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ÅRGANG
17...
– bygget af levende
sten
Kirken

Februar
Marts
April
Maj

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

Filskov Menighedsråd
Formand: Jørn Jensen,
jorn.filskov@gmail.com

tlf. 7534-8483

Kirkesanger
Sonja Kongsted

tlf. 9718-0602

Kirkesanger
Sonja Kongsted

tlf. 9718-0602

Organist
Regina Madsen

tlf. 8174-1355

Organist
Regina Madsen

tlf. 8174-1355

tlf. 2010-3463
tlf. 2178-4255

Filskov Kirkegård
Britt Pedersen
filskovkirke@gmail.com

Blåhøj Kirkegård
Jens-Ejlert Jensen
Medhj. Jacob Nielsen
blaahoejkirke@gmail.com

Kirkeværgeajgoth@live.dk
Jesper Goth
tlf. 2325-8979

Kirkeværgeajgoth@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.

2

tlf. 4096-8035

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 seneste
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 2015 510 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 som hidtil,
hvor der aftales tidspunkt for den kirkelige handling.
Dødsanmeldelsen vedlægges afdødes navne- eller
dåbsattest, evt. vielsesattest med ægtefællens dåbseller 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.
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Blåhøj Filskov

Konf irmation
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BLÅHØJ den 3. maj kl. 10.00
1.

3.

5.

7.

■ 1. 	Laura Borg Bruun
Buelundvej 5, Blåhøj, 7330 Brande
■ 2.	Alexander Haugaard Jensen
Sdr.Ommevej 52, Blåhøj, 7330 Brande
■ 3.	Janni Ladefoged Jensen
Sdr.Ommevej 90, Blåhøj, 7330 Brande
■ 4.	Patricia Trisse Hundebøl
Mandix Kristensen
Stationsvej 14, Blåhøj, 7330 Brande
■ 5.	Mathias Hygum Pedersen
Storegade 34, 7330 Brande
■ 6.	Gustav Sommer
Stigbjergvej 6, Blåhøj, 7330 Brande
■ 7.	Peter Jøker Trachsel
Præstegårdsvej 9, Blåhøj, 7330 Brande
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af nye konfirmander
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FILSKOV den 10. maj kl. 10.00

1.

3.

5.

7.

9.

11.

13.

15.

17.

■ 1. 	Stinne Pårup Adelsbøll
Engdraget 5, Filskov, 7200 Grindsted
■ 2.	Marie Noe Andersen
Kirkehusvej 8, Filskov, 7200 Grindsted
■ 3.	Nikolai Flensborg Andersen
Omme Landevej 10 st., Filskov, 7200 Grindsted
■ 4.	Rasmus Bonde Bridstrup
Bredsten Landevej 202, Filskov, 7200 Grindsted
■ 5.	Jonas Runalvsson Guttesen
Stationsvej, Filskov, 7200 Grindsted
■ 6.	Mads Haugaard Hviid
Blåhøj Kirkevej 41, Blåhøj, 7330 Brande
■ 7.	Karoline Marie Jacobsen
Hjortlundvej 2c, Filskov, 7200 Grindsted
■ 8.	Magnus Thorbjørn Haugstrup Jensen
Omme Landevej 30, Filskov, 7200 Grindsted.
■ 9.	Stephanie Maria Cecilie Johansen
Roque Martinez, Blæsbjergvej 7, 7323 Give
■10.	Natalie Rødtness Junge
Brunbjergvej 68, Filskov, 7200 Grindsted
■11.	Johannes Rix Lind
Gyvelvænget 18, Filskov, 7200 Grindsted
■12.	Liza Lindbjerg
Højvang 13, 7323 Give
■13.	Laura Linde
Krohaven 2, Filskov, 7200 Grindsted
■14.	Tobias Linde
Krohaven 2, Filskov, 7200 Grindsted
■15.	Anders Aagaard Nielsen
Sønderbro 10, 7260 Sdr. Omme
■16.	Chris Carstens Pedersen
Åbrinken 3, Filskov, 7200 Grindsted
■17.	Patrick Raksafa Steffensen
Gyvelvænget 29, Filskov, 7200 Grindsted

2.

