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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 Bruun 
charlotte.b.n.bruun@gmail.com 
 tlf. 3028-0327

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

Blåhøj Kirkegård 
Marianne Groth Hansen tlf. 2010-3463
blaahoejkirke@gmail.com

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

Filskov Menighedsråd
Formand: Jørn Jensen tlf. 2099-8483
jorn.fi lskov@gmail.com

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

Filskov Kirkegård 
Britt Pedersen tlf. 4096-8035
fi lskovkirke@gmail.com
Medhj. Sonja Kongsted tlf. 4236-8035 
sk.kirketjener@gmail.com

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

Tirsdage kl. 10.00-10.45  (kaff e og te bagefter):

Uge 43 tirsdag d. 25. oktober  FILSKOV

Uge 44 tirsdag d. 1. november  BLÅHØJ

Uge 45 tirsdag d. 8. november  FILSKOV

Uge 46 tirsdag d. 15. november  BLÅHØJ

Uge 47 tirsdag d. 22. november  FILSKOV

Uge 48 tirsdag d. 29. november  BLÅHØJ

Uge 49 tirsdag d. 6. december  FILSKOV

Søndag d. 11. december - Afslutning 
Babysalmesangsgudstjeneste i Filskov kl. 10.30

EFTERÅR 2016

BABYSALMESANG
VED JULIE WIELAND

i BLÅHØJ og FILSKOV

 FOR

NY SÆSON
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Alle Helgen
Hvad er det, der fylder mit hjerte med stilhed, 
hvad er det, der sker?
Hvad er det, der fylder dit øje med mildhed, 
hvad er det, du ser?
Hvad er det, der fører på kirkegårdsgangen 
de langsomme fodtrin mod lyset og sangen?

Det er Allehelgen, den dag, hvor vi mindes 
de døde, som trods
de trusler, det mørke, den smerte, der fi ndes, 
blev livslys for os.
Den dag, hvor vi standser vor køben og sælgen 
og mindes de døde, det er Allehelgen.

(Hans Anker Jørgensen)

ALLE HELGENS 
Gudstjeneste
Søndag den 6. november er det Alle Helgen. 
Denne dag er der mange steder tradition for, 
at der afholdes særlige Alle Helgens gudstje-
nester, hvor navnene læses op på de kære vi 
har mistet siden sidste Alle Helgen.
I Blåhøj og Filskov afholder vi sådanne særlige 
Alle Helgens gudstjenester. Gennem bibeltek-
ster, bønner og salmer giver vi plads til at 
mindes og sørge over dem vi har mistet – 
men også plads til at glædes over det vi fi k. 
Navnene bliver læst op fra prædikestolen og 
der tændes et lys i gudstjenesten for hvert 
navn, der nævnes. Dagens særlige stemning 
og status understreges desuden gennem et 
stykke valgt musik.
Pårørende, der anmeldte dødsfaldet, får et 
personligt brev om gudstjenesten.

Filskov kl. 10.30   Blåhøj kl. 14.00
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Sorg skal bæres
Sorg er en naturlig reaktion på tabet af en nærtstående, som vi har holdt af. Sorg skal ikke 
behandles, men bæres sammen med de efterladte. Fra Folkekirken har vi også tilbuddet 
om, at mødes med andre, der har mistet, og i en sorggruppe dele både glæde, sorg og ud-
fordringer. Sorggrupper kan mindske følelsen af ensomhed og meningsløshed, og det er 
for mange en støtte at høre, hvordan andre lever med sorgen og tackler den. En sorggrup-
pe forsøger ikke at fjerne sorgen eller at presse nogen til at ‚komme videre‘. Men fællesska-
bet med andre, som har mistet, kan være en hjælp til at bære sorgen og den forandrede 
hverdag. Man behøver ikke have en stærk tilknytning til kirken for at deltage, og i hhv. Gre-
ne og Ikast-Brande provsti er der sorggrupper/livsmodsgrupper for både børn, unge og 
voksne. Der er lige nu grupper, som holder til i Blåhøj-Filskov, Grindsted, Brande, Ikast og 
Nr. Snede, og enhver er velkommen til at kontakte en af gruppelederne, hvis man overvejer 
at være med. Man er naturligvis også velkommen til at ”krydse sognegrænser” hvis man 
synes, det er nemmere at tale med nogen, man ikke kender fra lokal området. 

