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Kirken – bygget af levende sten ...

Grenen fra livets træ står skønt  
med lys som fugle på kviste; 
det barn, som sig glæder fromt og kønt, 
skal aldrig den glæde miste.
                                                                INGEMANN

December
Januar

Februar
Marts



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

Blåhøj Menighedsråd
Formand: Susanne Jensen tlf. 5363-5203 
susblaahoejkirke@gmail.com 

Sognemedhjælper  
kirkesanger og kirketjener 
Sonja Kongsted tlf. 4236-8035
sk.kirketjener@gmail.com
 
Blåhøj Kirkegård  
Marianne Groth Hansen tlf. 2010-3463 
blaahoejkirke@gmail.com

Kirkeværge 
Jan Hove Nielsen tlf. 2330-5224
janita@mvb.net

Filskov Menighedsråd
Formand: Jørn Jensen tlf. 2099-8483
jorn.filskovkirke@gmail.com

Sognemedhjælper,  
kirkesanger og kirketjener
Sonja Kongsted tlf. 4236-8035 
sk.kirketjener@gmail.com

Filskov Kirkegård  
Britt Hygum Pedersen tlf. 4096-8035 
filskovkirke@gmail.com

Kirkeværge 
Mary Thomsen tlf. 5130-4668
martho1946@gmail.com
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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 foræl-

drene anmelde den, inden der er gået 14 dage på 
www.borger.dk. 

•  Er forældrene ikke gift skal forældrene senest  
14 dage efter fødslen anmelde faderskabet via 
www.borger.dk. Hvis ikke den er indgivet inden  
14 dage, indleder Statsforvaltningen en fader-
skabssag.

 
Navn: 
Et barn skal navngives, før det er et halvt år. Det 
kan gøres ved dåb eller på www.borger.dk.

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 via www.borger.dk  
inden seks måneder fra fødslen.

Navneændring:
Du udfylder, betaler og indsender din ansøgning 
med NemID på www.borger.dk.  
Ansøgningen bliver automatisk sendt til den myn-
dighed (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 navne-
ændring for og at anden forælder medsignerer med 
sit NemID. En navnændring koster 505 kr.

Beløbet skal være indbetalt inden sagsbehandligen 
kan begynde, uanset om ansøgningen kan imøde-
kommes 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 
sognepræsten 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 
folkekirken kontaktes den stedlige præst, hvor der 
aftales tidspunkt for den kirkelige handling. Døds-
anmeldelsen vedlægges afdødes navne- eller dåbs-
attest, evt. vielsesattest med ægtefællens dåbs- eller 
navneattest.
Herefter anmelder pårørende eller en bedemand 
dødsfaldet via www.borger.dk 
 
Attester:
Attester udskrives ikke længere automatisk med-
mindre 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 anmeldel-
ser, kan blanketter hentes via siden: 
www.personregistrering.dk eller kom  
til kirkekontoret, så printer vi en ud til dig. 

HVAD GØR JEG VED:HVAD GØR JEG VED:
Fødsel – navn/dåb – navneændring – vielse – dødsfald
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BABYsalmesang er for alle babyer mellem  
0-12 mdr. og deres forældre/bedsteforældre.
Vi synger, danser, lytter til musik, puster sæbe-
bobler, leger med fine tørklæder,  
går på opdagelse i kirken og meget mere. 

Målet er:
••  at baby og den voksne sammen får en sanse-

oplevelse i kirkens rum.
••  at baby og den voksne møder nogle af kir-

kens salmer og oplever glæden ved at lytte til 
dem/synge dem.

••  at baby og den voksne sammen får et puste-
rum fra hverdagen fyldt med nærvær.

FORÅRS
 I BLÅHØJ OG FIL
 VED SONJA KONGSTED

SÆSON
SKOV KIRKER

 KAFFE 
OG TE

BAGEFTER

TILBUDDET ER  

GRATIS

BABYSALMESANG  
for 0-12 mdr.

