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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  
kirkesanger og kirketjener 
Sonja Kongsted tlf. 4236-8035
sk.kirketjener@gmail.com

Organist
Regina Madsen tlf. 4275-6476
 
Blåhøj Kirkegård  
Marianne Groth Hansen tlf. 2010-3463 
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. 2099-8483

Sognemedhjælper,  
kirkesanger og kirketjener
Sonja Kongsted tlf. 4236-8035 
sk.kirketjener@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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tig og kompetent person, og vi 
glæder os til samarbejdet med 

dig fremover.

V E L K O M M E N  
skal du være her  
ved Blåhøj Kirke !

Men lad Marianne 
præsenterer sig selv:
Mit navn er Marianne,  

jeg er 51 år og bor  
i Sdr. Omme.

De sidste 9 år har jeg været 
gravermedhjælper på Sdr. 

Omme kirkegård. Dér har jeg 
lært meget om driften af en kirke-

gård og arbejdet ved en kirke, og 
har derfor fået lyst til at være graver. 

Jeg er ca. halvvejs i anlægsgartneruddan-
nelsen og vil derfor sommetider være på 
kurser i Ribe. 
Jeg er gift på 21. år med Steen og vi har 
en søn Peter på 13 år. Fritiden bruges mest 
på haven og løbeklubben i Sdr. Omme og 
på at følge Peters fodbold og håndbolds-
kampe. 
Jeg glæder mig til at hilse på kirkegårdens 
brugere og I er altid meget velkomne til at 
komme og få en snak om jeres gravsteder. 
 

Marianne Groth Hansen

NY GRAVER
ved Blåhøj 
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Den 1. september kunne vi byde velkom-
men til et nyt ansigt ved Blåhøj kirke – 
nemlig Marianne Groth Hansen, der er vo-
res nye graver, og som afløser Jens Ejlert 
Jensen.
Arbejdet ved kirke og kirkegård er langt fra 
nyt for Marianne, da hun tidligere har ar-
bejdet som gravermedhjælper i Sdr. Omme.
Vi er sikre på, at vi i Marianne har fået den 
helt rigtige graver og tilmed en meget dyg-
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Som mange nybagte foræl-
dre har noteret sig, har der 
ikke været Babysalmesang 
her i efteråret, i Blåhøj og 
Filskov, da Julie Wieland er 
på barsel efter at hun har 
fået en lille datter.

M
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MEN ...

JULIE STARTER OP IGEN  
I MARTS 2016

– og vi kan allerede nu give  
datoer for kommende sæson. 

Tirsdage kl. 9.15-10.00.  
Der serveres kaffe og te bagefter.

Uge 13 - tirsdag d. 29. marts - BLÅHØJ

Uge 14 - tirsdag d. 5. april - FILSKOV

Uge 15 - tirsdag d. 12. april - BLÅHØJ

Uge 16 - tirsdag d. 19. april - FILSKOV

Uge 17 - tirsdag d. 26. april - BLÅHØJ

Uge 18 - tirsdag d. 3. maj - FILSKOV

Uge 19 - tirsdag d. 10. maj - BLÅHØJ

2016BABYsalmesang 
ved Blåhøj 
og Filskov kirker: 
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ALLE HELGEN
»Men størst af alt ...«
Stjernerne burde være gået ud i nat.
Sådan tænkte han, da hun døde. Havde de 
ikke fattet, at verden var brudt sammen? 
Der var næppe engang mørke tilbage. Bare 
farveløs tomhed. Og ovenover tomheden 
blinkede stjernerne. Formålsløst!!
Ofte havde de stået sammen under dem 
og nydt at være de to småbitte, trygge 
brikker, som netop passede sammen, og 
nu sad han her på hendes enestue i mør-
ket, og kunne ikke slippe hendes hånd. For 
derinde mellem deres håndflader lå alle 
årene, deres fælles liv, som havde rummet 
så rigeligt af både medgang og modgang. 
Derinde lå deres skænderier, deres misfor-
ståelser, deres forsoning, deres kærlighed, 
deres hverdage. Gav han slip, forsvandt de. 
Som hun…..
Den dag hun blev begravet, var han på en 
måde selv forsvundet. Uden for rækkevidde.
Senere opdagede han, at han havde fået 
præstens prædiken. Tog den med i lom-
men til hendes gravsted og læste den der:
»Så bliver da tro, håb kærlighed, disse tre. 
Men størst af dem er kærligheden«.
Det var vist ham selv, der havde bedt præ-
sten prædike ud fra det sted. For det var 
hendes! Og hun havde for ham været 

sandheden i ordene: »… størst af alt er 
kærligheden«.

