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Sognepræst Karin Engmarksgaard, Præstegårdsvej 11, Blåhøj, 7330 Brande
(bedst 13-14, mandag fri), tlf. 7534-5061, fax 7534-5361, e-mail: ken@km.dk

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

Filskov Menighedsråd
Ved redaktionens slutning er meninghedsrådet endnu ikke konstitueret.

Kirkesanger
Sonja Kongsted
Ellen Andersen

tlf. 9718-0602
tlf. 9718-7132

Kirkesanger
Sonja Kongsted
Ellen Andersen

tlf. 9718-0602
tlf. 9718-7132

Organist
Regina Madsen

tlf. 8161-0320

Organist
Regina Madsen

tlf. 8161-0320

Blåhøj Kirkegård blaahoejkirke@gmail.com
Jens-Ejlert Jensen
tlf. 2010-3463
Medhj. Jacob Nielsen
tlf. 2178-4255

Filskov Kirkegård filskovkirke@gmail.com
Janus Mønsted Høyer
tlf. 4096-8035
Medhj. Lene Holst Bang
tlf. 2926-5715

Kirkeværge
Jesper Goth

Kirkeværge: Ved redaktionens slutning er
meninghedsrådet endnu ikke konstitueret.

tlf. 2323-6359

■ Ø
 nsker man at komme til gudstjeneste i Blåhøj Kirke og ikke har
mulighed for selv at køre, kan man ringe til Frydensbjerg i Brande
tlf. 97 18 15 55 senest en time før gudstjenestens start.
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■ H
 vis 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.

Kirken til tjeneste
Fødsel

Navneændring

Anmeldelse:
Er forældrene gift, skal man ikke foretage
sig noget, da der kommer elektronisk besked fra sygehuset om fødslen, og indberetningen til folkeregisteret sørger præst/
kirkekontor for.

Hvordan får jeg et nyt navn?
For at en navneændring kan udføres, skal
der betales et gebyr på 490 kr. (2013) Man
kan betale via hjemmesiden www.personregistrering.dk – navneændring – betale med
dankort, eller man kan betale på posthus.
MEN ALDRIG VIA NETBANK. Betaler man
på posthus skal kvitteringen sendes med
navneændringsblanketten til sognepræsten.

Er man ikke gift, skal man inden 14 dage
aflevere/indsende en ”Omsorgs og ansvarserklæring” til sognepræsten, Præstegårdsvej 11, Blåhøj, 7330 Brande. Denne blanket
findes på hjemmesiden: www.personregistrering.dk under fødsel/faderskab.

Bryllup

Anmeldelse med digital signatur
eller NemID
Man kan også anmelde en fødsel elektronisk. På adressen www.personregistrering.dk
kan en borger med digital signatur eller
NemID foretage en elektronisk anmeldelse af
fødsel samt ”omsorgs og Ansvars erklæring”.

Bryllup aftales med sognets præst i god tid
før den ønskede dato. Derefter henvender
man sig til kommunens borgerservice i den
kommune, hvor bruden har bopæl. Man
kan også gå på kommunens hjemmeside og
finde link til de aktuelle blanketter der skal
bruges. Parret skal udfylde en ægteskabserklæring, og kommunen udfærdiger en ”Prøvelsesattest”, som skal afleveres til præsten.

Dåb

Dødsfald

Ved dåb henvender man sig til sognepræsten og aftaler tid til dåb. Inden selve dåben mødes man med præsten. Barnets
navn meddeles samt navn og adresser på
mindst 2 faddere.

Ved et dødsfald henvender man sig til sognets præst for at aftale tidspunkt til bisættelse/begravelse og samtale. Bedemanden
plejer at sørge for de nødvendige papirer.

Navngivning
Barnet kan også få navn ved navngivning.
Blanketten hentes på hjemmesiden www.
personregistrering.dk og afleveres/indsendes til sognepræsten. Ifølge navneloven,
skal et barn have navn inden 6 måneder
efter fødslen.