NB!  Der startes nye grupper op i efteråret 2016 – så ring og hør nærmere. 
Kontakt oplysninger på næste side. 

Måske kan det virke overvældende at tale med fl ere mennesker om sin sorg og derfor kan 
man også altid opsøge en præst og bede om en personlig samtale.

Når sorgen bæres sammen
Sorggrupper i Folkekirken

og i Blåhøj-Filskov!!

man også altid opsøge en præst og bede om en personlig samtale.

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

Sted: Blåhøj Præstegård, Præstegårdsvej 11, 7330 Brande

3. november kl. 16.30-18.00
17. november kl. 16.30 -18.00
1. december kl. 16.30-18.00

15. december kl. 16.30-18.00
5. januar 2017 kl. 16.30-18.00

19. januar 2017 kl. 16.30-18.00

ved Karin Engmarksgaard, sognepræst og Sussi Sommer, psykoterapeut.
RING FOR KONTAKT: 75 34 50 61
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Sorggrupper 
i Folkekirken
Grene, Ikast-Brande provsti 
Sorggrupperne/livsmodsgrupperne er en del af Folkekirkens arbejde i Grene og Ikast-
Brande provsti. Grupperne holdes fl ere forskellige steder i provstierne, og den enkelte 
deltager kan selv vælge, hvor man vil deltage. 

Nedenfor er der kontakt oplysninger på sorggruppelederne:
 

Grupper for voksne:

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

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

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

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

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

Grupper for mænd:

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

Grupper for børn og unge:

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

Sussi Sommer, Tlf. 30 67 04 41
Mail: sukje@ikast-brande.dk 
 

Grupper for voksne,
der har mistet børn:

Anne Marie Midtgaard og Villy Poulsen, 
Ikast Kirkecenter
Tlf. 86 86 25 84 . Mail: vaskygge@mail.com

Sognepræster: Rie Mortensen / Anne Dolmer

Sognepræst Birthe Møberg, Ikast Kirkecenter

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

Sussi Sommer, Tlf. 30 67 04 41
Mail: sukje@ikast-brande.dk 

Grupper for voksne,Grupper for voksne,
der har mistet børn:

Anne Marie Midtgaard og Villy Poulsen, 
Ikast Kirkecenter
Tlf. 86 86 25 84 . Mail: vaskygge@mail.com
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PRÆSTENS  S IDE  ·  PRÆSTENS  S IDE  ·  PRÆSTENS  S IDE  ·  PRÆSTENS  S IDE  ·  PRÆSTENS  S IDE 

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 

”Det vil jeg ikke fi nde mig i! ” Sådan siger 
vi, når nogen behandler os dårligt, urime-
ligt og uretfærdigt. Og så går vi til ved-
kommende og klager. Men sådan kan 
man også sige på et meget dybere plan, 
når man mister én man holder af: ”Det vil 
jeg ikke fi nde mig i.” Eller rettere: ”Det kan 
jeg ikke fi nde mig selv i. Jeg kan ikke fi nde 
mig selv som den, der nu er uden én af 
mine elskede. Men lige præcis det er jeg 
jo nødt til at prøve. At fi nde mig selv uden 
den anden, som var en stor del af mig”.
Vores identitet er jo ikke en fast størrelse. 
En stor del af min identitet er, at jeg er 
min mands kone. Hvis jeg mister ham, vil 
en meget vigtig del af min identitet for-
svinde sammen med ham. Èn brugte det 
meget malende billede, da han havde mi-
stet sin kone, at han, hvis han skulle ud 
og være sammen med andre, kun følte sig 
”halvt i tøjet”.

Nemmere bliver det ikke af, at omgivelser-
ne går og venter på, at man ”bliver den 
samme som før”, og ”Bliver sig selv” igen. 
Hvordan skulle man kunne blive den sam-
me, når intet er, som det plejer?
Så en vigtig og svær proces når man har 
mistet, er at fi nde sig selv uden den, man 
har mistet. Og hvordan fi nder vi menne-
sker os selv? Det gør vi faktisk aldrig ale-
ne, men altid sammen med andre. Det er i 
mødet med andre, at jeg bliver til. Det var 
jo også i mødet med den, jeg nu savner, 
at jeg blev den, jeg er nu. Nordmændene 
siger det så smukt: ”Jeg trænger et du for 
at blive mig”. Derfor er relationerne og 
samværet med dem, vi stadig har omkring 
os, meget vigtigt.
Så det gælder om at være sammen med 
andre, når man skal fi nde sig selv. Men 
det er vigtigt, at de, man er sammen med, 
også vil se på det tabte sammen med mig. 

