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Kirken – bygget af levende sten ...
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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 
Anne Dahl Stougaard tlf. 2532-7687
anne.dahl.stou@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 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:HVAD GØR JEG VED:
Fødsel – navn/dåb – navneændring – vielse – dødsfald
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■ Blåhøj Kirke  

1. Frederik Zacho Graversen,
 Mosevej 10, Blåhøj, 7330 Brande.

2. Ida Ingrid Vestergaard,
 Sdr. Ommevej 159, Blåhøj, 7330 Brande

3. Karl Skou
 Sdr. Ommevej 42, Blåhøj, 7330 Brande

4. Kasper Jøker Trachsel
 Præstegårdsvej 9, Blåhøj, 7330 Brande

5. Kris Jæger Faartoft
 Nørrevang 11, Blåhøj, 7330 Brande

6. Mads Peter Haubjerg 
 Stakrogevej 4, Blåhøj, 7330 Brande

7. Noah Bruhn
 Blåhøj Stationsvej 19, Blåhøj, 7330 Brande

8. Rasmus Borum Nielsen Bruun
 Engebækvej 71, Blåhøj, 7330 Brande

9. Sandra Emmy Christiansen
 Barslundvej 5, 6933 Kibæk

10. Sebastian Dahl Klit
 Hallundbækvej 3, Blåhøj 7330 Brande

11. Silas Simonsen
 Blåhøj Tværvej 8, Blåhøj, 7330 Brande

KON 
FIR 
MA 
 TION

KON 
FIR 
 MA 
 TION

KONFIRMATION 

2021
BLÅHØJ  

den 2. maj 
kl. 10.00

FILSKOV  
den 9. maj 
kl. 10.00

■10 ■9 ■8■11

KONFIRMATION UDSKUDT 

NY DATO FØLGER
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■ Filskov Kirke  

1. Frederik Buhl
 Blåhøjvej 9, Filskov, 7200 Grindsted

2. Freja Søndergaard Pedersen
 Nørager 55, 7260 Sdr. Omme

3. Hannah Hjøllund Søgaard
 Klausholmsvej 5, Filskov, 7200 Grindsted

4. Jeppe Lundsgaard Lauridsen
 Stationsvej 13A, Filskov, 7200 Grindsted

5. Julie Arnberg Kristensen
 Kærtoften 7, Filskov, 7200 Grindsted

6. Lucas Dyrehauge Christiansen
 Tingvejen 443, Filskov, 7200 Grindsted

7. Karoline Fjord Winther
 Fiskerivej 8, Filskov, 7200 Grindsted

8. Nicolaj Rønhoff Brink
 Trædemarksvej 5, Filskov, 7200 Grindsted

9. Sebastian Müller Madsen
 Amtsvejen 20, Filskov, 7200 Grindsted

10. Sofia Hansen Kristensen
 Fiskerivej 8, Filskov, 7200 Grindsted

■7

■6

■5

■4

■3

■2

■1

■7

■6

■5

■4

■3

■2

■1

■8 ■9 ■10

KONFIRMATION UDSKUDT 

NY DATO FØLGER
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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

Jeg kan huske den fra min 
skoletid, glæden ved at tage 
et helt nyt kladdehæfte i 
brug. Især hvis det var til at 
skrive ord i – men tal kunne 
også gå an. Det var den nye 
begyndelse, der var noget 
ganske særligt ved. Fornem-
melsen af at begynde på ikke 
bare et ubeskrevet blad, men et helt ube-
skrevet hæfte, gjorde mig fornøjet, forvent-
ningsfuld, fuld af gode forsætter om at 
skrive pænt og ensartet og ikke få omsla-
get smudset og krøllet og malet over af 
kruseduller og popidolers navne. Lige nu 
og her er det ligegyldigt, hvordan det så 

hver eneste gang 
gik, når 

kladdehæftet havde været i 
brug i - forekommer det mig - 
ganske kort tid. Det er påskefor-
nemmelsen, jeg er ude efter at 
indfange. 

Den første dag i ugen. Alle fire di-
sciple fortæller, at påskemorgen, da 
kvinderne går ud til graven, som de fin-
der tom – det er den første dag i ugen. Vi 
er så vant til at tænke søndag som den 
sidste dag i ugen. Lørdag-søndag er week-
end, ugens afslutning. Men jødernes sab-
bat, hviledagen, den syvende dag, var lør-
dag. For skabelsens morgen, den første 
dag overhovedet, det var en søndag.

