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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 2017 480 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, 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 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.

3

Nyt om Filskov Kir
Kirkegårdskulturen er under forandring og
det hænger bl.a. sammen med, at folk i stigende grad bliver kremeret i stedet for kistebegravet. En anden årsag ﬁndes i det
faktum, at langt færre pårørende vælger at
beholde gravstedet efter fredningstidens
udløb. Tidligere boede ﬂere generationer i
lokalområdet og det var helt naturligt at
bibeholde gravstederne ud over fredningsperioden. Sådan er det ikke længere.
De forandringer det medfører, betyder at vi
er nødt til at kigge på en samlet, helhedsorienteret udvikling af kirkegårdsmiljøet, så
den ikke står og forfalder, men i højere
grad svarer til det behov, der er i dag. Vi
har derfor fået udarbejdet en udviklingsplan for Filskov kirkegård, som vil blive
iværksat hen over de næste 20 år. Det meste arbejde vil foregå over de nærmeste år.
Udviklingsplanen er udarbejdet i samarbejde med kirkegårdskonsulent- og land-

skabsarkitekt Mette Fauerskov og godkendt af Provstiudvalget. Arbejdet med planen har stået på nogle år, de endelige tegninger er nu færdige. Eksisterende gravsteder bliver naturligvis bevaret så længe pårørende ønsker det.
Grindsted-Vorbasse Museum har udvalgt
bevaringsværdige gamle gravsten. Stenene
er placeret på gravsteder, så de indgår i det
samlede billede af kirkegården. Den gamle
Mindelund bliver således nedlagt. Vi vil
derfor bede pårørende, som har sten i
Mindelunden, tage stilling til, om de vil
have stenen hjem. Sten der står tilbage den
1. februar 2018 vil blive destrueret.
Som det fremgår, vil der de næste år ske
store forandringer på Filskov kirkegård, og
derfor vil Menighedsrådet og Graver invitere til Åben Kirkegård, hvor vi vil informere om processen. Arrangementet foregår
den 6. september kl.
18.00 til kl. 20.00. Her vil
vi fortælle om ændringerne, vise tegninger og billeder og der vil være
rundvisning på kirkegården.
KIRKEGÅRDSKONSULENT METTE FAUERSKOV

NARCISSUS ACATEA, N
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GRAVSTEDER SYD FOR KIRKEN- 10. MAJ 2017

Filskov menighedsråd

rkegård
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S THALIA, ALLIUM
SPAEROCEPHALON,
GALANTHUS
NIVALIS NIVALIS
NARCISSUS
THALIA,
ALLIUM SPAEROCEPHALON,
GALANTHUS

SPAEROCEPHALON,
GALANTHUSGALANTHUS
NIVALIS NIVALIS
US
THALIA, ALLIUM SPAEROCEPHALON,

SMÅ INDIVIDUELLE
GRAVSTEDER
- INSPIRATION,
SØLLERØD
KIRKEGÅRD
SMÅ INDIVIDUELLE
GRAVSTEDER
- INSPIRATION,
SØLLERØD
KIRKEGÅRD
SMÅ INDIVIDUELLE GRAVSTEDER - INSPIRATION, SØLLERØD KIRKEGÅRD
SMÅ
INDIVIDUELLE GRAVSTEDER - INSPIRATION, SØLLERØD KIRKEGÅRD

NARCISSUS ACATEA, NARCISSUS THALIA, ALLIUM SPAEROCEPHALON, GALANTHUS NIVALIS

SMÅ INDIVIDUELLE GRAVSTEDER - INSPIRATION, SØLLERØD KIRKEGÅRD

SMÅ INVIVIDUELLE
GRAVSTEDER

OG GRAVSTEDER I

SMÅ INDIVIDUELLE GRAVSTEDER - INSPIRATION, LYNGBY KIRKEGÅRD,
ÅRHUS
STIFT
FÆLLES
BUNDPLANTNING

GRAVSTEDER I FÆLLES BUNDPLANTNING, FOTORENDERING

GRAVSTEDER
I FÆLLES BUNDPLANTNING,
FOTORENDERING
GRAVSTEDER
I FÆLLES BUNDPLANTNING,
FOTORENDERING

I N S P I R A T I O N

STIFT
SMÅ G
INDIVIDUELLE
LYNGBY
ÅRHUS
S M Å I N D I V I D U SMÅ
E LINDIVIDUELLE
LE
RGRAVSTEDER
A V SGRAVSTEDER
T E- INSPIRATION,
D E R- INSPIRATION,
OLYNGBY
G GKIRKEGÅRD,
R A VKIRKEGÅRD,
SÅRHUS
TED
E R STIFT
I FÆLLES BUNDPLANTNING
SMÅ INDIVIDUELLE GRAVSTEDER - INSPIRATION, LYNGBY KIRKEGÅRD, ÅRHUS STIFT

GRAVSTEDER I FÆLLES BUNDPLANTNING, FOTORENDERING

I N SI PN ISRPAI TR IAOTNI O N

SMÅ S
I NMDÅI VI N
I DDUI V
E ILDLUE E G
RE
A VGSRTAEVDSETRE DOEGR GORGA VGSRTAEVDSETRE DI EFRÆ IL LF EÆSL L
B EUSN D
LL
B PULNADNPTLNAINNTGN I N G

