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Adresser:
Sognepræst Karin Engmarksgaard
Præstegårdsvej 11, Blåhøj
7330 Brande tlf. 7534-5061
(bedst 13-14, mandag fri) fax 7534-5361
e-mail: ken@km.dk

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

■  Blåhøj Menighedsråd
Formand: Charlotte Borum Nielsen Brun, 
formand@blaahoj-kirke.dk tlf. 3028-0327

■ ■ Kirkesanger Blåhøj / Filskov
Sonja Kongsted  tlf. 9718-0602
Ellen Andersen  tlf. 9718-7132

■ ■  Organist Blåhøj / Filskov
Regina Madsen tlf. 8171-0047

■ Filskov Kirkegård
fi lskovkirke@gmail.com
Janus Mønsted Høyer tlf. 4096-8035
eller  
Medhj. Lene Holst Bang  tlf. 2926-5715

■ Blåhøj Kirkegård
Jens-Ejlert Jensen
eller tlf. 2010-3463
Medhj. Jacob Nielsen tlf. 2178-4255

■ Kirkeværge Blåhøj
Jesper Goth tlf. 2323-6359

■ Kirkeværge Filskov
Inge Larsen tlf. 7534-8165

Praktiske 
oplysninger
FØDSEL:
Forældre med bopæl i Blåhøj og Filskov 
sogne skal anmelde fødsel til sognepræ-
sten inden 14 dage. Man skal medbringe 
fødselsanmeldelsen.

DÅB:
Man henvender sig til sognepræsten og 
aftaler, hvornår barnet ønskes døbt. Husk 
at medbringe navn og adresse på fadder-
ne.

BRYLLUP:
Man henvender sig først ved kommunens 
Borgerservice hvor der udstedes en prøvel-
sesattest. Husk at medbringe dåbsattester. 
Prøvelsesattesten skal afl everes til præsten, 
som skal foretage vielsen, og hos hvem alt 
vedrørende brylluppet aftales.

BEGRAVELSE:
Henvendelse sker til præsten, der skal fore-
stå begravelsen og aftaler tidspunkt m.v. 
Bedemanden plejer at sørge for de nød-
vendige papirer. Derefter henvender man 
sig til graveren angående gravsted og 
gravkastning med videre. 

Henvendelse vedr. vedligeholdelsesaftaler 
skal ske til graveren/kirkeværgen.

REDAKTION:
Karin Rahbek-Engmarksgaard 

Stof til næste nr. af bladet, 
der kommer beg. af dec. 2012 skal afl everes 
beg. af nov. 2012 til redaktionen,
gerne pr. mail: ken@km.dk2



3

Tiden nærmer sig, hvor der skal være 
menighedsrådsvalg til landets knap 2000 
menighedsråd. Nemlig den 13. november 
i år.
Endnu engang vil Blåhøj og Filskov 
menighedsråd gerne gøre opmærksom 
på om det kunne være noget for dig.

Der bliver ikke nødvendigvis ”kampvalg” i 
Blåhøj og Filskov, men vi har brug for 
mennesker med holdninger, energi og lyst 
til at arbejde for vore kirker og sogne. 

Og spørgsmålet er: Er det dig, som har lyst 
til at være med til at gøre din kirke levende 
og nærværende i dit sogn??

I den forgangne periode har menig-
hedsrådene i Blåhøj og Filskov bl.a. 
være med til:

At sætte gang i nye tiltag som f.eks:
•  Friluftsgudstjenesten i præstegårdshaven 

i forbindelse med sommerfesten i Blåhøj 
præstegård

•  ”Spagetti-gudstjeneste” – Gudstjeneste 
for de mindste og deres familie, inkl. 
spisning.

•  Stort fælles fastelavns arrangement inkl. 
fastelavnsgudstjeneste for hele lokalbe-
folkningen i Blåhøj, i samarbejde med 
Betania og OK+

•  Salmestafet
•  Bygge projekter ved begge kirker: Filskov 

kirke fi k sidste år nye dejlige graverfacili-
teter, og Blåhøj fulgte med i efteråret 
2011.

