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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:

■ F ilskov Menighedsråd

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

■ B låhøj Menighedsråd

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

■ ■ Kirkesanger Blåhøj / Filskov

Sonja Kongsted
Ellen Andersen

■ ■ O rganist Blåhøj / Filskov
Regina Madsen

tlf. 9718-0602
tlf. 9718-7132
tlf. 5178-0781

■ 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:

■ Filskov Kirkegård

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 beg. af april 2012 skal afleveres
beg. af marts 2012 til redaktionen,
gerne pr. mail: ken@km.dk

Spændende stifts- og
studierejse til Jerusalem
Under temaet: ”Et møde med de kristne i Israel og Palæstina” indbyder det mellemkirkelige udvalg i Viborg Stift til en studie- og
stiftsrejse til Jerusalem fra den 19. – 26.
marts 2012.
De kristne i Israel og Palæstina har det
svært i disse år. Derfor har de brug for vores opmærksomhed og støtte.
På rejsen skal vi besøge såvel de messianske jøder som de palæstinensiske kristne.
De sidste vil vi møde både i Jerusalem og
Betlehem. Derudover skal vi besøge nogle
af Folkekirkens Nødhjælps projekter på
Vestbredden samt et NGO-projekt i Hebron,

hvor israelske veteraner i ord og billeder
beretter om deres oplevelser med det formå
at bryde den tavshed, de møder som hjemsendte soldater.
Der vil dog også blive tid til at være turist
på rejsen. Vi skal omkring alle de berømte
og hellige steder i Jerusalem samt på
en heldagstur til Massada og Det døde
Hav.
Rejseledere på turen er: Karen Smith, Mejdal,
og Niels Iver Juul.
Yderligere oplysninger kan fås hos
Karen Smith, tlf. 96107120
e-mail. ksmith@webspeed.dk
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Arrangementer
tirsdag den 6. december kl. 19.30 i Filskov Kirke

Julekoncert

ved Give Egns kor
Give Egns kor er et flerstemmigt damekor, og ledes af Ingeborg Noe og
Regina Madsen på orgel.
Give Egns kor mestrer mange forskellige
genrer, men til julekoncerten i Filskov
kirke, er det dog mest de kendte og
elskede julesange. Men koncerten krydres
også af nye og smukke numre.
Efter koncerten er Filskov menighedsråd
vært ved en kop kaffe på Filskov kro.

tirsdag den 20. december kl. 19.00 i Blåhøj Kirke

De 9 læsninger
De 9 læsninger er blevet en fast og værdsat del af
julens forberedelser i Blåhøj Kirke. Også i år vil vi
forberede os til julens højtid ved at samles om
julens læsninger og salmer.
Medvirkende:
Blåhøj Kirkes kor
”Store-kor”, Filskov skole
Elever fra Ikast-Brande musikskole
Lokale læsere
Kom og vær med til en stemningsfuld aften for store og små
Efter arrangementet bydes der på gløgg i tårnet.

	
tirsdag den 31. januar kl. 19.30 i Konfirmandstuen

Sogneaften ved Vinni og Søren Jepsen, Brande
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”Da familien Jepsen tog ”Down under”.
Det bliver en spændende aften i ord og billeder, når Vinni Jepsen sammen med sin mand Søren,
fortæller om det eventyr de
var på i januar-februar 2011,
da de rev 2 måneder ud af
deres kalender og tog på deres livs eventyr til Australien
og New Zealand. Der vises
billeder fra deres store rejse.

Arrangementer
Torsdag den 2. februar kl. 17.00 i Blåhøj Kirke

Spagetti gudstjeneste/kyndelmisse
Spagetti gudstjeneste er gudstjeneste for de allermindste og deres
forældre. Hensigten er at lave en kombination af gudstjeneste og
mad, så børnefamilierne ikke behøver at tænke på at skulle hjem og
lave mad efter gudstjenesten. Gudstjenesten varer ca. 30 min. og derefter spiser vi sammen i konfirmandstuen. Arrangementet forventes
at slutte ca. 18.30, så børnene kan komme hjem i seng.
Efter gudstjenesten går alle i fakkeltog fra kirken og ned i konfirmandstuen, hvor vi spiser kyndelmissepandekager.

	
Tirsdag den 21. februar kl. 19.30 på Filskov sognegård,
ved Jette Seidenschnur

Forårsmøde ved    

KLF, Kirke og Medier
Lokalforeningen Blåhøj-Filskov, Sdr.Omme afholder denne aften forårsmøde/generalforsamlign
på Filskov sognegård, med deltagelse af Jette
Seidenschnur. Emne: Et liv i Frihed efter 33 år
som Jehovas vidne.
I 33 år var Jette Seidenschnur en del af Jehovas
Vidne og brugte megen tid og energi på at leve som
rettroende vidne. Hun var bundet af utallige forbud og krav, og efterhånden voksede en drøm om frihed frem i hende. Hun fulgte den og kom ud.
Bruddet havde store familiemæssige omkostninger, men hun kom ud
til et helt nyt liv i frihed. I dag er hun prisbelønnet fotograf, og anerkendt politiker i Billund kommune.
Entré 50 kr. incl. kaffe.