GRAVSTEDER I FÆLLES BUNDPLANTNING, FOTORENDERING

DER I FÆLLES BUNDPLANTNING, FOTORENDERING

I N GRAVSTEDER
S P I R-A
T I O LYNGBY
N
SMÅ INDIVIDUELLE
INSPIRATION,
KIRKEGÅRD, ÅRHUS STIFT

SMÅ INDIVIDUELLE GRAVSTEDER OG GRAVSTEDER I FÆLLES BUNDPLANTNING
SMÅ INDIVIDUELLE GRAVSTEDER - INSPIRATION, LYNGBY KIRKEGÅRD, ÅRHUS STIFT
SMÅ INDIVIDUELLE GRAVSTEDER

SMÅ INDIVIDUELLE GRAVSTEDER

I N S P I R A T I O N

OG GRAVSTEDER I FÆLLES BUNDPLANTNING

I N S P I R A T I O N

OG GRAVSTEDER I FÆLLES BUNDPLANTNING

5

Gravsteder i græs
Her beskrives et system for gravsteder med liggende gravminder
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urne). Gravpladserne kan også bruges til anonyme kister og urner,
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ispel , Amelancier canadensis

I N S P I R A T I O N
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Yoshino-kirsebær
Yoshino-kirsebær
Yoshino-kirsebær
Yoshino-kirsebær
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Paradisæble
Paradisæble
Paradisæble
Paradisæble
Paradisæble

Mindre træer danner “tag”, tilfører oplevelses- og årstidsvariation og en menneskelig skala. Nivå Kirkegård.

Blommebladet tjørn, Crataegus prunifolia

Blommebladet tjørn, Crataegus prunifolia
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FILSKOV KIRKE

B

PERLEGRUS ELLER STENPIKNING OMKRING KIRKEN
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PARADISÆBLER. 4-6 METER HØJE

0,7 M

GRAVSTEDER FOR URNER OG KISTER
MED LIGGENDE GRAVMINDER I GRÆS
SAMT ANONYME.
120 CM HØJ TAKSHÆK OMKRING.
BÆNKE, BLOMSTERPLADS OG FÆLLES
MINDESTEN

1,5 M

1,8 M

FILSKOV KIRKE
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GRÆS
1,8 M

0,7 M

SMÅ INDIVIDUELLE GRAVSTEDER FOR
KISTER OG URNER. BREDDE SOM EKSIST. GRAVPLADS, DYBDE 1,5 M. GRANITKANT LANGS FORKANT. 50-60 CM
HØJE RYG- OG MELLEMHÆKKE AF TAKS
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GRÆS

B
GRAVSTEDER FOR URNER OG KISTER I
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BUNDPLANTNING AF VEDBEND MED
VINTERGÆKKER, HVIDE PÅSKELILJER
(NARCISSUS THALIA) OG PRYDLØG (ALLIUM SPAEROCEPHALON)
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GRAVSTEDER FOR URNER OG KISTER
MED LIGGENDE GRAVMINDER I GRÆS
SAMT ANONYME.
120 CM HØJ TAKSHÆK OMKRING.
BÆNKE, BLOMSTERPLADS OG FÆLLES
MINDESTEN

1,8 M
1,8 M

TRÆER, DER “DANSER” LANGS STI.
F.EKS. FLERSTAMMEDE YOSHINO-KIRSEBÆR. 5-6 M. HØJE

B: GRAVSTED MED BEVARINGSVÆRDIGE GRAVMINDER
B: GRAVSTED MED BEVARINGSVÆRDIGE GRAVMINDER
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EFTERÅRS

i Blåhøj og F
BABYsalmesang for 0 - 12 mdr. o
ved sognemedhjælper Sonja Kongsted

Babysalmesang er for alle babyer mellem
0-12 mdr. og deres forældre/bedsteforældre.
Vi synger vers fra salmer. Vi lytter til musik.
Vi stimulerer barnets sanser ved at danse til
sang, puste sæbebobler, lege med ﬁne tørklæder, gå på opdagelse i kirken og meget
mere.
TILBUDDET ER GRATIS

Målet er:
- at baby og den voksne sammen får en
sanseoplevelse i kirkens rum.
- at baby og den voksne møder nogle af
kirkens salmer og oplever glæden ved at
lytte til dem/synge dem.
- at baby og den voksne sammen får et pusterum fra hverdagen fyldt med nærvær.

Babysalmesang:
Tirsdage kl. 9.30-10.15

(Vi får kaffe og te bagefter)
Uge 34 den 22-08 Filskov kirke
Uge 35 den 29-08 Blåhøj kirke
Uge 37 den 12-09 Filskov kirke
Uge 38 den 19-09 Blåhøj kirke
Uge 39 den 26-09 Filskov Kirke
Tilmelding til: Sonja på 42 36 80 35
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Uge 39
den 01-10 Blåhøj kirke:

FAMILIE- OG
BABYSALMESANGSGUDSTJENESTE KL. 10.30

SÆSON

Filskov kirker
og MINIsalmesang for 1 - 3 årige
ved sognemedhjælper Sonja Kongsted

Minisalmesang er for alle 1-3 årige børn
ifølge med en voksen.
Vi synger, leger, danser og sanser.
Målet er:
- at barnet og den voksne sammen kan opleve glæden ved sang og musik i leg og
bevægelse.