BABYsalmesang  Onsdage kl. 9.30 - 10.15 

Tilmelding til Sonja på 42 36 80 35

Uge 2 d. 13. jan.: Blåhøj kirke 
Uge 3 d. 20. jan.: Filskov kirke
Uge 4 d. 27. jan.: Blåhøj kirke
Uge 5 d. 3. feb.: Filskov Kirke
Uge 6 d. 10. feb.: Blåhøj Kirke
Uge 8 d. 24. feb.: Filskov Kirke

Uge 9 d. 3. marts: Blåhøj Kirke
Uge 10 d. 10. marts: Filskov Kirke

Søndag den 14. marts kl. 10.30:  
Afslutning i Filskov kirke   
med Familiegudstjeneste
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MINIsalmesang er for alle børn fra 1 år til og 
med 3 år i følge med en voksen. Vi synger og 
danser, leger og sanser.

Målet er:
••  at barnet og den voksne sammen kan opleve 

glæden ved sang og musik i leg og bevægelse
••  at barnet (og den voksne) gennem sang, sal-

mer, leg og bevægelse møder nogle af bibe-
lens fortællinger.

••  at barnet (og den voksne) bliver kendt med og 
fortrolig ved kirkerummet.

••  at vi sammen får et musikalsk pusterum fra 
hverdagen, med barnet i centrum.

FORÅRS
 I BLÅHØJ OG FIL
 VED SONJA KONGSTED

SÆSON
SKOV KIRKER

MINIsalmesang  Tirsdage kl. 16.15 - 17.00 

Tilmelding til Sonja på 42 36 80 35

FRUGT 
OG VAND

BAGEFTER

TILBUDDET ER  

GRATIS

MINISALMESANG  
for 1- til og med 3 år.

Uge 5 d. 2. feb.: Filskov kirke
Uge 6 d. 9. feb.: Blåhøj kirke
Uge 8 d. 23. feb.: Filskov kirke
Uge 9 d. 2. marts: Blåhøj Kirke
Uge 10 d. 9. marts: Filskov Kirke

Søndag den 14. marts kl. 10.30:  
Afslutning i Filskov kirke   
med Familiegudstjeneste
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ØRKET 
g i Filskov

 LYS I M
   i Blåhøj o
Der er meget, som har været – og 
stadig er anderledes i 2020 pga. et 
lille usynligt virus, der har foresaget, 
at vi er nød til at holde afstand – og 
i det hele taget må skrue ned for 
sociale aktiviteter. 

Det kan være svært i en tid, hvor vi 
gerne vil stå sammen – f.eks. om-
kring Allehelgen, hvor vi mindes 
dem vi har mistet.
Derfor besluttede Blåhøj og Filskov 
Kirker, at lave en særlig markering 
ved Allehelgen, som alle kunne have 
glæde af. 

Der blev sat gravlys frem på kirke-
gårdene, som alle i løbet af Allehelgen-

ØRKET 
g i Filskov

 LYS I M
   i Blåhøj o
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ØRKET 
g i Filskov

 LYS I M
   i Blåhøj o

søndag måtte tage, så de 
kunne tænde lys ved gra-
vene. 
Da mørket faldt på, blev 
der desuden tændt lys 
rundt om på kirkegårde-
ne.  Og selv om vind og 
vejr var mere en modspil-
ler end en medspiller og 
ofte blæste de netop tændte lys 
ud, så blev der tændt lys rundt om 
på gravene - små lys, der lyste op 
i mørket, som et lille kærligt minde 
om de mennesker vi har mistet, 
men som var lys for os. 
Tak til menighedsrådene for hjælp 
til at tænde lys – og tak til jer som 
var omkring kirkegårdene. 
Corona tiden er også tiden,  
hvor vi skal huske at være lys for 
hinanden.

Karin Engmarksgaard

ØRKET 
g i Filskov

 LYS I M
   i Blåhøj o
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Januar 2021 er der opstart  
for nye Minikonfirmander i Blåhøj og Filskov

Minikonfirmandundervisning er 
ET GRATIS OG FRIVILLIGT TILBUD  

FOR ALLE ELEVER  
I 3. KLASSE I BLÅHØJ OG FILSKOV  

Undervisningen ligger efter skoletid.

