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

Praktiske
oplysninger
tlf. 7534-5061
fax 7534-5361

FØDSEL:

tlf. 7534-8275

DÅB:

■ Filskov Menighedsråd

Formand: Carsten Rosenberg,
carsten.rosenberg@mail.dk

■ Blåhøj Menighedsråd

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

■ ■ Kirkesanger Blåhøj / Filskov

tlf. 9718-0602
tlf. 9718-7132

■ ■  Organist Blåhøj / Filskov
Regina Madsen

tlf. 5177-7572

■ Filskov Kirkegård

■ Kirkeværge Blåhøj
Jesper Goth

■ Kirkeværge Filskov
Inge Larsen
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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. 2323-6359
tlf. 7534-8165

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

Konfirmandindskrivning
Næppe har vi konfirmeret ét hold konfirmander – før end et nyt hold står på spring.
For næste skoleårs konfirmander 2011/2012
er der konfirmandindskrivninger hhv.:
Filskov: 	Onsdag den 31. august kl. 19.00 i
Filskov kirke
Blåhøj: 	Torsdag den 1. september kl. 19.00 i
Blåhøj kirke

Efter gudstjenesten fortsætter konfirmander
og forældre i konfirmandstuen i Blåhøj præstegård til kaffe, sodavand m.m. hvor der gives nærmere information om den kommende konfirmandundervisning.
Karin Engmarksgaard

Mini-Konfirmander
Skal du begynde i 3. klasse på Blåhøj eller Filskov skole efter sommerferien, har du mulighed for at gå til mini konfirmandundervisning. Undervisningen er frivillig og ligger efter skoletid.
Næste sæson begynder i september og vi
slutter i kirkerne 1. søndag i advent 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 konfirmand – det er bare
sjovt!
Så snart næste skoleårs skoleskema ligger
klar på Blåhøj og Filskov skoler, sender jeg
brev ud til dig med nærmere information om
ugedag og tidspunkt for undervisning.
Jeg håber at se dig til september.
Karin Engmarksgaard
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Arrangementer
	Tirsdag den 27. september kl. 19.30 i Blåhøj Multihus

Sogneaften   ved Tine Lindhardt
Der lagt op til en spændende aften, i Blåhøj Multihus, når Tine
Lindhardt, der er præst ved Fredens Kirke, Odense, kommer på
besøg for at holde foredrag om de stærke kvinder fra bibelen.
Man hører undertiden nogen sige, at Bibelen kun er for mænd. Den er skrevet
af mænd, den handler kun om mænd - ja, selv Gud og hans søn er mænd.
Kvinderne er helt væk, som man siger. Men der tager man fejl. For selvfølgeligt
findes kvinderne i Bibelen. Sara, Rebekka, Rakel, Ruth, Tamar, Batseba - for nu
at nævne nogle af de mere markante.
Ja, ser man rigtigt efter, så spiller kvinderne og fortællingerne om dem faktisk
en større rolle i Bibelen, end man lige skulle tro, når man tænker på, at Bibelen
er blevet til i et mandsdomineret samfund.
Kvindefortællingerne i Bibelen handler ikke kun om familie og børn, men også
om snarrådighed og handlekraft, om list og snilde og om at finde sig rum inden for rammer, der undertiden er ganske snævre. Og netop dér bliver det til
fortællinger - ikke kun om kvinder, men om os alle sammen: mænd og kvinder, børn og voksne, dengang, nu og i den tid, der vil komme.
   Torsdag den 27. oktober kl. 19.00-21.00 I Filskov Missionshus

Åbent Hus
Vi vil gerne invitere alle fra Filskov og omegn til en rigtig
hyggelig fødselsdagsfest i missionshuset på Omme Landevej 8,
i anledning af at Indre Mission i Danmark fylder 150 år. Aftenen kommer blandt andet til at bestå af sjov leg for både børn og voksne,
festlig fødselsdagskaffe og kage, sang og en kort fortælling ud fra Bibelen samt
snak og hygge. Vi håber, at rigtig mange vil komme at fejre denne aften med
os, og vi glæder os til at være sammen med jer. Det er gratis at deltage, og tilmelding er ikke nødvendig, men send gerne en mail eller ring til Mette Kristensen på mj.kristensen@gmail.com eller 2140 6967, hvis du ved, du kommer.
  Onsdag den 16. november kl. 19.30 i Filskov kirke

