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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 senest
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 2017 480 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, 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 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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Renovering af Blåhøj
Som tidligere skrevet i ”Kirkenyt” nr. 1 - 2016 har
Blåhøj menighedsråd gennem længere tid arbejdet
med et renoverings projekt af Blåhøj kirke.
Faktisk er der blevet arbejdet på projektet
i 6 år – siden 2011.

Et sådant stort projekt er en langvarig proces. Der er først og fremmest mange ting,
man som menighedsråd skal have afklaret
– f.eks. hvor meget og hvor lidt skal en renovering omfatte. Hvordan kan vi tænke
os, at kirkens udtryk skal være?? Hvordan
ønsker vi, at kirkerummets farvesammensætning skal være?? Og meget mere.
Derfor var Blåhøj menighedsråd bl.a. på
”inspirations ture” og besøgte kirker, som
har gennemgået lignende renoveringer.
Menighedsrådet har desuden gennem de
år, der er gået, holdt mange møder, hvor
ideerne har fået frit løb. I februar 2015, tog
projektet konkret form, da vi fik hjælp af
Stiftspræst Thomas Felter.
Thomas Felter var behjælpelig med at strukturere alle vores forskellige forslag og ideer
sådan, at vi ikke kun tænkte på, hvordan
kirken skulle se ud, men langt snarere
arbejdede i, hvad vi ønsker, at kirken skal
kunne bruges til fremadrettet. Det har været en lang og spændende proces, hvor vi
har tænkt kirke og kirkerum på en helt ny
måde. Og det blev snart klart, at overskriften for os blev: ”Fleksibilitet” - et fleksibelt
kirkerum, med mulighed for at kunne ”skabe rum i rummet”, for samling og nærvær,
samtidig med at nuværende siddepladser
så vidt muligt bevares.
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Efter denne afklaring – og med nogle konkrete ønsker til en renovering tog Blåhøj
menighedsråd kontakt til to arkitektfirmaer,
hvor det blev Arkitekt Thomas MeedomBæch, Viborg, som fik opgaven med at udarbejde tegninger for projektet.
Det har nu – 6 år efter start - resulteret i et
færdigt renoverings projekt med dertil hørende tegninger og beskrivelse af projektet,
som nu er sendt ind til Viborg Stift.
Renoveringen indbefatter:
1. Nyt varme system til kirken: ”Luft - til

2.

3.

4.

5.

6.
7.

vand”, med indlagt gulvvarme, så kirken
kan have en konstant grundvarme på
12 grader.
Ny gulvbelægning af gule teglfliser. For
at opnå bedst mulig tilgængelighed
tænkes gulvet i koret sænket til samme
niveau som skibets.
Lofter og træværk i kirken males i lysere neutral farve, som ”løfter kirkerummet”.
Prædikestolen sænkes et par trin, og
får ny farvesammensætning i neutrale
farver.
Bænkene restaureres og gavlene genanvendes – og så vidt muligt også ryggen, men får ny farvesætning og nye
hynder.
Altertavlen får ny, spinklere ramme.
Nyt alterbord og knæfald i en enklere
konstruktion.

kirke

8. Våbenhuset restaureres, og bliver igen

kirkens indgang.
9. Døren til tårnet mures til (fra kirkegården), og åbningen fra tårn og ind til
skibet gøres bredere, således at man
kan ”åbne kirken op” til tårnet. Tårnrummet er tænkt som et rum, der skal
kunne fungere dels som: kirkerum,
samlingsrum til kirkecafé mm. og undervisningslokale. Desuden bliver der
på 1. salen i tårnet indrettet mødelokale
og køkken med depot plads.
10. Kirken får moderne AV udstyr med
projekter og højtaleranlæg.
I fald, Viborg Stift godkender renoveringsprojektet af Blåhøj Kirke, ved vi ikke på
nuværende tidspunkt, hvornår en renovering kan påbegyndes, da arbejdet skal ud i
licitation. Men en forestående renovering
vil naturligvis få nogle praktiske konsekvenser for brug af Blåhøj kirke i renoveringsperioden.
1. Det vil dels være nødvendigt at lukke

Blåhøj kirke i perioden, og der vil i stedet være gudstjenester og kirkelige
handlinger i og fra Filskov kirke.

