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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 500 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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Den 1. september 2019 var en glædens dag 
i Blåhøj. Det var nemlig den dag, vi kunne 
fejre genindvielsen af Blåhøj Kirke, efter at 
den havde været lukket fra 1. januar – 30. 
august. Nu glæder vi os over, at Kirken 
igen er åben for gudstjenester, kirkelige 
handlinger og arrangementer af mange 
forskellige slags.

I de 8 måneder renoveringen stod på, var 
kirken én stor byggeplads, hvor mange 
forskellige håndværkere, havde deres dag-
lige gang. Blåhøj Kirke undergik i de føl-
gende måneder en sand forvandling. Den 
1. september 2019 stod den klar til genind-
vielse og fest.
 
Det var en stor – og højtidelig dag, hvor 
mange både fra sognet og udefra var 
mødt frem for at være med i fejringen, og 
kirken var fyldt til sidste plads.

Gudstjenesten blev forestået af Provst 
Poul Eik Knudsen, Ikast, og Blåhøj Me-
nighedsråd samt og personalet ved 
Blåhøj Kirke, præsten og præster fra 
Brande deltog i processionen, da kirkens 
inventar blev båret ind for i gudstjenestens 
løb, at blive genindviet til deres brug og 
funktion.
 

FEST...
 Og så var der 
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Efter gudstjenesten var der et overdådigt 
kaffebord i teltet på kirkegårdens store 
plæne. Det var kirketjener Sonja Kongsted, 
der havde bagt og stået for dette overflø-
dighedshorn af lækkerier.

Endnu engang stor tak til alle håndvær-
kerne – og tak til alle jer, som var mødt 
op og var medvirkende til, at det blev en 
festlig dag.

Karin Engmarksgaard
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BABYsalmesang  Onsdage kl. 9.30 - 10.15 

Uge 4 d. 22/1: Filskov Kirke
Uge 5 d. 29/1: Blåhøj Kirke
Uge 6 d. 5/2: Filskov Kirke
Uge 8 d. 19/2: Blåhøj Kirke
Uge 9 d. 26/2: Filskov Kirke

Uge 10 d. 4/3: Blåhøj Kirke
Uge 11 d. 11/3: Filskov Kirke
Uge 12 d. 18/3: Blåhøj Kirke
Søndag d. 22. marts : 

Tilmelding til Sonja på 42 36 80 35

FORÅRS
 I BLÅHØJ OG FIL
 VED SONJA KONGSTED

SÆSON
SKOV KIRKER

 KAFFE 
OG TE

BAGEFTER

TILBUDDET ER  

GRATIS

Afslutning i Filskov kirke  kl. 10.30 
med Familiegudstjeneste

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.

BABYSALMESANG  
for 0-12 mdr.

6



FORÅRS
 I BLÅHØJ OG FIL
 VED SONJA KONGSTED

SÆSON
SKOV KIRKER

MINIsalmesang  Tirsdage kl. 16.15 - 17.00 

Uge 8 d. 18/2: Blåhøj kirke
Uge 9 d. 25/2: Filskov kirke
Uge 10 d. 3/3: Blåhøj Kirke
Uge 11 d. 10/3: Filskov Kirke
Uge 12 d. 17/3: Blåhøj kirke

Søndag d. 22. marts :     

Tilmelding til Sonja på 42 36 80 35

FRUGT 
OG VAND

BAGEFTER

TILBUDDET ER  

GRATISAfslutning i Filskov kirke  kl. 10.30 
med Familiegudstjeneste

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.

MINISALMESANG  
for 1- til og med 3 år.
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Januar 2020 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 spæn-
dende 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

Minikonfirmand
2020

FILSKOV - begynder onsdag den 15. januar 2020
BLÅHØJ - begynder torsdag den 16. januar 2020

Hele forløbet afsluttes med  
EN FESTLIG SPAGHETTI GUDSTJENESTE  

DEN 25. MARTS KL. 17.00 I BLÅHØJ KIRKE, 
hvor minikonfirmanderne får overrakt et diplom  

og en lille ting til minde.
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 Efterårskoncert  
i Filskov kirke
Knap 100 mennesker var mødt frem, da 
Filskov kirke havde Efterårskoncert søndag 
den 17. november.
Det var lokale musikalske kræfter, som 
havde slået sig sammen, og fundet et 
smukt repetoire til programmet.

