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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 500 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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GENINDVIELSE

Søndag den 1. september 
kl. 14.00 bliver Blåhøj Kirke 
genindviet efter at have 
været lukket i 8 måneder 
pga. renovering.
Det sker ved en festlig gudstjeneste, hvor 
provst Poul Erik Knudsen, Ikast, vil medvirke 
ved genindvielsesgudstjenesten, med et der-
tilhørende ritual. Det bliver på alle måder en 
længe ventet – festlig og højtidelig dag, som 
vi håber mange har lyst at deltage i.

Nytårsaftensdag 2018 holdt Blåhøj Kirke 
sin foreløbige sidste gudstjeneste. Gudstje-
nesten blev afsluttet med fl ot fyrværkeri, 
for at markere – og skyde den kommende 
renovering godt i gang.

I begyndelsen af januar 2019, kunne arbej-
det påbegyndes. Det er lokale håndværke-
re, der er brugt under hele kirkerenovering-
en. Således er det Brd. Madsen, Blåhøj, der 
har stået for alt murerarbejdet. Tømrer en-
treprisen fi k Knud Sørensen, Blåhøj. Alt el-
arbejde gik til Blåhøj EL.
VVS entreprisen, fi k Rahbek VVS, Brande, 
og maler entreprisen gik til Jørgen Larsen, 
Brande. Med hensyn til det nye AV-udstyr, 
der er blevet monteret, er det Expert i 
Grindsted, som står bag.
Den eneste »ikke lokale« håndværker, er fi r-
maet »Woodwize« fra Skive, som har spe-
cialiseret sig i kirkeinventar – dvs. bænke, 
prædikestol og alterskranke. 

Nu glæder vi os til at tage det hele i brug 
igen, og er fulde af forventning til de 

 BLÅHØJ
KIRKE  
AF
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GENINDVIELSE
mange nye muligheder, som den nye kirke 
giver os.

Renoveringen har været omfattende, og vi 
synes, at vi, i menighedsrådet har været alle 
kroge rundt i vore tanker mht., hvilke funkti-
oner vi gerne vil, at der skal tilgodeses ved 
en modernisering af kirken. Således har vi 
fået restaureret vores bænke, så siddekom-
forten er blevet bedre. Bænkene står des-
uden »løst« på gulvet, hvilket betyder, at vi 
kan fl ytte dem, hvis der er behov for det.
Flytbare stole har erstattet de to øverste 
bænkerækker i hver side. Denne løsning er 
valgt for, at vi nemmere kan ommøblere den 
øverste del af kirken, når der er brug for det 
ved f.eks. koncerter, baby- og minisalme-
sang, eller små andagtslignede gudstjenester 
med fokus på samling og nærvær.
Alt træværket er blevet malet. Loftet er malet 
lyst. Det samme er orglet. Bænke, prædike-
stol og alterskranke er malet i en smuk dyb 
blå farve.

Tårnet er blevet integreret i kirken som hel-
hed, idet åbningen mellem skib og tårn er 
blevet gjort bredere, og der ingen døre er 
imellem. Således er selve kirkerummet blevet 

større, og tårnet kan benyttes som ekstra 
kirkerum/siddepladser ved behov. Der er 
kommet smukke store vinduer fra gulv til 
loft, der giver et fantastisk smukt lysindfald.
Tårn-rummet er desuden tænkt at kunne 
bruges som undervisningslokale og »café-
område«.

Køkkenet er fl yttet ovenpå, hvor alt depot-
plads fi ndes. 1. salen er blevet forbundet 
med en smuk trappe. Under trappen er der 
lavet lidt depot-plads, til ekstra stole og der 
er vandudtag til brug ved rengøring.

Våbenhuset er blevet Blåhøj Kirkes indgang, 
og er således ført tilbage til sin oprindelse. 
Desuden er der kommet to nye smukke 
egetræsdøre i våbenhuset. Dermed står det-
te rum smukt og enkelt og er det første ind-
tryk man mødes med, når man kommer til 
kirken.

Vi glæder os til, at vi genåbner – og ikke 
mindst til, at vi sammen med alle jer, kan 
mødes til store stunder i alle livets situati-
oner.

