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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. 5178-0781
 
■ Filskov Kirkegård
filskovkirke@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 sognepræsten 
inden to dage. Man skal medbringe fødsels-
anmeldelsen.

DÅB:
Man henvender sig til sognepræsten og af-
taler, hvornår barnet ønskes døbt. Husk at 
medbringe navn og adresse på fadderne.

BRYLLUP:
Man henvender sig først ved kommunens 
Borgerservice hvor der udstedes en prøvel-
sesattest. Husk at medbringe dåbsattester. 
Prøvelsesattesten skal afleveres 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. Be-
demanden plejer at sørge for de nødvendige 
papirer. Derefter henvender man sig til gra-
veren 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 august 2012 skal afleveres  
beg. af juli 2012 til redaktionen,
gerne pr. mail: ken@km.dk2
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I november 2011 påbegyndtes en længe øn-
sket og ikke mindst tiltrængt renovering af 
graverfaciliteterne ved Blåhøj kirke. 
Det eksisterende mandskabsrum svarede 
ikke længere til arbejdstilsynets krav, om 
hvordan et sådan skal være og indeholde.
Så Blåhøj menighedsråd gik i 2010 i gang 
med det indledende arbejde med at søge til-
ladelse til, at et byggeri måtte gå i gang. Da 
alle tilladelser var i hus – og lånet bevilget, 
kunne vi for alvor gå i gang med arbejdet. 

Det er arkitekt Peter Villadsen, Grindsted, 
som står bag tegningerne, og det er Knud 
Sørensen, Blåhøj, som fik entreprisen.

Projektet indebærer, at det er en renovering 
indenfor de eksisterende bygninger. Der 
bygges altså ikke nyt, men de gamle graver-
faciliteter (kontor, baderum) moderniseres. 
Dertil er der dog blevet bygget endnu et 
redskabsrum. Affaldspladsen bliver udskiftet 
med en nedgravet kumme, så den er knap 
så synlig og nemmere at få tømt.
I skrivende stund er arbejdet langt fremskre-
det – og det går efter planen, og det forven-
tes, at renoveringen er færdig i begyndelsen 
af april.

Nye graverfaciliteter 
ved Blåhøj Kirke
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Blåhøj kirke 6. maj kl. 10.00
 1.  Marie Borg Bruun, Buelundvej 5, Blåhøj, 

7330 Brande
 2.  Tobias Boelsgaard Kieffer, Blåhøj Kirkevej 32, 

Blåhøj, 7330 Brande
 3.  Louise Hove Nielsen, Sdr. Karstoftvej 3, Blå-

høj, 7330 Brande
 4.  Lykke Gammelgaard Nielsen, Bøgevænget 

51, 7330 Brande
 5.  Frederik Hermen Pool, Møbjergvej 37, Bøvl, 

7260 Sdr.Omme
 6.  Benjamin Hundebøl Simonsen, Blåhøj Stati-

onsvej 14, Blåhøj, 7330 Brande
 7.  Malene Haugaard Sørensen, Engebækvej 95, 

Blåhøj 7330 Brande

K o n f i r m at i o n  2 0 1 3 :
Blåhøj Kirke: 5. maj kl. 10.00
filskov Kirke: 12. maj kl. 10.00

