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Kirken – bygget af levende sten ...

KONFIRMANDERNE
Tillykke til  

I MANDERNE

August
September  

Oktober
November



(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.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

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 for-

ældrene 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 nav-
neændring for og at anden forælder medsignerer 
med sit NemID. En navnændring koster 513 kr.

Beløbet skal være indbetalt inden sagsbehandli-
gen kan begynde, uanset om ansøgningen kan 
imødekommes eller ej. 

Navneændring på bryllupsdagen – Gratis
Du kan søge om at ændre dit navn på bryllupsda-
gen, således at du og din ægtefælle får navnefæl-
lesskab ved vielsen og navnet kommer til at frem-
gå 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 
dåbsattest, 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 anmel-
delser, 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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Konfirmation
2023Den 7. maj - kl. 10.00 

BLÅHØJ KIRKE
Den 14. maj - kl. 10.00 

FILSKOV KIRKE

Tilmelding for nye konfirmander 2022-2023 skal ske med NemID/MitID  
på Folkekirkens hjemmeside:  

folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding

DER HOLDES KONFIRMANDINDSKRIVNING FOR NYE KONFIRMANDER:

BLÅHØJ:  
Søndag den 21. august kl. 10.30 i Blåhøj Kirke,  

for Blåhøj Konfirmander med forældre.

FILSKOV:  
Søndag den 28. august kl. 10.30 i Filskov Kirke,  

for Filskov konfirmander med forældre.

Konfirmandindskrivningen foregår ved søndagsgudstjenesten kl. 10.30  
i hhv. Blåhøj og Filskov Kirker.  

Efter gudstjenesterne er der informationsmøde i kirken for de nye konfirmander  
og deres forældre om den kommende undervisning.

Første gang der er undervisning er:
BLÅHØJ: Torsdag den 25. august 2022
FILSKOV: Onsdag den 31. august 2022

KONFIRMANDER
VEL MØDT  

til de nye  
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 SOMMERFEST

 SOMMERUDFLUGT

Konfirmation

KONFIRMANDER
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BABYsalmesang er for alle babyer mellem  
0-12 mdr. og deres forældre/bedsteforældre.  
Vi synger, danser, lytter til musik, puster  
sæbebobler, 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  

kirkens 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

Tirs d. 23. aug. i Filskov kirke
Tirs d. 30. aug. i Blåhøj kirke
Tirs d. 6. sept. i Filskov kirke
Tirs d. 13. sept. i Blåhøj kirke
Tirs d. 20. sept. i Filskov kirke
Tirs d. 27. sept. i Blåhøj kirke

Tirs d. 4. okt. i Filskov kirke
Søndag d. 9. okt. kl. 10.30  
i Filskov kirke:  
Familiegudstjeneste 
Tirs d. 11. okt. i Blåhøj kirke
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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,  

salmer, leg og bevægelse møder nogle af  
bibelens 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.

Tirs d. 6. sept. i Filskov kirke
Tirs d. 13. sept. i Blåhøj kirke
Tirs d. 20. sept. i Filskov kirke
Tirs d. 27. sept. i Blåhøj kirke

Tirs d. 4. okt. i Filskov kirke
Søndag d. 9. okt. kl. 10.30  
i Filskov kirke:  
Familiegudstjeneste 

VED SONJA KONGSTED 

7
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EFTERÅR
Sommerferien er godt 
overstået for de fle-
ste, og forhåbentligt 
fik vi fyldt alle vores 
solskinsdepoter op  
til den kommende ef-
terår og vinter.

 
Jeg tror, at for mange af os er det sådan, 
at sommeren er årets højdepunkt. 
Det er sommeren med de lange, lyse afte-
ner, grill på terrassen, varmen, havens 
glæder, som vi ser frem til. 
Det er derfor også svært, når vi må til at 
se i øjnene, at vi ikke kan holde på som-

meren meget længere. Nu vokser mørket 
hurtigt omkring os, vi trækker os ind i 
vores huse, kryber mere og mere i hi og 
ser også mindre og mindre til hinanden, 
fordi vi ikke så nemt får snakket hen over 
hækken med naboen, som vi gør om 
sommeren.
Det er mejetærskerne, der som de første 
indvarsler efterårets snarlige komme. Bre-

HØST
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de maskiner, der med en ufattelig hastig-
hed høster en hel mark i løbet af få timer. 
Og når høsten så er i hus, holder vi høst-
gudstjeneste. 
Vi har brug for at komme til kirken med 
vores taknemmelighed; vi har brug for at 
sige Gud tak for, at han endnu et år har 
ladet vore hænders arbejde lykkes. 
Og det er den allerbedste indgang til ef-
teråret; at begynde den mørke tid med at 
sige Gud tak; at gå ind til de kommende, 
mørke dage med tanken om, at han er 

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

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

med os, at han ikke lader os alene, men er 
med os, også i de dage, hvor det ikke kun 
er mørket udenfor, men også mørket in-
den i os, der vokser sig tæt.

