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Sonja Kongsted
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Blåhøj Kirkegård
Marianne Groth Hansen
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Britt Hygum Pedersen
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Jan Hove Nielsen
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Følg også med på: Blåhøj kirkes
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Følg også med på: Filskov kirkes

HVAD GØR JEG VED:
Fødsel – navn/dåb – navneændring – vielse – dødsfald

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 forældrene 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 faderskabssag.
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 sognepræsten 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 myndighed (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 forældremyndigheden over det barn, du ansøger om navneændring 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 imødekommes eller ej.
Navneændring på bryllupsdagen – Gratis
Du kan søge om at ændre dit navn på bryllupsdagen, således at du og din ægtefælle får navnefællesskab 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. Dødsanmeldelsen 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 medmindre 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 anmeldelser, kan blanketter hentes via siden:
www.personregistrering.dk eller kom
til kirkekontoret, så printer vi en ud til dig.
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KONFIRMATION
■ Blåhøj Kirke

LØRDAG DEN 21. AUGUST
KL. 10.00

1.	Christian Birk Holm Christensen
Engebækgårdvej 1, 7260 Sdr.Omme
2.	Julie Lundhede Christensen
Blåhøj Stationsvej 29, Blåhøj, 7330 Brande

■
1

■ Filskov Kirke

SØNDAG DEN 8. AUGUST
KL. 12.00

1.	Malthe Christensen
Hovedgaden 38B, 7260 Sdr. Omme

1
■

4

2
■

3.	Signora Karoline Goth
Sdr. Ommevej 119, Blåhøj, 7330 Brande
4.	Silje Moesby Ovesen
Risbjergvej 51, 7330 Brande
5.	Sylvester Thorning Mathiasen
Blåhøj Kirkevej 36, Blåhøj, 7330 Brande

3
■

4
■

5
■

N
1
■

■ Filskov Kirke
SØNDAG DEN 22. AUGUST KL. 10.00
1.	Carla Wisler Eriksen
Gyvelvænget 20, Filskov, 7200 Grindsted
2.	Josefine Rødtness Junge
Brunbjergvej 68, Filskov, 7200 Grindsted
3.	Karoline Østergaard
Kirkehusvej 15, Filskov, 7200 Grindsted
4.	Lau Kousgaard Laursen
Blåhøjvej 27, Filskov, 7200 Grindsted

2
■

5.	Marius Ørskov Thomsen
Stationsvej 6, Filskov, 7200 Grindsted
6.	Mathias Hjøllund Søgaard
Klausholmsvej 5, Filskov, 7200 Grindsted

■
3

7.	Mathilde Lund Røndbjerg
Øgelundvej 102, Øgelund, 7323 Give
8.	Nana Elvira Greve
Blåhøj Skolevej 3, Blåhøj 7330 Brande

4
■

9.	Nicklas Nørgaard Nissen
Toften 24, Filskov, 7200 Grindsted
10. N
 iels Peter Boye Jensen
Diagonalvejen 132, 7323 Give

5
■

6
■

7
■

8
■

9
■

10
■
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KONFIR
2022
MATION
KONFIRMATION

Konfirmandtilmelding for nye konfirmander
skal ske med NemID på Folkekirkens hjemmeside:
folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding
For nye konfirmander og deres forældre
er der konfirmandindskrivningsgudstjeneste i Filskov og Blåhøj hhv.:

Onsdag den 1. september
Kl. 19.00 i Filskov Kirke

Torsdag den 2. september
Kl. 19.00 i Blåhøj Kirke

Efter gudstjenesten er der i kirken et kort orienteringsmøde
om den kommende konfirmationsforberedelse.
Første gang der er undervisning er:

Filskov: Onsdag den 8. september
Blåhøj: Torsdag den 9. september

KONFIRMATIONSDAG 2022

BLÅHØJ:

den 1. maj kl. 10.00
i Blåhøj kirke

FILSKOV:

den 8. maj kl. 10.00
i Filskov kirke
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BABYSALMESANG

7

EFTERÅR

I BLÅHØJ OG FILS
VED SONJA KONGSTED

BABYSALMESANG
for 0-12 mdr.
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 sanseoplevelse 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 pusterum fra hverdagen fyldt med nærvær.

