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Julehjælp Falslev-Vindblæs Sogn

til sognepræst Jørgen Germann eller præstesekretær Vivi Sommer Jensen senest
torsdag 30. november.
Den udfyldte ansøgning skal så være
sognepræsten eller sekretæren i hænde
senest torsdag den 7. december 2017.

Bor du i Falslev-Vindblæs Sogn og har du
svært ved at få enderne til at nå sammen i
december måned? Så er du velkommen til
at henvende dig til sognet og søge om julehjælp. Hjælpen består af en købmandskurv
med alt godt til julebordet.
For at komme i betragtning til årets julehjælp skal der først udfyldes et ansøgningsskema. Dette kan fås ved at henvende sig

Den må gerne sendes pr. mail. Jørgen
Germanns mailadresse er jge@km.dk og
Vivi Sommer Jensens vsj@km.dk.
Ansøgningen kan også sendes eller
afleveres til kirkekontoret i Falslev
Præstegård, Norupvej 6, 9550 Mariager.
Derefter fordeles julehjælpen af et udvalg, som er nedsat af menighedsrådet.

JULEFEST

Falslev – Vindblæs sogn indbyder
pensionister til den traditionelle
julefest på Orkide Dania, med
spisning, sang og underholdning.
Fredag den 1. december 2017
Kl. 18 til ca. kl. 22.00
Denne aften indsamles frivillige
bidrag til sognets julehjælp.

Tegningslister er fremlagt i
Dagli’Brugsen, Assens fra
den 1/11 til 22/11-2017 kl. 12.00.
Med venlig hilsen
Falslev-Vindblæs Menighedsråd

Tilmelding kan ske til Paul Bager på tlf. 98 58 35 72 / 21 93 51 09 fra d. 6/11-2017.

2

Lidt om vedligeholdelse af kirkerne
i sognet
af Kurt Bager Johansen,
formand i Falslev-Vindblæs
Menighedsråd

I Assens Kirke har vi
haft problemer med
afskalning af murværk
på den nye tilbygning.
Efter forskellige forsøg
på lappeløsninger anbefalede Teknologisk
Institut og arkitekt at udskifte den yderste
mur. Murermesteren, som har muret tilbygningen, er erklæret konkurs, så vi har selv
betalt reparationen.
Ydermuren på den runde tilbygning mod øst
er meget fugtig. Dette giver mulighed for
frost-afskalning, men vi håber at, vi undgår at
skifte denne mur ved at kalke ekstra gange.
Hele kirken bliver kalket her i efteråret.
Falslev kirke trænger hårdt til kalk, så denne
bliver også kalket i år.
I Vindblæs er der konstateret rødalger i murværk og pudslag på tårnet. Det er de mørke
striber og pletter, som kan ses på facaden. I
modsætning til grønalger er det en vanskelig affære at slippe af med rødalger, idet de
trænger ind i puds og murværk.
Murværkscenteret på Teknologisk Institut
har udarbejdet en omfattende rapport, som
konkluderer, at alt gammelt puds og dårligt
murværk skal fjernes og erstattes med nyt.
Det indebærer blandt andet at der skal rejses stillads og sandblæses. Arbejdet skal
fortrinsvis udføres i tørvejr og vil sandsynligvis vare 5 til 7 uger. Prisen bliver mellem
300.000 og 400.000 kr. Vi forventer at vi se-

nere på året har penge til projektet - og arbejdet bliver udført i foråret 2018, når vi får en
god vejrperiode.
Kirkens tagkonstruktion er rundtømmer, som
er flere hundrede år gammelt. Konstruktionen er ormædt men kan stadig repareres.
Der bliver i år skiftet 2-3 hanebånd.

