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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 513 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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Også i år er vi pga. den fortsatte coronasituation, desværre nødt til at udsætte forårets 
konfirmationer i Blåhøj og Filskov.

DE NYE DATOER ER:
Blåhøj: Lørdag den 21. august kl. 10.00  -  Filskov: Søndag den 22. august kl. 10.00

I NÆSTE NUMMER AF KIRKEBLADET OFFENTLIGGØR VI LISTEN MED NAVNE PÅ KONFIRMANDER.

Corona har i den grad sat dagsordenen 
det sidste års tid.
Udfordringerne har være mange for os 
alle. Vi er dog også blevet mange erfarin-
ger rigere mht. hvordan vi alligevel kan fin-
de nye veje og løsninger i en tid, hvor vi 

kun i be-
grænset 
omfang 
må være 
sammen. 
Aldrig har 
der været 
afholdt så 
mange 
on-line 

møder på digitale plat-
forme som »Zoom«, »Skype«, »Teams« - og 
meget andet - end netop i denne tid.
Således også konfirmandundervisningen! 

Siden januar – efter at Danmark igen del-
vist blev lukket ned, er konfirmandunder-
visningen foregået on-line.
Det er dejligt hver uge, at »se« sine konfir-
mander, så vi alligevel kan »være sammen 
– hver for sig«. Men det kan aldrig erstatte 
at være »rigtig« sammen i konfirmandstu-
en. Det glæder jeg mig til, at vi må igen.
Konfirmanderne har være super seje – og 
tålmodige når teknikken – eller præstens  
»on-line kompetencer« har svigtet6. Kæm-
pe tak til jer for at møde op til undervis-
ning hver uge.

UDSKYDELSE AF 
KONFIRMATION 2021

SAMMEN – HVER FOR SIG ...  
– OGSÅ I KONFIRMANDUNDERVISNINGEN 

Billederne er fra sidste års udsatte konfirmationer.
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Det er med stor ærgrelse,  
at vi endnu engang må  
aflyse årets sogneudflugt  
pga. corona.

Blåhøj og Filskov  
Menighedsråd 

Da det efter jul stod 
klart, at konfirmander-
ne ikke måtte møde fy-
sisk op til konfirmand-
undervisningen, måtte andre midler 
tages i brug. Der blev derfor lavet en lille »Hjælpepak-
ke«, som præsten var rundt med. »Hjælpepakken« indeholdt 
lidt forskelligt til brug ved on-line undervisningen. 

Men allermest var det en god anledning til at komme rundt og sige hej. Hjælpe-
pakken blev taget godt i mod, og det var dejligt at se konfirmanderne igen – om 
end det kun måtte være i døren.

SAMMEN – HVER FOR SIG ...  
– OGSÅ I KONFIRMANDUNDERVISNINGEN 

HJÆLPEPAKKEHJÆLPEPAKKE

AFLYSTAFLYST

Sogneudflugt 2021
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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 opda-
gelse 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.

FORÅRS
 I BLÅHØJ OG   FIL SKOV KIRKER
 VED SONJA KONGSTED

 KAFFE 
OG TE

BAGEFTER

TILBUDDET ER  

GRATIS

BABYSALMESANG  
for 0-12 mdr.

BABYsalmesang  Onsdage kl. 9.30 - 10.15 

Tilmelding til Sonja på 42 36 80 35

Onsdag d. 7. april: Blåhøj kirke 
Onsdag d. 14. april: Filskov kirke
Onsdag d. 28. april: Blåhøj kirke
Onsdag d. 12. maj: Filskov Kirke
Onsdag d. 19. maj: Blåhøj Kirke

Afslutning i Filskov kirke  
2. pinsedag 24. maj kl. 10.00:  
med Familiegudstjeneste

VI GIVER DET ET SKUD

6



SÆSON

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.

Sidste sæson af Baby- og Minisalmesang måtte 

desværre aflyses pga. de skærpede  

restriktioner efter jul.  

NU GIVER VI DET ET SKUD MERE, OG HÅBER,  

at foråret tillader mere aktivitet – også hos os.