BABYsalmesang Tirsdage kl. 9.30 - 10.15
Tirsdag d. 17. aug.: Blåhøj kirke
Tirsdag d. 24. aug.: Filskov kirke
Tirsdag d. 31. aug: Blåhøj kirke
Tirsdag d. 7. sept.: Filskov kirke
Tirsdag d. 14. sept.: Blåhøj kirke
Tirsdag d. 21. sept.: Filskov kirke

Tirsdag d. 28. sept.: Blåhøj kirke
Tirsdag d. 5. okt.: Filskov kirke
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DET ER

GRATIS

KAFFE
OG TE
BAGEFTER

AFSLUTNING I FILSKOV KIRKE
Søndag d. 10. oktober kl. 10.30:
Familiegudstjeneste

Tilmelding til Sonja på 42 36 80 35

TILBUD

SSÆSON

SKOV KIRKER
VED SONJA KONGSTED

REGINA MADSEN MED PÅ KLAVER

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.

MINIsalmesang Tirsdage kl. 16.15 - 17.00
Tirsdag d. 31. aug.: Blåhøj kirke
Tirsdag d. 7. sept. kl. 17.00:
Spagetttigudstj. i Filskov kirke
Tirsdag d. 14. sept.: Blåhøj kirke
Tirsdag d. 21. sept.: Filskov kirke
Tirsdag d. 28. sept.: Blåhøj kirke

Tirsdag d. 5. okt.: Filskov kirke

TILBUD

DET ER

GRATIS

FRUGT
OG VAND
BAGEFTER

AFSLUTNING I FILSKOV KIRKE
Søndag d. 10. oktober kl. 10.30:
Familiegudstjeneste

Tilmelding til Sonja på 42 36 80 35
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I november 2020 udkom den nye udgave af Højskolesangbogen. Vi har en enestående sang og salmeskat i
hhv. Salmebogen – og i Højskolesangbogen, og nu er
sidstnævnte kommet i en 19. udgave.
Fællessang er en del af vores tradition. Ja,
mere end det: ”Hjertesproget er vers og
sang”, skrev digteren Kai Hoffmann i sangen ”Den danske sang”. Det, vi synger, går
til hjertet – og kommer fra hjertet. Det er
fantastisk, at vi i Danmark har én fælles
sangbog (og en masse andre), som virkelig
bliver brugt. Det samme gælder for salmebogen. Vi har en fælles salmebog – og så
alle de andre salmer.
I Højskolesangbogen er både de sange, jeg
holder af – og dem, jeg ikke kender (og
endda også nogle stykker, jeg slet ikke bryder mig om). Sådan skal det være. Vi skal
synge både gammelt og nyt.
Jørgen Carlsen, tidligere højskoleforstander
ved Thestrup Højskole, siger: ”Når man redigerer Højskolesangbogen, er kunststykket at kombinere det gode gamle med det
gode nye. Det er vigtigt at dyrke de gode
sange – gamle eller nye. Ikke for kulturarvens skyld, men for livets skyld”. Han adva-
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rer mod at gøre Højskolesangbogen til ”et
åndeligt frilandsmuseum eller konservativ
nostalgi. Den skal være udtryk for lyslevende og vågen kultur.” Højskolesangbogen
rummer sange og salmer, som har formet
os, og som får os til at føle, at vi hører til
og hører sammen.
Der er de sange, der rækker ud over vores
tid, de historiske: Sange, der minder os om
det liv på landet, de fleste af os er rundet
af.
Vi synger glad ”Nu er det længe siden”–
også selv om ingen i dag husker høsten på
den måde. De danske sange knytter os til
tiden og menneskene før os. Der er sange,
der rækker ud over vores sted.
Der er hjemstavnssange, der minder os
om, hvor vi kom fra. Vi synger en række
danske sange, som vi føler os hjemme i.
Allerede den første højskolesangbog indeholdt også nordiske sange. Senere kom de
engelsksprogede, og endda et par tyske.