- at barnet (og den voksne) gennem sang,
salmer, leg og bevægelse møder nogle af
bibelens fortællinger.
- at barnet (og den voksne) bliver kendt
med og fortrolig ved kirkerummet.
- at vi sammen får et musikalsk pusterum
fra hverdagen, med barnet i centrum.
TILBUDDET ER GRATIS

Minisalmesang:
Tirsdage kl. 16.15-17.00
(Vi får frugt og vand bagefter)
Uge 34 den 22-08 Filskov kirke
Uge 35 den 29-08 Blåhøj kirke
Uge 37 den 12-09 Filskov kirke
Uge 38 den 19-09 Blåhøj kirke
Uge 39 den 26-09 Filskov Kirke

Tilmelding til: Sonja på 42 36 80 35

Uge 39
den 01-10 Blåhøj kirke:

FAMILIE- OG
BABYSALMESANGSGUDSTJENESTE KL. 10.30
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Blåhøj Kirkes børnekor
STARTER OP IGEN
efter sommerferien
Så er du glad for at synge – og kunne du
tænke dig at synge sammen med andre
– SÅ KOM OG VÆR MED
Blåhøj kirkekor er for alle børn fra 1. klasse
og opefter. Vi medvirker ved forskellige
arrangementer og gudstjenester i kirken.
Vi øver i konﬁrmandstuen
i Blåhøj præstegård hver tirsdag
fra kl. 15.30-16.30

Første gang der er kor er
tirsdag den 12. september
kl. 15.30 - 16.30

Har du lyst at være med så kontakt:
Organist Regina Madsen: 52 30 72 77

10

HØSTGUDSTJENESTER
i Filskov og Blåhøj kirker
Blåhøj - den 17. september kl. 10.30
Filskov - den 24. september kl. 10.30
Igen i år fejrer vi høstgudstjenester i Blåhøj og Filskov kirke, med smukt pyntede kirker.
Som sædvanligt er det de nye hold konﬁrmander og deres forældre,
der har fået opgaven betroet med at pynte kirken festligt op til årets høstgudstjeneste.
Det plejer at være nogle meget kreative, smukke
og fantasifulde udsmykninger det bliver til 6
Der samles ind til:
Kirkens Korshær og Folkekirkens Nødhjælp.

Der er kirkefrokost i missionshuset
efter høstgudstjenesten i Filskov

HVAD ER HØST??

Ja, det er selvfølgelig først og fremmest de afgrøder vi høster på markerne, som
kan forarbejdes til mad til glæde for os, og det er det vi plukker, samler og graver
op i vore haver.
Men høst er også det vi lever af i bred forstand. Det er den løn vi tjener – den glæde vi oplever. Det er lykken vi får skænket. Vi har et stort overskud. Vi høster så
meget. Men en god høst er aldrig en selvfølge. Der er ingen sikre anvisninger på,
hvordan det skal gøres. Vi er udleveret til vind og vejr, til sol og regn.
Vi er i dybeste forstand afhængig af det udefrakommende.
En høstgudstjeneste ville være uden mening, hvis vi selv kunne bestemme vores liv,
og hvordan det skulle udvikle sig. Men det kan vi ikke! vi er dybt afhængig af andre
– og ”det andet”. Det kan være helbred, det kan være tid og muligheder. Vi er afhængige af så meget, som er helt uden for vores tid og indflydelse. Der er meget vi
kan – og skal! – men der er også meget vi ikke kan, og hvor en anden må gøre det
for os. Eller det kommer uforskyldt til os – fra himlen? uforklarligt og mirakuløst.
Derfor er der fortsat grund til at fejre høstgudstjenester.
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BØN
Gallup-instituttet havde engang en analyse,
som viste, at mere end hver tredje dansker
føler et personligt behov for at være mere
nærværende og mere tilstede i nuet. Det er
jo ganske mange. Samtidig er stress og
udbrændthed også med jævne mellemrum
fremme i medierne som én af de hyppigst
unaturlige dødsårsager i Danmark.
Længselen efter nærvær – og oplevelsen af
stress – det tror jeg langt hen ad vejen er
to sider af samme sag.
Stress er hele tiden at være foran sig selv og
bagefter sig selv og være fanget i en uoverskuelighed af indtryk og opgaver og ting at
tage sig af. En uoverskuelighed, som giver
hjertebanken og søvnbesvær og som gør,
at ikke engang en solbeskinnet sommerdag
kan trænge ind i én og gøre én glad.
Dén, der er fanget i stress, skal koncentrere
sig voldsomt for bare et øjeblik at være tilstede lige nu og her. Tankerne og sindet vil
hele tiden opholde sig ved i går og i morgen og lige om lidt.
Mangel på nærvær og tilstedeværelse, samt
høje stress-tal, det er virkeligheden for rigtig, rigtig mange i dagens Danmark. Gad
vide, hvad der ville ske med disse forhold,
hvis det blev besluttet, at hver eneste dansker de næste måneder skulle bruge et
kvarter om dagen på at bede? Gad vide om
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– 15 min