2. I forbindelse med jordbegravelser, kan

jordfæstelsen fortsat foregå på Blåhøj
kirkegård. Den forudgående højtidelighed vil dog foregå fra Filskov kirke,
hvorefter der køres til Blåhøj kirkegård.
3. Bryllupper, dåb og konfirmation kan
blive påvirket af en renovering. I det tilfælde, at en renovering vil finde sted
henover foråret 2018, hvor vi har konfirmation, vil konfirmationen af Blåhøj
konfirmanderne finde sted i Filskov kirke – stadigvæk den 1. søndag i maj
som altid.
4. Der kan komme ændringer i gudstjenestelisten på kirkebladets bagside for
Blåhøj Kirke, således at alle gudstjeneser er i Filskov kirke.
Som ovenfor anført, er projektet nu
omsider indsendt til Viborg Stift til
endelig godkendelse. Vi håber naturligvis, at det lykkes – og at menigheden i Blåhøj vil tage godt i mod projektet. Vi tror nemlig på, at denne renovering vil give nye og optimerede
muligheder for et godt kirkeliv i Blåhøj til glæde for alle.
Karin Engmarksgaard
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BABY

salmesang
Første gang:
onsdag den 10. januar

BABYsalmesang er for alle babyer mellem
0-12 mrd. og deres forældre/bedsteforældre. Vi lytter til musik. Vi stimulerer barnets
sanser ved at danse til sang, puste sæbebobler, lege med fine tørklæder, gå på opdagelse i kirken og meget mere. Målet er:
- at baby og den voksne sammen får en
sanseoplevelse i kirkens rum.

- at baby og den voksne møder nogle af
kirkens salmer og oplever glæden ved at
lytte til dem/ synge dem.
- at baby og den voksne sammen får et pusterum fra hverdagen fyldt med nærvær
Tilmelding til Sonja på 42 36 80 35
TILBUDDET ER GRATIS

Babysalmesang:
Tirsdage kl. 9.30-10.15
(Vi får kaffe og te bagefter)
Uge
Uge
Uge
Uge
Uge
Uge
Uge
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2 onsdag den 10. januar Filskov
3 onsdag den 17. januar Blåhøj
4 onsdag den 24. januar Filskov
6 onsdag den 7. februar Blåhøj
8 onsdag den 21. februar Filskov
9 onsdag den 28. februar Blåhøj
10 onsdag den 7. marts Filskov

kirke
kirke
kirke
kirke
kirke
kirke
kirke

AFSLUTNING

Søndag den 11. marts
Filskov kirke

FAMILIE OG BABYSALMESANGSGUDSTJENESTE

MINI

salmesang
Første gang:
tirsdag den 23. januar

MINIsalmesang er for alle 1-3 årige ifølge
med en voksen. Vi synger, danser og sanser. Målet er:
- at barnet og den voksne sammen kan opleve glæden ved sang og musik i leg og
bevægelse
- at barnet (og den voksne) gennem sang,
salmer, leg og bevægelse møder nogle af
bibelens fortællinger.

- at barnet (og den voksne) bliver kendt
med og fortrolig ved kirkerummet.
- at vi sammen får et musikalsk pusterum
fra hverdagen, med barnet i centrum.
Tilmelding til Sonja op 42 36 80 35
TILBUDDET ER GRATIS

Minisalmesang:
Tirsdage kl. 16.15-17.00
(Vi får frugt og vand bagefter)
Uge
Uge
Uge
Uge
Uge

4 tirsdag den 23. januar
6 tirsdag den 6. februar
8 tirsdag den 20. februar
9 tirsdag den 27. februar
10 tirsdag den 6. marts

Filskov
Blåhøj
Filskov
Blåhøj
Filskov

kirke
kirke
kirke
kirke
kirke

AFSLUTNING

Søndag den 11. marts
Filskov kirke

FAMILIE OG BABYSALMESANGSGUDSTJENESTE
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VELBESØGT
»Åbenkirkegård«
arrangement
på Filskov kirkegård,
den 6. september.
Ca. 60 interesserede havde fulgt opfordringen, til at komme til et informationsmøde
den 6. september i Filskov kirke, i forbindelse med den forestående omlægning af Filskov kirkegård. En omlægning, som vil tage
et sted mellem 30-50 år at gennemføre.
Aftenen begyndte inde i kirken, hvor Filskov
menighedsråd indledningsvist fortalte om
baggrunden for en omlægning, da hele kirkegårdskulturen er under forandring, og flere og flere vælger kremering frem for jordbegravelse. Konsekvensen af dette er mange
tomme gravsteder på kirkegården. Derfor er
det påkrævende at tænke nyt, så kirkegården også i fremtiden bliver et smukt og livfuldt sted at komme.
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Dernæst blev
de tegninger som
landskabsarkitekt Mette Faurskov har udarbejdet præsenteret og forklaret.
Det er primært området syd for kirken,
hvor der nu er plæne og ”kvadrat-gravsteder”, at den mest iøjnefaldende omlægning
vil finde sted, med grønne områder og aflukkede ”stillerum” med plads til bænke.
Området nord for kirken – og ud mod
Omme Landevej, vil fremover beholde sit
udtryk, som vi kender det. Der vil dog blive
anlagt græs i ydre områderne.