Og menighedsrådene har følgende 
visioner for de næste 4 år:
•  At opstarte baby-salmesang
•  Diskutere og udarbejde vores kirkegårds 

etik
•  Optimere og udfordre de næste års ar-

rangementer
•  Ønske om, at renovere Blåhøj kirke

•  Hvad skal et menighedsråd?? 
  Et menighedsråds primære opgave er at 
arbejde for kirkens liv og vækst. Det vil 
sige skabe gode rammer for at kirken er 
levende og i øjenhøjde med sin menig-
hed – og kan nå bredest muligt ud i 
sognet, på mange forskellige planer: 
Gudstjenester, arrangementer, hjemmesi-
de, god trivsel hos kirkens personale.

Menighedsrådsvalg 2012
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Hvad er der brug for?
Et godt menighedsråd består af medlem-
mer, der har vidt forskellige baggrunde og 
kompetencer, for arbejdsopgaverne er 
mange og meget forskelligartede. Du har 
mulighed for at arbejde med Administrati-
on/økonomi. Samtidig er menighedsrådet 
arbejdsgiver for kirkens medarbejdere. Og 
det er en vigtig opgave, at sikre at der er 
gode vilkår, så kirken er et godt sted at ar-
bejde. Men menighedsrådets medlemmer 
har også stor indfl ydelse på alle de aktivi-
teter, der fi nder sted ved kirke. 

Der skal planlægges:
•  Arrangementer i kirkerne
•  Sogneaftener,
•  Sogneudfl ugter. 
•  Hjemmesiden skal være levende og hol-

des opdateret. 
•  Der skal føres tilsyn med kirken, og præ-

steboligerne. 
•  Der skal arrangeres aktiviteter for børn 

og unge. 
•  Og meget meget mere. 

Nogle opgaver ligger fast, de skal bare ud-
føres, for det siger loven. Men man kan i 
høj grad selv bestemme, hvad man har lyst 
til at arbejde med. Hvis du brænder for at 
sætte en aktivitet i gang – eller har visioner 
for hvordan tingene kunne blive endnu 
mere tydelige – eller interessante, så er 
menighedsrådet et godt udgangspunkt. 

Mulighed for indfl ydelse
Kirken er ikke bare præst og personale. Kir-
ken er i høj grad os selv, alle os der kom-
mer i kirken og/eller til sognearrangementer. 
Vi har gode muligheder for at have indfl y-
delse på kirkens liv lige præcis i vores sogn. 
Det er et vigtigt og sjovt arbejde, der altid 
foregår i en god atmosfære og i et godt 

fællesskab, ligegyldigt hvad vi hver især bi-
drager med. Fordi vi har forskellige holdnin-
ger, bliver vi tit udfordret på vores menin-
ger, og der udfolder sig gode diskussioner.

Har du lyst?
Du er mere end velkommen til at kontakte et 
af de nuværende medlemmer af menigheds-
rådet (du kan fi nde os på www.blaahoj-kirke.
dk – og www.fi lskov.infoland.dk)og få en snak. 
Vi vil alle gerne fortælle om, hvordan vi 
plejer at arbejde i Blåhøj og Filskov.

Opstillingsmøde 
12. september
Valget fi nder sted 13. november 2012. Og der 
afholdes orienteringsmøde og opstillingsmø-
de for begge sogne den 12. september kl. 
19.30 i hhv. Konfi rmandstuen i Blåhøj præ-
stegård, og på sognegården i Filskov.

På dette møde redegør menighedsrådene 
for deres arbejde i den forløbne periode og 
for kommende opgaver. Desuden gøres der 
rede for reglerne for opstilling af kandidater 
til menighedsrådsvalget den 13. november.

For at blive valgt til menighedsrådet skal du:
•  være over 18 år
•  være medlem af folkekirken
•  have dansk indfødsret eller bopæl i Dan-

mark et år forud for valgdagen.

Der skal vælges 5 medlemmer til hhv. 
Blåhøj og Filskov menighedsråd.

Kommer der kun én liste på opstillingsmø-
det, er det dem på listen, som udgør det 
nye menighedsråd. Kommer der mere end 
én liste, skal der være menighedsrådsvalg 
den 13. november.