Malene Haugaard Sørensen fraværende



5

Filskov kirke 13. maj kl. 10.00
 1. Mads Noe Andersen, Kirkehusvej 8, Filskov, 7200 Grindsted
 2. Mikkel Arvad, Gyvelvænget 19, Filskov, 7200 Grindsted
 3. Lasse Bonde Bridstrup, Bredsten Ldv. 202, Filskov 7200 Grindsted
 4. Rasmus Pallesen Fasterholdt, Birkemosevej 5, Filskov, 7200 Grindsted
 5. Celina Gregersen Hajek, Amtsvejen 8, Filskov, 7200 Grindsted
 6. Jonas Fogh Skøtt Hansen, Mosegårdsvej 2, Filskov, 7200 Grindsted
 7. Morten Horsted Iversen, Gyvelvænget 23, Filskov, 7200 Grindsted
 8. Sissel Freja Haugstrup Jensen, Omme Landevej 30, 7200 Grindsted
 9. Louise Refshøj Jessen Holm Jeppesen, Kirkehusvej 36, Filskov, 7200 Grindsted
 10. Jonas Storm Junge, Søvangvej 21, Filskov, 7200 Grindsted
 11. Mia Svejgaard Jørgensen, Toften 16, Filskov, 7200 Grindsted
 12. Rasmus Vesterdal Korsbakke, Tingparken 15 2. th. 7200 Grindsted
 13. Marie Louise Kristensen, Midtgårdvej 45, Filskov, 7200 Grindsted
 14. Mads Kastrup Teglgaard Larsen, Blåhøjvej 11, Filskov, 7200 Grindsted
 15. Maria Emborg Madsen, Midtgårdvej 21, Filskov, 7200 Grindsted
 16. Mette Dagny Nielsen. Brunbjergvej 56, Filskov, 7200 Grindsted
 17. Rikke Lykke Buch Rabæk, Ravlundvej 18, Filskov, 7200 Grindsted
 18. Kimmie Kihm Sangill, Stationsvej 27, Filskov, 7200 Grindsted
 19. Mie Dahl Schmidt, Birkemosevej 20, Filskov, 7200 Grindsted
 20. Mathias Ølgod Sjøgaard, Amtsvejen 26, Filskov, 7200 Grindsted
 21. Nichlas Victor Christensen Thuesen, Toftegårdsvej 3, Filskov, 7200 Grindsted

Nichlas Thuesen fraværende
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Præstens side · Præstens side · Præstens side

I 1. Mosebog hører vi om patriarken Jakob, 
der på rejsen mod sit hjem er nået til et va-
dested. Og der kæmper han i nattens mørke 
med en skikkelse, han ikke kan se, men for-
nemmer, er Gud. Da kampen er ovre hen 
under morgenen, har Jakob fået et slag på 
hoften, men han har også fået den velsig-
nelse, han forlangte, og han har fået sit nye 
navn: Israel, for som skikkelsen siger: ”Du 
har kæmpet mod Gud og mennesker, og du 
har sejret”. 

Med sit nye navn, halter han fra vadestedet, 
da solen står op, og med lyset i ryggen hal-
ter han ind i sin fremtid. Den nat kæmpede 
Jakob mod Gud og mod sig selv. Han blev 
mærket af mødet, og han, der var vant til at 
snyde sig frem, fik mod til at være i sit liv, 
åbent og ærligt, og ikke gemt bag hverken 
bedrag eller gode undskyldninger. Han op-
dagede, at være menneske i Guds hånd, er 
at være set og velsignet af Gud, og at vove 
sig ud i det liv, der venter. At være ansigt til 
ansigt med sin fortid og sin skyld, og være 
ansigt til ansigt med de mennesker, vi deler 
livet med.

Den nat kæmpede Jakob. Jeg tror også man 
kunne sige, at han bad. Og den Gud han 
kæmpede med – den Gud han bad til – var 
ham, der siger: ”Jeg ved hvilke planer jeg har 
for dig, planer om lykke – ikke om ulykke, 
planer om at give dig en fremtid og et håb”. 
(Jer. 29,11).
Gud, som stiller os på livets side.

Den Gud, som mange år efter, at Jakob var 
haltet ud for at tage livet op, lod sit ord blive 

kød, så mennesker ikke blot kunne høre det, 
men også se og røre det! Jesus blev én af 
os, og han gik med sin kærlighed direkte ind 
i de livskampe, vi kender, for at kæmpe for 
os dér, på livets side – mod døden. Han 
kæmpede mod udelukkelse og nedgørelse 
af andre. Han kæmpede mod sygdom og 
ensomhed. Han kæmpede mod dæmoner 
og livstruende kræfter, og til sidst tog han 
skridtet fuldt ud og gik lige ind i døden med 
sin tro – sin kærlighed – og sit håb. Og livet 
vandt. Jesus opstod påskemorgen.

Det er i hans navn, vi får lov at bede. I det 
navn kan vi, der er undervejs, lægge vore liv 
i Guds hænder, i visheden om, at der intet 
mørke findes, uden at han vil gå med os – 
også dér. Kæmpe med os – og for os, også 
når vi synes han kæmper mod os. I Jesus 
har vi set Gud ansigt til ansigt, og vi har set, 
at hans ansigt lyser af kærlighed. I Jesu navn 
er og bliver vi indenfor kærlighedens zone.
Som det hedder i en sang:

Mørket kan larme og mørket er tyst, 
sorgen er nem nok at lære,
jeg ved en zone, hvor mørket er lyst.
Dér vil jeg synge og være.
Og vi er der aldrig alene.

