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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 
Bent Jessen tlf. 6065-1613
bentstengaardjessen@gmail.com

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 
Bitte Antonsen tlf. 6137-7048
bitteantonsen@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: 
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 via 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 navne-
ændring for og at anden forælder medsignerer med 
sit NemID. En navnændring koster 490 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:
Fødsel – navn/dåb – navneændring – vielse – dødsfald
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BLÅHØJ DEN 6. MAJ KL. 10.00

Emil Peter Haubjerg
Stakrogevej 4, Blåhøj 

7330 Brande

  Henrik Jeppesen Dahl
Bækgårdsvej 19, Blåhøj 

7330 Brande

Karen Kamilla Christensen
Blåhøj Kirkevej 6, Blåhøj 

7330 Brande

Oliver Erling Vestergaard
Sdr. Ommevej 159, Blåhøj 

7330 Brande

KONFIRMANDINDSKRIVNING
med gudstjeneste  

for NYE konfirmander 2018-19

■ Søndag den 12. august KL. 10.30
■ Søndag den 19. august KL. 10.30

KONFIRMATION 2019
BLÅHØJ: 5. maj kl. 10.00

FILSKOV: 12. maj kl. 10.00

EMIL

HENRIK

KAREN

OLIVER
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FILSKOV DEN 13. MAJ KL. 10.00

Anders Hogrefe Poulsen
Stilbjergsande 17

7323 Give

Anne Pårup Adelsbøll
Engdraget 5, Filskov

7200 Grindsted

Christopher Bjarke van Diemen
Åstbyvej 23
7184 Vandel

Kristoffer Gadegaard Klit
Hallundbækvej 3, Blåhøj

7330 Brande

Oscar Arnth Neergaard
Amtsvejen 2, Filskov

7200 Grindsted

Sesilie Mortensen
Amtsvejen 41, Filskov

7200 Grindsted

Tobias Fjord Winther
Fiskerivej 8, Filskov

7200 Grindsted

 Konfirmation 2018

ANNE

CHRISTOPHER

ANDERS

KRISTOFFER

SESILIE

TOBIAS

OSCAR
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PåskenP
Julen i Blåhøj og Filskov Kirker kender vi alle sammen, for julen er uden 
sammenligning den største folkelige fest vi har i Danmark, baseret på en 
kristen og kirkelig højtid. Men har du prøvet påsken i kirkerne?

Selv om påsken ikke har samme folkelige 
gennemslagskraft som julen, er den ikke 
desto mindre den største kirkelige højtid vi 
har overhovedet. Og påsken er mindst lige 
så stemningsfuld som julen. Men påsken 

foregår på et andet plan, fordi den gen-
nemspiller det største kristne drama nogen-
sinde, fra det sorteste mørke til den vildeste 
jubel. Og det er fantastisk at få det hele 
med.

P
PALMESØNDAG – Forventningen:
Palmesøndag hedder sådan, fordi fol-
keskarerne skar palmegrene af og vif-
tede med dem (De havde ikke noget 
flag dengang) og hyldede Jesus som 
Kristus, Messias, Israels konge, der 
skulle befri dem fra den romerske 
besættelsesmagt, sætte sig på Guds 
trone i Jerusalems tempel og indføre 
Guds rige på jorden. 

Palmesøndag - den 25. marts  
har vi gudstjeneste kl. 9.00 i Blåhøj  

og kl. 10.30 i Filskov

SKÆRTORSDAG – Fællesskabet:
Skærtorsdag: ”Skær” betyder ren. Ved 
det sidste måltid Jesus spiste sam-
men med sine disciple skærtorsdag 
aften, indstiftede han nadveren til 
renselse for vore synder. Det var 
også denne aften, at Jesus vaskede 
sine disciples fødder, og viste en kær-
lighedshandling.

Skærtorsdag - den 29. marts  
har vi gudstjeneste kl. 9.00 i Filskov 

og kl. 10.30 i Blåhøj 
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Påskeni Blåhøj og Filskov Kirker

LANGFREDAG –  
Torturen, døden og sorgen:
Langfredag var virkelig lang. Både for 
Jesus selv, der blev forhørt, tortureret 
og led en meget pinefuld død. Men 
også for alle dem, der havde fulgt ham 
og elsket ham. Enten de stadig fulgte 
efter ham og overværede hans lidelse 
og død – eller de gemte sig inden 
døre, for ikke selv at blive arresteret og 
henrettet.
Langfredag er der ingen blomster, in-
gen lys, ingen altergang. Vi hører lidel-
seshistorien.

