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■   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. 9718 1555 senest en time  
før gudstjenestens start.

Filskov Menighedsråd
Formand: Jørn Jensen, 
jorn.filskov@gmail.com tlf. 7534-8483

Kirkesanger 
Sonja Kongsted tlf. 9718-0602 
Ellen Andersen tlf. 9718-7132 

Organist
Regina Madsen tlf. 8174-1355
 
Filskov Kirkegård filskovkirke@gmail.com 
Britt Pedersen tlf. 4096-8035 
Medhj. Chamara Fernando
 
Kirkeværge ajgoth@live.dk
Jesper Goth tlf. 2325-8979



Fra 1. februar 2014 besluttede folketinget, at al kontakt 
til offentlige myndigheder skal foregå digitalt. Det gæl-
der også den registrering som folkekirken står for – 
nemlig registrering af:
Fødsler, navneændringer, begravelser. Det er stadig fol-
kekirken der står for disse registreringer, men fremover 
skal borgerne selv digitalt indberette hændelser. Det 
sker vedhjælp af dit NemID og på: www.borger.dk

Hvad gør man i tilfælde af: 
fødsel: 
er forældrene gift, skal der ikke foretages noget,  
da anmeldelsen sker automatisk via sygehuset.  
Hvis fødslen er sket uden jordemoder, skal foræld-
rene anmelde den, inden der er gået 14 dage på  
www.borger.dk. 
er forældrene ikke gift skal forældrene seneste  
14 dage efter fødslen anmelde faderskabet via  
www.borger.dk. Hvis ikke den er indgivet inden 14 
dage, indleder Statsforvaltningen en faderskabssag. 
navn: 
Senest 6 måneder efter fødslen skal barnet døbes/
navngives. Se evt. om navne på:
http://www.familiestyrelsen.dk/samliv/navn 
navngivning ved dåb
Her skal forældrene træffe aftale med sognepræ-
sten og der skal IKKe anvendes navngivning via 
www.borger.dk 
navngivning uden dåb
Forældrene navngiver barnet med nemId på  
www.borger.dk inden seks måneder fra fødslen. 
navneændring
du udfylder, betaler og indsender din ansøgning 
med nemId på www.borger.dk . Ansøgningen bli-
ver automatisk sendt til den myndighed (sogn eller 
kommune) som skal behandle ansøgningen.
du kan søge om at ændre dit eller dit barns navn. 
det er dog en forudsætning, at du har forældre-
myndigheden over det barn, du ansøger om nav-
neændring for og at anden forælder medsignerer 
med sit nemId. en navnændring koster 500 kr. be-
løbet skal være indbetalt inden sagsbehandlingen 

kan begynde og uanset om ansøgningen kan imø-
dekommes eller ej. 

navneændring på bryllupsdagen - gratis
du kan søge om at ændre dit navn på bryllupsda-
gen, således at du og din ægtefælle får navnefælles-
skab ved vielsen og navnet kommer til at fremgå af 
din vielsesattest. det sker på www.borger.dk.

vielse:
Ønsker I at blive gift, skal I rette henvendelse til sog-
nepræsten på tlf. 75 34 50 61 eller ken@km.dk, og 
aftale tidspunkt for vielsen.
 
dødsanmeldelse- anmodning om begravelse
For at træffe aftale om bisættelse og begravelse i fol-
kekirken kontaktes den stedlige præst som hidtil, 
hvor der aftales tidspunkt for den kirkelige handling. 
dødsanmeldelsen vedlægges afdødes navne- eller 
dåbsattest, evt. vielsesattest med ægtefællens dåbs- 
eller navneattest.
Herefter anmelder pårørende eller en bedemand 
dødsfaldet via www.borger.dk 
 
attester
Attester udskrives ikke længere automatisk medmin-
dre der er tale om dåb eller vielse i folkekirken.  
Får du brug for en fødselsattest eller attest efter en 
navneændring eller navngivning af dit barn, kan du 
rekvirere den med nemId på www.borger.dk 
 
for borgere uden nemid, eller borgere der af en 
eller anden grund ikke er i stand til at fremsende  
digitale anmeldelser, kan blanketter hentes via siden: 
www.personregistrering.dk eller kom til kirkekonto-
ret, så printer vi en ud til dig