PRÆSTENS SIDE · PRÆSTENS SIDE · PRÆSTEN

· PRÆSTENS SIDE · PRÆSTENS SIDE · PRÆSTENS SIDE

da
hjertet tale

Den nye Højskolesangbog
Mange af højskolesangene giver ord til
en særlig stemning. ”I Danmark er jeg
født” kan mærkes helt ind i marven. Der
er de nye, som f.eks. Albertes fine ”Lyse
nætter”. Det har været diskuteret, om
sangen ”Ramadan i København” skulle
med i 19. udgave af Højskolesangbogen.
Men enhver, der har gået gennem Nørrebro en tidlig morgen eller en sen aften

under ramadanen, vil kende den stemning,
sangen udtrykker.
Sangen ER kommet med – for det er også
en del af det nye Danmark og stemning.
De mennesker, der holder Ramadan, hører
med. Ligesom os, der holder jul og kan
genkende os i ”Den danske sang er en ung
blond pige”.
I Højskolesangbogen står tekst og noder.
Små sorte tegn. Det er først, når vi synger
dem, at det bliver til sang. Det er, når vi
synger, at vi mærker det: Hjertesproget er
vers og sang. Lyslevende og vågent.
Karin Engmarksgaard

NS SIDE · PRÆSTENS SIDE · PRÆSTENS SIDE

11

TIL KALENDEREN

■ ONSDAG DEN 1. SEPTEMBER KL. 19.00 I FILSKOV KIRKE
■ TORSDAG DEN 2. SEPTEMBER KL. 19.00 I BLÅHØJ KIRKE

KONFIRMAND
INDSKRIVNINGSGUDSTJENESTE
Efter gudstjenesten er der i kirken et kort orienteringsmøde for konfirmander
og forældre om det kommende konfirmandforløb.

■ TIRSDAG DEN 7. SEPTEMBER KL. 17.00 I FILSKOV KIRKE

SPAGHETTIGUDSTJENESTE
FOR BLÅHØJ OG FILSKOV
Vi holder gudstjeneste for de mindste og deres familie.
Efter gudstjenesten spiser vi sammen.

■ SØNDAG DEN 12. SEPTEMBER KL. 10.30 I BLÅHØJ KIRKE
■ SØNDAG DEN 19. SEPTEMBER KL. 10.30 I FILSKOV KIRKE

HØSTGUDSTJENESTER
Der samles ind til Folkekirkens Nødhjælp
og Kirkens Korshær.

■ TIRSDAG DEN 5. OKTOBER KL. 19.30 I FILSKOV KIRKE

SOGNEAFTEN

KAFFE OG KAGE MELLEM KRUDT OG KUGLER

Ruth Brik Christensen holder et levende foredrag om oplevelserne med og blandt udsendte danske soldater. I et krigsområde har Ruth ikke blot bagt brød, kage og brygget kaffe, hun har også lagt ører, der vil lytte til soldaternes oplevelser. Som leder af
KFUM’s Soldaterhjem har Ruth hver aften givet små glimt af kristendommens trøst og
budskab om kærlighed.
Den 60-årige diakon har både oplevet udsendte danske soldater i Irak og to forskellige
steder i Afghanistan og i Libanon. I foråret
2010 åbnede hun et helt nyt soldaterhjem i et
telt i MOB Price, Afghanistan, der har fået en
enorm popularitet, også blandt engelske og
amerikanske soldater.
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TIL KALENDEREN

■ SØNDAG DEN 31. OKTOBER KL. 16.00 I BLÅHØJ KIRKE

EFTERÅRSKONCERT MED KORDANIA
Ikke mindre end to gange i det forløbne halvandet år har vi måtte aflyse den planlagte koncert med KorDania. MEN! Nu tror vi på det!
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 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 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.

