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

Blåhøj Menighedsråd
Formand: Charlotte Borum Nielsen Brun,  
nordby@mvb.net tlf. 3028-0327

Sognemedhjælper  
og kirkesanger 
Sonja Kongsted tlf. 4236-8035

Organist
Regina Madsen tlf. 4275-6476
 
Blåhøj Kirkegård  
Jens-Ejlert Jensen tlf. 2010-3463 
Medhj. Jacob Nielsen tlf. 2178-4255
blaahoejkirke@gmail.com

Kirkeværge ajgoth@live.dk
Jesper Goth tlf. 2325-8979

■  Ønsker man at komme til gudstjeneste i Blåhøj Kirke og ikke 
har mulighed for selv at køre, kan man ringe til Frydensbjerg  
i Brande tlf. 9718 1555 senest en time før gudstjenestens start.

Filskov Menighedsråd
Formand: Jørn Jensen, 
jorn.filskov@gmail.com tlf. 7534-8483

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

Organist
Regina Madsen tlf. 4275-6476

Filskov Kirkegård  
Britt Pedersen tlf. 4096-8035
Medhj. Sonja Kongsted tlf. 4236-8035  
filskovkirke@gmail.com

Kirkeværge ajgoth@live.dk
Jesper Goth tlf. 2325-8979
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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 seneste  
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
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AFSKED
Den 13. marts 1978 blev Jens Ejlert Jensen ansat som den unge 
nye graver ved Blåhøj kirke. Og der er sket mange ting ved kirken 
i de år. i 1996 kom der bl.a. kirketårn på Blåhøj kirke – hvilket be-
tød, at Jens ikke længere behøvede stå udenfor i rusk og regn 
når der skulle ringes og kimes med klokkerne. For nogle år siden 
blev ringningen så automatiseret, hvilket har været en meget stor 
lettelse og hjælp. Jens Ejlert har gennem alle årene været med til 
at sætte sit tydelige præg kirkegården, og har været med til at an-
lægge og omlægge, dér hver der var behov – eller dér, hvor nye 
ideer opstod. F.eks. er urnegravstederne blevet anlagt af Jens Ej-
lert. Og for ca. 10 år siden blev alle forhækkene taget op og i ste-
det blev der lagt granitkanter. Det var et kæmpe arbejde. Men re-
sultatet er blevet meget smukt. Vi har også gennem alle de år 
Jens Ejlert har været ansat ved kirken, hvert efterår og vinter kun-
ne glæde os over de meget smukt grandækkede grave som han 
har været mester for. Hver gren er altid blevet sirligt anbragt.
Jo mange ting er sket siden Jens blev ansat. Men der er én ting 
som ikke har ændret sig i de mange år Jens har haft sin daglige 
gang på kirkegården, og det er den fantastiske måde både kirke 
og kirkegård altid er blevet holdt på. Vi har gennem årene mange 
gange hørt: ”Hvor er det en smuk og velholdt kirkegård!! Og ja – 
det er kirkegården i Blåhøj. Meget smuk og ikke mindst velholdt! 
Og det er skyldes Jens Ejlert Jensen.
Derfor skal der lyde en stor tak for samarbejdet og tro tjeneste 
ved Blåhøj kirke!!

Afsked med graver gennem
            37 og et halvt år

Efter så mange år på den samme arbejdsplads, må det være meget naturligt, 
at man tænker lidt tilbage på årene, der er gået. Det har Jens også gjort, og 
han har gjort sig lidt filosofiske overvejelser i den forbindelse. 

SÅ ORDET ER DIT JENS EJLERT ...

DEN 13. SEPTEMBER ER EN EPOKE SLUT I BLÅHØJ KIRKE  
OG PÅ BLÅHØJ KIRKEGÅRD. DER GÅR VORES MANGEÅRIGE OG  
DYGTIGE GRAVER – OG KIRKETJENER JENS EJLERT JENSEN NEMLIG  
PÅ PENSION EFTER 37,5 ÅRS TJENESTE VED BLÅHØJ KIRKE
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AFSKED
Jeg, Jens Ejlert Jensen, har stillet mig selv 
nogle spørgsmål.