DERFOR TILBYDER VI ENDNU ENGANG  

BABY- OG MINISALMESANG. 

Det forgår i trygge rammer, hvor alle restriktioner 

overholdes.

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.

Tirsdag d. 13. april: Filskov kirke
Tirsdag d. 27. april: Blåhøj kirke
Tirsdag d. 4. maj: Filskov kirke
Tirsdag d. 11. maj: Blåhøj Kirke
Tirsdag d. 18. maj: Filskov Kirke

Afslutning i Filskov kirke  
2. pinsedag 24. maj kl. 10.00:  
med Familiegudstjeneste

VI GIVER DET ET SKUD
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PRÆSTENS SIDE · PRÆSTENS SIDE · PRÆSTENS SIDE · PRÆSTENS SIDE · PRÆSTENS SIDE · PRÆSTENS SIDE

Så længe vi trækker vejret, så længe vi ind-
ånder luft og blæser den ud igen, så er vi i 
live, så lever vi. At ånde er at leve. Ånd er liv.
Det er snart pinse, og pinse handler om 
Guds ånd, om at Gud er liv og Gud er i 
live. I bibelen fortælles det, at Guds ånd al-
tid har været i verden.
Da Gud skabte mennesker, blæste Han 
livsånde i dem, så de kunne blive levende. 
Guds ånd er den kraft, der giver liv til ver-
den og til os.

Da Jesus blev døbt i Jordanfloden af Jo-
hannes Døberen kom Guds ånd til Jesus. 
Jesus blev fyldt af Guds ånd, og det bety-
der, at det Jesus gjorde og sagde, det gjor-
de og sagde han på vegne af Gud. Det var 
Guds ånd, der var i Jesus. Det var Guds 
ånd, der fik Jesus til at gøre godt mod de 
mennesker, han mødte på sin vej.
For Guds ånd er god. Gud vil os det godt, 
og Guds ånd lader os mærke, at Gud vil os 
det godt.

Guds ånd - Helligånden - er ikke til at 
se. Man kan kun se virkningerne af 
den. Ligesom med vinden. Man ser 
ikke vinden - kun virkningerne af den, 
at træerne svajer, at flaget blafrer.

Guds ånd er heller ikke til at se, men 
fra Jesus ved vi, hvad det er Guds ånd 
gør - nemlig det, der er til glæde og til 
gavn for mennesker - sådan som Je-
sus selv gjorde mens han levede.

Når vi leder efter Guds ånd, så må vi der-
for lede efter det, der gør os godt og det, 
der gør os glade. Jeg tror, at det er Guds 
ånd, der får os til at tænke på hinanden og 
tage os af hinanden. Jeg tror, at det er 
Guds ånd, der får os til gerne at ville gøre 
andre mennesker glade. Alt det gode vi 
gør for hinanden, alt det gode vi selv ople-
ver, tror jeg kommer fra Gud - jeg tror, det 
er Guds ånd, der får det til at ske.

Der er ind i mellem tale om andre ånder - 
om mennesker, der føler sig forfulgte 
og plaget af onde ånder, og det er 
forfærdeligt for de mennesker, 
der har det sådan. Jeg tror, at 
Guds ånd er stærkere end alt 
andet - jeg tror, at det 
gode er stærkere end 
det, der er ondt.
Og jeg tror det, fordi 
påskemorgen, da Je-
sus stod op af gra-

Pinse

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

  Vi ån

pinse
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PRÆSTENS SIDE · PRÆSTENS SIDE · PRÆSTENS SIDE · PRÆSTENS SIDE · PRÆSTENS SIDE · PRÆSTENS SIDE

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

ven, da lod Gud os se, at der ikke er noget, 
der er stærkere end Gud - ikke engang dø-
den er stærkere end Gud. Og derfor kan 
det gode Gud vil os, ikke standses af noget 
som helst - ikke af nogen ondskab uanset, 
hvordan vi møder det, der er ondt.

Derfor tror jeg heller ikke, vi behøver at af-
finde os med, at andre ånder end Guds 
gode ånd bestemmer i vores liv.