ikke et sådant tiltag ville kunne vende op
og ned på mange triste statistikker? Og bøn
– det er om noget en øvelse i det, som hver
tredje dansker længes efter. Bøn er en øvelse i nærvær og i tilstedeværelse i nuet.
For bøn er at standse op midt i en travl
hverdag med alle dens gøremål. Bøn er at
standse op og mærke efter.
Bøn er at gå ind i sig selv og et øjeblik
mærke, hvordan det er, at jeg har det. Og så
er bøn at rette sit sind og sin opmærksomhed mod noget, der er større end mig selv.
Bøn er at rette sit sind mod Gud.
Bøn er at lægge sine bekymringer, sin tvivl,
sin uro og sin frygt frem.
At lægge det, man bærer på, frem i lyset.
Og så et øjeblik hvile i, at Gud ﬁndes, og at
Gud har hænder at bære med på min byrde med.
Når børn skriver bønner, eller når børn beder, så er det ofte bestillingssedler, de remser op. Der er ting, de ønsker sig – ting, de
gerne vil have, skal ske. Lige fra den slags
ønsker, som trækker smil frem på vi voksnes læber – bønner om en ny cykel og en
ny computer og om at man må score mål i
fodboldkampen i morgen.
Og så over til større og smerteligere ønsker – at mor og far må ﬂytte sammen
igen og den syge bedstemor blive rask.

S SIDE · PRÆSTENS SIDE · PRÆSTENS SIDE

om dagen!

Når børn beder, så fortæller de Gud, hvad
de gerne vil have.
Sådan beder vi voksne vel også af og til.
Nogle af os måske altid.
Bøn kan være at sætte ord på sine ønsker
overfor Gud.
Men bøn er andet end bestilling. Bøn er
en slags standsen op og bliven hjemme i
sig selv, så man mærker sig selv, og hvordan man har det.
Og samtidig er bøn en overgivelse af sig
selv til noget større. Det er at lægge sig
selv og sit i Guds hænder og mærke, at det
kan aﬂaste og give hvile.
Skal bøn være dét, kræver det mere end et
halvt sekund i farten.

Derfor ville det være godt, hvis alle ordinerede sig selv minimum 15 minutters bøn
om dagen. 6
15 minutter i fred og stilhed – med tanke
på sig selv og tanke på Gud og med tanke
på de mennesker, der betyder noget for os.
15 minutter i bøn.
Dét ville være et godt sted at begynde for
alle os, der gerne vil være mere nærværende og mere tilstede i nuet, og for alle os,
der gerne vil undgå at være dem, der til
sidst dør af stress.
Spørgsmålet er så om menneskene tør
det. Om vi tør det? Om vi tør give os bønnen i vold?
fortsætter på side 16 ... ➤
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KONFIRMATION
Blåhøj - den 7. maj
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➤ ... fortsættelse fra side 13
For der er den risiko ved det, at dét, at vi
beder, gør, at der er noget, der forandres.
Ja, at det måske er os selv, der forandres.
Bøn er at slippe kontrollen og magten.
Når vi beder nogen om noget, spiller vi
bolden over til dem.
De kan sige ja eller sige nej.
De kan vælge at give os det, vi beder om,
eller give os noget andet eller måske slet
ingenting. Den, der beder en anden om
noget, lægger noget af sig selv i den andens hænder.
Sådan er det også, når vi beder til Gud.
Jesus siger et sted: ”Den, der beder, får, siger han. Og den, som søger, ﬁnder; og
den, som banker på, lukkes der op for.
Han siger IKKE: hvad I beder om, det får I.
Men han siger, at den, der beder, han får.
Den, der retter sin bøn mod Gud går ikke
tomhændet bort, og som et barn med rette
kan vente sig gode gaver af sin far, sådan
kan også vi vente os det gode af Gud.
Bed, så skal der gives jer, siger Jesus. Det
er ikke sikkert, at det er dét, vi beder om, vi
får. Det kan være, at det er noget helt andet. Og at vi forandres ved det. Ja, det kan
endda være, at det får os til at vende op
og ned på alle vore sædvanlige prioriteringer. Så vi mærker, hvad der er vigtigt, og
hvad der er mindre vigtigt. Ja, det kunne
endda hænde, at vi kom til at mærke, at vi
bæres af en kærlighed, der gælder os uden
videre. En Guds kærlighed, der ikke er proportional med vore præstationer, men som
er størst, når vi er mindst.
15 minutters bøn om dagen.
Så lidt tror jeg, at der skal til for at bane vej
for nærvær og tilstedeværelse i det liv, der
er vores. Fordi, dét at mærke sig selv, og
det at mærke Gud og at hvile i, at vi er
hans elskede børn, dét om noget kan prikke hul i den forjagethed, der på mange
måder er menneskenes livsvilkår lige nu.
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Bøn er en vej til at mærke livet og nuet og
glimt af kærlighed og fred.
Bøn er det modsatte af at skulle præstere
og yde.
Bøn er at hvile og at tage imod.
Bed, så skal der gives jer, siger Jesus.
Og så fortsætter han umiddelbart med at
tale om vort forhold til hinanden. Alt, hvad
I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det
skal I også gøre mod dem, siger han. Sådan er loven og profeterne. I denne ene
regel er alle andre regler indeholdt. Det, du
vil, andre skal gøre mod dig, dét skal du
gøre mod dem. Dén opfordring er god at
få med ind i livet.
For bøn er kristeligt set aldrig kun at være
fordybet i sig selv og sin egen søgen efter
fred. Bøn er at hvile i Gud for derfra at blive
sendt ud som Guds hænder og Guds fødder i verden. Bøn er ikke selvoptagethed –
bøn er at blive ladt op til dét, der kræves af
os – og dét, der kræves er ikke mindre end,
at dét du vil, at andre skal gøre mod dig,
dét skal du gøre mod andre. Vort liv er dybt
forbundet med andre, og det er vores ansvar, hvordan de andres liv er.
Der er nogen, der har brug for os, og der
er noget, som der er brug for, at vi gør.
Kristen bøn er ikke at trække sig tilbage fra
verden. Kristen bøn er at blive sendt nærværende ud i et møde ansigt til ansigt med
de andre. Og det er sådan med nærvær, at
det fås ved at blive foræret væk. Jo, mere vi
giver, jo mere får vi. Så omvendt er nærværets økonomi. 15 minutters bøn om dagen kan blive begyndelsen til noget stort.