Birger Sørensen, Grindsted, har i mange år 
været musiklærer på Søndreskole/Lynghe-
deskolen og ved Billund Kultur skole. Han 

har også ved flere 
lejligheder spillet 
til De 9 læsninger i 
Blåhøj Kirke.
Ulla Berg Bojesen, 
Billund er egentlig 
biolog, men elsker 
musik og har gen-
nem flere år fået 
undervisning af 
Birger. Marianne 
Kristiansen, Fil-
skov, begyndte 
først som voksen 

at spille tværfløjte, 
og siden da har 
musikken været en 
vigtig del af hendes 
liv, og hun spiller 
desuden også i Kul-
turskolens Under-
holdningsorkester.

Lilli Saunders har 
en årrække været 
kirkesanger ved 
Give kirke. Hun er 
desuden kirkesan-
ger afløser i Blåhøj-
Filskov. Lilli har 
sunget lige siden hun var barn, og har en 
stor kærlighed til musik.

Regina Madsen har siden 2008 været orga-
nist ved Blåhøj og Filskov Kirker, og har sin 
musikalitet fra musikkonservatoriet i Moskva.
Sammen gav de fem mennesker os den dej-
ligste koncert. Tak for det!

 Efterårskoncert  
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■ TIRSDAG DEN 3. DECEMBER KL. 19.00 I FILSKOV KIRKE

JULEKONCERT
MED BILLUND PIGEKANTORI
Tirsdag den 3. december kl. 19.00 er der jule-
koncert i Filskov Kirke med Billund Pigekantori, 
som består af ca. 35 piger fra 3. klasse til 
gymnasiet. Koret ledes af organist ved  
Billund kirke Christine Toft Kristensen.

Pianist Ronnie Flyvbjerg Olesen medvirker som akkompagnatør ved koncerten.

Fri entré

■ TIRSDAG DEN 17. DECEMBER KL. 19.00 I BLÅHØJ KIRKE, 

DE 9 LÆSNINGER
Julen bliver sunget ind i Blåhøj kirke ved de 9 læsninger.
Medvirkende: Lokale læsere, Blåhøj kirkes børnekor  
Spirekor og Juniorkor fra Filskov Friskole 
Elever fra Billund Kulturskole og Ikast-Brande Musikskole.
Efter arrangementet bydes der på gløgg i tårnet. 

■ JULESØNDAG DEN 29. DECEMBER KL. 10.00 I FILSKOV KIRKE:

SALMESANGSGUDSTJENESTE. 
»ØNSK EN JULESALME«
Det bliver en gudstjeneste med søndagens læsninger, men 
med fokus på salmesang, og hvor menigheden får mulighed 
for at ønske deres yndlings julesalmer. 

■ TIRSDAG DEN 31. DECEMBER - KL. 13.30 I BLÅHØJ
■ TIRSDAG DEN 31. DECEMBER - KL. 15.00 I FILSKOV

NYTÅRSGUDSTJENESTER  
I BLÅHØJ OG FILSKOV

Efter gudstjenesterne ønsker vi hinanden  
godt nytår med champagne og kransekage.

ARRANGEMENTER
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■

ARRANGEMENTER
■ ONSDAG DEN 15. JANUAR  KL. 13.00-14.30 I FILSKOV
■ TORSDAG DEN 16. JANUAR KL. 14.10-15.40 I BLÅHØJ

OPSTART MINIKONFIRMANDER JANUAR 2020
Minikonfirmandundervisning er et gratis tilbud for alle 3. klasses  
elever i Blåhøj og Filskov. Tilbuddet ligger lige efter skole. 

Undervisningen foregår i konfirmandstuen.
 
Som minikonfirmand laver man mange spændende ting:  
Vi hører historier fra bibelen, vi maler fine billeder,  
vi bygger ting, vi synger sange, ser film, og meget mere.

Hele forløbet sluttes med en festlig »Spaghettigudstjeneste«  
i Blåhøj Kirke onsdag den 25. marts kl. 17.00  
med præmie overrækkelse og efterfølgende fællesspisning.

Du får brev fra os, når vi nærmer os januar.

■ ONSDAG DEN 22. JANUAR KL. 9.30-10.15

OPSTART BABYSALMESANG FOR BLÅHØJ OG FILSKOV

BabySalmesang er et gratis tilbud for alle babyer i alderen 
0-12 mdr. og deres forældre/bedsteforældre.
Forløbet strækker sig over 8 gange onsdag formiddage og 
afsluttes med en familiegudstjeneste den 14. april. 
Læs nærmere i bladet for datoer på side 6.