Redaktion
Karin rahbek-engmarksgaard 

Stof til næste nr. af bladet, der kommer i 

beg. af september 2014  
skal afleveres i beg. af august 2014 til 

redaktionen, gerne pr. mail: ken@km.dk

KirKen til tjeneste
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 1. elisa Criscione, Stationsvej 1, 
  Filskov, 7200 grindsted
 2. marcus dyrehauge Christiansen, Tingvejen 443, 
  Filskov, 7200 grindsted
 3. Benjamin Horsted iversen, gyvelvænget 23, 
  Filskov, 7200 grindsted
 4. Oliver østervig Jakobsen, Brunbjergvej 41, 
  Filskov, 7200 grindsted
 5. emil Kirkeby Junge, Blåhøjvej 20, 
  Filskov, 7200 grindsted
 6. rasmus Kirkeby Junge, Blåhøjvej 20, 
  Filskov, 7200 grindsted
 7. lasse Storm Junge, Søvangvej 21, 
  Filskov, 7200 grindsted
 8. mille Knudsen, Filskovvej 40, 
  Filskov, 7200 grindsted
 9. Jesper topbjerg Kristensen, Filskovvej 12, 
  7200 grindsted
 10. martin rix lind, gyvelvænget 18, 
  Filskov, 7200 grindsted
 11. ebbe andreas østergaard mikkelsen, Krohaven 1, 
  Filskov, 7200 grindsted
 12. Sofie lützen damgaard nissen, glerupvej 5, 
  7200 grindsted
 13. Julie gregers refsgaard Olsen, Amtsvejen 4, 
  Filskov, 7200 grindsted
 14. Jesper dahl Schmidt, Birkemosevej 20, 
  Filskov, 7200 grindsted
 15. nicklas ford Schmidt, gml. Stationsvej 15A, 
  7184 Vandel
 16. Joachim vejlgård Skov, Kolstrupvej 77, 
  7200 grindsted

Konfirmation 2014
filskov kirke, den 11. maj kl. 10.00

konfiRmandindskRivning  

af nye konfirmander 2014 - 15

filskov: onsdag den 27. august  

kl. 19.00 i Filskov Kirke.

Blåhøj: Torsdag den 28. august  

kl. 19.00 i Blåhøj kirke.

På billederne mangler: Nicklas Ford Schmidt og Jesper Dahl Schmidt
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NB!! I skrivende stund er der endnu ikke klarhed 
over, hvilke konsekvenser den nye skolereform har 
for placeringen af tidspunkt for konfirmandunder-
visningen, men tidspunktet bliver meldt ud i brev 
til nye konfirmander og forældre.

1.

3.

5.

7.

9.

11.

13.

2.

4.

6.

8.

10.

12.

16.



5

Selvom Filskov kirke og Filskov 
Friplejehjem ligger lige overfor 
hinanden, kan der være langt, hvis 
man er kørestolsbruger eller dår-
ligt gående som tilfældet er for 
langt de fleste af Friplejehjemmets 
36 beboere.
derfor er det med stor glæde, at vi her i be-
gyndelsen af februar kunne sende søndags 
gudstjenesterne fra Filskov Kirke direkte til 
Friplejehjemmet. Filskov menighedsråd har 
af samme grund investeret i nyt lyd- og 
højtalerudstyr til Filskov kirke. Sammen med 
Filskov Friplejehjem har Filskov menigheds-
råd investeret i et kamera, der kan transmit-
tere til Friplejehjemmet.
der har været arbejdet på projektet et års 
tid og afsøgt forskellige muligheder. det 
blev expert i grindsted, der med stor dyg-
tighed, lydhørhed og professionalisme har 
stået for opsætning af lyd og kamera. 
Både fra Friplejehjemmets og kirkens side 
har der var et ønske om denne mulighed. 
Friplejehjemmet har ikke ressourcer til at 
kunne hjælpe beboere over i kirken hver 
søndag, og der har hos mange beboere 
været et ønske om mulighed for at kunne 
deltage i den lokale gudstjeneste på en eller 
anden måde. det kan de nu.
Selv om der har været lidt begynder van-
skeligheder – da vi i kirken har skullet lære 

