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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
mailpostsus@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

Følg også med på: Blåhøj kirkes

Blåhøj kirkes hjemmeside: 
www.blåhøj-kirke.dk

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

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

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

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

Følg også med på: Filskov kirkes
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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 513 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 fi ne 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.

EFTERÅR
  I BLÅHØJ OG FILSKOV KIRKER
 VED SONJA KONGSTED

 KAFFE
OG TE

BAGEFTER

TILBUDDET ER 

GRATIS

BABYSALMESANG  
for 0-12 mdr.

BABYsalmesang Tirsdage kl. 9.30 - 10.15

Tilmelding til Sonja på 42 36 80 35

Uge 2 d. 11. jan.: Filskov kirke
Uge 3 d. 18. jan.: Blåhøj kirke
Uge 4 d. 25. jan.: Filskov kirke
Uge 5 d. 1. feb.: Blåhøj kirke
Uge 6 d. 8. feb.: Filskov kirke

Uge 8 d. 22. feb.: Blåhøj kirke
Uge 9 d. 1. marts: Filskov kirke

AFSLUTNING I BLÅHØJ KIRKE
Søndag d. 6. marts kl. 10.30: 
Familiegudstjeneste 
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EFTERÅR
  I BLÅHØJ OG FILSKOV KIRKER
 VED SONJA KONGSTED

SSÆSON

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.
MINIsalmesang er for alle 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.

Uge 4 d. 25. jan.: Filskov kirke
Uge 5 d. 1. feb.: Blåhøj kirke
Uge 6 d. 8. feb.: Filskov kirke
Uge 8 d. 22. feb.: Blåhøj kirke
Uge 9 d. 1. marts: Filskov kirke

AFSLUTNING I BLÅHØJ KIRKE
Søndag d. 6. marts kl. 10.30: 
Familiegudstjeneste 

VED SONJA KONGSTED 
REGINA MADSEN MED PÅ KLAVER
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KONFIRMATION,
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 DEN 21. AUGUST DEN 21. AUGUST DEN 21. AUGUST
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 Blåhøj og Filskov 

KIRKEGÅRDE
mangler

CPR-NUMRE
Det computersystem, der anvendes på kirkegårdene, udvikles løbende. 
Nogle af de nye tiltag er registrering efter gravstedsejers cpr-nummer. 
Systemet arbejder sammen med folkeregisteret, og opdaterer auto-
matisk ny adresse ved fl ytning, så du som gravstedsejer, ikke længere 
behøver at tænke på dette. 
Derudover er det muligt for os at sende breve via e-boks. 
De, der ikke er tilmeldt e-boks, får stadig almindeligt brev. 

Det er ejere af gravsteder etableret før 2013 vi søger cpr-numre på.
Vi håber du vil hjælpe os, da adressesøgning er en tidskrævende opgave, 
og vi vil hellere bruge tiden på vedligehold af gravstederne.

Henvendelse kan ske til: 
Filskov Kirkegård på 

tlf: 40 96 80 35

Blåhøj Kirkegård på
tlf: 20 10 34 63

På forhånd tak
Blåhøj og Filskov 

Kirkegårde
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Januar 2022 er der opstart 
for nye minikonfi rmander 

i Blåhøj og Filskov

Filskov begynder 
ONSDAG DEN 19. JANUAR 2022

Blåhøj begynder
TORSDAG DEN 20. JANUAR 2022

Minikonfi rmandundervisning er 
ET GRATIS OG FRIVILLIGT TILBUD 

FOR ALLE ELEVER I 3. KLASSE 
I BLÅHØJ OG FILSKOV.

Undervisningen ligger efter skoletid. 

Minikonfi rmandundervisningen foregår i 
konfi rmandstuen. Børnene bliver hentet i 

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

laver man mange spændende ting. Bygger 
fi gurer, laver fl otte billeder, hører historier 
fra bibelen, ser fi lm, synger sange – leger 

sjove lege – og meget - meget mere. � 

Hele forløbet afsluttes med 
en festlig spaghettigudstjeneste 
tirsdag den 29. marts kl. 17.00 

i Blåhøj Kirke, 
hvor minikonfi rmanderne får 

overrakt et diplom 
og en lille ting til minde.

