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Kirken – bygget af levende sten ...
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charlotte.b.n.bruun@gmail.com 
 tlf. 3028-0327
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Regina Madsen tlf. 5230-7277
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Marianne Groth Hansen tlf. 2010-3463
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Kirkeværge 
Jesper Goth tlf. 2325-8979
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Filskov Menighedsråd
Formand: Jørn Jensen tlf. 2099-8483
jorn.fi lskov@gmail.com

Sognemedhjælper, 
kirkesanger og kirketjener
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sk.kirketjener@gmail.com

Organist
Regina Madsen tlf. 5230-7277

Filskov Kirkegård 
Britt Pedersen tlf. 4096-8035
fi lskovkirke@gmail.com
Medhj. Sonja Kongsted tlf. 4236-8035 
sk.kirketjener@gmail.com

Kirkeværge 
Jesper Goth tlf. 2325-8979
ajgoth@live.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 2015 510 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 som hidtil, 
hvor der aftales tidspunkt for den kirkelige handling. 
Dødsanmeldelsen vedlægges afdødes navne- eller 
dåbsattest, 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



Hvad er et 
menighedsråd?

BLÅHØJ OG 
FILSKOV KIRKEGÅRD
E-boks
Blåhøj og Filskov Kirkegårde arbejder på, at alle 
breve og regninger m.m. til gravstedsejere, 
fremover sendes via e-boks. I den forbindelse vil 
vi gerne bede brugere om at ringe, maile eller 
komme forbi kirkegården og give alle relevante 
oplysninger, for at det i gang værende arbejde 
kan effektueres.

På forhånd tak for hjælpen. 

Med venlig hilsen
Marianne Groth Hansen, Blåhøj kirkegård
Britt Hygum Pedersen, Filskov kirkegård

Som noget nyt er alle gravsteder på Filskov kirkegård ble-
vet digitaliseret, således, at hvis man går ind på hjemmesi-
den: www.fi ndgravsted.dk kan man fi nde ALLE eksisteren-
de grave på Filskov kirkegård – og i øvrigt alle kirkegårde 
i Danmark som har benyttet sig af digitaliseringens mulig-
heder.

Prøv at gå ind på www.fi ndgravsted.dk 
og ”gå dig en tur på kirkegården.”

God fornøjelse
Britt Hygum Pedersen

FILSKOV KIRKEGÅRD
Findgravsted.dk
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Det laver et menighedsråd
Alle folkekirker i Danmark ledes af et me-
nighedsråd. Et menighedsråd kan sammen-
lignes med en bestyrelse i foreningslivet og 
består af mindst fem valgte medlemmer 
samt sognets præster. Tilsammen bestem-
mer de, hvad deres kirke skal. Et menig-
hedsråd sætter retningen for kirkens arbej-
de, og det er blandt andet menighedsrådets 
opgave at planlægge, hvilke aktiviteter der 
skal være i kirken – meditation, børnerytmik, 
ungdomsgudstjenester eller noget helt an-
det. 
Menighedsrådet administrerer kirkens ejen-
domme og økonomi og har ansvaret for 
kirkens personale, dog med undtagelse af 
præsten. I tilfælde af at en ny præst skal an-
sættes, har et menighedsråd til opgave at 
udpege den præst, man ønsker at ansætte, 
hvorefter Kirkeministeriet fungerer som ar-
bejdsgiver for præsten.

Hvem kan stille op 
Hvis du er over 18 år og medlem af Folke-
kirken, har du mulighed for at blive valgt 
ind i et menighedsråd. I dag kan folkekirken 
bruges på mange forskellige måder, og det 
er ikke et krav, at man er fast kirkegænger 
for at stille op til menighedsrådsvalget. Når 
man bliver valgt, sidder man oftest i menig-
hedsrådet i fi re år ad gangen. Menigheds-
råd mødes typisk en gang hver anden må-
ned på hverdagsaftener og drøfter aktuelle 
temaer og projekter i kirken. Menigheds-
rådsarbejdet er som udgangspunkt frivilligt 
arbejde uden afl ønning.