 
Og det var på en søndag, at livet blev til 

igen, på tredjedagen fra og med lang-
fredag. Derfor holder vi kristne – i 

princippet – hviledag, en glæ-
dens dag, om søndagen i 

stedet for om lørda-
gen. I stedet for at 
hvile os og glæde 
os som belønning 
efter ugens strabad-

  Påskefornemmelsen 

en fornemmelse
- mere end

 PRÆSTENS  S IDE  ·  PRÆSTENS  S IDE  ·  PRÆSTENS  S IDE  ·  PRÆSTENS  S IDE  ·  PRÆSTENS  S IDE  6



·  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

ser, så får vi sådan en dag, FØR vi har 
fortjent den. Det er helt grundlæg-
gende for kristendommen: at vi får 
uden at have fortjent.

Den første dag i ugen. Det dufter jo 
langt væk af friskhed, af mulighed, af 
skønhed. Det var nu ikke i den stemning, 
disciplene var forsamlede den allerførste 
påskedag. De troede, at det sidste blad i 
bogen var vendt.

Kladdehæftet kunne kasseres, slænges 
hen i en krog. Laset, trampet på, fuldt af 
røde streger: Vi troede, han
var frelseren … I troede forkert. Vi havde 
håbet … Til grin. Vi opgav alt for at følge 
ham … skam jer!

Gennem skuffelsens, håbløshedens og 
skammens lukkede døre kommer 

den opstandne til dem med orde-
ne: ”Fred være med jer.” Og han 

blæser ånde i dem, så de ikke 
bare selv får, men også kan 

være med til at give andre 
nye begyndelser. At vi skal 

møde skuffelser, at vi skal 
miste, og at vi også selv 

en dag skal dø, skal 
ikke få os til at vende 

os væk fra livet.  
Jesus gik ikke 

bare ind i døden 
for at kunne 

møde os der. 

Han gik igennem den og så mange andre 
lukkede døre for at kunne møde os i livet. 
For at slå følge med os, os som stadig og 
hele tiden er på vej.

Også i vores tvivl og vantro og krav om 
håndfaste beviser lyder hans ”Fred være 
med jer.” Vi hører det bl.a. før vi rejser os 
fra nadverbordet. ”Fred være med jer! ” I 
det ligger der et løfte om, at han ikke kig-
ger bagud på alt det, som er mislykkedes 
for os, alt det som er forkert, og som vi 
har fortrudt. Der rynkes ikke bryn og løf-
tes ikke pegefingre, sættes ikke røde stre-
ger i vores plettede, krøllede, misbrugte 
liv. Det mørke og svære er forbi. Natten 
er forbi. 

Det er den første dag i ugen, fuld af nye, 
friske muligheder. Værsgo – prøv igen! 
Hvad kan det andet end at fylde os  
med gode forsætter om at passe bedre på 
det nu?

Glædelig påske!
Af sognepræst  

Solvej Paabøl Andersen,  Billund

  Påskefornemmelsen 

en fornemmelse
- mere end
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AFTENSANG ALLETIDERS HISTORIE

DE NI LÆSNINGER

JULEKONCERT



ALLETIDERS HISTORIE

DE NI LÆSNINGER

KONFIRMANDER

KIRKEN TIL 
HVERDAGSBRUG



■
■ TIRSDAG/ONSDAG DEN 12./13. MAJ -  TIRSDAG/ONSDAG DEN 15./16. SEPTEMBER

MENIGHEDSRÅDSVALG
Offentlige orienteringsmøde: 
Blåhøj den 12. maj kl. 19.00, Blåhøj konfirmandstue 
Offentlige orienteringsmøde: 
Filskov den 13. maj kl. 19.00, Filskov Kro
Valgforsamling: Filskov den 15. september kl. 19.00 på Filskov Kro
Valgforsamling: Blåhøj den 16. september kl. 19.00 i Konfirmandstuen

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

FORÅRSKONCERT
MED KORDANIA
Tilsyneladende ubesværet og 
totalt nærværende, med ryt-
misk præcision samt smittende 
sangglæde, rocker, swinger og 
improviserer det 35 medlem-
mer store KorDania sig igen-
nem et repertoire bestående af 
salmer og sange, samt interna-
tionale hits inden for genrerne 
rock, pop, swing og gospel.

Der garanteres et yderst varieret musikalsk udtryk ved koncerterne, det er ble-
vet KorDanias særkende. Med sig har de en professionel trio, der på bedste vis 
akkompagnerer i den rytmiske del. Koret brillerer med en variation i genrer og 
besætning, der viser korets spændvidde og overskud af blændende solister fra 
egne rækker.