at bruge – og ikke mindst blive fortrolige 
med den nye mikrofon og højtaleranlæg, 
så er det nye transmissionsprojekt blevet 
taget godt imod på plejehjemmet. Beboer-
ne kan se gudstjenesten på fjernsynet, i 
dagligstuen og de tre opholdsstuer. 

Projektor
udover kameraet er der også blevet opsat 
en projektor i kirken, som giver mange  
muligheder for at udnytte det elektroniske 
medie. Allerede nu springer ideerne. For 
udover, at projektoren kan bruges som 
”sang-blad” under gudstjenester – eller 
bruges når konfirmanderne laver ander-
ledes gudstjenester eller tages i brug ved 
spaghetti- og andre børnegudstjenester og 
tilføre nyt og spændende – så barsler  
menighedsrådet med tanken om at kunne 
tænke sig at holde film-aftener i kirken. 

der er ingen ende på mulighederne.

Karin Engmarksgaard

TV-transmission
af gudstjenester fra Filskov kirke  

til Friplejehjemmet
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den 20. februar i år var der sang og musik 
i Filskov Kirke. det er der jo så tit – men 
denne dag, var det alligevel noget særligt. 
det var nemlig første gang der var: ”Stjer-
nestunder med salmesang” - et nyt initiativ 
– og et samarbejde mellem Filskov Fripleje-

hjem og Filskov kirke. Siden denne første 
gang, har der henover foråret været i alt 4 
fantastiske ”Stjernestunder” i kirken. 

”Stjernestunder med Salmesang” er et til-
bud til demente og andre med særlige be-
hov, om at komme i kirken, være sammen 
om salmerne og på den måde - i nuet - 
opleve noget som har været en stor del af 
deres liv – nemlig sang og musik.

Hensigten bag disse stunder i kirken er at 
hjælpe med at stimulere så mange sanser 
som muligt gennem musik og kendte sal-
mer. Ved hjælp af små medbragte ting, 
som er med til at understøtte salmerne  
f.eks. en lille erantis – eller vintergæk, der 
passer til en forårssalme – eller et lille hjer-
te eller et kors de får i hånden og kan hol-
de fast om eller føle på, eller sæbebobler 
der pustes og er smukke at se på, så sti-
muleres sanserne ved, at der er noget som 
kan duftes – mærkes og ses samtidig med, 
at de kendte ord i salmerne synges.
 
demens ødelægger hjernens hukommel-
sescenter, men den del i hjernen, der lagrer 
tidlig indlært viden, er ofte intakt! dette gør 
”Stjernestunder med salmesang” til et lille 
”fri-rum” i hverdagen, da sangskatten ofte 
ligger gemt i hjertet – selv om mange an-
dre ting er glemt. Ønsket og hensigten 
med ”Stjernestunder med salmesang” er, at 
de demente får en oplevelse i nu’et. Kirke-
rummet tilfører også en vigtig dimension 

     ”Stjernestunder  med  salmesang”
               i Filskov kirke



     ”Stjernestunder  med  salmesang”
               i Filskov kirke
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ved disse lejligheder, og er med til at give 
sammenhæng mellem musik og rum og 
vække genklang af noget genkendeligt. 
Som dement er meget af hukommelsen 
svækket, men det har alligevel været tyde-
ligt at se, at når de demente er kommet 
ind i kirken, så er der et skin af, at ”her har 
vi været før”. ord og kirkerum hænger 
ganske enkelt sammen selv for en skrøbe-

lig hukommelse.
 
det er organist ved Bil-
lund/grene kirke, Christine 
Toft Kristensen, der med 

stor dygtighed, indlevelse og medmenne-
skelighed har ledet og gennemført ”Stjer-
nestunderne med salmesang”. 