Af sognepræst Lena Bentzen

Præstens side
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Præstens side · Præstens side · Præstens side

Den 21. februar holdt Lokalforeningen, Blå-
høj-Filskov-Sdr.Omme i KLF, Kirke & Medier 
forårsmøde og general forsamling på Sog-
negården i Filskov. Der var mødt ca. 70 
mennesker op.

Ved mødet var Jette Seidenschnur, Grindsted 
inviteret med emnet: ”Et liv i frihed, efter 33 
år som Jehovas Vidne”.
Efter foredraget, var der generalforsamling, 
og det dertilhørende valg til bestyrelsen. Ja-
kob Kristiansen, trådte ud af bestyrelsen. I 
stedet kom der to nye medlemmer ind: Ma-
rianne Kristiansen, Filskov, og Tove Lübben, 
Filskov. Efter generalforsamlingen konstitue-
rede bestyrelsen sig ved et bestyrelsesmøde 
den 27. februar.

Bestyrelsen konstituerede sig således:
•   Formand: Knud Mouritsen, Sdr.Omme
•   Næstformand, Karin Rahbek-Engmarksga-

ard, Blåhøj/Filskov
•   Kasserer: Tove Lübben, Filskov
•   Sekretær: Dorit Christensen, Sdr.Omme
•   ”Blæksprutte”: Marianne Kristiansen.

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 budskab. 

Vi BEhØVER oGSÅ Dit MEDLEMSKontinGEnt 
oG/ELLER En GAVE FRA DiG! 

Arbejdet er ikke gratis. Støt en god sag! Mu-
ligheden for testamente kan du læse mere om 
på www.klf.dk. Det er gratis at begunstige KLF, 
Kirke & Medier, og foreningen 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 flyt-
ter! Er du enig i, at medierne har stor indfly-
delse på den enkelte og vores samfund, så 
vær med som medlem! 

KLF, KiRKE & MEDiER tiLBYDER MEDARBEjDER-
SKAB!

Som medlem er du sammen med ca. 25.000, 
der støtter og orienterer sig om arbejdet. 
Her er nogle få ting, som du kan opleve 
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 di-
striktsplan og på landsplan – nogle få 
gange hvert år.

•   Du kan også bede om, at din kirke, me-
nighed eller anden sammenhæng arrange-
rer 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.

klF, kirke & medier
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menigheds-
rådsvalg 
2012
Den 13. november i år er der valg til landets 
knap 2000 menighedsråd. Det kan virke 
som lang tid ud i fremtiden – men allerede 
nu er det en god idé at overveje om det 
kunne være noget for dig. Der bliver ikke 
nødvendigvis ”kampvalg” i Blåhøj og Filskov, 
men vi har brug for mennesker med hold-
ninger, 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 MEniGhEDS-
RÅDEnE 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 fik sidste år nye dejlige graverfacilite-
ter, og Blåhøj fulgte med i efteråret 2011.

oG MEniGhEDSRÅDEnE hAR FØLGEnDE ViSio-
nER FoR DE næStE 4 ÅR:

•   At opstarte baby-salmesang
•   Diskutere og udarbejde vores kirkegårds etik
•   Optimere og udfordre de næste års arran-

gementer
•   Ønske om, at renovere Blåhøj kirke

hVAD SKAL Et MEniGhEDSRÅD??
Et menighedsråds primære opgave er at ar-
bejde for kirkens liv og vækst. Det vil sige 
skabe gode rammer for at kirken er levende 
og i øjenhøjde med sin menighed – og kan 
nå bredest muligt ud i sognet, på mange 
forskellige planer: Gudstjenester, arrange-
menter, hjemmeside, god trivsel hos kirkens 
personale.

hVAD ER DER BRUG FoR?
Et godt menighedsråd består af medlemmer, 
der har vidt forskellige baggrunde og kompe-
tencer, for arbejdsopgaverne er mange og 
meget forskelligartede. Du har mulighed for 
at arbejde med Administration/økonomi. 
Samtidig er menighedsrådet arbejdsgiver for 
kirkens medarbejdere. Og det er en vigtig op-
gave, at sikre at der er gode vilkår, så kirken 
er et godt sted at arbejde. Men menighedsrå-
dets medlemmer har også stor indflydelse på 
alle de aktiviteter, der finder sted ved kirken. 
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Der skal planlægges:
•   Arrangementer i kirkerne
•   Sogneaftener,
•   Sogneudflugter. 
•   Hjemmesiden skal være levende og holdes 

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 udfø-
res, 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 ty-
delige – eller interessante, så er menigheds-
rådet et godt udgangspunkt. 

