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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 505 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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KONFIRMATION 
––  2021  ––

BLÅHØJBLÅHØJ 
den 2. maj kl. 10.00

FILSKOVFILSKOV 
den 9. maj kl. 10.00

KON 
FIR 
MA 
 TION

 Vi måtte desværre udskyde forårets konfirmationer pga.  
 corona-situationen. Nu glæder vi os til, at de unge mennesker  

 skal konfirmeres. Det sker: 

■  Blåhøj Kirke  
 den 5. september

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
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■  Filskov Kirke  
 den 6. september

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

Nye konfirmandhold 2020-21begynder først midt i september  – når vi har holdt konfirmation  i Blåhøj og Filskov  den 5. og den 6. september.

KON 
FIR 
MA 

 TION
 Vi måtte desværre udskyde forårets konfirmationer pga.  

 corona-situationen. Nu glæder vi os til, at de unge mennesker  
 skal konfirmeres. Det sker: 
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folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding

Konfirmation
2 0 2 1
Konfirmandtilmelding for nye konfirmander  
skal ske med NemID på Folkekirkens hjemmeside:  

For nye konfirmander og deres forældre er 
der konfirmand-indskrivningsgudstjeneste i 
Filskov og Blåhøj henholdsvis den:

Onsdag den 9. september  
kl. 19.00 i Filskov Kirke
Torsdag den 10. september  
kl. 19.00 i Blåhøj Kirke

Efter gudstjenesten er der i kirken et kort ori-
enteringsmøde om det kommende konfirma- 
tionsforløb, samt praktiske oplysninger.

Første gang der er undervisning er: 
Filskov: Onsdag den 16. september.
Blåhøj:  Torsdag den 17. september

Konfirmationer  2021
Blåhøj: Den 2. maj kl. 10.00 - Blåhøj Kirke

Filskov: Den 9. maj kl. 10.00 - Filskov Kirke
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Konfirmation

EN HILSEN PÅ 
KONFIRMATIONSDAGEN

SOM IKKE BLEV TIL NOGET 
DEN 3. MAJ OG 10.  MAJ 
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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 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.

EFTERÅR
 I BLÅHØJ OG FIL
 VED SONJA KONGSTED

 KAFFE 
OG TE

BAGEFTER

TILBUDDET ER  

GRATIS

BABYSALMESANG  
for 0-12 mdr.

BABYsalmesang  Onsdage kl. 9.30 - 10.15 

Uge 33 d. 12/8: Blåhøj kirke 
Uge 34 d. 19/8: Filskov kirke 
Uge 35 d. 26/8: Blåhøj kirke 
Uge 36 d. 2/9: Filskov kirke
Uge 37 d. 9/9: Blåhøj Kirke 

Uge 39 d. 16/9: Filskov Kirke 
Uge 40 d. 23/10: Blåhøj kirke 
Uge 41: 30/9: Filskov Kirke

Tilmelding til Sonja på 42 36 80 35

Søndag d. 4/10:  
Afslutning Blåhøj 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.

SSÆSON
SKOV KIRKER

MINIsalmesang  Tirsdage kl. 16.15 - 17.00 

Uge 35 d 27/8: Blåhøj Kirke
Uge 36 d. 3/9: Filskov kirke 
(Spaghettigudstjeneste  
 kl. 17.00)
Uge 37 d. 10/9: Blåhøj Kirke
Uge 39 d. 24/9: Filskov Kirke 

Uge 40 d. 1/10: Blåhøj Kirke
Uge 41 d. 8/10: Filskov Kirke
Søndag d. 13/10:     

Tilmelding til Sonja på 42 36 80 35

FRUGT 
OG VAND

BAGEFTER

TILBUDDET ER  

GRATIS

MINISALMESANG  
for 1- til og med 3 år.

Afslutning i Blåhøj kirke kl. 10.30 
med Familiegudstjeneste



·  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

Det har i sandhed været et 
mærkeligt forår. Et forår hvor to 
ord fyldte hele nyhedsbilledet, 
og folks tanker – bekymringer 
og samtaler i al almindelighed: 
»Corona« og »Covid-19«.