REDAKTION:
Karin Rahbek-Engmarksgaard
Stof til næste nr. af bladet,
der kommer beg. af april 2013 skal afleveres
beg. af marts 2013 til redaktionen,
gerne pr. mail: ken@km.dk
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5000 mennesker samles i Kristi Himmelfartsferien 2013 i Aalborg til et brag af en
kirkefest. Danmarks største tværkirkelige
arrangement Danske Kirkedage byder velkommen under temaet ”Menneske, hvor er
du?”
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Vi byder på mere end 200 programpunkter for alle aldersgrupper: Engagerende
foredrag, alternative gudstjenester, glødende diskussioner, kompetente paneldebatter, lattervækkende Knirkerevy, øjenåbnende kunst, seje kirkekoncerter og varm
gospel.Blandt hovednavnene er den norske ”Utøya-præst”, stortingspræst, sjælesørger og forfatter Per Arne Dahl, der har
skrevet bogen ”At rejse sig efter en rystelse” med udgangspunkt i terroraktionerne
i Norge. Den palæstinensiske biskop og
præsident for Det lutherske Verdensforbund Munib Younan kan også høres på

kirkedagene.Der er et helt særligt program for børn og unge, så tag hele familien med. De unge har deres egen lejr,
hvor de kan høre bandet Bondless, deltage i late night aktiviteter og få inspiration
til fede fællessamlinger.De mindre børn
bydes velkommen i bl.a. Aalborg Zoo og
kan opleve tante Andante samt klovnen
Ib.
Danske Kirkedage i Aalborg kommer til at
foregå i Aalborg Kongres- og Kulturcenter, på havnefronten og rundt i byens kirker. Danske Kirkedage i Aalborg er for alle
aldre.
Derfor: ”Menneske, hvor er du?” – i
Aalborg 9.-12. maj 2013!
Læs mere på www.kirkedage.dk – og på
facebook.com/kirkedage.

Tilbud fra kirken
til forældre og deres babyer i
Blåhøj og Filskov!
Som noget nyt glæder vi os til at kunne tilbyde baby-salmesang for babyer og deres
forældre i Blåhøj og Filskov. Det er Julie
Wieland som står for babysalmesangen.
Julie Wieland stammer fra Brande, men
bor nu i Esbjerg, hvor hun læser på Syddansk Musikkoncervatorium på linjen:
”Musik pædagogisk Brobygning” med to
specialer: Rytmisk sang og grundlæggende
musikpædagogik. Julie Wieland har musikken som sin passion både professionelt og
i sin fritid, og hun har i et par år stået for
Baby Salmesang i Brande Kirke.
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Babysalmesang henvender
sig til alle babyer mellem
0-12 mdr. og deres forældre/bedsteforældre i Filskov og Blåhøj, og det foregår skiftevis i Filskov og Blåhøj kirke.
Babysalmesang. Hvad er det for noget?
Julie Wieland skriver herom:
”Det handler om, at babyer i alderen 0-12
måneder og én voksen (mor, far eller evt. en
bedsteforælder) mødes i kirken og synger og
bevæger sig sammen. Her tager vi udgangspunkt i forskellige salmevers, som vi sammen synger for det lille barn, allerede fra
han eller hun kun er få måneder gammel.
Vi synger, danser og vugger salmernes
stemning ind i de små, som oplever med
alle sanserne”.
Formålet med babysalmesang er ikke at
lære din baby at synge :-) men, at stimulere barnets umiddelbare glæde ved musik,
og inspirere Jer som forældre til den særli-
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ge kontakt, som
musikken giver mulighed for.
Det er vigtigt at understrege, at man ikke
behøver være speciel dygtig til at kunne
hverken synge eller danse for at deltage.
Hvis I har lyst til en hyggelig musikoplevelse med Jeres barn, er I velkomne.
Der lyttes til musik, vi puster sæbebobler,
leger med fine tørklæder og går på opdagelse i kirkens rum.
Sang og musik styrker barnets koncentrationsevne og evnen til at opfatte ting omkring sig – det stimulerer barnets kreative
udvikling.
Det er et gratis tilbud fra din lokale kirke.
Du skal blot medbringe et tæppe, som dit
barn kan ligge på.
Et forløb vil strække sig over 8 gange. Babysalmesang varer ca. 45 min.