Minikonfirmandundervisningen foregår i  
konfirmandstuen. Børnene bliver hentet i bus  

direkte på hhv. Filskov Friskole og Blåhøj Skole og 
kørt tilbage til skolen efter endt undervisning.

Som minikonfirmand laver man mange spændende 
ting. Bygger figurer, laver flotte billeder,  

hører historier fra bibelen, ser film, synger sange  
– leger sjove lege – og meget - meget mere.  

Du får brev fra os når vi nærmer os januar,  
med nærmere information.

Kærlig hilsen
Sonja og Karin

FILSKOV begynder ONSDAG DEN 13. JANUAR 2021
BLÅHØJ begynder TORSDAG DEN 14. JANUAR 2021

Hele forløbet afsluttes med  
EN FESTLIG SPAGHETTI GUDSTJENESTE  EN FESTLIG SPAGHETTI GUDSTJENESTE  

DEN 24. MARTS KL. 17.00 I BLÅHØJ KIRKE, DEN 24. MARTS KL. 17.00 I BLÅHØJ KIRKE, 
hvor minikonfirmanderne  

får overrakt et diplom  
og en lille ting til minde.

MINIKONFIRMANDMINIKONFIRMAND
20212021

Med forbehold for en  

evt. aflysning pga. COVID-19
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FILSKOV begynder ONSDAG DEN 13. JANUAR 2021
BLÅHØJ begynder TORSDAG DEN 14. JANUAR 2021

ET (KIRKE)ÅR
i coronaens tegn

utrolig sørgeligt! Langsomt begyndte der 
er opstå en idérigdom rundt omkring:  An-
dagter på sociale medier, påskehilsner til 
ældre beboere rundt omkring, og meget 
-meget mere. 

Og endelig – den 18. maj - måtte vi åbne 
kirkerne igen. Det var skønt! Men vi skulle 
stadig vente på regler og retningslinjer fra 
provst, biskop og kirkeministeriet. 
Brudepar udsatte bryllupper, de allerfleste 
til 2021. Dåbsforældre talte på fingre og 
udskød én gang, måske flere gange dåben 
af deres børn. Kirken blev målt op med 
tommestok og centimetermål. Konfirmatio-
ner, som vi forbinder med løvspring og ly-
segrønne bøgeblade, blev om ikke løv-
faldskonfirmation, så dog sensommer. 

Sogneudflugt og sommerfest blev aflyst, li-
gesom vores spaghettigudstjenester, og 
koncerter blev det. Og det er forsat utrolig 
svært at vide om det overhovedet giver 
mening at sætte noget i ”Arrangements ka-
lenderen” her i dette nummer af Kirkenyt, 
for vi ved i bund og grund ikke hvor læn-
ge dette varer ved.

Vi har alle sammen gjort alt, hvad vi kun-
ne, vi har stået sammen, så vore kirkelige 
handlinger har været fyldt med højtid og 
mening trods alt. Søndagens gudstjenester 
er nu næsten som de plejer, dog med rig-

 ... fortsætter på side 12 〉〉〉〉

Knap 9 måneder efter Mette Fre-
deriksens berømte og skæbne-
svangre pressemøde den 11. marts 
vedr. corona-krisen, står vi nu 
næsten samme sted – med dens  
2. bølge over os. 

Ingen havde vel i sin vildeste fantasi fore-
stillet sig, hvad corona skulle komme til at 
betyde. Ingen havde forestillet sig, hvor 
længe corona skulle præge vores normale 
dagligdag, også i kirken. 
Nedlukningen af samfundet i foråret var 
utrolig mærkelig, også for kirkens vedkom-
mende. Kun begravelser blev gennemført, 
og det under strenge regler, som næsten 
ikke var til at bære: Tænk at skulle vælge, 
om det var afdødes søskende eller børne-
børnene, der skulle med! 