15 min om dagen! –

BØN

ARRANGEMENTER
■ TIRSDAG DEN 5. SEPTEMBER KL. 17.00 I FILSKOV KIRKE

SPAGHETTIGUDSTJENESTE
Efter gudstjenesten går vi over i missionshuset
og spiser sammen.
Arrangementet er gratis og slutter kl. 18.30

KOM FRISK – KOM GLAD

■ ONSDAG DEN 6. SEPTEMBER KL. 18.00-20.00 VED FILSKOV KIRKE OG KIRKEGÅRD

”ÅBEN-KIRKEGÅRD-AFTEN”
Filskov Menighedsråd vil gerne invitere alle interesserede til at
komme til en ”kirkegårds vandring”, hvor der vil blive orienteret
om det kommende projekt med omlægning af Filskov kirkegård.
Vi begynder inde i kirken kl. 18.00, hvor der fortælles om
projektet og vises tegninger over kirkegården.
Der serveres en sandwich inden vi går ud på kirkegården for at
se de områder, der bliver omlagt.

■ TORSDAG DEN 14. SEPTEMBER KL. 19.30-21.00 PÅ SOGNEGÅRDEN I FILSKOV

SOGNEAFTEN MED DANIEL RYE,

MED FOREDRAGET: ”I ISLAMISK STATS VARETÆGT I 398 DAGE”
Entré: 180 kr.
Billetter købes hos: Min Købmand, Filskov og Blåhøj El, Blåhøj
Daniel Rye er en dansk freelancefotograf, der under en
reportagetur i Syrien med det formål at fotodokumentere
konflikten i Syrien og civilbefolkningens levevilkår, blev
pågrebet og taget til fange af terrororganisationen Islamisk Stat i Syrien.
I 13 måneder blev Daniel Rye holdt som gidsel af ISIS sammen med 23 andre vestlige gidsler, og han var det
sidste gidsel, som slap levende fra Islamisk Stats berygtede fængsel i den syriske by Raqqa. Efter en forhandling om løsesum, løslades Daniel Rye d. 19. juni 2014, hvorefter IS i sommeren 2014 dræber de tilbageværende gidsler, Daniels medfanger, én efter én, heriblandt amerikaneren James Foley. Jamen Foley blev det første
offer for en videodokumenteret henrettelse af IS – en video der gik verden rundt. Under deres tilfangetagelse,
blev han nær ven af Daniel Rye, og det var Daniel der viderebragte Foleys ”brev” og afsked til hans familie,
som Daniel fik overbragt mundtligt og memorerede.
Af hensynet til hans sikkerhed, blev Daniel Ryes fangenskab først kendt for den brede offentlighed efter hans
løsladelse, da medierne af samme årsag afholdte sig fra at dække historien. Mens Daniel var til fange iværksatte hans familie en indsamling til løsesummen, og kredsen af mennesker, der blev indviet i den offentlige

