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Man henvender sig først ved kommunens
Borgerservice hvor der udstedes en prøvelsesattest. Husk at medbringe dåbsattester.
Prøvelsesattesten skal afleveres til præsten,
som skal foretage vielsen, og hos hvem alt
vedrørende brylluppet aftales.
BEGRAVELSE:

tlf. 4096-8035
tlf. 2926-5715

■ Blåhøj Kirkegård

Jens-Ejlert Jensen
eller
Medhj. Jacob Nielsen

Man henvender sig til sognepræsten og aftaler, hvornår barnet ønskes døbt. Husk at
medbringe navn og adresse på fadderne.
BRYLLUP:

Sonja Kongsted
Ellen Andersen

filskovkirke@gmail.com
Janus Mønsted Høyer
eller
Medhj. Lene Holst Bang

Forældre med bopæl i Blåhøj og Filskov sogne skal anmelde fødsel til sognepræsten inden to dage. Man skal medbringe fødselsanmeldelsen.

tlf. 2010-3463
tlf. 2178-4255

Henvendelse sker til præsten, der skal forestå
begravelsen og aftaler tidspunkt m.v. Bedemanden plejer at sørge for de nødvendige
papirer. Derefter henvender man sig til graveren angående gravsted og gravkastning med
videre.
Henvendelse vedr. vedligeholdelsesaftaler skal
ske til graveren/kirkeværgen.

tlf. 3028-0327
tlf. 7534-8165

REDAKTION:
Karin Rahbek-Engmarksgaard
Stof til næste nr. af bladet,
der kommer ultimo juni 2011 skal afleveres
ultimo maj 2011 til redaktionen,
gerne pr. mail: ken@km.dk

SKAL BLÅHØJ KIRKE
BEVARES?
Følgende bør læses af dig som ikke har taget
stilling til ovenstående.
Eller som bruger Blåhøj Kirke som den »romantiske kulisse«.
• S
 varer du ja til ovenstående – har du
truffet et valg og taget ansvar for dine
muligheder i fremtiden – på dine og dine
børns vegne.
• Svarer du nej til ovenstående – har du
også truffet et valg – et andet valg.
• Du bestemmer – uanset hvad du svarer
træffer du et valg.

Inden for det sidste halve år, har der to gange været messefald i Blåhøj kirke. Det betyder, at der ingen har været til gudstjenesten.
Og en nedslående virkelighed er desuden, at
kernemenigheden »skrumper«.
Faktum er, at messefald skal indberettes til
provstiet, som derefter kan lave statistik på
hvor meget vores kirke bruges, om det kan
»betale« sig at holde den åben til andet end
»happenings«.
I Blåhøj menighedsråd har vi valgt at sætte
fokus på spørgsmålet og retter derfor opmærksomheden mod dig som menighed,
som menneske og medansvarlig for kirkens
eksistens. Fordi: Ingen menighed – ingen
kirke!

?

• SKAL BLÅHØJ KIRKE BEVARES??
• HVORFOR SKAL DEN DET?? ELLER HVORFOR SKAL DEN IKKE??
• HVILKEN BETYDNING HAR KIRKEN I DIT
LIV, for lokalsamfundet, hele samfundet,
for vores fælles kulturarv??

Innovation, effektivisering, besparelse er ord
med mening, og som i disse år rammer både
kommunalt, regionalt og landsdækkende. I
mange sammenhænge, hvor besparelse
nævnes, kan det være svært for den enkelte
at gøre sin mening gældende.
Blåhøj Kirkes fremtid afgøres som en direkte konsekvens af dit valg eller fravalg af
brug af kirken.