Menighedsrådet gjorde
meget ud af at understrege, at de grave,
som er i brug nu,
IKKE bliver berørt af
omlægningen. Det er
først når et gravsted
udløber, og pårørende ikke ønsker at forlænge aftale på gravstedet, at området vil
blive inddraget som en
del af en ny-omlægning.
Der var flere fremmødte,
som benyttede sig af muligheden for at stille spørgsmål.
De fleste spørgsmål gik på ”Mindelunden”, som bliver nedlagt i den
form, som vi kender den i dag. I stedet
bliver udvalgte og bevaringsværdige gravsten sat rundt om på kirkegården på udvalgte – og dertil indrettede gravsteder.
Dette er allerede gjort. Det er Grindsted og
Herning museum, der har været behjælpelige med at udpege disse gravsten. Der vil
desuden blive udfærdiget en plade med
tekst, der sættes ved stenene, som forklarer, hvorfor netop disse sten er bevaret –
eller historien bag.
Det skal pointeres, at gamle, kasserede
gravsten fotograferes og billederne sættes i
mappe, således at evt. interesserede i f.eks.
slægtsforskning kan finde hjælp dér.
Gamle gravsten fra mindelunden, som kasseres, kan afhentes af pårørende indtil 1. februar 2018. Derefter vil de blive destrueret.
Efter orienteringen og besvarelse af
spørgsmål, blev der serveret en sandwich,
og derefter gik alle ud på kirkegården, hvor
man fik mulighed for ved selvsyn at se det
område, der bliver omlagt.

En god og udbytterig aften var det.

Stor tak til de fremmødte
for interessen
Filskov Menighedsråd
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Nøøøøøøøj 6
– det’ for børn!!

NY SÆSON FOR
MINIKONFIRMANDER
I JANUAR 2018
Så er vi igen klar til et nyt hold
”Minikonﬁrmander” i Blåhøj og Filskov.
Filskov begynder onsdag d. 10. januar 2018
Blåhøj begynder torsdag d. 11. januar 2018
At være ”mini-konfirmand” er et frivilligt tilbud for alle elever i 3. klasse i Blåhøj og Filskov. Undervisningen ligger efter skoletid
og foregår i konfirmandstuen i Blåhøj.
Nogle gange er vi også i hhv. Blåhøj og Filskov kirke. Som minikonfirmand laver man
mange spændende ting. Bygger figurer, laver flotte billeder, hører historier fra bibelen,
ser film, synger sange – leger sjove lege –
og meget meget mere �
Hele forløbet afsluttes med en festlig spaghetti gudstjeneste den 22. marts kl. 17.00 i
Blåhøj kirke, hvor minikonfirmanderne får
overrakt et diplom og en lille ting til minde.
Du får brev fra os når vi nærmer os januar,
og i brevet fortæller vi nærmere om
tidspunktet og måden at komme til konfirmandstuen.
Kærlig hilsen Sonja og Karin
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ARRANGEMENTER
■TORSDAG DEN 30. NOVEMBER KL. 17.00 BLÅHØJ KIRKE

SPAGHETTIGUDSTJENESTE
Så sætter vi igen en omgang ”Spaghettigudstjeneste over” for
de mindste, og deres forældre/bedsteforældre.
Vi retter blikket mod den forestående advent og jul, og tager
forskud på alt det dejlige, der venter i december.
Traditionen tro går vi i fakkeloptog ned til konfirmandstuen
og spiser sammen.
Arrangementet slutter kl. 18.30.