MULiGhED FoR inDFLYDELSE 
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 sognearrangemen-
ter. Vi har gode muligheder for at have ind-
flydelse 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 bidrager med. Fordi vi har forskellige 
holdninger, bliver vi tit udfordret på vores 
meninger, og der udfolder sig gode diskus-
sioner.

hAR DU LYSt?
Du er mere end velkommen til at kontakte et 
af de nuværende medlemmer af menigheds-
rådet (du kan finde os på www.blaahoj-kirke.
dk – og www.filskov.infoland.dk) og få en 
snak. 
Vi vil alle gerne fortælle om, hvordan vi ple-
jer at arbejde i Blåhøj og Filskov. 

Valget finder sted 13. november 2012.  
Vi holder orienteringsmøde og opstil-
lingsmøde til efteråret. Dato for det 
kommer senere.

Menighedsrådet i Blåhøj består af 5 valgte 
medlemmer.
Menighedsrådet i Filskov består af 6 valgte 
medlemmer

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.

Kom og gør din indflydelse gældende og vær 
med til at skabe nye visioner for en levende 
kirke – som lever sammen med sit sogn.
Vi ses til et godt valg i november!

Blåhøj og Filskov menighedsråd



ArrAngementer
 tiRSDAG DEn 17. APRiL i FiLSKoV KiRKE KL. 19.30

 FoRÅRSKoncERt:
Medvirkende: Peter Langberg, orgel, Niels Tilma, trompet og  
Tinebeth Hartkopf, recitation.
Ved forårskoncerten i Filskov kirke får vi besøg, af 3 professio-
nelle og erfarne musikere. 

Peter Langberg, orgel er uddannet fra det kgl. 
musikkonservatorium i orgel, og har des-
uden en række andre klassiske uddannelser 

herunder klokkespil. Peter Langberg har en række 
udenlandske koncert turneer bag sig og blev i 1982 
udnævnt som æresmedlem af den nordarmerikan-
ske klokkenist organisation GCNA. I 2007 blev han 
endvidere udnævnt som ”Ridder af Dannebrog”.

Niels Tilma, trompet er uddannet fra det Jyske Mu-
sik Konsavertorium og GSMD, London. Tilma har 
spillet med i mange forskellige emsembler og sym-
foniorkestre i Europa, og bevæger sig både inden 
for klassisk og nyere musik. 

Tinebeth Hartkopf er uddannet på det Vestjyske Musik-
konservartorium og det Jyske Musikkonservatorium. Er i dag 
ansat som sanglære på Løgumkloster Kirkemusikskole og Kol-
ding Musikskole. Tinebeth Hartkopf, har en række koncerter 
bag sig, hovedsagelig som solist ved kirkekoncerter og orato-
rieopførsler og har medvirket på flere CD-indspilninger.

Den 17. april i Filskov kirke, slår de deres musikalske kræfter 
sammen og giver os en varieret og spændende koncert.
 

 tiRSDAG DEn 15. MAj KL. 19.30 i FiLSKoV KiRKE

 SALMEStAFEt
Salmestafetten er givet videre. Denne gang til Johan 
Andersen, skoleinspektør Filskov, som har valgt en 
buket sange og salmer, som han holder af, og vil 
fortælle lidt om, hvorfor netop disse sange har 
fulgt ham gennem livet.
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  SØnDAG DEn 24. jUni KL. 14.00 i PRæStEGÅRDShAVEn

 SoMMERFESt
Traditionen tro skydes sommerferien i gang med en 
festlig sommerfest i præstegårdshaven. 

Vi begynder med en festlig friluftsgudstjeneste i haven 
kl. 14.00 hvor også FDF i Filskov deltager og kommer 
med fanerne. Derefter fortsætter vi i teltet i haven med 
kaffe kage og is og meget mere.