Langfredag - den 30. marts  
har vi gudstjeneste kl. 9.00 i Blåhøj  

og kl. 10.30 i Filskov.

PÅSKEDAG – 
Opstandelsen, livet og glæden:
Påskedag sker det, der ikke kan ske: 
En engel vælter stenen fra graven. 
Den døde står op og går ud i foråret, 
og kristendommen fødes i det sam-
me, og kirken er smukt pyntet til på-
skefest.

Påskedag - den 1. april  
har vi gudstjeneste kl. 9.00 i Filskov 

og kl. 10.30 i Blåhøj

2. PÅSKEDAG - Han er med os  
alle dage indtil verdens ende:
2. påskedag hører vi om nogle af de 
mennesker, der mødte Jesus efter 
opstandelsen, og om den omvælt-

ning, det betød for dem at møde den 
opstandne Mester i live igen.

2. Påskedag - den 2. april  
har vi gudstjeneste kl. 10.00 i Filskov

Glædelig påske i kirken
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BABYSALMESANG · MINISALMESANG

FASTELAVN
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BABYSALMESANG · MINISALMESANG

SPAGHETTI
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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  · 

Hjertet slår og slår – indtil det en dag ikke 
slår mere. Som nordmanden Karl Ove 
Knausgård skriver det i indledningen til ro-
manværket ”Min kamp” bind 1: ”For hjertet 
er livet enkelt: Det slår så længe det kan. Så 
stopper det.”

Sådan er det. Og det er mærkeligt. Det er 
mærkeligt, at hjertet slår. At det begynder, 
denne stampende bevægelse, og fortsæt-
ter livet ud. Kort eller langt. Og det er, med 
tanke på ens eget og ens kæres hjerte, 
mærkeligt, at det stopper. At livet rinder 
ud, og den anden, eller en dag: jeg selv, 
ikke er mere. Det er mærkeligt, og helt 
uundgåeligt.

Jeg havde ikke været præst mere end gan-
ske få år, da jeg en nat blev kaldt ind på 
sygehuset til en kvinde, jeg kendte fra kir-
ken. Hun var alvorligt syg og døende. En 
kræftsygdom, som der ikke mere var noget 
at gøre ved. Og, hun var bange. Hun var så 
bange og angst, at jeg på det tidspunkt i 
mit liv aldrig før havde været i stue med én 
så fyldt med angst og uro. Fra søndags-
gudstjenesten vidste jeg, at det havde be-
tydning for kvinden at gå til alters. Jeg 
spurgte, om hun ville være med til, at vi 
holdt nadver her ved hendes sygeleje. Det 
ville hun gerne.

Klokken var omkring halv to om natten, da 
jeg på det lille bord dækkede op til nadver 

med brødet og vinen og et par stearinlys. 
Og allerede ved forberedelserne hertil faldt 
der lidt mere ro over kvinden. Og da vi 
gennemførte ritualet, og sammen modtog 
brødet og vinen i skæret af de levende lys 
og nadverens ord, faldt der endnu mere ro 
over hende. Hun døde rent faktisk henad 
morgenstunden. Hendes hjerte stoppede, 
inden det blev rigtigt lyst. Men forinden, i 
nattemørket og omkring nadverens fælles-
skab og brøds-brydelsen her, opstod der 
en stund, hvor kvindens hjerte, for en tid, 
endnu engang slog roligt og dæmpet. 
Og det var, uanset hvad, godt og betyd-
ningsfuldt!