... ➤
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ARRANGEMENTER

➤ ... fortsættelse fra side 17

hemmelighed, blev hermed større, hvilket var en stor risiko at løbe i projektet at få deres søn og bror hjem.
Daniel Rye står nu frem offentligt og fortæller sin grufulde historie, der også skildres i Puk Damsgaards roman ”Ser du månen Daniel” (udgivet oktober 2015), som hun fik Cavlingprisen for.
I Islamisk Stats varetægt i 398 dage
Hør den dramatiske og gruopvækkende historie af den danske fotograf Daniel Rye, der var gidsel hos ISIS i 13
måneder, og i sit foredrag giver et åbenhjertigt indblik i, hvad det vil sige at være gidsel hos ISIS.
Daniel Rye fortæller hudløst ærligt, levende og detaljeret om sit fangenskab og det mareridt han gennemlevede de 13 måneder, og ikke mindst om, hvor svært det er at vende tilbage til en helt almindelig hverdag igen.
Hør i foredraget Daniels rammende fortælling om, hvordan mennesker overlever tortur og fangenskab, skaber venskaber og bevarer håbet, når det ser allermest sort ud. En historie, der understreger menneskets ufattelige overlevelsesdrift, og en historie hvor virkeligheden overgår fantasien.

■ SØNDAG DEN 1. OKTOBER KL. 10.30 I BLÅHØJ KIRKE

FAMILIE- OG BABYSALMESANGSGUDSTJENESTE

Som sæson afslutning for baby og minisalmesang holder vi en festlig familiegudstjeneste, hvor babyer og børn med deres forældre
deltager i gudstjenesten.

■ SØNDAG DEN 8. OKTOBER KL. 16.00 I FILSKOV KIRKE

EFTERÅRSKONCERT MED ”DUO REGINA & MARTA”
Regina og Marta begyndte at spille sammen i 2007 og duoen kan dermed fejre
10-års jubilæum i år.
I den forbindelse kommer de til Filskov kirke og giver en efterårskoncert.
”Duo Regina & Marta” består af:

Regina Madsen, klaver/orgel/sang, som vi kender som vores organist ved
Blåhøj og Filskov kirker, og Marta Kocon, viola/violin.
Duoen har spillet en del kirkekoncerter sammen i Jylland, og desuden en
koncertrække opført i Lalandia, som var en stor publikums
succes.
Duoen benytter stryger-instrumenter, tangent-instrumenter
samt sang. Dette giver musikken et meget varieret og intens
udtryk på grund af de mange forskellige klange. Udskiftningen
af instrumentariet gør koncerten til en spændende oplevelse.
Kombinationen af klassisk musik fra barok til nutidens toner giver en meget interessant musikcollage. I denne koncert er temaet "Verdens musik". Der vil indgår stykker
fra Rusland, Italien, USA og mange andre lande.

Kom og få en dejlig efterårs koncert, med ”en af vore egne” – GRATIS ENTRÉ
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ARRANGEMENTER
■ TIRSDAG DEN 31. OKTOBER KL. 19.00 I FILSKOV KIRKE
■

FILMAFTEN FOR VOKSNE

Det er i år 500 års jubilæet for Luther og hans reformation af kirken. I den forbindelse viser vi – på selveste reformationsdagen – den 31. oktober ﬁlmklassikeren: ”Luther”
Filmen er et handlingsmættet drama om én af historiens væsentligste revolutionære perioder, da middelalderen banede vej for renæssancen, og en mands
overbevisning havde styrke til at forandre verden.
Filmen er provokerende og mere end blot en historisk
ﬁlm.
Martin Luther er en mand med visioner, som opgiver sine studier
i retsvidenskab for at gå i kloster. Livet i klostret er bestemt ikke
kedeligt for Luther, som drevet af sin tro begynder at sætte
spørgsmålstegn ved de fastlagte religiøse normer. Situationen tilspidses, da Luther fremsætter sine 95 teser i Wittenberg og udfordrer de gamle aﬂadsbreve, som mange af kirkens fremstående
mænd drager økonomisk udbytte af.
Efter audiens hos kejser Karls V bandlyses Luther både af kejseren og paven, Leo X, og Luther bliver konstant udsat for dødstrusler, men det lykkes ham at ﬂygte. Som fredløs oversætter han det
nye testamente fra latin til tysk, så almindelige mennesker kan få adgang til Guds ord. Men hans
åndelige kamp udvikler sig hurtigt til et ukontrolleret blodbad.
Luther bliver forskrækket over hvordan hans ord bliver modtaget og er nød til at ﬁnde en måde at
standse det brutale oprør.

Der serveres kaffe, og der er mulighed for drøftelse.
FILMAFTENEN ER GRATIS
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SOGNEUDFLUGT
den 14. juni
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»DÅBSKLUDE«

i Blåhøj og Filskov kirker

På opfordring og initiativ fra Marianne Kristiansen, Filskov, er vi i Blåhøj og Filskov
kirker hoppet med på den gode ide at forære en lille ﬁn strikket/hæklet dåbsklud, til
de familier som bærer deres børn til dåben
hos os.
”Dåbskluden” er en lille ﬁn strikket eller
hæklet – klud/serviet, med et smukt motiv,
der refererer til dåben/kirken/kristendommen. Hensigten med denne lille ”dåbsklud”
er, at dåbsbarnet og dets familie får den
med hjem som et dejligt ekstra minde og
en gave fra dåbsdagen.
Det er sognepræst Ann Maj Lorentzen,
Thorsager-Bregnet-Feldballe pastorat, der er
”ide-kvinden” bag dåbskluden, og det er hende, der har designet og udarbejdet både
hækle og strikke mønstre, og det
er gennem hende, at mønstrene
skal købes.
Ud over, at der ligger en meget
ﬁn gestus i at give et lille ekstra
minde fra dåbsdagen, så er tanken bag, også at involvere frivillige fra sognet, som har interes-