Et nyt hold begynder d. 25. februar 2013.
Første gang er i Blåhøj Kirke kl. 9.00
Tilmelding hos Julie Wieland på tlf. 2566
8093. Læg blot en besked, hvis telefonen
ikke bliver taget, og så kontakter Julie dig.

Forløbsoversigt 2013
Mandage fra kl. 9.00-9.45.
Uge 9, mandag den 25. februar, Blåhøj kirke
Uge 10, mandag den 4. marts, Filskov kirke
Uge 11, mandag den 11. marts, Blåhøj kirke
Uge 12, mandag den 18. marts, Filskov kirke
Uge 15, mandag den 8. april, Blåhøj kirke
Uge 16, mandag den 15. april, Filskov kirke
Uge 17, mandag den 22. april, Blåhøj kirke
Uge 18, mandag den 29. april, Filskov kirke

Allerede mens dit barn var i fosterstadiet,
var det i stand til at kunne høre forskellige
lyde og melodier fra din hverdag. Måske
har du oplevet, at en bestemt sang, som
du har sunget eller lyttet til under graviditeten, kan få dit barn til at falde til ro, hvis
det græder.
På samme måde er det med sangen, som
synges ved babysalmesang. Genkendeligheden, når dit barn gang på gang lytter til
salmerne, skaber en tryghed og glæde og
desuden skærpes dets sanser, når det
sammen med sangen fornemmer rytmikken og bevægelsen på dets egen krop.
For at sikre genkendeligheden vil vi altid
begynde og slutte ”timen” på samme måde.
Ved at få sangen og rytmikken ”ind med
modermælken” stimuleres barnets kreative
udvikling allerede fra spæd.

Menighedsrådsvalg 2013
Den 13. november var der menighedsrådsvalg til landets menighedsråd.
Der var dog kun reelt valg i 85 ud af i
alt 1790 menighedsråd på landsplan.
Resten af menighedsrådene er blevet
valgt i løbet af september og oktober.
Således også i Blåhøj og Filskov, hvor
der var orienterende møde samt opstillingsmøde den 12. september. Der indkom kun én liste, og dermed blev det
”aftale valg” i både Blåhøj og Filskov.
Det nye menighedsråd, som sidder de
næste 4 år ser sådan ud:
Blåhøj:

Charlotte Borum Nielsen Bruun
Henry Kristensen (nyvalgt)
Henning Bruun
Nancy Olsen
Susanne Jensen
1. suppleant Astrid Thomsen
2. suppleant Jesper Goth
Filskov:

Carsten Rosenberg
Jørn Jensen
Lisbeth Skov (nyvalgt)
Lina Marianne Kristiansen (nyvalgt)
Anne Dahl Stougaard (nyvalgt)
1. suppleant: Krista Kristensen
2. suppleant: Frede Nedergaard Nielsen
I Blåhøj trådte Elin Tarpgaard Hartkopf ud.
I Filskov trådte Inge Larsen, Inger Carlsen,
Sonja Laustsen og Heine Jakobsen ud.
En stor tak skal I alle have for det arbejde
I har lagt den forløbne periode.
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D a k o n f i r m a n de r n e o g de r
høstg u dstje n e ste r i B l
Den 16. og 23. september fejrede vi høstgudstjenester i hhv. Blåhøj og Filskov, og havde to
festlige gudstjenester, som konfirmanderne i
og deres forældre havde sørget for var pyntet
smukt og festligt op til anledningen. Se selv på
billederne!! Der var dåb ved begge høstgudstjenester, og det er altid festligt.

I forbindelse med høstgudstjenesterne, var
konfirmanderne hver blevet bedt om, at
skrive en lille bøn til Gud. Bønnerne skulle
afspejle noget de gerne ville takke for –
og/eller noget de havde brug for hjælp til.
Det kom der nogle rigtig fine og stærke
bønner ud af, som blev skrevet sammen

re s fo ræld re py nte de op t i l
åhøj o g F i l s k o v k i r ke r
og læst op i slutningen af gudstjenesten.
Jeg tror det gav eftertanke til mange.
Tak for det konfirmander!!