■ ONSDAG DEN 6. DECEMBER KL. 20.00 FILSKOV KIRKE

JULEKONCERT VOCAL LINE
Vocal Line er et moderne a-cappella
kor med 30 sangere, dirigeret af Jens
Johansen. Koret blev dannet i 1991 i
Århus og har som sit erklærede mål at
være frontløber i udviklingen af den
rytmiske korsang, nationalt såvel som internationalt.
Gennem årene har Vocal Line konstant søgt at udvide grænserne for a cappella-musikken, og koret sigter mod et stadig højere musikalsk niveau. Vocal Line tager udgangspunkt i den danske kor-tradition. Herfra har koret udviklet en stærkt personlig stil med elementer af pop, rock og jazz. Vocal Line formår som få andre
at forene himmelstræbende, nordiske klange med personlighed og inderlighed. Dette kombineret med korets velklingende, detaljerede og til stadighed
eksperimenterende arrangementer får Vocal Line til gang på gang at fange
og berøre sit publikum – ikke mindst takket være sangernes individuelle
indlevelse og musikalitet, som på karakteristisk vis går op i en højere og
særligt sammensmeltet enhed – ingen lyder helt som Vocal Line!

Ved julekoncerten i Filskov kirke får vi en smag på den store alsidighed koret rummer.
Der bliver sunget nyt og gammelt, kendt og mindre kendt mellem hinanden.
Så den 6. december bliver julen for alvor – og på smukkeste vis sunget ind i Filskov.
Billetter: 150 kr. 

Købes ved: »Min Købmand«, Filskov og »Blåhøj El«, Blåhøj.
Fortsætter på side 14 ... ➤
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HØSTFEST Blåhøj

KONC

12

Filskov HØSTFEST

ERT
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ARRANGEMENTER

➤ ... fortsættelse fra side 11

■TIRSDAG DEN 19. DECEMBER KL. 19.00 BLÅHØJ KIRKE

DE 9 LÆSNINGER
Julen bliver sunget ind i Blåhøj kirke ved de 9 læsninger.
Medvirkende:
Lokale læsere,
Blåhøj kirkes børnekor,
Spirekoret fra Filskov friskole
og elever fra Billund Kulturskole.
Efter arrangementet
bydes der på gløgg i tårnet.
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ARRANGEMENTER
■ TORSDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 19.00, FILSKOV KIRKE

FILMAFTEN FOR BØRN OG UNGE fra 6. klasse og op
Der bliver rigtig skruet op for biografstemningen,
når der endnu engang laves filmaften for børn og unge
i Filskov kirke, og der serveres sodavand og popcorn.
”Miracles from Heaven” er baseret på den sande historie om familien Beam. Da Christy opdager, at hendes 10-årige datter Anna har
en sjælden, uhelbredelig sygdom, begynder hun indædt at lede
efter en kur på Annas sygdom. Det bliver en kamp på liv og død
med mange omkostninger for familiens sociale liv, mens deres
økonomiske situation også er under pres. Da Anna udsættes for
en dramatisk ulykke, får det store konsekvenser for hele familien.
”Miracles from Heaven” har Jennifer Garner i hovedrollen som
Christy Beam, hvis erindringer filmen er baseret på. Filmen tager
temaer op som : Tro, tvivl, bøn, mirakler.

■TIRSDAG DEN 20. FEBRUAR KL. 19.30 I BLÅHØJ PRÆSTEGÅRD

SOGNEAFTEN MED HANS JØRN ØSTERBY
»Mand og kvinde - den lille forskel ... «
Hvorfor er det, at vi så tit går fejl af hinanden i parforholdet, på arbejdspladsen i søskendeflokken etc.??
Måske fordi der er nogle grundlæggende forskelle på os.
Især er der generelt stor forskel på den måde mænd og kvinder går til livet på.
I dette foredrag forsøger Hans Jørn Østerby med en humoristisk tilgang at finde ind
til de forskelle, der er på mænd og kvinder, når det kommer til:
• Vores opbygning af god selvfølelse
• Måder at håndtere stress på
• Hvordan vi motiveres
• Hvordan vi finder vores værdier i livet
• Og hvordan vi finder løsninger på vores udfordringer
Foredraget ledsages af billeder og filmklip.
Kan hænde at en og anden - mand eller kvinde - efter foredraget
måtte have en lidt større forståelse af sig selv og sine omgivelser ...6
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Jul er for den,

der ikke orker!