■ SØNDAG DEN 2. FEBRUAR KL. 19.00 I BLÅHØJ KIRKE

AFTENSANG – KYNDELMISSE
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 levnede lys.

Der serveres pandekager i kirken efter gudstjenesten.

Fortsætter på side 14-15 〉〉〉〉
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BABY/MINISALMESANG

HØSTGUDSTJENESTE



BABY/MINISALMESANG

HØSTGUDSTJENESTE



■

Vores tætte relation til den forfulgte kirke giver os indsigt i historier,  

hvor kristne –  …  tvinges til at frasige sig deres tro for at få adgang til  

 uddannelser eller arbejde

… får deres kirker brændt ned 

…  forbydes at eje en bibel eller praktisere deres tro

…  oplever trusler, vold, tortur og død

»Vi deler historier fra de forfulgte kristne, tale om de tendenser,  

der skaber forfølgelse og hvad man  

sammen med Open Doors kan gøre for at hjælpe«.

ARRANGEMENTER
■ TIRSDAG DEN 4. FEBRUAR KL. 17.00 I FILSKOV KIRKE

KIRKEN TIL HVERDAGSBRUG
Vi holder igen fyraftensgudstjeneste for de voksne ved:  
»Kirken til hverdagsbrug«. Det bliver en kort gudstjeneste, 
med ord til eftertanke og lidt anderledes musik.  
Denne aften samles vi om kyndelmisse. Det hele sluttes 
af med en lettere anretning. Vi slutter kl. 18.30.

■ TIRSDAG DEN 18. FEBRUAR KL. 16.15-17.00  

OPSTART MINISALMESANG FOR BLÅHØJ OG FILSKOV
MiniSalmesang er et gratis tilbud for alle børn i alderen  
1 – til og med 3 år. og deres forældre/bedsteforældre.
Forløbet strækker sig over 5 gange tirsdag eftermiddage 
og afsluttes med en familiegudstjeneste den 22. marts. 
Læs nærmere i bladet for datoer og steder på side 7.

■ SØNDAG DEN 23. FEBRUAR KL. 14.00 I FILSKOV FDF MULTIHUS 

FASTELAVNSGUDSTJENESTE OG -FEST 
Vi holder fastelavnsgudstjeneste i Filskov FDF’s Multihus for børn 
og barnlige sjæle. Efter gudstjenesten er der fastelavnsfest, 
med tøndeslagning og fastelavnsboller.

Arrangør: Filskov Menighedsråd og Filskov FDF 

■ TIRSDAG DEN 25. FEBRUAR: KL. 19.30 I KONFIRMANDSTUEN I BLÅHØJ PRÆSTEGÅRD

SOGNEAFTEN MED OPEN DOORS
»Open Doors« er en missionsorganisation, som har ét formål: 
At hjælpe kristne med at holde fast i troen i selv de mest 
fjendtlige områder. Dette har vi gjort i mere end 60 år i form 
af nødhjælp, uddannelse, kristen litteratur og sociale projekter.  
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ARRANGEMENTER
■ TIRSDAG DEN 25. MARTS KL. 17.00 I BLÅHØJ KIRKE

SPAGHETTIGUDSTJENESTE  
OG AFSLUTNING FOR MINIKONFIRMANDER 
I BLÅHØJ OG FILSKOV

Vi holder en festlig gudstjeneste  
i børnehøjde. Efter gudstjenesten er  
der fællesspisning i præstegården.  
Arrangementet slutter ca. kl. 18.30

■ SØNDAG DEN 26. APRIL KL. 16.00 I BLÅHØJ KIRKE 

FORÅRSKONCERT  
MED KORDANIA

Tilsyneladende ubesværet og totalt nær-
værende, med rytmisk præcision samt 
smittende sangglæde, rocker, swinger og 
improviserer det 35 medlemmer store 
KorDania sig igennem et repertoire bestå-
ende af salmer og sange, samt internatio-
nale hits inden for genrerne rock, pop, 
swing og gospel.

Der garanteres et yderst varieret musi-
kalsk udtryk ved koncerterne, det er blevet KorDanias særkende. Med sig har de en 
professionel trio, der på bedste vis akkompagnerer i den rytmiske del. Koret brille-
rer med en variation i genrer og besætning, der viser korets spændvidde og over-
skud af blændende solister fra egne rækker.

