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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 490 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

3



Konfi rmander 
fra Blåhøj: 
Den 5. maj kl. 10.00 
i Filskov Kirke

1 Bastian Moesby Ovesen
 Skærlund Tværvej 16, 7330 Brande

2 Daniel Kjøller Rosing
 Trælundvej 7, Blåhøj, 7330 Brande

3 Linda Viktorija Markelova
 Blåhøj Stationsvej 16, Blåhøj, 7330 Brande

4 Maja Damkjær Nielsen
 Øgelundvej 8, Blåhøj, 7330 Brande

5 Malene Hygum Pedersen
 Kløvermarken 13, 7330 Brande

6 Marcus Daugaard Riber Rasmussen
 Blåhøj Stationsvej 31, Blåhøj, 7330 Brande

7 Mathias Nielsen
 Øgelundvej 51, Blåhøj, 7330 Brande

 KONFIRMAND-

INDSKRIVNING MED

GUDSTJENESTE 

for NYE konfi rmander 2019/2020:

    Blåhøj:

    Søndag den 11. august kl. 10.00

    Filskov:

    Søndag den 18. august kl. 10.00

KONFIRMATION

KONFIRMATION 2020
Blåhøj: Den 3. maj kl. 10.00

Filskov: Den 10. maj kl. 10.00

 Skærlund Tværvej 16, 7330 Brande

 Blåhøj Stationsvej 16, Blåhøj, 7330 Brande

for NYE konfi rmander 2019/2020:

    Søndag den 11. august kl. 10.00

Søndag den 18. august kl. 10.00
    

    Søndag den 18. august kl. 10.00
Søndag den 18. august kl. 10.00
Søndag den 18. august kl. 10.00

1

54

6

3

7

2

4



Konfi rmander 
fra Filskov: 
Den 12. maj kl. 10.00
i Filskov Kirke

1 Alexander Nørgaard Nissen
 Toften 24, Filskov, 7200 Grindsted

2 Andreas Rosenhøj Johnsen
 Øgelundvej 71, Øgelund, 7323 Give

3 Christoffer Hollænder Johnsen
 Amtsvejen 63, Filskov, 7200 Grindsted

4 Freja Aarestrup Nielsen
 Mosegårdsvej 1A, Filskov, 7200 Grindsted

5 Hjalmar Bogi Ellingsgaard
 Amtsvejen 5, Filskov, 7200 Grindsted

6 Magnus Kristensen
 Blåhøjvej 6, Filskov, 7200 Grindsted

7 Sine Nielsen Svarre
Hedagervej 4, Filskov, 7200 Grindsted

8 Sofi e Østergaard
 Kirkehusvej 15, Filskov, 7200 Grindsted

9 Tanya Lissau Laustsen
 Søndermarksvej 2, Filskov, 7200 Grindsted

10 Tommy Meiner Petersen
  Toften 3, Filskov, 7200 Grindsted

KONFIRMATION
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Det går – indtil videre – helt efter planen 
med renoveringen af Blåhøj kirke.
Håndværkerne er myrefl ittige, og hver dag 
kan man se, at der er sket noget nyt.
Den 31. december holdt vi den sidste 
gudstjeneste i Blåhøj kirke, inden vi lukkede, 
pga. den forestående renovering.
Den 2. januar var menighedsråd og kirke-
betjening samlet, for i fællesskab at få ryd-
det kirken for det inventar – samt de ting, 
vi selv kunne fl ytte.
Den 7. januar var første dag, hvor hånd-
værkerne rykkede ind. I første omgang 
tømrerne Knud og Kasper Sørensen, der 
skulle have vores smukke alterbillede taget 
ned og forsvarligt pakket ind i en kasse, 
samt orgelbyggeren, der skulle pakke org-
let forsvarligt ind. Endelig skulle bænkene 
tages ud og prædikestolen pilles ned – og 
køres til Woodwize i Skive til restaurering.
Derefter er det murer og elektrikere og 
VVS, der har haft travlt. Alle har gjort et 
bravt stykke arbejde, og det er en fornøjel-
se, at komme op og se, hvordan det skri-
der stødt frem.
Den 25. februar, var menighedsrådet igen 
samlet, for at give en hånd med. Denne gang 
var det for at sortere de første af de i alt 
9000 mursten som skal bruges til hhv. gulvet 
i kirken og til op-muring diverse steder.
Den 11. marts var der mange frivillige fra 
Blåhøj, som havde meldt sig til at sortere 
de sidste, for at gulvet kan blive lagt. 