Indlevering af 
kandidatlister.
Kan ske i perioden:
Tirsdag den 25. september kl. 19.00 til tirsdag 
den 2. oktober kl. 19.00. og skal afl everes hos:

Blåhøj:   Formand: Charlotte Borum Nielsen 
Bruun: Engebækvej 71

  Næstformand: Karin Rahbek-
Engmarksgaard: Præstegårdsvej 11

Filskov:   Formand: Carsten Rosenberg, 
Smedegårsvej 25

  Næstformand: Inge Larsen, 
Stationsvej 31

Krav til 
kandidatlister:
Kandidatlister skal afl everes på den af kir-
keministeriet godkendte formular (kan fås 
samme sted som hvor listerne udleveres).
Kandidatlister skal indeholde kandidaternes 
og stillernes navn, bopæl og cpr.nummer. 
En kandidatliste kan indeholde færre kan-
didater end det antal medlemmer der skal 
vælges til menighedsrådet (5)

En kandidatliste må højest indeholde nav-
ne på 6 kandidater mere end det antal 
medlemmer der skal vælges til menigheds-
rådet.
En kandidatliste skal være underskrevet af 
mindst 5 og højest 15 af sognets vælgere.
Kandidatlisten skal indeholde oplysning 
om, hvem af stillerne, der kan rettes hen-
vendelse til vedrørende listen.
Den, der indleverer kandidatlisten har ret til 
på en medbragt genpart af listen, at få 
kvittering for indleveringen med afgivelse 
af tidspunktet.
Det skal være angivet om kandidaterne er 
opstillet sideordnet eller i prioriteret række-
følge.
Er kandidaterne sideordnet opstillet, og in-
deholder listen fl ere kandidater end antal, 
der skal vælges (5), skal stillerne have be-
stemt, hvilke af listens kandidater, der skal 
være medlemmer af menighedsrådet, og 
hvilke der skal være stedfortrædere, i tilfæl-
de af at afstemningen afl yses som følge af, 
at der lim er afl everet én kandidatlisten til 
valget. Stillerne skal desuden have bestemt, 
hvem der skal betragtes som først valgt, 
hvis afstemningen afl yses.

Blåhøj og Filskov menighedsråd

Fra sogneudfl ugten 2012 – Hvidsten Kro og Mariager
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KLF, KIRKE & MEDIER
KLF, Kirke & Medier arbejder for:
•  Gudstjenester på TV og radio, andagter 

og kirkelig sang og musik
•  Programmer om kristen tro, religion og 

livsholdninger
•  Gode sendetider til programmerne
•  At medierne er med til at tage ansvar for, 

hvad der sendes, og hvornår det sendes

Vi har til formål at arbejde for, at der i de 
elektroniske medier skabes gode vilkår for 
placeringen af det kristne. 
Vi behøver også dit medlemskontin-
gent og/eller en gave fra dig! 
Arbejdet er ikke gratis. Støt en god sag! 
Muligheden for testamente kan du læse 
mere om på www.klf.dk. Det er gratis at 
begunstige KLF, Kirke & Medier, og for-
eningen er skattefri.

Du kan også gøre en forskel 
– bliv medlem af KLF, Kirke & Medier
Vi arbejder for dig og din familie – og vi 
har igen og igen oplevet, at dialog nytter 
og fl ytter! Er du enig i, at medierne har stor 
indfl ydelse på den enkelte og vores sam-
fund, så vær med som medlem! 

KLF, Kirke & Medier tilbyder 
medarbejderskab!
Som medlem er du sammen med titusin-
der, der støtter og orienterer sig om arbej-
det. Her er nogle få ting, som du kan ople-
ve som medlem.

•  Du får et medlemsblad, du kan tilmelde 
dig alle vore nyhedsbreve – og ad den 
vej få en hurtig orientering om, hvad der 

sker, og hvad der er godt at se på tv og 
høre i radioen.

•  Du kan også deltage i møder lokalt, på 
distriktsplan og på landsplan – nogle få 
gange hvert år.

•  Du kan også bede om, at din kirke, me-
nighed eller anden sammenhæng arran-
gerer en medieaften i samarbejde med 
KLF, Kirke & Medier. 

•  Ser eller hører du noget godt eller skidt, 
kan du sende besked på vore gule kort – 
også på nettet, se www.klf.dk – og vi bæ-
rer din positive eller negative kritik videre 
til rette sted.