I vores liv mærker vi, at det, der er ondt 
stadig væk har en magt - det, der gør 

ondt, er også i vores liv, men jeg  
tror ikke, at det, der gør  

ondt er det største og det stærkeste. Jeg 
tror, at det gode, det der gør os godt og 
gør os glade, er stærkest.
Derfor tror jeg også, at vi skal gå efter det 
gode, lade det gode bestemme i vores liv, 
ved selv at gøre noget godt for et andet 
menneske, ved at lede efter det, der gør 
godt, i vores eget liv, og vende ryggen til 
det, der gør os og andre ondt.

Og jeg tror Guds ånd hjælper os, så vi kan 
mærke, at det der giver liv og gør os glade, 
er stærkere end alt andet.

  Vi ånder !!

pinseGlaedelig
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På Filskov Kirkegård har vi i flere år arbej-
det på at få en mere grøn kirkegård. Alle-
rede før min tid blev der plantet stauder på 
tomme gravsteder til brug i f.eks. alterbu-
ketter. Siden er der blevet flere og flere 
tomme pladser og derfor fik vi i 2017 lavet 
en udviklingsplan for kirkegården. Efter 
denne plan overgår flere gravsteder, efter-
hånden som de udløber, til kirkegårdens 
parkanlæg. Gravstederne bliver ved udløb 
nedlagt og kan ikke længere anvendes. 
Dette har betydet at der er blevet mere styr 
på de tomme pladser, og de bliver mere 
sammenhængende og udgør efterhånden 
et hele. De gravsteder der står tomme i det 
fremtidige område for aktive gravsteder, får 
lov at stå tomme, så man kan se at de er 
ledige. På enkelte bliver der dog i sæsonen 
plantet georginer, for at få lidt farve på.

De gravsteder, der i fremtiden skal være en 
del af parkanlægget, bliver plantet til efter-
hånden som de bliver ledige. Her bliver 
plantet hvad vi har, planter med f.eks. far-
vet løv og fortrinsvis planter der gør noget 
godt for insekterne og fuglene. Det vil sige 
planter med et højt nektarindhold eller 
bær, og gerne hjemmehørende. For at få 

planter med et højt nektarindhold har jeg 
selv sået nogle flerårige stauder. Timian, 
tjærenellike, tusindstråle, jernurtsalvie, kat-
tehale, kinapurløg, slangehoved og læge-
kulsukker er gode eksempler på planter 
med højt nektarindhold. Der er sat navne-
skilte ved alle planter, så brugere af kirke-
gården kan se hvad de hedder, og for at 
jeg kan huske det. 

Planter kan mere end at være mad til dyr 
og insekter, de kan også give gemmesteder. 
I stedsegrønne buske kan fuglene finde ly 
for vejr og vind om vinteren og om som-
meren giver de løvfældende træer også 
god beskyttelse. Døde stammer giver be-
skyttelse og føde til mange insekter, både 
når de har fået lov til at blive stående og 
når de ligger i en bunke på jorden. Derfor 
har et par stammer fået lov at stå og forvit-
re. Klatreplanter er plantet ved stammen så 

NaturNatur på  kirkegården
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den kan blive skjult med tiden. Enkelte ste-
der ligger stabler af stammer, som forhå-
bentlig bliver dækket af mosser, laver og 
svampe.

I alle bede bliver jorden dækket og blade får 
lov at ligge. Dette gøres for at give gemme-
steder til insekter, og for at holde på fugten 
i jorden. Et andet plus er, at det gør 
ukrudtsmængden mindre.  Det materiale vi 
anvender til jorddække er flis lavet af det 
gran og fyr der har været anbragt på grav-
stederne, og hvad vi ellers har liggende af 
opgravede planter/træer. Hvert år når vi ta-
ger gran af lejer vi en flishugger og har så 
noget meget fint flis til hele sæsonen. Sol-
sorten elsker at rode rundt i det efter føde. 