SMILEHULLET

Årstiderne skiftede, og også i Edens Have mærkedes den slags.
Ret som de sad der på tuen og kedede sig lidt, kom et figenblad svævende båret
af efterårsbrisen, hvilket tankeløst fik Eva til at udbryde:
-Hold da op, Adam! Se, en usynlig mand!
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En af mine yndlingssalmer
Nu falmer skoven trindt om land,
og fuglestemmen daler;
alt flygted storken over strand,
ham følger viltre svaler.
af Ejgil Larsen, næstformand i
Falslev-Vindblæs Menighedsråd

Min tilgang til salmer startede først for alvor, da jeg kom i skole og skulle lære mange
salmer udenad. Jeg er født på et mindre husmandsbrug, hvor der er 7 km til kirke. Vi havde ikke bil, og i øvrigt var min far mælkekusk
og arbejdede altid søndag formiddag. Vi
børn passede så sammen med vores mor
landbruget, også om søndagen.
Min mor hørte morgenandagt i radioen, og
senere gudstjeneste på TV. På den måde
kom interessen også til mig. Senere var jeg
et år på en grundtvig-koldsk ungdomsskole/
efterskole. Her sang vi mange salmer hver
morgen og aften, og alle timer i løbet af dagen blev indledt med Højskolesangbogen.
Den salme jeg har valgt, har altid været med
til begravelser/bisættelser i min mors og fars
familier, uanset årstiden. Begge familier er
bondefamilier, men selvom vi er ca. 40 fætre
og kusiner, er jeg den eneste af dem der har
valgt landbruget som erhverv i min generation.
For mig giver salmen altid håb: Selvom der
er tale om en afslutning, selvom det slutter,
ja så varsles der samtidig en nemmere tid efter døden. Jeg føler også den udtrykker stor
ydmyghed over det det der gror og år efter
år spirer frem. Måske er det netop det, der
taler til dem, som ellers ikke har valgt deres
forfædres erhverv, men alligevel vælger salmen til hver gang der er behov for en salme
til at hjælpe de døde herfra på en god måde.

Hvor marken bølged nys som guld
med aks og vipper bolde,
der ser man nu kun sorten muld
og stubbene de golde.
Men i vor lade, på vor lo,
der har vi nu Guds gaver,
der virksomhed og velstand gro
i tøndemål af traver.1
Og han, som vokse lod på jord
de gyldne aks og vipper,
han bliver hos os med sit ord,
det ord, som aldrig glipper.
Ham takker alle vi med sang
for alt, hvad han har givet,
for hvad han vokse lod i vang,
for ordet og for livet.
Da over os det hele år
sin fred han lyser gerne,
og efter vinter kommer vår
med sommer, korn og kerne.
Og når engang på Herrens bud
vort timeglas udrinder,
en evig sommer hos vor Gud
i Paradis vi finder.
Da høste vi, som fugle nu,
der ikke så og pløje;
da komme aldrig mer i hu
vi jordens strid og møje.
For høsten her og høsten hist
vor Gud ske lov og ære,
som ved vor Herre Jesus Krist
vor Fader ville være!
Hans Ånd, som alting kan og ved,
i disse korte dage
med tro og håb og kærlighed
til Himlen os ledsage!
N.F.S. Grundtvig 1844. Den Danske Salmebog nr. 729
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Kommende arrangementer
Tirsdag 10 oktober kl. 19.30
i Sognehuset

”Du ønsker- vi synger”. Sangaften med
Karsten ”Kortbuks” Hansen.

Denne aften kommer Karsten Hansen – som
også kalder sig for både ”Natur-Karsten” og
”Karsten Kortbuks” og som er kendt fra bl.a.
TV2 Nord og Danmarks Radio - på besøg i
Sognegården. Her vil han holde en ”Syng sammen-aften”, hvor vi synger sange fra Højskolesangbogen. I tilgift vil Karsten fortælle historier
om nogle af sangene. Som altid er alle velkomne – også til at deltage i det fælles gratis
kaffebord undervejs.

Torsdag 26. oktober kl. 19.30
i Sognehuset

”En tur til Lutherland”.
I anledning af 500-året for reformationen
vil sognepræst Jørgen Germann fortælle
om Martin Luther og hans betydning.
Fortællingen bygges op omkring en lang række
billeder fra ”Lutherland” i det østlige Tyskland
– fra steder, hvor Luther har levet og virket.
Jørgen har flere gange besøgt dette område
og vil ud fra sine billeder fortælle om Luthers
liv og om den store betydning hans tanker,
ord og gerning har haft siden da og indtil
nu. Kaffepause og lidt fællessang bliver der
naturligvis også tid til, så velkommen til dette
gratis arrangement.

