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Julehjælp Falslev-Vindblæs Sogn
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. Julehjælpen
kan for nogle være et tiltrængt og velkomment bidrag til at fejre højtiden på en god
og festlig måde.
For at komme i betragtning til årets julehjælp, skal der udfyldes et ansøgningsskema. Dette kan fås ved at henvende
sig til sognepræst Jørgen Germann eller
præstesekretær Susanne Harbøl senest
torsdag 29. november. Den udfyldte an-

søgning skal så være sognepræsten eller
sekretæren i hænde senest torsdag den
6. december 2018. Den må gerne sendes
pr. mail. Jørgen Germanns mailadresse er
jge@km.dk og Susanne Harbøls hedder
suh@km.dk.
Ansøgningen
kan
også
afleveres
eller sendes til kirkekontoret i Falslev
Præstegård, Norupvej 6, 9550 Mariager.
Sognet modtager med tak kontante
bidrag til årets julehjælp, som vil blive uddelt i dagene op til jul, i årets uge 51.

JULEFEST

Falslev-Vindblæs Sogn indbyder pensionister til den traditionelle
julefest på Orkide Dania, med spisning, sang og underholdning

Fredag den 7. december 2018 - Kl. 18 til ca. kl. 22.00
Denne aften indsamles der frivillige
bidrag til sognets julehjælp
Tegningslister er fremlagt i Dagli’Brugsen, Assens
fra den 1. til 23/11-2018 kl. 12.00
Tilmelding kan også ske til Paul Bager
på tlf. 98 58 35 72 eller 21 93 51 09
fra den 6/11-2018
Med venlig hilsen Aktivitetsudvalget
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Sognets nye sekretær

Efter Vivi Sommer Jensens afgang
først på sommeren har Falslev-Vindblæs menighedsråd ansat sognets nye
sekretær pr. 1. juli.
Det er Susanne Harbøl, som altså allerede er godt i gang med arbejdet.
Susanne tager sig af økonomien samt
diverse andre opgaver, hun er sekretær
for præst og menighedsråd og vil på

sigt også komme til at tage sig af sognets personregistrering. Hun træffes
normalt på Kirkekontoret i Falslev
Præstegård, Norupvej 6, tirsdage fra kl.
9 til 14 og torsdage fra kl. 8 til 11.
Susanne Harbøl er 41 år og bor i Hobro og hun har en solid og blandet
baggrund med sig. Hun er bankuddannet; men har også arbejdet hos TDC
(med undervisning, kundeservice, salg og
regningsservice), i økonomiafdelingen

for Sundhed og Omsorg i Århus Kommune, været kontorassistent på Motel
Egense Strand samt kassemedarbejder
i Rema1000.
Vi byder Susanne velkommen og
glæder os til et fortsat godt samarbejde med hende.

Mariagerfjord Kirkehøjskole
Kirkehøjskolen henvender sig til alle indbyggere i Hobro-Mariager Provsti og har
til formål at formidle livsoplysning. Emner
som kirke, tro og det at være menneske er
bærende i undervisningen.
Dette realiseres typisk igennem fire temalørdage i løbet af en sæson, hvor
mødedagene typisk er sammensat af solide foredrag om formiddagen og mere
vekslende programpunkter om eftermiddagen.
Mariagerfjord Kirkehøjskole drives på
baggrund af tilskud fra provstiudvalget
og fra kommunen (Folkeoplysningsloven),
ved hjælp af egenbetaling. Foredragene
holdes i Hobro Kirkecenter, Søndergade 3.
Prisen er 50,- kr. pr. gang, eller 175,- kr.
for alle fire gange.
Alle kirkehøjskoledage begynder kl. 9.30
med indskrivning og kaffe. Man får kaffe/
te og rundstykker ved ankomsten, samt
efter frokost. Frokosten medbringer man
selv, drikkevarer kan købes. Der betales
på mødedagen.