 
For at mindske risikoen for smitte lukkede 
Danmark stort set ned: Mange måtte ar-
bejde hjemmefra, da arbejdspladser lukke-
de. Skoler og uddannelsesinstitutioner luk-
kede. Sygehuse og plejehjem blev herme-
tisk lukket for besøgende. Selv kirken luk-
kede – lige med undtagelse af kirkens nød-
beredskab: Dåb, vielser og begravelser –  
men derudover blev gudstjenester aflyst – 
arrangementer og koncerter blev aflyst, 
konfirmationer udskudt. Det er aldrig sket 
før. Vi blev med ét stillet i en helt uvant si-
tuation. Vi plejer at have kontrol. Vi plejer 
at kunne planlægge og regne med, at når 
vi har bestemt os for noget, så vil det også 
ske. Vi ved selvfølgelig godt, at noget kan 
ske, så det bliver anderledes end det vi 
havde tænkt os. Men en så fuldstændig 
forandring, som vi oplevede hen over for-

året, og til dels stadig står i, det vælter vo-
res verdensbillede.
 
Men måske er der en læring til os alle i 
dette - nemlig, at vi ikke har styr på alting. 
Det er måske meget godt at blive mindet 
om, at livet faktisk er skrøbeligt, og selv om 
vi har et godt sundhedsvæsen og et vel-
færdssamfund, så er der alligevel grænser.
 
I Jakobsbrevet kap. 4,13-15 i det Ny Testa-
mente står der: 
Og nu I, som siger: »I dag eller i morgen vil 
vi rejse til den og den by og blive der et år 
og drive handel og tjene penge«. I som 
ikke aner, hvordan jeres liv er i morgen; I 
er jo kun en tåge, som ses en kort tid og 
så svinder bort. I skulle hellere sige: »Hvis 
Herren vil, så skal vi leve og kan gøre det 
eller det«.
 
Man kan kalde det almindelig sundfornuft, 
men jeg tror alligevel, at det er en indsigt vi 
har mistet i vores moderne verden, hvor vi 
plejer at have fuld kontrol.
I gamle dage, der kunne man f.eks. sige: 
»Om Gud vil, så mødes vi i næste uge«. Så-
dan er det nok de færreste, som vil sige el-
ler tænke i dag. Gud er trængt i baggrun-

Da Danmark lukkede ned
en fornemmelse
- mere end
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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

den i vores sekulasirede verden. Vi går ikke 
i det daglige og spekulerer på, at vi er af-
hængige af noget, som er større end os 
selv. – Ja, at vores liv i sidste ende også er 
i Guds hænder og ikke kun vore egne.
 
Hver gang et lille barn – eller et menneske i 
almindelighed bliver døbt, så lyder der 
nogle helt særlige ord til dem ved døbefon-
ten, nemlig de ord, vi kalder »Dåbsbefalin-
gen« (Matt. 28, 20), for dér skænkes vi et 
løfte af Vor Herre selv, at han vil være med 
os alle dage indtil verdens ende. Alle dage! 
– uanset hvor mange der bliver – uanset 
hvordan de bliver og uanset, hvor i verden, 
vores dage fører os hen. Gud vil være sam-
men med os. Altid! I dåben gør Gud os til 
sine børn, og som døbte kan vi kalde Gud 
for vores far, så nært er forholdet til Gud. 
Det er trygt at vide, når vi mister grebet om 
vores virkelighed – når vi ikke har kontrol.
 