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

Kærlig hilsen Sonja og Karin

fi gurer, laver fl otte billeder, hører historier 
fra bibelen, ser fi lm, 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

fi gurer, laver fl otte billeder, hører historier fi gurer, laver fl otte billeder, hører historier 
fra bibelen, ser fi lm, 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

MINI
KONFIRMAND

2022
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 DEN 22. AUGUST DEN 22. AUGUST DEN 22. AUGUST DEN 22. AUGUSTKONFIRMATION,



 DEN 22. AUGUST DEN 22. AUGUST DEN 22. AUGUST DEN 22. AUGUST
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En af gentagelserne i julen er, at vi hører 
om den glæde, der ligger under og bag 
det hele. Det er det samme, vi får at høre 
hver gang: Ord for ord, når vi hører jule-
evangeliet. Om stalden og barnet, om hyr-
derne og englene. Det er som ekkoer et 
sted indeni, måske et sted i hjernen, må-
ske et sted i hjertet.

Og det ER den samme glæde, vi får for-
kyndt hver eneste gang. Den samme glæ-
de, der rækker ud efter os, også selvom vi 
bliver ældre og forandrer os. Den samme 
glæde, der rækker ud efter os, hvad enten 
vi har det godt med julen eller ej.

For det er jo ingen selvfølge, at man har 
det godt med den. Man kan have det rig-
tig skidt. Af så mange forskellige grunde 
som der er mennesker, og der er skæbner. 
Der kan være meget, som gik helt ander-
ledes, end man drømte om. Der kan være 
meget, som var engang, men ikke er læn-
gere.

For vi lever i en verden og lever et liv, 
hvor der kan blæse hårde storme. Vi le-

ver udsatte og sårbare – for det vi selv 
gør eller ikke får gjort – for det andre 
gør – eller ikke får gjort.

Det, der gik tabt, kommer tæt på i julen. 
Derfor kan den være svær at have med at 
gøre, men uanset hvem vi er og hvordan vi 
er – er det den samme glæde, der vil have 
fat i os. Have fat i ekkoerne inde i hjerter-
ne og slå sig ned. Det er en glæde, som er 
meget uafhængig! Uafhængig af vore ydre 
omstændigheder, uafhængig af, hvordan 
vi føler. Den kommer til os udefra og ikke 
indefra.

Og det er ikke sådan en befa-
lingsglæde, eller hvad man 
nu skal kalde det. Sådan 
en, der siger: "Tag dig nu 
sammen, nu skal du kun 
tælle de lyse timer," og 
den slags. Overfl adi-
ske vendinger gør ju-
len ikke brug af. Den 
vil nemlig helt tæt på. 
Nej, her er intet krav 
om, at du ikke må 

JUL
Nu igen –

PRÆSTENS SIDE · PRÆSTENS SIDE · PRÆSTENS SIDE · PRÆSTENS SIDE · PRÆSTENS SIDE · PRÆSTENS SIDE
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12



 glæden
JUL
Nu igen –
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være ked af det; intet krav om, at du ikke 
må være bange. Og det begynder aldrig 
med, at du skal tage dig sammen. Det er 
alene glæden, som kommer udefra og vil 
nå dig, præcis hvor du er.

Og glæden er, at Gud elsker dig. Han el-
sker dig så inderligt, at han rækker ud ef-
ter dig i et sårbart og udsat barn i en 
krybbe – i en stald på Herrens mark. 

Så let at vende ryggen til i ligegyldighed 
som nogen. Han vil ikke tvinge dig til at 
lukke sig indenfor i dit hjerte. For kærlig-
hed tvinger aldrig. Men giver sig selv. Og 
den er ikke bange for gentagelser.

Glædelig jul
Karin Engmarksgaard
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■ ONSDAG DEN 8. DECEMBER KL. 19.30 I FILSKOV KIRKE

JULEKONCERT, MED VOCAL 
PLEASURE, HERNING. 