Efteråret igennem vil Gud skænke os 
skønne dage, hvor solen bryder igennem 
og hvor farverne vil være mere glødende 
end på noget andet tidspunkt; dage hvor 
der dufter af formuldende blade, sensom-
merblomster og modne æbler. 

Og når mørket bliver allertættest - dér 
hvor efteråret går over i vinteren, da skal 
vi høre ordene om, at Gud sendte sit stør-
ste lys; Jesus Kristus, Guds egen elskede 
søn, som et lille barn her til jorden. 
Her måtte han leve, lide og dø for at Guds 
lys altid må kunne skinne ind i menne-
skers tætteste mørke.

Med ønsket om en god høst  
og et godt efterår.

Karin Engmarksgaard
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■ TIRSDAG DEN 6. SEPTEMBER KL. 17.00 I FILSKOV KIRKE

SPAGHETTIGUDSTJENESTE
Vi holder gudstjeneste i børnehøjde. Efter gudstjene-
sten går vi over i missionshuset, hvor vi spiser sammen.
Vi slutter kl. 18.30

■ ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER KL. 19.00 I FILSKOV KIRKE

”HELE KIRKEN SYNGER” 
– FRA DEN NYE HØJSKOLESANGBOG

En aften fuld af musik og fællessang i Filskov Kirke.
Vi synger fra den nye Højskolesangbog - både 
kendte og nye sange.  

Derudover vil der være solo indslag  
ved Sonja Kongsted og Regina Madsen.

■ TIRSDAG DEN 25. OKTOBER KL. 19.30 I KONFIRMANDSTUEN 

SOGNEAFTEN, EJVIND NIELSEN:
”HUMOR I TILVÆRELSEN”
I sit foredrag vil Ejvind Nielsen fortælle om humor og livsglæde 
som fundament og gennemslagskraft i tilværelsen. Overvejelser 
over livet, og hvad der har betydning for, at livsglæden og det livs-
bekræftende får plads i hverdagen. Samtidig er det (med mange 
eksempler) et muntert opgør med stilstand, brokkeri, magelighed og pessimisme.

Ejvind Nielsen, kan skrive både: Lærer, teolog, billedkunstner og foredragsholder på sit CV. Han 
har været fagkonsulent ved Aarhus Skolevæsen, og i 25 år var han sognepræst ved Ravnbjergkir-
ken i Aarhus, inden han begyndte at male og lave skulpturer. De sidste mange år, har han holdt 
foredrag over hele landet, med stor livsindsigt og altid med lune og et glimt i øjet.

■ SØNDAG DEN 30, OKTOBER KL. 19.00 I BLÅHØJ KIRKE

AFTENSANG  
medvirken 3 x Folkemusikanter 
Vi holder igen »aftensang«,  
hvor der bliver en masse dejlig musik.

TIL KALENDEREN

■

■
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■ SØNDAG DEN 6. NOVEMBER KL. 14.00 FILSKOV KIRKE
■ SØNDAG DEN 6. NOVEMBER KL. 15.30 BLÅHØJ KIRKE

ALLEHELGENSGUDSTJENESTE
Vi holder Allehelgensgudstjeneste og mindes 
hver især vore kære døde. Der sendes invitatio-
ner ud til pårørende, som har mistet en kær si-
den Allehelgen sidste år. 
Navnene på de afdøde læses højt, og der tæn-
des et lys for hvert navn.
Efter gudstjenesten er der mulighed for at lægge 
en blomst eller tænde et lys på afdødes grav. 

■ TORSDAG DEN 17. NOVEMBER KL. 17.00 I BLÅHØJ KIRKE 

SPAGHETTIGUDSTJENESTE
Vi holder gudstjeneste i børnehøjde.  
Efter gudstjenesten går vi i fakkeloptog ned  
til konfirmandstuen, hvor vi spiser sammen.
Vi slutter kl. 18.30

■ ONSDAG DEN 7. DECEMBER KL 19.30 I FILSKOV KIRKE

JULEKONCERT MED ”DEN UNIKKE TRIO” 
Den »Unikke Trio« består af Tina Siel, som er kendt for sin fløjlsbløde sangstemme 
og sine fine fortolkninger af højtidens salmer og sange. Tine Lilholt, der er et geni 
til at finde ind i fløjtens og musikkens sjæl med flotte improvisationer.  
Og endelig den erfarne pianist Knud-Erik Thrane, der får det hele til at gå op i en 
højere enhed, når han med indføling og smukke harmonier fuldender rammen for 
en smuk julekoncert.