FAKTA
•  Der er 4,4 mio. medlemmer 

af folkekirken.
•  Der er 2.123 sogne spredt over 

hele Danmark.
•  Der fi ndes i alt 1.756 menighedsråd 

i Danmark.
•  Som hovedregel er der et menig-

hedsråd i hvert sogn, men i nogle 
tilfælde går to eller fl ere sogne 
sammen om ét menighedsråd. 
Det sker især i de mindre sogne.

•  Menighedsrådene har i alt 12.922 
valgte medlemmer, heraf 7.029 kvin-
der og 5.893 mænd.

•  Det yngste menighedsrådsmedlem 
i Danmark er 18 år. 
Det ældste medlem er 95 år.
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Der bliver ikke nødvendigvis ”kampvalg” i 
Blåhøj og Filskov, men vi har brug for 
mennesker med holdninger, energi og lyst 
til at arbejde for vore kirker og sogne. 

Og spørgsmålet er: Er det dig, som har lyst 
til at være med til at gøre din kirke levende 
og nærværende i dit sogn??

I den forgangne periode 
har menighedsrådene i Blåhøj 
og Filskov bl.a. være med til:

•  At opstarte baby-salmesang 
for Blåhøj og Filskov

•  At opstarte ”Stjerne-stunder” 
– salmesang i kirken for demente

•  At opstarte fi lmaftener i kirken
•   At opstarte sorggruppe
•  Diskutere og udarbejde 

vores kirkegårds etik
•  Optimere og udfordre 

de næste års arrangementer
•  Ønske om, at renovere Blåhøj kirke

Hvad skal et menighedsråd ???
Et menighedsråds primære opgave er at 
arbejde for kirkens liv og vækst. Det vil sige 
skabe gode rammer for at kirken er leven-
de og i øjenhøjde med sin menighed – og 
kan nå bredest muligt ud i sognet, på 
mange forskellige planer: Gudstjenester, 

arrangementer, hjemmeside, god trivsel 
hos kirkens personale.

Hvad er der brug for?
Et godt menighedsråd består af medlem-
mer, der har vidt forskellige baggrunde og 
kompetencer, for arbejdsopgaverne er 
mange og meget forskelligarte-
de. Du har mulighed for at ar-
bejde med administration/øko-
nomi. Samtidig er menighedsrå-
det arbejdsgiver for 
kirkens medarbejde-
re. Og det er en vig-
tig opgave at sikre, 
at der er gode vilkår, 
så kirken er et godt sted at arbejde. Men 
menighedsrådets medlemmer har også 
stor indfl ydelse på alle de aktiviteter, der 
fi nder sted ved kirke. 

Der skal planlægges:
•   Arrangementer i kirkerne
•  Sogneaftener
•  Sogneudfl ugter
•   Hjemmesiden skal være levende 

og holdes opdateret. 
•   Der skal føres tilsyn med kirker, 

og præstebolig. 
•  Der skal arrangeres aktiviteter 

for børn og unge. 
•  Og meget, meget mere. 

mange og meget forskelligarte-
de. Du har mulighed for at ar-
bejde med administration/øko-
nomi. Samtidig er menighedsrå-

Menighedsrådsvalg
                i BLÅHØJ OG FILSKOV

Så skal der igen være menighedsrådsvalg til landets knap 2000 
menighedsråd – nemlig den 8. november i år.
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Nogle opgaver ligger fast, de skal bare ud-
føres, for det siger loven. Men man kan i 
høj grad selv bestemme, hvad man har lyst 
til at arbejde med. Hvis du brænder for at 
sætte en aktivitet i gang – eller har visioner 
for, hvordan tingene kunne blive endnu 
mere tydelige – eller interessante, så er me-
nighedsrådet et godt udgangspunkt. 