Den 8. december gæster Hernings rytmiske 
kor, Vocal Pleasure, Filskov kirke med en jule-
koncert.
Koret har slået sit navn grundigt fast som et 
inspirerende og veloplagt rytmisk kor, der når 
ud i mange hjørner af de forskellige korgenrer. 
Koret har stor lyst til musikalske udfordringer, 
hvorfor koret af og til henter ny inspiration fra 
kendte gæsteinstruktører. 
Koret har sunget sammen med Tina Dickow, 
Stig Rossen, Bjørn Fjælstad m.fl ., og lige nu 
kan man hører koret synge kor på FCM’s nye 
fansang, som synges/spilles før hver hjemme-
kamp. 

Til juleprogrammet har Vocal Pleasure valgt et repertoire med amerikanske highlights, 
danske julesange og traditionelle julesalmer, hvor arrangementerne dog har fået et lille 
tvist, så de ikke helt ligner sangene omkring juletræet.
Vocal Pleasure glæder sig sammen med dirigent Kristian Bay og korets faste huspianist 
Henrik Tjagvad, til at kunne invitere publikum til at synge med på et par af julens 
mange dejlige sange og ikke mindst komme i en rigtig fi n julestemning, og mærke ju-
lefreden sænke sig, når koret sætter juletonerne an.

– DØRENE ÅBNES FRA KL. 19.00

■ TIRSDAG DEN 14. DECEMBER KL. 19.00 I BLÅHØJ KIRKE

DE 9 LÆSNINGER
Julen bliver sunget ind i Blåhøj kirke 
ved de 9 læsninger.

Medvirkende:  Lokale læsere, Ronnie Flyvbjerg Olesen 
Spirekoret fra Filskov friskole, John Skou 
og Carla Eriksen, Regina Madsen, 
Sonja Kongsted og Marianne Kristiansen.

TIL KALENDEREN
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■

■

TIL KALENDEREN
■ 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.

■ TIRSDAG DEN 11. JANUAR KL. 9.30-10.15 I FILSKOV KIRKE

OPSTART BABYSALMESANG FOR BLÅHØJ OG FILSKOV

BabySalmesang er et gratis tilbud for alle babyer i alderen 0-12 mdr. 
og deres forældre. Forløbet strækker sig over 8 gange tirsdag formiddage 
og afsluttes med en familiegudstjeneste den 6. marts. 
Læs nærmere i bladet for datoer på side 3.

■ ONSDAG DEN 19. JANUAR  KL. 13.00-14.30 I FILSKOV
■ TORSDAG DEN 20. JANUAR KL. 14.10-15.40 I BLÅHØJ

OPSTART MINIKONFIRMANDER 2022
Minikonfi rmandundervisning er et gratis tilbud for alle 3. klasses 
elever i Blåhøj og Filskov. Tilbuddet ligger lige efter skole. 
Undervisningen foregår i konfi rmandstuen.
Som minikonfi rmand laver man mange spændende ting: 
Vi hører historier fra bibelen, vi maler fi ne billeder, vi bygger ting, 
vi synger sange, ser fi lm, og meget mere.

Hele forløbet sluttes med en festlig ”Spaghettigudstjeneste” i Blåhøj Kirke 
tirsdag den 29. marts kl. 17.00 med præmie overrækkelse 

og efterfølgende fællesspisning.
Du får brev fra os, når vi nærmer os januar.

■ TIRSDAG DEN 25. JANUAR KL. 16.15-17.00 I FILSKOV KIRKE

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 6. marts. 
Læs nærmere i bladet for datoer og steder på side 4.

Fortsætter på næste side 〉〉〉〉
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 ■ SØNDAG DEN 30. JANUAR KL. 19.00 I BLÅHØJ KIRKE

AFTENSANG MED 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

■ ONSDAG DEN 2. 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, lidt anderledes musik, og det 
hele afsluttes med en let anretning. 

Medvirkende: Andreas Andersen, Vi slutter kl. 18.30.
 Mads Noe Andersen, Johan Andersen og John Skou.