	
Blåhøj hallen: 19. februar kl. 10.00
Filskov kirke: 19. februar kl. 14.00

Fastelavn
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Da konfirmanderne og deres forældre
pyntede op til høstgustjeneste
i Blåhøj og Filskov kirker
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Se det flotte

resultat
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Årets konfirmander
indledte årets undervisning
med, at stille forskellige spørgsmål som de håber
at blive klogere på i
konfirmandforløbet

Hvordan
Nikolaus blev
til julemanden
I gamle dage havde man en god fantasi, og
man kunne bestemt godt lide at fortælle
nogle historier, der blev bedre og bedre for
hver gang, de blev genfortalt. Sådan gik det
især, når man fortalte om Nikolaus.
Vi ved, at Nikolaus var en biskop i Lilleasien,
det der i dag hedder Tyrkiet. Og så ved vi, at
han vist var meget, meget god, for der blev i
tidens løb fortalt flere og flere historier om
ham. Der er nogen, der fortæller, at han var
så from, at lige fra han blev født, fastede
han de dage, han skulle, og at babyen Nikolaus nægtede at die af sin mors bryst på
fastedagene!
Engang var der en ond krovært, der havde
myrdet tre unge mænd, men dem fik Nikolaus genoplivet!
Det fortælles også, at han engang hjalp et
skib, der var i havsnød, fordi det var angrebet af en masse djævle. Det fik han også
klaret. Siden da er der mange sømænd, der
har bedt til ham om hjælp, og i masser af
havnebyer har man givet kirkerne hans
navn: „Sankt Nikolaj”, for at han skulle passe
særligt på søfolkene og deres skibe.
Men det, han er blevet allermest berømt på,
hændte engang da han kom forbi et hus,
og han derindefra kunne høre, at der var tre
piger, der græd så gudsjammerligt.
Den gode Nikolaus ville finde ud af, hvorfor
de græd og spurgte sig for. Så fik han at
vide af naboerne, at det var fordi deres far
var så fattig, at han ikke havde råd til at beholde dem. Nu havde han måttet beslutte at

sælge dem „til en skæbne værre end døden” – til et bordel.
Det kunne den gode Nikolaus selvfølgelig
ikke lade være med at gøre noget ved, så
han gik hjem og fyldte en lille sæk med
guldmønter, gik hen til huset igen og kastede den ind ad vinduet til familien.
Der blev stor glæde i huset over den uventede gave. Nu behøvede pigerne ikke at blive solgt; de var reddet!
Og den historie blev fortalt så mange gange, at folk drømte om, at Nikolaus også
kom med en sæk med gaver til dem, når de
var kede af det, og han blev brugt som eksempel på, at man med gaver i en sæk kunne gøre andre glade ...
Kan I se, hvor vi er på vej hen? De kaldte
ham Sankt Nikolaus eller senere Santa
Klaus, og det er ham, der er den egentlige
julemand, som alle julemandshistorierne
kommer af, men i virkeligheden var han altså bare en biskop fra Tyrkiet, der gerne ville
gøre andre glade.
Alle dem, der hedder Nikolaj, Niels eller
Klaus er i virkeligheden opkaldt efter ham.
Historien om Nikolaus er fortalt af Jakob
Rönnow i bogen ”Fortællinger om Gud og
hvermand”, som er udgivet på Unitas Forlag. Oprindelig var han altså en katolsk helgen, som især var populær i Holland, hvor
man sagde, at han kom med gaver til de
søde børn – mens de uartige fik smæk af
hans hjælper!
u
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De katolske udvandrere tog fortællingen om
Sinter Klaas, som de kaldte Nikolaus, med sig
til Amerika. Her fik han sit røde julemandstøj
med støvler, hue og pelskanter på frakken.
Og herfra kom han så endelig til Danmark,
hvor han kun har bragt gaver ud i omkring
100 år. Så selv om vi her i dag kan blive enige om, at julemanden er pæredansk og bor i
Grønland er det altså ikke helt rigtigt! Og
som juleskik er traditionen om ham altså
ikke engang særlig gammel her i landet.
Man kunne godt tænke lidt over, om den
moralske historie om en julemand, der kommer med gaver til de søde børn og smæk til

de uartige egentlig
passer særlig godt
til juleevangeliet.
For det handler jo
lige præcis om, at
Jesus kom til verden for at
fortælle alle mennesker, at de er Guds elskede børn. Uanset om de har fortjent det eller
ej. Det er derfor, vi fejrer hans fødselsdag.
Og som Bamse siger til Kylling: julemanden
– han kom først senere… da han hørte, at
der var fest!
Glædelig advent og jul!
Thomas Felter sognepræst, Vesterbølle