Du er altid 
velkommen 
til at støtte 
KLF, Kirke & 
Medier med en 
gave ved at overføre 
et beløb til vores konto: 
Reg: 3231 Konto: 3277550 

Vi siger tak for enhver god gave; lille som 
stor. 

Har du spørgsmål er du til hver en tid vel-
kommen til at spørge i din lokal forening, 
Blåhøj-Filskov-Sdr.Omme.

n
erføre 
es konto:

Støt KLF, Kirke 
& Medier
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Arrangementer af KLF, Kirker og Medier:
Tirsdag den 4. september kl. 19.30 
i Helle Hallen
Visions og arbejdsmøde, ved Mikael Arendt. 
Alle KLF medlemmer er velkomne. 
Kaffe 45. kr.

Mandag den 8. oktober kl. 19.30 
i Helle Hallen.
Foredrag med sognepræst i Nørup 
Heinrich W. Pedersen.
Heinrich har været feltpræst på Sicilien, og 
emnet denne aften er: 
”Den globale kristendom”.

Konfi rmandindskrivning
Næppe har vi konfi rmeret ét hold konfi r-
mander – før end et nyt hold står på spring.
For næste skoleårs konfi rmander 2012/ 
2013 er der konfi rmandindskrivninger hhv.:

Filskov:  Onsdag den 29. august 
kl. 19.00 i Filskov kirke

Blåhøj:  Torsdag den 30. august 
kl. 19.00 i Blåhøj kirke

Efter gudstjenesten fortsætter konfi rman-
der og forældre i konfi rmandstuen i Blåhøj 
præstegård til kaffe, sodavand m.m. hvor 
der gives nærmere information om den 
kommende konfi rmandundervisning.

Skal du begynde i 3. klasse på Blåhøj 
eller Filskov skole efter sommerferien, 
har du mulighed for at gå til mini kon-
fi rmandundervisning. Undervisningen 
er frivillig og ligger efter skoletid.
Næste sæson begynder i september 
og vi slutter i kirkerne 1. søndag i ad-
vent ved en festlig familie gudstjeneste.
Vi skal lave mange forskellige ting. Vi 
skal se video. Vi skal høre historier fra 
Bibelen. Vi skal på tur i kirken. Vi skal 
bygge videre på kirkemuren i haven. 
Vi skal tegne og male. Ja – at være 
mini konfi rmand – det er bare sjovt!
Så snart næste skoleårs skoleskema 
ligger klar på Blåhøj og Filskov sko-
ler, sender jeg brev ud til dig med 
nærmere information om ugedag 
og tidspunkt for undervisning.
Jeg håber at se dig til september.

Karin Engmarksgaard

Mini Konfi rmander
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To dej l ige dage, da årets konf i rma
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nder sprang ud i B låhøj og Fi lskov
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Dannet!?

”Gud dannede mennesket af jord….” står 
der i Skabelsesberetningen i Bibelen. Andre 
steder står der ”Gud skabte mennesket”. 
Mennesket er altså skabt og dannet af 
Gud. Ordene betyder åbenbart det samme.

Men når vi bruger de beslægtede ord 
”dannelse” og ”skaberi”, så taler vi om to 
helt forskellige ting. Og det er vigtigt at 
holde sig det for øje, når ordet ”dannelse” 
nu er blevet et positivt ladet og politisk 
korrekt udtryk. For hvad mener vi egentlig 
med det?

Der fi ndes en fortælling, som illustrerer 
forskellen mellem skaberi og dannelse. 
Den handler om en gammel kone, der i sit 
liv har opnået at få to af USA’s præsidenter 
til bords. I et interview bliver hun spurgt 
om, hvordan det var at sidde ved siden af 
den første af præsidenterne. ”Jo”, svarede 
hun. ”Det var en stor oplevelse. Der gik 
ikke 5 minutter, så havde jeg det helt klare 
indtryk, at jeg sad ved siden af verdens 
mest betydningsfulde mand!” Journalisten 

spurgte så, hvordan det så var at have den 
anden præsident til bords. ”Jo”, svarede 
hun. ”Det var en stor oplevelse. Der gik 
ikke 5 minutter, så havde jeg det helt klare 
indtryk, at han sad ved siden af verdens 
mest betydningsfulde kvinde!”