Karin Engmarksgaard

GENINDVIELSEGENINDVIELSE
 BLÅHØJ
KIRKE  
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FILSKOV FILSKOV FILSKOV FILSKOV FILSKOV FILSKOV FILSKOV Konfi rmation



BABYsalmesang er for alle babyer mellem 
0-12 mdr. og deres forældre/bedsteforældre.
Vi synger, danser, lytter til musik, puster sæbe-
bobler, leger med fi ne tørklæder, 
går på opdagelse i kirken og meget mere. 

Målet er:
•  at baby og den voksne sammen får en sanse-

oplevelse i kirkens rum.
•  at baby og den voksne møder nogle af kir-

kens salmer og oplever glæden ved at lytte til 
dem/ synge dem.

•  at baby og den voksne sammen får et puste-
rum fra hverdagen fyldt med nærvær.

BABYsalmesang Onsdage kl. 9.30 - 10.15

Uge 33 d. 14/8: Blåhøj kirke
Uge 34 d. 21/8: Filskov kirke
Uge 35 d. 28/8: Blåhøj kirke
Uge 36 d. 4/9: Filskov kirke
Uge 37 d. 11/9: Blåhøj Kirke

Uge 39 d. 25/9: Filskov Kirke 
Uge 40 d. 2/10: Blåhøj kirke
Uge 41 d. 9/10: Filskov Kirke
Søndag d. 13/10: 

Tilmelding til Sonja på 42 36 80 35

EFTERÅR
 I BLÅHØJ OG FIL
VED SONJA KONGSTED

Søndag d. 13/10: 

Tilmelding til Sonja på 42 36 80 35

 KAFFE
OG TE

BAGEFTER

TILBUDDET ER 

GRATIS

BABYSALMESANG  
for 0-12 mdr.

Afslutning i Blåhøj kirke kl. 10.30
med Familiegudstjeneste



MINIsalmesang er for alle børn fra 1 år til og 
med 3 år i følge med en voksen. Vi synger og 
danser, leger 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, sal-

mer, leg og bevægelse møder nogle af bibe-
lens 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.

SSÆSON
SKOV KIRKER

MINIsalmesang Tirsdage kl. 16.15 - 17.00

Uge 35 d 27/8: Blåhøj Kirke
Uge 36 d. 3/9: Filskov kirke 
(Spaghettigudstjeneste 
 kl. 17.00)
Uge 37 d. 10/9: Blåhøj Kirke
Uge 39 d. 24/9: Filskov Kirke

Uge 40 d. 1/10: Blåhøj Kirke
Uge 41 d. 8/10: Filskov Kirke
Søndag d. 13/10:     

Tilmelding til Sonja på 42 36 80 35

FRUGT
OG VAND

BAGEFTER

TILBUDDET ER 

GRATIS

MINISALMESANG  
for 1- til og med 3 år.

Afslutning i Blåhøj kirke kl. 10.30
med Familiegudstjeneste
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SOGNEUDFLUGT

SOMMERFEST
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SOGNEUDFLUGT

Høstgudstjenester
i Blåhøj og Filskov kirker
Blåhøj den 15. september kl. 10.30
Filskov den 22. september kl. 10.30 

Vi fejrer høstgudstjenester i Blåhøj og Filskov. 
Traditionen tro, er det de nye konfi rmander 
og deres forældre, der har fået opgaven be-
troet at pynte kirken festligt op til årets høst-
gudstjeneste.
Også i år samles der ved høstgudstjenesterne ind 
til: Kirkens Korshær og Folkekirkens Nødhjælp.

 EFTER HØSTGUDSTJENESTEN I BLÅHØJ
er der 

høst café i tårnet.

EFTER HØSTGUDSTJENESTEN I FILSKOV
er der høstfrokost 

i missionshuset til 30,- kr. pr. person.

11



Kirkegårdskulturen i Danmark 
er under forandring. 
Det kan også ses på Blåhøj Kirkegård. 
Denne ændring skyldes fl ere ting. Først 
og fremmest skyldes det, at folk i sti-
gende grad vælger at blive kremeret i 
stedet for at blive jordbegravet, som 
førhen var den almindelige begravelses-
form, og som vore kirkegårde frem til 
nu er anlagt efter. En anden årsag til en 
ændret kirkegårdskultur skal fi ndes i det 
faktum, at langt færre pårørende vælger 
at beholde gravstedet efter frednings-
tidens udløb. 
Tidligere boede fl ere generationer i 
lokal området, og det var naturligt at 
bevare gravstederne ud over frednings-
tiden. Sådan er det ikke længere.