I år er der et herligt 
gensyn med Hans Jørn Østerby, 
som deltager både i gudstjenesten 
og bagefter underholder børn og 
barnlige sjæle i teltet.
Så der er lagt op til et brag af en 
festlig eftermiddag – lige før som-
merferien.

  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 interes-
serede 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. 
(Billeder er fra sidste års udflugt til Fur).
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kirkelige handlinger
siden sidst

■ DØBtE i BLÅhØj KiRKE:
 11/12: Magnus Kleinstrup Hansen
 15/1: Olivia Thomsen

■ DØDE/BEGRAVEDE i BLÅhØj 
 24/11: Erik Rundin
 1/12: Freddy Bjerg Nielsen
 8/1: Svend Aage Kramer
 23/2: Anne Mette Groes Mikkelsen

■ DØBtE i FiLSKoV KiRKE:
 5/2: Sofus Wisler Overgaard Eriksen
  5/2:  Benjamin Milling Ødegaard
 12/2: Marco Strunk.

■ ViEDE i FiLSKoV KiRKE:
 7/1:  Wilawan Wisetwohan og  

Bjarne Nissen Møbjerg Pedersen

■ DØDE/BEGRAVEDE i FiLSKoV 
 16/11: Karen Monika Høgh Kristiansen
 6/12: Astrid Eriksen
 27/12: Karen Mortensen
 22/1: Johanne Marie Larsen
 15/2: Betty Elinor Knudsen14

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

støt klF, kirke 
& medier



 4.  Påskemåltid
 12.  Soldatervennestævne
 16.  Kredsmøde/generalforsamling Bække
 26.  Familieaften m. fællesspisning.

 3.  Sangaften m. Hedensted Koret
 10.  Bibeltime
 18.  Udflugt til naturlegepladsen ved Give Egnsmuseum. 
   Afgang kl. 18.30 fra missionshuset
 24.   Møde m. familiekonsulent Steen Møller Laursen, Vide-

bæk.
   Indsamling til IM

 1.-2.  IM årsmøde i Vejle
 7.  Bibeltime i missionshuset
 14.  Møde m. præst Jakob Legarth, Ringive. 
   Emne: „Paulus‘ missionsstrategi”
 23.   Sankt Hans v. kroen m. båltaler generalsekretær Thomas 

Bjerg Mikkelsen, Kolding

   Sommerferie

 9.   Opstart med grill-aften hos Asta og Heine Jakobsen, 
Brunbjergvej 44

2012

aPril

maj

juni

juli

august

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

15



 Blåhøj Filskov

 1/4 Palmesøndag  9.00  10.30
 5/4 Skærtorsdag 10.30   9.00
 6/4 Langfredag  9.00  10.30
 8/4 Påskedag 10.30   9.00 Kollekt: KFUM og KFUK

 9/4 2. Påskedag Ingen  10.30
 15/4 1. s.e. påske 10.30   9.00
 22/4 2. s.e. påske Ingen   9.00 (Lasthein)
 29/4 3. s.e. påske  9.00  10.30
 4/5 Bededag 10.30   9.00
 6/5 Konfirmation 10.00  Ingen
 13/5 konfirmation Ingen  10.00
 17/5 Kristihimmelfart 10.30   9.00
 20/5 6. s.e. påske Ingen  10.30 
 27/5 Pinsedag 10.30   9.00
 28/5 2. pinsedag Ingen  10.30
 3/6 Trinitatis  9.00 (Lasthein) Ingen
 10/6 1. s.e. trinitatis Ingen  10.30 
 17/6 2. s.e. trinitatis 10.30   9.00
 24/6 3. s.e. trinitatis 14.00  Ingen
 1/7 4. s.e. trinitatis  9.00  10.30
 8/7 5. s.e. trinitatis Ingen   9.00 (Lasthein)
 15/7 6. s.e. trinitatis 10.30  Ingen
 22/7 7. s.e. trinitatis Ingen  10.30
 29/7 8. s.e. trinitatis 10.30  Ingen
 5/8 9. s.e. trinitatis Ingen   9.00 (Lasthein)
 12/8 10. s.e. trinitatis  9.00 (Lasthein) Ingen
 19/8 11. s.e. trinitatis Ingen   9.00 (Lasthein)
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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.

Gudstjenester på Filskov friplejehjem: Sidste torsdag i hver måned kl. 15.00, 
april dog flyttet til den 19. april.