På et tidspunkt driver corona-krisen over. 
På et tidspunkt søger vi tilbage til de vante 
rammer og livet går videre – vi slap med 
skrækken ..... Men jeg håber alligevel, at vi 
har lært noget. Vi skal nok ikke forvente, at 
vi skal tilbage til alting som det var før kri-
sen. Enhver krise er nemlig også en mulig-

hed for eftertanke og udvikling. En mulig-
hed for at lægge det bag os, som ikke var 
godt (nok?). En mulighed for forvandling. 
Corona-krisen har gjort det tydeligt for os, 
at, at vi er skrøbelige og udsatte og har 
brug for hinanden. Vi har erfaret, at vi 
hænger sammen – i det nære, og ud over 
hele jorden. Og så skete der faktisk også 
noget meget smukt i løbet af krisen. For 
gennem krisen oplevede vi en fantastisk 
hjælpsomhed mennesker i mellem. Vi har 
set, hvordan nye initiativer har blomstret, 
og hvordan fantasien ingen grænser ken-
der. Og vi har set, at vi kan leve mere enkelt 
og opmærksomt. Vi kan faktisk gøre verden 
til et mere barmhjertigt sted. Nu skal vi til at 
tale om, hvilken verden og fremtid, vi øn-
sker. Gid det er det vi vil tage med os videre 
– når verden igen ligner sig selv.

Karin Engmarksgaard

Da Danmark lukkede ned
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■

ARRANGEMENTER
■ TIRSDAG DEN 1. SEPTEMBER KL. 17.00 I FILSKOV KIRKE

SPAGHETTIGUDSTJENESTE  
FOR FILSKOV OG BLÅHØJ
Hvis retningslinjerne i forhold til corona situationen tillader 
det, er der efter gudstjenesten fællesspisning med pasta  
og kødsauce i missionshuset.
Maden koster 10 kr. for børn og 20 kr. for voksne.

■ FILSKOV ONSDAG DEN 9. SEPTEMBER KL. 19.00
■ BLÅHØJ TORSDAG DEN 10. SEPTEMVER KL. 19.00 

KONFIRMAND- 
INDSKRIVNINGSGUDSTJENESTE
Efter gudstjenesten er der i kirken et kort orienteringsmøde  
om det kommende konfirmationsforløb,  
samt praktiske oplysninger.

■ SØNDAG DEN 13. SEPTEMBER KL. 10.30 I FILSKOV KIRKE
■ SØNDAG DEN 20. SEPTEMBER KL. 10.30 I BLÅHØJ KIRKE  

HØSTGUDSTJENESTER
Der samles ind til Folkekirkens Nødhjælp 
og Kirkens Korshær.
Der er »Høstkaffe« efter begge høstgudstjenester.

■ TIRSDAG DEN 15. SEPTEMBER KL. 19.00
■ ONSDAG DEN 16. SEPTEMBER KL. 19.00 

MENIGHEDSRÅDSVALG
■  Valgforsamling:  

Filskov den 15. september på Filskov Kro

■  Valgforsamling:  
Blåhøj den 16. september i Konfirmandstuen 
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ARRANGEMENTER
■ TORSDAG DEN 24. SEPTEMBER KL. 19.30 I BLÅHØJ PRÆSTEGÅRD

SOGNEAFTEN ANNE DOLMER, SOGNEPRÆST I BRANDE
»I faster Sofies fodspor«
For præcis 100 år siden ankom danske Sofie Dolmer til Indien for at 
arbejde som lægemissionær. Her giftede hun sig med inderen Sund-
ram og blev Achima, bedstemor, i en stor indisk familie. 100 år se-
nere fulgte Anne og Sophie Dolmer i hendes fodspor til Indien. De 
besøgte familie, der stadig kunne huske Sofie og de talte med Inde-
re, de mødte, om tro og kald, om kvindeliv og samfundsliv. Samtidig 
blev det også en »indre rejse« for mor og datter med mange samta-
ler undervejs – både om kultursammenstød og om, hvad det vigtig-
ste ved kristendom er. 
Ved foredraget i Blåhøj Præstegård den 24. september kl. 19.30 kommer de i deres 
foredrag med lyd, fotos og fortælling både omkring Sofies historie og mødet med 
Indien i dag og inddrager også deres egne overvejelser og oplevelser. Anne Dolmer 
er sognepræst i Brande og Sophie er bachelor i nordisk litteratur og religionsvidenskab.