4.

6.

8.

10.

12.

14.

16.
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Se her for

SÅ ER VI KLAR MED EN NY S
Forløbsoversigt
vinter/forår 2015
Onsdage kl. 9.00-9.45
(kaffe og te bagefter)
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orældre!!

Y SÆSON med
»Baby Salmesang«
i Blåhøj/Filskov kirker
UGE 8 Onsdag d. 18. februar
Filskov kirke
UGE 9 Onsdag d. 25. februar
Blåhøj kirke
UGE 10 Onsdag d. 4. marts		
Filskov kirke
UGE 11 Onsdag d. 11. marts
Blåhøj kirke
UGE 12 Onsdag d. 18. marts
Filskov kirke
UGE 13 Onsdag d. 25. marts
Blåhøj kirke
UGE 14 Onsdag d. 1. april
Ingen undervisning
(påskeferie)
UGE 15 onsdag d. 8. april
Filskov kirke
UGE 16 Afslutning d. 12. april
	med Babysalmesangsgudstjeneste i Filskov kirke

Babysalmesang er en intens og positiv musikalsk oplevelse i kirken for de mindste
børn (0-1 år) og deres forældre eller bedsteforældre.
Med salmesang, musik og enkle rekvisitter,
skaber vi sammen en musikalsk stund,
hvor sanserne bringes i spil. Kirkens smukke rum danner ramme om en tryg og rolig
oplevelse hvor glæden og nærværet er i
centrum.
Underviser er Julie Wieland, som læser på
Syddansk Musikkonservatorium på linjen:
»Musikpædagogisk Brobygning« med to specialer:
Rytmisk sang og grundlæggende musikpædagogik. Jule har musikken
som sin passion både
professionelt og i sin fritid.

Tilmelding til: J ulie Wieland på
telefon 25 66 80 93
7

PRÆSTENS SIDE · PRÆSTENS

»Jeg vil ha‘

well-ness!«

I en reklame ser man en kvinde, der i fortvivlelse over sin havarerede bil, råber »Jeg
vil ha’ well-ness!«
Det er hun ikke alene om! Det er helt i
pagt med tiden, at vi vil have større velvære. Tilværelsen skal på ingen måde yde
modstand.
Der reklameres med stole, der »giver den
helt rigtige støtte og størst mulige komfort«
og som stilles, så vi også velbehageligt kan
sove i dem, hvis underholdningsprogrammerne ikke underholder os godt nok.
Der sælges tykke house-coats til well-nessaftenerne, hvor vi kan få mudder- eller
chokoladebade; og hvor vi bliver forkælet
»fordi vi fortjener det«.
Livet skal yde os maksimalt velvære. Det lidelsesfri liv skal sættes i system. Det gælder også på det psykiske og åndelige plan.
Når jeg får dårlig samvittighed, så er wellness-tanken, at det er synd for mig. Så
strategien er her, at min samvittighed skal
ændres, så den bedre passer til mest-komfort-til-mig-livsstilen.
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Gudstjenesten bør også indrettes efter mit
behov. Der må ikke være noget, jeg skal
anstrenge mig for at forstå eller undres
over; og gudstjenestens budskab skal
være, at jeg i bund og grund er et godt
menneske, og at jeg efter et liv i well-ness
her, kan forvente endnu større well-ness
hisset!
Vel er det overdrevet! Og vel er det et fortegnet billede! Men alligevel…..
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Hvor er det levede liv henne i den tilværelsesforståelse? Det liv, der får os til at grine
og græde? Det liv, der giver os rynker og
ar både udvendig og indvendig? Det liv,
hvor vi i engagement og fællesskab glemmer os selv for et højere mål eller en vigtig
opgave, og hvor ting lykkes og mislykkes?
Det liv, der gør os til mennesker?
Den sunde samvittighed skal ikke være en
dulmende lænestol med høj komfort. Den
skal være pæcis så ubehagelig, at den får
os op af stolene, får os til at tænke os om
og handle!
Når jeg går i kirke, skal jeg gerne gå lidt
gladere hjem, end da jeg kom. Ikke fordi
jeg har fået åndelig udglattende well-ness.