Ved julekoncerten bydes der både på 
traditionelle og nyere julenumre.  
Der bliver tale om henholdsvis sam-
spil samt enkeltstående solistnumre. 
Desuden vil Tine Lilholt som en 
overraskelse give et par numre på 
harpe, som hun også mestrer.

TIL KALENDEREN
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 BLÅHØJKonfirmationKonfirmation
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FILSKOVKonfirmationKonfirmation
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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.

■  DØBTE I BLÅHØJ KIRKE: 
 12/5: Matias Julius Johansen
 22/5: Sabrina Pedersen Karlsen
 11/6: Felix Nicklas Albin Hoffmann

■  VIEDE/VELSIGNEDE I BLÅHØJ KIRKE: 
 6/6:  Anne Kathrine Husum  

Voorwinden og Aleks Husum

■  DØDE/BEGRAVEDE I BLÅHØJ:
 20/3: Helga Sylvia Müller  
 28/5: Jon Nissen
 30/6: Jens Christian Jakobsen
 18/7: Birgit Madsen

■  DØBTE I FILSKOV KIRKE: 
 12/6: Mia Bahnsen Jensen

■  VIEDE/VELSIGNEDE I FILSKOV KIRKE: 
 21/5:  Sabina og Theis  

Moff Hebda Mertz
 4/6: Ditte og Lasse Kliver Sølund

■  DØDE/BEGRAVEDE I FILSKOV: 
 6/4: Ida Marie Hansen 
 9/4: Ester Jenny Anete Vemmelund
 25/5: Astrid Kirstine Simonsen
 13/6: Christian Sørensen Mikkelsen
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DAG: DATO: MØDE:

Fredag 19-08 Opstart,  
Start kl. 18.00  
Husk kød til grillen

hos Lene og Jakob

Torsdag 01-09 Soldatervennestævne  

Torsdag 15-09 Høstfest/familieaften.  
Pizza 
Fællesspisning kl. 18.00

Taler: Katja Aagaard

Torsdag 29-09 IM. Møde med Brian Madsen 

Fredag 07-10 Lovsangsaften Hos Jenny og Hans Peter 
Høgelundvej 44  
7323 Give

Torsdag 27-10 Ydre Missionsaften  
med Promission

Torsdag 03-11 IM. Møde ved Metha Sørensen

Torsdag 17-11 IM. Møde ved Heinrich Pedersen

2014INDRE MISSION
AUGUST

2022

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

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

Der er to studie grupper tilknyttet Filskov 
Indre Mission. Hvis man ønsker at være 
med i sådan en gruppe, kontakt forman-
den 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 NOVEMBER 2022  

skal afleveres primo november 2022 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: 

 7/8:  8. s.e. trinitatis Ingen 10.30

 14/8:  9. s.e. trinitatis 09.00 (Patricia) Ingen

 21/8: 10. s.e. trinitatis 10.30 09.00

 28/8: 11. s.e. trinitatis 09.00 10.30

 4/9: 12. s.e. trinitatis 10.30 Ingen

 6/9: Spaghetti- Ingen 17.00
  gudstjeneste

 11/9: 13. s.e. trinitatis 09.00 10.30 (Høstgudstjeneste)

 18/9: 14. s.e. trinitatis 10.30 (Høstgudstjeneste) 09.00

 25/9: 15. s.e. trinitatis 09.00 (Patricia) Ingen

 2/10: 16. s.e. trinitatis  Ingen 10.30

 9/10: 17. s.e. trinitatis 09.00 10.30 (Familiegudstjeneste)

 16/10: 18. s.e. trinitatis 10.30 Ingen

 23/10: 19. s.e. trinitatis Ingen 09.00 (Patricia) 

 30/10: 20. s.e. trinitatis 19.00 10.30

 6/11: Allehelgen 15.30 14.00

 13/11: 22. s.e. trinitatis Ingen 09.00 (Patricia)

 20/11: Sidste søndag 10.30 Ingen
  i kirkeåret

 27/11: 1. søndag i advent 09.00 10.30

 4/12: 2. søndag i advent 10.30 09.00

Torsdag den 25. august  ..........  kl. 10.15
Torsdag den 29. september  ..  kl. 10.15

Torsdag den 27. oktober  ........  kl. 10.15
Torsdag den 24. november  ...  kl. 10.15

Fredag den 23. december  ......  kl. 14.30