■ TORSDAG DEN 8. OKTOBER KL. 19.30 I BLÅHØJ 

KIRKE KONCERT MED KORDANIA
Vi måtte aflyse forårskoncerten med KorDania pga. 
corona. Nu bliver det i stedet for en efterårskoncert.
Tilsyneladende ubesværet og totalt nærværende, 
med rytmisk præcision samt smittende sangglæde, 
rocker, swinger og improviserer det 35 medlemmer 
store KorDania sig igennem et repertoire bestående 
af salmer og sange, samt internationale hits inden 
for genrerne rock, pop, swing og gospel.
Der garanteres et yderst varieret musikalsk udtryk 
ved koncerterne, det er blevet KorDanias særkende. 
Med sig har de en professionel trio, der på bedste vis akkompagnerer i den rytmi-
ske 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 læreruddannelsen på det traditionsri-
ge seminarium. Koret har eksisteret siden 1999 og dygtige sangere fra en stor del af syd- og Østjyl-
land 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 fortsætter på næste side 〉〉〉〉
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■ TIRSDAG DEN 20. OKTOBER KL. 17.00 I FILSKOV KIRKE

»KIRKEN TIL HVERDAGSBRUG«
Vi holder igen en hverdagsgudstjeneste for 
de voksne. En kort gudstjeneste med ord  
til eftertanke og lidt anderledes musik. 
Vi slutter det hele af  
med en lettere anretning i kirken.  
Vi slutter kl. 18.30

■  SØNDAG DEN 1. NOVEMBER KL. 14.00  
I FILSKOV KIRKE

■  SØNDAG DEN 1. NOVEMBER KL. 15.30  
I BLÅHØJ KIRKE 

ALLEHELGENSGUDSTJENESTE
Vi holder Allehelgensgudstjeneste og mindes 
hver i sær 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 fra prædikestolen, og der tændes et lys for hvert navn. Der er efterfølgen-
de mulighed for at lægge en blomst eller tænde et lys på afdødes grav.

■ SØNDAG DEN 22. NOVEMBER KL. 19.00 I BLÅHØJ KIRKE 

AFTENSANG
Vi holder endnu engang »Aftensang« i 
Blåhøj kirke. 
En aften hvor vi i de nye rammer i Blåhøj 
kirke »rykker sammen«. Ved aftensangen 
tænder vi levende lys, og skaber rum i 
rummet med plads til ro og nærvær.

ARRANGEMENTER
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ARRANGEMENTER
■ TORSDAG DEN 26. NOVEMBER KL. 17.00 I BLÅHØJ KIRKE

SPAGHETTIGUDSTJENESTE  
FOR BLÅHØJ OG FILSKOV
Vi holder gudstjeneste i børnehøjde. Hvis retningslinjerne i 
forhold til corona situationen tillader det, er der efter gudstje-
nesten fællesspisning med pasta og kødsauce i præstegården. 
Maden koster 10 kr. for børn og 20 kr. for voksne. 

■ ONSDAG DEN 9. DECEMBER KL. 19.30 I FILSKOV KIRKE

JULEKONCERT  
MED VOCAL PLEASURE, HERNING
Hernings rytmiske kor, Vocal Pleasure, gæster 
Filskov kirke med en julekoncert.
Koret har slået sit navn grundigt fast som et 
inspirerende og veloplagt rytmisk kor, der når 
ud i mange hjørner af de forskellige kor-gen-
rer. Koret har stor lyst til musikalske udfor-
dringer hvorfor koret af og til henter ny inspi-
ration 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 fan-
sang, som synges/spilles før hver hjemmekamp. 
Til juleprogrammet har Vocal Pleasure valgt et repertoire med amerikanske highlights, danske jule-
sange 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 fin julestem-
ning, og mærke julefreden sænke sig, 
når koret sætter juletonerne an.
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Valgforsamling
FILSKOV SOGN:

Den 15. September kl. 19.00 På filskov kro

BLÅHØJ SOGN:  
Den 16. September kl. 19.00 i  

konfirmandstuen i Blåhøj Præstegård

I 2020 skal der være valg til menighedsrå-
dene rundt omkring i landet. Som noget 
nyt skal menighedsrådene, vælges på en 
valgforsamling, hvor kandidater opstilles 
og vælges.