■ SØNDAG DEN 7. NOVEMBER KL. 14.00 I BLÅHØJ KIRKE
■ SØNDAG DEN 7. NOVEMBER KL 15.30 I FILSKOV KIRKE

ALLEHELGENSGUDSTJENESTE
Vi holder Allehelgensgudstjeneste og mindes hver især
dem vi har mistet.
Der sendes invitationer ud til pårørende, som har mistet en
kær siden Allehelgen sidste år. Navnene på de afdøde læses
højt fra prædikestolen, og der tændes lys for hvert navn.
Der er efterfølgende mulighed for at lægge
en blomst eller tænde et lys på afdødes grav.
Fortsætter på næste side 〉〉〉〉
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TIL KALENDEREN
■
■ SØNDAG DEN 14. NOVEMBER KL. 19.00 I BLÅHØJ KIRKE

AFTENSANG
Ved aftensangen tænder vi
levende lys og skaber plads til ro
og nærvær.

■ TORSDAG DEN 2. DECEMBER KL. 17.00 I BLÅHØJ KIRKE

SPAGHETTIGUDSTJENESTE
FOR BLÅHØJ OG FILSKOV
Vi holder gudstjeneste i børnehøjde.
Efter gudstjenesten spiser vi sammen.

■ 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 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-genrer. 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 høre
koret synge kor på FCM’s nye fansang, som synges/
spilles før hver hjemmekamp.
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 fin julestemning, og mærke julefreden sænke sig, når koret sætter juletonerne an.
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SOMMERFESTEN
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Blåhøj kirkes
Børne Kor
Blåhøj
Så eSå
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efter
en
lang
corona
pause.
lang corona pause.

KORDAGE ER ONSDAGE

Kor dage er ONSDAGE
kl. 14.30-15.30
kl. 14.130-15.30 i Blåhøj kirke.

i Blåhøj kirke

FørFørste
ste gagang
ng on
sdag dden
en8/9
8 /9
onsdag
Korleder: Regina Madsen.

Kor leder er Regina Madsen.
Koret medvirker ved forskellige arrangementer:
Spaghettigudstjeneste,
Koret
medvirker ved forskellige arrangementer:
Skolens
Spaghettigujulegudstjeneste,
dstjeneste, skolens
De 9 læsninger,
julegudstjeneste, De 9 læsninger, påske Påskegudstjeneste og
gudog
stjeSommerfest
neste og Som
erfest m.m.
m.mm.
Det Det
er helter
gratis
at gratis
gå til kor.at
Oggå
dettil
er kor.
fyldt med
helt
skønne
musikalske
oplevelser
Og det er fyldt med

skønne musikalske oplevelser.

Tilmelding til Regina på tlf: 42 70 16 73
Tilmelding til Regina på tlf: 42 70 16 73
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SOMMERFESTEN
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KIRKELIGE HANDLINGER

SIDEN SIDST

■ DØBTE I BLÅHØJ:
24/4: Luna Maggie Bruhn Jensen
1/5: Asta Rinddal Pedersen
1/5: 	Jason Christopher
Albin Hoffmann
4/7: Johan Skovsted

■ DØDE/BEGRAVEDE I BLÅHØJ:
20/3:
1/4:
17/5:
21/5:
16/7:

Anders Wilhelm Almind
Egon Haubjerg
Eigil Vestergaard Mortensen
Bjarne Nielsen
Bent Borup Jensen

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.
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■ DØBTE I FILSKOV KIRKE:
10/4:
24/4:
15/5:
22/5:
12/6:
12/6:

Miklas Jan Herlev Ebbesen
Vilde Harborg Junge
Helene Rahbek Mortensen
Elisabeth Rose Knöchel
Carl Lyhne Jakobsen
	Esther Marie Jessen
Holm Nørregaard
19/6: Anna Moff Hebda Mertz
24/7: Nora Kliver Sølund

■ VIEDE/VELSIGNEDE I FILSKOV KIRKE:
26/6:	Tanja Nørregaard Hansen
og Palle Nørregaard Mortensen

■ DØDE/BEGRAVEDE I FILSKOV:
1/6: Anna Marie Matthiasen
16/6: Orla Skov Pedersen

2014
2021
INDRE MISSION
DAG:

DATO: MØDE:

AUGUST

Fredag

20-8

SEPTEMBER

Torsdag

OKTOBER

NOVEMBER

Hvis ikke andet er nævnt er møderne kl. 19.30
i missionshuset, Omme Landevej 8, Filskov.