PRÆSTENS

SIDE

·

Men fordi jeg kunne komme her med hele
mit bøvlede liv, få det sat ind i et større
sammenhæng, Guds sammenhæng; og
fordi jeg kan gå fra kirke med Guds tilgivelse over mit alt andet end velplejede liv.
Det er derfor kirkebænkene er så udmærkede: her sidder vi sammen; jeg sidder ikke
bare for mig selv. Her kan jeg falde til ro.
Men samtidig er kirkebænkene ikke så magelige at jeg kan sidde der alt for længe.
De er katapultsæder, som sender mig ud i
livet; ud i det bøvlede, anstrengende, velsignede liv.
Tine Illum
Sognepræst, Sdr. Bjert

PRÆSTENS

SIDE
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ARRANGEMENTER
■ ONSDAG DEN 28. JANUAR KL. 17.00-18.00 I FILSKOV KIRKE

SALMEMARATON
I oktober 2014 søsatte Grene provsti et »sogneoverskridende projekt«, da man besluttede at indlede »Salmemaraton«
hvor man på skift mødes i provstiets forskellige kirker over
en periode på knapt 1½ år. Den 28. janaur er turen kommet til Filskov kirke.
Formålet er mangesidigt:
• At genskabe et syngende folk
• At opleve de fine kirkerum og forskellige orgler
• At forny bekendtskabet med gamle salmer og opnå fortrolighed med nye
• At synge af karsken bælg i max. 3 kvarter
• At få hilst på hinanden over en kop kaffe
Salmemaraton kræver hverken tilmelding eller forberedelse – kun sangglæde!
Vi synger os igennem salmebogens temaer. For den der har tid, vil det være en præstation at kunne sige: Jeg har gennemsunget hele salmebogen.
Man mødes hver anden uge om onsdagen i én af provstiets kirker. Man behøver ikke
komme hver gang.
Men kom og syng salmer af hjertet!

■ SØNDAG DEN 8.FEBRUAR KL. 19.30 I BLÅHØJ KIRKE

AFTENSANG
Vi holder vi endnu engang »Aftensang« i Blåhøj kirke.
En anderledes gudstjeneste, hvor »vi rykker sammen«.
Aftensangen vil typisk foregå øverst i kirken, hvor vi placerer
stole og tænder levende lys, og skaber et »rum i rummet« med
plads til ro, nærvær og eftertanke. Stilheden vil også være en vigtig del af disse aftener.
Arrangementets varighed er max. 30 min.

■ SØNDAG DEN 15. FEBRUAR KL. 10.00 I BLÅHØJ HALLEN
MED EFTERFØLGENDE TØNDESLAGNING

■ SØNDAG DEN 22. FEBRUAR KL. 14.00 I FILSKOV KIRKE,
MED EFTERFØLGENDE TØNDESLAGNING

FASTELAVN

(Bemærk dato for fastelavnsgudstjeneste i Filskov kirke.)
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ARRANGEMENTER
■ TORSDAG DEN 19. FEBRUAR KL. 19.00 I FILSKOV KIRKE

FILMAFTEN I FILSKOV KIRKE
Vi gentager succesen og holder »biograf« i kirken for 6. klasse
og op efter for alle interessere børn og unge i Blåhøj og Filskov.
Denne gang skal vi se filmen »En flænge i himlen« en barsk, rørende og livsforelsket fortælling om udødelighed og alt det største og smukkeste i livet.
Hazel har i 4 år været alvorligt kræftsyg og er tit ved at opgive håbet. Men mødet med Augustus, der også har en kræftdiagnose, skal
vise sig at vende op og ned på alting. Hazel bliver forelsket for allerførste gang og ser med et helt anderledes på sygdom, liv og død.
Vi sørger for den rette biografstemning med popcorn og sodavand. - Arrangementet er gratis.

Tilmelding senest d. 16. februar til Torsdagsklubben, Anne Dahl Stougaard, tlf. 25 32 76 87
eller Karin Engmarksgaard, tlf. 75 34 50 61.

