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Hvor henvender man sig?
Fødsel:

Et barns fødsel skal anmeldes. Sædvanligvis
foretager jordemoderen anmeldelsen, men er
fødslen sket uden jordemoder, skal man ringe
til sit bopælssogn for at få et CPR-nummer
til sit barn. Forældrene anmelder derefter
fødslen elektronisk via www.borger.dk. Begge
forældre skal have digital signatur eller NemID.

Anmeldelse af fælles forældremyndighed:
I kan som ugifte forældre erklære, at I
sammen ønsker at varetage omsorgen
og ansvaret for jeres barn via blanketten
”Omsorgs- og Ansvarserklæring”. Blanketten
finder I på www.borger.dk og den skal
indberettes senest 14 dage efter fødslen begge forældre skal have digital signatur eller
NemID. Når bopælssognet digitalt modtager
O/A-erklæringen senest 14 dage efter
fødslen er faderskabet fastslået. Herved får
man automatisk fælles forældremyndighed
over barnet. Hvis forældrene ikke får anmeldt
faderskabet inden fristens udløb, bliver
sagen videresendt til Statsforvaltningen

Dåb:

Både spædbørn, større børn og voksne kan
blive døbt i folkekirken. Enhver, der bliver
døbt i folkekirken, bliver dermed medlem
af den. Et barn skal være navngivet senest
6 måneder efter fødslen. Når I som forældre
ønsker at barnet døbt, skal I henvende jer til
sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn,
hvor I ønsker at dåben skal finde sted for at
aftale tidspunkt.

Navngivning:

Ønsker man ikke at få sit barn døbt i
Folkekirken, kan det blive navngivet. Dette
skal ske inden barnet bliver et halvt år og
foregår på www.borger.dk. Navngivningen
på borger.dk kan kun ske, hvis begge
forældre har NemID eller digital signatur.
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Vielser:
Aftales ved henvendelse til sognepræsten
eller kirkekontoret i det sogn, hvor I ønsker
vielsen skal foregå. De som vil have foretaget
en vielse, skal have lavet en prøvelsesattest
hos kommunen, som de bor i. Denne attest
kan tidligst blive lavet 4 mdr. før vielsen.

Begravelse/Bisættelse:

Her henvender man sig til sognepræsten for
at lave en aftale om tidspunkt for begravelsen
eller bisættelsen. Graveren kontaktes
vedrørende gravsted.

Navneændring:

Ønsker man at skifte navn, kan dette
ske via en blanket på www.borger.dk.
Når navneændringen er sket digitalt, får
bopælssognet besked om navneændringen
og vil herefter færdigbehandle ansøgningen.
Indmeldelse i folkekirken:
Hvis du ikke blev døbt som barn, kan du melde
dig ind i folkekirken ved at blive døbt som ung
eller voksen. Du kan kontakte præsten og
aftale nærmere. Hvis du er døbt i en anden
kristen kirke, skal du ikke døbes igen for at
blive medlem af folkekirken, men kontakte
en præst og bede om at blive optaget som
medlem. Er du udmeldt af folkekirken
og ønsker at blive meldt ind igen, kan du
genoptages som medlem ved at henvende
dig til sognepræsten. Når din indmeldelse er
registreret, kan du bede om at få tilsendt en
ny fødsels- og dåbsattest.

Besøg af præsten:

Ønsker man præstens besøg hjemme, eller er
man som pårørende, nabo eller ven bekendt
med at en person – f. eks i forbindelse med
hospitalsindlæggelse – ønsker præstens
besøg, er man altid velkommen til at kontakte
sognets præst.

Lidt om kirkegårdene
Her i Falslev-Vindblæs Sogn har vi - som
alle ved - tre kirkegårde; men det er sjældent man sætter tal for kapaciteten på.
Vi har i alt plads til ca. 1300 kistebegravelser og 750 urner. Derudover er der
plæner, hvor der kan nedsættes urner;
men hvor der også er plads til kistebegravelser.
Det ændrede mønster, hvor urnebegravelser afløser kistebegravelse, gør at vi får
en overkapacitet. Samtidig er fredningstiden på en urne meget kortere end på
kister, hvor der skal gå 25 år fra den sidste
nedsættelse til man kan slette gravstedet
og bruge det til en anden familie.
Der er her i vinter blevet slettet nogle
gravsteder på kirkegården i Assens. Her
vil der blive en plæne: Det er billigere at
holde, og vi har rigelig med gravsteder på
alle vores kirkegårde.
Vi skal fremover forvente, at større områder af kirkegårdene bliver udlagt til
plæner. Menighedsrådene er nemlig blevet pålagt at holde kirkegårdene billigere,

fordi de mange tomme gravsteder ikke
bidrager med penge til vedligeholdelse af
kirkegårdene.