Fordi vi genanvender gran og fyr til flis bli-
ver vores affaldsmængde mindre. Jeg bry-
der mig ikke om at fjerne materiale fra jor-
den, så hvis det er muligt bliver staudetop-
pe smidt hvor de gror og blade bliver lagt 
hvor de ikke er i vejen. Jeg håber det i 
fremtiden bliver muligt at gemme de blade 
vi samler i efteråret og blande dem i flisen. 
De seneste år har vi komposteret forårs- 
og sommerblomster, men det tager tid in-
den potteklumpen er komposteret, og det 
kræver plads.

For at have vand til fugle og insekter er der 
gravet nogle plastbaljer ned i det tilplante-
de område. Disse er fyldt med sten så 
pindsvinet ikke drukner og så padder lette-
re kan komme op. Baljerne er ikke så køn-
ne, men det er vigtigt at der er vand. Især 

da vi for et par år si-
den havde en meget 
tør sommer.

For nogle år siden 
lavede 3 klasse på 
Filskov Friskole fug-
lekasser til os. Stæ-
re- og mejsekasser, 
som de selv hængte 
op i træerne mod syd på kirkegården. Det 
har givet et helt andet fugleliv end vi havde 
tidligere. Vi nyder fuglesangen når vi arbej-
der på kirkegården, hele året rundt.

Alt i alt har disse tiltag givet meget mere liv 
og dermed glæde for de besøgende og os 

NaturNatur på  kirkegården
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der arbejder på 
kirkegården. 
Man kan kun 
blive glad i låget 
af at stå og kig-
ge på alpe-
mandstroen 
som er fyldt 
med hundredvis 
af bier, hvepse 
og svirrefluer 
der summer ly-
stigt. Solsorte 
hopper om-
kring overalt, 
stære synger, 
harekillinger 

spurter rundt og laver bremsespor i gru-
set, sommerfugle flagrer omkring, lige fra 
den tidligt flyvende citronsommerfugl til 
sommerens flor af takvinger og admiraler. 

Til foråret er det 
planen at et stykke 
af græsplænen 
skal såes til med 
hjemmehørende 
urter, blåhat, kæl-
lingetand, diverse 
kløver og andet. 
Det bliver spæn-
dende om det lykkes, men som med så 
mange andre tiltag er der plads til at vi kan 
lære af vores fejl og forbedre løbende. 

Jeg håber disse tiltag gør at brugerne af kir-
kegården får en oplevelse af livsglæde med 
sig hjem når de har været på besøg. Og 
hvis der er nogen der har en genial grøn 
ide er I velkommen til at nævne det for mig.

Britt Pedersen
Graver Filskov kirkegård
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ALTERTAVLENALTERTAVLEN 
i Blåhøj Kirke  

– SKAL PÅ UDSTILLING– SKAL PÅ UDSTILLING

ARoS Kunstmuseum i Aarhus rettede i be-
gyndelsen af året henvendelse til Blåhøj 
Menighedsråd.
Årsagen til henvendelsen var, at ARoS fra 
8. maj – 12. september 2021 åbner en stor 
udstilling af kunstnerinden Elisabeth Jeri-
chau-Baumann og hendes værker. 
I den forbindelse er der et stort ønske om, 
at »vores« alterbillede med titlen: »Kristelige 
Martyrinder i Roms Katakomber« skal være 
en del af udstillingen. I forvejen har de sik-
ret sig værker af Elisabeth Jerichau-Bau-
mann fra H.M. Dronningens private sam-
ling, Statens Museum for kunst, Det Natio-
nalhistoriske Museum på Frederiksberg, 
Kongernes Samling på Rosenborg, Brandts, 

Kunsten i Aalborg, Forsvaret, samt et me-
get stort antal private udlån m.fl. så Blåhøj 
Kirkes alterbillede er i fint selskab!
Som ARoS skriver: »Det ville være en stor 
ære for os at kunne inkludere dette stor-
slåede værk i vores præsentation af kunst-
neren, da det for alvor kan være med til at 
vise vores publikum hendes spændvidde 
og kvalitet som maler«.

Vi er naturligvis stolte af, at vores alterbil-
lede er eftertragtet og ligefrem ønskes på 
en kunst udstilling.
I hele udlåns perioden opsættes der en re-
produktion af billedet.

