervenner stævne
Torsdag 20-04 Møde Ved Henning Hansen, Give
Tirsdag 25-04 Kredsmøde og kreds-

generalforsamling i Bække kl. 19:30
Arne Nørgaard, Kolding

Torsdag 27-04 Familieaften ved IM
Fællesspisning kl. 18:00. 
Medbring egen mad, eller gå sam-
men med andre.
Møde start kl. 19:00

Tale ved Bent Neesgaard 
Nielsen

Torsdag 04-05 Fællesmøde med menighedsrådet, 
holdes i missionshuset

Aftnen holdes af SAT-7, 
som er en kristen TV station, 
der sender i mellemøsten.

Torsdag 18-05 Møde
Tema: "Dåben"

Ved Helle Noer, Kreativ 
medarbejder ved IM

Fredag 02-06 Udfl ugt – nærmere info følger

INDRE MISSION
FEBRUAR 

2017

MARTS

APRIL

MAJ 

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 formand-
en for yderligere info om grupperne og 
om hvornår disse mødes.

■  Børne- 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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Karin Rahbek-Engmarksgaard 
Stof til næste nr. af bladet, der kommer i slutning af juni 2017 

skal afl everes i begyndelsen af juni 2017 til redaktionen, gerne pr. mail: ken@km.dk
REDAKTION

GUDSTJENESTER PÅ FILSKOV FRIPLEJEHJEM: 

 26/2: Fastelavn 10.30 14.00
 5/3: 1. s. i fasten 10.30 Ingen
 12/3: 2. s. i fasten 09.00 10.30 Familiegudstjeneste

 19/3: 3. s. i fasten 09.00 10.30
 26/3: Midfaste 10.30 09.00
 2/4: Mariæ Bebudelse 09.00(Lasthein) Ingen
 5/4: Spaghetti gudstj.  17.00 Ingen
 9/4: Palmesøndag 10.30 09.00
 13/4: Skærtorsdag 09.00 10.30
 14/4: Langfredag 10.30 09.00
 16/4: Påskedag 09.00 10.30
 17/4: 2. påskedag 10.00 Ingen
 23/4: 1. s.e. påske Ingen 10.30
 30/4: 2. s.e. påske  10.30 09.00
 7/5: Konfi rmation 10.00 Ingen
 12/5: Bededag 09.00 10.30
 14/7: Konfi rmation Ingen 10.00
 21/5: 5. s.e. påske 09.00 (Lasthein)  Ingen
 25/5: Kristi himmelfartsdag 10.30  09.00
 28/5: 6. s.e. påske Ingen 10.30
 4/6: Pinsedag 10.30 09.00
 5/6: 2. pinsedag Ingen 10.00
 11/6: Trinitatis 10.30 09.00
 18/6: Sommerfest 14.00 Ingen
 25/6: 2. s.e. trinitatis 09.00 10.30

Torsdag  den 23. februar  kl. 10.15 
Torsdag  den 30. marts  kl. 10.15
Fredag  den 27. april  kl. 10.15

KIRKEKAFFE:  Filskov menighedsråd har besluttet, at der er kirkekaffe 
ca. en gang om måneden efter gudstjenesten i Filskov Kirke.

Torsdag  den 18. maj  kl. 10.15
Torsdag  den 22. juni  kl. 14.30
                               (22. juni i Filskov kirke)


