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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:
Senest 6 måneder efter fødslen skal barnet døbes/
navngives. Se evt. om navne på:
http://www.familiestyrelsen.dk/samliv/navn
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 490 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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Konfirmandindskrivning
2018-2019

i Blåhøj og Filskov

D
SK ET
ER
:

Der holdes konfirmandindskrivning for nye konfirmander

BLÅHØJ: Søndag den 12. august kl. 10.30 Blåhøj kirke,
for Blåhøj konfirmander med forældre

FILSKOV: Søndag den 19. august kl. 10.30 i Filskov kirke,
for Filskov konfirmander med forældre.

Konfirmandindskrivning er tilmelding til konfirmandundervisning
samt konfirmation i maj 2019.
Konfirmandindskrivningen foregår ved søndagsgudstjenesten kl. 10.30, i hhv. Blåhøj og
Filskov kirke, hvor der efter gudstjenesten er informationsmøde i kirken for de nye konfirmander og deres forældre. Der vil være en præsentation af alle de vigtige og spændende emner, de kommende konfirmander kan glæde sig til, at skulle være en del af.
Vel mødt til de nye konfirmander! 6
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Det hele slutter med en fantastisk dag: Konfirmation!
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KONFIRMATION
BLÅHØJ

KONFIRMATION
FILSKOV

SOMMERFEST

EFTERÅR
I BLÅHØJ OG FIL
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 Onsdage kl. 9.30 - 10.15
Uge 33 d. 15/8:
Uge 34 d. 22/8:
Uge 35 d. 29/8:
Uge 36 d. 5/9:
Uge 37 d. 12/9:
Uge 38 d. 19/9:

Filskov kirke
Blåhøj kirke
Filskov kirke
Blåhøj kirke
Filskov Kirke
Blåhøj Kirke

Uge 39 d. 26/9: Filskov Kirke
Uge 40 d. 3/10: Blåhøj kirke
Søndag d. 7/10: Afslutning
    Blåhøj kirke kl. 10.30
    med Familiegudstjeneste.

Tilmelding til Sonja på 42 36 80 35
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SSÆSON

SKOV KIRKER
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
Uge 35 d.28/8: Filskov kirke
Uge 36 d. 4/9: Blåhøj kirke
Uge 37 d. 11/9: Filskov kirke
SPAGHETTIGUDSTJENESTE
kl. 17.00
Uge 38 d. 18/9: Blåhøj kirke

Uge 39 d. 25/9: Filskov Kirke
Uge 40 d. 3/10: Blåhøj kirke
Søndag d. 7/10: Afslutning
    Blåhøj kirke kl. 10.30
    med Familiegudstjeneste.

Tilmelding til Sonja på 42 36 80 35

T I L BU D

DET ER

GRATIS

FRUGT
OG VAND
BAGEFTER
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Trinitatis
Efter fejringen af julens glædelige budskab
og påskens og pinsens gribende begivenheder er der en lang række søndage, før et
nyt kirkeår igen starter. Det kaldes for trinitatistiden.

Trinitatis betyder treenighed på latin. Trinitatistiden begynder søndagen efter pinse og
varer til sidste søndag før advent.
Trinitatis søndag er en lille kirkelig festdag
for treenigheden: Gud Fader, Gud Søn og
Gud Helligånd. Gennem vinterens og forårets mange højtider, bliver begivenheder
knyttet til Gud, som skaber, som Guds søn
og som Helligånd, fejret hver for sig. Trinitatis søndag markerer enheden af Gud Fader,
Søn og Helligånd.
Derpå følger trinitatistiden hen over sommeren og efteråret. Den kaldes kirkens
hverdag eller det festløse halvår. Afhængig
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af påskens placering er der omkring 25 trinitatissøndage. Trinitatistidens farve er grøn,
der i kirken symboliserer håb og vækst.

Kristendom i hverdagen

I trinitatistiden skal de store højtiders budskab slå rod og vokse til. Søndagenes gudstjenester tematiserer betydningen af Guds
skabelse, af Jesus' liv, død og opstandelse og
af Helligåndens nærvær for mennesker i dag.
Grundlæggende forhold i menneskelivet bliver taget op i gudstjenesternes evangelielæsninger og prædikener. De kan handle
om sygdom og helbredelse, næstekærlighed
og fjendekærlighed, skyld og tilgivelse, forholdet mellem politiske ledere og Gud eller
forholdet til penge og rigdom.