Ejgil Larsen, næstformand i
Falslev-Vindblæs menighedsråd
Billeder:
Henning Walberg-Larsen
fra menighedsrådet
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Gud i børnehøjde

I dette forår har vi her i sognet haft et forløb
med indledende konfirmations-forberedelse
for 3. klasse.
I første omgang har vi forsøgt os med at tilbyde i alt seks dobbelttimer – i og omkring
sognets tre kirker. For nemheds skyld kalder
vi deltagerne for ”minikonfirmander” – andre
steder kaldes de for ”junior-” eller ”børnekonfirmander”. Uanset betegnelsen er der – ligesom ved den ”rigtige” konfirmationsforberedelse, som hos os jo foregår på 7. klassetrin
– tale om en del af folkekirkens dåbsoplæring.
Men naturligvis er alle velkomne, uanset om
de er døbt eller ej. Og vi er glade for, at størstedelen af eleverne og deres familier har ønsket
at være med.
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Som det også gælder de store konfirmander, er formålet at gøre børnene ”fortrolige
med den kristne tros elementære indhold
og folkekirkens gudstjeneste samt lære dem,
hvad det vil sige at leve i en kristen tro og
som en del af det kristne fællesskab”. Sådan
formuleres det i den officielle anordning for
sognenes børnekonfirmandundervisning og
konfirmationsforberedelse, som alle Folkekirkens sogne er forpligtet til at følge.

Det hele skal naturligvis foregå på børnenes
vilkår – og derfor har vi også tilrettelagt
forløbet, så der bliver en passende blanding
af, hvad minikonfirmanderne skal ”høre” og
det de skal ”gøre”. For hver mødegang har der
været en samlende overskrift – et tema. Og
så har der til hvert emne været en fortælling:
Det der skal høres – og en aktivitet: Det der
skal gøres. Vi har også hver gang holdt en
”mini-gudstjeneste” i kirken. Her har vi sunget
salmer, hørt en fortælling fra Bibelen og set på
et billede med relation til dagens overskrift. At
sige Trosbekendelsen og Fadervor højt sammen, hører også med her.
Undervisningen er foregået, dels i Falslev Kirke
og konfirmandstuen i Sognehuset dels i Assens
og Vindblæs kirker, alt efter om det var elever
fra 3. klasse på Assens Skole eller på Vindblæs
Friskole. To medhjælpere fra menighedsrådet
har sammen med sognepræsten tilrettelagt
og afviklet forløbet. Og vi har glædet os over
den positive og medlevende måde, hvormed
børnene har mødt os og vores undervisning.

Martin Luther om at bede:

Som det er naturligt har de enkelte mødegange som regel taget udgangspunkt i noget
helt konkret, som der skulle høres om og laves
en aktivitet i forbindelse med. Selve kirkebygningen og dens inventar: Døbefont, alterbord
osv. har således fået hver sin dobbelttime.
Det samme har kirkegården – i forbindelse
med påskens fortælling om Jesus der dør og
opstår for os - og med erfaringen af, at også
døden hører med til livet. På turen rundt på
kirkegården var der rig lejlighed til at dele
oplevelser om dette – samt til at tale om det
kristne håb om et evigt liv hos Gud.
Billederne her på siden er fra Assens-elevernes
mødegang om måltid og altergang. Her talte vi
blandt andet om fællesskabet ved at spise sammen – og om det fællesskab Jesus indbyder os
til at være med i ved alterbordet. Og som aktivitet bagte børnene selv små alterbrød, til brug
ved den afsluttende familiegudstjeneste for
begge hold og alle andre i Falslev Kirke 21. maj.

Konfirmationerne
– af elever fra skolernes 7. klasse – er for
næste år fastlagt således:

I Assens kirke den 8. april kl. 10.30
– for elever fra Assens Skole.
I Vindblæs kirke den 15. april kl. 10.30
– for elever fra Vindblæs Friskole.
Forberedelsen til 2018 konfirmation
begynder efter sommerferien, familierne
får direkte information og invitation fra
sognepræsten.

Du må lære at råbe og ikke sidde der
for dig selv eller ligge på bænken, hænge
med hovedet og lade dine tanker bide og
gnave dig, sørge og forsøge at slippe fri
og ikke tænke på andet end, hvor skidt
det går dig, hvor synd det er for dig,
hvilket bedrøveligt menneske du er.
Nej, op med dig, din dovenlars, fald på
knæ, løft hænder og øjne mod himlen,
læs en salme eller Fadervor og læg din
nød frem for Gud, med tårer, hvis det
skal være, klag og råb til ham.

Martin Luther om
taknemmelighed:

Hvis Gud var mere påholdende
med sine gaver, ville vi være mere
taknemmelige.
Hvis han lod os fødes med kun en fod
eller et ben, og han efter syv år gav os
det andet ben, så ville vi erkende og påskønne Guds velgerninger og gaver
bedre. Og det samme ville ske, hvis han
gav os en hånd, når vi var 14 år og den
anden når vi var 20. Vi ville være mere
taknemmelige, hvis vi en tid måtte
undvære hans velgerninger.
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Kommende
arrangementer
Søndag 4. juni kl. 10.30
i præstegårdshaven

4. juni er Pinsedag. Den fejrer vi traditionen tro med udendørs gudstjeneste i
præstegårdens have - i tilfælde af regnvejr flytter vi ind i kirken.
Uanset begynder vi kl. 10.30.
Efter gudstjenesten serveres der sandwich i Sognehuset eller – hvis der er vejr
til det – ude på plænen.