De forandringer det medfører betyder, at 
vi med henstilling fra Ikast-Brande Provsti 
er nødt til at se på en samlet helhedsori-
enteret udvikling af kirkegårdsmiljøet, så 
kirkegården ikke står og »forfalder« i form 
af mange tomme gravsteder, og tomme 
områder, og at vi er forpligtede til, at kir-
kegården i højere grad afspejler nutidens 
– og ikke mindst FREMTIDENS behov. 
Derfor er en nytænkning af kirkegården 
og omlægning af den nødvendig.

Det ligger Blåhøj Menighedsråd på sinde, 
hvordan vi bedst tilgodeser de behov, der 
er i dag, og hvad Blåhøj kirkegård frem-
over skal kunne tilbyde de brugere og 
sognebørn, som ønsker at blive begravet 
her. Ligesom det er vigtigt allerede nu at 

medtænke, hvordan udtrykket på kir-
kegården fremadrettet skal være.

Menighedsrådet har samlet disse 
tanker i nogle ønsker/visioner for 
Blåhøj kirkegård, og denne omlæg-
ningsplan tager naturligvis højde for, 
at det er en mange årig proces, som 
først kan fuldføres over de næste 
20-30 år. Der sker ingen ændringer 
for de gravsteder der er i aktuel 
brug. De løber naturligvis frednings-
tiden ud. 

OMLÆGNING
 af Blåhøj Kirkegård
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Nedenfor fremgår det, 
hvori tankerne for 
en fremtidig omlægning består.

• Lapidariet
Det er menighedsrådets ønske, at 
beholde en del af de gamle sten i 
Lapidariet. Men lapidariet skal 
indgå i en samlet plan over kirkegården, 
og altså ikke nødvendigvis forblive, hvor 
det er nu eller i den form vi kender det nu. 
Derimod tænker vi, at nogle af stenene bli-
ver fordelt over kirkegården, på udvalgte 
gravsteder. Her er det ligeledes tanken, at 
der kommer en eller anden form for skilt-
ning, der fortæller lidt historie om pågæl-
dende sten/person. På den måde håber vi, 
at folk, som kommer på kirkegården, 
kommer til at se og glædes over hele kirke-
gården i stedet for evt. kun at fi nde vej til 
lapidariet. 

Lapidarie på en ny måde
Det er desuden tanken, at andre sten fra 
det nuværende lapidarie indgår som 
små anlæg rundt om på grønne områder, 
og kan lægges i forskellige mønstre og 
former.
Det tænkes at stenene skal lægges plant i 
terrænet, som vi kender det ved plænebe-
gravelser.

Der bliver taget billeder af samtlige sten i 
det nuværende lapidarium, og disse bille-
der samles i en mappe på graverkonto-
ret, så man til hver en tid kan søge i 
mappen for det, der måtte have lokal hi-
storisk interesse, og dermed bevare disse 
oplysninger for eftertiden.

•  Nutidssvarende 
beplantningsformer

På baggrund af, at der er fl ere tomme 
gravsteder rundt om på kirkegården – 
bl.a. i området øst for kirken, ønsker me-
nighedsrådet, at dette område omlægges 
med en anden form for beplantning og 
et mere nutidssvarende udtryk. 

• Grønne arealer
Generelt er der et ønske om, at omlægge 
områder på Blåhøj kirkegård til mere 
grønne/»bløde« arealer. 

OMLÆGNING
 af Blåhøj Kirkegård

Fortsætter på næste side 〉〉〉〉
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•  Godt udsyn 
med brugervenlig underlag

Blåhøj Menighedsråd vil gerne tilstræbe, 
at der skabes et smukt view/ udsyn over 
kirkegården fra våbenhuset, som i for-
bindelse med den igangværende reno-
vering bliver kirkens indgangsparti. I den 
forbindelse er der et ønske om at etab-
lere en mere brugervenlig gangsti direk-
te fra våbenhuset og mod syd, og ned-
lægge nuværende trappe, og i stedet få 
udlignet de to niveauer, så det bliver 
mere brugervenligt for folk i kørestol 
eller med rollator, samt nemmere at 
håndtere/ gå med en kiste.