Pengene er blevet fordelt ligeligt mellem:
Kirkens Korshær, 1291,00 kr. – og Folkekirkens Nødhjælp: 1291,00 kr.

Til årets høst kollekt kom der i alt 2582 kr.
ind – fordelt således: Filskov 1081,00 kr. og
Blåhøj 1501 kr.

TAK for den flotte og gavmilde gave.
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Præstens side · Præstens side · Præstens side ·

Fortæl mig om Gud
for jeg er begyndt at glemme
Der findes en gammel historie om en
nyfødt pige, der kom hjem fra hospitalet. Hendes fireårige bror spurgte forældrene, om han måtte være alene med sin
lillesøster. Det fik han lov til, men først
satte de et samtaleanlæg op ved vuggen,
så de kunne høre, hvad der foregik. Og
den fireårige gik ind i værelset til sin lillesøster og sagde: ”Fortæl mig om Gud,
for jeg er begyndt at glemme.”
Hvert år til jul hører vi fra Biblen ”et barn
er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre”.
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Vi tror, at Jesus og fødslen i Betlehem er
nøglen til forståelsen af livet, og måden vi
er i livet på. Barnet rummer det hele og
kan lære os om Gud og vise vej til Gud,
når vi begynder at glemme.
Og det gør vi jo, glemmer. Og ofte viger vi
udenom at tale om Jesus, såmænd også i julen. I hvert fald den Jesus som møder os på
det daglige plan og provokerer vores måde
at leve på. Han er lettest at have med at gøre,
når vi får ham puttet ned i krybben i guld og
glimmer. Men han lader sig ikke reducere til
et harmløst stykke julepynt, et glansbillede.

· Præstens side · Præstens side · Præstens side

Glædelig jul
Tværtimod river han alle falske glansbilleder i stykker. Dem vi laver af ham, og dem
vi har af os selv. For at få os til at blive
som børn igen og finde vores umiddelbarhed, glæde og ydmyhed frem. I julen
fejrer vi Jesus. Det er fra ham, det hele
udspringer. De andre religioner kan have
alt muligt godt, men de har ikke Jesus,
som sanger og musiker Michael Falch har
sagt i et interview. ”Af Jesus kan vi lære at
give slip og glemme os selv et øjeblik og
glemme gammel nag og smerte. Han lærer os, at Gud findes i det daglige og almindelige”.

Jul i Betlehem er ikke et højtravende svar på
det mysterium, livet er. Det er snarere som at
kigge ind af nøglehullet til Gud og blive mindet om, hvor enkelt det er. At livet handler
om, at have et sted at være, at have noget at
spise og drikke, at have tøj på kroppen, og at
nogen vil være god ved os, som vi er.
Jul, det er at få fortalt om Gud, når vi begynder at glemme.
Af sognepræst ved Vor Frue Kirke,
Aalborg Grethe Holmriis
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Arrangementer
Onsdag den 5, december kl. 19.30 i Filskov kirke

	Julekoncert, ved Kammerkoret GOCK
Kammerkoret GOCK har eksisteret i mere end 25 år, og ledes af
Niels W. Jacobsen. Koret består af både mænd og kvinder. Koret
synger fortrinsvis 4-8 stemmig a cappella musik. Og bevæger sig
mest i den klassiske kirkemusik, med repertoire af bl.a. Bach, Palestrina, Bruckner, Scheidt, Nystedt, Nielsen, Meddelssohn-Bartholdy og
Brahms. GOCK har givet koncerter rundt om i mange kirker, og var
i 2010 på koncerttur til Belgien.
Ved julekoncerten den 5. december i Filskov Kirke vil koret foruden
traditionelle julesalmer synge uddrag af Anders ôhrwahl: Mariamusik (for kor, 2 fløjter og cello). Og der vil også være fællessalmer.

Tirsdag den 18. december kl. 19.00 i Blåhøj kirke

DE 9 LÆSNINGER
Endnu engang er der lagt op til en stemningsfuld aften, hvor vi forbereder os til julens højtid ved at samles om julens læsninger og salmer.
Medvirkende: Blåhøj/Filskov sogns voksen kor, ”Storekor”, fra Filskov Friskole, elever fra Ikast-Brande musikskole, lokale læsere.