En hel lang påske uden kirkegang overho-
vedet var for mig ikke bare mærkeligt, men 
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tig god af-
stand, be-

grænset del-
tagerantal, 

håndsprit og en ander-
ledes altergang. Og i skrivende stund er 
der så kommet yderligere restriktioner til 
med krav om mundbind også i kirken. Vi 
passer på hinanden.

Jeg vil mene, at det er trygt at gå til søn-
dagsgudstjeneste; og jeg håber virkelig, at 
søndagsgudstjenesterne fortsat må være 
stedet for tro, håb og trøst. At mange vil se 
det som et fællesskab og et holdepunkt i 
en mærkelig tid. 

Allerede nu arbejder vi med forberedelser 
til juletiden – særligt med hensyn til, hvor-
dan folk kan komme i kirke julaften. 

JULEAFTEN
Pga. corona situationen bliver der i år i alt 4 julegudstjenester  
fordelt mellem Blåhøj og Filskov den 24. december.
Der må være op til 44 personer ved en gudstjeneste alt efter,  
hvor mange som er fra samme husstand.

GUDSTJENESTERNE LIGGER SÅLEDES:
Blåhøj kirke kl. 9.30
Filskov kirke kl. 10.30
Blåhøj kirke kl. 14.00
Filskov kirke kl. 15.00

Tilmelding er nødvendig, og vi håber på jeres forståelse og fleksibilitet, 
så vi kan fordele antal bedst muligt på gudstjenesterne.

Tilmelding skal ske i perioden 15/12 - 20/12 til:  
Karin Engmarksgaard på tlf. nr. 75 34 50 61

Jeg håber af hele mit hjerte, at coronaåret 
ikke bliver året, hvor man IKKE kom i kirke 
til jul, men snarere året, hvor man kom det 
på en anden dag end præcis juleaften eller 
på en anden måde. 

Det ligger ikke i kirkens DNA at ”sælge ind-
gangsbilletter”, men i år bliver det måden, 
hvormed vi kan fordele kirkegangen lidt, 
ved at man ringer og melder sig til én de i 
alt 4 gudstjenester, som bliver i år den 24. 
december. Se nedenfor.

Vi passer fortsat på hinanden og på kirken, 
og Gud, han passer på os!! Det tror vi på, 
og vi vil hjælpe hinanden med at holde fast 
i det! Hvad ellers! 
Alene klarer vi den ikke. 

Karin Engmarksgaard

CORONA & 
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Konfirmand 2020Konfirmand 2020



FAMILIE-
    GUDSTJENESTE

ARRANGEMENTER
■ SØNDAG DEN 31. JANUAR KL. 19.00 I FILSKOV KIRKE
■ SØNDAG DEN 7. FEBRUAR KL 19.00 I BLÅHØJ KIRKE

KYNDELMISSE GUDSTJENESTER
Kyndelmisse markerer, at vi er halvvejs  
gennem vinteren. 
I glæde over, at lyset er på vej tilbage holder  
vi en stemningsfuld lysgudstjeneste med ord  
til eftertanke. 
Kirken vil være fyldt med levende lys.
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■ TIRSDAG DEN 23. FEBRUAR KL 19.30 I FILSKOV KIRKE

SOGNEAFTEN  
MED EVENTYRER, FORFATTER, TRYLLEKUNSTNER OG SAMFUNDS-
DEBATTØR PÅ TV2-ØSTJYLLAND - JESPER GRØNKJÆR
»SMILETS AMBASSADØR«
Jesper Grønkjær har gjort det til sin mission at drage ud til klo-
dens fjerneste afkroge, for at vise at smilet er det sprog vi alle taler. 
Han har en særlig evne til at få folk til at åbne sig. Han mødes 
med narkomaner, præster, politikere, kræftpatienter og mange an-
dre. Hør blandt andet om hans møde med den frygtede kvindeli-

