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Sognepræst Karin Engmarksgaard, Præstegårdsvej 11, Blåhøj, 7330 Brande
(mandag fri), tlf. 7534-5061, fax 7534-5361, e-mail: ken@km.dk

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

Filskov Menighedsråd
Formand Carsten Rosenberg,
carsten.rosenberg@mail.dk tlf. 7534-8275

Kirkesanger
Sonja Kongsted
Ellen Andersen

tlf. 9718-0602
tlf. 9718-7132

Kirkesanger
Sonja Kongsted
Ellen Andersen

tlf. 9718-0602
tlf. 9718-7132

Organist
Regina Madsen

tlf. 8161-0320

Organist
Regina Madsen

tlf. 8161-0320

Blåhøj Kirkegård blaahoejkirke@gmail.com
Jens-Ejlert Jensen
tlf. 2010-3463
Medhj. Jacob Nielsen
tlf. 2178-4255

Filskov Kirkegård filskovkirke@gmail.com
Janus Mønsted Høyer
tlf. 4096-8035
Medhj.

Kirkeværgegraver-kontoret@mail.dk
Jesper Goth tlf. 7580-3138 / 2323-6359

Kirkeværgegraver-kontoret@mail.dk
Jesper Goth tlf. 7580-3138 / 2323-6359

■ Ø
 nsker 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.
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Kirken til tjeneste
Fødsel

Navneændring

Anmeldelse:
Er forældrene gift, skal man ikke foretage
sig noget, da der kommer elektronisk besked fra sygehuset om fødslen, og indberetningen til folkeregisteret sørger præst/
kirkekontor for.

Hvordan får jeg et nyt navn?
For at en navneændring kan udføres, skal
der betales et gebyr på 490 kr. (2013) Man
kan betale via hjemmesiden www.personregistrering.dk – navneændring – betale med
dankort, eller man kan betale på posthus.
MEN ALDRIG VIA NETBANK. Betaler man
på posthus skal kvitteringen sendes med
navneændringsblanketten til sognepræsten.

Er man ikke gift, skal man inden 14 dage
aflevere/indsende en ”Omsorgs og ansvarserklæring” til sognepræsten, Præstegårdsvej 11, Blåhøj, 7330 Brande. Denne blanket
findes på hjemmesiden: www.personregistrering.dk under fødsel/faderskab.
Anmeldelse med digital signatur
eller NemID
Man kan også anmelde en fødsel elektronisk. På adressen www.personregistrering.dk
kan en borger med digital signatur eller
NemID foretage en elektronisk anmeldelse af
fødsel samt ”omsorgs og Ansvars erklæring”.

Dåb
Ved dåb henvender man sig til sognepræsten og aftaler tid til dåb. Inden selve dåben mødes man med præsten. Barnets
navn meddeles samt navn og adresser på
mindst 2 faddere.

Navngivning
Barnet kan også få navn ved navngivning.
Blanketten hentes på hjemmesiden www.
personregistrering.dk og afleveres/indsendes til sognepræsten. Ifølge navneloven,
skal et barn have navn inden 6 måneder
efter fødslen.

Bryllup
Bryllup aftales med sognets præst i god tid
før den ønskede dato. Derefter henvender
man sig til kommunens borgerservice i den
kommune, hvor bruden har bopæl. Man
kan også gå på kommunens hjemmeside og
finde link til de aktuelle blanketter der skal
bruges. Parret skal udfylde en ægteskabserklæring, og kommunen udfærdiger en ”Prøvelsesattest”, som skal afleveres til præsten.

Dødsfald
Dødsfald skal anmeldes efter senest 2 hverdage. Det sker almindeligvis til bedemanden,
hvor igennem kontakt til præsten foregår
med henblik på fastsættelse af begravelsesdatoen og samtale om begravelsen. Fra juli 2013
kan borgerne også selv indtaste dødsanmeldelsen på www.borger.dk eller bemyndige
bedemanden til at indtaste dødsanmeldelsen.
REDAKTION:
Karin Rahbek-Engmarksgaard
Stof til næste nr. af bladet, der kommer
beg. af januar 2014 skal afleveres
beg. af december 2013 til redaktionen,
gerne pr. mail: ken@km.dk
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Baby- Salmesang
Tilbud fra kirken til forældre
og deres babyer

Forløbsoversigt 2013

i Blåhøj og Filskov!
I efteråret 2013 tilbyder vi
endnu engang baby-salmesang for babyer og deres forældre i Blåhøj og Filskov, med

Julie Wieland
Babysalmesang henvender sig til alle babyer mellem 0 – 12 mdr. og deres forældre/
bedsteforældre i Filskov og Blåhøj, og det
foregår skiftevis i Filskov og Blåhøj kirke.