Salmestafet
Denne gang er stafetten givet videre til en gæst udefra nemlig:
Hanne Nørtoft Bødtker, Herning.
Hanne Nørtoft Bødtker er diplomuddannet i klassisk sang fra det Jyske Musikkonservatorium. Hun har givet koncerter rundt om i Danmark, og indsunget
CD’er med danske sange og salmer. Hun lever af at synge og synger i mange
forskellige sammenhænge og arrangementer.
Den 16. november kan vi opleve hende i Filskov Kirke, hvor der bliver serveret
en broget buket, at nyt og gammelt, alvorligt og muntert, sange og salmer. Vi
kommer med andre ord vidt omkring. Det bliver en aften, hvor Hanne Nørtoft
Bødtker vil føre os gennem det musikalske univers gennem sin sang. Og det
bliver naturligvis en aften, hvor vi alle får lejlighed til at synge sammen.
Der serveres en kop kaffe undervejs.
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Alterbilledet i Blåhøj Kirke
I Blåhøj kirke hænger der ikke mindre end en
kunsthistorisk kultur skat, og værdi fuldt maleri – nemlig det smukke alterbillede malet af
den berømte malerinde: Elisabeth Jerichau
Baumann. Det værdifulde kunstværk blev
skænket til Blåhøj kirke 1941 af fabrikant
Ludvig Wohlert, og forestiller kvinderne ved
graven påskemorgen.
I sensommeren 2010 fik Blåhøj kirke besøg
af journalist og forfatter Max Bendixen, som
var i gang med at skrive en bog om den berømte kunstnerinde, og var i sin research

kommet på sporet af, at Blåhøj Kirke var i
besiddelse af ét af hendes værker. Det er der
kommet følgende bog ud af, som netop er
udgivet: ”Verdensdamen, Elisabeth Jerichau
Bauman”, en kunstnerisk biografi af malerinden Elisabeth Jerichau Baumann.
Nedenfor kan man læse pressemeddelelsen
af den nys udgivne bog, samt læse afsnittet
om Blåhøj Kirke, og historien om, hvordan
dette sjældne og yderst værdifulde kunstværk
endte som alterbillede i den lille hede kirke.

Pressemeddelse

Verdensdamen

Elisabeth Jerichau Baumann”
Af Max Bendixen
Dette er historien om en glemt verdens berømthed. Journalisten Max Bendixen arvede
et maleri, hvor der på bagsiden var påklistret
et brev af forfatteren Karen Blixen. Hvem var
kvinden, der havde malet dette billede? Det
besluttede han at undersøge og blev dybt
betaget af den polsk-fødte maler inde Elisabeth Jerichau-Baumann (1819-1881).
Denne biografi beskriver hendes dramatiske

livssaga og stormfulde ægteskab med den
depressive danske billedhugger Jens Adolf
Jerichau. I Rom mødte hun eventyrdigteren
H. C. Andersen, og de følte sig som beslægtede naturer. Med sin dynamik og sprælske
livsform førte Fru Jerichau sig frem som en
verdensdame og blev et feteret midtpunkt i
det mondæne selskabsliv.
Som den første europæer fik hun adgang til
de hemmelighedsfulde haremmer i Konstantinopel – og malede den skønne prinsesse Nazili Hanum og flere af slavinderne.
Billeder der i dag opnår toppriser på det internationale kunstmarked.
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Døbte i Blåhøj kirke 2010/11:

Kirkelige handlinger

10/10 Emil Lundhede Andersen
1/2 Annika Sølager Sørensen
6/2 Cecilie Therp Frydensbjerg
13/3 Simone Truelsen Faartoft
3/4 Patricia Hundebøl Kristensen
10/4 Clara Rosendahl Knudsen
15/5	Maja Husum Skærlund
Majlund Sørensen
29/5 Julie Mathilde Gadegaard Klit
12/6	Viktor Henryk Kaj
Oehlenschläger Hansen
12/6	Vanessa Anna Kazimiera
Oehlenschläger Hansen
12/6 Christian Angelo Kogut
viede/velsignede i Blåhøj kirke 2010/11

16/10	Heidi Marie Vitting og Lars Vitting
19/11	Marianne Nonbo og Kurt Christensen
16/4	Lone Soelberg og Kenneth Soelberg
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døde/begravede i Blåhøj kirke 2010/11

18/10
2/1
22/1
17/2
19/3
9/6
14/6

Poul Fjord Andersen
Birgithe Evalyn Dahl
Anne Marie Holch Iversen
Niels Nygaard Nielsen
Knud Vermund Pagh
Kristian Egebjerg
Palle Nielsen

Døbte i Filskov kirke 2010/11:
17/10
23/1
30/1
3/4
17/4
17/4
5/6

Lærke Bach Nielsen
Silas Trærup Mønsted Høyer
Camilla Lykke Jakobsen
Noam Ludvig Orlowitz
Alma Mygind Petersen
Martilla Brosbøl Nielsen
Tut Jensen