• »Stille rum«/»lukkede rum«
Der ønskes mulighed for at kunne ska-
be fl ere små afgrænsede, lukkede »stille« 
rum – dvs. områder med hække om-
kring, hvor der placeres bænke, og 

hvor besøgende på kirkegården kan få en 
stund med tid til ro og eftertanke.

• »Fællesgrav«/»De ukendtes«
Blåhøj kirkegård har ikke for nuværende 
mulighed for at kunne tilbyde begravelse i 
»fællesgrav« – også  kaldt »de ukendtes 
grav«. Derfor ønsker menighedsrådet, at 
inddrage et areal, til »de ukendtes«/eller 
fællesgrave. 

• Afgrænset familievenligt område
Evt. etablering af et afgrænset område, 
hvor familier med børn, som har ærinde 
på kirkegården kan opholde sig, og som er 
børnevenligt, og hvor det er muligt at op-
holde sig med en kaffekurv og lign.

•  Udfærdigelse af tegninger 
for kirkegården

Det er menighedsrådets ønske, ud fra 
ovennævnte visioner og forslag, at én af 
provstiets godkendte konsulenter/ land-
skabsarkitekter, skal udfærdige tegninger 
med udgangspunkt i den drøftelse Blåhøj 
menighedsråd har haft, og som tager høj-
de for og afspejler de behov, der er i dag 
og fremover, så vores kirkegård afspejler 
den tid vi er i.

I lighed med invitationen til »Åben kirke-
gård aften« den 6. juni 2019, vil der igen 
på et senere tidspunkt blive inviteret til en 
aften, hvor projekttegninger fremlægges.
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■ SØNDAG DEN 1. SEPTEMBER KL. 14.00 I BLÅHØJ KIRKE:

GENINDVIELSE AF BLÅHØJ KIRKE
Ved en festlig genindvielsesgudstjeneste, med deltagelse af Provst Poul Erik Knudsen, 
bliver Blåhøj Kirke genåbnet efter renoveringen.
Efter gudstjenesten festligholdes det i telt på kirkegården. 

■ MANDAG DEN 2. SEPTEMBER KL. 17.00 FILSKOV KIRKE

ÅBEN KIRKEGÅRDSAFTEN 
MED DELTAGELSE AF BISKOP I RIBE ELOF WESTERGAARD

Som opfølgning på vores »Åbenkirkegård aften« den 6. september 
2017, slår vi igen dørene op til Filskov Kirke og Kirkegård, for at vise 
det påbegyndte arbejde med omlægning af kirkegården. Biskop Elof 
Westergaard indleder og fortæller om Danmarks fremtidige kirkegårde. 
Der serveres en sandwich. 

■ TIRSDAG DEN 3. SEPTEMBER KL. 17.00 FILSKOV KIRKE 

SPAGHETTIGUDSTJENESTE FOR FILSKOV OG BLÅHØJ
Vi holder gudstjeneste i børnehøjde.
Efter gudstjenesten er der fællesspisning med pasta og 
kødsauce i missionshuset.
Maden koster 10 kr. for børn og 20 kr. for voksne. 

HØSTGUDSTJENESTER
■  SØNDAG DEN 15. SEPTEMBER KL. 10.30 I BLÅHØJ KIRKE
    De nye konfi rmander og deres forældre pynter Blåhøj Kirke smukt til 

høst. Der samles ind til Folkekirkens Nødhjælp og Kirkens Korshær. 
Efter gudstjenesten er der høstcafé i tårnet. 

■ SØNDAG DEN 22. SEPTEMBER KL. 10.30 I FILSKOV KIRKE

   De nye konfi rmander og deres forældre pynter Filskov Kirke smukt til 
høst. Der samles ind til Folkekirkens Nødhjælp og Kirkens Korshær.
Efter høstgudstjenesten er der dejlig høst frokost i missionshuset.    
Pris 30 kr. pr. person. 

ARRANGEMENTER

■

Fortsætter på næste side 〉〉〉〉
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ARRANGEMENTER
■ TIRSDAG DEN 1. OKTOBER KL. 10.30 I BLÅHØJ KIRKE

»HVAD KAN KIRKEN BRUGES TIL?«
I samarbejde med Senior Klubben i Blåhøj, åbner Blåhøj Kirke dørene og inviterer in-
denfor. Her vil Karin Engmarksgaard fortælle om de ønsker og visioner Blåhøj Menig-
hedsråd bl.a. har for brugen af den nyrenoverede Blåhøj Kirke i fremtiden, og hvad 
Kirken kan. Kirken er meget mere end »blot« kirke om søndagen – det er hele sognets 
hus – også i hverdagen!