Tilmelding hos Julie Wieland på
tlf. 25668093. Læg blot en besked, hvis
telefonen ikke bliver taget, og så kontakter
Julie dig.
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Tirsdage kl. 9.00‐9.45 (kaffe og te bagefter)
– i alt 8. gange

Uge 36 T
 irsdag d. 3. september
Babysalmesang, Blåhøj kirke
Uge 37 T
 irsdag d. 10. september
Babysalmesang, Filskov kirke.
Uge 38 T
 irsdag d. 17. september
Babysalmesang, Blåhøj kirke
Uge 39 T
 irsdag d. 24. september
Babysalmesang, Filskov kirke
Uge 40 T
 irsdag d. 2. oktober
Babysalmesang, Blåhøj kirke
Uge 41 T
 irsdag d. 8. oktober
Babysalmesang, Filskov kirke
Uge 42 T
 irsdag d. 15. oktober
INGEN undervisning (Efterårsferie)
Uge 43 T
 irsdag d. 22. oktober
Babysalmesang, Blåhøj kirke
Uge 44 T
 irsdag d. 29. oktober
Babysalmesang, Filskov kirke

Julie Wieland stammer fra Brande, men
bor nu i Esbjerg, hvor hun læser på Syddansk Musikkonservatorium på linjen:
”Musik pædagogisk Brobygning” med to
specialer: Rytmisk sang og grundlæggende
musikpædagogik. Julie Wieland har musikken som sin passion både professionel og
i sin fritid, og hun har i et par år stået for
Baby Salmesang i Brande Kirke.

Babysalmesang.
Hvad er det for noget?
Julie Wieland
skriver
herom:
”Det handler
om, at babyer
i alderen 0-12
måneder og
én voksen
(mor, far eller
evt. en bedsteforælder) mødes i kirken og
synger og bevæger sig sammen. Her tager
vi udgangspunkt i forskellige salmevers,
som vi sammen synger for det lille barn,
allerede fra han eller hun kun er få måneder gammel. Vi synger, danser og vugger
salmernes stemning ind i de små, som oplever med alle sanserne.
Formålet med babysalmesang er ikke at
lære din baby at synge☺ men, at stimulere
barnets
umiddelbare glæde
ved musik,
og inspirere Jer som
forældre til
den særlige
kontakt,

som musikken giver mulighed for. Det er
vigtigt at understrege, at man ikke behøver
være speciel dygtig til at kunne hverken
synge eller danse for at deltage. Hvis I har
lyst til en hyggelig musikoplevelse med Jeres barn, er I velkomne.
Der lyttes til musik, vi puster sæbebobler,
leger med fine tørklæder og går på opdagelse i kirkens rum. Sang og musik styrker
barnets koncentrationsevne og evnen til at
opfatte ting omkring sig - det stimulerer
barnets kreative udvikling.

Kom og få en fantastisk
oplevelse sammen med dit barn.
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Konfirmandindskrivning
Onsdag den 28. august kl. 19.00 i Filskov kirke

”Konfirmandindskrivning” er tilmelding
til konfirmationsforberedelse.
Går du i 7. klasse har du mulighed for
at blive konfirmeret, hvis du ønsker det.
Til konfirmandindskrivningen begynder vi med en konfirmandstarts gudstjeneste i Filskov kirke for de nye konfirmander og deres forældre. Derefter
fortsætter vi over i konfirmandstuen i
Blåhøj præstegård til kaffe, sodavand
m.m. hvor der gives nærmere informations om den kommende konfirmandundervisning.

Konfirmation 2014:

Søndag den 11. maj
kl. 10.00 i Filskov kirke

NB! NB! NB!
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Da der ingen elever er fra Blåhøj til
næste års konfirmandforløb, er
der ingen undervisning denne
sæson og ingen
konfirmation i Blåhøj kirke 2014.