KorDania har base i Jelling og er oprindeligt opstået omkring læreruddannelsen på 
det traditionsrige seminarium. Koret har eksisteret siden 1999 og dygtige sangere fra 
en stor del af syd- og Østjylland tager turen til Jelling for at øve en gang om ugen. 
Koret har givet koncerter i utallige kirker i Jylland og på Fyn, på Jelling musikfestival 
og i Tyskland.
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KONFIRMAND 
ROLLESPILSDAG



KONFIRMANDER 
OG BEDEMANDEN



 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  · 

E N  K O L D 
 T Y R K E R

·  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  · 

Hvert år ved denne tid krydser en lille, tro-
fast skare udlændinge møjsommeligt den 
danske grænse. Det drejer sig om et ungt 
flygtningepar fra det krigshærgede Israel 
og deres nyfødte søn; en 3-4 irakere på 
turistvisum; og så – ikke at forglemme – 
en tyrkisk indvandrer fra den populære 
solkyst i Tyrkiet: ferieområdet ved Antalya, 
helt præcist den lille havneby Myra.

Det danske grænsepoliti kender 
dem efterhånden: Det er Josef,  
Maria og Jesus fra Nazaret; ingen i 
den lille flygtningefamilie er regi-
streret med cpr-nummer hos skat-
temyndighederne hverken i Dan-
mark eller i hjemlandet, selvom de 
år efter år hævder, at de netop i 
disse dage faktisk er på vej til at 
blive det. 

Den lille gruppe irakere, som toldmyndig-
hederne adskillige gange har haft i kikker-
ten for indsmugling af luksusvarer, har 
navne, der klinger af fjerne og fremmede 
verdensdele: Caspar, Melchior og Baltazar, 

mens en fjerde kalder sig Artaban; han er 
dog ikke med hvert år. 

Og så er der den ældre, let korporlige tyr-
ker: Nicolaus hedder han. Engang en spin-
kel, næsten mager mand, der fastede hver 
advent, sådan som enhver kristen skulle.  
I dag kan det brede bælte om livet knap 
nok holde maven inde. Engang reddede 
han ungmøer i Tyrkiet. Nu deler han ma-
terielle gaver ud til børn i øst og i vest – 
og trækker det på forældrenes konto!

Der er med andre ord langt fra den katol-
ske biskop i Lilleasien år 300, Sankt Nico-
laus, til Julemanden, sådan som vi kender 
ham i dag. Men faktisk er det den samme 
person! 
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Fortsætter på 
næste side 〉〉〉〉

 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  · 

Vi ved ikke ret meget om den 1700 år 
gamle Sankt Nicolaus. Til gengæld er der 
masser af legender. Den mest berømte 
handler om, hvordan Sankt Nicolaus en-
gang reddede tre unge piger fra prostitu-
tion. Pigernes far, engang en rig køb-
mand, var gået fallit og kunne ikke betale 
medgift for sine døtre. Eneste udvej var 
at sælge dem til et bordel. Men den sid-
ste nat, familien sov i de-
res hus, sneg Sankt Nico-
laus sig ind og lagde 
guldklumper i pigernes 
sko. De tre piger undgik 
en »skæbne værre end 
døden«. Og Sankt Nico-
laus blev siden regnet 
som både børnenes og de 
prostitueredes helgen!

En anden legende fortæl-
ler, at Sankt Nicolaus var 
så from og gudfrygtig, at 
han kunne gå på vandet li-
gesom Jesus. Denne evne 
brugte han til gang på 
gang at redde søfolk, der 
var kommet i havsnød, 
hvilket forklarer, hvorfor 
han siden også blev de 

søfarendes beskytter samt skytshelgen for 
skippere og fiskere. Det forklarer også, 
hvorfor mere end 2.000 kirker rundt om-
kring i Europas kyst- og havnebyer bærer 
hans navn. Vi skal f.eks. ikke længere væk 
end til Køge for at finde en kirke, der er 
viet til Sankt Nikolaj, som han hedder på 
dansk.

Den 18. december 1993 kunne nyhedsbu-
reauer over hele verden meddele, at en 
gruppe historikere mente at have fundet 
Sankt Nicolaus’ grav på øen Gemile ud for 
den tyrkiske havneby Fetiye. Forskerne var 
egentlig ude på en helt anden opgave, 
men opdagede ved et tilfælde ruinerne af 
et tidligt kristent anlæg fra 300-tallet. Ud-
gravninger tyder på, at det faktisk er Nico-
laus' grav, hvilket også forklarer, hvorfor 
sømænd helt tilbage i middelalderen har 
kaldt øen for Sankt Nicolaus' Ø.