I dette tilfælde er det ikke »samfundets skyld«
eller de andres skyld. Og i dette tilfælde er
Blåhøj ikke et ydreområde, der igen er blevet
glemt i den store sammenhæng.
Nej i dette tilfælde har du muligheden for at
tage direkte medansvar for at bevare Blåhøj
... fortsætter s. 6
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SKAL BLÅHØJ KIRKE BEVARES? - fortsat

Welness 
for sjælen
Når jeg lige har gået en lang tur
og kommer hjem igen, har jeg sådan en dejlig fornemmelse i maven. På samme måde har jeg det,
når jeg lige har været i kirke. Det
er WELLNESS til krop og sjæl. Et
frikvarter, hvor jeg bare kan slappe
af, nyde salmerne og orglets brusen.
Kirkerummet rummer minder for
os alle, gode såvel som triste. Alligevel føler jeg mig tryg og som en
del af et større fællesskab.
Når præsten går på prædikestolen
giver det som regel stof til eftertanke, noget jeg kan bruge, tage
med hjem og fundere lidt over.
Noget som giver klangbund til mit
liv. Kirken er min – og din!! et
»helleanlæg« i vores til tider alt
for travle hverdag.
Nancy Olsen,
Blåhøj menighedsråd
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Indrømmet
INDRØMMET! Før jeg blev en del af menighedsrådet brugte jeg ikke kirken som en integreret
del af mit liv. INDRØMMET! Jeg brugte den når
de andre skulle giftes, have døbt børn, eller da
jeg skulle have døbt mine egne børn. Da jeg blev
menighedsrådsmedlem ændrede min vane sig,
og jeg begyndte en ny praksis.
INDRØMMET! Det var ikke nemt, det tog tid og
jeg måtte ændre mine forventninger til mig selv
om, at komme i kirke hver uge. Jeg kom ikke
hver søndag, og dog have jeg besluttet, at jeg
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Ingen kræver

ville blive så fortrolig med kirken, at det blev en
nydelse. Jeg stillede mig selv en udfordring; at
lære hvornår jeg skulle rejse mig i løbet af en
gudstjeneste. INDRØMMET Karin (præsten) fortalte mig hvornår (det samme som konfirmanderne
får at vide – muligvis pinligt, men sandt). Jeg tvivler på, at jeg kan sidde forrest og være det gode
eksempel.
INDRØMMET efterhånden udvidede oplevelsen sig
fra, at være en opgave til, at være en nydelse –
en nydelse med indhold.
INDRØMMET jeg kan ikke synge (og har forbud
mod det hjemme), men i kirken kan jeg synge og

synge højt, godt dækket ind af præst og kirkesanger og orglets musik.
INDRØMMET jeg har pause fra krav om at præstere, levere eller bare stå til rådighed for børn, familie, job, egne forventninger og hvad mit dejlige
liv ellers er fuldt af.
INDRØMMET, det er berigende, at have en time i
fred til refleksion, til ritualets kraft, til sang, og
prædiken, og en følelse af at høre til i et meget
større perspektiv end det hverdagens trivialiteter
byder mest på.
Sussi Sommer,
Blåhøj menighedsråd
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SKAL BLÅHØJ KIRKE BEVARES? - fortsat

Kirke i fremtiden – hvis du synes den har
værdi for dig og dit liv.

Der vil altid være forskellige årsager og grunde til at man vælger at komme i kirken.
Men kirken har altid haft det særkende, at
den har dannet ramme om hele menneskelivet – fra vugge til grav. Ved alle milepælene i
et menneskes liv er kirken med. Dér hvor livet
bliver for stort – enten i glæde eller sorg har vi brug for noget og nogen som løfter
med. Og dér har kirken fra begyndelsen været en sådan løftestang, hvor mennesker er
kommet med sin tro og sin tvivl – sine håb,
sine sorger og glæder, og blevet mødt af noget større.
Kirken skal ikke bevares for præstens eller
menighedsrådets skyld - men for menighedens skyld, det enkelte menneskes skyld - for
din skyld!! For at du kan have et sted, du kan
komme til når »livet bliver for stort«. Og dér
er menighedsrådets påstand den, at sogne-