Høst- eller skabelsesgudstjeneste

Midt i trinitatistiden kommer høsttiden, som
traditionelt er blevet fejret med høstgudstjenester. Danmark var tidligere overvejende et
landbrugssamfund. Derfor har høstgudstjenesten haft stor betydning som afslutning
på årets høst.
Høstgudstjenesterne fejres stadig, også i
mange bysogne, med høstpyntede kirker.
Her får den mere karakter af en takkegudstjeneste for naturens gaver. I flere kirker
holder man i stedet for den traditionelle
høstgudstjeneste en skabelsesgudstjeneste i
sensommeren.

HØST
GUDSTJENESTER
i Filskov og Blåhøj kirker

Filskov den 16. september kl. 10.30
Blåhøj den 23. september kl. 10.30
Igen i år fejrer vi høstgudstjenester i
Blåhøj og Filskov kirker. Traditionen tro,
er det de nye hold konfirmander og deres forældre, der har fået opgaven betroet at pynte kirken festligt op til årets
høstgudstjeneste.
Også i år samles der ved høstgudstjenesterne ind til:  Kirkens Korshær og
Folkekirkens Nødhjælp.
Efter høstgudstjenesten i Filskov
er der høstfrokost i missionshuset.
Efter høstgudstjenesten i Blåhøj
er der høstcafé i tårnet.
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Høsten, når de
Duggede æbler
ligger under træerne.
Grønne nødder
sidder fast i haserne,
og tomater modnes i mængder.
Sensommerens særegne sødme.
Menneskers og dyrs føde
er snart bragt i hus.
Evige Gud,
tak for fylde og rigelighed,
tak for forråd,
tak for høst.
(Esther Boch)

Der er glæde over høsten, når den er i hus.
Selv om høsten i vore dage - godt hjulpet
af mægtige maskiner og avanceret tekniker overstået, næsten før den kom i gang,
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fejrer vi dog stadig, at høsten kom i hus.
I de gode, gamle dage, ”fra før verden
var af lave”, som nogle siger, holdtes der
nogle gevaldige høstgilder, hvor man
spiste og drak i flere dage.
Det var såmænd heller ikke så sjældent,
at der blev slået på tæven ved disse gilder. Det kunne skyldes for rigelige
mængder af alkohol, det kunne skyldes
uenighed om forskellige ting eller det
kunne skyldes en god sammenblanding
af det hele.
Og næsten alle steder, på landet i hvert
fald, giver det stadig mening at tale om
en høstgudstjeneste. Men mange steder,
mest i byerne, har høstfesten fået et noget andet præg, idet høsten i byerne mere
har noget at gøre med, at man har fået
nogle gode afgrøder i urtehaven eller måske i kolonihaven. I byerne er der, af samme grund, sket det, at den traditionelle
høstgudstjeneste er blevet erstattet af en
takkegudstjeneste for afgrøderne i haven.
Her opleves det derfor som en naturlig
ting, at børnene, ved sådanne gudstjenester, bærer afgrøder som gulerødder, salat
og andre grøntsager ind i kirken, medens
der i byerne er langt mellem de ægte
kornneg fra marken.
Men uanset om der er tale om landbosamfundets mere traditionelle høstgudstjeneste eller det er storbyens "grøntsagsgudstjeneste", så kan begge typer gudstjenester dog også tolkes som en takkeguds-
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en er i hus
tjeneste for livet i videre forstand. Og derfor synges der glade salmer ved høstgudstjenesterne og glade sange ved de
mere verdslige høstfester eller høstgilder.
Der er altså generelt glæde over, at høsten
er i hus. Men på samme tid rummer høsttiden også et element af vemod. For når
høsten og dens fester er ovre, har det
nemlig alt sammen endnu engang mindet
os om, at det har været forår med såtid og
spiringstid; at det har været sommer med
dens væksttid og modningstid.
Høsten er selvfølgelig højdepunktet, men
det er samtidig tegn på, at året hurtigt går
på hæld. Vi skal altså om føje tid belave
os på efterårets storme og derefter endnu
engang vente på vinterens komme med
dens kulde.

