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Nyt fra menighedsrådet

ved formand Kurt Bager Johansen

Falslev-Vindblæs menighedsråd holdt sit
konstituerende møde for kirkeåret 2018
den 7. november 2017.
Resultatet af konstitueringen blev, at Kurt
Bager Johansen fremdeles er formand,
medens Ejgil Larsen blev genvalgt til næstformand. Som menighedsrådets kasserer
blev Paul Bager genvalgt. Kontaktperson
til personalet er nu Jørgen Germann,
medens Hanne Hansen er ny kirkeværge.
Derudover er også Steen Westergaard,
Sofie Schmedes, og Karen Dissing Jacobsen medlemmer af rådet, medens Ulla
Linde Salomonsen er suppleant.
Af arbejdsmæssige grunde har Henning Walberg Larsen måttet bede om at
udtræde af menighedsrådet. Dette blev
med beklagelse taget til efterretning, og
Henning blev takket for sin indsats i rådet. Ikke mindst har han udvist et stort
engagement i aktivitets- og kirkebladsudvalget og har leveret mange fine billeder
til hjemmeside og kirkeblad, noget han
heldigvis har lovet at fortsætte med.
Med udgangen af året gik kirkegårdsleder
Jørgen Bager, efter eget ønske, på pension. I den anledning holdt menighedsrådet afskedsreception på Orkideen søndag
den 17. december 2017. Der var ca. 60
personer, som var mødt op for at sige
farvel til Jørgen.
Jørgen og hans medarbejdere har altid holdt kirker og kirkegårdene i en
meget fin stand og løbende lavet om på
kirkegårde, blandt andet med nye afsnit.
Vi påskønner hans engagement og store
indsats gennem alle 34 år.
Menighedsrådet ønsker, at du og Susanne
må få et godt og langt “pensionistliv”,
hvor I også vil foretage jer noget af det,
som I måske aldrig fik tid til, medens du
var på arbejdsmarkedet.
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Menighedsrådet har ansat en ny kirkegårdsleder fra 1. januar 2018.
Det er Conny Boye Jensen, som bor i Tørring ved Øster Tørslev. Conny er uddannet
gartner og har arbejdet på Mariager og
Ellengård Planteskoler.
Sin kirkegårdserfaring har hun fra Vorup
og Tvede-Mellerup-Linde sogne.
Vi ser frem til et godt og positivt samarbejde og ønsker Conny hjertelig velkommen.

Kirkegårdsleder Conny med sine to medhjælpere: Kaj og Fissehaye.

Cicilie Poulsen

Et nyt ansigt i sognet
Som det fremgår af menighedsrådsformandens stykke er Conny Boye Jensen vores nye kirkegårdsleder. I en lille
præsentation skriver hun blandt andet
sådan om sig selv:

Jeg er uddannet produktionsgartner og
startede i lære hos Roeds planteservice
i 1988, for derefter at komme videre
til Mariager Planteskole, hvor jeg var i
mange år. Både her og senere hos Ellengård Planteskole har jeg arbejdet i anlægsafdeling, i butik med kundebetjening
samt i marken med produktion. Jeg har
også været formand og stået for daglig
ledelse af personale og opgaver, så jeg har
fået en meget bred faglig viden inden for
det grønne område.

Jeg har også været ansat som kirkegårdsgartner hos Vorup kirke, hvor jeg fik
en god forståelse for arbejdet på en
kirkegård og en lærerig tid. Senest var jeg
så heldig at være i et barselsvikariat hos
Tvede-Linde-Mellerup kirke, og der fandt
jeg den rette hylde. Det, at man selv kan
tilrettelægge dagen og have tiden til at
passe tingene og gøre sit bedste stykke
arbejde, er en stor fryd for mig.
Nogle vil måske tænke de har set mig før
uden om det grønne område. Så kan det
være de har set mig på de’ skrå brædder’,
da jeg har spillet med i diverse lokale
revyer, Støvringgård festspil og på andre
scener. Denne hobby bliver nu lagt lidt på
hylden, da jeg vil bruge tiden til at lære
de 3 kirker og områderne bedre at kende.
Jeg bor i Tørring sammen med mine to
børn, og er barnefødt i Råby-Sødring
sogn. Og jeg glæder mig til at gro fast og
slå rødder her hos Assens-Falslev-Vindblæs sogn. Skulle der opstå nogle spørgsmål omkring anlæg af gravsteder eller andet, så er jeg altid klar til at hjælpe, men
også til en lille snak om stort og småt.
Det vil glæde mig, hvis I kom omkring
kirkegården, så jeg kan hilse på jer.