Minikonfirmander
Skal du begynde i 3. klasse på
Blåhøj skole eller på Filskov Friskole efter sommerferien, har du
mulighed for at gå til minikonfirmandundervisning. Undervisningen er frivillig og ligger efter skoletid.
Næste sæson begynder i september og vi holder en festlig afslutning med forældrene omkring
advent.
Vi skal lave mange forskellige ting. Vi skal
se film. Vi skal høre historier fra bibelen.
Vi skal på tur i kirke og på kirkgård. Vi
skal lege med ler og bygge videre på
”kirkemuren” i præstegårdshaven.
Det er bare kanon sjovt at gå til minikonfirmandundervisning!!
Så snart skoleskemaerne ligger klar på
Blåhøj og Filskov skoler, sender jeg
brev ud til dig med nærmere information
om ugedag og tidspunkt for undervisning.

Jeg glæder mig
til at se dig til september.
Karin Engmarksgaard.
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Voksenkor ved
Blåhøj-Filskov
Så begynder en ny sæson for voksenkoret
i Blåhøj-Filskov, og du kan nå at være med
endnu.
Er du glad for at synge og kan du lide at
synge sammen med andre, og har du lyst
at deltage i koncerter og arrangementer
ved Blåhøj og Filskov kirker, så er det her
lige noget for dig.
Vi synger et bredt udsnit af danske og
udenlandske salmer og sange. Det er ikke
et krav, at du kan noder. Det er meget vigtigere, at du har glæden ved at synge, og
kan lære nye melodier og sange.

Koraftener:

Tirsdag aftener i konfirmandstuen
i Blåhøj præstegård
kl. 19.00-20.30
Det koster 100 kr. som opstartsgebyr
for en hel sæson.
Første gang tirsdag den 3. september.
Kontakt Regina Madsen: 81610320
e-mail: reginamadsen1@gmail.com

Præstens side · Præstens side · Præstens side

DEN KRISTNE GUD
Af sognepræst
Kathrine Lilleøre

”Walk the talk”.
Mange virksomheder udfærdiger ledelses-anvisninger i disse år. I den forgangne uge læste jeg endnu en udmærket
ledelesesanvisning fra en større virksomhed. Lederen skal gøre det, han siger!! Udmærket leder-målsætning.
Det fik mig bare til at tænke over, hvor jeg
havde hørt det før. Sagen er nemlig, at jeg
har hørt det. Mange gange. Og læst det
igen, og igen. På Biblens første sider, helt
præcist. Nu skal man huske, at Biblen ikke
er en fysikbog. Ej heller en biologibog.
Men en hjertebog, der fortæller, hvem Gud
er, og hvem vi er. Det Gamle Testamente
fortæller godt nok mest om, hvem vi er.

» lys «

Men indledningsvis fortælles det, hvem
Gud er. Det kunne der ellers gå mange sider med, men de gamle har benyttet et
fortællemæssigt kneb. Et enestående litterært billede, der kort sagt siger det hele.
Hvem er Gud, nemlig, ifølge Skabelsesberetningen ? Han er kort sagt den, der, når
han siger det, bliver det. Når han siger
”lys”, så bliver der lys. Når han siger ”himmel”, så bliver der himmel. Gud er lederen
over alle ledere, for det han siger, bliver.
Ordene bliver altid fulgt af handling.
Kristendommen taler om Gud på tre måder. Derfor kaldes Gud for den treenige
Gud. Man kan også sige, at vi kender tre
sider af Gud.
For det første kender vi Gud, som skaber.
Som den, der lader handling følge sine
ord.
For det andet viser han sit ansigt i Jesus.
Viser hvem han er. Bliver menneske for at
vise os, at intet af det vi oplever i vores liv,
er ukendt for ham. Intet er så
grimt, så ulykkeligt, så lidelsesfuldt og sort, uden at han
ved, hvad det vil sige. Korset
er derfor kristendommens
symbol. Ikke hjertet. Det kun-