■■ 
 TIRSDAG DEN 24. FEBRUAR KL. 19.30 I CAFETERIET I VIADUKT HALLEN

SOGNEAFTEN
»Kristendom – hvad er det«?
Ved seminarie lektor og cand. teol. Henrik Bækgaard.
Kan kristne tro på reinkarnation? Kan kristne gå i krig? Kan kristne slå sig løs i dette
liv, eller skal man vente på det kommende? Kan kristendommens treenighed forstås?
Kan en etik være kristen? Kan en kristen være fundamentalist? Kan kristendommen
forstås, eller kræver kristendommen, at de troende kobler hjernen fra? Og kan man
lave menneske-kopier med kristen velsignelse?
Spørgsmålene er mange og svarene endnu flere, når vi spørger, hvad kristendom er.
Aftenen bliver derfor lang i den forstand, at vi kommer langt omkring – i biblen, i kirkehistorien, i teologien. Men den bliver forhåbentlig også høj og dyb – for kristendommen
henter kraft i højden for at komme i dybden med tilværelsens grundlæggende spørgsmål.
Udover bibelske tekster tager foredraget livtag med nogle markante kristne skikkelsers
bud på, hvad kristendom er f.eks. Luther, Grundtvig, Kierkegaard og Løgstrup.
Emne-opdelt citat-samling kan evt. udleveres.
Henrik Bækgaard har været sognepræst gennem 11 år fra 1982-1993. Siden 1993
har han været ansat som lektor på UC Syddanmark, læreruddannelsen i Haderslev.
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ARRANGEMENTER
■ SØNDAG DEN 1. MARTS KL. 16.00 I BLÅHØJ KIRKE

KIRKEKONCERT MED DUOEN »THE CHAIN«
ved Marta Kocon violin og Joanna Stroz vibrafon
Navnet »The Chain« stammer fra et værk af polsk komponist
Lutoslawski og betyder led/forbindelser, i dette tilfælde musikforbindelser mellem genre og musikstykker.
Ved koncerten vil der blive spillet et udvalg af musikstykker
som spænder fra Chopins Mazurkas, specielt arrangeret til
vores besætning og andre klassiske stykker.
I koncertens anden del, som fortsat binder musikken sammen, vil det være en del af
improviserede musikstykker, blandet sammen med et eller to stykker for vibrafon solo.
Duoen Stroz og Kocon fik sin opstart på Det Fynske Musikkonservatorium i Odense,
hvor både Johanna Stroz og Marta Kocon har studeret. Ideen var at sammensætte et
strengeinstrument viola med dets melodiske muligheder, og percussion med dets rige
rytmiske muligheder og skabe et spændende musikalsk univers. Her mødes nemlig violaen, som er kendt for sin dybe og udtryksfulde klang, med slagtøj og persussioninstrumenterne (marimba, vibrafon m.m) Kombinationen af de to instrumenter giver en
meget spændende blandning af musik, som er frisk og overraskende.

Billeder fra

De 9 læsninger
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Billeder fra

efteråret/julen
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KIRKELIGE HANDLINGER

SIDEN SIDST

■ DØBTE I BLÅHØJ:
21/9: Simon Lundhede Andersen
5/10: Laura Rose Kristensen

■ DØDE/BEGRAVEDE I BLÅHØJ:
23/8: Ove Tirsbæk Jørgensen
7/9: Nina Boelsgaard Kieffer
22/12: Botha Nørremølle Underlin

2

FEB

■ DØBTE I FILSKOV:
7/9:
28/9:
12/10:
21/12:

Silja Bjørnskov Rosengreen
Anna Kousgaard Laursen
William Thomsen
Zander Juel Olesen

■ VIEDE/VELSIGNEDE I FILSKOV:

MA

22/11: Natasja Zelma Haugstrup Nielsen
og Mikkel Andreas Haugstrup Nielsen
29/11:	Laila i Innistovu Meyer
og Kurt Meyer

■ DØDE/BEGRAVEDE I FILSKOV:

AP

15/10: Jørgen Peter Helms

MA

INB!!
Ændring af gudstjenestetidspunkter på 2. helligdage
Fremover bliver gudstjenestetidspunktet kl. 10.00 for gudstjenester
der ligger på 2. helligdage – dvs. 2. juledag, 2. påskedag og 2. pinsedag.
De næste gudstjenester med dette nye gudstjenestetidspunkt er
2. påskedag kl. 10.00 i Filskov kirke og 2. pinsedag kl. 10.00 i Blåhøj kirke.
			 Karin Rahbek-Engmarksgaard
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JUN

2014
2015
INDRE MISSION
FEBRUAR

MARTS

APRIL

MAJ

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

ENHVER ER
VELKOMMEN

JUNI

Dag:

Dato:

Møde:

Torsdag

05-02

Ydremissions møde

David Mandix Carlsen,
Norea Radio

Torsdag

19-02

Familieaften
Start kl. 18:00
med fællesspisning
Indsamling
til missionshuset

Brian Madsen, Vejle.
Missionær

FredagSøndag

28-02
01-03

Familielejr Holmsborg
Mere info følger

Jens Kristian Plougmann

Torsdag

05-03

Generalforsamling
og møde

Henrik Bak Jepsen

Mandag

09-03

Kredsmøde i Filskov

Villy Sørensen

Torsdag

19-03

Sangaften

Lene Rønne Pedersen
Familie- og musikkonsulent, Vejle

Torsdag

09-04

Soldatervennerstævne

Generalsekretær
Per Møller Henriksen, Fredericia

Mandag

20-04

Kredsmøde/ generalforsamling i Løvlund

Ved Rene Broson, Grejsdal

Torsdag

23-04

Familieaften
ved børneklub

Brian Thorø, Vorgod

Torsdag

07-05

Møde

Steen Søvndal, Grindsted,
sognepræst

Torsdag

21-05

Møde
Indsamling til IM

Oda Mølgaard Hansen

Fredag

29-05

Udflugt
Mødes ved missionshuset kl. 17:30
Medbring selv grill mad, service og drikkevare.

Onsdag

03-06

Grindsted IM invitere til møde i »Kronen«, Grindsted:
Biblen live ved Klaus Højgaard Laursen.
Recitation af Joels bog.
Entre pris: 50,-kr.

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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F E B R U A R
M A R T S
A P R I L
M A J
1/2: Septuagesima
8/2: Seksagesima
15/2: Fastelavn

10.30
19.30 Aftensang
10.00 (Blåhøj hallen)

(Kollekt: Folkekirkens søndagsskoler)

19.30
Ingen
09.00 (Lasthein)

(Kollekt: Folkekirkens søndagsskoler)

KIRKELIGE HANDLINGER

GUDSTJENESTER

22/2:
1/3:
8/3:
15/3:
22/3:
29/3:
2/4:
3/3:
5/4:
6/4:
12/4:

1. s. i fasten
2. s. i fasten
3. s. i fasten
Midfaste
Mariæbebudelse
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. påskedag
1. s.e. påske

10.30
16.00 Koncert
10.30
09.00
10.30
09.00
10.30
09.00
10.30 (Kollekt: KFUM & K)
Ingen
09.00

14.00 (Fastelavnsgudstj.)
10.30
09.00
10.30
09.00
10.30
09.00
10.30
09.00 (Kollekt: KFUM & K)
10.00
10.30 ( Baby salmesangs-

19/4:
26/4:
1/5:
3/5:
10/5:
14/5:
17/5:
24/5:
25/5:
31/5:

2. s.e. påske
3. s.e. påske
Bededag
Konfirmation
Konfirmation
Kr. Himmelfart
6. s.e. påske
Pinsedag
2. pinsedag
Trinitatis

Ingen
10.30
09.00
10.00
Ingen
10.30
Ingen
09.00
10.00
09.00

09.00 (Lasthein)
Ingen
10.30
Ingen
10.00
09.00
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gudstjeneste)

Gudstjenester på Filskov Friplejehjem:
den 24. februar - den 31. marts - den 21. april - den 26. maj
Alle dage kl. 15.00

Karin Rahbek-Engmarksgaard
Stof til næste nr. af bladet, der kommer i beg. af juni 2015
skal afleveres i begyndelsen af maj 2015 til redaktionen, gerne pr. mail: ken@km.dk
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