ENHVER ER

VELKOMMEN

DECEMBER

kl. 18.30 Opstart
hos Mette og Jakob
Sdr. Egsgårdvej 12. 7323 Give

Medbring selv kød til grillen

2-9

kl. 19.30 Soldatervennerstævne.
Slutter med generalforsamling

Taler:
Jens Medum Madsen

Lørdag

4-9

kl. 10.00 Udendørs vedligehold
af Missionshuset. Vi starter
med rundstykker og kaffe.

Taler:
Morten Mouriszen

Torsdag

16-9

kl. 19.30 Høstfest.

Taler: Heri Elttør

Torsdag

30-9

kl. 19.30 Familieaften
med fællesspisning kl. 18.00

Taler: Steen Søvndal

Fredag

8-10

kl. 19.30 lovsangsaften

hos Jenny og Hans Peter,
Høgelundvej 44, 7323 Give

Torsdag

14-10

kl. 19.30 Ydremissionsmøde,
om mission i Tyrkiet

Torsdag

28-10

kl. 19.30 IM. møde.

Taler Erik Bach Pedersen

Torsdag

11-11

kl. 19.30 IM. møde
Bogsalg denne aften

Taler Erik Kloster.

Torsdag

25-11

kl. 19.30 IM. møde

Taler: Mogens Thams

Torsdag

9-12

kl. 19.30 Årsfest

Taler: Henning Hansen

Torsdag

16-12

kl. 19.00 Adventsfest og
familieaften ved børneklubben

Tirsdag

28-12

kl. 19.30 Julefest

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 formanden for yderligere info om grupperne og
om hvornår disse mødes.

Taler:
Henrik Bak Jepsen

■B
 ørne- 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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1/8: 9. s.e. trin

10.30

09.00

8/8: 10. s.e. trin

Ingen

10.30

KIRKELIGE HANDLINGER

GUDSTJENESTER

15/8: 11. s.e. trin

10.30

09.00

21/8: Konfirmation

10.00 Konfirmation

Ingen

22/8: 12. s.e. trin

Ingen

10.00 Konfirmation

29/8: 13. s.e. trin

Usikker

Usikker

09.00

10.30

12/9: 15. s.e. trin

5/9: 14. s.e. trin

10.30 Høstgudstjeneste

Ingen

19/9: 16. s.e. trin

09.00

10.30 Høstgudstjeneste

26/9: 17. s.e. trin

Ingen

09.00 (P.C. Tulinius)

3/10: 18. s.e. trin

10.30

09.00

10/10: 19. s.e. trin

09.00

10.30

17/10: 20. s.e. trin

10.30

09.00

24/10: 21. s.e. trin

Ingen

10.30

31/10: 22. s.e. trin

09.00 (P.C. Tulinius)

Ingen

14.00

15.30

14/11: 24. s.e. trin

7/11: Allehelgen

19.00 Aftensang

10.30

21/11: Sidste s. i kirkeåret

10.30

09.00

28/11: 1. søndag i advent

09.00

10.30

5/12: 2. søndag i advent

Ingen

09.00 (P.C. Tulinius)

12/12: 3. søndag i advent

10.30

09.00

GUDSTJENESTER PÅ FILSKOV FRIPLEJEHJEM:
Torsdag den 19. august ............ kl. 10.15
Torsdag den 30. september.... kl. 10.15

REDAKTION

Torsdag den 28. oktober ......... kl. 10.15
Torsdag den 25. november ... kl. 10.15
Torsdag den 23. december .... kl. 14.30

Karin Rahbek-Engmarksgaard
Stof til næste nr. af bladet, der kommer i slutningen af NOVEMBER 2021
skal afleveres primo november 2021 til redaktionen, gerne pr. mail: ken@km.dk