Så bliver der lys

Præstens side · Præstens side · Præstens
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ne ellers både have været pænt og poetisk.
For det hedder jo, at Gud elsker os. Og
fordi han elsker os, så sendte han sin søn,
der ved at vise os, hvem Gud er, skal give
os trøst og håb, når alt er håbløst. Et hjerte
kunne have været pænt som symbol, men
det blev korset. Selvfølgelig. For det illustrerer langt bedre, at Gud ikke er væk, når
livet gør mest ondt. At Gud er helt tæt på,
også når han synes længst væk. Korset er
lidelsens symbol. Umiddelbart kunne man
tro, at smerte er tegn på Gudsfravær. Det
kan føles sådan. Men selvom det føles sådan, så er det ikke sådan. Det er kristendommens afgørende påstand, som kun
kan tros. Vides kan det ikke. Forstås kan
det heller ikke. Tænke sig frem til det, kan
man nemlig slet ikke. Man kan kun tro det.
Tro det, som man tror, at ens nærmeste elsker en, selvom det ikke altid føles sådan.
For det tredje tror vi, at Gud ikke forsvandt,
da Jesus forsvandt. Vi tror ikke, at Gud
fjernede sig væk fra os, selvom han ikke
fysisk kan ses. Vi tror, at han er tilstede,
som en ånd, en sammenhængskraft, som
hellig ånd. Usynligt binder han os sammen. Med ord og handlinger. Usynligt løfter han, når vi ikke tror, at vi kan rejse os.
Indgiver livsmod og selvtillid, selvom man
havde mistet begge dele. Uden vi aner det,
gør han med os, som han vil, selvom vi
selv tror, at vi beslutter alt selv. Det kan bliver lidt småt i længden. Derfor har vi fået
ord, vi kan holde os til. Grunde over. Lytte
til. Lade lande i os, uden at vi helt fatter
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dem, men det gør ikke noget, for de kan
sprede mørke, som intet andet kan det.
Selvfølgelig kan man tro på Gud helt for
sig selv. Men vi er nogle, der har brug for
at læne os op af hans ord. Af Jesu ord. Det
er svært at forklare, men det er, når man
først har vænnet sig til kirkerummet og
dets sære ritualer, stærkt vanedannende at
gå i kirke. Det er ikke til at sige, hvad man
får ud af det. Ikke altid noget, man kan
sætte ord på. Men sådan er det med religiøs praksis. Det er en gentagelse, og i gentagelsen finder man det, man ellers ikke
ville komme i nærheden af.
Sådan er den kristne Gud set indefra. Indefra kirkerummet. Indefra de foldede hænder. Det lader sig let skyde ned, hvis man
kritiserer det udefra. Selvfølgelig. Og sådan
har det altid været. Man fatter kun kristendommens mysterium, hvis man lægger øre
og hjerte til.
Og det kan vi jo hver for sig have vores
grunde til. En af mange kunne være, at
man endnu en gang står i det nederlag,
det er, når man ikke kan gøre det, man
sagde, man ville gøre. Fordi man bare er et
lille menneske.
Af sognepræst Kathrine Lilleøre

menneske
Man bare er et lille
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Arrangementer
Onsdag den 4. september kl. 17.00 i Filskov kirke
Torsdag den 28. november kl. 17.00 i Blåhøj kirke

Spaghettigudstjeneste
Som noget nyt afholdes der nu også spagettigudstjeneste i Filskov kirke.
Spaghettigudstjeneste er en gudstjeneste for de
allermindste og deres forældre. Hensigten er at
lave en kombination af gudstjeneste og mad,
så børnefamilierne ikke behøver at tænke på at
skulle hjem og lave aftensmad efter gudstjenesten.
Gudstjenesten varer ca. 30 min og derefter spiser vi sammen.
I Filskov går vi over i missionshuset på
den anden side af vejen og spiser.
I Blåhøj går vi ned i
konfirmandstuen og spiser.
Arrangementerne forventes at slutte ca.
18.30 så børnene kan komme hjem i seng.
Arrangementet i begge kirker er for alle børnefamilier i Blåhøj
og Filskov!

Tirsdag den 17. september kl. 19.30
i Viadukthallens cafeteria

Sogneaften med
Henning Nørhøj, Haslev:
”Kierkegaard og Grundtvig.
Guldaldertidens to store modsætninger”.
Kierkegaard kaldte Grundtvig ”en jodlende Friskfyr” og ”en brølende
Grovsmed”. Grundtvig kunne tale om Kierkegaard som istapper under
Kirketaget”. I foredraget vil Henning Nørhøj gennemgå disse to store
guldaldertænkeres liv og sammenligne deres opfattelse af mennesket,
kristendommen og kirken. Hvor forskellige var de? Mange havde set
dem mødes på gaden, set at de fulgtes med hinanden, mens de talte
sammen.
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Arrangør Blåhøj og Filskov menighedsråd, i samarbejde med Sdr. Omme