Hvorfor søgte jeg stillingen  
som graver ved Blåhøj kirke i 1978?
Da jeg kun boede 100 m fra kirkegården  
og godt kunne lide at gå og rode i haven, 
syntes jeg, det måske var noget for mig.  
Jeg ringede til min mor, men hun mente 
ikke at det var noget for mig ..... Nu har jeg 
været der i 37 ½ år.

Hvad var noget af det første  
jeg oplevede ved mit nye arbejde? 
Jeg fik udleveret 2 stk. A4 ark papir med 
håndskrevne navne, med de gravsteder, som 
jeg skulle passe. Der i blandt stod der »Uffe 
Cykelhandler«. Jeg anede ikke hvem det var, 
men fandt ud af, at han hed Jens Jeppesen!!

Blomster - anlæg - gran -  
grandækning - kirkegang, ting jeg  
forbinder med det?
Jeg kendte ikke navne på de forskellige 
blomster, så det var en udfordring. Jeg hav-
de jo heldigvis en god læremester i Jørn 
Bach Nielsen fra Filskov Kirkegård. Han 
lærte mig bl.a. at lægge gravsteder an og 
grandække dem. Til at begynde med var 
Jørn og jeg selv i skoven, for at klippe pyn-
tegrøn til graverne. Jeg har altid været glad 

Afsked med graver gennem
            37 og et halvt år

Efter så mange år på den samme arbejdsplads, må det være meget naturligt, 
at man tænker lidt tilbage på årene, der er gået. Det har Jens også gjort, og 
han har gjort sig lidt filosofiske overvejelser i den forbindelse. 

SÅ ORDET ER DIT JENS EJLERT ...

for at komme i kirke, så kan jeg lade tan-
kerne flyve og lade op til næste dag.

Hvad er det bedste ved arbejdet  
som graver?
Det bedste er, at man kan gå ude i der fri-
ske luft, helst i solskin. Pusle om de små 
»haver«. Jeg nyder de forskellige årstider.

Hvad er det mest sure ved mit arbejde?
At grandække 4 uger i regnvejr!!

Hvad kommer jeg til at savne  
når jeg holder? 
Mine gode kollegaer og dem, som kommer 
på kirkegården og får en lille snak.

Hvad glæder jeg mig til,  
når jeg holder med at arbejde?
Vi har en stor have, hvor jeg kan bruge 
masser af tid. Og jeg glæder mig til at skul-
le på camping med »lille mor«.

Jens Ejlert Jensen

Efter gudstjenesten i Blåhøj kirke 
den 13. september, er der  

afskedsreception i Blåhøj Multihus.
Blåhøj Menighedsråd
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Blåhøj kirke
– nu med hjemmeside!!

GÅR DU i 2. KLASSE OG OPEFTER 

OG ER DU GLAD  
FOR AT SYNGE 

Kirkebladet bliver stadig omdelt, men nu 
kan du også se, hvad der sker i din kirke 
på: www.blåhøj-kirke.dk

– og har du lyst til at synge sammen med andre  
– så har du muligheden nu  

– da børnekoret ved Blåhøj kirke starter op igen efter sommerferien. 

Børnekoret er for alle sangglade børn fra 2. klasse og op. 

Vi synger en masse forskellige sange og salmer – nye og gamle, og ind i mellem 
skal vi synge ved gudstjenester og medvirke til forskellige arrangementer.

Vi øver i konfirmandstuen om tirsdagen kl. 14.30. Første gang er tirsdag den 1. sept.

DET ER KANON!!  - KOM OG VÆR MED.