kirken - din lokale kirke, har forrang frem,
frem for det alternativ, at kirker lægges sammen, hvis det ikke er rentabelt at drive din
sognekirke.
Derfor er det relevant at spørge dig om betydningen af at bevare Blåhøj Kirke i fremtiden.
Fra menighedsrådets side har vi valgt at skrive om vores oplevelser ved at komme i kirken, både for at sætte debatten i gang, men
også for at fortælle den gode historie.
For vi mener, at det er vigtigt, at Blåhøj Kirke
også er en del af fremtiden.
Sussi Sommer,
formand for Blåhøj menighedsråd

?

»Èn på o leveren!«
Konfirmanderne i Blåhøj og
Filskov laver egen gudstjeneste
Også i år prøver konfirmanderne i Blåhøj og Filskov kræfter med selv at
skulle være ansvarlig for at lave en
gudstjeneste.
Det bliver naturligvis gudstjenester på
konfirmandernes præmisser, det kan
mærkes på temaet, på musikken og på
de hjælpemidler der bliver taget i brug
under gudstjenesterne.
Konfirmanderne har de sidste mange
uger arbejdet med disse gudstjenester.
De har selv valgt temaet for gudstjenesterne. Konfirmanderne har arbejdet
selvstændigt og kreativt omkring projektet, og det har været en fornøjelse
at stå på sidelinjen og se dem arbejde
målrettet.

Der kan kun på det kraftigste opfordres til,
at man tager hinanden i hånden og tager i hhv.
Filskov og Blåhøj kirke 30./31. marts kl. 19.00,
og får en på opleveren!!
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Konfirmation  
Blåhøj Kirke – 1. maj kl. 10.00:
1. Phillip Keis Knudsen, Blåhøj Stationsvej 21,
Blåhøj, 7330 Brande
2.	Heidi Lerche, Præstegårdsvej 4,
Blåhøj, 7330 Brande
3.	Oskal Malling Bøgedal, Skærlund Skolevej 15,
Skærlund, 7330 Brande
4.	Kimmy Riber Rasmussen, Buelundvej 10,
Blåhøj, 7330 Brande
5.	Ronni Gorm Pedersen, Nygade 3,
7330 Brande
6.	Patrick Holdgaard, Jæger, Nørrevang 11,
Blåhøj, 7330 Brande
7.	Casper Nonbo, Kratlundvej 11,
7330 Brande
8. Sofie Amalie Aalbæk Tøttrup, Buelundvej 37,
Blåhøj, 7330 Brande
9. Sean Hundebøl Simonsen, Blåhøj Stationsvej 14,
Blåhøj 7330 Brande
10. Mikkel Haar Eriksen, Pilkmosevej 7, Drantum,
7330 Brande

K onfir m ation  2 0 1 2 :
Blåhøj Kirke: 6. maj kl. 10.00
Filskov Kirke: 13. maj kl. 10.00

ation  2011

Filskov kirke – 8. maj kl. 10.00:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Malene Runaberg Hansen, Blåbjergvej 11, Filskov 7200 Grindsted
Nanna Hedegaard, Ll. Hjortlundvej 2, Filskov, 7200 Grindsted
Martin Christensen, Åbrinken 9, Filskov, 7200 Grindsted
Nicolai Junge Mikkelsen, Amtsvejen 67, Filskov, 7200 Grindsted
Stefan Dall Hansen Møbjergvej 11, Bøvl, 7260 Sdr. Omme
Simon Brogaard Terkelsen, Søvangvej 19, Filskov, 7200 Grindsted
Julie Højrup Poulsen, Omme Landevej 33, Filskov, 7200 Grindsted
Marie Gregers Refsgaard, Olsen. Amtsvejen 4, Filskov 7200 Grindsted
Mia Knudsen, Filskovvej 40, Filskov, 7200 Grindsted
Kathrine Østergaard Mikkelsen, Krohaven 1, Filskov, 7200 Grindsted
Nicolai Nissen. Søndermarken 12, Filskov, 7200 Grindsted
Andreas Østervig Jakobsen, Brunbjergvej 41, Filskov, 7200 Grindsted
Haldis Hentze, Amtsvejen 33, Filskov, 7200 Grindsted
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Arrangementer
Onsdag 9. marts: Salmestafet kl. 19.30 Filskov kirke