Arrangementer
tirsdag den 12. november kl. 19.30 i blåhøj kirke

Alterbilledet i Blåhøj Kirke
”Se dit alterbillede med nye øjne”
Jette Gejl Christensen (datter af Ove Gejl Christensen,
Blåhøj) er udøvende kunstner og arbejder meget
med kunsthistorie.
Den 12. november kommer hun i Blåhøj Kirke og
fortæller om det berømte maleri, der hænger i Blåhøj
Kirke og som er malet af Elisabeth Jerichau Baumann. Jette Gejl vil fortælle om maleren Elisabeth Jerichau Baumann‘s
liv og historie set i en kunsthistorisk sammenhæng.
Der bliver mulighed for at nærstudere maleriet og se malerhåndværket helt tæt på.
Der serveres kaffe i kirken.
Arrangør Blåhøj Menighedsråd

Tirsdag den 10. december kl. 19.30 i Filskov kirke

JULEKONCERT
med LENE SIEL
Efter 4 års pause hvor Lene Siel har optrådt
med sin julekoncert i de store koncerthuse,
synger Lene Siel igen i kirkerne til jul.
„Jeg har savnet kirkerummet, som med sin
renhed og integritet, er det helt rigtige sted at synge julen og dens
budskab ind. Jeg glæder mig meget til at komme i den helt rigtige
julestemning, når jeg står i kirkens fantastiske akustik og mærker
musikkens varme fylde rummet ud”.
Klaver Palle Juul Hansen - Fløjte/saxofon Morten Øber
Kapelmester Bas Elo Lindhardsen
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Disse er med til at skabe skøn og lødig julestemning til Lene Siels
klare og rene stemme, som er i sit helt rette element til jul.
Lene Siel synger fortrinsvis på dansk og har i år særlig fokus på de
danske julesange. Men, der bliver også plads til duetter og enkelt
medrivende gospelnumre.
Entre: 150 kr.
Billetter købes ved Spar Købmand, Filskov; OK + Blåhøj

Arrangementer
Tirsdag den 17. december kl. 19.00 i Blåhøj kirke

DE 9 LÆSNINGER
Traditionen tro synges julen ind i Blåhøj-Filskov med de 9 læsninger, hvor vi samles om de tekster og de salmer som hører julen til.
Medvirkende:
• Blåhøj-Filskov’s voksen kor
• Filskov Friskole’s kor
• Ikast-Brande musik skole
• Lokale læsere

Tirsdag den 28. januar 2014 kl. 19.30 i Blåhøj Multihus

Sogneaften,
med Peter A.G. Nielsen
Om kunst og identitet, om livskvalitet og kunsten som spejl. Om forholdet mellem krop og
ånd, om oplevelsen i forhold til forståelsen.
Peter A.G.‘s foredrag tager udgangspunkt i det
postulat, at færre og færre har sig selv med i det, de foretager sig. Vi
opdrages så at sige til at sælge ud af os selv og gradvist forsvinde
ud i verden. Peter A.G. fortsætter: ikke lege, kigge, lytte, føle o.s.v. Og
når vi ikke længere selv er tilværelsens centrum, så har vi ikke længere nogen reference at måle på, om udviklingen går i den rigtige
eller forkerte retningslutter Peter A.G.
Skal det f.eks. være tilladt at blive født med blomkålsører?
spørger Peter A.G. Det er her kunsten kommer ind i billedet.
Som en måde at lære sig selv at kende på.
Hvis man vel at bemærke tør slippe forestillingen om kunsten
som noget, man først og fremmest skal forstå.
Peter A.G. mener at kunst skal først og fremmest opleves. Forståelsen kommer i anden række.
Endvidere taler Peter A.G. noget om mange andre sanselige oplevelser og giver nogle bud på, hvordan evt. problemer kunne løses.
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Entré: 120 kr.
Billetter kan købes ved Spar Købmand Filskov og OK+, Blåhøj.

2013

Indre mission
 Hvis ikke andet er nævnt er møderne kl. 19.30
i missionshuset i Filskov Enhver er velkommen

August

22.		Opstart m. grill kl. 18.30 hos Asta og Heine, Brunbjergvej
44. medbring selv kød til grillen, drikkevarer og service
26.		 Kredsmøde i Gesten med DBI
29.		Møde med Dansk Bibel Institut (DBI)
Taler: Jens Kristian Plougman.