Tirsdag 12. september kl. 19.30
Sognehuset i Falslev

12. september – den anden tirsdag i
måneden – er det igen tid for musik og
sang i Sognehuset i Falslev. Vi synger gode
velkendte sange og salmer sammen – og
måske prøver vi et par nye. Alt sammen
til klavermusik ved Marina Dalgaard. Det
gratis kaffebord bliver der også tid til. Alle
er varmt velkomne.

Smilehullet
Præsten er på husbesøg og har
lige ringet på et sted.
En kone åbner og udbryder med
alle tegn på forfærdelse :

-Ih, Gud er det Dem !
- Nej, lyder det sindige svar,
kun hans ringe tjener.
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Siden sidst

Det er stadig den anden tirsdag i hver
måned – undtagen i perioden majaugust – der er musik og sang i Sognehuset ved Falslev Præstegård. Såvel 14.
februar som 11. april blev der således
sunget fra samt snakket og drukket kaffe
over sang- og salmebøger. Marts måneds
musik- og sangaften var derimod flyttet til
en af vore kirker.

Tirsdag 14. marts havde vi en forårskoncert i Assens kirke. Overskriften var ”Primavera”, som på flere latinske sprog netop betyder forår. Sopran Manuela Rauff,
tenor Martin Jørgensen og Marina Dalgaard gav en rigtig god koncert, med en
god blanding af klassisk, musical og danske sange.

Onsdag 22. marts var der film på

programmet. Her vistes nemlig den
tysk/engelske spillefilm ”Luther” fra
2003. Anledningen var 500-året for den
lutherske reformations begyndelse;
noget der fejres hele året igennem.
Også her i sognet afholdes der senere på
året et par yderlige reformationsarrangementer.
Det sker i oktober
måned – dels ved en
sogneaften den 26.,
dels ved en gudstjeneste den 29. (så
tæt på selve reformationsdagen 31. oktober som muligt).

Siden sidst

Den planlagte indsamling for Folkekirkens
Nødhjælp søndag 12. marts måtte desværre
aflyses for vores sogns vedkommende.
Kort før dagen havde der meldt sig så få indsamlere, at kun en meget lille del af sognet
kunne dækkes.
På landsplan blev der indsamlet 14 millioner
kroner til fordel for verdens fattigste. Dette
beløb er nok til at give 80.000 familier en
køkkenhave, der sikrer mad og indtægt – og
at give 400.000 mennesker midlertidigt husly
efter en katastrofe.
Det er til enhver tid muligt at støtte
Folkekirkens Nødhjælps arbejde med ”hjælp
til selvhjælp” i 24 lande.
Læs evt. mere på organisationens
hjemmeside:

www.noedhjaelp.dk
- eller ring til dem
og hør om
mulighederne
på telefon
33 15 28 00

Assens Kirke:

Døbte:
29.01.17 Oliver Holm Bech
12.03.17 Victoria Høj Larsen
Begravede og bisatte:
19.01.17 Kresten Nielsen
07.04.17 Karina Smidt Bohn
28.04.17 Søren Sommer-Thisted
02.05.17 Karen Andie Nielsen

Vindblæs Kirke:

Døbte
05.02.17 Josephine Rostgaard Bohn
19.03.17 Florentine Eliassen Schultz
16.04.17 Esther Højlund Toft
Begravede og Bisatte:
14.01.17 Niels Sørensen
04.02.17 Tage Overvad
02.03.17 Paul Bang
19.04.17 Kenneth Scheibøck Drejer

Falslev Kirke:

Døbte:
05.03.17 Maria Falch Friis
Begravede/bisatte fra andre kirker
21.01.17 Åge Olofsen Jensen
11.03.17 Margit Ary Andersen
28.04.17 Ellen Margrethe Laursen

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
Juni
4. Pinsedag
5. 2. pinsedag

Falslev

Assens

Vindblæs

-

-

10.30
-

11. Trinitatis

10.30

18. 1. s. e. Trinitatis
25. 2. s. e. Trinitatis

9.00
10.30

Juli
2. 3. s. e. Trinitatis

10.30

9. 4. s. e. Trinitatis
16. 5. s. e. Trinitatis

10.30
10.30

23. 6. s. e. Trinitatis

19.00

30. 7. s. e. Trinitatis

9.00

August
6. 8. s. e. Trinitatis

9.00

13. 9. s. e. Trinitatis

10.30

20. 10. s. e. Trinitatis
27. 11. s. e. Trinitatis

19.00
10.30

September
3. 12. s. e. Trinitatis

10.30

10. 13. s. e. Trinitatis
17. 14. s. e. Trinitatis
24. 15. s. e. Trinitatis

10.30
110.30
9.00

Oktober
1. 16. s. e. Trinitatis

10.30