I 900-tallet blev 
Sankt Nicolaus op-
højet til helgen af 
den katolske kirke 
med den 6. decem-
ber som mindedag. 
Sankt Nicolaus blev 
både den katolske 
og ortodokse kirkes 
mest populære og 
folkekære helgen – 
kun overgået af 
Jomfru Maria. 
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Men hvordan kan det gå til, at en from og 
beskeden biskop fra Lilleasien fra 300-tal-
let i dag sidder bredmavet og jovial i en 
rensdyrkane, iført sorte lakstøvler og 
fløjlsrød dragt med hvide pelskanter? 

Forklaringen er, at denne aldrende tyrker, 
som hvert år i december får midlertidig 
opholdtilladelse hér i landet, i løbet af de 
1700 år, der er gået, er blevet en grundigt 
integreret verdensborger med multi-et-
nisk baggrund. Rensdyrene og kanen 
skyldes f.eks. assimilation i de skandinavi-
ske lande. Mens dét med gaverne ned 
igennem skorstenen er et resultat af hol-
landsk integration. 

Og så må man endelig ikke glemme den 
amerikanske reklame- og tegnefilmsindu-
stri, der jo nærmest har globale dimensio-
ner. I mange århundreder holdt Sankt Ni-
colaus fast ved sin embedsdragt og sin bi-
spehue. Men for omkring 80 år siden kom 
der dollars og cola’er på bordet! 

Julemandens dragt, sådan som vi kender 
den i dag, stammer fra en Coca Cola re-
klame, som den svenskfødte amerikaner 
Haddon Sundblom tegnede i 1931. Her var 
Julemanden – på amerikansk: Santa Claus 
– iført Coca Colas rød-hvide farver. Og da 
Walt Disney året efter havde premiere på 
sin første tegnefilm om »Julemandens 
værksted«, var Santa også hér i samme 
rød-hvide fløjlsdragt.

Som én af meget få undtagelser blandt 
mere end tusind katolske helgener overle-
vede Sankt Nicolaus reformationen i 
1500-tallet. Om han også vil overleve re-
klameindustrien, er svært at vide. Person-
ligt synes jeg nu ikke, at der er helt det 
samme over en overvægtig og kommerciel 
Coca Cola nisse, som der er over en gam-
mel biskop fra Myra. 

Men Glædelig Jul til alle vore multi-etniske  
julegæster – den lille familie fra Mellem-
østen, irakerne med de tax-free gaver og 
den kolde tyrker!  
Alle er I så hjerteligt velkomne! 
Uden jer var der slet ingen Jul!

Af tidligere  
sognepræst
Christina Smith
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   KIRKEN TIL 
HVERDAGSBRUG



KIRKELIGE HANDLINGER

SIDEN SIDST
KIRKELIGE HANDLINGER

DECEMBER 

2019

JANUAR

FEBRUAR

MARTS 

NB! NB! NB!
I forbindelse med den nye  

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

foreligger en skriftlig »Samtykke-erklæring«, 
fra pårørende, at navne på: Døbte, viede, 

døde sættes i kirkebladet.

■  DØBTE I BLÅHØJ: 
 29/9: Alfred Folmer Kristensen
 17/11: Ellie Buhl Godiksen

■  VIEDE I BLÅHØJ: 
 17/8:  Louise Hove Antuma  

og Hermen Antuma
 2/11:  Kate og Jesper  

Simmelkjær Sørensen

■  DØDE/BEGRAVEDE I BLÅHØJ:
 29/8: Ove Gejl Christensen
 11/11: Per Ove Sørensen

■  DØBTE I FILSKOV KIRKE: 
 18/8: Freja Thorning Hansen
 25/8: Lærke Nygaard
 8/9: Lilli Kliver Sølund
 8/9: Laura Sølund Thorning
 20/10: August Termansen Toft

■  VIEDE I FILSKOV: 
 31/8:  Sandra og Peter Lundsgaard

■  DØDE/BEGRAVEDE I FILSKOV: 
 5/7: Egon Emil Hansen
 29/7: Karsten Møller Pedersen
 29/8: Ove Gejl Christensen
 14/9:  Johanne Marie Pedersen  

(Johanne Rahbek)
 14/10: Judith A. Sørensen
 21/10: Hans Bøje Andersen 
 14/11: Inge Lise Meldgaard
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DAG: DATO: MØDE:
Torsdag 12-12 Årsfest  

- Missionshusets fødselsdag
Ved Hans-Ole Bækgaard, 
Valgmenighedspræst og IM 
formand

Mandag 16-12 Adventsfest og familieaften ved 
Børneklubben. Juletræet pyntes.