KorDania har base i Jelling og er oprindeligt opstået omkring læreruddannel-
sen 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.

ARRANGEMENTER
NB:  Med forbehold for ændringer  

i forhold til situationen med corona-virus.
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■

ARRANGEMENTER
■ MANDAG DEN 8. JUNI 

SOGNEUDFLUGT FOR BLÅHØJ OG FILSKOV SOGNE
UDFLUGTEN GÅR I ÅR TIL BALLUM, DIGEGREVENS GÅRD OG SCHACKENBORG

Vi kører til Ballum, hvor vi mødes med vores guide, som kører med os en tur i bussen 
og fortæller om det han kalder: ”Spor i Marsken”. Det dækker over alt fra marskbønder-
nes vilkår, kulturhistorie, lokalsamfundet og ballumprojektet. 

Den Gamle Digegreves Gård
- er stuehuset til den oprindelige firelængede gård bygget i 1857. Navnet 
henviser til at gårdens seneste beboer og hans far før ham havde titel af Di-
gegreve. Digegreven er formand for Digelaget, som er ansvarlig for pasning 
af diget. Stuehuset med forhave blev i 2005 restaureret med respekt for den 
oprindelige stil, som stort set er bibeholdt. I disse historiske rammer kan 
man falde til ro og fornemme eller fordybe sig i stedets og egnens historie og planlægge ture i den 
storslåede sønderjyske natur.

Vi vil også besøge Ballum Kirke 
Ballum kirke er usædvanlig stor, og ligger i Ballum sogns nordvestlige del. 
Den store kirkegård hegnes af kampestensdiger, der flere steder i syd og 
vest er brudt af bebyggelse fra ældre tid. Foruden mindre åbninger i syd og 
nord findes der tre murede portaler, som danner adgangsvejene til kirke- og 
kirkegård. Kirken består af apsis, kor og skib fra romansk tid, med et sengo-
tisk tårn og sakristi samt renæssance våbenhus (fungerer i dag som kapel) 
på kirkens nordside. Kirken, der er bygget dels af tufsten og dels af tegl, 

fremtræder hvidkalket med undtagelse af tårnet, der er af røde teglsten. Tagene er alle tækket med 
bly. Tårnet har en højde på 104 fod eller ca. 31 meter.

Efter rundvisningen besøger vi Den Gamle Digegreves Gård, hvor vi nyder middagsmaden.

Schackenborg Slot
Vi kører til Møgeltønder, hvor vi skal besøge Schackenborg Slot.
Vi får en rundvisning inde på slottet guiden fortæller blandt andet om slottets 
og stedets historie, om feltherren og nationalhelten Hans Schack, som bygge-
de slottet, om slottets beboere gennemtiden, kongehuset og guldfundene ved 
Gallehus. 
Når du træder ind på slotspladsen på Schackenborg Slot eller går en tur i den 
smukke slotspark, går du i fodspor, der strækker sig tusind år tilbage i tiden 
og måske endnu længere. Her regerede engang den magtfulde Ribebisp på 
den første borg, Møgeltønderhus, og her byggede en national krigshelt sit slot. I 11 generationer 
beboede hans efterkommere, den fornemme og indflydelsesrige Schack-slægt, Schackenborg, før 
slottet i 1978 atter vendte tilbage til det danske Kongehus enestående.

På turen hjemad nyder vi eftermiddagskaffen i bussen.

Afgang:     Kl. 8.00 – Filskov Kirke   Kl. 08:15 – Blåhøj Kirke 
Kl. 18.00 – Ca. forventet hjemkomst  Deltagerpris: 250 kr. pr pers.

Tilmelding senest den 1. juni til: Karin Engmarksgaard på tlf. 75 34 50 61

Fortsætter på næste side 〉〉〉〉
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■

■ SØNDAG DEN 14. JUNI KL. 14.00 I PRÆSTEGÅRDSHAVEN 

SOMMERFEST
I SAMARBEJDE MED BETANIA, BLÅHØJ OG FILSKOV SOGNE

LISE PETERSEN OG BAND  
MED BØRNEKONCERTEN: ”GRØN SOM EN ABE”
Sidst Lise Petersen var i Blåhøj, var det med den skønne 
jule koncert-forestillingen: ”Alletiders Historie”
Nu gæster de os igen.  
Denne gang med den medrivende og humørfyldte 
børnekoncert: ”Grøn som en Abe”. 
Med elguitar, trommer, kontrabas og keyboard, bliver 
”sømmet trykket i bund”, når Lise Petersen tager os 
gennem et skønt sangunivers med både kristne og an-
dre børnesange, alt sammen med Gud i centrum, som 

alt det gode og skønne 
kommer fra. 