Mulighed for indfl ydelse
Kirken er ikke bare præst og personale. Kir-
ken er i høj grad os selv, alle os der kom-
mer i kirken og/eller til sognearrangementer. 
Vi har gode muligheder for at have indfl y-
delse på kirkens liv lige præcis i vores sogn.  
Det er et vigtigt og sjovt arbejde, der altid 
foregår i en god atmosfære og i et godt 
fællesskab, ligegyldigt hvad vi hver især bi-
drager med. Fordi vi har forskellige holdnin-
ger, bliver vi tit udfordret på vores menin-
ger, og der udfolder sig gode diskussioner.

På dette møde redegør menighedsrådene 
for deres arbejde i den forløbne periode og 
for kommende opgaver. Desuden gøres der 
rede for reglerne for opstilling af kandidater 
til menighedsrådsvalget den 8. november.

For at blive valgt til 
menighedsrådet skal du:
•  være over 18 år
•  være medlem af folkekirken
•   have dansk indfødsret eller bopæl i 

Danmark et år forud for valgdagen.

Der skal vælges 5 medlemmer 
til henholdsvis Blåhøj og 
Filskov menighedsråd.

Kommer der kun én liste på opstillingsmø-
det, er det dem på listen, som udgør det 
nye menighedsråd. Kommer der mere end 
én liste, skal der være menighedsrådsvalg 
den 8. november.

Blåhøj og Filskov menighedsråd
Valget fi nder sted 
8. november 2016

Forud for valget afholdes der
orienteringsmøde og opstillingsmøde for begge sogne 

den 13. september kl. 19.30 
i henholdsvis Konfi rmandstuen i Blåhøj præstegård, og på Filskov Kro.

Menighedsrådsvalg
                i BLÅHØJ OG FILSKOV
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PRÆSTENS  S IDE  ·  PRÆSTENS  S IDE  ·  PRÆSTENS  S IDE  ·  PRÆSTENS  S IDE  ·  PRÆSTENS  S IDE 

Se fuglene. Se liljerne. Sådan siger Jesus. 
VÆR IKKE BEKYMREDE

»Sæt nu, Plys, at vi gik under et træ, og det pludselig faldt 
ned over os«. Sådan siger den lille bekymrede Grisling. Og 
Peter Plys svarer: »Sæt nu, at det ikke gjorde det«.

P R Æ S T E N S  S I D E  ·  P R Æ S T E N S  S I D E  ·  P R Æ S T E N S  S I D E  ·  P R Æ S T E N S  S I D E  ·  P R Æ S T E N S  S I D E 

DET GLADE,
DET LYKKELIGE, DET GODE

Måske er det noget af det aller vanskeligste 
af det Jesus siger. At jeg ikke skal bekymre 
mig. Bekymring er at vente ulykker i alle af-
skygninger, at nære mistillid til andre, at 
tro på det værste. Og det er der så rigeligt 
af – og det forventes nærmest af dig og 
mig, at det er sådan vi tænker. 
I bekymringsverdenen holder vi op med at 
undre os. Og der sker noget med vores 
øjne. Vi ser træerne som en fare eller som 
brændsel. Fuglene klatter på vores biler og 
det er forfærdelig bøvlet at luge rundt om 
blomsterne. Andre mennesker bliver kon-
kurrenter og alting er en trussel.