Så skal vi til det igen. Julen nærmer sig
med hastige skridt. Ja siden oktober har
reklamebunkerne været fuld af jul. Juleudsmykningen – i hvert fald i de større byer
har været i fuld gang siden oktober – og
forretningernes vinduer har været pyntet
ligeså længe. Julemarkeder faldbydes
overalt. Der er ingen grænser for, hvor
meget, der kan gøres ud af en barnefødsel, der fandt sted for et par tusind år siden.
Nogle af os glæder os over fest og julehygge og duften af julebag midt i vinterens
mørke. Mens andre af os bliver trætte bare
ved tanken om jul – og alt det, der følger
med. Vi mærker, at der ikke er plads i os til
julestemning og gran og gløgg. Vi har låst
døren af for julestads. Vi orker ikke. Julen
må gå et andet sted hen. Den er hjemløs
hos os.

I en stald uden guirlander
Men sådan har julen nu altid været - altså
hjemløs. Da Maria skulle føde sit barn, var
der ikke plads til hende nogen steder. Så
Jesus kom til verden blandt halm og dyr.
Det var der ikke meget gran og gløgg og
julehygge over!!
Men der er til gengæld en pointe i, at det
netop var som hjemløs, at Guds søn kom
til verden. For Jesus blev ikke født med
det formål at give os noget hyggeligt at
fejre i de korte og mørke december dage.
Der var langt større ting på spil, da Jesus
blev født.
For i stalden i Betlehem valgte Gud at
komme til verden som én af os. Han kom
for at være helt tæt på os. Derfor blev han
født sådan som vi bliver født. Han kom for
at vise os, hvem han er. Og netop ved at
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komme til verden som hjemløs i en stald,
viser Gud os noget væsentligt om sig selv.
Jul er for den, der ikke orker!!
Jesu fødsel fortæller os, at Gud vil være
dér, hvor ingen andre har lyst til at være.
Dér, hvor der hverken er gran eller guirlander. Dér, hvor der ikke er noget at prale af.
Dér, hvor glæden er hjemløs, og hvor der
ikke er plads til lys og varme – dér vil Gud
være, og dér er Gud!!
Jul er ikke fortællingen om, at alt er godt,
og nu har vi bare at være glade. Nu skal
der for alt i verden julehygges!
Nej jul er beretningen om, at Gud flytter
ind i menneskers verden som et nærvær,
der vil være hos os, dér hvor livet er svært,
og dér hvor alt lys er slukket.

Jul er et løfte om, at Gud er med os, når vi
føler os hjemløse og ikke kan finde plads i
livet.
Så jul er især en højtid for de af os, som
ikke orker julen og alt det væsen vi har
gjort ud af den. Alle os, som julen er
hjemløs hos – det er for vores skyld, at
der overhovedet blev jul. Det var for at
være hos os, at Guds søn kom til verden.
Med nærhed. Med kærlighed. Med håb og
med liv.
Han er, hvor vi er. Det er det glædelige ved
julen. Også når vi ikke kan mærke det.
Glædelig jul.
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100-års, 140-års
& 150-års
2017 er i sandhed et JUBILÆUMS år
i Filskov, Gl. Blåhøj og Blåhøj St. By (Ny Blåhøj)
Filskov kan nemlig fejrer 100 år for jernbanens
start, og det fejres den 11/11 kl 11.00 i Viadukthallen.
I Blåhøj fejres der hhv. 150- og 100-års jubilæer for byerne.
Det festligholdes den 1.-3. december i Blåhøj Hallen og Multihuset.
Men faktisk er der to jubilarer mere: Nemlig
Blåhøj og Filskov kirker, som begge fylder 140 år.
Helt præcis blev begge kirker indviede den 14. oktober 1877.
I forbindelse med jubilæerne i Gl. Blåhøj og
Blåhøj St. By, blev jeg bedt om at skrive en
artikel, der skildrer kirkelivet i Blåhøj – anno
2017. For selv om man er en aldrende dame
på 140 år – kan der godt være ”gang i
den”… �
Artiklen som udkommer i en jubilæumsbog for Blåhøj kan også læses her.
Kirkelivet ved Blåhøj Kirke
Midt i det flade landskab – sådan lidt for
sig selv, på det der engang angiveligt skulle
være en blåbær høj – ligger Blåhøj kirke.
Hvid og smuk ligger den. Man skal vide,
hvor den er, for den ligger lidt uden for
”Alfarvej”.
Men det er der heldigvis også mange, der
gør – altså ved, hvor den er – og benytter
sig af. For trods sin lidt ”øde” beliggenhed, er
der et godt kirkeliv i og ved Blåhøj kirke.
Traditioner og sædvaner har ændret sig, siden kirken blev bygget og stod færdig i 1877.
Vi har i mange år været vant til, at kirkelivet er noget, som foregår søndag formid-
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dag, eller når nogen skal vies og begraves.
Sådan var det da også, da Blåhøj og Filskov
kirker blev bygget for 140 år siden.
Det ser anderledes ud i dag i 2017. Både
søndags gudstjenesterne – bryllupperne og
begravelserne foregår naturligvis stadigvæk.
Men derudover, foregår der meget forskelligt ved Blåhøj kirke, der også giver liv i kirken på helt andre tidspunkter end søndag
formiddag.
Gennem de 18 år jeg har været en del af livet ved Blåhøj kirke, synes jeg, at vi med
rette og med stolthed kan sige, at vi har været dygtige til at følge med tiden og i praksis
vise, at kirken ikke er en sovende institution,
men en levende kirke bygget af levende sten.
Vi har siden december 2000 haft: ”De 9
læsninger”, et arrangement, der gennem
årene støt og roligt har vokset sig større og
større. Det er en stemningsfuld aften og en
dejlig musikalsk juleoptakt. Det særlige ved
disse aftener er, at de for største delen er