ge massemorder “Hun-Djæve-
len”, med 400 liv på samvittig-
heden.
Jesper balancerer skarpt mellem 
humor og seriøsitet i sit møde 
med fremmede mennesker. Det bliver hver gang 
til hjertevarme samtaler, som han efterfølgende vi-
deregiver i sine bøger, foredrag og tv-dokumen-
tarer. 
I 25 år har han rejst 

verden rundt og samlet personlige beretninger. Han har 
besøgt indianere, munke, kannibaler, gangstere og be-
duiner. Han er nu optaget i ”Eventyrernes Klub” blandt 
nogle af de mest legendariske globetrotter. 
Jesper ved, hvad der sker, når man møder verden med 
smil, fremfor med skepsis. Han bliver kaldt Smilets 
Ambassadør og når du har hørt hans foredrag, så vil 
du vide hvorfor!

■ SØNDAG DEN 14. MARTS KL. 10.30 FILSKOV KIRKE

FAMILIE GUDSTJENESTE
Som sæsonafslutning for Baby-og MiniSalme-
sang, holder vi en festlig familiegudstjeneste, 
hvor babyer og børn med deres forældre delta-
ger i gudstjenesten. 
Der er saftevand, kaffe og kage efterfølgende.

ARRANGEMENTER
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·  P R Æ S T E N S  S I D E  ·  P R Æ S T E N S  S I D E  ·  P R Æ S T E N S  S I D E  ·  P R Æ S T E N S  S I D E  ·  P R Æ S T E N S  S I D E  ·  P R Æ S T E N S

PRÆSTENS SIDE · PRÆSTENS SIDE · PRÆSTENS SIDE · PRÆSTENS SIDE · PRÆSTENS SIDE · PRÆSTENS SIDE

Vore forfædre har mærket mørketiden på 
deres krop. For dem var det tiltagende de-
cembermørke koldt og knugende – det var 
en pinagtig tid. Ikke så sært, at de ventede 
på og glædede sig over lyset, som i bog-
staveligste forstand vendte om ved sol-
hvervstide. ”Solhverv” er de to tidspunkter 
på året, hvor solen ”vender”. 
Ved vintersolhverv (21. eller 22. december) 
er dagen den korteste i året. Fra da af be-
gynder dagene at blive længere. Vi går mod 
lysere tider! 

Derfor kan det heller ikke undre, at julen i 
Danmark er placeret på den tid, hvor man 
holdt solhvervsfest. En fest fordi lyset igen 
fik magt over mørket!

Mange mennesker mærker også i dag 
mørketiden på deres krop. En knugende 
fornemmelse af afmagt og utilstrækkelig-
hed. Et mørke, hvori der tilsyneladende ikke 
er noget lys. En kulde omkring sig, fordi 
kærligheden er frosset til is. Men ”julen er 
kommet med solhverv for hjerterne bange”, 
skriver Grundtvig det så smukt i julesalmen: 
”Kimer I klokker”. Netop for ”de bange hjer-
ter” bryder lyset igennem og trænger mør-
ket tilbage, sådan lyder det glade budskab. 

Mørket fik ikke – og får aldrig bugt med ly-
set – det må vi tro!

Det barn som blev født i Betlehem, fik også 
mørketiden at mærke på sin krop. Men livet 
og lyset sejrede. Han er selv det lys, som 
skinner i mørket. 

Derfor vil Gud gang på gang bane sig vej 
igennem al vort juleglimmer ind til den en-
kelte, der ikke kan få øje på solhvervet. Ind 
til hverdagsmenneskets liv på godt og ondt. 
Hvis vi så bare havde øjne, der kunne se 
hans herlighed. Så længe, vi kun vil mørket, 
kan vi ikke se noget. Det gør nu afdøde 
Benny Andersen os opmærksom på i 
”Mørkets Sang”:

Affind dig ikke med mørkets magi.
Rut med dit forråd af glæde.
Skil dig fra mørket og tag dit parti.
Du er det lys, du kan sprede.