■ TIRSDAG DEN 22. FEBRUAR KL 19.30 I FILSKOV KIRKE 

SOGNEAFTEN »SMILETS AMBASSADØR«
MED EVENTYRER, FORFATTER, TRYLLEKUNSTNER 
OG SAMFUNDS-DEBATTØR PÅ TV2-ØSTJYLLAND 
- JESPER GRØNKJÆR
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 ta-
ler. Han har en særlig evne til at få folk til at åbne sig. Han mødes 
med narkomaner, præster, politikere, kræftpatienter og mange 
andre. Hør blandt andet om hans møde med den frygtede kvin-
delige massemorder “Hun-Djævelen”, med 400 liv på samvittigheden. Jesper balance-
rer skarpt mellem humor og seriøsitet i sit møde med fremmede mennesker. 

Det bliver hver gang til hjertevarme samtaler, som han efterfølgende videregiver i sine 
bøger, foredrag og tv-dokumentarer. I 25 år har han rejst verden rundt og samlet person-
lige beretninger. Han har besøgt indianere, munke, kannibaler, gangstere og beduiner. 
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 bli-
ver kaldt Smilets Ambassadør og når du har hørt hans foredrag, så vil du vide hvorfor!

TIL KALENDEREN
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TIL KALENDEREN
■ SØNDAG DEN 27. FEBRUAR KL. 14.00 I FILSKOV FDF MULTIHUS

FASTELAVNSGUDSTJENESTE 
OG FASTELAVNSFEST 
Vi holder fastelavns gudstjeneste 
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 

  ■ SØNDAG DEN 6. MARTS KL. 10.30 I BLÅHØJ KIRKE

FAMILIEGUDSTJENESTE 
FOR ALLE I BLÅHØJ OG FILSKOV
Samtidig er det også en festlig sæsonafslutning 
for Baby-og Minisalmesang. 
hvor babyer og børn med deres forældre deltager. 

Der er saftevand, kaffe og kage efterfølgende.

■ TIRSDAG DEN 29. MARTS KL. 17.00 I BLÅHØJ KIRKE

SPAGHETTIGUDSTJENESTE
Som afslutning for denne sæsons minikonfi rmander 
i Blåhøj og Filskov, afholdes der spaghettigudstjeneste, 
den 29. marts kl. 17.00 i Blåhøj Kirke. 
Der vil være udstilling af 
minikonfi rmandernes ting fra forløbet. 
Efter gudstjenesten går vi i konfi rmandstuen 
og spiser sammen. 
Arrangementet er for ALLE børn med voksne 
i Blåhøj og Filskov og slutter kl. 18.30.

■

■

■
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KIRKELIGE HANDLINGER

SIDEN SIDST
KIRKELIGE HANDLINGER

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.

■  VIEDE/VELSIGNEDE I BLÅHØJ KIRKE:
 26/6:  Tinne Marie Rosenberg 

og Martin Rosenberg

■ DØDE/BEGRAVEDE I BLÅHØJ:
 24/10: Børge Madsen

■  DØBTE I FILSKOV KIRKE:
 31/7: Luna Jensen
 14/8: Emilie Egsgaard Madsen
 5/9: William Lundsgaard
 24/10: Ninea Lysbjerg Arp Harboe
 24/10: Felix Søgaard Nielsen
 24/10: Max Søgaard Nielsen
 14/11: Lucas Sølund Thorning
 21/11: Erik Walther Tolmose
 21/11: Frida Eline Romme Schmidt

■  VIEDE/VELSIGNEDE I FILSKOV KIRKE:
 31/7: Sara Piel Olesen og Jan Olesen
 14/8: Heidi Vesti Ravn og Peter Vesti

■  DØDE/BEGRAVEDE I FILSKOV:
 30/7: Dorte Schaldemose Krogh
 30/7: Martha Kristine Klausen
 30/7: Ragna Kristensen
 13/8: Lilly Henriksen
 23/8: Elna Hansine Langvad Jensen
 17/9: Ejner Herluf Olesen
 18/9: John Havn
 31/10: Grethe Kristine Holm
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DAG: DATO: MØDE:
Torsdag 9-12 Årsfest. Vi fejrer missionshustets 

fødselsdag (5/12).
Indsamling til husets drift.