Det var kun i et øjeblik, i en sprække i ti-
den, de sørgmodige Emmaus-disciple, i 
den fremmede genkendte Jesus. Og dog så 
var det uendeligt godt, og betydningsfuldt 
for dem, ud over alle grænser. Det er så 
fint et sted i Lukasevangeliet i Emmaus-be-
retningen (Luk. 24,13-35), som vi kalder 
hele denne hændelse, hvor de er nået frem 
til Emmaus. De to disciple – stadig fyldte af 
frygtblandet sorg og uforstand – hvad 
skulle de tro? Hvad skulle de gribe og gøre 
i? ”Bliv hos os!” siger de til den fremmede. 
Og så er det, de kommer, de ord så fine og 
enkle: ”Så gik han med ind for at blive hos 
dem. Og mens han sad til bords sammen 
med dem, tog han brødet, velsignede og 
brød det og gav dem det. Da åbnedes de-
res øjne, og de genkendte ham; …” 

PÅSKE ”HJERTET SLÅR OG SLÅR”

 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  
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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  · 

Det var blot en stund, det var kun et øje-
blik, men det var nok til, at de nu havde li-
geså meget at gå videre med, som de kvin-
der iblandt dem, der tidligt om morgenen 
havde været ude ved graven – den tomme 
grav – og ”med frygt og stor glæde” var 
gået bort, nej, løbet bort fra graven med 
englebud: ”Han er opstanden!” – ”Kristus er 
opstanden!” – ”Herren er virkelig opstået.”

”Der faldt en sten fra mit hjerte”, som vi 
kan sige det, når en stor lettelse indfinder 
sig. Stenen for graven, for indgangen til 
gravhulen, var væltet fra. Og derinde i 
gravhulens talte en engel med lysende 
ord til dem – ”Han er ikke her. Han er op-
standen fra de døde. Han er gået i forve-
jen for jer til Galilæa. Der skal I se ham.” – 
Og sten faldt fra deres hjerter. Tunge, tun-
ge tanker, så tunge som kæmpesten, be-
gyndte at falde fra deres hjerter. Som alle-
rede i glimt på vejen til Emmaus: de to di-
sciple sammen med denne fremmede – 
som ved bordet og brødsbrydelsen og 
velsignelsens ord om aftenen i Emmaus – 
tunge sten faldt fra deres hjerter. Og 
brændende begyndte deres hjerter igen at 
banke for alt det, der med Jesus var sat 
ind i verden. I deres liv, i deres tanker, 
sind og hjerter: ”Brændte vore hjerter ikke 
i os, mens han talte til os på vejen og åb-
nede Skrifterne for os?” Jo. Og nu ikke 
mindre aftenstunden sammen med den 
fremmede ved bordet, med brødsbrydel-

sen og velsignelsens ord, som den, ja, for 
dem, ganske særlige øjenåbner.

Her begyndte alting for dem på ny. Åbne 
øjne. Åbne skrifter. Åbne sind. Og varmt 
bankende hjerter i en aftenstund så fin.

GLÆDELIG PÅSKE!
af Sognepræst  
Gudmund Rask Pedersen

PÅSKE ”HJERTET SLÅR OG SLÅR”

 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  
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■  ONSDAG DEN 4. APRIL KL. 19.30 FILSKOV KIRKE

KONCERT "DIE KUNST DER FUGE"
CoMa-kvartetten og organist Jesper Topp kommer til Filskov kir-
ke, og opfører et af musikhistoriens mest bemærkelsesværdige og 
diskuterede værker: Johan Sebastian Bach’s ”Die Kunst der Fuge”.  

”Die Kunst der Fuge” er et værk som J.S. Bach arbejdede på fra 1740 og 
frem til sin død i 1750 – en periode, hvor hans øvrige produktion var re-
duceret til et minimum, og han var hovedsagelig optaget af at samle, redi-
gere og bearbejde allerede skrevne værker. Die Kunst der Fuge adskiller sig 
markant fra Bachs øvrige produktion ved at gå længere og dybere ned i 
musikken – så langt at musikkens regler bliver overskredet og derved op-
hæver tid og sted. Værket er ikke tilskrevet noget bestemt instrument, og 
det har derfor været brugt i mange sammenhænge, blandt andet for klaver, orgel, 
cembalo eller strygekvartet. Her skal vi høre det med passende vekselvirkning mellem kirkens 
orgel og strygekvartet. 

I 1749 var Bach i gang med en revidering af værket – men inden han nåede så vidt, måtte han 
ved slutningen af samme år lægge pennen, og værket blev aldrig fuldbragt. Ved denne koncert 
vil organist Jesper Topp improvisere en afslutning af den ufuldendte sidste sats, og på den måde 
bringe værket helt til ende. 