”Det vil jeg ikke fi nde mig i!”
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PRÆSTENS  S IDE  ·  PRÆSTENS  S IDE  ·  PRÆSTENS  S IDE  ·  PRÆSTENS  S IDE  ·  PRÆSTENS  S IDE 

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 

Jeg kan nemlig bedre forholde mig til min 
sorg og mit savn, hvis andre vil se på det 
sammen med mig. Og man kan som be-
kendt ikke komme videre, før man må 
være der, hvor man er.
”Det vil jeg ikke fi nde mig i.” Når vi siger 
sådan, så går vi som regel til den, der har 
såret os eller behandlet os urimeligt, og 
klager og giver udtryk for vores vrede. 
Men når livet byder os vilkår, som vi ikke 
kan fi nde os selv i, hvor skal vi så gå hen? 
For der fi ndes jo ingen direkte klagein-
stans. Der er ingen steder, hvor vi kan 
placere vores frustration.
Der fi ndes ingen lette knipseløsninger, når 
man ikke kan fi nde sig selv. Heller ikke i 
troen.
Selv om Gud jo ikke er den, der ville, at 
jeg skulle miste, så kan det måske alligevel 
undertiden være godt at henvende sig til 
Ham. For den Gud, vi henvender os til, er 
faktisk en Gud, der også brugte tid på at 
”fi nde sig selv”. Han fandt først sig selv, da 
Han blev menneske og selv levede men-
neskelivets vilkår igennem. Gud fandt sig 
selv som et menneske. Og derfor kan han 
altid fi nde os og kende os – også når vi 
selv føler, at vi kun er ”halvt i tøjet”.
Det er jo langt fra altid, at det at henven-
de sig til Gud medfører tydelige svar. Hvis 
jeg sukker til Gud over, at jeg ikke kan fi n-
de mig selv efter tabet, kommer der ikke 
en løsning dalende ned fra himlen. 
Der fi ndes perioder i vores liv, hvor svare-
nes og forklaringens Gud synes væk. Men 

tilbage er stadig henvendelsens Gud. Den, 
jeg kan henvende mig til med mine tan-
ker. Og hvis jeg gør det, minder jeg måske 
mig selv om, at der er et sted, hvor jeg al-
tid er kendt og bliver fundet.
Når vi ikke kan fi nde os selv, så fi nder 
Gud os og fortæller os endnu engang, at 
vi aldrig kan miste så meget identitet, at 
han ikke kan fi nde os og kende os som 
sine børn.

Af Ruth Østergaard Poulsen, sygehuspræst, 
fra bogen: ”Når livet går i sort”.

”Det vil jeg ikke fi nde mig i!”
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SOMMERFEST
SOMMERUDFLUGT
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9Nøøøøj – det’ for børn!!
Ny sæson for minikonfi rmander

i Januar 2017

SÅ ER VI IGEN KLAR 
til et hold 

”MINIKONFIRMANDER” 
i Blåhøj og Filskov

Filskov begynder 
onsdag den 18. januar 

2017
Blåhøj begynder 

torsdag den 19. januar 
2017

At være ”mini-konfi rmand” er et frivilligt til-
bud for alle elever i 3. klasse i Blåhøj og 
Filskov. Undervisningen ligger efter skoletid 
og foregår i konfi rmandstuen i Blåhøj. No-
gen gange er vi også i hhv Blåhøj og Fil-
skov kirke. Som minikonfi rmand laver man 
mange spændende ting. Bygger fi gurer, la-
ver fl otte billeder, hører historier fra bibe-
len, ser fi lm, synger sange – leger sjove 
lege – og meget meget mere � 

Du får brev fra os, når vi nærmer os januar, 
og i brevet fortæller vi nærmere om tids-
punktet og måden at komme til konfi r-
mandstuen.

Kærlig hilsen 
Sonja og Karin
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ARRANGEMENTER
■  TIRSDAG DEN 25. OKTOBER KL. 19.00 I FILSKOV KIRKE

FILMAFTEN FOR VOKSEN - STILLE HJERTE
Med fi lmen ”Stille hjerte”, er Bille August for alvor tilba-
ge i den genre, han mestrer: Det intime drama med sto-
re etiske og psykologiske komplikationer. I fi lmen tager 
Bille August nænsomt livtag med et svært tema: ”Aktiv 
dødshjælp” og de voldsomme dilemmaer, der er forbun-
det derved, og fi lmen lader dilemmaet stå tilbage.