Jo det har i sandhed været nogle fantasti-
ske Stjernestunder med sang og musik i 
Filskov Kirke. meget nærværende og me-
ningsfuldt, som det i øvrigt er meningen, 
skal være et blivende tilbud. næste om-
gang bliver i efteråret.

Vi glæder os til nye stjernestunder…

Karin Engmarksgaard
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Ny gravermedhjælper ansat 
ved Filskov kirke og kirkegård

Ny gravermedhjælper
ansat

Ny

Fra den første april 
har Filskov menig-
hedsråd ansat 
Chamara Fernando 
som gravermed-
hjælper ved Filskov 
kirke og kirkegård. 
Ansættelsen er 
foreløbig for en 8 
måneders periode. 
Chamara Fernando 
er ved siden af sin ansættelse som med-
hjælper i Filskov ansat på grindsted kirke-
gård. 

Chamara Fernando, kommer oprindelig fra 
Sri lanka, men har boet i danmark de sid-
ste 6 år, og er nu bosiddende i grindsted. 

Chamara er egentlig uddannet tjener fra Sri 
lanka så han er vant til at møde menne-
sker, og efter han kom til danmark har 
han arbejdet hos slagter norlyk i grind-
sted. 
Han er gift med Ida, og sammen har de 
ella på 2½ år. rigtig hjertelig velkommen 
Chamara til Filskov kirke og kirkegård. Vi 
glæder os til samarbejdet – og håber du 
bliver glad for at være hos os. 

Ved samme lejlig-
hed kan vi byde 
velkommen til  
Britt Pedersen som 
pr. 1. maj er fastan-
sat som vores nye 
graver ved Filskov 
kirke og kirkegård.
Britt blev ansat 
som gravermed-
hjælper sidste år i 
april, og har såle-
des allerede været hos os i et år, og har på 
den måde nået at samle erfaring inden 
hun tog springet og har sagt ja til udfor-
dringen om at blive fuldtidsansat graver 
ved Filskov kirke.

Britt bor i Skærlund ved Brande, er uddan-
net gartner og gift med lars. 
Sammen har de mathias på 12 og malene 
på 9 år. Vi glæder os til at fortsætte samar-
bejdet med dig Britt.



levende sten i kirken tabte pusten og faldt 
sammen i stormen. måske det vil lykkes at 
rejse den igen? 
under alle omstændigheder har det været 
sjovt sammen med minikonfirmanderne 
gennem 10 år, at lægge nye sten på år ef-
ter år, og på den måde hjælpe dem til en 
forståelse af, at det er ”os” der er kirke – 
os, der gør kirken levende.

Karin Engmarksgaard
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Ny gravermedhjælper

var på besøg …
Da Muren faldt  
og ”Bodil Storm” 

den 5. december 2013 er en dag, som 
sent vil blive glemt. der hærgede ”Bodil” 
nemlig danmark og var på rov mange 
steder, med stormflod, faldne træer, af-
blæste tage – og væltede stilladser m.m. 
til følge.
Helt så slemt gik det ikke i Blåhøj Præste-
gård. og dog… For den ”kirkemur” som 
minikonfirmanderne hvert år siden 2003 
har bygget videre på, klarede ikke ”Bodil 
Storms” visit. 10 års byggeprojekt – som 
skulle være en illustration af, at ”vi” er de 
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BaBy-SalmeSangS-
gudsTjenesTe 
den 25. maj kl. 10.30,  
Blåhøj Kirke.
3. sæson af Babysalmesang er i fuld gang i 
Blåhøj og Filskov, og det er med stor glæ-
de, at vi kan konstatere, at tilbuddet nu for 
alvor har fået fat og slået an blandt nybag-
te mødre og deres babyer☺.
efter en lidt forsigtig start, hvor det var ty-
deligt, at ”man” lige skulle lære begrebet 
”Babysalmesang” at kende her i Blåhøj og 
Filskov, ja så er der nu fuldt hus – godt og 
vel endda!!
derfor er det også med stor glæde at vi 
kan byde velkommen til en ”Babysalme-
sangsgudstjeneste”.