Karin Engmarksgaard

Det er ikke hver dag man får henvendelse  
fra et kunstmuseum med forespørgsel på udlån af  

alterbillede til en stor udstilling.
Men dette er faktisk tilfældet for alterbilledet i Blåhøj Kirke

➤

13



Blåhøj er en lille by i den sydlige del af 
Ikast-Brande Kommune i det midtjyske. Ind-
byggere kan med rette være stolte at bo i 
en levende og aktiv by. Jernbanestationen 
er fortid, og det samme er tørveeventyret, 
men der er et stærkt foreningsliv og sam-
menhold. Således har engagement, frivilligt 
arbejde og fire års indsats skabt Blåhøj 
Multihus, centrum for fester, konferencer og 
kulturarrangementer.

Men Blåhøj rummer også en skjult skat, 
som by og indbyggere med rette kan være 
stolte af. Denne skat findes i byens andet 
store forsamlingshus, nemlig Blåhøj kirke, 
hvor et stort maleri – 2,3 meter x 1,8 meter 
– pryder endevæggen over alteret. Så skat-
ten er let at få øje på, men når man begyn-
der at lede efter oplysninger, virker det, som 
om man har gjort sig anstrengelser for at 
skjule dette kunstneriske hovedværk.

Kirkens hjemmeside fortæller en at »Alter-
tavlen er malet af Elisabeth Jenchau- Bau-
mann i 1842«. Det er alt. Yderligere søgning 
viser, at titlen på billedet er »Kvinderne ved 
den tomme grav påskemorgen efter Jesus 
genopstandelse«.

Men den kirkegænger, som går op til alter-
tavlen, kan i højre side i nederste del af bil-
ledet læse signaturen: Elisabeth Baumann 
Jerichau Roma 1872.

Både navn og årstal er altså angivet forkert. 
Og så har hun i øvrigt aldrig malet et billede 
med denne titel. Motivet er derimod »De kri-
stelige martyrinder i Roms katakomber« Altså 
hænger der i en dansk landsbykirke en alter-
tavle, forestillende katolske martyrer.

For at spore billedets rejse skal vi forbi en 
taknemmelig flygtning på flugt fra tyskerne 
under Besættelsen, en gårdauktion over fal-
litboet efter en dansk lensgreve, hilse på 
komponisten Niels W. Gade og eventyrdig-
teren H.C. Andersen og i audiens hos paven 
i Rom, som selv blev mirakuløst helbredt 
ved en martyrinde.

Men først et par ord om Elisabeth Jerichau 
Baumann. Hun var en legende i sin tid. 
»Hun blev kendt, bekendt og berygtet for 
mangt og meget, både sandt og usandt. For 
sine elegante kostumer, når hun viste sig til 
selskaber – men som altid havde mangler: 
en malerklat, fordi hun fuld påklædt lige 

" "
På grund af den store interesse for billedet – synes vi, at den spændende artikel om 
netop Blåhøj Kirkes alterbillede, der blev bragt den 25. marts 2016 i Jyllands Posten, 
fortjener en genudsendelse:

Blåhøj Kirke rummer en skjult skat, 

en altertavle  
med et maleri af katolske martyrer. 
Det er af kunstneren Elisabeth Jerichau Baumann. Hun fortjener at blive kendt og 
husket, både som kunstner, foregangskvinde og normbryder.

JERZY MISKOWIAK, DR. MED., VEJBY
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måtte tilføje sit lærred en enkelt detalje – 
sømme, der var gået op – filtsko, der stak 
frem under stadsen - håret i vild uorden, så 
hun ved ankomsten måtte låne børste for 
dog at nette sig lidt ... kendt for sine lilla fjer, 
som i mange år var hendes foretrukne 
hårprydelse«.