                 Hilsen 
                  Regina Madsen, 

                  organist ved Blåhøj og Filskov
                  Tilmelding: 42 75 64 76
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Sonja Kongsted
ansat som ny 
gravermedhjælper  
på Filskov kirkegård,  
samt i en nyoprettet kombinationsstilling

Sonja Kongsted er et velkendt og vellidt an-
sigt ved Blåhøj og Filskov kirker, da hun si-
den 1994 har været kirkesanger i Blåhøj, og 
siden 2009 ligeledes har sunget i Filskov. 
Hun har altså 21 års erfaring ved kirkerne.
Alligevel byder 2015 på noget nyt for Sonja, 
da Filskov menighedsråd i samarbejde med 
Blåhøj menighedsråd pr. første april 2015, 
har ansat hende som ny gravermedhjælper 
på Filskov kirkegård, hvor hun indgår i tæt 
samarbejde med vores graver Britt Pedersen. 
Samtidig med det, er Sonja ansat i en nyop-
rettet kombinationsstilling som: Sognemed-
hjælper (gældende i både Blåhøj og Filskov), 
kirkesanger (gældende både i Blåhøj og Fil-
skov), samt kirketjener (pt. kun i Filskov). Dvs. 
at det fremover er Sonja, som varetager alle 
opgaver inde i kirken, og vil være tilstede ved 
kirkelige handlinger. Britt Pedersen får der-
med flere timer ude på kirkegården. Desuden 
vil Sonja som sognemedhjælper være med i 
undervisningen af minikonfirmander i Blåhøj 
og Filskov.
Vi er rigtig glade for at byde Sonja velkom-
men i en større ansættelse end tidligere, og 
håber du bliver rigtig glad for at lægge dine 
kræfter her sammen med os.

Om sin nye ansættelse skriver Sonja: 
D. 1. april havde jeg den store glæde, at til-
træde en kombineret stilling ved Filskov og 

Blåhøj kirker, som kir-
kesanger, kirketjener, 
sognemedhjælper og 
gravermedhjælper.
Jeg har arbejdet som 
deltids kirkesanger i 
Blåhøj siden 1994 og 
i Filskov siden 2009, 
så jeg kender jo lidt til 
sognene og kirkerne, 
og sætter stor pris på 
samarbejdet med 
både kollegaer og 
menighedsråd.
Fra 2010 til 2012 tog 
jeg (sideløbende med 
mit arbejde) kirkesan-
ger uddannelsen ved Løgumkloster Kirkemu-
sikskole, og her tændtes lysten til at få et 
fuldtids arbejde ved kirken.
Jeg er uddannet pædagog og har arbejdet 
som sådan for Ikast-Brande kommune siden 
1989. De seneste 8 år ved »Uhrskovens bør-
nehave« i Uhre.
Jeg er gift med Jens Erik, vi bor i Brande, og 
vi har tre voksne piger, som alle bor i Århus.
Jeg føler mig rigtig godt modtaget i mit nye 
job, og jeg glæder mig meget til at lære alle 
jobbets nye facetter at kende.

Med venlig hilsen:
Sonja Kongsted
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Det er selvfølgelig reklamer, jeg taler 
om. Feriereklamer til os solhungrende 
vinterblege mennesker, der alle lokker 
med deres smukke billeder af kridhvi-
de sandstrande, solskin og blåt vand 
i lækre swimmingpools. Glade børn 
og forældrenes lykkelige ansigtsud-
tryk, stråler om kap på siderne med 
ord som: »ægte græsk feriestemning 
på Kreta eller Rhodos med all inclusi-
ve. Eller kom til Mallorca, all inclusive 

All inclusive indgår
DE VÆLTER IND ALLE STEDER. 
I MIN POSTKASSE LIGGER DE, 
SPAMMER MIG I MIN MAILBOX, 
PÅ MIN FACEBOOKSIDE OG  
PÅ MIT TV. DET BLOT FOR,  
AT NÆVNE DE MEST SYNLIGE. 
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Den giver os, at vi altid har et sted at gå 
hen med alt, hvad vi har gjort forkert, el-
ler ikke har fået gjort, og fortryder. Gud 
tager altid imod os. Og hver enkelt af os 
kan henvende os til ham med vores 
angst, frustrationer og ikke mindst med 
vores glæde og taknemmelighed. Når vi 
modtager Jesu legeme og blod i nadve-
ren, indgår vi i et fællesskab med ham og 
med hinanden. Og når vi rejser os fra 
nadverbordet, og sætter os tilbage på 
kirkebænken, går vi som frie mennesker 
opfyldte af Guds kærlighed, nåde, tilgi-
velse og fred. 