Kærligheden gør os sårbare. Den gør os til 
mennesker. Den kan komme på tværs af 
det vi vil. Den kan ikke bruges, så vi hurti-
gere når vore mål. Ja, man kan sige: Kær-
ligheden tjener ikke noget formål. Den bæ-
rer meningen i sig selv. Som stjernerne, der 
ikke ville gå ud den nat. Formålsløs. Nej: 
formålsfri! Sådan havde hendes kærlighed 
skinnet hans liv stort og trygt og menings-
fyldt.
Sådan skinnede Guds kærlighed fortsat ind 
over hans liv. Den havde ikke trukket sig 
bort, da hun døde og han blev stum og 
kold indeni.
Barnet, den elskede, den korsfæstede, den 
døde, den opstandne, den himmelfarne. 
Det var Guds kærligheds vej gennem hans 
liv. Gennem hendes liv. Gennem deres død. 
Ikke for at gøre dem formålstjenelige, men 
for at lade dem være mennesker.
Guds kærlighed skinner stadig. Over ham. 
Og over hende.
Over dig og dine.

Korshærspræst, 
Lene Bentsen, Aalborg

Der er Allehelgens gudstjeneste 
Søndag den 1. november
kl. 10.30 i Filskov og kl. 14.00 i Blåhøj

Allehelgens
gudstjeneste
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Når én vi elsker og holder af dør fra os, 
kan dagene – og måske især morgenerne 
og de tomme aftener alene i stuen - være 
svære at håndtere. Ved Alle Helgen tænker 
vi på dem vi har mistet og tænder lys for 
dem, men også for os som har mistet. Alle 

Der er Allehelgens gudstjeneste 
Søndag den 1. november
kl. 10.30 i Filskov og kl. 14.00 i Blåhøj

Helgen er en stilfærdig fejring af livet, som 
det er. Med en tid til at fødes og en tid til 
at dø. 
Alle Helgen er således både en afslutning, 
men også en begyndelse, som vi kan dele 
med hinanden. Til Allehelgens gudstjene-
sterne i Blåhøj og Filskov vil vi sammen 
mindes dem, der er døde fra sognene si-
den sidste års Alle Helgen. Det sker ved, at 
vi efter prædikenen læser deres navne op 
og tænder lys for dem - og for os.

Allehelgens
gudstjeneste
Vi mindes 

og  
tænder 

lys
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Har du mistet en ægtefælle eller livsledsa-
ger?? Kunne du tænke dig at DELE dine 
tanker med andre? Så er sorggruppen for 
voksne efterladte et tilbud til dig.
Når man mister et menneske, man har delt 
livet med, så opstår der nye situationer, 
man aldrig har oplevet før. Pludselig skal 
man klare ting som man før var to om. El-
ler overskue ting som den anden før tog 
sig af. Det står man nu med selv.
Man skal være sammen med andre menne-
sker UDEN DEN ANDEN. Mange oplever 
sorgen meget konkret i det daglige, for den 
påvirker alt det man går og tænker på. Des-
uden oplever mange, at omgivelserne ikke 
helt forstår dybden af sorgen - eller tænker: 
er det ikke tid at komme videre?
Derfor kan det for nogen være en hjælp at 
komme i en sorggruppe i en periode, for at 
have et sted at dele de livserfaringer og 
spørgsmål som ens nye livsvilkår skaber, og 
mødes med andre som genkender det hele.