Sådan skriver forfatterinden Birgit Pouplier 
om malerinden i romanen »Lisinka«.
Baumann var polsk og mødte i Rom sin 
mand, den danske billedhugger Jens Adolf 
Jerichau, der var elev af Bertel Thorvaldsen, 
og blev familiesammenført i Danmark. Hun 
var en af de absolut centrale personer i den 
danske guldalders kulturelle jetset. Den nor-
ske digter John Paulsen skriver således om 
hende:
»Blandt de mange internationale kunstnere, 
jeg mødte, var der én, der sysselsatte mig 
mere end alle de andre: Den geniale, ver-
densberømte danske malerinde Elisabeth Je-
richau Baumann. Hun var et natur-vidunder 
... hendes væsen var så rigt originalt og 
mangfoldigt, at alle billeder brister, når man 
vil sammenligne det med noget«.
Det er altså denne store kunstner, der er me-
ster for »de kristne martyrinder«. Lad os prø-
ve at samle sporet op: Sognepræst ved Blå-
høj Kirke, Helge Nikolaj Brockdorff, skriver i 
sin embedsdagbog i 1941, at billedet er givet 
til kirken af Ludvig Wohlert som tak for, at 
han fik lov at skjule sig for tyskerne i kirken.

Om Ludvig Wohlert ved vi, at han var en vel-
havende aarhusiansk fabrikant, som også 
var tysk konsul. Det hædershverv frasagde 
han sig i 1941, og det kan være årsagen til, at 
han har haft behov for at undgå tyskernes 
opmærksomhed.

Vi ved ikke hvor Wohlert har erhvervet bil-
ledet, men der er to muligheder. Enten har 
han købt det af lensgreve Christian Corneli-
us Lubbi Lerchenborg eller erhvervet det på 
den auktion, der fandt sted på gårdspladsen 
på Lerchenborg Slot ved Kalundborg i 1927.

Landmandsbankens krak skabte stor øko-
nomisk ulykke, og en af dem, der måtte gå 
fra hus og hjem var lensgreven på Lerchen-
borg gods og slot.

»Her forsvandt alt indbo. Det meste blev 
solgt på auktion på gårdspladsen foran 
slottet og noget tog (greveparret) med sig til 
Jyderup, hvor de boede i en stor villa. Om 
det omtalte maleri blev solgt dengang eller 
om (de) tog det med sig, ved ingen«, fortæl-
ler komtesse Anna von Lowzow, datter af 
greve Christian Albrecht Frederik Lerche, for 
hvem det lykkedes at tilbagekøbe Lerchen-
borg i 1952.
Titlen er nok gået tabt og i processen fået 
et mere »passende« navn til en protestantisk 
kirke. Hvem tænker på den korrekte titel på ➤

En ægyptisk fellahkvinde med sit barn 
Ejer: Statens Museum for Kunst - Foto: SMK

Ægyptisk pottesælgerske ved Gizeh 
Ejer: Statens Museum for Kunst - Foto: SMK
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et billede ved 
auktionen over 
indboet hos 
det lokale ari-
stokrati?

Elisabeth Bau-
mann havde 
billedet med i 
flyttelæsset, da 

hun igen kom fra Rom til København. Hun 
skriver i sin bog »Brogede rejsebilleder«, at 
»Kristelige Martyrinder« er »senere kjøbt af 
Lehnsgreve Lerche-Lerchenborg«. Det kom til 
at hænge på Lerchenborg Slot, som fungere-
de som en slags kulturhus for adelen og det 
finere borgerskab. Lensgreven, Christian Ler-
che, var meget kunstinteresseret og kompo-
nerede selv. Derfor var det naturligt for ham 
at åbne sit hjem for mange af datidens 
kunstnere, som komponisten Niels W. Gade 
og H.C. Andersen. Greven og Elisabeth var 
fortrolige venner, og hun besøgte ofte slottet 
ved Kalundborg Fjord, hvor hun fandt en 
oase, hvor hun kunne sunde sig efter livets 
genvordigheder.

Før Kalundborg og København er billedet alt-
så i Rom. Elisabeths søn, Harald, selv en frem-
ragende kunstmaler, syntes godt om billedet 
og skrev til sin mor i maj 1872: »Jeg er meget 
bedrøvet over, at du ikke har sendt (til Ver-
densudstillingen i Paris) dit Katakombebillede, 
det ville sikkert have gjort megen effekt.«

Vi ved, at katakombebilledet i 1875 befandt 
sig i paladset ved Piazza del Popolo, »hvor 
jeg af Grevinde Lovatti havde faaet Lov til at 
benytte hendes Etage til Bolig og Atelier ... 
Her havde jeg mine kristelige Martyrinder 
opstillet.« Billedet er ikke alene opstillet, men 
også udstillet og vækker stor opmærksom.