September

5.		Ydremission med Dina og Henrik Jacobsen, DLM, Cambodja. Indsamling til dette arbejde
12.		Høstfest med missionær Brian Madsen, Vejle.
			 Indsamling til IM
26.		 Soldatervennefest
30.		Oktobermøde i Grindsted Kirke kl. 19.00 m. præst Morten
Mouritzen, Vinding.
			 Emne: Glæd jer!/ Glæden over Guds lov

oktober

2.		Oktobermøde i Grindsted missionshus, Kronen kl. 19.30
m. missionær Bjarne Lindgren, Ringkøbing.
			 Emne: Glæd jer!/ Glæden over Guds nåde
10.		Møde med Knud Dideriksen, tidligere forstander Grejsdalens Efterskole
Uge 44		 Missionsuge, indsamling til missionshuset hele ugen:
28.		Leif Kruse, forstander Sydvestjyllands Efterskole,
Bramming
29.		 Missionær Søren Grysbæk, Horsens
31.		 Kurt Larsen, lektor på MF. Fællesspisning kl. 18.30

November

14.		Møde med missionær Christen Peter Olesen, Ejstrupholm.
Bogsalg
25.		Kredsmøde i Løvlund med Per Ladekjær, lærer Børkop
Højskole

December

5.		Årsfest med formand IM og præst i Århus Bykirke Hans
Ole Bækgaard. Indsamling til missionshuset
12.		 Familieaften v. børne- og juniorklubben
29.		 Julefest med missionær Bjarne Lindgren, Ringkøbing
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Kirkelige handlinger

Siden sidst
■	Døbte i Blåhøj kirke:

30/3: Jonas Albin Blynning
9/5: Felix Lyager
19/5:	Christian
Guldbrand Rasmussen
19/5: Lucas Rønn Pedersen
19/5: Tobias Rønn Pedersen
1/6: Julian Madsen Kastberg
30/6:	Gustav Tang
Tarpgaard Hartkopf
14/7: Niels Baun Schønemann
27/7: Ryan Liam Guul Haraldsen
■	Viede/Velsignede i Blåhøj:

1/6:	Thora Madsen Kastberg og
Julian Madsen Kastberg
1/6:	Micha Thorndal Sørensen og
Torben Salskov
13/7:	Julie Pagh Jensen og
Rasmus Pagh Jensen
14/7:	Henriette Maria Baun Eriksen
og Jørgen Uhd Schønemann

■	Døbte i Filskov:

6/4: Isabella Raksafa Steffensen
6/4: Patrick Raksafa Steffensen
2/6: Anneck Nicole Brosbøl Nielsen
21/7: Jonas Edlefsen Jørgensen
■	Døde i Filskov

24/3: Louise Marie Andersen
2/4: Elna Viola Madsen
16/4: Bent Mikkelsen
18/4: Anker Nygaard
18/4: Børge Kruse
27/6: Bertha Maria Dyrvig
20/7: Paul Erling Lindsted Andersen

■	Døde i Blåhøj:

29/7: Marie Christensen
30/7: Henning Sørensen.

15

s e p t e m b e r
Ja n u a r
Blåhøj

Kirkelige handlinger

Gudstjenester

1/9: 14. s.e.trinitatis
10.30		
8/9: 15. s.e.trinitatis
09.00		
15/9: 16. s.e.trinitatis
Ingen		
22/9: 17. s.e.trinitatis
19.30		
					
29/9: 18. s.e.trinitatis
10.30		
høstgudstjeneste
			
6/10:
13/10:
20/10:
27/10:
3/11:
10/11:
17/11:

19. s.e.trinitatis
20. s.e.trinitatis
21 s.e.trinitatis
22.s.e.trinitatis
Alle Helgen
24. s.e.trinitatis
25. s.e.trinitatis

24/11:
		
1/12:
8/12:
15/12:
22/12:
24/12:
25/12:
26/12:
29/12:
1/1:

Sidste søndag
i kirkeåret
1.s.i advent
2.s. i advent
3.s. i advent
4.s.i advent
Juleaften
Juledag
2.juledag
Julesøndag
Nytårsdag

5/1: Hellig 3 konger
søndag
		
12/1 1. s.e. H. 3 konger

Filskov

09.00
10.30
09.00 (Lasthein)
10.30
høstgudstjeneste
19.30

Ingen		
10.30		
Ingen		
09.00 (Lasthein)
14.00		
10.30		
19.30		

10.30
09.00
10.30
Ingen
10.30
09.00
10.30

10.30		

19.30

09.00		
Ingen		
10.30		
Ingen		
16.00		
09.00		
10.30		
Ingen		
15.00		

10.30
09.00 (Lasthein)
Ingen
10.00 (Lasthein)
14.45
10.30
Ingen
11.00
16.00

10.30		

09.00

Ingen		

10.30

Gudstjenester på Filskov friplejehjem: Sidste torsdag i hver måned kl. 15.00.
Dog i december, mandag den 23. december kl. 14.30.