Så kom og oplev en smagsprøve fra Baby-
salmesang hos Julie Wieland.
I løbet af gudstjenesten vil babyerne, mød-
rene og Julie optræde for menigheden, for 
at give dem et indblik i, hvad babysalme-
sang går ud på. 
der vil blive sunget, vugget, danset og me-
get andet. 
Kom og se hvordan de små hoveder ople-
ver med alle sanser. 

Efter gudstjenesten  
bydes der på en kop kaffe  

i konfirmandstuen. 

 få en fantastisk oplevelse sammen med dit 
ba

rn
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BaBy-SalmeSangS-
gudsTjenesTe 
den 25. maj kl. 10.30,  
Blåhøj Kirke.

 Den 25. maj kl. 10.30 i Blåhøj kirke

BaBysalmesangsguDstjeneste
Som afslutning på forårets forløb af ”Babysalmesang” afholder Julie Wie-
land i søndagsgudstjenesten en lille smagsprøve på hvordan Baby salme-
sang foregår. Forældre og babyer deltager i gudstjenesten og viser nogen 
af de ting som de har lavet til ”Babysalmesang”.
Kom og vær med til at opleve, hvordan babyers sanser stimuleres af musik 
og sang.

Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådet  
på en kop kaffe i konfirmandstuen

   tirsDag Den 10. juni

sogneuDflugt
Så nærmer tiden sig den årlige sogneudflugt for alle interesserede i Blåhøj 
og Filskov. det endelige program ligger endnu ikke fast, men hold øje med 
uge aviserne for nærmere information. Her vil de endelige afgangstider 
også fremgå.

Men sæt allerede nu kryds i kalenderen ved den 10. juni.
Forventet afgang ca. kl. 9.00-9.15  – Forventet hjemkomst ca. kl. 18.00

   Den 22. juni kl. 14.00 i PræstegårDshaven

sommerfest
Traditionen tro skydes sommerferien i gang med en festlig 
sommerfest i præstegårdshaven. Vi begynder med frilufts-
gudstjeneste i haven kl. 14.00. derefter fortsætter vi i teltet i 
haven med kaffe, kage, soft-ice og meget mere. I år får vi be-
søg af ”Tante Andante” fra lemvig, som medvirker i gudstje-
nesten og fjoller og pjatter for børnene i teltet bagefter.  
Da Gud skabte verden gik det ikke stille af” Gennem 
sang, musik, leg, teater og fortælling tager Tante 
Andante alle med gennem en musisk skabelses-
beretning i Guds frie natur. Se evt. mere på www.tanteandante-lemvig.dk

 sønDag Den 3. juli filskov kirke kl. 14.30

guDstjeneste  
for friPlejehjem og Pensionister 
gudstjeneste med altergang i Filskov kirke i samarbejde med Filskov Friple-
jehjem. gudstjenesten er for alle beboere på Friplejehjemmet, samt alle in-
teresserede pensionister i Filskov.

Efter gudstjenesten inviterer Filskov menighedsråd  
på en kop kaffe på Friplejehjemmet.

 arrangementer

HUSK HUSK HUSK

Sol! Sommer! telt! Sjov!
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grøn trinitatis
Kirkeåret har sine farver.
Højtiderne juledag og påske er hvide. Pin-
sen er rød. Faste og advent er violet – og 
trinitatistiden er grøn.
Så når man kommer til gudstjeneste i trini-
tatis tiden vil præsten være iført den grøn-
ne messehagel for alteret - hvis man da 
bruger messehagle. den grønne farve sym-
boliserer vækst. 

de store kernepunkter i kristendommen, 
som højtiderne har fremvist, skal nu i trini-
tatistiden vokse til og udfolde, hvad det fik 
at betyde. Hvad betyder det for menneske-
livet, at guds søn blev menneske, døde og 
opstod? Hvad betyder det for vores trosliv, 
at gud er til stede i verden som Helligånd? 