Mørket vil blinde, men lyset gør fri.
Bred er den smalleste glæde.
Vis mig dit ansigt før alt er forbi.
Så er vi begge til stede.

vSolhver

 PRÆSTENS  S IDE  ·  PRÆSTENS  S IDE  ·  PRÆSTENS  S IDE  ·  PRÆSTENS  S IDE  ·  PRÆSTENS  S IDE  

ansigt før alt"Vis mig dit

er forbi "
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vSolhver

 PRÆSTENS  S IDE  ·  PRÆSTENS  S IDE  ·  PRÆSTENS  S IDE  ·  PRÆSTENS  S IDE  ·  PRÆSTENS  S IDE  

Menneskesønnen steg ned og blev menne-
ske – én af os. Sådan blev der tændt lys i 
mørket. Kærligheden blev nærværende. Det 
betød nyt mod til de bange, tilgivelse for 
syndere, fred til dem uden tryghed i tilvæ-
relsen. Så må vi da også rutte med glæden 
og sprede lus, for i mødet med medmen-
nesket bliver lyset virkelig til.

Ved solhverv går vi mod lysere tider! Ikke 
blot i naturen, men også i os mennesker. 
Det er jul. Og æren er Guds i det høje!
Glædelig jul

Karin Engmarksgaard

ansigt før alt"Vis mig dit

er forbi "
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KIRKELIGE HANDLINGER

SIDEN SIDST
KIRKELIGE HANDLINGER

NOVEMBER 

2020

DECEMBER

JANUAR

FEBRUAR 

MARTS 

NB! NB! NB!
I forbindelse med den nye  

»Persondata-forordning« af 25. maj 2018,  
er det kun de navne hvorpå der  

foreligger en skriftlig »Samtykkeerklæring«, 
fra pårørende, at navne på: Døbte, viede, 

døde sættes i kirkebladet.

■  DØBTE I BLÅHØJ:
 15/8:  Mikkel Rinddal Pedersen
 12/9:  Nellie Redsted Monberg
 19/9:  Nora Oxlund Kristensen
 10/10:  Anna Koch Skov Olesen
 24/10:  Arthur Pagh Jensen

■  VIEDE/VELSIGNEDE I BLÅHØJ KIRKE: 
 15/8:   Rikke Rinddal Pedersen  

og Mads Rinddal Pedersen

■  DØBTE I FILSKOV KIRKE: 
 12/9:  Villads Lykke Rabæk Henriksen
 14/11: Nohr Skov Mikkelsen
 21/11:  Merle Meyer Madsen

■  VIEDE/VELSIGNEDE I FILSKOV KIRKE: 
 8/8:   Lene Kemph Mortensen  

og Bo Skaarup Mortensen
 26/9:   Lisbeth Egeskov Fegge  

og Lars Peter Egeskov Jensen
 10/10:   Sandra Harlev Ebbesen  

og Jan Harlev Ebbesen

■  DØDE/BEGRAVEDE I FILSKOV: 
 15/8:  Marie Magdalene Nielsen
 6/9:  Jenny Marie Kristensen
 8/10:  Preben Bjerg Sørensen
 11/10:  Henning Bundgaard Larsen
 18/10:  Holger Mølgaard
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DAG: DATO: MØDE:
Torsdag 5/11 Møde 

Der er bogsalg efter mødet
ved Leder af menigheds-
fakultetet Thomas Bjerg  
Mikkelsen. 

Torsdag 19/11 Møde ved Henning Hansen fra Give

Torsdag 10/12 Årsfest ved Metha Sørensen Medlem 
af Hovedbestyrelsen

Mandag 14/12 Adventsfest og familieaften

Mandag 28/12 Julefest Ved Frank Boel Fyhn.  
Missionær I Grindsted

2021

Tirsdag 12/1 Evangelisk Alliance bedeuge

Onsdag 13/1 Evangelisk Alliance bedeuge

Torsdag 14/1 Evangelisk Alliance bedeuge

Fredag 22/1   Lovsangsaften 

Torsdag 28/1 Familieaften ved Frederik Meyer Olesen

Torsdag 11/2 Ydremissionsaften

Torsdag 25/2 ved Karsten Hauge Mortensen

Fredag-
søndag 

26/2-
28/2 

Familielejr på Holmsborg

Torsdag 11/3 Sangaften og  
Generalforsamling

Torsdag 25/3 Møde

Torsdag 8/4 Familieaften

Torsdag 22/4 Soldatervennefest

2014INDRE MISSION
NOVEMBER 

2020

DECEMBER

JANUAR

FEBRUAR 

MARTS 

For yderligere info, Kontakt  
formand Jakob Kristensen,  
telefon 7534 4343, mobil 2078 2126