■ SØNDAG DEN 13. OKTOBER KL. 10.30 I BLÅHØJ KIRKE

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

■ TIRSDAG DEN 22. OKTOBER KL. 17.00-18.30 FILSKOV KIRKE

»KIRKE TIL HVERDAGS BRUG«
Som et nyt tiltag laver vi i Filskov Kirke en hverdagsgudstje-
neste for de voksne.
Det bliver en kort gudstjeneste, med ord til eftertanke, lidt 
anderledes musik, og det hele sluttes af med en lettere an-
retning. Vi slutter kl. 18.30.

■ SØNDAG DEN 3. NOVEMBER KL. 14.00 I BLÅHØJ KIRKE 
■ SØNDAG DEN 3. NOVEMBER KL. 15.30 I FILSKOV KIRKE

ALLEHELGENSGUDSTJENESTE
Vi holder Allehelgensgudstjeneste og mindes hver i sær vore kære døde. Der sendes 
invitationer ud til pårørende, som har mistet en kær si-
den Allehelgen sidste år. Navnene på de afdøde læses 
højt fra prædikestolen, og der tændes et lys for hvert 
navn. Der er efterfølgende mulighed for at lægge en 
blomst eller tænde et lys på afdødes grav.
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ARRANGEMENTER
■ SØNDAG DEN 17. NOVEMBER KL. 16.00 I FILSKOV KIRKE

EFTERÅRSKONCERT 
Søndag eftermiddag den 17. november, er der lagt op til en dejlig efterårskoncert. Kon-
certen er med lokale musikalske kræfter: Birger Sørensen, Ulla Berg Bojesen og Mari-
anne Kristiansen på tværfl øjter, Regina Madsen på klaver og orgel og Lilli Saunders med 
vokal. 
Sammen vil de spille og synge nogen af de store klassikere vi kender fra bl.a. Disneys 
tegnefi lm med sange som: »Can You Feel the Love Tonight« (Løvernes Konge), »Poca-
hontas«, og klassikere fra musicalen Chess som f.eks. »Anthem«, og »I Know Him so 
Well«. Men også numre som »You Raise me up« og Mark Knopfl ers »Irish Boy« vil kunne 
opleves med fl ere af de medvirkende. Programmet ligger endnu ikke helt fast, så der kan 
komme fl ere dejlige overraskelser til, lover de.

Birger, Ulla og Marianne fortæller om sig selv: Vi er tre voksne som alle har fundet 
stor glæde ved at spille på tværfl øjte, enten som professionel eller som amatør.

Birger er vores mentor og underviser i mange år. Birger har i mange år arbejdet som 
musiklærer på Søndre Skole/Lynghedeskolen og i Billund kulturskole. 
I Kulturskolen underviser han i fl øjte og klaver ligesom han spiller med i Kulturskolens 
Underholdningsorkester. Desuden dirigerer han kor, er festmusiker og spiller gerne sam-
men med andre i forskellige sammenhænge.
Ulla er til daglig ansat ved Billund kommune hvor hun arbejder som biolog. Ulla har spil-
let fl øjte siden sin ungdom – men har holdt pause en del år. For nogle år siden dukkede 
lysten op til at genoptage fl øjtespillet. Ulla har gået til undervisning hos Birger i en årrække og spiller 
bl.a. i Kulturskolens Underholdningsorkester.
Marianne arbejder hos SKAT i Ribe, og begyndte at spille fl øjte som 33 årig – og har spillet i hen-
ved 20 år – i de fl este år har Birger været hendes underviser. Marianne spiller også i Kulturskolens 
Underholdningsorkester og også gerne i andre sammenhænge i f.eks. kirker og sammen med kor. Vi 
har alle tre stor glæde af at spille sammen – og hygger os meget og der er god tid til at grine og 
have det rart.