Livet bliver lille og glædesløst og jeg for-
skanser mig og forsikrer mig uden at be-
kymringen bliver spor mindre af den 
grund. Tværtimod.
I den sidste tid har vi haft rig lejlighed til at 
se fuglene … høre dem. De har været hå-
bets ambassadører. Vi der sover for åbent 
vindue har kunnet høre fuglesang i en 
uendelighed inden det blev lyst. Som om 
fuglene sang lyset frem. I fuld tillid at det 
bliver morgen, synger de, mens det endnu 
er mørkt. De synger håbet frem i os … 
hvis vi SER dem og HØRER dem.
Vi har også haft mulighed for at SE liljerne. 
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P R Æ S T E N S  S I D E  ·  P R Æ S T E N S  S I D E  ·  P R Æ S T E N S  S I D E  ·  P R Æ S T E N S  S I D E  ·  P R Æ S T E N S  S I D E 

DET GLADE,
DET LYKKELIGE, DET GODE

Som forårstegn står de solskinsgule, og 
ikke engang snevejret fi k dem til at bleg-
ne… det var som om de stod der på trods. 
Og sang påskegult om forår og opstandel-
se og smeltede sneen. ”Vær ikke bekymre-
de”, sang de. Du skal ikke leve i modløs 
venten, men i glad forventning. …….
Sæt nu, at du får en dag i morgen, og at 
der ikke falder noget træ ned i hovedet på 
dig. Sikke et under. Se på blomsterne, der 
udfylder deres plads i verden, vær som 
dem. Vær til som det du er, som den du er. 
Du er underfuldt skabt og højt elsket. 
Det skulle vi have al mulig grund til at tro 
og fortælle videre. Vi der har hørt om him-

lens fugle og liljerne og har været i kirke i 
påsken og hørt, at Guds kærlighed til os 
kan vælte sten fra grave og give liv til 
døde. 
Den dag, der falder et træ ned i hovedet på 
dig, eller du af en anden grund falder ud af 
tiden, da falder du ikke ud af Guds hånd.
Se på fuglene og liljerne og tro! I skal ikke 
bekymre jer. 
Søren Kierkegaard siger det så fi nt og så 
skarpt:
„At tro er bestandig at vente det glade, det 
lykkelige, det gode.”

Tine Illum, 
sognepræst, Sdr. Bjerg
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ARRANGEMENTER
■  TORSDAG DEN 16. JUNI KL. 17.00

SOGNEUDFLUGT FOR BLÅHØJ OG FILSKOV

AFGANGE FRA:   Ok tankstationen, Blåhøj kl. 7.30 
Blåhøj Kirke: 7.45 
Filskov Kirke kl. 8.00

Deltager pris: 200 kr., som dækker:
Buskørsel, kaffe og rundstykker, entrépriser og guide, mid-
dagsmad, og eftermiddagskaffe ved bussen

Udflugten går i år til Kerteminde. Undervejs serveres der i bussen en kop formid-
dagskaffe og et rundstykke. Vores første besøg  i Kerte-
minde er Johannes Larsen museet, hvor vi får en rund-
visning.
Johannes Larsen er kendt for sine malerier ude fra Filsø.  
I 1901-02 byggede kunstnerparret Alhed og Johannes 
Larsen deres hjem på Møllebakken i Kerteminde. Hermed 
skabte de ikke alene en malerisk ramme om familiens liv, 
men tillige et gæstfrit kunstnerisk mødested (med hele 16 gæstesenge!) for 

malere, forfattere og billedhuggere. Dette 
fristed for kunst og kultur satte sit præg 
på udviklingen af kulturlivet i Danmark igennem årtier.
Kerteminde husede på denne tid en hel koloni af 
kunstnere, der i dansk kunsthistorie gerne sammen-
fattes under betegnelsen „Fynbomalerne”. Det var 
malere, der hyldede det enkle liv i samklang med na-
tur og familie, og som hentede deres motiver fra de 
nære omgivelser: familiens liv, stuerne, blomsterne i 

vindueskarmen, haven, lystfiskerbådene i havnen, markerne, kysten 
og klinterne og dyrelivet.

Vi nyder vores middagsmad i Kerteminde 
Efter frokost kommer en lokal guide og kører med ud i den 
skønne natur omkring Kerteminde, hvor vi køre forbi af de hyg-
gelige bindingsværkshuse og de store slotte/herregårde Hverrin-
ge, Skovsbo og Ulriksholm Slot. Vi besøger også et mosteri.  
På turen hjem over nyder vi eftermiddagskaffen som serveres 
ved bussen.