se for og lyst til at strikke/hækle. Visse steder er der stablet ”strikke-cafeer” på benene i sogne regi, som så strikker og hækler
dåbsklude.
Stor tak til Marianne Kristiansen, som introducerede ideen til os, og som ligeledes
er én af de frivillige ”strikkere” og desuden
en stor tak til Karen-Margrethe Jensen,
Ella Nissen og Julie Pagh Jensen.
Vi glæder os til fremover at kunne fortsætte
med at forære et smukt minde fra én af
kirkens kernehandlinger: Dåben.

Billeder af nogle af motiverne på dåbskludene.
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Sorggrupper i Folkekirken
og i Blåhøj-Filskov!!

Sorg skal bæres
Sorg er en naturlig reaktion på tabet af en
nærtstående, som vi har holdt af. Sorg skal
ikke behandles, men bæres sammen med
de efterladte. Fra Folkekirken har vi også
tilbuddet om, at mødes med andre, der har
mistet og i en sorggruppe dele både glæde, sorg og udfordringer. Sorggrupper kan
mindske følelsen af ensomhed og meningsløshed, og det er for mange en støtte
at høre, hvordan andre lever med sorgen
og tackler den. En sorggruppe forsøger
ikke at fjerne sorgen eller at presse nogen
til at 'komme videre'. Men fællesskabet
med andre, som har mistet, kan være en
hjælp til at bære sorgen og den forandrede
hverdag. Man behøver ikke have en stærk

tilknytning til kirken for at deltage, og i
hhv. Grene og Ikast-Brande provsti er der
sorggrupper/livsmodsgrupper for både
børn, unge og voksne. Der er lige nu grupper, som holder til i Blåhøj-Filskov, Grindsted, Brande, Ikast og Nr. Snede, og enhver
er velkommen til at kontakte en af gruppelederne, hvis man overvejer at være med.
Man er naturligvis også velkommen til at
”krydse sognegrænser” hvis man synes det
er nemmere at tale med nogen, man ikke
kender fra lokal området.
NB! Der startes nye grupper op i efteråret
2017 – så ring og hør nærmere.
Kontakt oplysninger på næste side.

NY SÆSON FOR SORGGRUPPE/LIVSMODSGRUPPE
i Blåhøj-Filskov STARTER OP I AUGUST
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag

-

den
den
den
den
den
den

31. august
14. september
28. september
12. oktober
26. oktober
9. november

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

16.30-18.00
16.30-18.00
16.30-18.00
16.30-18.00
16.30-18.00
16.30-18.00

ved Karin Engmarksgaard, sognepræst
og Sussi Sommer, psykoterapeut
STED: Blåhøj Præstegård, Præstegårdsvej 11, 7330 Brande
RING FOR KONTAKT: 75 34 50 61
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Sorggrupper
i Folkekirken
Grene, Ikast-Brande provsti
Sorggrupperne/livsmodsgrupperne er en del af Folkekirkens arbejde i Grene og IkastBrande provsti. Grupperne holdes ﬂere forskellige steder i provstierne, og den enkelte
deltager kan selv vælge, hvor man vil deltage.
Nedenfor er der kontakt oplysninger på sorggruppelederne:

Grupper for voksne:

Grupper for mænd:

Blåhøj-Filskov:
Sognepræst Karin Engmarksgaard,
Blåhøj Præstegård
Tlf. 75 34 50 61 . Mail: ken@km.dk

Grindsted:
Sognepræst Egil Hviid-Olsen,
(NB! Sorggruppe for mænd)
Tlf: 20 33 64 18 . Mail: ejo@km.dk

Grindsted:
Sognepræst Lilian Tyrsted
Tlf: 51 54 74 88 . Mail: lty@km.dk

Grupper for børn og unge:

Brande:
Sognepræster: Rie Mortensen / Anne Dolmer
Tlf. 20 28 30 91 / 97 18 01 84.
mail: immo@km.dk / ado@km.dk

Sognepræst, Birthe Møberg, Ikast Kirkecenter
Tlf. 23 34 27 90 . Mail: bmb@km.dk
Sussi Sommer, Tlf. 30 67 04 41
Mail: sukje@ikast-brande.dk

Nr. Snede:
Sognemedhjælper Lisbeth Kiel Nielsen,
Tlf. 28 44 03 41 . Mail: lkn@km.dk:

Grupper for voksne,
der har mistet børn:

Ikast:
Sognepræst Birthe Møberg, Ikast Kirkecenter
Tlf. 23 34 27 90 . Mail: bmb@km.dk

Anne Marie Midtgaard og Villy Poulsen,
Ikast Kirkecenter
Tlf. 86 86 25 84 . Mail: vaskygge@mail.com
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KONFIRMATION
Filskov - den 14. maj
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KIRKELIGE HANDLINGER