”Stille hjerte” udspiller sig over en weekend i en lægebolig på Fyn. 
Her har Esther og Poul samlet deres nærmeste til en weekend i fami-
liens skød. Men årsagen er ikke et jubilæum – en fødselsdag – eller 
en højtid. Tværtimod er Esther uhelbredeligt syg, og hun har samlet 
familiens 3 generationer for at sige farvel. Esther har besluttet sig for 
at modtage aktiv dødhjælp, inden sygdommen tager livet af hende.
De to døtre, Sanne og Heidi, er indforstået med forældrenes situation. 
Men som weekenden skrider frem bliver moderens beslutning sværere 
og sværere at håndtere, og der dukker både desperation og tvivl op til 
overfl aden. 
Filmen lader på stærkeste måde det evige dilemma stå tilbage, ved på den ene side at skildre, at 
det ikke er omkostningsfrit med fuldt overlæg at gøre sig til herre over liv og død – og på den 
anden side skildre den menneskeskæbne, der ønsker at måtte træffe sin egen beslutning.

Filmen lægger op til en drøftelse, som der vil være mulighed for efterfølgende.

■  TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER KL. 19.00 I FILSKOV KIRKE

HVAD TROR DU SELV? 
-  Konfi rmandforældre-foredrag, 

ved Suzette Schurmann Munksgaard
Konfi rmationsforberedelsen er et ”once in a lifetime-forløb”, hvor 
store og små livsspørgsmål pludselig får en fast tid i ugeskemaet, og 
hvor man som ung udfordres til at skulle afklare og forklare sig. Det 
kræver tid og rum at fi nde ud af, hvad man selv tror og hvad det 
religiøse livssyn kan betyde i forhold til en ”konfi rmand virkelighed”.

Fortsætter næste side ➤  

9
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ARRANGEMENTER
Foredraget vil bl.a. belyse:

-  Hvad foregår der mellem ørerne på vore teenagere i denne tid?
-  Hvad er der på spil i forhold til fritid, forældre og religion?
-  Hvordan kan man som forældre være med til at skabe rum for refl eksion og 

være med til at spørge: Hvad tror du selv?
-  Hvordan kan man som forældre gribe de gode anledninger, 

som et konfi rmand-år giver, til at stille nogle af de gode livsspørgsmål? 
- Hvordan kan vi som forældre være med til at spørge, 
- ”Hvad tror du selv?” uden nødvendigvis selv at have alle svarene.

Suzette er projektleder på CUR, Center for Ungdomsstudier og efterskolelærer på 
Midtsjællands Efterskole. Hun arbejder med ungdomsstudier og religionspædagogisk 
forskning/ religiøs dannelse. Hun elsker elektronmusik, naturart og er evigt nysgerrig 
på, hvad der foregår mellem ørerne på vore unge. Suzette er læreruddannet og har en 
MA i teologi og kristendomsformidling med unge (Københavns Universitet). 

■  TORSDAG DEN 24. NOVEMBER KL. 17.00 I BLÅHØJ KIRKE

SPAGHETTIGUDSTJENESTE for Blåhøj og Filskov
Så er der endnu en gang spaghettigudstjeneste 
for de mindste, og deres forældre/bedsteforældre.

Denne gang er det i Blåhøj kirke, hvor vi retter blikket mod 
den forestående advent og jul. Efter gudstjenesten går vi 
traditionen tro i fakkeloptog ned i konfi rmandstuen og 
spiser sammen.

Arrangementet slutter kl. 18.30

■
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ARRANGEMENTER
■  TIRSDAG DEN 6. DECEMBER KL. 19.30 I FILSKOV KIRKE

JULEGUDSTJENESTE med KorDania, Jelling
Der er lagt op til endnu en koncertoplevelse af de usædvanlige, når KorDania kom-
mer til Filskov Kirke tirsdag den 6. december kl. 19.30.