Forventet hjemkomst ca. kl. 18.00
Tilmelding senest tirsdag den 7. juni til: Karin Engmarksgaard: 75 34 50 61 

■
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ARRANGEMENTER
■   SØNDAG DEN 19 JUNI KL. 14.00

SOMMERFEST I PRÆSTEGÅRDSHAVEN 
med TANTE ANDANTE, Lemvig
Sommerferien nærmer sig – og det betyder, at der 
igen er sommerfest i præstegårdshaven, med fri-
luftsgudstjeneste. I år får vi besøg af Tanteandante 
med band, fra Lemvig, som kommer og medvirker 
ved friluftsgudstjenesten.
Derefter fortsætter vi i teltet med kaffe, kage, softice 
og underholdning.

DEN LAMME MAND
Gennem sang, musik, fortælling og sjove aktivite-
ter tager Tante Andante Band, Lemvig, børn og 
voksne med i historien om dengang 4 venner bar 
en lam mand hen til Jesus for at få ham til at 
hjælpe ham.
Efter gudstjenesten underholder bandet – så kom 
og vær med.

Tante Andante kommer fra Lemvig hvor hun har sit Tante Andante Hus, der er et mu-
sisk legehus under KFUM og KFUK. Her kan man komme og lege, synge, spille musik 
og lave sjove kreative aktiviteter både ude og inde. 
Tante Andante og hendes venner kommer også ud af huset og besøger kirker, bør-
nehaver, skoler og foreninger med sang, leg og fortælling. 
Se evt. mere på www.tanteandante-lemvig.dk - www.facebook.com/TanteAndantesHusLemvig/

■  TIRSDAG DEN 21. 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.

■
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ARRANGEMENTER
■  TIRSDAG DEN 6. SEPTEMBER KL. 17.00

SPAGHETTIGUDSTJENESTE i Filskov kirke
Arrangementet er for alle børn og forældre i Blåhøj og Filskov. 

Efter gudstjenesten spiser vi pasta og kødsovs 
over på den anden side af vejen i missionshuset.

■  ONSDAG DEN 21. SEPTEMBER KL. 19.00

SOGNEAFTEN/ KONCERT 
i Filskov kirke
med Anne Dorte Michelsen - »Jeg vil huske«
Ved koncerten – eller det musikalske foredrag: »Jeg vil huske« spiller og synger Anne 
Dorte Michelsen nogle af sine egne sange, og fortæller om sit forhold til musikken. 
Endvidere vil Anne Dorte Michelsen denne aften også synge nogle af vore smukke 
salmer a capalla.

Billetter 150 kr. 
Kan købes fra 1. juli hos 

Min Købmand, Filskov 
Blåhøj EL

■
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KIRKELIGE HANDLINGER

SIDEN SIDST
KIRKELIGE HANDLINGER

■  DØBTE I BLÅHØJ:
 27/3:  Sofi e Lyager
 2/4:  Emil Albin Blynning
 3/4:   Jasmin Agdestein 

Thorsen Sørensen
 24/4:  Frederikke Ida Dahl Mandix
 7/5:   Majse Cecilia Lundhede 

Christensen
 22/5:  Isabella Egebjerg Andersen

■  VIEDE/VELSIGNEDE I BLÅHØJ:
 24/5:   Nanna Lynge Dahl Mandix 

og Mathias Nicolai Mandix
 7/5:   Sofi e Lundhede Christensen 

og Ronni Lundhede Christensen

■  DØDE/BEGRAVEDE I BLÅHØJ:
 20/2:  Ida Pagh Jensen
 26/3:  Lilly Boesen
 30/3:  Anna Margrethe Kathrine Olsen
 18/4:  Mogens Mathiesen
 29/4:  Henning Bjørslev Pedersen
 20/5:  Holger Mosegaard Hansen