og dens frugter er noget selvfølgeligt, ligger vel lige for som en naturlig forklaring.
Men hvis man kun når til, at livet er et naturligt krav, vi har, så bliver livet i samme
øjeblik et fattigt liv. En kollega har udtrykt
således: »I kristendommen har vi ikke ret
til et liv - vi har derimod lov til at leve.«

Årets gang er virkelig en tugtemester, der
lærer os noget om livet og dets glæder.
Men årets gang lærer os samtidig noget
om livets alvor. For hvad er årets gang
med såtid, spiringstid, væksttid, modning
og høst andet end en mindelse om, at vi
fødes for at dø? Hvis vi udelukkende betragter de nøgne fakta!
Ved høsttide kan man vælge at betragte
den indhøstede afgrøde fra marken som
den største selvfølgelighed eller man kan
vælge at betragte den som livets under og
som en Guds gave. Den med, at høsten

· PRÆSTENS SIDE · PRÆSTENS SIDE ·
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ARRANGEMENTER
■ TIRSDAG DEN 11. SEPTEMBER KL. 17.00 I FILSKOV KIRKE

SPAGHETTIGUDSTJENESTE
Vi holder gudstjeneste i øjenhøjde for de mindste og deres forældre. Efter gudstjenesten går vi over i missionshuset og spiser sammen. Arrangementet slutter kl. 18.30.

HØSTGUDSTJENESTER:

■ SØNDAG DEN 16. SEPTEMBER KL. 10.30 I FILSKOV KIRKE
De nye konfirmander og forældre pynter Filskov kirke smukt til
høst. Efter gudstjenesten indbydes der til høstfrokost i Filskov
missionshus, hvor menighedsrådet er vært.

■ SØNDAG DEN 23. SEPTEMBER KL. 10.30 I BLÅHØJ KIRKE
De nye konfirmander og forældre pynter Blåhøj kirke smukt til høst.
Efter gudstjenesten er der høstcafé i tårnet.

■ TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER KL. 19.30 I FILSKOV SOGNEGÅRD
Anja er landskendt som ildsjælen fra Frederikshavn, der solgte og satsede alt, hvad
hun ejede for sin sag – Afrikas børn. Med
en utrættelig optimisme, en kæmpeportion
vilje og ikke mindst mod til at bevæge sig
ud på usikker grund har hun formået at
give humanitært og frivilligt arbejde en helt ny betydning.
Anjas foredragsindtægt går til støtte til børn i Nigeria, de
børn som bliver beskyldt for at være hekse. Hun driver sammen med sin nigerianske mand et børnecenter for de såkaldte “heksebørn”, der uden hjælp ender med at leve et ensomt og farligt liv på gaden, hvor de færreste overlever.
Hekseanklager er et stigende problem i mange afrikanske
lande, specielt i Nigeria.
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SOGNEAFTEN MED ANJA RINGGREN LOVÉN

ARRANGEMENTER
Årsagerne til hekseanklagerne kan være død og sygdom i familien. Det kan være en fejlslagen høst, fyringer eller barnløshed. Ifølge traditionel afrikansk tro har alting en overnaturlig årsag, og det er oftest børn, der bliver gjort til syndebukke og betaler en umenneskelig høj pris.
Entré 150kr.
Billetter sælges fra den 1. august ved: »Min Købmand«, Filskov og »Blåhøj El«, Blåhøj.
NB!! – H
 vis man ønsker billetter lagt til side, skal man kontakte Sonja Kongsted for nærmere information på 42 36 80 35. Betaling SKAL ske på MobilePay.
Betalingsbetingelserne samt MobilePay-nummeret oplyses af Sonja Kongsted ved telefonisk henvendelse.

■ SØNDAG DEN 21. OKTOBER KL. 19.00 I BLÅHØJ KIRKE

AFTENSANG
Vi holder endnu engang ”Aftensang” i Blåhøj kirke. En anderledes
gudstjeneste, hvor ”vi rykker sammen”. Aftensangen vil typisk foregå
øverst i kirken, hvor vi placerer stole og tænder levende lys, og skaber
et ”rum i rummet” med plads til ro, nærvær og eftertanke.
Arrangementets varighed er ca. 30 min.