Der er ca. 1700 Menighedsråd i Danmark, 
og de kaldes også: »Danmarks mest lokale 
Demokrati«. Hvis du har lyst til at stille op 
til menighedsrådsvalget og dermed have 
mulighed for at sætte dit præg på kirkelivet 
og hvilke aktiviteter, arrangementer og 
sogneliv, der skal være, så skal du møde 
op til valgforsamling for Filskov den 15. 
september kl. 19.00 på Filskov Kro og for 
Blåhøj den 16. september kl. 19.00 i Konfir-
mandstuen.  Ved at møde op til Valgfor-

samlingen, 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 menighedsrådet 
blandt de opstillede kandidater, eller ved 
selv at stille op. 
På valgforsamlingen præsenteres kandida-
terne og efterfølgende er der mulighed for 
debat. 

Valget af menighedsrådene foregår ved 
skriftligafstemning mellem kandidaterne, 
og resultatet heraf afgør, hvem der er valgt 
til menighedsrådet. 

Det valgte menighedsråd tiltræder 1. søn-
dag i advent den 29. november 2020.

••  Præsentation af kandidater
••  Debat
•   •   Valget af menighedsråd foregår ved 

skriftlig afstemning mellem kandidater
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••  Præsentation af kandidater
••  Debat
•   •   Valget af menighedsråd foregår ved 

skriftlig afstemning mellem kandidater

I våbenhuset ligger der vejkirke-
brochure, der kan man bl.a. læse følg-
ende om Filskov Kirke: 
Filskov Kirke, Omme Landevej 5, 7200 
Grindsted. Kirken er restaureret i 1971 
og igen i 1997. Særligt bemærkelses-
værdig er glasmosaikken »Skabelsen« 
af Svend Linstow i korets østvæg.
Det gamle inventar blev fjernet ved re-
staureringen i 1971, men kan ses i et 
»museum« i tårnværelset. 
Hele året alle dage fra kl. 8:00-16:00.

I Danmark er der over 2000 kirker. Nogle 
er næsten 1000 år gamle, andre er nye. 
Mange – men ikke alle – er åbne for besø-
gende. 
Filskov Kirke er kommet med ind under 
det, som kaldes »vejkirker« dvs. kirker, som 
står åbne for besøgende. Filskov kirke er li-
geledes at finde i brochuren over vejkirker.

I kirken kan du ... 
•  sidde i stilhed, tænke, bede en bøn,  

læse i den bibel eller salmebog,  
som findes i kirken 

•  opleve kirkens kunst, symboler,  
arkitektur og historie 

•  tænde et lys, hvis der er en lysglobe  
el. lign 

•  deltage i gudstjenester, andagter  
og koncerter 

•  tage kirkeblade og evt. andet fremlagt 
materiale. 

Bemærk: Kirken kan være lukkede for be-
søgende pga. bryllup, begravelse, ferie og 
helligdage og for tiden pga corona.

VEJKIRKER
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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.

■  DØDE/BEGRAVEDE I BLÅHØJ:
 20/3: Ruth Elisabeth Iversen
 24/3: Johannes Enevold Pedersen
 9/6: Anne Romvig Jensen

■  DØBTE I FILSKOV KIRKE: 
 21/5:  Sussi Joannessardottir i Innistovu 

Vestergård Jensen
 1/7: Felix Møller Risager

■  VIEDE/VELSIGNEDE I FILSKOV KIRKE: 
 21/5:  Sussi Joannessardottir i Innistovu 

Vestergård Jensen  
og Peter Vestergård Jensen

 8/8:  Lene Kemph Mortensen  
og Bo Skaarup Mortensen

■  DØDE/BEGRAVEDE I FILSKOV: 
 25/3: Oluf Henry Jensen
 23/4: Hans Rud Jensen
 1/5: Rasmus Henry Pedersen
 1/5: Elly Pedersen
 17/5: Hans Peter Møller.
 26/6: Inge Margrethe Mikkelsen
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DAG: DATO: MØDE:

Fredag 14/08 Vi mødes over en tændt grill. 
Medbring selv kød til grillen, 
drikkevare og service.