Opmærksomheden skyldes utvivlsomt bille-
dets kunstneriske kvalitet, men bestemt 
også, at der i Rom allerede i begyndelsen af 
1800-tallet opstod en kolossal interesse for 
katakomberne, stedet hvor de første kristne 
skjulte sig for forfølgelserne i det  
3. og 4. århundrede. Således fandt man i 
1802 en grav forsynet med en tegning af to 
ankre, to pile og en palme, symbolerne på, 
at den døde havde lidt martyrdøden.

Graven tilhørte en Philomena, som døde i 
år 302. Interessen mundede ud i, at Pave 
Gregor tillod offentlig tilbedelse af hende.

Maleriet blev altså noget af en sensation, og 
rygtet om det nåede selvfølgelig også Vatika-
net. Det førte til, at både maleri og kunstner 
blev inviteret i audiens hos paven, Pius IX.

I sin bog fra 1876, »English female artists«, 
skriver Ellen C. Clayton om Elisabeth Bau-
mann og mødet mellem kunstner og pave: 
»Et af hendes vigtigste værker er et billede i 
naturlig størrelse, der repræsenterer kristne 
martyrer i katakomberne i Rom. Dette bille-
de har gjort en stor sensation blandt kristne 
af alle trosretninger, mens det var udstillet 
på hendes atelier. Da paven ønskede at se 
maleriet, blev det sendt til Vatikanet. Hans 
Hellighed modtog både kunstner og billede 
på den mest 
flatterende 
måde, omgivet 
af sine prælater 
og adelige«.
»Jeg er overra-
sket«, sagde han, 
»at én, der ikke 
er katolsk, kun-
ne repræsentere 
en sådan scene 

L’Aspetta (Hun venter!)
Ejer: Privat kollektion - Foto: Jerzy Miskowiak

Eccolo (Han er!)  
Ejer: Privat kollektion - Foto: Jerzy Miskowiak
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■

ARRANGEMENTER
■ SØNDAG DEN 20. JUNI KL. 14.00 I PRÆSTEGÅRDSHAVEN

SOMMERFEST 
Sidste år var vi desværre nødt til at aflyse vores som-
merfest i præstegårdshaven.
Vi krydser fingre for at udendørs arrangementer må 

gennemføres til juni,  
så derfor glæder vi os  
til at præsentere:

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 medriven-
de og humørfyldte børnekoncert: »Grøn som en Abe«. 

Med elguitar, trommer, kontrabas og keyboard, bliver »sømmet trykket i bund«, ta-
ger Lise Petersen os gennem et skønt sangunivers med både kristne og andre bør-
nesange, alt sammen med Gud i centrum, som alt det gode og skønne kommer fra. 
Sommerfesten foregår traditionen tro i præstegårdshaven med telt softice og kæmpekagebord.

så perfekt«. »Deres Hellighed, jeg er en kri-
sten«, var Madame Jerichaus svar.

Paven har også haft en helt personlig inte-
resse i netop dette billede, idet han som 
ganske ung mand, der led af epilepsi, op-
søgte relikvierne efter martyrinden Philome-
na. Den svagelige unge mand, som måtte 
opgive at være medlem af den pavelige 
adelsgarde, og som derfor valgte præsteve-
jen, blev mirakuløst helbredt og altså selv 
pave. I knap 32 år var han den katolske kir-
kes overhoved, den længst siddende no-
gensinde.