FILSKO
V ST.

jubilæum

i Blåhøj og Filskov

båret af lokale kræfter, der medvirker. Således er det f.eks. altid lokale folk, som står
for aftenens læsninger, lige som musik-siden er båret af dygtige lokale sangere, kor
og musikere. Blåhøj kirke er fyldt til bristepunktet når vi afholder: ”De 9 læsninger” og
efterfølgende serverer gløgg og ønsker hinanden glædelig jul.
”Spaghettigudstjenesterne” ved Blåhøj Kirke
er også blevet et tilløbsstykke, hvor vi nemt
kan mønstre 100 børn med voksne, som
fylder kirken og efterfølgende fylder konfirmandstuen og stuerne i privaten, når vi
samles for at spise sammen. Det er en
gudstjeneste form, som er blevet taget godt
i mod af børnefamilier, og som passer ind i
et moderne familie liv, der ofte er præget af
travlhed. Her tilbyder vi en stund, hvor vi
samles i kirken om noget vigtigt, og efterfølgende klarer vi aftensmaden for dem, så de
ikke skal tænke på det, når børnene skal
hjem og i seng.
I flere år har vi haft ”Kyndelmisse-gudstjenester”, hvor kirken fyldes med levnende lys
og vi hører tekster og synger salmer om lyset, der langsomt er på vej tilbage.
Som et nyt tiltag har vi også: ”Påskesang” i
kirken i samarbejde med Blåhøj skole, hvor
vi glæder os over det gode ”skole-kirkesamarbejde”. Skolen arbejder i tiden op til
påske med emnet ”Påske”, og så kommer
eleverne i kirken til en gudstjeneste helt på
deres præmisser.

Traditionen tro holder vi her på landet høstgudstjenester engang i september. For ca. 10
år siden ændrede vi i midlertidig vores praksis, fordi vi ønskede at involvere og motivere
både konfirmander og deres forældre. Derfor
gjorde vi det til en opgave for årets konfirmander og deres forældre, at det hvert år er
dem, som pynter kirken til høstgudstjenesten.
På den måde får både konfirmander og forældre medejerskab af kirke og gudstjeneste.
Vi får til gengæld år efter år en utrolig smukt
pyntet kirke. Desuden medvirker konfirmanderne også på den måde, at de til anledningen har skrevet bønner, som jeg læser op
som høstgudstjenestens afslutning. Efter
høstgudstjenesten er der høst café, hvor der
bydes på hjemmebag og kaffe/juice.
Vi holder også gudstjenester som retter sig
mod de unge – nemlig når årets konfirmander arbejder med og planlægger deres egen
gudstjeneste, der plejer at være i det tidlige
forår som afslutning på deres konfirmationsforberedelse. Disse gudstjenester ligger
også på hverdags aftener, og er en anderledes form for gudstjeneste, idet kirken fyldes
med rockmusik og musik videoer i blandet
salmesang og bibeltekster. Det er konfirmanderne selv som medvirker ved læsning
af tekster og præsentation af gudstjenesten.
For et par år siden indførte vi begrebet: ”Aftensang” i Blåhøj kirke. Nogle af aften gudstjenesterne om søndagen blev rykket til kl.
19.00, og scenografien i kirken er lidt anderledes i det vi rykker væk fra bænkene og stilFortsætter på side 20 ... ➤
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➤ ... fortsættelse fra side 19
ler stole op, og skaber ”rum i rummet” og
forsøger at gøre rummet mere nærværende
ved at ”rykke sammen”. Denne aften bruger
vi kun klaveret, og kirken er kun oplyst af levende lys, og hensigten er at give plads til eftertanke. Det er en gudstjenesteform, der er
ved at vinde indpas, og som er godt besøgt.
Vi har også baby-salmesang, som er blevet et
meget populært tilbud blandt sognets spædbørnsfamilier. 2 gange om året – forår og efterår – fyldes kirken 8 formiddage af spædbørn ifølge med en voksen, hvor musik og
salmesang og sansestimulation er i højsæde.