I kirken betyder all inclusive også, at alle 
er inkluderet, at alle må deltage i guds-
tjenesten og altså også i nadveren. Ingen 
er udelukket, uanset hvem vi er, og hvor-
dan vores liv har formet sig. Alle er vi 
berettiget til at få Guds nåde, liv og kær-
lighed.

Det er all inclusive!!

All inclusive indgår
indgår, så spis og drik alt, hvad du kan i 
14 dage. Vi har tænkt på det hele, du skal 
bare komme«. Og ja, man får lyst til at 
tage det store dyk i lommen og hoppe 
på det næste fly sydpå. Tænk, at ligge 
der i solen ved poolen, hvor nogen alle-
rede har tænkt på det hele. Jeg lader mig 
i hvert fald gerne lokke, for det er der 
ikke meget, der kan måle sig med.

Og dog så alligevel. For når vi går i kirke 
om søndagen, så modtager vi også et 
måltid, hvor all inclusive indgår. Vi kalder 
det for nadver. Måske vil nogen mene, at 
der ikke er meget all inclusive over dette 
sparsommelige måltid, der oftest blot be-
står af en lille bid brød og en sjat vin.
 
Men det er en fejl. Præst og professor i 
teologi Regin Prenter sagde det således:  
»i nadveren får vi rejsekost til livets vej« 
og det er da ikke så lidt! For til trods for 
nadverens beskedne størrelse, så giver 
den ikke desto mindre næring til livet. 
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babysalmesangs- 
gudstjenesteBilleder fra 
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til Viborg
Konfirmandudflugtbabysalmesangs- 

gudstjeneste
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3.maj - 10.maj

Konfirmation
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3.maj - 10.maj

Konfirmation
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ARRANGEMENTER
■ SØNDAG DEN 21. JUNI KL. 14.00 I BLÅHØJ PRÆSTEGÅRDSHAVE

 SOMMERFEST 

SOL-SOMMER-TELT-SJOV
Traditionen tro skydes sommerferien i gang  
med en festlig sommerfest i præstegårdshaven. 

I år får vi besøg af »Kirketeatret« som giver os en sjov og festlig 
rap og musical teaterforestilling: »Splejsen og kæmpen«. Det er en 
dramatisering af fortællingen om David og Goliat, hvor den 
lille David spilles af bugtalerdukken David, mens skuespiller 
Jens Jødal tager sig af alle de øvrige roller. 
Jødal vil opføre historien om David og Goliat sammen med 
både børn fra publikum og den frække bugtalerdukke David, 
som ingen – måske lige med undtagelse af kæmpen Goliat – 
kan lade være med at holde af. Men David har sin egen ide om forestillin-
gen og gør sjældent helt, hvad der forventes af ham.
Goliat spilles af en kloning af Jødal og en dukke, der alt inkl. bliver ca. 2,85 
meter høj! 
I fællesskab formidler skuespilleren og bugtalerdukken den oprindelige historie om den 
musikalske fårehyrde David, der bliver optaget i kongens hof og pludselig havner i en 
tvekamp på liv og død med den gigantiske kriger Goliat.
Det er en spændende og humoristisk forestilling, der blander teater, bugtaling og rap-
musik, og hvor forestillingens publikum ikke får lov at sidde stille ret længe ad gangen..
Efter teaterforestillingen er der kaffe, kage og softice i teltet – og dagen byder desuden 
på et en skattejagt/ et oplevelsesløb baseret på teaterforestillingen.

Så alt i alt er der lagt op til en super festlig søndag og en alle tiders optakt til sommerferie. 
KOM OG VÆR MED!!