TAK BLÅHØJ

Det går – indtil videre – helt efter planen 

Håndværkerne er myrefl ittige, og hver dag 

gudstjeneste i Blåhøj kirke, inden vi lukkede, 

Den 2. januar var menighedsråd og kirke-
betjening samlet, for i fællesskab at få ryd-
det kirken for det inventar – samt de ting, 

RENOVERINGEN
 AF BLÅHØJ KIRKE

Billeder f
ra 

byggeriets 

hidtidige 
faser
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RENOVERINGEN
 AF BLÅHØJ KIRKE
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QUICKGUIDE
til påske og påskedagene

QUICKQUICKQUICKQUICKQUICKGUIDEQUICKQUICKGUIDEQUICKGUIDEQUICKQUICKGUIDEQUICKGUIDEQUICKQUICKGUIDEQUICKGUIDEQUICKQUICKGUIDEQUICKQUICKQUICKQUICKGUIDEQUICKQUICKGUIDEQUICKGUIDEQUICKQUICKGUIDEQUICKGUIDEQUICKQUICKGUIDE
til QUICKtil til QUICKtil 

QUICKGUIDE
til 

QUICKGUIDEQUICKQUICKGUIDE
til 

QUICKGUIDEQUICKGUIDE
til 

QUICKGUIDEQUICKQUICKGUIDE
til 

QUICKGUIDE
Hvornår er det påske?
Juleaften falder den 24. december – hvert år!
Skt. Hans Aften falder den 23. juni hvert år!!
Men påsken….??? – Ja den kan falde på forskellige tider 
af foråret, og kan faktisk variere en hel måned. 
Hvorfor nu det??
Det skyldes, at påsken er en oprindeligt jødisk højtid 
(hvor man fejrede, at Moses førte jøderne ud fra 
Egypten) og at denne højtid er fastsat efter jødernes 
månekalender, der er mere ”omskiftelig” end vores. 
Påskedag falder derfor på den første søndag efter den 
første fuldmåne efter forårsjævndøgn. 

2019

ooooo
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QUICKGUIDE
til påske og påskedagene

QUICKGUIDEQUICKGUIDEQUICKGUIDE

BONUSINFO: Påske kommer af det he-
braiske ord ”pæsach,” der betyder ”at gå 
forbi”. Dette skyldes, at dødsenglen un-
der jødernes fl ugt fra Egypten gik forbi 
de huse (jødernes), hvor der var smurt 
blod fra ofrede lam på dørstolperne. 

Palmesøndag
Jøderne havde længe ventet, at 

Gud ville sende sin søn for at befri 
det jødiske folk fra romernes besæt-

telse. Messias’ komme var forudsagt 
af profeterne, blandt andre Zakarias, 

der ca. 500 år før Kristi fødsel havde for-
udset, at Messias ville komme ridende til 

Jerusalem ved påsketide ”sagtmodig, ri-
dende på et æsel”. Det var denne profeti, 
der blev opfyldt palmesøndag, og i begej-
string over dette skar folk grene af palmer-
ne, viftede med dem og råbte Hosianna, 
som betyder ”Frels os”. Det var formodent-
lig især de fattige, de udstødte og kvinder-
ne, der jublede. De kloge, lærde og rige 
havde allerede travlt med at planlægge 
mordet på Jesus, der ”forvirrede” folk, med 

sin nye lærdom: at de ikke havde brug for 
præster, farisæere og skriftkloge. At Gud 
elskede dem alle: dumme som kloge, fatti-
ge som rige, syge som raske, syndere som 
fromme. Fortsætter på næste side 〉〉〉
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Skærtorsdag
Jesus indtog sit sidste måltid med disciple-
ne og forstod hurtigt at ødelægge den 
gode stemning ved at afsløre, at en af di-
sciplene ville forråde ham. Da Judas havde 
forladt lokalet, indtog de det måltid, som vi 
stadig markerer hver søndag med nadve-
ren. Det ”måltid” er blandt andet en erin-
dring om, at Han er med os og i os og en 