Søndag den 29 oktober kl. 14.00
i Falslev Kirke og Sognehuset

”Reformationsjubilæum”.
Den 31. oktober 1517 slog Martin Luther
sine berømte ”95 teser mod afladen” op på
Slotskirkens dør i den tyske by Wittenberg.
Hermed satte han gang i den store forandringsproces af den kristne kirke, som vi kalder ”den
evangelisk-lutherske reformation” og i hvis
kølvand også vi i Den danske Folkekirke stadig
befinder os. Jubilæet fejres rigtig mange steder – og altså også i vores sogn. På den søndag,
der ligger tættest på refomationsdagen,
holder vi således eftermiddagsgudstjeneste i
Falslev Kirke. Efter gudstjenesten inviteres alle
kirkegængerne med over i Sognehuset til kaffe
og ”Luther Lagkage”.

Tirsdag den 14. november kl. 19.30
i Sognehuset

”Jazztrio og fællessang”.
Denne aften byder først på en koncert, hvor
den lokale jazztrio ”Dansk Salt” vil sætte
musikalsk krydderi på tilværelsen. Trioen
består af Carsten Høj Hansen, som spiller
guitar, Poul Lund Jørgensen på bas og Villy
Madsen, hvis instrument er tenorsaxofon.
Med sig har de endvidere en gæstesolist,
sangerinden Rose Egeskjold. Repertoiret vil
være bygget op om gode melodier og swingende rytmer med plads til improvisation.
Efter den sædvanlige gode – og gratis – gang
kaffe med brød, slutter vi som altid på vore
sangaftener med en række fællessange. Til
dem spiller vores organist Marina Dalgaard.
Alle er varmt velkomne til det hele.
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Kommende arrangementer, fortsat
Mandag den 4. december kl. 19.30
i Assens Kirke

”Koncert med Aalborg Post Orkester”.

I januar måned er der ingen sangaften,
men senere på måneden indbydes alle til et
spændende foredrag:

Onsdag den 24. januar kl. 19.30
i Sognehuset
”I lære som rensdyrhyrde”.

Det er efterhånden ved at være en fast – og
god - tradition, at postorkesteret fra Aalborg
holder koncert i Assens Kirke i begyndelsen
af december måned. Sådan bliver det også
i år, hvor de godt 30 musikere under ledelse
af deres dirigent Henrik Juul-Brinkmann
vil give en festlig musikalsk optakt til advents- og juletiden. Aalborg Post Orkester
er et brassband – dvs. instrumenterne er
alle (undtagen slagtøjet, der holder styr på
og understreger rytmerne) lavet af messing.
Tonelejet spænder vidt, lige fra den lyseste
trompet – soprankornet-ten – til den dybeste
bastuba. Når de spiller sammen kommer der
en masse god og dejlig lyd ud af det. Det kan
vi alle forvisse os om ved den gratis koncert i
Assens Kirke 4. december.

Tirsdag den 12. december kl. 19.30
i Sognehuset

”Sangaften i december”.
En god traditionel syng sammen-aften med
Marina Dalgaard ved klaveret. Og med deltagernes ønsker til sange og salmer på programmet. Mon ikke en del af dem bliver
gode velkendte ”numre” til advent og jul?
Det fælles kaffebord skal vi naturligvis heller
ikke snydes for denne aften i december – så
kom og vær med til et hyggeligt adventsarrangement midt i den mørke tid!
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Denne aften fortæller Reiner Merke fra
Falslev Hede om sit arbejde hos samerne i
Nordnorge, da han som ung mand stod i hyrdelære hos samerne. Vi vil høre om, hvordan
han flyttede med renflokken over Finmarksvidden og derigennem lærte flytsamernes
levevis at kende. Ved hjælp af tegnede billeder, fotografier og genstande kommer man
tæt på den fascinerende samiske kultur. Der
ses på, hvordan dannelsesrejsen har påvirket og stadig øver indflydelse på Reiner
Merkes tilværelse. Samtidigt rettes blikket
mod fremtidens rendrift og samernes identitet.
Reiner Merke er uddannet skovbruger, folkeskolelærer, naturvejleder og arbejder nu
som modelbygger. Som vanligt er der fri entré og alle er hjertelig velkomne, også til at
være med ved kaffebordet i pausen.