■ TORSDAG DEN 25. JUNI KL. 14.30 I FILSKOV KIRKE

GUDSTJENESTE MED ALTERGANG
FOR FILSKOV FRIPLEJEHJEM OG PENSIONISTER 
I samarbejde med Filskov Friplehejhjem afholdes der en guds-
tjeneste for alle beboere på Friplejehjemmet, samt alle interes-
serede pensionister i Filskov.  
Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådet på en kop kaffe på Friplejehjemmet. 
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ARRANGEMENTER
■ TIRSDAG DEN 1. SEPTEMBER KL. 17.00

SPAGHETTIGUDSTJENESTE  
I FILSKOV KIRKE
Arrangementet er for alle i Filskov og Blåhøj.

■ TIRSDAG DEN 8. SEPTEMBER KL. 19.00 I BLÅHØJ MULTIHUS

SOGNEAFTEN MED LONE HERTZ 
»Livskvalitet – Og hvad det så er …«
•  For Lone Hertz skifter dette begreb betydning hos de 

forskellige kulturer, religioner, nationer, mennesker, 
aldre, ja, sommetider fra dag til dag, nemlig når skæb-
nen griber ind i vores liv – og hvad følger så deraf?

•  For Lone Hertz personligt er livskvalitet identisk med 
konstant at søge forandringen til det gode, at gro som 
menneske, at kunne skabe lys og glæde i sig selv – og 
især hos vore børn. Vi må give børnene en åndelig 
substral, så de kan blive »grønne« mennesker og ikke mindst  
præget af den kristne etik.

•  Vi voksne kan lappe på os selv, men det er vores børn og unge,  
som grundlæggende kan – og må – forandre verden til det bedre.

 Entré: 150 kr. inkl. kaffe. 
 Billetter kan købes hos købmanden i Filskov fra den 1. august.

■   SØNDAG DEN 13. SEPTEMBER EFTER GUDSTJENESTEN KL. 10.30  
I BLÅHØJ KIRKE

AFSKEDSRECEPTION 
Da Jens Ejlert Jensen, efter 37,5 års ansættelse stopper som 
graver/kirketjener ved Blåhøj Kirke, inviterer Blåhøj Menigheds-
råd til afskedssammenkomst i Blåhøj Multihus,  
søndag den 13. september efter gudstjenesten kl. 10.30 i Blåhøj 
Kirke.
Tilmelding til Henry Kristensen senest den 3. september  
på tlf. 21 64 22 10 – eller mail: henrykristensen@gmail.com 

Blåhøj Menighedsråd

■
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PRÆSTENS  S IDE  ·  PRÆSTENS  S IDE  ·  PRÆSTENS  S IDE  ·  PRÆSTENS  S IDE  ·  PRÆSTENS  S IDE 

Jeg er træt af de ti bud. Rigtig træt. Aller-
helst så jeg dem slettet fra den udgave af 
Biblen vi bruger i Folkekirken. 

Jeg er generelt skeptisk over for lister, der 
i tre, fem eller ti punkter forklarer, hvor-
dan man får en flad mave, et harmonisk 
ægteskab, velopdragne børn eller en 
sund økonomi!! For livet er som regel 
langt mere kompliceret end det fremstår i 
sådanne hurtige tjeklister. Det gælder ikke 
mindst i forhold til Gud og vores med-
mennesker: Der kræves faktisk noget an-
det og mere af os, end at vi kan overhol-
de de ti bud.

Livet handler om at elske Gud og med-
mennesket... altså at elske livet, tage imod 
det, nyde det, dele det med hinanden. Og 
hvordan man gør det, det må de fleste 
kæmpe et helt liv med at finde ud af.
Så hvor gode de ti bud end synes at 
være, så er der fare for, at de skader 
mere end de gavner. For når der nu er ti 
bud, så kan man så nemt forledes til at 

tro, at når bare man overholder dem, så 
har man gjort, hvad man skal: Så er man 
et godt menneske. Punktum. 

Men så bliver de ti bud en smutvej eller 
en sovepude, der hjælper os til at flygte 
uden om de mange væsentlige og van-
skelige opgaver, der ligger foran os.