QUICKGUIDEQUICKGUIDEQUICKGUIDEQUICKGUIDEQUICKGUIDEQUICKGUIDEQUICKGUIDEQUICKGUIDEQUICKGUIDEQUICKGUIDEQUICKGUIDEQUICKGUIDEQUICKGUIDEQUICKGUIDEQUICKGUIDEQUICKGUIDE

Påskedag
Tidligt om morgen på tredjedagen kom 
kvinderne til graven for at gøre Jesu lig i 
stand, som der var tradition for. De opda-
gede at graven var tom, og en engel fortal-
te dem, at Jesus var opstanden. Disciplene 
troede ikke kvinderne, før de ved selvsyn 
havde konstateret, at det de sagde, var 

Bonusinfo: Udtrykket ”at gå fra Hero-
des til Pilatus” stammer fra denne nat, 
fordi Jesus blev ført frem og tilbage mel-
lem de to. Ingen havde lyst til at påtage 
sig ansvaret for dødsdommen, og da Pi-
latus, hårdt presset, gik med til at ud-
stede dødsdommen, vaskede han sine 
hænder og sagde ”Jeg har ingen skyld i 
den mands død”. Deraf udtrykket ”at va-
ske sine hænder”, når man fralægger sig 
skylden for en gerning. 

markering af, at vi stadig har et fællesskab 
med Ham og hinanden. 
Den nat blev Jesus taget til fange og ført til 
den romerske statholder, Pontius Pilatus’ 
borg for at blive dømt. 

sandt. I virkeligheden er det jo et lidt 
sølle bevis for Jesu opstandelse, 
den endelige trumf, at graven 
”bare” var tom. Men sådan er det 
både med opstandelsen og 
meget andet i kristendom-
men: Man kan tro det eller 
lade være, og det giver 
kun rigtigt mening, hvis 
man tror det. Men det 
gør det så til gengæld 
også, skulle jeg hilse at sige. 
Og for den troende er påsken 
beviset på Guds sejr over ond-
skaben og livets sejr over døden. 

Bonusinfo: Påskedag er kirkens største 
helligdag, da den teologisk (men ikke 
folkeligt) overgår juleaften. I den ældste 
kirke var det kun påskedag man havde 
dåb, for at markere at man i dåben får 
del i Jesus Kristi opstandelse ved selv at 
blive lovet evigt liv som døbt og som 
Guds barn. 

12



QUICKGUIDEQUICKGUIDEQUICKGUIDEQUICKGUIDEQUICKGUIDEQUICKGUIDE

Langfredag
Jesus blev korsfæstet tidligt om morgenen 
efter at have båret sit kors til Golgata. 
Korsfæstelsen var en ofte anvendt og me-
get pinefuld henrettelsesmetode, og man 
døde som regel af kvælning og udmattelse. 
Jesus sagde fl ere ting på korset blandt an-
det ”Tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de 
gør”. Det Nye Testamente beretter, at der 
blev mørkt, og at jorden skælvede, da Je-
sus udåndende ved middagstid. Man stak 
et spyd i siden af ham, for at være sikker 
på, at han var død. Derefter kunne han be-
graves. 
Langfredag er af gode grunde en trist dag 
i kirken, fordi man der markerer, at menne-
sker kvitterede for Guds kærlighed ved at 
slå Jesus ihjel. Der er halvt fl ag i landets 
kirker, som regel ingen lys på alteret, og 
ofte er gudstjenesten ”liturgisk”, det vil sige 
lidt mere meditativ end vanligt og uden 
prædiken.

Bonusinfo: Så sent som I min barndom 
1970’erne og begyndelsen af 80’erne, var 
ALT lukket langfredag selv biograferne. 
Sidst i 80’erne begyndte f.eks. Dyrehavs-
bakken at have åbent langfredag, men 
denne ene dag om året måtte der ikke 
bruges mikrofon til at falbyde de mange 
bamser fra tombolaer etc. I dag er der i 

forhold til forlystelser mig be-
kendt ingen forskel på langfre-
dag og så mange andre fri- og 
helligdage …

Fortsætter på næste side 〉〉〉
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QUICKGUIDE

ooooo

2. påskedag
Denne dag er lidt pudsig, for på den ene 
side kan man sige, at der ingenting skete, 
og at 2. påskedag kun fejres som en slags 
vedhæng til påskedag. På den anden side 
hører vi der beretningen om, hvordan di-
sciplene forlader Jerusalem, stadig meget i 
tvivl om, hvad de skal tro. Men Jesus kom 
til dem og blev hos dem indtil han fór til 
himmels (på Kristi Himmelfartsdag). 
Så 2. Påskedag peger fra påsken ud i frem-
tiden også ind i vores liv og spørger til, 
hvordan vi hver især lever med påskens 
budskab om, at Gud er med os alle dage, 
både i livet og i døden. 