Salmestafet
Stafetten har endnu engang skiftet hænder. Den 9. marts skal vi endnu
engang samles omkring en masse sange og salmer og høre fortalt lidt
om »min yndlingssalme« eller grunden til, hvorfor en ganske bestemt
sang har en særlig betydning for »mig«.
Kom og vær med til en aften i kirken, hvor fællessangen står i centrum.

   Søndag 19. juni kl. 14.00 i præstegårdshaven

Sommerfest
Sommerfesten er for begge sogne
Også i år skydes sommerferien i gang med en festlig sommerfest i
præstegårdshaven.
Vi begynder med friluftsgudstjeneste i præstegårdshaven kl. 14.00. Derefter fortsætter vi i teltet i haven med kaffe, kage, sodavand og meget
mere.
Kom og vær med til en super eftermiddag i sommerstemning. Husk at
sommerfesten er for alle børn og barnlige sjæle i Blåhøj og Filskov

   hold øje med ugeaviserne for nærmere information

Sogneudflugt
HUSK HUSK HUSK Sogneudflugt for Blåhøj og Filskov
Så er det ved at være tid for den årlige sogneudflugt for alle interesserede i Blåhøj og Filskov. Det endelige program ligger endnu ikke fast,
men hold øje med ugeaviserne for nærmere information: For dato og
sted og hvor de endelige afgangstider også vil fremgå.
Forventet hjemkomst ca. kl. 18.00

10

»Spagetti
gudstjeneste«
i Blåhøj kirke
Der duftede af røgelse, myrra og guldkarameller i Blåhøj kirke, da den for 3. gang for
nylig dannede ramme om en »Spagettigudstjeneste«. Denne gang blev der fortalt bibelhistorie om de tre vise mænd – de Hellige 3
konger”, der fulgte stjernen på himlen og
fandt Jesus barnet i stalden. Og i dagens anledning var Betlehem stjernen på plads i kirken – den tronede højt oppe på prædikestolen – så de vise mænd kunne finde vej til
Betlehem med deres gaver. Børnene så de
fine gaver som de visemænd havde med i
deres skattekiste og de duftede til både røgelse og myrra – og fik del i »guldet« – guldkarameller til sidst i gudstjenesten.
Efter gudstjenesten var der fællesspisning i
konfirmandstuen i Blåhøj præstegård.
Spagettigudstjeneste er et tilbud til børnefamilier, bedsteforældre og børnebørn – eller
børnene og deres faddere. Til en spaghettigudstjeneste bliver der fortalt bibelhistorier
for de mindste børn, så de kan forstå det.
Børnene får lov til at gå omkring – og komme op og se de ting man har med. Der bliver
også sunget små lette sange – bedt Fadervor
og endelig lyses velsignelsen som til enhver
gudstjeneste.