Og et kendt ansigt i en ny rolle
Mange vil kende sognepræst Cicilie
Poulsen, som i nogle år har fungeret som
præst på Mariager-egnen. Blandt andet
har hun vikarieret her i sognet og afløser
stadig ved de fleste af gudstjenesterne,
når jeg har fri (gensidig afløsning). Cicilie
har siden 2015 været sognepræst i Hem,
Sem, Svenstrup og Vester Tørslev sogne –
en stilling, der nu udgør 60 % af hendes arbejdstid. Andre 25 % er viet institutionen
Sødisbakke, hvis faste præst hun også er.
De sidste 15 % af Cicilies fuldtidsstilling
har siden efteråret været knyttet til os i
Falslev-Vindblæs Sogn, således at hun har

ansvaret for konfirmander og minikonfirmander fra Vindblæs Friskole. Hun har
også stået for skolens julegudstjenester i
december måned – og vil naturligvis fremover være præst ved konfirmationerne i
Vindblæs Kirke. Som sognepræst i Assens,
Falslev og Vindblæs er jeg glad for denne
ordning – og for samarbejdet med Cicilie
Poulsen – og jeg håber alle som hidtil vil
tage godt imod hendes ”besøg” her i sognet.
Jørgen Germann
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Konfirmationer 2018
Konfirmation i Assens kirke
Den 8. april 2018 kl 10.30