Ved Henning Hansen

Torsdag 16-12 Adventsfest og familieaften ved 
Børneklubben
Juletræet pyntes

Tirsdag 28-12 Julefest Taler: Henrik Bak Jepsen, 
Grindsted

Tirsdag 11-01 Evangelisk Alliances bedeuge
Taler Mikael

Hos Inger og Poul Erik
Kærtoften 2, Filskov

Onsdag 12-01 Evangelisk Alliances bedeuge
Taler Jakob Legart

Hos Inge Larsen
Stationsvej 31, Filskov

Torsdag 13-01 Evangelisk Alliances bedeuge
Taler Lene

Hos Mette og Jakob
Sdr. Egsgårdvej 12 
7323 Give

Torsdag 27-01 Familieaften Ved Frederik Meyer
Torsdag 10-02 Møde Ydermission Birgitte Elmkvist, 

Tidligere missionær i LM. 
i Etiopien

Fredag 25-
27/2

Lejr på Holmsborg
Sidste weekend i februar

Torsdag 10-03 Generalforsamling + møde
Hanne Terp

Hanne vil også fortælle om 
KPI, og hverve nye medlem-
mer og samle ind til KPI

Torsdag 24-03 Møde
ved Simon Nielsen

Hvide Sande

Torsdag 07-04 Familieaften ved børneklubben Birgitte Elmkvist, Tidligere 
missionær i LM. i Etiopien

Torsdag 21-04 Soldatervennefest 
Torsdag 05-05 Møde

Sven Erik Petersen

2014INDRE MISSION
DECEMBER

2021

JANUAR

FEBRUAR

MARTS

APRIL

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 2022 

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

REDAKTION

KIRKEKAFFE: Filskov menighedsråd 
har besluttet, at der er kirkekaffe 

ca. en gang om måneden 
efter gudstjenesten i Filskov Kirke.

GUDSTJENESTER PÅ FILSKOV FRIPLEJEHJEM: 

 5/12:  2. søndag i advent Ingen 09.00 (P.C. Tulinius)

 12/12:  3. søndag i advent 10.30 09.00 
 19/12: 3. søndag i advent Ingen 10.30          
24/12: Juleaften 16.00 14.15
25/12: Juledag 09.00 10.30
 26/12: 2. juledag 10.00 Ingen
 31/12: Nytårsaften 13.30 15.00
 1/1: Nytårsdag Ingen Ingen
 2/1: H. 3 kongers søndag 10.30 09.00  
 9/1: 1. s.e. H. 3 konger 09.00 10.30
 16/1: 2. s.e. H. 3 konger 10.30 09.00
 23/1: 3. s.e. H. 3 konger 09.00 (N.N.) Ingen
 30/1: 4. s.e. H. 3 konger 19.00 (Kyndelmisse) 10.30
 2/2:  Ingen 17.00 (Kirken til hverdagsbrug)

 6/2: Sidste s.e. H. 3 k. 10.30 09.00
 13/2: Septuagesima 09.00 10.30
 20/2: Seksagesima Ingen 09.00 (N.N.)

 27/2: Fastelavn 10.30 14.00 (Multihus)

 6/3: 1. søndag i fasten 10.30 (Familiegudstjeneste) 09.00
 13/3: 2. søndag i fasten 09.00 10.30
 20/3: 3. søndag i fasten 10.30 09.00
 27/3: Midfaste 09.00 10.30
 29/3:  17.00 (Spaghettigudstjeneste) Ingen
 3/4: Mariæ bebudelse 10.30 09.00

Torsdag den 23. december  ...  kl. 14.30
Torsdag den 27. januar .............  kl. 10.15

Torsdag den 24. februar  .........  kl. 10.15
Torsdag den 31. marts  .............  kl. 10.15