Tilsyneladende ubesværet og totalt nærværende, med rytmisk præcision og smit-
tende sangglæde rocker, swinger og improviserer det 35 medlemmer store semipro-
fessionelle KorDania sig igennem et repertoire bestående af julesalmer og -sange 
samt internationale hits inden for genrerne rock, pop, swing og soul. Koret mestrer 
som en selvfølge også det klassiske korværk og den danske sangskat, og korets og 
dirigentens hjerter banker for begge dele. Med sig har de den professionelle trio, der 
på bedste vis akkompagnerer i den rytmiske del.
Koret brillerer med en variation i genrer og besætning, der viser korets spændvidde 
og overskud af blændende solister fra egne rækker.
KorDania har base i Jelling ved Vejle og er oprindeligt opstået omkring læreruddan-
nelsen på det traditionsrige seminarium. Koret har eksisteret siden 1999, og dets ry 
gør, at dygtige sangere fra en stor del af syd- og Østjylland tager turen til Jelling for 
at øve en gang om ugen. Koret har givet koncerter i utallige kirker i Jylland, på Fyn, 
Jelling musikfestival og i Tyskland.

Entré: 50 kr. Billetter købes ved indgangen
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ARRANGEMENTER
■  TIRSDAG DEN 13. DECEMBER KL. 19.00 I BLÅHØJ KIRKE

DE 9 LÆSNINGER
Tirsdag den 13. december stemmer vi atter 
sindene og forbereder os på den foreståen-
de jul, når vi synger julen ind i Blåhøj kirke 
ved de 9 Læsninger.
Også i år bliver det en aften med fælles-
sang, og musik og lokale læseres med-
virken.

Medvirkende:
Elever fra Ikast-Brande Musikskole
Elever fra Filskov-Friskole
Lokale læsere

16



ARRANGEMENTER
■  TIRSDAG DEN 7. FEBRUAR KL. 19.30 I KONFIRMANDSTUEN I BLÅHØJ

SOGNEAFTEN
”Fra en livsnarkomans forrådskammer 
 - en kulturel tour-de-force i muligheder og
herligheder”, ved Henrik Bækgaard

Verden af fuld af muligheder – livet er fuld af dem – ethvert menneske er fuld af 
dem. Der er muligheder overalt. MEN ser vi dem? Ser vi det overrumplende, og dej-
lige og mageløse og gådefulde? Til hverdag!!! 
Foredraget går på jagt efter livets muligheder og møder nogle af de spændende 
personligheder – i historien, i billedkunsten, i Højskolesangbogen, i hverdagslivet – 
der har haft øje for dem.

Henrik Bækgaard har et langt CV
• Uddannet Cand. Theol. og virkede som sognepræst fra 1982-1993. 
• 1993-2015 lektor på UCSyddanmark, læreruddannelsen Haderslev. 
•  2015 selvstændig med sit fi rma: ”BækgaardTalks”

Alle Henrik Bækgaards foredrag taler lige ind i 
tilhørerens egen tilværelse og formuleres i et sprog 
præget af tyngde, humor og vedkommenhed. 
Foredraget henvender sig til almindelige, nysgerrige og undrende 
mennesker, som ønsker at bliver klogere på livet, sig selv, de andre 
og det andet (alt mellem himmel og jord)A

Glæd jer!! Nu er Henrik Bækgaard tilbage!
Sidst han var her tryllebandt han sine tilhørere med sit foredrag, der var 
spækket med vedkommende indhold, som alle kunne relatere til, og som 
var peppet op med humor og stor livsindsigt.
SÅ KOM OG OPLEV – ELLER GENSE EN VELOPLAGT HENRIK BÆKGAARD
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KIRKELIGE HANDLINGER

SIDEN SIDST
KIRKELIGE HANDLINGER

■  DØBTE I BLÅHØJ:
 22/5:  Isabella Egebjerg Andersen
 26/6:  Abbygail Klint Paustian
 18/9: Noah Koch Skov Olesen

■  VIEDE/VELSIGNEDE I BLÅHØJ:
 23/7:   Brigitte Søgaard Jørgensen 

og Martin Søgaard Jørgensen

■  DØDE/BEGRAVEDE I BLÅHØJ:
 10/7:  Jens Arne Nielsen

■  DØBTE I FILSKOV:
 25/6:  Rasmus Møller Christensen
 31/7:  Bertram Termansen Toft
 11/9: Anders Bang Johansen