En aften ved egne kræfter

Lørdag 28-12 Julefest Ved Henrik Bak Jepsen  
fra Grindsted

Tirsdag 07-01 Evangelisk Alliances bedeuge Hos Inger Pedersen,  
Toften 12, Filskov

Onsdag 08-01 Evangelisk Alliances bedeuge Hos Mette og Jakob,  
Sdr. Egsgårdsvej 12,  
7323 Give

Torsdag 09-01 Evangelisk Alliances bedeuge Hos Anne og Erik,  
Kirkehusvej 3, Filskov

Fredag 17-01 Lovsangsaften i privat hjem.
Mere info følger.

Torsdag 30-01 Ydermissions møde. 
Indsamling til Promissio

Ved Frede Ruby Østergård, 
Generalsekretær i Promissio

Torsdag 06-02 Familieaften ved IM. Ved Bent Neesgaard Nielsen

Torsdag 20-02 Møde 
Indsamling til husets drift

Ved Simon Hauge Lindbjerg, 
Lære på Jakobsskolen  
i Århus

Torsdag 05-03 Generalforsamling + møde Ved Anette Maria Ingeman-
sen, Journalist ved IMPuls

Torsdag 12-03 Kvindestævne i Vorbasse Sogne-
hus, Kirkegade 19, 6623 Vorbasse
Kl. 14:00 Intet aften møde

Taler: Cecilie Thams Nord 
Hansen Fredericia. Cecilie er 
ansat i Bibellæserringen

Torsdag 19-03 Møde Ved Vagn Andersen,  
Fritidsforkynder fra Skjern

2014INDRE MISSION
DECEMBER 

2019

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
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Karin Rahbek-Engmarksgaard 
Stof til næste nr. af bladet, der kommer i slutningen af MARTS 2020  

skal afleveres medio marts 2020 til redaktionen, gerne pr. mail: ken@km.dk

REDAKTION

GUDSTJENESTER PÅ FILSKOV FRIPLEJEHJEM: 

 1/12: 1. søndag i advent 10.30 09.00
 8/12: 2. søndag i advent 09.00 (Jacqueline Thiesen) Ingen
 15/12: 3. søndag i advent Ingen 10.30
 22/12: 4. søndag i advent 10.30 09.00
 24/12: Juleaften 16.00 14.00
 25/12: Juledag 09.00 10.30
 26/12: 2. juledag 10.00 Ingen
 29/12: Julesøndag Ingen 10.00 (Ønsk en julesalme)

 31/12: Nytårsgudstjeneste 13.30 15.00
 5/1: Hellig 3 konger, søndag Ingen 10.30
 12/1: 1. s.e  H. 3. konger 10.30 09.00
 19/1: 2. s.e. H. 3. konger 09.00 10.30
 26/1: 3. s.e. H. 3. konger Ingen 09.00 (Jacqueline Thiesen)

 2/2: Sidste s. e. H. 3. konger 19.00 Aftensang (kyndelmisse) 10.30
 4/2: Kirken til hverdagsbrug Ingen 17.00 Kirke til hverdagsbrug

 9/2: Septuagesima 10.30 Ingen
 16/2: Seksagesima Ingen 09.00 (Jacqueline Thiesen)

 23/2: Fastelavn 10.30 14.00 (FDF Multihus)

 1/3: 1. søndag i fasten 10.30 19.30
 8/3: 2. søndag i fasten 19.30 10.30
 15/3: 3. søndag i fasten 10.30 09.00
 22/3: Midfaste 09.00  10.30 (Familiegudstjeneste)

 25/3: Spaghetti 17.00 Ingen
 29/3: Mariæ Bebudelse Ingen 10.30
 1/4: Påskesang 10.00 Blåhøj skole Ingensynger påsken ind

 5/4: Palmesøndag 10.30 09.00

Mandag den 23. december  ..  kl. 14.30  
                     Julegudstjeneste
Torsdag den 30. januar  ...........  kl. 10.15

      KIRKEKAFFE:  Filskov menighedsråd har besluttet, at der er kirkekaffe  
ca. en gang om måneden efter gudstjenesten i Filskov Kirke.

Torsdag den 27. februar  ..........  kl. 10.15
Torsdag den 26. marts .............  kl. 10.15
Torsdag den 30. april  ................  kl. 10.15

(kyndelmisse)