Ny hjemmeside

– BLÅHØJ KIRKE

Blåhøj Kirke får ny opdateret og brugervenlig hjemmeside med nyt flot
layout.
Adressen er fortsat:
www.blåhøj-kirke.dk.
På hjemmesiden vil
du kunne blive lidt
klogere på livet i
Blåhøj kirke og
på Blåhøj kirkegård.
Du kan læse om vores tilbud til børn,
samt vores arrangementer og gudstjenester. Du kan også læse, hvad du skal
gøre ved "Livets begivenheder": Fødsel,
dåb, konfirmation, vielse og begravelse.
Og så vil du kunne læse historien om
Blåhøj kirke, og finde relevante oplysninger om Blåhøj kirkegård.
Du vil også kunne finde dette kirkeblad
i elektronisk udgave derinde.
Måske ses vi
på vores nye hjemmeside
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Som et helt nyt tilbud har vi ”Mini-salmesang” som foregår en hverdags eftermiddag
for de 1-3 årige. Mini salmesang er en musikalsk legestue, med bibelske fortællinger
og sange fra kirkens verden, hvor vi ønsker
at give børnene og de voksne et musikalsk
samvær og nærvær i kirken blandet med leg
og bevægelse.
Èn gang om året rykker kirken udenfor og
holder friluftsgudstjeneste, som vi har lagt i
præstegårdshaven i forbindelse med vores
sommerfest. Det er også et kæmpe tilløbsstykke, hvor haven kan rumme op til 90-100
sommerglade børn og voksne.
Så alt i alt har kirkelivet det rigtig godt i Blåhøj – her 140 år efter, at kirken stod færdig,
og ligger sådan lidt for sig selv – uden for
”Alfarvej” på den lille Blåbær høj.
Karin Engmarksgaard
Sognepræst, Blåhøj og Filskov

NYTÅRSGUDSTJENESTE
i BLÅHØJ og FILSKOV

I år fejrer vi nytårs gudstjeneste den 31/12
kl. 14.00 i Blåhøj Kirke og
kl. 15.00 i Filskov kirke.
Derfor er der ingen gudstjeneste den 1. januar
i hhv. Blåhøj og Filskov kirker.

Efter gudstjenesterne
den 31/12
bydes der på kransekage
og champagne.

K

FAMILIEGUDSTJENESTE

KONFIRMANDER
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KIRKELIGE HANDLINGER

SIDEN SIDST

■ DØBTE I BLÅHØJ KIRKE:
9/7:
23/7:
13/8:
3/9:
24/9:

Clara Birk Holm Larsen
August Pagh Jensen
Felix John Jensen
Helene Majgaard Hansen
Josefine Als Pape

■VIEDE/ VELSIGNEDE I BLÅHØJ:
19/8: Rebekka Johnston
og Matthew Paul Johnston

■ DØDE/BEGRAVEDE I BLÅHØJ:
30/6: Egon Møbjerg Horsted Madsen
21/7: Lydia Helene Jensen

■DØBTE I FILSKOV KIRKE:
16/7:
20/8:
26/8:
22/10:

■VIEDE/ VELSIGNEDE I FILSKOV KIRKE:
1/7: Line Lopdrop Svarre
og Jonas Lopdrop Svarre
19/8: Mia Lykkegaard Madsen
og Peder Lykkegaard Madsen
26/8: Anne-Louise Toft-Pedersen
og Alex Toft-Pedersen

■DØDE/BEGRAVEDE I FILSKOV:
4/9:
23/9:
30/9:
30/9:
11/10:
23/10:
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Agnes Nygaard
Luna Dall Wolf
Andrea Kastanje Toft-Pedersen
Isabel Kristensen

Jens Stejn Hvoldgaard Pedersen
Ketty Pedersen
Roma Skov Pedersen
Karla Laurine Rasmussen
Arne Ejgild Lauridsen
Aase Mølgaard Nielsen