Det er den historie, der knytter sig til et 
enkelt værk i Elisabeth Jerichau Baumanns 
omfattende og bemærkelsesværdige pro-
duktion. I en bog under forberedelse skri-
ver jeg om Elisabeth Jerichau Baumanns 
forundelige liv og viser de knap 400 male-
rier og tegninger, som jeg har kunnet 
fremskaffe fra udstillingskataloger, danske 
og europæiske auktionhuse, kirker, slotte 
og herregårde samt borgelige hjem. 
Her findes også en liste over de værker, jeg 
ikke kunne opspore. Hun fortjener at blive 
kendt og husket, både som kunstner, 
foregangskvinde og normbryder.
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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:
 14/2: Ditlev Dall Wolff

■  DØDE/BEGRAVEDE I BLÅHØJ KIRKE: 
 30/11: Karen Marie Vestergård Madsen
 1/1: Aase Edel Lindbjerg

■  DØBTE I FILSKOV KIRKE: 
 27/2: Hannah Hørup Stenbæk

■  VIEDE/VELSIGNEDE I FILSKOV KIRKE: 
 12/12: Line og Anders Jensen

■  DØDE/BEGRAVEDE I FILSKOV: 
 6/12: Inga Katrine Larsen
 26/12: Anton Christiansen Hansen
 9/1: Lydia Mathilde Hansen
 16/1: Peer Lauridsen
 21/1: Oluf Bjerg Mogensen
 27/1: Otto Immanuel Hansen
 28/1: John Ørbæk Johnsen
 26/2: Erik Langvad Jensen
 12/3: Ole Østergaard
 16/3: Eva Utoft
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DAG: DATO: MØDE:

Torsdag 08-04 Familieaften 
ved børneklubben

Taler: 
Brian Thorø, kl. 19.00

Torsdag 22-04 Soldatervennestævne

Onsdag 28-04 Kredsmøde i Grindsted Taler: 
Jens Medum Madsen

Torsdag 06-05 IM Møde Taler: 
Vagn Dahl Nielsen

Torsdag 20-05 IM Møde Taler: 
Morten Mouriszen

Søndag 30-05 Familiedag ved Multihuset  
i Grønbjerg

Nærmere info senere.

Torsdag 03-06 IM Møde Taler: 
Simon Møller, Præst i Borris

Torsdag 17-06 IM Møde Søren Grysbæk

2014INDRE MISSION
APRIL 

2021

MAJ

JUNI

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

ENHVER ER 
VELKOMMEN
Hvis ikke andet er nævnt er møderne kl. 19.30  
i missionshuset, Omme Landevej 8, Filskov.
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Karin Rahbek-Engmarksgaard 
Stof til næste nr. af bladet, der kommer i slutningen af JULI 2021  

skal afleveres primo juli 2021 til redaktionen, gerne pr. mail: ken@km.dk

REDAKTION

 1/4: Skærtorsdag 09.00 10.30

 2/4: Langfredag 10.30 09.00
 4/4: Påskedag 09.00 10.30
 5/4: 2. påskedag 10.00 Ingen
 11/4: 1. søndag efter påske 09.00 10.30
 18/4: 2. søndag efter påske Ingen 09.00 (Jacqueline M. Thiesen)

 25/4: 3. søndag efter påske 09.00 10.30
 30/4: Bededag 10.30 09.00
 2/5: 4. søndag efter påske 09.00 10.30
 9/5: 5. søndag efter påske 10.30 09.00
 13/5: Kristihimmelfartsdag 09.00 10.30
 16/5: 6. søndag efter påske 10.30 09.00
 23/5: Pinsedag 09.00 10.30
 24/5: 2. pinsedag Ingen 10.00 (Familiegudstjeneste)

 30/5: Trinitatis søndag 10.30 09.00
 6/6:  1. s.e. trinitatis 09.00 (Jacqueline M. Thiesen) Ingen
 13/6: 2. s.e. trinitatis 09.00 10.30
 20/6: 3. s.e. trinitatis 14.00 (Sommerfest) Ingen
 27/6: 4. s.e. trinitatis Ingen 10.30
 4/7: 5. s.e. trinitatis 09.00 (Jacqueline M. Thiesen) Ingen
 11/7: 6. s.e. trinitatis Ingen 09.00 (Jacqueline M. Thiesen)

 18/7: 7. s.e. trinitatis 09.00 (Jacqueline M. Thiesen) Ingen
 25/7: 8. s.e. trinitatis Ingen 10.30