Kirkelige handlinger

Siden sidst
■ Døbte i Blåhøj kirke:

13/8:	Marius Tang Tarpgaard Hartkopf
21/8: Thea Liv Lundhede Christensen
16/10: Henrietta Dorthea Goth

■ Viede/velsignede i Blåhøj

13/8: 	Kirsten Tang Tarpgaard hartkopf og Rune Tang Tarpgaard
hartkopf
27/8: 	Majbrit Maja Degnbol P. Jøgensen og Martin Jørgensen
27/8: 	Sanne Thorning Andersen og
Mads Bjerrum Mathiasen

■ Døbte i Filskov Kirke:

7/8:
21/8:
11/9:
11/9:
11/9:
25/9:
25/9:
25/9:
9/10:

Yasmin Juel Olesen
Marius Bang Johansen
Anne Sofie Innistovu Jensen
Cilje Celina Brandborg Mejer
Ida Madsen Kastberg
Sofia Petersen Hippler
Johanne Østergaard
Rolf Bang Bertelsen
Kasper Bundgaard Larsen

■ Viede i Filskov

22/10:	Nikoline Buhl og Jakob Alfred Buhl

■ Døde/begravede i Filskov
■ Døde/begravede i Blåhøj

14/8: Aase Marie Christensen
29/8: Grethe Marie Dirksen
27/9: Aase Evalyn Diemar

0

25/5:
24/6:
26/7:
14/9:
12/10:
21/10:

Gudrund Larsen Damgaard
Niels Holm
Henning Olesen
Anni Lykke Roland Andreasen
David Stougaard Larsen
Ruth Elisabeth Davidsen

2011

December

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

1.		 Bibeltime i missionshuset
8.		Årsfest m. præst Morten Mouritzen, Sørvad.
Indsamling til missionshuset
15.		 Familieaften m. missionær Henrik Didriksen, Esbjerg
28.		 Julefest m. missionær Søren Grysbæk, Horsens

januar

Uge 2:		 Bedeuge
			 13.-15. Familielejr på Hestlund Efterskole
19.		Ydremission m. Lisbet og Kurt Terp, Mozambique,
Assist
28.		 Bibelkursus i Løvlund

februar

Uge 6:		 Missionsuge:
			 Mandag:	Forstander Sydvestjyllands Efterskole, Leif
Kruse, Bramming
			 Tirsdag: Præst Steen Søvndal, Grindsted
			 Torsdag: Missionær Simon Overgaard, Lemvig
			 Fredag:	Missionær Villy Sørensen, Hammel.
Indsamling til missionshuset
21.		Centermøde m. præst Karl Lund, Ansager. Kl. 14.00
i kirken og derefter samvær på friplejehjemmet
22.-23.		 Kvindestævne i Grindsted

marts

1.		 Bibeltime
8. 	Møde m. personalekonsulent Henning Hansen, Give.
Herefter generalforsamling.
29.		 Bibeltime

April

12.		Soldatervennestævne m. Bodil og Asger Jensen,
Nørre Snede
16.		 Kredsmøde/generalforsamling i Bække
26.		 Familieaften
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D e c e m b e r
A p r i l
Blåhøj

Kirkelige handlinger

Gudstjenester

4/12
11/12
18/12
24/12
25/12
26/12
1/1
8/1
15/1
22/1
29/1
5/2
12/2
19/2
26/2
4/3
11/3
18/3
25/3
1/4

Filskov

2. s. i advent
Ingen		  9.00 (Lasthein)
3. s. i advent
10.30		
Ingen
3. s. i. advent	  9.00		
10.30
Juleaften
16.00		
14.45
Juledag	  9.00		
10.30
2. juledag
10.30		
Ingen
Nytårsdag
15.00		
16.00
1. s.e.H.3.k.	  9.00		
10.30
2. s.e.H.3.k
10.30		
Ingen
3. s.e.H.3.k.	  9.00		
10.30
Sidste s.e.H.
Ingen		
19.30(Lasthein)
Septuagesim
19.30		
10.30
Seksagesim
10.30		  9.00
Fastelavn
10.00 (hallen)
14.00
1. s. i fasten
10.30		  9.00
2. s. i fasten	  9.00		
10.30
3. s. i fasten	  9.00 (Lasthein) Ingen
Midfaste
Ingen		
10.30
Mariæ bebudelse
10.30		  9.00
Palmesøndag	  9.00		
10.30

Gudstjenester på Filskov friplejehjem: Sidste torsdag i hver måned kl. 15.00,
dog julegudstjeneste fredag den 23. december kl. 15.00

Kirkebil

■Æ
 ndringer 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.