Sorggruppen for voksne efterladte har til 
hensigt at danne et rum hvor den efterlad-
te mærker, at sorgen ikke bæres alene. At 
komme i en sorggruppe er ikke at glemme 
eller „komme over det” for det lader sig 
ikke gøre. Hensigten er at få hjælp til at 
leve med savnet og være i stand til at leve 
videre uden den anden.
Som et nyt tiltag vil der derfor blive etable-
ret sorggrupper i Ikast-Brande provsti. Der 
kommer i alt 4 sorggrupper i provstiet. Én 
af dem bliver i Blåhøj. Dette bliver en grup-
pe for voksne som har mistet. Man er vel-
kommen til at benytte sig af tilbuddet an-
dre steder i provstiet - ligesom andre 
udenfor Blåhøj og Filskov er velkommen til 
at benytte sig af tilbuddet hos os. Sorg-
gruppen vil have lokale i konfirmandstuen 
i Blåhøj og ledes af: Karin Engmarksgaard, 
sognepræst og Sussi Sommer, psykotera-
peut og famile konsulent.

De fire grupper varetager følgende opgaver:
•  Sorggruppe for voksne som har mistet:  

Ved sognepræst Karin Engmarksgaard og psykoterapeut Sussi Sommer.  
Sted: Konfirmandstuen i Blåhøj.

•  Sorggruppe for voksne som har mistet:  
Ved Verner Madsen og Birthe Møbjerg. Sted: Ikast kirkecenter

•  Sorg gruppe for børn som har mistet forældre:  
Ved sognepræst Birthe Møbjerg og psykoterapeut Sussi Sommer. Sted: Ikast kirkecenter

•  Sorggruppe for forældre som har mistet børn:  
Ved Anne Marie Midtgaard og Villy Poulsen. Sted: Ikast kirkecenter

Se evt. også oplysninger på næste side - Karin Engmarksgaard

SORGGRUPPER  
i Blåhøj - Filskov Pastorat
NÅR SORGEN BANKER PÅ ... 
ER DET GODT AT NOGEN ÅBNER DØREN
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Når sorgen bæres sammen 

SORGGRUPPER 
i FOLKEKIRKEN 

for Ikast-Brande Provsti 

 

”Det hjælper at dele det med nogen, som er i samme situation. 
De, der ikke har prøvet det, har svært ved at forstå det— ”   
Knud, 71 
 

”Det er dét at blive hørt - have et sted at mødes med ligestillede. 
Du møder mennesker, der kan forstå dig helt ind i hjertet— ”  
Hanne 53. 
 

Vil du gerne være deltager i en sorggruppe, fordi du har mistet 
et menneske, du holdt af? 
 

Så kan du kontakte: 
 

Sognepræst, Karin Engmarksgaard, Blåhøj Præstegård,  
Tlf. 75 34 50 61. Mail: ken@km.dk 
Sorggrupper for voksne. 
 

Sussi Sommer, Blåhøj, tlf. 99 60 43 95 
Mail: sukje@ikast-brande.dk 
Sorggrupper for voksne og sorggrupper for børn, der har mistet forældre  
eller søskende. 
 

Anne Marie Midtgaaard og Villy Poulsen, Bording 
Tlf. 86 86 25 84. Mail: vaskygge@gmail.com 
Sorggrupper for forældre, der har mistet børn. 
 

Sognepræst, Birthe Møberg, Ikast kirke,  
Tlf. 23 34 27 90. Mail: bmb@km.dk 
Sorggrupper for voksne og sorggrupper for børn, der har mistet forældre  
eller søskende. 
 

Verner Madsen, Ikast 
Tlf. 20 12 86 50. Mail: verner@egeparken9.dk 
Sorggrupper for voksne. 
 
Vi er alle frivillige i sorggrupperne, og er bekendt med at tale 
med mennesker i mange forskellige livssituationer.  
Sorggrupperne er en del af Folkekirkens arbejde i Ikast-Brande 
provsti.             
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» Det hjælper at dele det med nogen, 

som er i samme situation. De, der 

ikke har prøvet det, har svært ved at 

forstå det – «.  Knud, 71

» Det er dét at blive hørt - have et sted 

at mødes med ligestillede. Du møder 

mennesker, der kan forstå dig helt 

ind i hjertet – «.
Hanne, 53

LYSET KOMMER TIL TIDEN
Det er efterår. Det er adventstid. Det er de mørke afteners tid.