Konfirmation i Vindblæs kirke
Den 15. april 2018 kl 10.30

Fasanvej 13, 9550 Mariager

Semvej 21, 9550 Mariager

Daniavej 55, 9550 Mariager

Tønagervej 53 A, 8983 Gjerlev J

Fasanvej 18, 9550 Mariager

Digtervænget 27, 9550 Mariager

Storegade 9A, 9550 Mariager

Kroagervej 60 Enslev, 8983 Gjerlev j

Storegade 46, 9550 Mariager

Markedsgade 8, 9560 Hadsund

Skolegade 1, 9550 Mariager

Vognmandsgade 2, 8970 Havndal

Fasanvej 33, 9550 Mariager

Hans Kirks Allé 7, 9560 Hadsund

Søndergade 45, 9550 Mariager

Udbyneder Østergade 1, 8970 Havndal

Daniavej 56, 9550 Mariager

Skovduevej 4 Asferg, 8990 Fårup

Tistedvej 1, 9510 Arden

Hybenholt 31, 9560 Hadsund

Alberte Andie Jensen
Alex Enderslev

Cecilie Bisgaard Manø
Ea Bay Høgenhav

Emma Elkjær Jensen

Emilia Lærke Bøgeskov Laursen
Julie Desmorais Salmonsen
Julie Thygesen

Kasper Stjerne Linaa

Kouc Majuec Mayuom

Laura Kjærgaard Hansen

Skovduevej 4, 9550 Mariager

Marie Møller Jensen

Anders Agri Hansen

Emilie Klitte Knudsen

Julie Fjelsted Andersen
Kasper Kjær Mikkelsen

Kristine Porsborg Iversen
Leah Faurbye Jensen
Mads Bjerre

Markus Viktor Hansen

Mathias Steen Brøndum
Mathias Tapdrup

Merle Elinor Lindskov Madsen
Gl. Randersvej 17, 9560 Hadsund

Natasja Lærke Bak

Ribesvej 10, 9550 Mariager

Plantagevej 18, 9560 Hadsund

Skovvænget 19, 9550 Mariager

Skovvænget 22, 9550 Mariager

Nicolaj Schou Steffensen
Oliver Osanai

Norupvej 87, 8970 Havndal

Simon Cilleborg Madsen

Natja Skjødt Levisen

Nicklas Andreas Bach Jensen
Brinken 6 1. th, 9560 Hadsund

Nicklas Emil Klitte

Havndalvej 33, 9550 Mariager

Nebstrupvej 1, 8970 Havndal

Vibevej 9, 9550 Mariager

Kløvervænget 6, 8970 Havndal

Birkevej 6, 9550 Mariager

Kroagervej 5 Enslev, 8983 Gjerlev J

Sofie Kristine Holt
Tilde Wickberg

Oliver Andersen

Stine Laumann Nielsen
Tilde Jensen

Gartnervænget 3, 9550 Mariager

Tobias Bruun Nielsen

Mariagervej 53, 9560 Hadsund

Onsdag den 9. maj 2018
Koncert med
Mariagerfjord Pigekor
Læs mere på side 6
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Kommende arrangementer
Tirsdag 13. februar kl. 19.30
i Sognehuset

Dorte Rask Laursen,
som er kendt fra
menighedsrådets julefester på Orkide Dania, hjælper os med
vores sangaften i februar. Vores organist
skal have ferie, så nu
prøver vi noget helt
andet. Dorte er spillelærer, men kan også
klare folkemusik på harmonikaen. Vi har
aftalt, at Dorte bestemmer noget af det
vi skal synge, og resten foreslår vi. Der er
naturligvis kaffepause undervejs. Det er
gratis, og vi håber, at I møder op og synger med - også jer der påstår i ikke kan
synge.Vi garanterer det bliver fornøjeligt.

Søndag 4. marts kl. 19.30
i Falslev Kirke

Aftengudstjeneste med billedprædiken
og altergang. Ligesom i marts sidste år belyses dagens prædiketekst med billeder,
der projiceres op på en af kirkens vægge.
Ved altergangen benyttes et forkortet ritual, så gudstjenesten ikke bliver så lang
som en almindelig højmesse.

Tirsdag 13. marts kl. 19.30
i Sognehuset

Koncert for firhændigt klaver, opført af
den danske pianist Jette Skovsted Yde og
den russisk-fødte pianist og organist Marina Dalgaard. De to spiller et firhændigt
klaverprogram, der indeholder romantik,
energi og humor, og som tager publikum
med på en times rejse gennem de klassiske stilarter fra 1700-tallet og op til i dag.
Der vil blive spillet værker af bl.a. Bach,
Mozart, Weber og Grieg.
Jette er født i 1959 i Thisted i Thy og har

musikpædagogisk eksamen i klaver fra
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i 1984. I mere end 20 år har hun
været ansat på Randers Musikskole som
underviser og er desuden akkompagnatør
på hhv. MGK og siden Talentlinjen.
Marina Dalgaard er uddannet klassisk
klaverlærer og akkompagnatør på Kauno
Juoze Gruodzio Konservatorium i Kaunas,
Litauen. Derudover underviser Marina i
klassisk klaver på Randers Musikskole og
arbejder som organist ved Falslev, Vindblæs og Assens kirker.
Der er gratis adgang og der serveres kaffe med brød. Efter kaffepausen synger
vi sammen nogle af de sange og salmer,
som bliver foreslået.