Navnet spagetti gudstjeneste mere end antyder – at der er mad involveret, og rundt om i
landet kaldes disse typer af gudstjenester meget forskelligt. Kært barn har mange navne:
Gud og gullash
Gud og spagetti
Gud for fuld »skrue«
Gud og dermed pasta!!
Gud for gavtyve
Kirke for småfolk
Det fælles for disse typer af gudstjeneste er at
der fællesspisning efter gudstjenesten, ofte
spaghetti med kødsovs. Mange børnefamilier
med en travl hverdag synes, at gudstjeneste
og fællesspisning er en god kombination. Det
kan passe bedre at gå i kirke med børnene
på en hverdag end søndag formiddag. Især
når man ikke skal hjem og lave aftensmad
bagefter.
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Påske og opstandelse...
hos os?
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»Hvor er det mærkeligt, bedstemor – hver
gang vi har fri, sker der noget med ham Jesus«. Sådan sagde en lille dreng engang.
Bedstemoderen har vel mumlet noget om, at
det nu nok var omvendt: at når der sker noget med Jesus, så holder vi fri, så vi har mulighed for at komme i kirke og fordybe os i
det og glæde os over det.
Påsken er et drama – men den er ikke et rollespil, hvor vi »gør som om«. Påske er hvert
år at gennemleve alle livets facetter igennem
den betydning Bibelens fortællinger har for
vores tro. Tænk bare på, hvad fortællingen
om Judas kan betyde for os den dag, hvor vi
har svigtet så uigenkaldeligt, og så bitterlig
har fortrudt. Eller overvej, hvad Langfredags
fortælling om Jesus, der tror at Gud har forladt ham nu, hvor han lider allermest, siger til
os den dag, hvor det er os, der føler os ensomme og forladte.
»Jamen, lever han da ikke mere?« var der en
af minikonfirmanderne, der sagde forleden,
da jeg kom til at sige »dengang Jesus levede,
da….« – og det er jo netop det, påskens drama fortæller os: at det her er ikke fortællingerne om en død person, men om en levende Gud. – En levende Gud, der ikke svigter
den, der svigter. En levende Gud, der er hos
det menneske, der føler sig gudsforladt.
De græske ikoner er billeder med et omvendt
perspektiv – de trækker den, der ser på dem,
ind i billedet; de vil fortælle: du er med i
Guds historie. Ikonerne vil ikke være naturtro
billeder af, hvad der engang skete – nej, de vil
fortælle, hvad det, der skete engang, betyder
for os NU.

· Præstens side · Præstens side · Præstens side · Præstens

Én af ikonerne forestiller Maria, Jesus’ mor,
der lige er død. Hun ligger på en katafalk, en
slags kiste, og rundt om hende står forskellige mennesker i dyb sorg, bøjet over den
døde – akkurat som vi kender det, når det er
os, der mister. Men bag dem, er der sket noget andet, som de ikke kan se: Jesus står
med Marias sjæl i armene! Livet efter døden
kan vi ikke se, men vi kan tro, at det er det,
som påsken betyder: at også når vi skal dø,
sker det, som er usynligt: at Jesus bærer os!
For at ingen skal være i tvivl, er Maria afbilledet endnu engang: nemlig allerøverst oppe,
båret af engle i himlen.
Derfor kan vi også hver påske synge Holger
Lissners vidunderlige påskesalme »Det er påske og alting springer ud«.
Her gengives kun de sidste to vers – kom
selv og syng hele salmen påskedag:

4. Kan vi tro det? Det er aldrig set,
at de døde rejser sig fra deres grave.
Vi har hørt, at det trods alt engang er sket,
at en sten er blevet væltet i en have.
Og når Gud gir liv
og gør det underfuldt at se,
blir det påske, og opstandelse
kan ske.
5. Dét er håbet, og det gir os mod,
og det gør, at vi kan leve her med døden.
Det er håbets puls, der banker i vort blod,
når vi synes, vi må segne under nøden.
Og når Gud gir liv
og gør det underfuldt af trods,
blir det påske og opstandelse
hos os!
Sognepræst Tine Illum,
Sdr. Bjert, Kolding

13

2011

14

marts

april

maj

juni
juli

Indre mission
Hvis ikke andet er nævnt er møderne kl. 19.30 i missionshuset i Filskov
Enhver er velkommen
3. 	Møde v/landsdelssekretær Thorkild Vad, Videbæk. Efterfølgende generalforsamling
17.		 Bibeltime hos Inge og Henning Larsen, Stationsvej 31
Møde v/præst Peter Fredensborg, Billund
24.
28. 	Kredsmøde/generalforsamling Hejnsvig v/Arne Nørgaard,
Gram
7. 	Møde v/forstander Frøstruphave Efterskole, Erik Back Pedersen, Nr. Nebel. Emne: »Jesus i hverdagen«
Vi får besøg af IMB‘s musiklinie.
14.
20.		Påskemåltid kl. 18.30.
Tilmelding til Mette: 7534 4343/2140 6967
28.		 Soldatervennestævne v/Edith og Bent Larsen, Skjern
2.		
12.		
19.
26.
30.		