Torsdag 20/08 Møde Ved Poul Erik Hansen,  
Løsning

Torsdag 03/09 Soldatervennerstævne  
+ Generalforsamling

 

Torsdag 17/09 Høstfest 
Indsamling til IM

Ved Flemming  
Harpøth Møller

Lørdag 22/09 Udendørs vedligehold  
af missionshuset. Kl. 09:30
Kom og hjælp med maler-
arbejde og andet vedlige-
hold. 
Medbring egen værktøj.

Tirsdag 22/09 Bække IM inviterer til  
Kredsmøde kl. 19:30

Ved forstander Robert Bladt, 
Børkop Højskole

Torsdag 08/10 Familieaften arrangeret af 
IM - Fællesspisning kl. 18:00
Mødestart kl. 19:00

Ved Rudolf Larsen,  
Konsulent i DFS

Torsdag 22/10 En aften med Ydermission  
som tema

Ved Reidar Puggaard Poulsen, 
Missionskonsulent i LM

Torsdag 05/11 Møde Ved Thomas Bjerg Mikkelsen, 
Fakultetsleder,  
Menighedsfakultetet

Torsdag 19/11 Møde Ved Henning Hansen, Give. 
Fritidsforkynder i IM

2014INDRE MISSION
AUGUST 

2020

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER 

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 NOVEMBER 2020  

skal afleveres primo november 2020 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.

 16/8: 10. s. e. trinitatis 09.00 10.30
 23/8: 11. s. e. trinitatis Ingen 09.00 (Jacqueline M. Thiesen)

 30/8: 12. s.e. trinitatis 09.00 (Jacqueline M. Thiesen) Ingen
 1/9: Spaghetti- Ingen 17.00 (Spaghettigudstjeneste)

  gudstjeneste
 5/9: Konfirmation  10.00 Ingen
 6/9: Konfirmation Ingen 10.00
 9/9: Konfirmandindskriv- Ingen 19.00 (Konfirmand-indskriv.)

  ningsgudstjeneste
 10/9: Konfirmandindskriv- 19.00 (Konfirmand-indskriv.) Ingen
  ningsgudstjeneste
 13/9: 14. s. e. trinitatis 09.00 10.30 (Høstgudstjeneste)

 20/9: 15. s. e. trinitatis 10.30 (Høstgudstjeneste) 9.00
 27/9: 16. s. e. trinitatis 09.00 (Jacqueline M. Thiesen) Ingen
 4/10: 17. s. e. trinitatis 10.30 (Familiegudstjeneste) 09.00
 11/10: 18. s.e. trinitatis 09.00 10.30
 18/10: 19. s. e. trinitatis 10.30 Ingen
 20/10: Kirken til Ingen 17.00 (Kirken til hverdagsbrug)

  Hverdagsbrug
 25/10: 20. s. e. trinitatis 09.00 10.30
 1/11: Allehelgenssøndag 15.30 14.00
 8/11: 22. s. e. trinitatis Ingen 09.00 (Jacqueline M. Thiesen)

 15/11: 23. s. e. trinitatis 10.30 19.30
 22/11: Sidste søndag  19.00 (Aftensang) 10.30
  i kirkeåret  
 26/11: Spaghetti- 17.00 (Spaghettigudstjeneste) Ingen
  gudstjeneste
 29/11: 1. søndag i advent 10.30 09.00
 6/12: 2. søndag i advent 09.00 (Jacqueline M. Thiesen) Ingen