Tirsdag 10. april kl. 19.30
i Sognehuset

Musik- og sangaften, på anden tirsdag
i måneden. En aften i påsketiden, hvor
deltagernes ønsker og forslag igen er i
centrum.
Vi vil også lære lidt ”nyt”, idet fællessalmerne til Spillemandsmessen i Assens
Kirke 22. april bliver sunget igennem. På
den måde kan vi her fra sognet være med
til at gøre Spillemandsmessen til en festlig
og fælles begivenhed.
Som altid er det gratis at være med denne
aften – også til det fælles kaffebord. Læs
mere om Spillemandsmessen på næste
side.
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Spillemandsmessen opføres af koret Da
Capo og folkemusikgruppen Frederiksens
Orkester. Vi opfordres til at synge med på de
fælles salmer, som øves i kirken fra kl. 15.00.
Spillemandsmessen er en gudstjeneste
iklædt dansk folkemusik, og den første på
dansk. Teksten er skrevet af Holger Lissner.
Musikken er komponeret af Ivan Bjerre
Damgård og Michael Sommer, med udgangspunkt i dansk traditionel dansemusik.
Spillemandsmessen er for blandet kor, solist
og orkester – undervejs er der fem fællessalmer, som hele menigheden synger med
på. Den blev uropført ved Danske Kirkedage
i Roskilde i 2004 – og har siden været fremført mange steder i landet.
Nu er turen kommet til vores sogn, og
altså som eftermiddagsgudstjeneste med
koret Da Capo, under ledelse af Anne Marie Hyldgaard. Det blev dannet i 2011 og
er sammensat af sangere, der kommer fra
forskellige kor i Himmerland.
Alle i Da Capo har sunget i mange år og
finder korsang stærkt vanedannende. De
synger sammen med Frederiksens Orkester,
ledet af Gunda Johansen. Navnet kommer
fra spillemanden Jens Frederiksen (18541943), der sammen med sit orkester i sin tid
var en ”institution” i Als og omegn.

Onsdag 9. maj kl. 19.30
i Vindblæs Kirke

Koncert med Mariagerfjord Pigekor. En festlig forårskoncert med det ”lokale” pigekor,
der består af 25 piger i alderen 13-25 år.
Koret er et rytmisk elitekor, og udgør flagskibet for korskolen under Mariagerfjord
Kulturskole. Koret giver mange koncerter i
både ind- og udland, så det er vigtigt, at man
er indstillet på at bruge meget tid på koret.
Samtidig lægges der vægt på, at det skal
være sjovt at være med i koret. Sådan som
vi altså kan opleve det ved forårskoncerten.

Søndag 20. maj kl. 10.30
Pinsedag i Falslev

Friluftsgudstjeneste i præstegårdshaven.
I tilfælde af meget dårligt vejr flyttes gudstjenesten til Falslev Kirke – der serveres lidt
frokost samt både koldt og varmt at drikke i
Sognehuset bagefter.

Da Capo Koret

Søndag 22. april kl. 16.00
i Assens Kirke

Siden sidst
Tirsdag 10. oktober

havde vi besøg af Karsten “Kortbuks” Hansen, til vores månedlige sangaften. Han
spillede til og fortalte om aftenens valgte
sange.
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Torsdag 26. oktober

var det sognepræst Jørgen Germann,
der fortalte og viste billeder. Under overskriften ”En tur til Lutherland” blev hovedpunkter i Martins Luthers liv og virke ridset op. Hele tiden illustreret med Jørgens
billeder fra mange af de steder, hvor reformatoren ca. 500 år tidligere havde opholdt
sig. Selve reformationsdagen 31. oktober
2017 blev også markeret. Det skete ved
en gudstjeneste søndag 29. oktober 2017
med efterfølgende kaffebord i Sognehuset.

Tirsdag 14. november

gav den lokale jazztrio ”Dansk Salt” – med
sangerinden Rose Egeskjold – en rigtig
festlig minikoncert. Guitar, bas og tenorsaxofon gav svingende rytmer som dejligt
akkompagnement. Efter kaffen sang deltagerne sammen fra Højskolesangbogen
med organist Marina Dalgaard ved flygelet.

Mandag 5. december

var der – som de to tidligere år – adventsog julekoncert med Aalborg Postorkester.
Denne gang med en ny dirigent og med

Assens Kirke:

fine solister. Og med et veloplagt publikum, der ikke blot lyttede til den fine brass
band-musik, men også glad og gerne sang
med på de fælles salmer.