■ SØNDAG DEN 28. OKTOBER KL. 16.00 I FILSKOV KIRKE

EFTERÅRSKONCERT
GIVE EGNSKOR, REGINA MADSEN OG LOKALE SOLISTER.
Søndag den 28. oktober er der efterårskoncert i Filskov kirke.
Organist ved Blåhøj og Filskov kirker, Regina Madsen har
sammensat et spændende program med både danske og udenlandske toner og med deltagelse af Give Egnskor, samt to lokale
solister: Sonja Kongsted og Alice Tobisen.
Sonja Kongsted kender vi fra Blåhøj og Filskov, hvor hun i mange år har været kirkesanger.
Alice Tobiesen er kirkesanger i Sdr. Omme og Arnborg kirker.
Give Egnskor er et flerstemmigt damekor, der har mange forskellige genrer på repertoiret. De har stor erfaring i at afholde kirkekoncerter.
Den 28. oktober vil de sammen med Sonja og
Alice give en koncert, som er en blandet buket af
korsang og solosang.
Arrangementer fortsætter på side 17
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SOGNEUDFLUGT

ARRANGEMENTER

Fortsættelse fra side 15

■ TIRSDAG DEN 30. OKTOBER KL. 19.00 I FILSKOV KIRKE

FILMAFTEN FOR VOKSNE
TO VERDENER

KAN MAN VÆLGE MELLEM FAMILIE OG KÆRLIGHED?
Sara og hendes familie har altid fulgt Jehovas bud til
punkt og prikke. Sammen med sine forældre og søskende
har Sara stemt dørklokker og prædiket om dommedag og
evig frelse for Jehovas udvalgte. Men pludselig slår lynet
ned, da hun forelsker sig i den lidt ældre, ikke troende
Teis. Kærligheden placerer Sara overfor sit livs sværeste
valg. I hemmelighed mødes de to, og mens kærligheden
blomstrer, må Sarah kæmpe en indre kamp med sin samvittighed, tro og lidenskaber.
Inden længe er hun tvunget til at træffe et valg mellem to verdener.

■ SØNDAG DEN 4. NOVEMBER KL. 10.30 I FILSKOV
■ SØNDAG DEN 4. NOVEMBER KL. 14.00 I BLÅHØJ

ALLEHELGENSGUDSTJENESTE
Vi holder Allehelgensgudstjeneste og mindes hver i sær vore kære
døde. 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 et lys for hvert navn. Der er efterfølgende mulighed for at lægge en blomst eller tænde et lys på afdødes grav.

■ TORSDAG DEN 29. NOVEMBER KL. 17.00 I BLÅHØJ KIRKE

SPAGHETTIGUDSTJENESTE MED FAKKELOPTOG
Vi holder gudstjeneste i børnehøjde, og skyder julen i gang med spaghettigudstjeneste. Efter gudstjenesten går vi i fakkeloptog ned til konfirmandstuen, hvor vi spiser
sammen. Arrangementet slutter kl. 18.30.

Spaghettigudstjeneste
29. november 2018
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KIRKELIGE HANDLINGER

SIDEN SIDST

■ DØBTE I BLÅHØJ KIRKE:
27/5: Alfie Pagh Jensen-Hicks
3/6: Carl-Emil Skovgård Sørensen

■ DØDE/BEGRAVEDE I BLÅHØJ:
24/4: Viggo Simonsen
15/5: Arne Christian Bech Sørensen

■ DØBTE I FILSKOV KIRKE:
8/4: Sommer Marie Gejl Thaysen

■ VIEDE/ VELSIGNEDE I FILSKOV KIRKE:
8/4:	Sanne Gejl Thaysen
og Martin Nikolaj Gejl Thaysen
16/6:	Mathilde Bang
og Preben Bang.

■ DØDE/BEGRAVEDE I FILSKOV:

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.
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12/3:
25/3:
26/3:
1/4:
10/4:
17/4:
6/5:
11/5:
19/6:
25/6:

Verner Nielsen
Joannes Suni Hendrik I innistovu
Maren Kristine Sørensen
Arne Petersen
Jytte Posselt Kristiansen
Helvig Rosengreen Kristiansen
Anna Boelskifte
Erna Kristensen
Vagn Arvad Mikkelsen
Asta Pjengaard Hansen

2014
2018
INDRE MISSION
DAG:

AUGUST

SEPTEMBER

OKTOBER

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

ENHVER ER
VELKOMMEN

NOVEMBER

DATO:

MØDE:

Fredag

17-8

IM opstart hos Lene og Jakob
Kl. 18:30
Medbring selv kød til grillen.