Tiden for levende lys, for levende mennesker, for levende samvær.

Mørket fylder meget i disse dage. Mørket omkranser os som en mur.  
Mørket kan virke både massivt og frastødende.

Og dog skal der ikke meget til at kyse mørket bort:
Et stearinlys der med sin blafrende kærte sender strømme af glæde og mod og liv 

gennem et knuget hjerte og en mørk stue.
Meget andet kyser mørket bort: et smil, et brev, et besøg,  

et telefonopkald, et håndtryk, et knus  
eller slet og ret menneskeligt samvær og nærvær.

November og december favner bredt efter som vi både 
fejrer alle helgen, advent og jul.

Af biskop over Aalborg Stift,
Henning Toft Bro
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HØSTgudstjeneste
BLÅHØJ & FILSKOV
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ARRANGEMENTER
■ TIRSDAG DEN 20. OKTOBER KL. 19.30 I BLÅHØJ KIRKE

FOREDRAGS AFTEN VED SOGNEPRÆST MORTEN SKOVSTED  
OG SALMEDIGTER IBEN KROGSGAARD

MÅ LIVET GØRE ONDT? 
-  om det moderne menneskes forhold til smerte, modgang  

og livet når det gør ondt. 
Hvad er det for et samfund, vi er ved at skabe for os selv og vores 
børn og efterfølgere? Hvordan har vi det med det liv, der også af og 
til giver modstand, og hvordan former vores tilgang til det spørgsmål 
vores verden, også i forhold til opdragelse og dannelse?
Det er store spørgsmål, der skal debatteres denne aften, men de to 
foredragsholdere vil give hver deres fortælling og repræsentere hvert 
deres menneskesyn, sådan at tilhørerne kan spørge sig selv: 
Hvor står jeg selv i de spørgsmål? 
I et levende dialogforedrag går de to foredragsholdere  
i kødet på hinanden: 

Den ene: Vi kan lindre mange smerter, vi kan medicinere os ud af depressionen og vi 
har på alle måder chancen for at skabe os et godt, lykkeligt liv, her og nu. Hvorfor 
ikke bare vælge det gode? Hvem gider dyrke smerte, lidelse og afsavn? 
Den anden: Vi skal ikke bedøve os gennem livet i forsøget på at gå uden om den 
smerte og kamp, der er en nødvendig og lærerig del af livet. For det er alt sammen 
udtryk for, at livet er større end mig og mit velbefindende. Og hvis vi går udenom det 
svære, så opdrager vi ikke vores børn til at blive livsduelige. 

■  TIRSDAG DEN 28. OKTOBER KL. 19.00 I FILSKOV KIRKE

FILMAFTEN FOR VOKSNE 
VI FORTSÆTTER SUCCESEN MED AT VISE FILM I FILSKOV KIRKE.
Denne gang henvender vi os til voksne og viser filmen.  

»The Good Lie« fra 2014. 
Filmen er en aktuel kommentar og stemme ind i den virkelig-
hed Europa oplever i denne tid, med en enorm flygtninge strøm 
af mennesker der må flygte for deres liv.

Dramaet ‘The Good Lie’ begynder i 1980erne, hvor en voldsom bor-
gerkrig bryder ud i Sudan.   

... fortsætter på side 12

BLÅHØJ & FILSKOV

11



ARRANGEMENTER
... fortsættelse fra side 11
De tre unge drenge Mamere, Jeremiah og Paul samt pigen Abital mister alt i krigen, 
og efter 13 år i en kenyansk flygtningelejr får søskendeflokken endeligt et nyt hjem, 
da de sendes til USA for at starte på en frisk. Men da de ankommer, bliver Abital 
sendt væk fra sine brødre, der står hjælpeløse over for det kringlede amerikanske im-
migrationssystem.
Gruppen må nu lære at leve i et fuldstændigt fremmed samfund med fast food-kul-
tur, overflod og uafhængig frihed serveret uden hensyn til deres traumatiske fortid. 