Tirsdag 13. december

var der endnu en traditionel syng sammen-aften, som sædvanlig anden tirsdag
i måneden. Mange af de gode velkendte
sange og salmer til advents- og juletiden
blev sunget – og nye blev introduceret og
lært. Alt sammen i en god og rar stemning
– også over det fælles kaffebord.

Navne

Døbte:
15.10.17 Sofia Louise Kelly Mortensen
Begravede og bisatte:
30.09.17 Stefano Steeve Johnase Brambilla
11.10.17 Niels Christian Djørup
12.10.17 Kaj Aage Lauritzen
08.11.17 Inger Ella Rosenberg
10.11.17 Susanne Nielsen
06.01.18 Grete Wickberg

Falslev Kirke:

Døbte:
19.11.17 Lukas Rasmussen Baadsgaard
Begravede/bisatte fra andre kirker
28.09.17 Erik Viggo Nikolajsen
12.10.17 Ester M Pedersen
09.11.17 Ingrid Andersson
16.11.17 Kenn Brian Jacobsen
18.11.17 Elisabeth Lund
12.12.17 Christian Moss

Vindblæs Kirke:

Begravede og Bisatte:
14.10.17 Jan Andersen

Vejviser for Falslev-Vindblæs sogn

Alle henvendelser vedr. kirkelige handlinger, og hvis der er problemer med levering af
kirkeblade, bedes rettet til:
Kirkekontoret: Falslev-Vindblæs Kirkekontor, Norupvej 6, Falslev, 9550 Mariager.
Sekretær Vivi Sommer Jensen, tlf. 98 58 30 38 mail: vsj@km.dk.
Træffetider: Tirsdag 9.00 - 14.00 og torsdag 8.00 til 11.00.
Sognepræst Jørgen Germann, tlf. 20 40 23 60; jge@km.dk.
Graver: Conny Boye Jensen, tlf. 30 29 98 54, mail: asfavi@elromail.dk
Kirkegårdskontor: Assens Kirkegård, Niels Madsens Vej 11, 9550 Mariager, tlf. 98 58 33 39,
(for alle tre kirkegårde)
Menighedrådsformand: Kurt Bager Johansen. bagerjoh@gmail.com og tlf. 22 66 58 66.
Kirkebil: Fjordens Taxa og Bus, tlf. 98 57 57 10.
Kirke og Sogn: Redaktionsudvalg v/Jørgen Germann. Tlf. 20 40 23 60, mail: jge@km.dk
Layout & tryk: StenderHolmriis, 51 35 83 68, mail: ps@stenderholmriis.dk.
Sognets hjemmeside: falslevvindblaessogn.dk
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Gudstjenester
Februar

Falslev

Assens

04. Søndag seksagesima
11. Fastelavnssøndag

Vindblæs
10.30

10.30

18. 1. s. i fasten

10.30

25. 2. s. i fasten

10.30

Marts
04. 3. s. i fasten

19.00

Med billedprædiken

11. Midfastesøndag

9.00

18. Mariæ bebudelse
25. Palmesøndag

10.30
10.30

29. Skærtorsdag

19.00

30. Langfredag

10.30

April
01. Påskedag
02. 2. påskedag
08. 1. s. ef. påske

10.30
-

10.30

Konfirmation

15. 2. s. ef. påske
22. 3. s. ef. påske

-

Konfirmation

10.30

16.00

Spillemands-messe

27. Bededag

10.30

29. 4. s. ef. påske

9.00

Maj
06. 5. s. ef. påske

10.30

10. Kristi himmelfartsdag

10.30

13. 6. s. ef. påske
20. Pinsedag
21. 2. Pinsedag

10.30
10.30

Udendørs

-

27. Trinitatis søndag

-

-

10.30

Juni
03. 1. s. e. Trinitatis

10.30

SMILEHULLET:

En præst i et lille landsogn var tæt på et messefald, og han lavede derfor lidt
om på ritualet og sagde: - Lad os begge bede.