Skaberi er at ville gøre som om man er 
noget andet, end man er. Skaberi er en fri-
stelse, jeg udmærket kender til, når jeg 
overfl adisk beretter om mit vellykkede liv: 
min gode smag, mine pæne børn, mine 
korrekte standpunkter, mit stilfulde hjem, 
ferierne, haven og alt det andet, jeg har 
styr på. Jeg skaber mig, fordi jeg ønsker, at 
den anden skal se mig som mere end ham 
eller hende, som en slags overmenneske. 
Skaberi er overfl adisk og udvendigt; det vi 
også kalder forskansning og ”facade”.

Dybest set, så må dannelse være, at vi bli-
ver mere og mere til de mennesker, Gud 
bestemte os til at være. Den første tjekkiske 
præsident, Vaclav Havel sagde det så præ-
cist: ”Jeg vil ikke blive et andet menneske, 
men jeg vil gerne blive mig selv på en bed-
re måde.” 

Præstens side
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Dannelse er en stadig proces, min stadige 
opdragen på mig selv. Dannelse er en ”hjer-
tets dannelse”, det grundlæggende i hele 
mit syn på verden, mig selv og mine med-
mennesker. Dannelse er fordomsfri og ser 
det andet menneske som det, det er: netop 
et andet menneske. Dannelse har med stor-
sind og ærlighed at gøre. Jeg tror, at vi alle 
kender den slags dannede mennesker, der 
får de bedste sider frem i os, der får os til 
at slappe af, og måske ligefrem til at blom-
stre. De gør det ved deres ægte nærvær og 
interesse, den vedkommende samtale og 
hjælpsomheden, der får os til at fornemme, 
at vi er vedkommende og velkomne, – at vi 
faktisk er de enestående mennesker, Gud 
har skabt og dannet os til at være.

Dannelse handler ikke om, hvorvidt vi spi-
ser 3-retters gourmet-middage eller bran-
kede snobrød. Det handler om, hvilken 
ånd, vi spiser dem i.

Eller som idéhistoriker Dorthe Jørgensen 
engang skrev (et citat, der gulnet hænger 
på min reol): ”Det er ikke dette at kunne 
spise med kniv og gaffel, der gør et men-
neske kultiveret. Det er derimod dette ikke 
at være i sine følelsers vold og dog stadig 
være i kontakt med dem.

Af sognepræst Tine Illum, Sdr. Bjert

Voksen-kor ved 
Blåhøj/Filskov
Som noget nyt 
vil vi i Blåhøj/
Filskov opstarte 
et voksen-kor.
Korleder er or-
ganist Regina 
Madsen.
Så er du glad for at synge – kan du 
lide at synge sammen med andre, og 
har du lyst til at deltage i koncerter og 
arrangementer ved Blåhøj og Filskov 
kirker, så er det her lige noget for dig.
Vi skal synge et bredt udsnit af danske 
og udenlandske salmer og sange. Det 
er ikke et krav at du kan noder. Det er 
langt vigtigere, at du har glæden ved 
at synge, og kan lære nye melodier og 
sange.

Kor aftener er: Tirsdag aftener 
i konfi rmandstuen i Blåhøj 
Præstegård fra kl. 19.00-20.30. 
Til generalprøverne øver vi i Blåhøj 
kirke – samme tidspunkt.
Medbring selv kaffe og brød til pausen.

Opstartsgebyr for koret 100 kr. pr. per-
son. Prisen dækker: Mapper, noder og 
tørklæder/slips som korets uniform.
Første gang: Tirsdag den 4. 
september.

Kontakt: Regina Madsen, 81 71 00 47 
– eller amadsen70@gmail.com 11

Mariager



 TIRSDAG DEN 11. SEPTEMBER KL. 19.00 PÅ FILSKOV SOGNEGÅRD

 SOGNEAFTEN, MED EVA JØRGENSEN
 ROLLEN SOM PÅRØRENDE – „SORRIG OG GLÆDE”. 