 Viede i Filskov kirke:

18/12	Jeanette Kastberg Buch og
Paw Kastberg Buch
12/3:	Anette Petersen Hippler og
Brian Jack Petersen Hippler

 Døde og begravede i Filskov 2010/11:
21/10
18/11
19/12
16/1
14/2
25/4

Lise Kristine Møllmann
Helene Dorothea Engslund
Valdemar Henning Hollænder
Inge Bossen
Helga Julie Meldgaard
Anette Dyrvig

Er du glad for at synge – og kunne du tænke dig at være
med i børnekor – så har du muligheden nu.
Koret er for alle børn i 3. klasse og opefter. Vi medvirker ved
forskellige arrangementer og gudstjenester i kirken.
Vi øver i konfirmandstuen i Blåhøj Præstegård
hver torsdag fra kl. 16.45-17.45
Koret starter op efter sommerferien den 8. september
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Har du lyst at være med så kontakt Regina Madsen,
tlf. 5177 7572

Indre mission

2011
Juli

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

august

11.		Opstart med grill kl. 18.00 hos Asta og Heine. Brunbjergvej 44.
Medbring stole, drikkevarer og kød til eget forbrug.
25. Bibeltime i missionshuset
29.		Kredsmøde i Gesten v. Dorrit og Poul Jensen. En anderledes aften.

september

15. Soldatervennestævne v. Bjarke Friis, Esbjerg
22. 	Ydremission m. Solveig Pahus, Mission Afrika. Nigeria. I missionshuset.
29. 	Høstfest m. missionær Heri Elttør, Aulum. Indsamling til IM

oktober

8.		IM‘s 150 års jubilæum i Fredericia Messecenter. Kl. 13.00-21.30.
			 Tilmelding nødvendig.
13.		 Bibeltime hos Birthe og Bent Larsen, Gyvelvænget 21.
27.		Indre Missions 150 års jubilæum fejres med fødselsdagsfest i Filskov.
Kl. 19.00-21.00
3. Bibeltime i missionshuset
10. 	Møde v. samfundskonsulent/missionær Susanne Kristensen, Odense.
			 Bogsalg. Emne: Muligheder for fællesskabet
21.		 Best. og lederkonvent, Billund v. Hans Ole Bækgaard

november

Kors ole
Kor-skolen er for alle interesserede børn i indskolingen.
Kor-skole er forberedelse til kirkekoret.
I kor-skolen lærer vi rytmer – og lærer nogle sjove og
gode sange. Nogen gange skal vi også medvirke ved en
gudstjeneste i kirken.
Første gang der er undervisning er
den 8. september kl. 16.00-16.35
Er du interesseret så kontakt Regina Madsen,
tlf. 5177 7572
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j u l i
n o v e m b e r
Blåhøj

Kirkelige handlinger

Gudstjenester

10/7
17/7
24/7
31/7
7/8
14/8
21/8
28/8
31/8
1/9
4/9
11/9
18/9
25/9
2/10
9/10
16/10
23/10
30/10
6/11
13/11
20/11
27/11

Filskov

3.s.e.trinitatis
Ingen		  9.00 (Lasthein)
4.s.e.trinitatis	  9.00 (Lasthein) Ingen
5.s.e.trinitatis
Ingen		  9.00 (Lasthein)
6.s.e.trinitatis
10.30		
Ingen
7.s.e.trinitatis
Ingen		
10.30
8.s.e.trinitatis
10.30		
Ingen
9. s.e.trinitatis	  9.00		
10.30
10.s.e.trinitatis
10.30		  9.00
Konfirmandstart
Ingen		
19.00
Konfirmandstart
19.00		
Ingen
11.s.e.trinitatis	  9.00 Lasthein
Ingen
12.s.e.trinitatis
Ingen		
10.30
13.s.e.trinitatis
10.30 (Høst)
19.30
14.s.e.trinitatis
19.30		
10.30 (høst)
15.s.e.trinitatis
10.30		
Ingen
16.s.e.trinitatis
Ingen		  9.00 (Lasthein)
17.s.e.trinitatis
10.30		
Ingen
18.s.e.trinitatis
Ingen		
10.30
19.s.e.trinitatis	  9.00 (Lasthein) Ingen
Alle Helgens dag
14.00		
10.30
21. s.e.trinitatis
10.30		
19.30
Sidste søndag i kirkeåret 19.30		
10.30
1.s.i advent
10.30 (Afsl. minikonf) 14.00 (Afsl. mini.)

Gudstjenester på Filskov friplejehjem: Sidste torsdag i hver måned kl. 15.00
juli: sommerferie
Glimt fra Sommerfesten 2011