Heldigvis møder de den rapkæftede socialhjælper Carrie Davis (Reese 
Witherspoon), der er vant til at få sin vilje. Hun skal blot skaffe arbejds-
kontakterne og klarer normalt sagerne med professionel distance til sine 
klienter. Men mødet med de tre afrikanere kommer til at ændre hendes og 
søskendeflokkens liv for altid. 

The Good Lie‘ er baseret på bogen ‚The Lost Boys of Sudan‘ og instrueres af den Oscar-nomi-
nerede instruktør, Phillippe Falardeau (Monsieur Lazhar), og Reese Witherspoon ses i en rolle, 
der leder tankerne hen på Julia Roberts i ’Erin Brockovich’ og Sandra Bullock i ’The Blind Side’. 

■  TORSDAG DEN 26. NOVEMBER KL. 17.00 I BLÅHØJ KIRKE

SPAGHETTIGUDSTJENESTE 
Efter gudstjenesten går vi i fakkeloptog ned til præstegården,  
hvor vi spiser sammen.

■  SØNDAG DEN 13. DECEMBER KL. 16.00 I FILSKOV KIRKE

JULEKONCERT
Skt. Clemens Drengekor, Århus Domkirke og under ledelse af Domkantor Carsten 
Seyer-Hansen, har eksisteret siden 2003, og består af drenge og mænd i alderen 
9-60 år. Det er et kor med musikalske ambitioner, som har givet koncerter i Tyskland, 
Holland, Belgien og Frankrig. Men det er også blevet til et væld af koncerter herhjem-
me, hvor de har sunget med bl.a Aarhus.
Symfoniorkester, BaSix, Vocal Line, Kaare Norge, 
Aarhus Jazz-Orchestra og Fallulah, og andre 
profesionelle aktører.
Ved julekoncerten i Filskov kirke, skal vi fyldes  
af den skønneste julemusik, af både dansk  
og udenlandsk jule-repertoire. 

Entre 50 kr. Billetter købes ved indgangen.
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ARRANGEMENTER
■  TIRSDAG DEN 15. DECEMBER KL. 19.00 I BLÅHØJ KIRKE

DE 9 LÆSNINGER 
Traditionen tro synges julen ind i Blåhøj kirke ved  
de 9 læsninger, hvor vi sammen lytter til de ord og 
toner, der hører julen til. Også i år bliver det en aften 
med fællessang, kor, musikalske indslag og lokale 
læseres medvirken.

Medvirkende:
Blåhøj Kirkes Børne Kor
Elever fra Filskov friskole og Billund Musik skole
Elever fra Ikast-Brande Musik skole
Lokale læsere

Kom og vær med til en dejlig tradition.
Der serveres gløgg i tårnet efter arrangementet.

■  TIRSDAG DEN 9. FEBRUAR KL. 19.30 I KONFIRMANDSTUEN

SOGNEAFTEN 
med sogne- og Feltpræst 
Heinrich Wichmann Pedersen, Nørup 
med emnet: 
»Kristendom og Islam«
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SOGNEUDFLUGT
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SOMMERFESTEN
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På den 22. dag efter, at den første celle 
blev til, begynder et fosters lillebitte hjerte 
at slå. Sådan begynder ethvert menneske, 
og sådan begyndte julen i Marias mave. 
Det hjerte, som da begyndte at banke, er 
Guds hjerte. Det er kristendommens helt 
utrolige, uvidenskabelige og stærkt håbe-
fulde påstand, at fosterets hjerte i Marias 
mave var Guds eget hjerte.

Jul er, at Guds hjerteslag fik menneskeskik-
kelse og blev født til verden som barnet 
Jesus. Den Gud, som kristendommen på-
står, er urkraften bag al tilblivelse og alt liv 
og al skabelse, denne mægtige kraft blev 
foster med hjerteslag i en kvindes mave. 
Jul er, at Gud kom til jorden som et hjerte, 
der banker.
Og engle vrimlede frem over Betlehems 
marker for at forklare, hvad det betyder. De 
sang om en glæde større end al anden 
glæde, og de sagde: Frygt ikke! I dag er der 
født jer en frelser. Han er Kristus, Herren.
Frygt ikke. Guds hjerte banker i verden. 
Guds eget hjerteslag er flyttet ind i vor 
verden. Den største kraft er kommet os 
helt nær. 