Bonusinfo: I gamle dage havde man 
også tredje helligdage, men den sidste 
(tredje juledag) afskaffede Struensee i 
1770 med sin store helligdagsreform. 
Nu skulle der arbejdes og ikke soves på 
de mange helligdage! 
Hvad kirkebladets læsere har tænkt sig 
at bruge påskeferien til, må være op til 
dem selv. Men jeg vil gøre opmærksom 
på, at man godt kan kombinere, så der 
bliver tid til både ferie, familien, froko-
sterne havearbejdet OG kirkegangen –
AA

God 
påske!

2019
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Kirkebil
KIRKEBIL i Filskov: 
Dantaxi
Ønsker man at komme til gudstjeneste i 
Filskov kirke, og ikke har mulighed, for selv 
at komme dertil, kan man ringe til Dantaxi i 
Billund på tlf. 48 48 48 48. 
Ved bestilling skal man oplyse at det er 
Kirkebil til Filskov Kirke. 

Man skal ringe senest to timer 
inden gudstjenestens start.

Filskov Menighedsråd afholder udgiften.

KIRKEBIL i Blåhøj: 
Frydensbjerg Taxa 
Ønsker man at komme til gudstjeneste i 
Filskov kirke, mens Blåhøj kirke er lukket, 
og ikke selv har mulighed for at komme 
der til, kan man ringe til Frydensbjerg Taxa 
i Brande på tlf. 97 18 27 27.
Ved bestilling skal man oplyse at det er 
Kirkebil ved Blåhøj Menighedsråd til Fil-
skov Kirke.

Man skal ringe senest én time 
før gudstjenestens start.

Blåhøj Menighedsråd afholder udgiften.
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DE NI LÆSNINGER

KONCERT

SPAGHETTI



STJERNESTUNDER

KYNDELMISSE



■ TIRSDAG DEN 9. APRIL KL. 17.00 I FILSKOV KIRKE

SPAGHETTIGUDSTJENESTE OG AFSLUTNING
FOR MINIKONFIRMANDER I BLÅHØJ OG FILSKOV

Vi holder festlig gudstjeneste i børnehøjde, 
og afslutter samtidig denne sæsons minikonfi rmander.
Mini konfi rmanderne får overrakt et diplom og en lille gave.

Efter gudstjenesten er der fællesspisning i missionshuset. 

ARRANGEMENTET ER GRATIS og slutter ca. kl. 18.30

■ ONSDAG DEN 10. APRIL KL. 19.30 I FILSKOV KIRKE 

PÅSKEKONCERT MED LISE PETERSEN 
Påskesalmerne i ny forklædning. 
I den folkelige bevidsthed kan påskesalmerne ofte 
stå i skyggen af de populære julesalmer. Men til 
påskekoncerten med Lise Petersen bliver påske-
salmerne trukket frem i lyset og opstandelsesbud-
skabet får en helt ny rytmisk lyd inspireret af folk, 
akustisk pop og nordisk visetradition. 

Dramatiske salmer
“Påskesalmerne er ofte voldsomme og stærke i deres billedsprog. Flere af salmerne 
kredser om store og tunge emner som liv, død og skyld, og det kalder jo på dramati-
ske musikalske virkemidler”, siger Lise Petersen og fortsætter: "Men samtidig rummer 
salmerne også lyset og håbet, og det skal vores musik naturligvis også afspejle. 
Påskens drama er kulminationen på det, der begynder med barnet i krybben og fører 
frem til den tomme grav påskemorgen, og ingen er bedre til at formidle den rejse ind 
i mørket og ud i lyset end de gamle salmedigtere. I påskesalmerne bliver det store 
drama nemlig ikke bare en fjern fortælling, men personligt og nærværende”, forklarer 
Lise Petersen. 

Påskekoncerten i Filskov kirke med Lise Petersen er en stemningsfuld musikalsk optakt 
til påsken der rammer alle aldre og kommer vidt omkring følelsesregistret.