Assens Kirke:

Siden sidst

Viede:
09.09.17 Lene Thygesen og Jan Schmidt
Andersen
Begravede og bisatte:
10.05.17 Erik Lorensen
11.05.17 Henny Marie Christensen
20.05.17 Maria Victoria Jensen
22.06.17 Edith Lisbeth Laustsen
14.07.17 Eigil Ferdinand Peters

Vindblæs Kirke:

Viede:
08.07.17 Julia Hartl Hansen og Kasper
Hartl Hansen
Døbte
28.05.17 Marlem Sander Pedersen
09.07.17 Camilla Mohr Engberg Madsen
30.07.17 Felix Hall Kjellerup

Begravede og Bisatte:
07.06.17 Ketil Skovgaard-Petersen
10.06.17 Britta Bjerre Bach
13.07.17 Bente Sørensen
27.07.17 Georg Juul Andreasen
12.09.17 Lone Maria Skovgaard-Petersen

Falslev Kirke:

Begravede og bisatte:
19.05.17 Svend Henning Strue Nielsen

Viede i Falslev-Vindblæs sogn

05.08.17 Lis Stenholt Frederiksen og Steen
Frederiksen
Begravede/bisatte fra andre kirker
05.05.17 Peter Grønhøj
21.07.17 Otto Edvard Thorkild Volmar Juul
25.07.17 Svend Søholm

Et lille Luther citat, fra en af hans såkalde “Bordtaler”
i anledning af reformationsjubilæet:
Jeg er bondebarn. Min oldefar, min bedstefar og min far var bønder.
På et tidspunkt flyttede min far til Mansfeld for at blive minearbejder.
Det er min afstamning. Men jeg er også blevet bakkalaureus, magister
og munk. Jeg er røget i totterne på paven og han i mine.
Jeg har giftet mig med en bortløben nonne. Hvem har kunnet læse det
i stjernerne? Hvem har kunnet forudsige mig det?

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 Jørger Germann, tlf. 20 40 23 60; jge@km.dk.
Menighedrådsformand: Kurt Bager Johansen. bagerjoh@gmail.com og tlf. 22 66 58 66.
Graver: Jørgen Bager, tlf. 30 29 98 54, asfavi@elromail.dk.
Kirkegårdskontor: Assens Kirkegård, Niels Madsens Vej 11, 9550 Mariager, tlf. 98 58 33 39,
(for alle tre kirkegårde)
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
Sognets hjemmeside: falslevvindblaessogn.dk
Layout & tryk: StenderHolmriis, 51 35 83 68, mail: ps@stenderholmriis.dk.
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Gudstjenester
Oktober

Falslev

Assens

01. 16. s. e. Trinitatis
08. 17. s. e. Trinitatis

Høstgudstjeneste

10.30

9.00

15. 18. s. e. Trinitatis

10.30

22. 19. s. e. Trinitatis
29. 20. s. e. Trinitatis

Vindblæs

10.30
14.00

Reformationsgudstjeneste

November
05. Alle helgens dag

Allehelgens
mindegudstjeneste

16.00

12. 22. s. e. Trinitatis
19. 23. s. e. Trinitatis

9.00
10.30

26. Sidste søndag i kirkeåret

10.30

December
03. 1. s. i Advent
10. 2. s. i Advent

10.30
10.30

17. 3. s. i Advent
24. Juleaften

10.30
15.00

16.00

25. Juledag

14.00
10.30

26. 2. juledag

-

31. Julesøndag

14.00

-

-

-

-

Nytårsgudstjeneste

Januar
01. Nytårsdag

-

07. 1. s. e. helligtrekonger

10.30

14. 2. s. e. helligtrekonger
21. Sidste s. e. helligtrekonger
28. Søndag septuagesima

9.00
10.30
10.30

Februar
04. Søndag seksagesima

10.30

Ud over gudstjenester på skift i og ved de tre kirker holder vi også en månedlig
altergangsgudstjeneste på De Gamles Gård i Assens.
Og så er man altid velkommen til at kontakte præsten for altergang i hjemmet –
eller blot for en samtale under fire eller flere øjne.