■  VIEDE/VELSIGNEDE I FILSKOV:
 25/6:   Lena Andreasen 

og Steffen Møller Christensen
 6/8:   Marianne Petersen 

og Michael Petersen
 27/8:   Ann Kathrine Arnberg Kristensen 

og Jan Arnberg Kristensen

■  DØDE/BEGRAVEDE I FILSKOV:
 11/6:  Elly Alvilda Frøkiær
 5/7:  Erna Pedersen
 5/7:  Helga Jenny Jensen
 11/8:  Anna Ingeborg Nyegaard
 31/8:  Hans Jul Christiansen
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2014
Dag: Dato: Møde:

2016
Onsdag 05-10 Kredsmøde kl. 19:00

Temaundervisning i Billund 
Kirke og derefter i Åfl øjen

Ved Peter Fredensborg, 
sognepræst i Billund

Torsdag 13-10 Møde Ved Heinrich Wichmann Peder-
sen, sognepræst i Nørrup

Torsdag 03-11 Ydermissions aften Ved BDM (Brødremenighedens 
Danske Mission)

Torsdag 17-11 Møde Ved Sten Fyhn Mortensen, lærer 
på Sydvestjyllands Efterskole

Mandag 21-11 Kredsmøde i Løvlund Ved Brian Madsen
Torsdag 01-12 Årsfest

Indsamling til missionshuset
Ved Metha Sørensen, 
medlem af IM Hovedbestyrelse

Torsdag 15-12 Familieaften ved Børneklub
Juletræet pyntes

Ved Flemming Mose Lauridsen, 
valgmenighedspræst i Ølgod.

Onsdag 28-12 Julefest
2017

Tirsdag 10-01 Bedeuge, Tirsdag
Onsdag 11-01 Bedeuge, Onsdag
Torsdag 12-01 Bedeuge, Torsdag
Torsdag 26-01 Ydermissions møde. 

LM‘s ydermissions arbejde.
Ved Erik Haahr Andersen, 
underviser på bibelskole 
i Tanzania + andet.

Fredag 27-01 Familielejr 
på Hestlund Efterskole

Program følger

Lørdag 28-01 Familielejr 
på Hestlund Efterskole

Program følger

Søndag 29-01 Familielejr 
på Hestlund Efterskole

Program følger

Torsdag 02-02 Sangaften Ved Benjamin Hougaard, 
musiksekretær i IM

INDRE MISSION
OKTOBER 

2016

NOVEMBER

DECEMBER

JANUAR 

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 2017 

skal afl everes i begyndelsen af januar 2017 til redaktionen, gerne pr. mail: ken@km.dk
REDAKTION

GUDSTJENESTER PÅ FILSKOV FRIPLEJEHJEM: 

 2/10:  19. s.e. trinitatis Ingen 09.00 (Lasthein)

 9/10:  20. s.e. trinitatis 09.00 10.30
 16/10:  21. s.e. trinitatis 10.30 Ingen
 23/10:  22. s.e. trinitatis 19.00 (Aftensang) 10.30
 30/10:  23. s.e. trinitatis 10.30 19.30
 6/11:  Alle Helgen 14.00 10.30
 13/11:  25. s.e. trinitatis 10.30 Ingen
 20/11:  Sidste s. i kirkeåret Ingen 09.00 (Lasthein)

 24/11:  Spaghetti gudstj. 17.00
 27/11:  1. s. i advent 10.30 09.00
 4/12:  2. s. i advent ingen 10.30 (Lasthein)

 11/12:  3. s. i advent 10.30 Ingen
 13/12:  De 9 læsninger  19.00 Ingen
 18/12:  4. s. i advent 09.00 10.30
 24/12:  Juleaften 14.00 16.00
 25/12:  Juledag 10.30 09.00
 26/12:  2. juledag Ingen 10.00
 1/1:  Nytårsdag 16.00 14.30
 8/1:  1. s.e. H3K 10.30 09.00
 15/1:  2. s.e. H3K 09.00 10.30
 22/1:  3. s.e. H3K 10.30 Ingen
 29/1:  4. s.e. H3K Ingen 09.00 (Lasthein)

 5/2:  Sidste s.e. H3K 09.00 10.30
 12/2:  Septuagesima 10.30 19.30
 19/2:  Seksagesima 19.30 (Lasthein) Ingen

Torsdag  den 27. oktober  kl. 10.15 
Torsdag  den 24. november  kl. 10.15
Fredag  den 23. december  kl. 14.30

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

Torsdag  den 5. januar  kl. 10.15
Torsdag  den 23. februar  kl. 10.15
_______________