I Trinitatistiden prædikens der over evan-
gelietekster, der handler om troens udfol-
delse i det almindelige menneskeliv. Be-
kymring og tillid. Sygdom og helbredelse. 
dømmesyge og tolerance. Vrede og forso-
ning. næstekærlighed og etik. Tro og tvivl. 

Kirken bærer mange fremmedartede ord 
med sig fra en fjern fortid. ”Trinitatis” er et 
af dem. det er navnet på den periode i kir-
keåret i tiden efter Pinse og frem til Advent. 
det er med andre ord sommer og efterår i 
kirken.

trinitatis betyder: ”treenighed”.
1. søndag i Trinitatis er altså første tre-
enighedssøndag. omkring de store højti-
der rettes opmærksomheden i gudstjene-
sten sig mod særlige aspekter af det krist-
ne gudsbillede. I julen er det inkarnatio-
nen, at gud bliver menneske i Jesus. I På-
sken er det guds overvindelse af døden 
gennem Jesu død og opstandelse. I Pin-
sen er det guds komme til verden som 
Helligånd. 

Trinitatis har ikke dette særlige fokus, og 
har ingen højtid. man kalder tiden for kir-
kens hverdag. nu udfoldes den treenige 
gud Fader, Søn og Helligånd gennem 
gudstjenestens bønner, bibellæsninger og 
salmer. 

 tens side · Præstens side

s ide ·  Præstens s ide ·  Præstens s ide 

Trinitatis
Kirken bærer  

mange  
fremmedartede ord med sig
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Præstens side · Præstens side · Præstens side

Skyld og tilgivelse. rigdom og fattigdom. 
Fortvivlelse og håb.
Kort sagt, der prædikes over hvad det vil 
sige at være menneske

vækst
naturens grønne vækstfarve hører altså 
Trinitatistiden til. Til den hører også glæ-
den over livet, som vi oplever det i natu-
ren, det håb det giver os, at se hver gold 
og kold vinter afløses af sommervarme og 
frodighed. 

Kan vi så også vokse i troen, kunne man 
spørge? I grunden, nej. man bliver ikke en 
bedre kristen eller et bedre menneske, af at 
have anstrengt sig længe. man bliver ikke 
stærkere i troen af at have været en troen-
de længe. over for gud behøver vi ikke 
’udvikle’ os, som man forventer det af os i 
så mange andre sammenhænge. det er 
nok at være menneske med det liv, som nu 
engang er blevet vores. 

men vi kan få et mere reflekteret forhold til 
kristentroen. Vi kan åbne os mere for den 
mening og betydning, der ligger i Kristen-
dommens budskab i alle dens mange fa-
cetter. 
Vore egne valg, vore erfaringer, tanker og 
følelser tager sig måske anderledes ud, når 
vi ser dem i det lys, troen kaster over dem. 
derfor oplever mange vel, at troen beriger 
og uddyber det personlige liv. ligesom 
man kan modnes som menneske på andre 
områder, kan troslivet også modnes. Som 
voksen eller gammel er barnetro ikke me-

get bevendt, når man står over for voksen-
livets alvorlige kriser. med den tro, der 
gennem livet er modnet med én, er blevet 
mødt med den kritik og de spørgsmål vok-
senlivet stiller den naive tro, den tro kan 
bære et menneske gennem meget.

det er Trinitatistidens grønne særkende. 
menneskelivets og kirkens hverdag. det 
lange træk uden skæve helligdage, højtider 
og ferie. I kirken ses menneskelige erfarin-
ger i lyset af det budskab, der møder os 
gennem evangeliet. med modsigelse.  
Til eftertanke. Til tro. 