Eva Jørgensen har udgivet den meget roste bog 
„Vi ses i morgen” (Rosinante 2007) om rollen 
som pårørende til et døende menneske. Bogen 
blev til som følge af hendes mands meget tidli-
ge død. Siden kom i 2010 bogen „Sorrig og 
glæde”, der handler om månederne efter man-
dens død, og hvordan Eva Jørgensen fandt vej 
igennem smerten.

Med udgangspunkt i sine bøger „Vi ses i 
morgen” og „Sorrig og glæde”, fortæller Eva 
Jørgensen om rollen som pårørende til et 
menneske med en dødelig sygdom. Og siden 
hvordan hun betragter døden og fi nder ve-
jen igennem smerten. Om sorgen og glæ-
derne. Om konfl ikterne og skyldfølelsen over 
ikke at slå til. Om tabuerne og kampen for 
selv at overleve psykisk. Det er et gribende 

foredrag om følelser, om hvordan arbejde bliver en cen-
tral brik i forsøget på at overvinde.

Eva Jørgensen er studievært på Deadline17, DR2. Med 20 års erfa-
ring som journalist i ind- og udland har hun fi ngeren på pulsen, når 
hun optræder som foredrgsholder eller ordstyrer. Hun kender TV-
mediet ud og ind efter at have bestridt en lang række funktioner for 
DR1, DR2 og TV2, heriblandt redaktør, studievært på TV-Avisen og 
desuden vært på royale transmissioner, m.m.

Erhvervslivet kender hun indefra via jobbet som koncernkommuni-
kationschef hos ISS A/S i 2000, og den skrevne presse er hun også 
fortrolig med som fl ittig og fornøjelig brevkasseredaktør i Familie-
Journalien.

Arrangør Blåhøj og Filskov menighedsråd

Kaffe: 38,00 kr. betales ved indgangen.
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   ONSDAG DEN 12. SEPTEMBER KL. 19.30 I 
HHV. KONFIRMANDSTUEN I BLÅHØJ PRÆSTEGÅRD 
OG FILSKOV SOGNEGÅRD 

  ORIENTERINGSMØDE/OPSTILLINGSMØDE 
   FORUD FOR MENIGHEDSRÅDSVALG

Menighedsrådene vil på orienteringsmøderne 
rede gør for menighedsrådenes arbejde i den 
forløbne periode og for kommende opgaver. Desuden gøres der 
rede for reglerne for opstilling af kandidater til menighedsrådsval-
get den 13. november.

 ONSDAG DEN 5, DECEMBER KL. 19.30 I FILSKOV KIRKE

 JULEKONCERT, VED KAMMERKORET GOCK
Kammerkoret GOCK har eksisteret i mere end 25 år, og ledes af 
Niels W. Jacobsen. Koret består af både mænd og kvinder. Koret 
synger fortrinsvis 4-8 stemmig a cappella musik. Og bevæger sig 
mest i den klassiske kirkemusik, med repertoire af bl.a. Bach, Pale-
strina, Bruckner, Scheidt, Nystedt, Nielsen, Meddelssohn-Bartholdy 
og Brahms. GOCK har givet koncerter rundt om i mange kirker, og 
var i 2010 på koncerttur til Belgien. 

Ved julekoncerten den 5. december i Filskov Kirke vil koret foruden 
traditionelle julesalmer synge uddrag af Anders ôhrwahl: Mariamu-
sik (for kor, 2 
fl øjter og cello). 
Og der vil også 
være fællessal-
mer.

Efter koncerten 
er Filskov me-
nighedsråd 
vært ved en 
kop kaffe på 
Filskov kro.

13
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■ DØBTE I BLÅHØJ KIRKE:
 17/7: Naia Nygaard Rahbek
 1/7: Elias Peter Boelsgaard

■ VIEDE I BLÅHØJ KIRKE:
 12/5:  Pia Rønn Pedersen og 

Visti Olaf Rønn Pedersen
 23/6:  Malene Ditte Bruhn og 

Lynge Bruhn

■ DØDE/BEGRAVEDE I BLÅHØJ:
 26/3: Anne Kirstine Nissen
 6/5: Linda Doris Pedersen
 19/5:  Henning Haugaard 