Er det ikke for svært at lytte til? Bestemt ikke. Førstegangsoplevelsen er ligeså god som genken-
delsens glæde, men jo mere man evner at stille øret ind på de forskellige stemmer, jo mere vil 
man høre undervejs. Fordelen ved at sammenstille koncerten med strygekvartet og orgel er, at 
man tydeligt kan se, hvem der spiller hvornår, når man har strygekvartetten på gulvet foran sig. 

Jesper Topp er uddannet på Vestjysk Musikkonservatorium (det nuvæ-
rende Syddansk Musikonservatorium og Skuespillerskole). Herfra for-
satte han i 1994 på Det Kongelige danske Musikkonservatorium´s so-
listklasse, hvorfra han havde debut i 1997. Siden 1997 har Jesper Topp 
har haft sit virke som organist ved Jerne Kirke i Esbjerg. 

CoMa-kvartetten (Copenhagen-Malmø) består af fire musike-
re fra København og Malmø, som har specialiseret sig i musik 
fra 1600-1800 tallet, og spiller på historiske instrumenter. 
CoMa-kvartetten har de sidste 8 år spillet over 80 kirkekon-
certer i Danmark og Sverige. Den krævende 1. violin-stemme 
bliver spillet af Fredrik From, der er koncertmester i flere inter-

nationalt kendte barokorkestre bl.a Concerto Copenhagen og Göteborg Barok. De 
øvrige musikere er Julia Dagerfelt (violin), Rastko Roknic (bratsch) og Kjeld Lybecker 
Steffensen (cello).

ARRANGEMENTER
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Fortsætter på side 15

■��TIRSDAG DEN 19. JUNI FRA KL. 8.00 

SOGNEUDFLUGT FOR BLÅHØJ OG FILSKOV
SOGNEUDFLUGTEN GÅR I ÅR TIL VIBORG DOMKIRKE OG MØNSTED KALKGRUBER.

Undervejs til Viborg, kører vi til Hald Ege, hvor vi nyder en 
kop kaffe og et rundstykke, og ikke mindst den fantastiske 
udsigt over Hald sø og Dollerup Bakker. 

Herefter fortsætter vi til Viborg Domkirke. Viborg Domkirke er 
med sine to tårne byens særlige vartegn. Kirkens historie går 
tilbage til 1100-tallet, men efter flere vold-

somme brande, den sidste i 1726, er kun den gamle krypt tilbage. 
Resten er genopbygget. 

Den nuværende kirke blev indviet i 1876. 
Fra 1901 til 1913 gik kunsteren Joakim   

 Skovgaard og hans hjælpekunstnere rundt 

ARRANGEMENTER

■

■��SØNDAG DEN 17. JUNI KL. 14.00 I PRÆSTEGÅRDSHAVEN

SOMMERFEST
TRADITIONEN TRO SKYDER VI SOMMERFERIEN I GANG MED  
ET BRAG AF EN SOMMERFEST I PRÆSTEGÅRDSHAVEN I BLÅHØJ.

I år får vi besøg af:
”Pigen med Paraplyen”, der i en musikalsk forestilling fortæller om pi-

gen, der med sin paraply flyver op på himlen og maler regnbuer og får 
solen til at skinne.

Men en gang skete der det forfærdelige, at en ond heks fortryl-
lede pigens paraply, så den blev helt sort, og det var jo ganske forfærdeligt, for 
så kunne hun jo ikke længere male regnbuer – eller få solen til at skinne.
Det er starten på et magisk eventyr, hvor der bliver hårdt brug for de frem-
mødte børns  hjælp. Sammen vil de begive sig ind i en fantastisk verden, hvor 
de blandt andet vil møde en ond heks, trylleri og ikke mindst ”Den lille Grå 
Sommerfugl”, ”Sneglen, som aldrig nåede så langt”, ” Fuglen Petri” samt man-
ge andre glade venner. Og det hele ender godt A

Det er Julie Wieland, som vi kender fra babySalmesang i Blåhøj og Filskov, der har 
taget sine musikalske venner med – Der er lagt op til en skøn sommerfest.