Både Morten Patrzalek og 
Karin Engmarksgaard 
medvirker i ”børne-gudstjeneste-koncerten”. 

Sommerfesten foregår traditionen tro i præstegårdsha-
ven med telt, softice og kæmpekagebord.

■ TORSDAG DEN 25. JUNI KL. 14.30 I FILSKOV KIRKE

GUDSTJENESTE MED ALTERGANG  
FOR FILSKOV FRIPLEJEHJEM OG PENSIONISTER

I samarbejde med Filskov Friplejehjem afhol-
des der en gudstjeneste i Filskov kirke for alle 
beboere på Fri Plejehjemmet, samt alle interes-
serede pensionister i Filskov.

Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådet på 
en kop kaffe på Friplejehjemmet.

ARRANGEMENTER
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I 2020 skal der være valg til menighedsrå-
dene rundt omkring i landet. 
Som noget nyt skal menighedsrådene,  
vælges på en valgforsamling, hvor kandi-
dater opstilles og vælges.
Forud for valgforsamlingen afholder menig-
hedsrådene et orienteringsmøde. Begge 
møder er offentlig og alle er velkomne. Sæt 
allerede kryds i kalenderen nu, så du kan 
være med til at sætte dit præg på Danmarks 
mest lokale demokrati: Menighedsrådet.

Hvis du er nysgerrig på, hvad menigheds-
rådene laver i Blåhøj og Filskov sogne, 
hvilke aktiviteter, og arrangementer, de har 
sat i gang, eller hvis du kunne tænke dig at 
vide, hvordan du kan stille op til menig-
hedsrådsvalget, så skal du møde op til det 
offentlige orienteringsmøde: Blåhøj den 12. 
maj kl. 19.00, Blåhøj konfirmandstue og Fil-
skov den 13. maj kl. 19.00, Filskov Kro.
På dette møde vil det lokale menighedsråd 
fortælle om, hvad de har lavet i de forløb-

Nye »toner« 
i Blåhøj og Filskov

Som en forsøgsordning vil der fremover 
ske nogle små ændringer i søndagens 
gudstjenester i Blåhøj og Filskov Kirker. 
Det er besluttet, at vi fremover i en perio-
de 'siger' trosbekendelsen ved gudstjene-
sterne efterfulgt af vers 7 i DDS 123 (Lad 
verden ej med alt sin magt).
Ligeledes er det besluttet at meddelelser/
bekendtgørelser forsøgsvis flyttes fra 
prædikestolen efter prædiken til umiddel-
bart før udgangsbønnen.
 Karin Engmarksgaard

ne fire år. Derudover vil du høre om me-
nighedsrådets kommende opgaver, og om 
hvor mange kandidater, der skal vælges til 
menighedsrådet, samt datoer og regler for 
valgforsamlingen, hvor det nye menig-
hedsråd skal vælges.

Ved at møde op til valgforsamling for Fil-
skov den 15. september kl. 19.00 på Fil-
skov Kro og for Blåhøj den 16. september 
kl. 19.00 i Konfirmandstuen, er du med til 
at vælge retningen for kirkens arbejde i dit 
sogn. Det er du ved at være med til at 
vælge, hvem der skal sidde i menighedsrå-
det blandt de opstillede kandidater, eller 
ved selv at stille op. På valgforsamlingen 
præsenteres kandidaterne og efterfølgende 
er der mulighed for debat. Valget af me-
nighedsrådene foregår ved skriftligafstem-
ning mellem kandidaterne, og resultatet 
heraf afgør, hvem der er valgt til menig-
hedsrådet.

Det valgte menighedsråd tiltræder 1. søn-
dag i advent den 29. november 2020.
Vi glæder os til at se jer den 12.  og 13.maj 
i hhv. Blåhøj og Filskov, hvor menighedsrå-
dene er værter for kaffe med kage. 