SIDEN SIDST

■ DØBTE I BLÅHØJ KIRKE:
8/4:
25/5:
4/6:
11/6:

Mark Guldahl Mortensen
Ronja Engsig Nielsen
Martin Vildhelm Schmidt
Mads Klejnstrup Hansen

■ DØDE/BEGRAVEDE I BLÅHØJ:
8/4: Henning Jæger
15/4: Niels Kristian Fly
1/5: Jens Ingersvang

■ DØBTE I FILSKOV KIRKE:
4/12:
11/3:
13/4:
23/4:
11/6:

Dea Burgdorf Guldager Damgaard
Oliver Møller Bredahl
Bertram Aaskov Refshøj
Villads Refshøj Olesen
Mia Klaver

■ VIEDE/ VELSIGNEDE I FILSKOV KIRKE:
11/3: Nanna Vibe Møller Bredahl
og Uffe Møller Bredahl
14/4: Kathja Rosendahl Kjølby
og Lasse Rosendahl Kjølby
10/6: Heidi Svejstrup Nielsen
og Brian Svejstrup Nielsen
10/6: Karina Juel
og Michael Juel Olesen

■ DØDE/BEGRAVEDE I FILSKOV:
16/2:
20/2:
18/3:
19/5:
29/5:

Erik Blohm
Magda Kristine Egsgaard
Ellen Margrethe Pedersen
Thomas Langkjær Jensen
Gitte Gisela von
Mossakowski Nielsen
7/6: Bjarke Rovsing
8/6: Jens Peter Lützen-Laursen
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2014
2017
INDRE MISSION
Dag:

Dato:

JULI

SOMMERFERIE

AUGUST

SEPTEMBER

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

OKTOBER

ENHVER ER
VELKOMMEN

Møde:

Fredag

18-08

Opstart hos Lene og Jakob
Kl. 18:30
Medbring selv kød til grillen

Torsdag

24-08

Kreds arrangement
Kredsmøde i Filskov
kl. 19:30

Torsdag

07-09

Soldatervennerstævne
og generalforsamling

Torsdag

21-09

Høstfest

Ved Jørgen Johansen,
Sognepræst i Hejnsvig

Onsdag

04-10

Kreds arrangement
Temaundervisning i Grindsted
kl. 19:00

Ved Steen Søvndal

Torsdag

12-10

Familieaften ved IM.
kl. 18:00
Fællesspisning

Ved Thomas Bjerg
Mikkelsen

Onsdag

25-10

Grindsted IM inviterer
til en aften om
"Bedre stresshåndtering".
Det koster 50 kr. at deltage.
Mødet starter kl. 19:30
og er i Grindsted Missionshus.

Ved Ole Rabjerg, Agape

Torsdag

26-10

Møde

Ved Heri Elttør

Torsdag

09-11

Møde

Ved Brian Madsen,
Missionær, Vejle

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.

■ 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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J U L I
A U G U S T
S E P T E M B E R
O K T O B E R

KIRKELIGE HANDLINGER

GUDSTJENESTER
TJENESTER

2/7: 3. s.e. trinitatis

Ingen

09.00 (Lasthein)

9/7: 4. s.e. trinitatis

09.00 (Lasthein)

Ingen

16/7: 5. s.e. trinitatis

Ingen

09.00 (Lasthein)

23/7: 6. s.e. trinitatis

10.30

Ingen

30/7: 7. s.e. trinitatis

Ingen

10.30

6/8: 8. s.e. trinitatis

10.30

Ingen

13/8: 9. s.e. trinitatis

10.30

09.00

20/8: 10. s.e. trinitatis

09.00

10.30

27/8: 11. s.e. trinitatis

Ingen

09.00 (Lasthein)

3/9: 12. s.e. trinitatis

09.00

10.30

10/9: 13. s.e. trinitatis

Ingen

09.00 (Lasthein)

17/9: 14. s.e. trinitatis

10.30 (Høst)

Ingen

24/9: 15. s.e. trinitatis

09.00

10.30 (Høst)

1/10: 16. s.e. trinitatis

10.30 (Familiegudstjeneste)

Ingen

8/10: 17. s.e. trinitatis

10.30

16.00 (Koncert)

15/10: 18. s.e. trinitatis

Ingen

19.30

22/10: 19. s.e. trinitatis

19.30

10.30

29/10: 20. s.e. trinitatis

Ingen

09.00 (Lasthein)

14.00

10.30

5/11: Alle Helgen

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

GUDSTJENESTER PÅ FILSKOV FRIPLEJEHJEM:
Torsdag den 31. august
kl. 10.15
Torsdag den 28. september kl. 10.15

Torsdag den 26. oktober
kl. 10.15
Torsdag den 30. november kl. 10.15

Karin Rahbek-Engmarksgaard
Stof til næste nr. af bladet, der kommer i slutning af oktober 2017
skal aﬂeveres i begyndelsen af oktober 2017 til redaktionen, gerne pr. mail: ken@km.dk

REDAKTION