Der er 2 studie grupper tilknyttet Filskov 
Indre Mission. Hvis man ønsker at være 
med i sådan en gruppe, kontakt formand-
en for yderligere info om grupperne og 
om hvornår disse mødes.

■  Børne- og Juniorklub med tilknytning  
til Filskov Indre Mission.

■  For børn i alderen 5 år til 3. klasse er 
der hver anden mandag eftermiddag 
Børneklub.

■  For børn i alderen 4. klasse til 7. klasse 
er der Juniorklub. 
Mere info, ring til Jenny Førrisdahl Jensen, 
telefon 7534 4211, mobil 3177 1271

E
N

H
V

E
R

 E
R

 
V

E
L
K

O
M

M
E
N

H
vi

s 
ik

ke
 a

nd
et

 e
r 

næ
vn

t e
r 

m
ød

er
ne

 k
l. 

19
.3

0 
 

i m
is

si
on

sh
us

et
, O

m
m

e 
La

nd
ev

ej
 8

, F
ils

ko
v.

19



K
IR

K
E
L
IG

E
 H

A
N

D
L
IN

G
E
R

G
U

D
STJEN

ESTER

D E C E M B E E R
J A N U A R
F E B R U A R
M A R T S

K
IR

K
E
L
IG

E
 H

A
N

D
L
IN

G
E
R

Karin Rahbek-Engmarksgaard 
Stof til næste nr. af bladet, der kommer i slutningen af MARTS 2021  

skal afleveres primo marts 2021 til redaktionen, gerne pr. mail: ken@km.dk

REDAKTION

 6/12: 2. søndag i advent 09.00 Ingen 
13/12: 3. søndag i advent Ingen 10.30 
 20/12: 4. søndag i advent 10.30 09.00
 24/12: Juleaften 9.30 / 14.00 10.30 / 15.00
 25/12: Juledag 10.30 09.00
 26/12 2. juledag Ingen  10.00
 27/12 Julesøndag Ingen Ingen
 31/12: Nytårsaften 15.00 13.30
 3/1: Hellig 3 konger 09.00 10.30
 10/1: 1. s.e. Hellig 3 konger 10.30 09.00
 17/1: 2. s.e. Hellig 3 konger Ingen 10.30
 24/1: Sidste s.e. H. 3 konger 09.00 (Jacqueline M. Thiesen) Ingen
 31/1: Septuagesima 10.30 19.00 (Kyndelmisse)

 7/2: Seksagesima 19.00 (Kyndelmisse) 10.30
 14/2: Fastelavn 10.30 14.00
 21/2: 1. søndag i fasten Ingen 10.30
 28/2: 2. søndag i fasten 09.00 (Jacqueline M. Thiesen) ingen
 7/3: 3. søndag i fasten 10.30 09.00
 14/3: Midfaste ingen 10.30 (Familiegudstjeneste)

 21/3: Mariæ Bebudelse 09.00 (Jacqueline M. Thiesen) Ingen
 28/3: Palmesøndag 09.00  10.30
 1/4: Skærtorsdag 17.00 (Fællesspisning) 10.30

 2/4: Langfredag 10.30 09.00
 4/4: Påskedag 09.00 10.30
 5/4: 2. påskedag 10.00 Ingen
 11/4: 1. søndag efter påske 09.00 10.30
 18/4: 2. søndag efter påske Ingen 09.00 (Jacqueline M. Thiesen)

NB:  Forbehold for ændringer  

vedr. spisning i forhold til  

situationen med corona.