Lilli Saunders’ instrument er hendes smukke sangstemme. Lilli har altid haft en stor kærlighed til 
musik, som spænder lige fra kirkemusikken til den rytmiske genre, og hun har sunget lige siden 
hun var barn. Lilli har i fl ere år været kirkesanger i Give, og afl øser ind i mellem i Blåhøj og Filskov. 

Regina Madsen har i en årrække studeret på musikkonservatoriet i Moskva. Kort efter hun kom til 
Danmark begyndte hun at spille i kirker – først Ringive-Langelund, siden Vorbasse, og fra 2008 
har hun været organist ved Blåhøj og Filskov kirker, hvor vi har haft glæde af hendes kunnen. 

Ud over, den smukke og stemningsfulde sang og musik, er der også nogle 
fællessalmer og sange, som bliver serveret med lidt visuelle oplevelser.

Alle sejl er sat, for at det bliver skøn musikalsk oplevelse med fl øjter, 
orgel, klaver og sang. Fri entré

Fortsætter på næste side 〉〉〉〉
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■  SØNDAG DEN 24. NOVEMBER KL. 19.00 
I BLÅHØJ KIRKE

AFTENSANG
Vi holder endnu engang »Aftensang« 
i Blåhøj kirke. En aften hvor vi i de nye 
rammer i Blåhøj kirke »rykker sammen«. 
Ved aftensangen tænder vi levende lys, 
og skaber rum i rummet med plads til ro 
og nærvær. 

ARRANGEMENTER

■ TORSDAG DEN 28. NOVEMBER KL 17.00 I BLÅHØJ KIRKE

»ALLETIDERS HISTORIE« KONCERT-FORESTILLING 
MED LISE PETERSEN OG BAND

EN FANTASIFULD GENFORTÆLLING 
AF JULEEVANGELIET FOR HELE FAMILIEN

Alletiders Historie-koncerten er en musikalsk genfortælling af 
juleevangeliet som på en fi nurlig og fantasifuld måde leven-
degør historien om den allerførste jul. Vi følger Maria og 
Josef på deres rejse mod Betlehem og besøger hyrderne på 
marken, men vi møder også det trætte æsel som bar Maria, 
den glade ko i stalden og vismændenes vadende kameler. 
Alletiders Historie er for alle børn og voksne som kan lide 
jul, musik og en god historie! 

Lise Petersen og hendes band har skrevet den medrivende musik som blander 
alt lige fra pop og jazz til afro- og klezmermusik og Svend Erik Petersen er forfatter til fortællin-

gen og sangteksterne. Medvirkende er Lise Petersen som 
sanger, hendes far Svend Erik som fortæller og et 4-mands 
band bestående Jacob S. Worm på guitar, Jesper Smalbro 
på kontrabas, Jimmi Bech på trommer og Lasse Kobber-
smed på klaver og harmonika. 

VELKOMMEN TIL EN SKØN 
FAMILIEJULEKONCERT! Fri entré

MED LISE PETERSEN OG BAND

EN FANTASIFULD GENFORTÆLLING 
AF JULEEVANGELIET FOR HELE FAMILIEN

Alletiders Historie
juleevangeliet som på en fi nurlig og fantasifuld måde leven-
degør historien om den allerførste jul. Vi følger Maria og 
Josef på deres rejse mod Betlehem og besøger hyrderne på 
marken, men vi møder også det trætte æsel som bar Maria, 
den glade ko i stalden og vismændenes vadende kameler. 
Alletiders Historie
jul, musik og en god historie! 

alt lige fra pop og jazz til afro- og klezmermusik og Svend Erik Petersen er forfatter til fortællin-

w w w . l i s e p e t e r s e n . d k

J u l e e v a n g e l i e t

f o r  b ø r n  i  a l l e  a l d r e

B Ø
R N E B O GN Y  C D  &

flyer1og2_RT.indd   1

21/10/13   20.55

FÆLLES ARRANGEMENT MELLEM: 
SØNDER OMME, FILSKOV OG BLÅHØJ SOGNE
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■ TIRSDAG DEN 3. DECEMBER KL. 19.00 I FILSKOV KIRKE

JULEKONCERT
MED BILLUND PIGEKANTORI

Tirsdag den 3. december kl. 19.00 er der julekoncert i Filskov Kirke med Billund 
Pigekantori, som består af ca. 35 piger fra 3. klasse til gymnasiet, og som ledes af 
organist ved Billund Kirke 
Christine Toft Kristensen.