For der står jo intet i de ti bud om, at vi 
måske bør slå den gamle nabokones 
græsplæne, hvis hun har ondt i ryggen. 
Der står intet om at tale pænt til hinan-
den, om at give børnene tid og opmærk-
somhed i stedet for at blæse derudaf i 
karrierejagten. Der står intet om CO2 
kvoter, kontanthjælp, kirkegang eller 
hvordan vi skal behandle dem, der holder 
med det andet fodboldhold. Og det er jo 
alt sammen også en del af virkeligheden. 

De ti bud hæver sig fra fortiden som ti 
løftede pegefingre, der med trusler om 
voldsom straf belærer os om, hvordan 
»gode, gudfrygtige mennesker skal opføre 

Jeg er  
træt af de ti bud ...

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  
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PRÆSTENS  S IDE  ·  PRÆSTENS  S IDE  ·  PRÆSTENS  S IDE  ·  PRÆSTENS  S IDE  ·  PRÆSTENS  S IDE 
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sig«. Men ti bud kan ikke lære os dette. 
End ikke de hundredvis af bud, som visse 
jøder og muslimer lever efter, kan rumme, 
hvordan vi bør leve som mennesker med 
Gud og hinanden. End ikke de tusindvis 
af paragraffer, hvormed vi har indrettet 
vores demokrati kan rumme det. 

For den måde vi mennesker bør leve med 
hinanden på bør styres af noget andet og 
mere end bud og regler. Det forstod Je-
sus. Og derfor sagde han, da han blev 
spurgt, hvilket af de mange bud, der var 
det vigtigste: Der er kun ét bud, nemlig 
det dobbelte kærlighedsbud. Det lyder: 
Du skal elske Gud, og du skal elske dit 
medmenneske, lige så meget som du el-
sker dig selv.

Så enkelt: Kun et bud. Men hvilket bud! 
Så uendelig svært at efterleve. Langt van-
skeligere, end hvis der var tusinde bud; et 
til enhver livssituation. For det at leve 
med det ene, kristne bud kræver vores 
nærvær i hvert øjeblik. Her kan man nem-

lig ikke med selvtilfredshed tjekke af én 
gang for alle. Her bliver vi aldrig færdige. 
Her er ingen nemme genveje.

For hvad betyder det i den givne situati-
on, at jeg skal elske mit medmenneske? 
Der findes ingen endelig facitliste. Der 
findes vores hjerte, Guds kærlighedsbefa-
ling og vores evne og vilje til at gøre det, 
vi ved, der skal gøres.

Derfor er det vigtigste i dit parforhold 
ikke, at du overholder det sjette bud, men 
at du overholder Jesus ene bud. Det er 
ikke godt nok, at du ikke »bryder ægte-
skabet« i en eller anden kulturbestemt, 
moralsk forstand, hvis du samtidigt sviner 
din partner til verbalt, eller slår hende el-
ler kuer ham eller glemmer, hvad du sag-
de ja til og lovede en gang, eller kører dit 
eget løb uden blik for den andens ønsker 
og behov. For det er dem, det handler 
om, og det er slet ikke så lidt endda.

Af sognepræst 
Morten Skovsted, Hjorthøj

Jeg er  
træt af de ti bud ...
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■  DØBTE I BLÅHØJ:
 1/2:  Signe Husum  

Skærlund Majlund Sørensen
 5/4: Lærke Aarøe Martens

■  DØDE/BEGRAVEDE I BLÅHØJ:
 2/4:  Birger Sørensen
 5/4:  Johanne Marie Jørgensen
 7/4:  Erling Donslund
 8/4:  Hans Thorvald Pedersen

KIRKELIGE HANDLINGER

SIDEN SIDST
KIRKELIGE HANDLINGER

■  DØBTE I FILSKOV:
 1/3:  Luna Lykke Nielsen
 29/3:  Noah Bredvig Sandfeld
 29/3:  Loui Lyhne Jakobsen
 29/3:  Emil Jæger Teglgaard Eriksen
 5/4:   Elina Burgdorf  