Julens lyd  
er  

et hjerte, der banker.

Lyden af jul bor derfor også i vor egen 
krop. Også vi har et hjerte, der banker. Vi 
tænker måske ikke så meget ved det. Så 
længe det altså slår. Vi mærker mest vort 
hjerte, når forelskelsen raser i os. Eller når 
frygten griber os og får hjertet til at slå 
med raske, hårde slag. Eller når vi løber så 
stærkt, at pulsen bliver høj. Da mærker vi 
vort hjerte. Vi har et hjerte, for at det skal 
holde liv i os. Men hjertet skal mere end at 
holde os i live, det skal også holde os le-
vende. Hjertet slår sine trofaste slag for at 
minde os om, hvad det er, som er det vig-
tigste i livet. Det vigtigste er alt det, som vi 
jo netop kalder for ’hjertesager’: Det, som 
har at gøre med de mennesker, vi elsker. 

Hvordan lyder jul? Som julemusik i december måned? 
Som andefedt, der syder i ovnen? Som Søren Banjomus i radioen? 

Som kirkeklokker, der kimer? Julen har mange lyde. 
Men julen begynder med lyden af et fosterhjerte, der banker.

Julens lyd er et hjerte, 
der banker
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Det, som har med 
mening og dybde og 
fylde at gøre. Det, som 
handler om tro
og håb og kærlighed. Dét er alt 
sammen hjertesager.

Hjertesagerne forsvinder hurtigt i livets 
larm og i al den travlhed, vi fylder vore 
dage med. Vi kommer let til at bruge tiden 
på alt det, der i grunden ikke betyder så 
meget. Vi farer af sted og har travlt og 
glemmer at mærke vort hjerte. Barnet i 
Betlehem kom som et hjerte, der banker, 
for at vi skal se, at det er hjertesagerne, der 
er det væsentlige i det liv, som vi hver især 
har fået givet. At være levende er at mærke 
sit hjerte og at lade hjertet vise sig vej hen 
til de andre og hen til Gud. At være leven-

de er at 
give hjerte-

sagerne plads 
i sit liv.

Julens lyd er et hjerte, 
der banker. Må vi kunne 

høre den lyd og mærke det, 
den vil sige til os. Den taler med 

eng- lerøst og den siger: Frygt ikke. Glæd 
jer. Der er født jer en frelser. Guds kærlig-
hed er flyttet ind i jeres hjerte. Jeres hjerte 
må ikke forfærdes. Mærk livet. Vær leven-
de. Tro, håb og elsk. 

Glædelig adventstid. Glædelig jul.

Julens lyd er et hjerte, 
der banker
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KIRKELIGE HANDLINGER

SIDEN SIDST
KIRKELIGE HANDLINGER

OKTOBER 

2015

NOVEMBER

DECEMBER 

JANUAR 

FEBRUAR 

■  DØBTE I BLÅHØJ:
 30/8:  Emilie Guzenko
 27/9:  Alberte Als Pape

■  DØDE/BEGRAVEDE I BLÅHØJ:
 22/7:  Inger-Marie Langmarch Hein
 24/7:  Jens Anker Frederiksen

■  DØBTE I FILSKOV:
 7/6:  Caroline Møller Rosenberg
 5/7:  Vega Lykka Tranbjerg Nikolajsen
 11/10:  Bastian Olesen

■  VIEDE/VELSIGNEDE I FILSKOV:
 8/8:   Solvej Røndbjerg Jønsson  

og Carsten Røndbjerg Jønsson
 29/8:   Anette Lilje Meldgaard Kristensen 

og René Meldgaard Kristensen

■  DØDE/BEGRAVEDE I FILSKOV:
 28/5:  Henry Georg Henriksen
 29/5:  Inga Hansen
 10/6:  Mariane Moustgaard
 25/6:  Litta Elsebeth Skov Pedersen
 15/7:  Ejnar Kristian Munkholm Collett
 24/7:  Søren Eigil Bertram
 4/8:  Lisbeth Pedersen
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2014
Dag: Dato: Møde:

Mandag 26-10 Grindsted IM invitere til møde: Kønsforskelle og stress. 
Entre pris: 50,- kr. 
Ved psykologer fra Agape. Yderligere info følger

Onsdag 28-10 Grindsted IM invitere til møde:  
Livsbagagens betydning i ægteskabet. 
Entre pris: 50,- kr. 
Ved psykologer fra Agape. Yderligere info følger.w

Torsdag 12-11 Møde  
Denne aften også bogsalg

ved Villy Sørensen, Hammel 

Torsdag 19-11 Ydremissions møde med 
»Åbne døre«.

Ved Jørn Blohm Knudsen,  
Generalsekretær i Åbne døre.

Mandag 23-11 Kredsmøde i Bække ved Erik Bach Pedersen,  
Leder af Indre Missions Højskole i 
Børkob

Torsdag 03-12 IM Årsfrest Ved Bo Arvid Knudsen, Bæksmarks-
bro, sognepræst. Denne aften ind-
samling til missionshuset.

Torsdag 17-12 Familieaften.  
Juletræet pyntes

ved Børneklub

Mandag 28-12 Julefest Aften ved egne kræfter

Tirsdag 12-01 Bedeuge hos Inger og Povl Erik

Onsdag 13-01 Bedeuge hos Inger Pedersen

Torsdag 14-01 Bedeuge hos Jenny & H.P.  
Ved Jakob Legard, Ringive

Lørdag 23-01 Kreds-bibelkursus i Vor-
basse kl. 10:00; 13:00 og 
15:00

Mere info følger

Torsdag 28-01 Ydremissions møde Ved Peter Sjursen, Fremtid & Håb

INDRE MISSION
OKTOBER 

2015

NOVEMBER

DECEMBER 

JANUAR 

FEBRUAR 

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 februar 2016  

skal afleveres i begyndelsen af januar 2016 til redaktionen, gerne pr. mail: ken@km.dk
REDAKTION

 18/10:  20. s.e. trinitatis 19.30 10.30
 25/10:  21. s.e. trinitatis 10.30 19.30
 1/11:  Alle Helgen 14.00 10.30
 8/11:  23. s.e. trinitatis 10.30  09.00
 15/11:  24. s.e. trinitatis ingen 09.00 (Lasthein)

 22/11:  Sidste s. i kirkeåret 10.30 Ingen
 29/11:  1. s. i advent 09.00 10.30
 6/12:  2. s. i advent 10.30 09.00
 13/12:  3. s. i advent 10.30 16.00 
    Julekoncert

 20/12:  4. s. i. advent 09.00 (Lasthein) ingen
 24/12:  Juleaften 16.00 14.00
 25/12:  1. juledag 09.00 10.30
 26/12:  2. juledag 10.00 ingen
 27/12:  Julesøndag ingen 10.30
 1/1:  Nytårsdag 15.00 16.00
 3/1:  Hellig 3 konger 10.30 09.00
 10/1:  1. s.e. H3 konger 19.30 10.30
 17/1:  Sidste s.e. H3K 10.30 19.30
 24/1:  Septuagesima 09.00 10.30
 31/1:  Seksagesima Ingen 09.00 (Lasthein)

 7/2:  Fastelavn 10.30 14.00
 14/2:  1. s. i fasten 19.00 (Aftensang) 10.30
 

GUDSTJENESTER PÅ FILSKOV FRIPLEJEHJEM: 
Tirsdag den 27. oktober kl. 15.00 på Filskov friplejehjem 

Tirsdag den 24. november kl. 15.00 på Filskov friplejehjem
Onsdag den 23. december kl. 14.30 på Filskov friplejehjem
Tirsdag den 19. januar 2016 kl. 15.00 på Filskov friplejehjem