Pianist Ronnie Flyvbjerg Olesen 
medvirker som akkompagnatør 
ved koncerten.

Fri entré

ARRANGEMENTER

KIRKEBIL i Filskov: 
Dantaxi
Ønsker man at komme til gudstjeneste i Fil-
skov kirke, og ikke har mulighed, for selv at 
komme dertil, kan man ringe til Dantaxi i Bil-
lund 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
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Store Blåkilde
For nylig stod jeg ved Store Blåkilde i Rold 
skov. Ud af undergrunden vælder det med 
frisk, klart vand. Det er en meget betagen-
de oplevelse at se ned gennem det klare 
turkisblå kalkholdige vand og vide, at der 
4 meter nede på sandbunden ud af de 
små vulkanudbrudsagtige bevægelser 
kommer 85 liter vand i sekundet op af jor-
den på dette sted. Nattergalen og en 
mængde andre fugle, der sang overalt om-
kring os, gjorde øjeblikket næsten helligt.

Kirken er en kilde
Det slår mig, at kirken og gudstjenesten 
kan sammenlignes med en kilde. Ord, der 
skaber, hvad de nævner. Fortællinger jeg 
kan hoppe lige ind i og ud af igen med nyt 
mod på livet. Et lille drama, der bringer no-
get større ind i min 
verden. Ude igen på 
den anden side af 
gudstjenesten går 
jeg med en smule 
brød og vin i krop-
pen, der ikke synes 
af så meget, og som 
ikke mætter min fy-
siske sult og tørst, 

men som mætter mig åndeligt. Gennem 
det lille brød og vinen får jeg del i alt, hvad 
Jesus var og er, og jeg mindes om, at op-
gaven i mit liv er at gøre, hvad jeg kan her, 
hvor jeg nu er, tro på Gud og takke ham 
for det hele. Vandet, der øses over Guds-
barnets hoved, ser ud af så lidt, men det er 
kildevand, fordi det ledsages af ordet om, 
at Gud er med det menneske og altid vil 
være en kilde til liv.

Huse til det bedste og det værste
Vi har brug for huse til at rumme det, der 
er større end os, det som overstiger vore 
kræfter og det, som vi er afmægtige over-
for. Vi har brug for steder at komme med 
det bedste i vores liv, og vi har brug for 
steder at komme, når det værste sker. Der-
for kommer vi i kirken, når vi er blevet for-
ældre til små mirakler; når de små mirakler 
snart skal til at klare sig selv; når vi binder 
os til hinanden, og når vi mister nogen, vi 
har elsket. Men også i det daglige liv med 
hinanden er kirken det sted, der rummer 
os med alt, hvad vi er: det bedste i os og 

·  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  · 

 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  · 

Det bedste
og det værste
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det værste. Der er noget sært trodsigt og 
anderledes over de ord, vi hører i kirken. 
Nogle af de ord, vi møder til en gudstjene-
ste, er dem, der bliver læst op fra Bibelen. 
De er gamle og kan godt være svære at 
forstå. Men hver søndag har sit eget tema, 
som i vore kirker siges i starten af guds-
tjenesten, så der skabes sammenhæng. 

Ingen hegn
I Australien holder man ikke får i ind-
hegninger. Man fi nder kilderne med 
vand og viser fårene hen til kilderne, 
så de kan få slukket deres tørst. De fi n-
der snart selv ud af ikke at bevæge sig så 
langt fra kilderne, at de ikke kan fi nde til-
bage. Der er derfor ingen grund 
til indhegninger. Vi har i kir-
ken heller ikke noget 
hegn omkring os, men 
vil gerne vise hen til 
kilden. Man kan derfor 
være kirke på mange 
forskellige måder om-
kring den ene kilde. 

Man kan udtrykke sig på mange forskelli-
ge måder om, hvad det betyder at hente 
næring fra den ene kilde. 

Sognepræst 
Birgitte Refshauge Kjær
Egeris, Estvad, Rønbjerg

Det bedste
og det værste
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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.