Af Ellen Aagaard Petersen
Sognepræst og redaktør 

på ”Folkekirken.dk”

Præstens side · Præstens side · Præstens 
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27/4: Thea malou Holm larsen
27/4: Johsua mehl Stoltze Kjær

■ vieDe/velsigneDe i filskov:
 27/4: ditte Stoltze og mikkel mehl Kjær

■ DøDe/BegraveDe i filskov
30/12: Henning nørregaard
21/1: Birk Simonsen
25/1: erik Adelsbøll

9/3: emma Jakobsen

■  DøBte i Blåhøj kirke:
19/1: Ida marie Vitting
27/4: Frigg lundsberg lund

■  DøDe/BegraveDe i Blåhøj:
23/12 2013: ove Jarl Krogh
13/2: Willy Tirsbæk Jørgensen.
17/3: Sigmund Sort
8/4: Svend engelbrecht olesen

■ DøBte i filskov:
12/1: merle refshøj olesen
12/1:  mikkel degnbol  

Pilgaard Jørgensen
23/2: otto Hørup Stenbæk
23/2: nicklas damgaard nissen
23/2: Simon Bundgaard larsen
9/3: emma Frida Andersen

13/4: maja Abildskov Klausen
20/4: dicte Stougaard larsen



 
 1/5:   Familieaften m. børnekonsulent Hanne Pedersen, Her-

borg. Fællesspisning kl. 18.00
 8/5:  møde m. Simon Skals, lærer på grejsdalenes efterskole.
 22/5:   møde m. ungdomskonsulent daniel Præstholm, grind-

sted

 6/6:  udflugt. mere info følger senere

 Juli:  Sommerferie

 21/8:   opstart hos Heine og Asta Jakobsen, Brunbjergvej 44 
kl. 18.30.  
medbring selv kød til grillen, drikkevare og service.

 25/8:  Kredsmøde i løvlund m. Henri Jensen

 4/9:  Soldatervennerfest. ester Kofoed, soldaterhjemsleder i 
Fredericia.

2014

maj

juni

august

juli

sePtember

indre mission

enhver er 

velkommen

  Hvis ikke andet er nævnt er møderne kl. 19.30  
i missionshuset i Filskov Enhver er velkommen
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 4/5: 2. s.e. påske 10.30 09.00
 11/5: Konfirmation Ingen 10.00
 16/5: Bededag 09.00 10.30
 18/5: 4.s.e.påske Ingen 10.00
 25/5: 5.s.e.påske 10.30  09.00
   Babysalmesangsgudstj.

 29/5: Kr. Himmelfart 09.00 10.30
 1/6: 6.s.e.påske 10.30 09.00
  8/6: Pinsedag 09.00 10.30
  9/6: 2. pinsedag 10.30 Ingen
 14/6: Viaduktfestsgudstj Ingen 08.30 (teltet)
 15/6: Trinitatis 09.00 10.30
 22/6: 1.s.e.trinitatis 14.00 (Sommerfest i telt) Ingen
 29/6: 2.s.e.trinitatis Ingen 09.00 (lasthein)
 3/7: gudstj for Friplejehjem og pensionister 14.30 
 6/7: 3.s.e.trinitatis 10.30 Ingen
 13/7: 4.s.e.trinitatis Ingen 10.30
 20/7: 5.s.e.trinitatis 10.30 Ingen
 27/7: 6.s.e.trinitatis Ingen 09.00 (lasthein)
 3/8: 7.s.e.trinitatis 09.00 (lasthein) Ingen
 10/8: 8.s.e.trinitatis Ingen 09.00 (lasthein)
 17/8: 9.s.e.trinitatis 09.00 10.30
 24/8: 10. s.e.trinitatis 10.30 09.00
 27/8: Konfirmandstart Ingen 19.00
 28/8: Konfirmandstart  19.00 Ingen
 31/8: 11. s.e.trinitatis 09.00 10.30
 7/9: 12.s.e.trinitatis 10.30 09.00

gudstjenester på Filskov Friplejehjem:  
den 22. maj kl. 15.00  -  den 3. juli kl. 14.30 (i kirken)  -  den 28. august kl. 15.00