Med sig til koncerten har Lise Petersen en dygtig kvartet af professionelle musikere: 
Jacob Worm (guitarer), Lasse Kobbersmed (tangenter), Jesper Smalbro (kontrabas) 
og Keld Bräuner (slagtøj).

ARRANGEMENTER
■
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ARRANGEMENTER
■ TIRSDAG DEN 11. JUNI

SOGNEUDFLUGT FOR BLÅHØJ OG FILSKOV
SOGNEUDFLUGTEN GÅR I ÅR TIL SILKEBORG

Vi kører ad flotte veje via Vrads, Gammel Rye  
og til Lindholt Landbohave som de beskriver således:

Vi begyndte at lave vores have i 2001, hvor vi begyndte  
med at anlægge 1500 m2 have, som vi på denne hjemmeside  
kalder forhaven.
I 2002 lavede vi yderlig 1500 m2 med mange spændene 
sten, bede, stier og en 15 m2 stor havepavillon kom også til.
I 2003 fik vi lavet en Japansk inspireret afsnit, med hytte, 
sø og mange store flotte sten og flotte granit-sten.
Her nyder vi en kop kaffe og rundstykke ved bussen.

Efter besøget kører vi til den gamle hyggelige Svostrup 
Kro, hvor vi spiser vores middagsmad. Kroen er en aktiv 
kro, der ligger ved Trækstien, der går langs Gudenåen 

mellem Silkeborg og Randers. 
Kroen blev kongelig privile-
geret landevejskro i 1834 og 
har siden fungeret som kro.

Efter middagen kører vi til 
Sejs-Svejbæk hvor vi besøger kirken. Kirken er 
indviet i 1989, og står meget smukt. Et kendetegn ved  
kirkens udsmykning er de næsten 2000 hvide keramiske 
fliser som er er sat op i koret og bemalet af kunstneren 
Mogens Andersen. Fliserne er samtidig tænkt som en  
tre-fløjet altertavle. 
Herefter tager vi udflugtsbåden til Silkeborg, hvor bussen 
venter på os.
På båden nyder vi vores buskaffe, som bliver til ”bådkaffe”. 
Efter sejlturen går turen atter hjemad.

Afgang fra Filskov Kirke ..................... kl.  8.15
Afgang fra Blåhøj Hallen .................... kl.  8.30
Forventet hjemkomst  .................... ca. kl. 18.00

Tilmelding senest den 4. juni til Karin Engmarksgaard på: 75 34 50 61
Fortsætter på næste side 〉〉〉

■

Deltager pris: 250 kr.  
pr. person
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FASTELAVN

ARRANGEMENTER
■ SØNDAG DEN 16. JUNI KL. 14.00 I PRÆSTEGÅRDSHAVEN 

SOMMERFEST

Traditionen tro skyder vi sommerferien i gang med 
en herlig sommerfest i præstegårdshaven i Blåhøj, 
med alt hvad der sig dertil høre: Telt, soft-ice – og 
masser af godt humør.
Og i år bliver det med masser af trylleri!!

”LATTER og SMIL – så bliver det ikke bedre! 
Tryllekunstner Poul Oslo leverer trylle-
show i børnehøjde i høj kvalitet. Trylleriet 
krydres med masser af sjov og spas, 
og børnene får lov til at slippe magien 
løs. En god oplevelse, som bringer smilet 
frem hos både børn og voksne 

– se dét er magi!
Det hele blandes med 
små dryp af bibelske 
fortællinger om Guds 
kærlighed til os.”

■ TORSDAG DEN 20. 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 Plejehjemmet, samt alle interes-
serede pensionister i Filskov.
Efter gudstjenesten inviterer menigheds-
rådet på en kop kaffe på Friplejehjemmet.

■
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IKON-WORKSHOP

FASTELAVN



KIRKELIGE HANDLINGER

SIDEN SIDST
KIRKELIGE HANDLINGER

NB! NB! NB!
I forbindelse med den nye 

”Persondata-forordning” à 25. maj 2018, 
er det kun de navne hvorpå der 

foreligger en skriftlig ”Samtykke-erklæ-
ring”, fra pårørende, at navne på: Døbte, 

viede, døde sættes i kirkebladet.