2014
2017
INDRE MISSION
NOVEMBER

DECEMBER

DAG:

DATO:

Torsdag

09-11 Møde

MØDE:
Ved Brian Madsen
Missionær, Vejle

Lørdag

18-11 Bibelkursus i Løvlund Kl. 10:30
Kaffe kl. 10:00

Ved Sprint Aagaard
Korsholm

Torsdag

30-11 Årsfest (5/12)

Ved Erik Back Pedersen

Torsdag

Ved egne kræfter
14-12 Kl. 19:00 - 20:30
Adventsfest og familieaften ved
Børneklubben. Juletræet pyntes.

Torsdag

28-12 Julefest

Ved Hans Jørgen
Hedegaard

Tirsdag

09-01 Evangelisk Alliances bedeuge

Ved Frank Boel Fyhn,
Missionær i Grindsted

2018

JANUAR

FEBRUAR

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

ENHVER ER
VELKOMMEN

MARTS

Onsdag

10-01 Evangelisk Alliances bedeuge

Torsdag

11-01 Evangelisk Alliances bedeuge

Torsdag

18-01 Ydermissionsaften - Dialog
med en fremmed (dansker?!)

Thomas Frovin, Areopagos

Onsdag

07-02 Kredsmøde i Hejnsvig kl. 19:30

Ved Johan Schmidt Larsen,
Frederecia

Torsdag

08-02 Møde

Ved Erik Kloster

Torsdag

22-02 Møde

Ved Holger Haldrup,
Sognepræst

Onsdag

07-03 Kredsmøde - Kvindedag
i Grindsted kl. 14:00

Ved Bodil Skjøt
Israelsmissionen, Århus

Torsdag

08-03 Familieaften ved IM.
Start kl. 19:00 slut ca. kl. 20:30

Ved Brian Thorø

Torsdag

15-03 Møde og generalforsamling
for Filskov IM

Mogens Thams
Præst, Rindum Sogn
ved Ringkøbing

Fredag

23-03 Familie lejr på Holmsborg

Mere info følger

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.
■Fwor børn i alderen 5 år til 3. klasse er
der hver anden mandag eftermiddag
Børneklub.
■For børn i alderen 4. klasse til 7. klasse
er der Juniorklub.
Mere info, ring til Jenny Førrisdahl Jensen,
telefon 7534 4211, mobil 3177 1271
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N O V E M B E R
D E C E M B E R
J A N U A R
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KIRKELIGE HANDLINGER

GUDSTJENESTER
TJENESTER

12/11: 22. s.e. trinitatis

09.00 (Lasthein)

Ingen

19/11: 23. s.e. trinitatis

10.30

09.00

26/11: Sidste s. i kirkeåret

09.00

10.30

30/11: Spaghetti

17.00

Ingen

3/12: 1. søndag i advent

10.30

09.00

10/12: 2. søndag i advent

Ingen

10.30 (Lasthein)

17/12: 3. søndag i advent

10.30

Ingen

24/12: Juleaften

16.00

14.00

25/12: Juledag

09.00

10.30

26/12: 2. juledag

10.00

Ingen

31/12: Julesøndag

14.00

15.00

1/1: Nytårsdag

Ingen

Ingen

7/1: 1. s.e. H3K

09.00

10.30

14/1: 2. s.e. H3K

10.30

ingen

21/1: Sidste s.e. H3K

Ingen

09.00 (Lasthein)

28/1: Septuagesima

10.30

19.30 (lysgudstjeneste)

19.00 (lysgudstjeneste)

10.30

11/2: Fastelavn

10.30

14.00

18/2: 1. søndag i fasten

Ingen

09.00 (Lasthein)

25/2: 2. søndag i fasten

19.30

10.30

4/3: 3. søndag i fasten

10.30

19.30

Ingen

10.30 (familie)

4/2: Seksagesima

11/3: Midfaste

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

GUDSTJENESTER PÅ FILSKOV FRIPLEJEHJEM:
Torsdag den 30. november kl. 10.15
Fredag den 22. december kl. 14.30

Torsdag den 25. januar
Torsdag den 22. februar

kl. 10.15
kl. 10.15

Karin Rahbek-Engmarksgaard
Stof til næste nr. af bladet, der kommer i slutning af februar 2018
skal afleveres i begyndelsen af februar 2018 til redaktionen, gerne pr. mail: ken@km.dk

REDAKTION