Tirsdag den 29. januar kl. 19.30 i konfirmandstuen

	SOGNEAFTEN
”Fortvivlelse og tro”, ved læge Knud Jacobsen, Ulfborg
Der er en ældgammel tradition for at genfortælle historien om Jesu
liv og forkyndelse og med egne ord at lægge sin egen oplevelse ind
i historien. Knud Jacobsen er en blændende og levende historie fortæller og er gået ind i traditionen med at genfortælle og tolke de bibelske fortællinger.
Ved sogneaftenen den 29. januar vil han fortælle Markus evangeliet
ud fra disciplen Peters perspektiv. Om Peters møde med Jesus, om
hans svigt og om den tro han alligevel lever videre på og videregiver os i Markusevangeliet, der efter gammel tradition er skrevet af
Peters nære medarbejder Markus.
Knud Jacobsen er til daglig praktiserende læge på Færøerne, og når
han er hjemme i det vestjyske, rejser han omkring og genfortæller
det Nye Testamente.
Mød op til en spændende aften i konfirmandstuen i Blåhøj præstegård.

Arrangementer
Torsdag den 31. januar kl. 17.00 i Blåhøj Kirke

Spagettigudstjeneste/kyndelmisse
Spagetti gudstjeneste er en 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. kl. 18.30, så børnene kan komme hjem i seng. Efter gudstjenesten
går alle i fakkeltog fra kirken og ned i konfirmandstuen.

Onsdag den 6. marts kl. 19.30
i konfirmandstuen i Sdr.Omme præstegård

Foredrag med biskop
Elisabeth Dons Christensen

	

”Værdiforvirring og værdifællesskab”. Det ligger i tidens trends
ikke bare at hver gruppe i samfundet skal have lov til at udfolde sig
med sine religiøse eller kulturelle værdier, men også at disse forskellige værdier, holdninger og deraf følgende handlinger i sig selv – på
forhånd og uantastede – er værdifulde og kræver samfundets anerkendelse. Konsekvensen er at hver gruppe har sin ret og at det fælles
rum for samtale afskaffes. Og det er ingen hverken unge eller gamle
tjent med. Foredraget vil derfor opstille et modbillede til det separatistiske samfund ved at afdække de fælles værdier som vores kultur på
godt og ondt stadig gemmer på og som kun venter på at blive
sprogliggjorte og dermed også virkeliggjorte.
Arrangementet er et samarbejde mellem Sdr. Omme, Blåhøj og Filskov.

Torsdag den 7. marts kl. 19.30 i Blåhøj kirke

Forårskoncert, ved Peter Langberg
Ved koncerten i Blåhøj kirke, torsdag den 7. marts, vil Peter Langberg
spille et alsidigt og varieret orgelprogram. Han har netop afsluttet en
samlet CD indspilning af egne værker for orgel, kor, klokkespil og solosang, og han vil ved koncerten bl.a. give prøver på nogle af orgelværkerne, ligesom der vil blive sunget et par af de salmer han har
skrevet melodi til. Desuden vil der blive spillet orgelværker fra forskellige tidsperioder af såvel kendte komponister som mindre kendte.
Der venter menigheden en aften med orgelmusik og mulighed for
at få brugt egen stemme til fællessang.
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Kirkelige handlinger

Siden sidst
■	Døbte i Blåhøj Kirke:

16/9: Felix Øllgaard Hansen
23/9:	Ian Hundebøll Kristensen
21/10:	Natasha Margrethe Christensen
21/10:	Lærke Givskud Pedersen
■	Døde/begravede i Blåhøj.
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30/7: Leif Valentin Nielsen
25/10: Erik Pedersen

■	Døbte i Filskov Kirke:

5/8:	Julie Louise Rud Jensen
26/8:	Mille Marie Tang Gerhardt
26/8: Lea gry Kastberg Buch
2/9:	Tilde Partsch Brydegaard Petersen
23/9: Emil Madsen Kastberg
23/9: Max Møller Bredahl
30/9: Elias Elnegaard
7/10: Anne Klaver
25/11:	Mette Louise Innistovu
Vestergård Jensen
25/11: Lai Asbjørn Orlowitz
■	Viede i Filskov kirke:

4/8:	Belinda Lykke Nielsen og
Jørgen Per Lykke Nielsen
18/8:	Inge Marie Schmidt og
Peter Schmidt
■	Døde/begravede i Filskov:

3/7: Elna Christensen
16/7: Erna Nissen
16/8: Frederik Kristian Fegge
19/8: Johanne Terkelsen
13/9: Leif Larsen
11/10: Ernst Utoft
28/10:	Ingeborg Marie Brændgaard
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Indre mission
 Hvis ikke andet er nævnt er møderne kl. 19.30
i missionshuset i Filskov
Enhver er velkommen

december

2013

5.		Årsfest m. præst Holger Haldrup, Skanderup.
Indsamling til missionshuset.
13.		Familieaften
29.		Julefest m. missionær Henrik Dideriksen, Skive

januar

Uge 2: 		 Evangelisk alliance bedeuge:
			Tirsdag hos Jenny og HP Jensen, Høgelundvej 44.
Præst Jakob Legarth, Ringive leder aftenen
		 Onsdag i missionshuset
		 Torsdag hos Inger Pedersen, Toften 12
17.		Møde m. Frank Kristensen, LTC/kfs. Vi begynder med
at spise sammen kl. 18.00
24.		Møde m. fritidsforkynder Jens Ole Nielsen, Hvide Sande.
Emne: Engle i tjeneste for Gud
26.		Bibelkursus i Bække m. missionær Villy Sørensen.
Starter med kaffe kl. 10.00

februar

7.		Ydremission m. Israelsmissionen. Indsamling til Israelsmissionen.
21.		Møde m. journalist IMT Anette Ingemansen, Fredericia.
Indsamling til missionshuset.
27.		Kvindestævne i Vorbasse kl. 14.00 m. Ingrid Markussen,
Christiansfeld
28. 		 Kvindestævne i Vorbasse
			 Kl. 14.00 m. Per Weber, Ordet og Israel
			 Kl. 19.30 m. Per Weber

marts
april

7. 	Møde m. præst Karl Lund, Ansager. Efterfølgende
generalforsamling.
21.		 Møde med missionær Knus Dalsgaard, Århus

4.

Soldatervennestævne
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D e c e m b e r
a p r i l
Blåhøj

Filskov

Kirkelige handlinger

Gudstjenester

2/12 1. s. i advent
10.30		
14.00
			
Afslutn. for mini-konf.begge kirk.
9/12 2. s. i advent
Ingen		
10.30 (Lasthein)
16/12 3. s. i advent
10.30		
Ingen
23/12 4. s. i advent	  9.00		
10.30
24/12 Juleaften
14.45		
16.00
25/12 1. juledag
10.30		
9.00
26/12 2. juledag
Ingen		
10.30
30/12 Julesøndag
10.30		
9.00
1/1 Nytårsdag
16.00		
15.00
6/1 Hellig3konger
Ingen		
19.30 (Lasthein)
13/1 1. s.e. H.3.k
19.30		
10.30
20/1 Sidste s.e. H.3.k.
10.30		
09.00
27/1 Septuagesima	  9.00		
10.30
31/1 Spagettigudstjeneste
17.00
3/2 Seksagesima
10.30		  9.00
10/2 Fastelavn
10.00		
14.00
17/2 1. s. i fasten	  9.00 (Lasthein) Ingen
24/2 2. s. i fasen
10.30		
19.30
3/3 3. s. i fasten
19.30		
10.30
10/3 Midfaste
10.30		  9.00
17/3 Mariæ bebudelse	  9.00		
10.30
24/3 Palmesøndag
10.30		  9.00
28/3 Skærtorsdag	  9.00		
10.30
29/9 Langfredag
10.30		  9.00
31/3 Påskedag	  9.00		
10.30
1/4 2. påskedag
10.30		
Ingen
7/4 1. s.e. påske
09.00		
10.30
Gudstjenester på Filskov friplejehjem: Sidste torsdag i hver måned kl. 15.00.
Julegudstjeneste dog søndag den 23/12 kl. 15.00.