■  DØDE/BEGRAVEDE I BLÅHØJ:

 9/1: Hans Olav Korsgaard Petersen

■  DØBTE I FILSKOV KIRKE:

 30/3: Kristian Machon Kieffer

■  DØDE/BEGRAVEDE I FILSKOV:

 25/11: Margrethe Elise Kristiansen
 5/12: Hanne Jensen Elbæk
 9/12: Ulla Agnes Hansen
 5/2: Irene Nicoline Hansen Pedersen
 12/2: Villy Erik Jakobsen
 16/2: Inger Solvejg Thomsen
 21/2: Finn Paludan Müller
 26/2: Signe Vangsgaard Rasmussen
 13/3: Rita Sparvath Johansen
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2014
DAG: DATO: MØDE:

Torsdag 04-04 Familieaften ved Børneklub
Fællesspisning kl. 18:00
Møde start kl. 19:00

Ved Britta Bank Møller, 
Korning. 
Konsulent i DFS

Torsdag 25-04 Møde Ved Anette Maria 
Ingemansen

Torsdag 09-05 Møde med 
Dansk Bibel Institut

Ved Kristoffer 
Enevoldsen, 
Ungdomsrejsesekretær

Torsdag 23-05 Møde Ved Bo Arvid Knudsen, 
Præst v/ Herning kirke 
Medlem af HB

Torsdag 06-06 Møde Ved Heinrich Wich-
mann Pedersen, 
Sognepræst i Nørup

Onsdag 12-06 Kredsmøde 
i Grindsted kl. 19:30
Emne: "At bære byrder og 
blive båret"

Ved Sprint Aagaard 
Korsholm

Fredag 21-06 Sommerfest i haven
Man medbringer selv
mad og service. 
Der er tændt grill. 
Tag selv en havestol med.

Hos Gunar og Åse
Stilbjerg Sande 19, 
7323 Give

Sommerferie

Fredag 16-08 IM opstart Kl. 18:30
Medbring selv kød til grillen 
og service til at have det på.

hos Lene og Jakob, 
Diagonalvejen 106, 
7323 Give

INDRE MISSION
APRIL 

2019

MAJ

JUNI

AUGUST 

JULI 

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 5 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 slutningen af JULI 2019 

skal afl everes medio juni 2019 til redaktionen, gerne pr. mail: ken@km.dk

REDAKTION

GUDSTJENESTER PÅ FILSKOV FRIPLEJEHJEM: 

 7/4: Mariæ bebudelse Lukket 10.00
 9/4: Spaghettigudstjeneste Lukket 17.00
 14/4: Palmesøndag Lukket 10.00
 18/4: Skærtorsdag Lukket 10.00
 19/4: Langfredag Lukket 10.00
 21/4: Påskedag Lukket 10.00
 22/4: 2. påskedag Lukket 10.00
 28/4: 1.s.e. påske Lukket 09.00 (Karl Lund)

 5/5: Konfi rmation Blåhøj Lukket 10.00
 12/5: Konfi rmation Filskov Lukket 10.00
 17/5: Bededag Lukket 10.00
 19/5: 4. s.e. påske Lukket 10.00
 26/5: 5. s.e. påske Lukket 10.00
 30/5: Kristi Himmelfart Lukket 10.00 
 2/6: 6.s.e. påske Lukket 09.00 (Afl øser)

 9/6: Pinsedag Lukket 10.00
 10/3: 2. pinsedag lukket 10.00
 15/6: Viaduktfestsgudstjenste Lukket 09.00 (teltet)

 16/6: Sommerfest 14.00 Præstegårdshaven Ingen
 23/6: 1. s.e. trinitatis Lukket 10.00
 30/6: 2. s.e. trinitatis Lukket 10.00
 7/7: 3. s.e. trinitatis Lukket 09.00 (Afl øser)

 14/7: 4. s.e. trinitatis Lukket 09.00 (Afl øser)

 21/7: 5. s.e. trinitatis Lukket 09.00 (Afl øser)

 28/7: 6. s.e. trinitatis Lukket 10.30
 4/8: 7. s.e. trinitatis Lukket 10.30
NB!  Bemærk gudstjeneste tidspunkter i sommerferie perioden er tilbage til hhv. kl. 9.00 og kl. 10.30. 

Afl øser er pt. ukendt.

Onsdag den 17. april ................ kl. 10.15
Torsdag den 23. maj ................. kl. 10.15

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

Torsdag den 20. juni ................. kl. 14.30
 i Filskov Kirke
Juli: Sommerferie