MENIGHEDSRÅDSVALG
KORT OM MENIGHEDSRÅDSVALGET 2020
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KIRKELIGE HANDLINGER

SIDEN SIDST
KIRKELIGE HANDLINGER

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: 
 12/1: Huxi Nygaard Rahbek
 1/3: Uma Hedegaard Hartkopf

■  DØDE/BEGRAVEDE I BLÅHØJ:
 11/1: Lene Vestergaard Madsen
 7/3: Anna Johanne Thomsen

■  DØBTE I FILSKOV KIRKE: 
 24/11: Carlo Krzysztof Lech
 24/11: Freja Johanne Meldgaard Rahbek
 1/12: Milo Bredal Jespersen
 5/1: Harald Walther Tolmose

■  DØDE/BEGRAVEDE I FILSKOV: 
 3/12: Ruth Egebæk
 22/12: Birthe Leerbech
 12/1: Bent Bredvig Sandfeld
 15/1: Martha Vesterager
 17/1: Helga Marie Blohm
 23/1: Gerda Marie Møller
 7/3: Anna Johanne Thomsen
 8/3: Leo Skaarup Mortensen
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DAG: DATO: MØDE:
Torsdag 02-04 Soldatervennerstævne Ved Ruth Brik Christensen, 

Kølkær.  
Tidligere medarbejder og 
udsendt for Soldatermission

Torsdag 16-04 Familieaften v. Børneklubben 
Med spisning  
(Mad ved børneklubben)

Ved Brian Thorø

Torsdag 30-04 Møde Ved Heri Elttør

Onsdag 13-05 Kredsmøde i Grindsted kl. 19:30
Emne: "Isak"

Ved sognepræst  
Henrik Vejlgaard Kristensen, 
Varde

Torsdag 14-05 Møde 
Indsamling til IM på landsplan 
(Årsgave)

Ved Sprint Aagaard  
Korsholm, Undervisnings-
konsulent i Indre Mission  
og præst i IM-frimenigheden 
Broen

Torsdag 28-05 Møde Ved Thomas Frovin Kristen-
sen, Projektleder i Areopagos

Fre - Søn 05-06 Indre Missions årsmødefestival  
d. 5/6 til d. 7/6  
på Mørkholt Strand Camping

Torsdag 11-06 Møde Ved Holger Haldrup,  
Sognepræst

Fredag 26-06 Udflugt eller Sommerfest 
Start kl. 18:00.

Mere info kommer.

Fredag 14-08 IM opstart Kl. 18:30 
Vi mødes over en tændt grill  
med medbragt mad

hos Lene og Jakob,  
Diagonalvejen 106,  
7323 Give

2014INDRE MISSION
APRIL 

2020

MAJ

JUNI

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

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

REDAKTION

GUDSTJENESTER PÅ FILSKOV FRIPLEJEHJEM: 

 5/4: Palmesøndag 10.30 09.00
 9/4: Skærtorsdag 17.00 10.30
 10/4: Langfredag 10.30 09.00
 12/4: Påskedag 09.00 10.30
 13/4: 2. påskedag 10.00 Ingen
 19/4: 1. s.e. påske Ingen 09.00 (Jacqueline M. Thiesen)

 26/4: 2. s.e. påske 16.00 Forårskoncert KorDania 10.30
 3/5: Konfirmation 10.00 Ingen
 8/5: Storebededag 09.00 10.30
 10/5: Konfirmation Ingen  10.00
 17/5: 5. s.e. påske 10.30 Ingen
 21/5: Kristi Himmelfart 09.00 10.30
 24/5: 6. s.e. påske Ingen  09.00(Jacqueline M. Thiesen)

 31/5: Pinsedag 09.00  10.30
 1/6: 2. pinsedag 10.00 Ingen
 6/6:  Ingen Viaduktgudstjeneste
 7/6: Trinitatis 09.00 10.30
 14/6: 1. s.e. trinitatis 14.00 Sommerfest  Ingen
 21/6: 2. s.e. trinitatis 09.00 10.30 
 28/6: 3. s.e. trinitatis Ingen 09.00(Jacqueline M. Thiesen)

 5/7: 4. s.e. trinitatis 10.30 Ingen
 12/7: 5. s.e. trinitatis Ingen 10.30
 19/7: 6. s.e. trinitatis 10.30 Ingen
 26/7: 7. s.e. trinitatis Ingen 09.00(Jacqueline M. Thiesen)

 2/8: 8. s.e. trinitatis 09.00(Jacqueline M. Thiesen) Ingen
 9/8: 9. s.e. trinitatis Ingen 09.00(Jacqueline M. Thiesen)

Torsdag den 30. april  ................  kl. 10.15
Torsdag den 7. maj  ..................  kl. 10.15
Torsdag den 25. juni  .................  kl. 14.30

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

Juli måned  .......................................  Ingen
Torsdag den 20. august  ..........  kl. 10.15

NB:  
Med forbehold for 

ændringer i forhold til 

situationen med  

corona-virus.

KONFIRMATION  
UDSKUDT

KONFIRMATION  
UDSAT