■  DØBTE I FILSKOV:
 27/3:  Katrine Damgaard Nissen
 27/3:  Katrine Røndbjerg Jønsson
 22/4:  Maja Overgaard Petersen
 22/5:  Oliver Evald Kristensen
 29/5:  Theodor Hørup Stenbæk

■  DØDE/BEGRAVEDE I FILSKOV:
 12/2:  Ruth Jensen Nielsen
 1/3:  Tage Nielsen
 9/3:  Richard Poulsen
 19/3:  Anna Kristine Kaltoft
 27/3:  Hans Helge Larsen
 4/4:  Thomas Moselund Egebjerg
 18/4:  Mogens Mathiesen og Ronni Lundhede Christensen

 30/3:  Anna Margrethe Kathrine Olsen

 29/4:  Henning Bjørslev Pedersen
 20/5:  Holger Mosegaard Hansen

 18/4:  Mogens Mathiesen 
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2014
Dag: Dato: Møde:

Fredag 17-06 Udfl ugt. 

Vi mødes ved missionshuset 
kl. 18.00

Tag mad med til grillen!

Juli
 

Sommerferie

Torsdag 18-08 Opstart efter sommerferie. 

Mødes kl. 18.30 

Hos Heine og Asta Jakobsen, 
Brunbjergvej. 

Medbring selv kød, 
service og drikkevare.

Mandag 29-08 Kredsmøde i Hejnsvig 

kl. 19.30

Ved Henning Hansen, Give.

Torsdag 01-09 Møde Ved Thorkild Vad 
fra Videbæk.

Lørdag 03-09 Deltager i „Stafet for livet” 
i Filskov

Dagen starter kl. 11.30 
Se selvstændig program.

Torsdag 15-09 Høstfest ved Flemming Mose Lauridsen, 
Valgmenighedspræst 
i Ølgod.

Torsdag 29-09 Soldatervennerstævne 
og generalforsamling

INDRE MISSION
JUNI 

2016

JULI

AUGUST

SEPTEMBER 

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 beg. af oktober 2016 

skal afl everes i begyndelsen af september 2016 til redaktionen, gerne pr. mail: ken@km.dk
REDAKTION

GUDSTJENESTER PÅ FILSKOV FRIPLEJEHJEM: 
Tirsdag den 21. juni kl. 14.30

Juli – Ingen
Torsdag den 25. august kl. 10.15

Torsdag den 29. september kl. 10.15

 12/6:  3. s.e. trinitatis 09.00 10.30

 19/6:  4. s.e. trinitatis: 14.00 (Sommerfest) Ingen

 26/6:  5. s.e. trinitatis 10.30 09.00

 3/7:  6. s.e. trinitatis: ingen 09.00 (Lasthein)

 10/7:  7. s.e. trinitatis 09.00 (Lasthein) Ingen

 17/7:  8. s.e. trinitatis Ingen 09.00 (Lasthein)

 24/7:  9. s.e. trinitatis 10.30 Ingen

 31/7:  10. s.e. trinitatis Ingen 10.30

 7/8:  11. s.e. trinitatis 10.30 Ingen

 14/8:  12. s.e. trinitatis 09.00 10.30

 21/8:  13. s.e. trinitatis 10.30 09.00

 28/8:  14. s.e. trinitatis 09.00 (Lasthein) Ingen

 31/8:  Konfi rmandstart Ingen 19.00

 1/9:  Konfi rmandstart 19.00 Ingen

 4/9:  15. s.e. trinitatis 10.30 09.00

 11/9:  16. s.e. trinitatis Ingen 10.30 (høst)

 18/9:  17. s.e. trinitatis 10.30 (høst) 09.00

 25/9:  18. s.e. trinitatis 09.00 (Lasthein) Ingen

 2/10:  19. s.e. trinitatis Ingen 09.00 (Lasthein)