Jensen

■ DØBTE I FILSKOV KIRKE
 5/4:  Andreas Møller 

Christensen
 8/4:  Thomas Dres Schultz 

Liltorp
 10/6:  Frederikke Røndbjerg 

Jønsson
 17/6: Anton Kristian Andersen
 1/7: Julius Ørskov Thomsen

■ VIEDE I FILSKOV:
 26/5:  Bitte Antonsen og 

Lars Askov Pedersen
 21/7:  Cecilile Hørup Stenbæk 

Jensen og Kim Hørup 
Stenbæk Nielsen

■ DØDE/BEGRAVEDE I FILSKOV
 29/3: Knud Nygaard Jensen
 1/4: Detmar Heinrich Lübben
 11/4: Frida Larsen
 5/5: Agnar Morten Andersen
 12/5: Hans Filskov Larsen
 1/6: Daniel Bjørslev Pedersen
 18/6:  Inger Marie Lysholt 

Sørensen
 18/6: Bent Eigil Larsen14

Fra sogneudfl ugt 2012

Hvidsten Kro og Mariager



 9.   Opstart med grill-aften hos Asta og Heine Jacobseb, 
Brunbjergvej 44 kl. 18.00. Medbring selv stole, service, 
drikkevarer og kød til grillen.

 16.   Ydremission m. Åbne Døre, Jørn Blohm Knudsen, 
generalsekretær.

 27.  Kredsmøde i Vorbasse

 6.  Bibeltime
 13.   Soldatervennefest m. Kjeld Nørgaard Christensen, 

Oksbøl. Herefter generalforsamling
 27.   Høstfest m. præst Frands Erik Nedergaard, Silkeborg. 

Indsamling til IM

 1.-4.  Oktobermøder i Billund
 11.  Bibeltime
 25.   Møde m. valgmenighedspræst Flemming Mose 

Lauridsen, Ølgod

 8.   Møde m. missionær Bjarne Lindgren, Ringkøbing. 
Bogsalg

 15.  Bibeltime
 22.  Møde m. præst Mogens Svendsen, Kølkjær.
 26.   Lederkonvent i Filskov m. Carsten Korsholm/ „Sprint”

 5.    Årsfest m. præst Holger Haldrup, Skanderup. 
Indsamling til missionshuset.

2012

AUGUST

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

INDRE MISSION
  Hvis ikke andet er nævnt er møderne kl. 19.30 
i missionshuset i Filskov
Enhver er velkommen

15



 Blåhøj Filskov

 12/8 10.s.e. trinitatis  9.00 (Lasthein) Ingen
 19/8 11. s.e. trinitatis Ingen   9.00 (Lasthein)
 26/8 12. s.e. trinitatis  9.00  10.30
 29/8 Konfi rmandstart Ingen  19.00
 30/8 Konfi rmandstart 19.00  Ingen
 2/9 13. s.e. trinitatis 19.30   9.00
 9/9 14. s.e. trinitatis 10.30  19.30
 16/9 15. s.e. trinitatis 9.00  10.30 Høstgudst
 23/9 16. s.e. trinitatis 10.30 Høstguds  9.00
 30/9 17. s.e. trinitatis ingen  10.30
 7/10 18. s.e. trinitatis 10.30   9.00
 14/10 19. s.e. trinitatis ingen  10.30
 21/10 20. s.e. trinitatis  9.00 (Lasthein) Ingen
 28/10 21. s.e. trinitatis 10.30   9.00
 4/11 Alle Helgens dag 14.00  10.30
 11/11 23. s.e. trinitatis 10.30  Ingen
 18/11 24. s.e. trinitatis Ingen   9.00(Lasthein)
 25/11 Sidste s. i kirkeåret  9.00  10.30
 2/12 1. s. i advent 10.30 Afslut. for  14.00
   mini-kon i begge kirker
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KIRKEBIL ■  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. 97 18 15 55 senest en time før gudstjenestens start.

■  Hvis nogen har behov for kørelejlighed til gudstjenester 
– koncerter eller lign. i Filskov kirke, kan man kontakte
følgende for nærmere aftale: Heine Jakobsen: 75 34 82 16.

Gudstjenester på Filskov friplejehjem: Sidste torsdag i hver måned kl. 15.00
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