■

13



               MINI-     
KONFIRMANDER
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Fortsættelse fra side 13

               MINI-     
KONFIRMANDER

■  TORSDAG DEN 28. JUNI KL. 14.30 I FILSKOV KIRKE 

GUDSTJENESTENESTE MED ALTERGANG
FOR FILSKOV FRIPLEJEHJEM OG PENSIONISTER.

I samarbejde med Filskov Friplejehjem afholdes der en gudstje-
neste i Filskov kirke for alle beboerne på Friplejehjemmet, samt 
alle interesserede pensionister i Filskov.

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

ARRANGEMENTER
og dækkede vægge og hvælvinger med Skovgaards farvestålen-
de udlægning af bibelhistorien; et helt enestående og fantastisk 
kunstværk, som er det største samlede arbejde, der nogensinde 
er overdraget en dansk kunstner.
Efterbesøget i Domkirken, kører vi til den gamle kgl. Priviligere-
de kro ”Grønhøj Kro”, hvor vi spiser middag. Der er desuden 
også en spændende Morten Korch museum. 

Efter middagen går turen videre mod Mønsted Kalkgruber. Husk varmt tøj! For i gru-
berne er der konstant og året rundt 8 grader. 
Mønsted kalkgruber er verdens største kalkmine, hvor der i man-
ge århundreder er blevet brudt kalk, blandt andet til fremstilling 
af mørtel til opbygning af kirker og klostre. Helt frem til 1953 
var der kalkbrydningsaktiviteter i minen.
Minen er nu om dage mest kendt som en turistattraktion, hvor 
der af og til afholdes koncerter i de flotte, næsten domkirke-
lignende store rum. Men faktisk udnyttes minen også stadig 
industrielt. Arla har lejet en stor del af gangarealet i minen til 
modning af Riberhus grubeoste. 
På grund af den konstante temperatur er klimaet også velegnet til flagermus, som der 
er mange af i Mønsted kalkgruber.
Der kører et lille tog rundt i minegangene, som de gangbesværede kan benytte, og  
ellers er det en fantastisk vandring rundt i dette fascinerede underjordiske landskab.

Afgang fra Filskov kirke kl. 8.00
Afgang fra Blåhøj kirke kl. 8.15
Forventet hjemkomst ca. kl. 18.00

Deltagerpris: 200 kr.
Tilmelding senest den 11. juni til:
Karin Engmarksgaard: 75 34 50 61
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DE NI LÆSNINGER

JULEKONCERT
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KYNDELMISSE

AFTENSANG
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KIRKELIGE HANDLINGER

SIDEN SIDST
KIRKELIGE HANDLINGER

■  DØBTE I BLÅHØJ KIRKE: 
 2017
 3/12: Signe Guldbrand Rasmussen
 2018
 11/2:  Bror Bastian Hedegaard Hartkopf
 4/3: Birk Lundsberg Lund
 18/3:  Victoria Lynnyk 

■  DØDE/BEGRAVEDE I BLÅHØJ: 

 2017
 5/12: Hilda Terkelsen
 2018
 22/1: Tjalfe
 10/2: Anna Katrine Jensen
 2/3: Kaj Øgelund Nielsen

■� DØBTE I FILSKOV KIRKE: 

 2017
 26/11: Abbeline Nørregaard Hansen
 26/11: Tjalfe Nørregaard Hansen
 3/12:  Laura Pouline Egeskov Østergaard
 2018
 25/2: Nicklas Tristan Drøscher Nielsen

■� DØDE/BEGRAVEDE I FILSKOV: 

 2017
 18/11: Else Moselyst Kristiansen
 22/12: Ove Eilrich
 23/12: Erna Alice Øhlenschlæger
 2018
 3/1: Sigrid Lauesen
 15/1: Jane Andersen
 5/2: Jens Arne Kristensen
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2014
DAG: DATO: MØDE:

Fredag  
- 
Søndag

23-3
-

25-3

Familielejr 
på Holmsborg

Se særskilt program

Torsdag 05-4 Soldatervennestævne

Torsdag 19-4 Møde Ved Robert Bladt,  
skoleleder IBM

Mandag 23-4 Kredsmøde 
og 
Kreds-generalforsamling

Ved Hilbert Dam, Løsning

i Billund

Torsdag 03-5 Familieaften
Fællesspisning kl. 18.00

Mødestart kl. 19.00

Ved Børneklubben

Vi får besøg af  
Poul Oslo, Lunderskov

Torsdag 17-5 Møde 
Emne: ”Helligånden”

Ved Nils Andersen,  
Landsleder v. menigheds-
fakultett

Fredag  
- 
Søndag

01-6
-

03-6

Årsmødefestival  
på Mørkholt Strand Camping

Se særskilt program

Fredag 15-06 Sommer-sammenkomst
Fodboldgolf i Filskov og  
fællesspisning. 

Tilmelding nødvendig. 
Kontakt: Jakob Kristensen  
på tlf. 22 35 24 94

SOMMERFERIE

Fredag 17-8 Opstart kl. 18.30 med grill 
Medbring selv eget kød,  
drikkevarer og service.

Hos Lene og  
Jakob Pedersen,  
Diagonalvejen 106

INDRE MISSION
MARTS 

2018

APRIL

MAJ

JUNI 

JULI 

AUGUST

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
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m
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i slutningen af juli 2018 skal afleveres  
i begyndelsen af juni 2018 

 til redaktionen, gerne pr. m
ail: ken@

km
.dk
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Ved redaktionens slutning blev det netop bekendtgjort,  
at sognepræst Elna Lasthein, Sdr. Omme pr. 19. maj går på pension.

Da Sdr. Omme indgår et afløser-team med Blåhøj og Filskov, får dette indflydelse på gudstjenesterne i 
Blåhøj og Filskov og ved redaktionens slutning står det endnu ikke klart, hvor længe og hvor meget ind-
flydelse dette får.
Den udfærdigede gudstjenesteliste her i bladet, kommer formodentligt ikke til at stemme med virkelig-
heden. Derfor bedes man orienterer sig i ugeaviserne for nærmere info. 

Venlig hilsen  –  Karin Engmarksgaard

NB:

GUDSTJENESTER PÅ FILSKOV FRIPLEJEHJEM: 

 18/3: Mariæ Bebudelse 10.30 09.00
 20/3: Spaghetti 17.00
 25/3: Palmesøndag 09.00 10.30
 29/3: Skærtorsdag 10.30 09.00
 30/3: Langfredag 09.00 10.30
 1/4: Påskedag 10.30 09.00
 2/4: 2. påskedag Ingen 10.00
 8/4: 1. s.e. påske 10.30 09.00
 15/4: 2. s.e. påske 09.00 10.30
 22/4: 3. s.e. påske Ingen 09.00 (Lasthein)

 27/4: St. bededag 09.00 10.30
 29/4: 4. s.e. påske 10.30 09.00
 6/5: Konfirmation 10.00 Ingen
 10/5: Kr. himmelfartsdag 09.00 10.30
 13/5: Konfirmation Ingen 10.00
 20/5: Pinsedag 09.00 10.30
 21/5:  2. pinsedag 10.00 Ingen
 26/5:    09.00 Viadukt

 27/5: Trinitatis 10.30 09.00
 3/6: 1. s.e. trinitatis 09.00 10.30
 10/6: 2. s.e. trinitatis Ingen 09.00 (Afløser)

 17/6: 3. s.e. trinitatis 14.00 (Sommerfest) Ingen
 24/6: 4. s.e. trinitatis 10.30 09.00
 1/7: 5. s.e. trinitatis 09.00 10.30
 8/7: 6. s.e. trinitatis Ingen 09.00 (Afløser)

 15/7: 7. s.e. trinitatis 09.00 (Afløser) Ingen
 22/7: 8. s.e. trinitatis Ingen 09.00 (Afløser)

 29/7: 9. s.e. trinitatis 10.30 Ingen
 5/8: 10. s.e. trinitatis Ingen 10.30

Onsdag  den 28. marts  kl. 10.15
Torsdag  den 26. april  kl. 10.15
Torsdag  den 24. maj  kl. 10.15

Torsdag  den 28. juni  kl. 14.30
                         (28. juni i Filskov Kirke)

 Juli – sommerferie