Diagonalvejen 106

Tirsdag

21-08

Kredsmøde i Bække kl. 19:30

Ved Bjarne Hvidberg, Tistrup

Torsdag

23-08

Møde

Ved Hanne Legarth, Ringive
Lærer på LTC

Torsdag

06-09

Soldatervenner stævne
og generalforsamling

Torsdag

20-09

Ydermissionsaften

Ved Rene V. Jensen,
Dansk Armeniermission
(DAM)

Torsdag

27-09

Høstfest og lovsangsaften

Ved Benjamin Hougaard,
musiksekretær i IM

Torsdag

04-10

Kredsmøde i Filskov kl 19:00
Temaundervisning

Ved Pastor Flemming Harpøth
Møller

Torsdag

11-10

Møde

Ved Hans Jørgen Steffesen,
Skjern, Fritidsforkynder i IM

Torsdag

25-10

Møde
Emne: " At leve i verden, men ikke
være af verden"

Ved Frank Boel Fyhn,
Missionær i Grindsted

Torsdag

08-11

Møde

Ved Morten Mouritzen,
Sognepræst, Medlem af IM
Hovedbestyrelse

Lørdag

17-11

Kreds bibelkursus i Vorbasse
kl. 10:30 - Kaffe fra kl. 10:00

Ved Holger Haldrup, Kolding

Torsdag

22-11

IM Møde
Emne: Jaloux og mægtig
møder lille og god.

Ved Vagn Dahl Nielsen,
Sognemedhjælper,
Gjesing Kirke

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.

■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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29/7:	  9. s.e. trinitatis

10.30

Ingen

5/8: 10. s.e. trinitatis

Ingen

10.30

12/8: 11. s.e. trinitatis

10.30 (konfirmandindskrivning)

09.00

19/8: 12. s.e. trinitatis

Ingen

10.30 (konfirmandindskrivning)

KIRKELIGE HANDLINGER

GUDSTJENESTER

26/8: 13. s.e. trinitatis

10.30

Ingen

2/9: 14. s.e. trinitatis

09.00 (Anne Dolmer)

Ingen

9/9: 15. s.e. trinitatis

10.30

09.00

11/9: Spaghettigudstjeneste

Ingen

17.00

16/9: 16. s.e. trinitatis

09.00

10.30 (Høstgudstjeneste)

23/9: 17. s.e. trinitatis

10.30 (Høstgudstjeneste)

09.00

30/9: 18. s.e. trinitatis

09.00

10.30

7/10: 19. s.e. trinitatis

10.30 (Familiegudstjeneste)

Ingen

14/10: 20. s.e. trinitatis

10.30

19.30

21/10: 21. s.e. trinitatis

19.00 (Aftensang)

10.30

28/10: 22. s.e. trinitatis

10.30

16.00 (Efterårskoncert)

14.00

10.30

11/11: 24. s.e. trinitaits

4/11: Allehelgen

Ingen

09.00

18/11: 25. s.e. trinitatis

10.30

19.30

25/11: Sidste s. i kirkeåret

19.30

10.30

29/11: Spaghettigudstjeneste

17.00

Ingen

2/12: 1. søndag i advent

10.30

09.00

NB:

Vi gør endnu engang opmærksom på, at grundet en forhåbentlig forestående
renovering af Blåhøj kirke, kan det få konsekvencer for afholdelse af gudstjenester i Blåhøj kirke i denne gudstjenesteliste.

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

GUDSTJENESTER PÅ FILSKOV FRIPLEJEHJEM:

Torsdag den 23. august
kl. 10.15
Torsdag den 27. september kl. 10.15

REDAKTION

Torsdag den 25. oktober
kl. 10.15
Torsdag den 29. november kl. 10.15

Karin Rahbek-Engmarksgaard
Stof til næste nr. af bladet, der kommer i slutningen af november 2018
skal afleveres i begyndelsen af oktober 2018 til redaktionen, gerne pr. mail: ken@km.dk