Guldager Damgaard
 12/4:  Erik Schmidt
 24/5:   Asger Burgdorf  

Guldager Rosenberg

■  VIEDE/VELSIGNEDE I FILSKOV:
 23/5:  Susanne Dagny Danielsen  

og Per Christiansen

■  DØDE/BEGRAVEDE I FILSKOV:
 23/1:  Sonja Kristine Sloth
 7/3:  Børge Lage
 19/3:  Esther Bundgaard Lauridsen
 23/3:  Dinna Skovbjerg Bjerg
 8/4:  Johannes Antonsen
 14/4:  Erik Skjoldborg Østergaard
 14/4:  Herluf Børge Jensen Frøkiær
 11/5: Anna Nielsen
 13/5: Edith Sørensen
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2014
Dag: Dato: Møde:

Onsdag 03/6 Grindsted IM invitere til møde i »Kronen«, Grindsted:
»Biblen live« ved Klaus Højgaard Laursen.
Recitation af Joels bog.  

Entre pris: 50,-kr.

Tirsdag 23/6 Sankt Hans  
i samarbejde med kroen.
Mere info følger

Taler: Jens Kristian Plougmann

Juli måned Sommerferie

Torsdag 20/8 Opstart efter sommerferie
Mødes kl. 18:30.  
Medbring selv kød,  
service og drikkevare.

Hos Heine og Asta Jakobsen,  
Brunbjergvej

Mandag 27/8 Møde Robert Bladt, Ødsted,  
generalsekretær i KFS og 
præst i valgmenigheden 
Broen i Vejle

Torsdag 10/9 Soldatervenner Soldaterhjemsleder  
Kurt Benthin Nielsen, 
Borris

Torsdag 17/9 Høstfest og Familieaften 
ved IM.  
Kl. 18:00 med fælles-
spisning

Taler: BDM, Signe Langdahl, 
tidligere vollontør, Grindsted. 
Der vil være Indsamling  
til IM og BDM

Mandag 30/9 Kredsmøde:  
Tema undervisning  
i Hejnsvig

ved sognepræst 
Jørgen Johansen

Torsdag 08/10 Møde ved Finn Andersen, 
fritidsforkynder

INDRE MISSION
JUNI 

2015

JULI

AUTUST 

SEPTEMBER 

OKTOBER 

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 2015  

skal afleveres i begyndelsen af september 2015 til redaktionen, gerne pr. mail: ken@km.dk
REDAKTION

 7/6:  1. s.e.trinitatis 10.30 09.00
 14/6:  2. s.e.trinitatis 09.00 10.30
 21/6:  3. s.e.trinitatis 14.00 Sommerfest 09.00
 28/6:  4. s.e.trinitatis 09.00 (Lasthein) Ingen
 5/7:  5. s.e.trinitatis Ingen 09.00 (Lasthein)

 12/7:  6. s.e.trinitatis 10.30 Ingen
 19/7:  7. s.e. trinitatis Ingen 10.30
 26/7:  8. s.e.trinitatis 10.30 Ingen
 2/8:  9. s.e.trinitatis ingen 09.00 (Lasthein)

 9/8:  10. s.e.trinitatis 09.00 (Lasthein) Ingen
 16/8:  11. s.e.trinitatis Ingen 09.00 (Lasthein)

 19/8:  konfirmandstart Ingen 19.00
 20/8:  Konfirmandstart 19.00 Ingen
 23/8:  12. s.e.trinitatis 09.00 10.30
 30/8:  13. s.e.trinitatis 10.30 09.00
 6/9:  14. s.e.trinitatis 19.30 10.30
 13/9:  15. s.e.trinitatis 10.30 19.30
   (Afsked med graver)

 20/9:  16. s.e.trinitatis 09.00 10.30
    (Høstgudstjeneste)

 27/9:  17. s.e.trinitatis 10.30 09.00
   (Høstgudstjeneste)

 4/10:  18. s.e.trinitatis 09.00 (Lasthein) Ingen
 11/10:  19. s.e.trinitatis 10.30 09.00

 Gudstjenester på Filskov Friplejehjem:  
Torsdag den 25. juni kl. 14.30 i Filskov kirke 

Tirsdag den 25. august kl. 15.00 på Filskov friplejehjem 
Tirsdag den 22. september kl. 15.00 på Filskov friplejehjem