Kredsmøde i Løvlund v/Thomas Bjerg Mikkelsen, Kolding
Familieaften kl. 18.00 m/børnekonsulent Lene Larsen, Skjern
Møde v/præst Tage Rasmussen, Odense
Bibeltime i missionshuset
Kredsmøde i Grindsted. Sangaften

Møde v/missionær Brian Madsen, Vejle
9.
16.		 Bibeltime hos Inger og Povl Erik Bruun, Kærtoften 2
23.		 Sankt Hans ved kroen. Mad købes.
			 Sommerferie
			
			

Rigtig god sommer :o)

Da Blåhøj kirkekor
drog på
korstævne

Blåhøj Kirkekor deltog i efteråret i
korstævne i Christianskirken i Sønderborg.
Det var en rigtig god tur, hvor vi
hyggede os og sang rigtig mange
sange. Og der blev heller ikke sparet
på stemmerne i bussen på vej til
Sønderborg og hjem igen.
Det var en stor oplevelse at synge
sammen med 500 andre korsangere
og det klingede helt fantastisk, da
der blev givet koncert som afslutning på korstævnet. Vi fik lært nogle dejlige sange, som vi også brugte
i andre sammenhænge, da vi kom
hjem igen. Bl.a. da vi medvirkede til
de 9 læsninger i Blåhøj kirke.
I det hele taget har det været en god
oplevelse at være korleder for Blåhøj
Kirkekor for de lyder som når englene synger!
Dorthe Kohdal
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Kirkelige handlinger

Gudstjenester

13/3
20/3
27/3
30/3
31/3
3/4
10/4
17/4:
21/4
22/4
24/4
25/4
1/5
8/5
15/5
20/5
22/5
29/5
2/6
5/6
12/6
13/6
19/6
26/6
3/7

Filskov

1. s. i fasten
10.30		
Ingen
2. s. i fasten	  9.00		
10.30
3. s. i fasten
10.30		  9.00
Konfirmandgudstjeneste Ingen		
19.00
Konfirmandgudstjeneste 19.00		
Ingen
Midfaste	  9.00		
10.30
Mariæbebudelse
10.30		  9.00
Palmesøndag	  9.00		
10.30
Skærtorsdag
10.30		  9.00
Langfredag	  9.00		
10.30
Påskedag
10.30 Kollekt: KFUM og KFUK 9.00
2. påskedag
Ingen		
10.30
Konfirmation
10.00		
Ingen
Konfirmation
Ingen		
10.00
3. s.e. påske
10.30		
ingen
Storebededag
Ingen		  9.00 Lasthein
4. e. påske
ingen		  9.00 Lasthein
5.s. e. påske
10.30		
ingen
Kristi Himmelfartsdag	  9.00		
10.30
6. s.e.påske
10.30		  9.00
Pinsedag	  9.00		
10.30
2. pinsedag
10.30		  9.00
Trinitatis/Sommerfest
14.00		
Ingen
1. s.e. trinitatis	  9.00		
10.30
2. s.e. trinitatis
10.30		  9.00

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

■ Ændringer i kirkebil for Blåhøj sogn: Fremover er det muligt at få kirkebil til alle gudstjenester i Blåhøj Kirke.
Man ringer blot til Frydensbjerg i Brande senest en time før gudstjenestens start og så
bliver man hentet lige ved døren.
■ 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.