■  VIEDE I BLÅHØJ:

 14/6:  Joan Johnsen Haubjerg 
og Vagn Haubjerg

■  DØBTE I FILSKOV KIRKE:

 18/4:  Merle Elisabeth Christensen
 4/5:  Kira Markelova
 4/5.  Artjom Markelovs
 26/5:  Ane Holm Larsen
 26/5:  Sif Holm Larsen
 9/6:  Katrine Møller Mikkelsen
 10/6:  Valdemar Paludan Müller Balslev
 23/6:  Sofi a Meldgaard Kristensen
 23/6:  Valery Meldgaard Kristensen

■  DØDE/BEGRAVEDE I FILSKOV:

 26/4:  Johanne Fryland Petersen
 2/5:  Folmer Vemmelund
 21/5:  Verner Søvang Pedersen
 24/5:  Irena Sidonia Kristensen
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2014
DAG: DATO: MØDE:

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

Torsdag 29-08 IM Familieaften
Mødet starter ca. kl. 19:00

Ved Bent Molbech, 
Forstander på 
Djurslands efterskole

Fredag 06-09 Udendørs vedligehold af mis-
sionshuset. – Kom og hjælp 
med malerarbejde og andet 
vedligehold. Kl. 18:30

Kaffe hos Anne og Erik

Torsdag 12-09 Soldatervenner stævne 
og generalforsamling

Tirsdag 24-09 Kredsmøde i Bække Konfi r-
mandhus kl. 19:30

Ved missionær Simon 
Nielsen, Hvide Sande

Torsdag 26-09 Høstfest
Evt. med fællesspisning

Ved Brian Madsen, 
Missionær, Vejle

Torsdag 10-10 Møde Ved Henning Hollesen
Fritidsforkynder fra Avlum

Torsdag 24-10 Ydermissionsaften Ved Henrik Grove Ras-
mussen, Fremtid & Håb

Torsdag 07-11 Møde Ved Erik Kloster, 
Kollegieleder og lære på 
Det Kristne Gymnasium 
i Ringkøbing

Onsdag 20-11 Kredsmøde i Hejnsvig 
kl. 19:30

Ved Jens Kristian 
Lynderup, Videbæk

Torsdag 21-11 Møde
Tema: »Advent i ord og toner, 
sang og billeder - en aften 
om håb og forventning«

Ved Henning Hansen, 
Give

INDRE MISSION
AUGUST

2019

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

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 NOVEMBER 2019 

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

REDAKTION

GUDSTJENESTER PÅ FILSKOV FRIPLEJEHJEM: 

 4/8: 7. s.e. trinitatis Lukket (henviser til Filskov) 10.30

 11/8: 8. s.e. trinitatis Lukket (henviser til Filskov) 10.30

 18/8: 9. s.e. trinitatis Lukket (henviser til Filskov) 10.30

 25/8: 10. s.e. trinitatis Lukket (henviser til Filskov) 10.30

 1/9: 11. s.e. trinitatis 14.00  Genindvielse Ingen
    af Blåhøj Kirke

 8/9: 12. s.e. trinitatis 09.00 10.30

 15/9: 13. s.e. trinitatis 10.30 (Høstgudstjeneste) 09.00

 22/9: 14. s.e. trinitatis 09.00 10.30 (Høstgudstjeneste)

 29/9: 15. s.e. trinitatis 10.30 09.00

 6/10: 16. s.e. trinitatis Ingen 09.00 (Jaqueline Thiesen)

 13/10: 17. s.e. trinitatis 10.30 (Familiegudstjeneste) ingen

 20/10: 18. s.e. trinitatis Ingen 10.30

 22/10: Kirke til Ingen 17.00 (Hverdagsguds-
  hverdagsbrug  tjeneste for voksne)

 27/10: 19. s.e. trinitatis 10.30 Ingen

 3/11: Allehelgen 14.00 15.30

 10/11: 21. s.e. trinitatis ingen 09.00 (Jackuline Thiesen)

 17/11: 22. s.e. trinitatis 10.30 16.00 Efterårskoncert

 24/11: Sidste søn. i kirkeåret 19.00 (Aftensang) 10.30

 28/11: »Alletiders Historie« 17.00 (Børneforestilling) Ingen
  koncert

 1/12: 1. søndag i advent 10.30 09.00

 8/12: 2. søndag i advent 09.00 (Jacqueline Thiesen) ingen  

August: 29/8 .................................... kl. 10.15
September: 19/9 ............................ kl. 10.15

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

Oktober: 31/10 ................................ kl. 10.15
November: 28/11 .......................... kl. 10.15