Her i efteråret er der to mødedage i
Mariagerfjord Kirkehøjskole, med i alt tre
foredrag og en filmforevisning:

Lørdag 22.september 2018 kl. 10.00
Brian Patrick McGuire:
Folkekirkens værdier
Kl. 12.30
Niels Bjerregaard Thomsen:
Levealder og tro

Lørdag 10. november kl. 10.00

Kaj Bollmann:
Teologien og 1968
Kl. 12.30.
Der vises episode 10 af Paul Hammerichs
Danmarkskrønike om 1968
Foldere med hele programmet ligger fremme
i vore kirker, ligesom der kan læses mere på
kirkehøjskolens hjemmeside:
http://mariagerfjordkirkehoejskole.dk
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Nyt fra kirkegårdene
Hold da ferie for en sommer vi har haft
i år, ordet ’siesta’ gav pludselig mening
for os blege danskere. Personalet på
kirkegården mødte tidligere end normalt
og forsøgte at tilrettelægge dagens arbejde, så vi kunne gå delvis i skygge fra
middag.
Det var næsten en umulig opgave at
vande kirkegårdene, så sommerblomsterne blev flotte. Det har nu rettet sig
efter vi har fået regn, men vandet er på
nuværende tidspunkt (sidst i august) kun
trængt 40-50 cm ned i jorden, så vi har
brug for mere regn til de store planter og
træer. Vi kan forvente, at løvfald kommer
noget tidligere i år, hvilket kun er til glæde
i forhold til grandækningsperioden.

Plæner

Vi har været heldige at holde vores
plæner nogenlunde grønne, i forhold til
andre steder, hvor deres plæner var gule.
Vi har dog kun vandet det nysåede område på Assens kirkegård, men valgte bevidst at klippe i en klippehøjde højere end
normalt og med færre klipninger.

gravsteder og i første omgang så græs
eller plante til. Vi er stadig interesseret i
stauder og planter, som folk vil kassere fra
egen have, og vi kan sagtens lægge vejen
forbi for at hente.

Udgåede planter

Sidst i september vil vi udskifte de
udgåede planter på de gravsteder, der er
legataftaler på. Gravstedsejere med aftale om renholdelse efter årlig regning vil
blive kontaktet af mig om udskiftning af
udgåede planter. I er velkomne til at kontakte mig allerede nu, hvis der er ønsker
om dette.

Tulipanløg

Der er indkøbt den gode gammeldags
sort, den store røde Apeldorn, til at sætte
på alle tre kirkegårde. Løgene sættes i
starten af oktober. Denne sort er min favorit, for den er bare så smuk i foråret. Og
så har den en god højde, så den kommer
op over hækkene; det bedste er, at den
bliver ved med at komme år efter år.

Thujahække

Sommeren har været hård ved vores Thujahække, og der er mange planter som er
bukket under for tørken. Der har heller
ikke været den store tilvækst på hækkene,
og derfor har jeg valgt at udskyde hækklipningen på alle tre kirkegårde til foråret,
samtidig med at vi fjerner grandækningen. I løbet af efteråret og vinteren vil vi
fjerne hække ved områder med tomme
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De smukke røde Apeldorn tulipaner

Grandækning

I uge 43/44 får vi travlt med grandækningen, som i år bliver udført på en anden
måde end tidligere. Før var arbejdsmetoden at ligge på knæ ved hvert gravsted, men Arbejdstilsynet har fokuseret
på knæliggende arbejde. Her gælder nu
max. to timer på knæ om dagen, da det
slider på kroppen. Derfor vil arbejdsmetoden for fremtiden være ændret, dette vil
også bevirker at pyntningen bliver anderledes.

Vi vil starte grandækningen ved et bord
hvor vi står i god arbejdshøjde og fremstiller grandækninger på skabeloner. På
den måde foregår størstedelen af arbejdet ved bordet og resten gøres færdig på
gravstedet. Vi kan sagtens lave en personlig og kreativ grandækning, selv om det
meste bliver serieproduceret. Det giver
et sundere arbejdsmiljø, en mere hensigtsmæssig arbejdsstilling, og dermed en
bedre arbejdsdag.
Der vil blive indkøbt samme mængde
gran, så der vil være lige så meget gran på
hvert gravsted som tidligere.
Grandækning 2018 vil være et ’prøveår’,
hvor vi skal gøre os mange erfaringer. Det
bliver et noget anderledes udtryk, men vi
lover, det bliver pænt. Vi vil meget gerne
have feedback undervejs, både ris og ros,
således at vi kan nå frem til et tilfredsstillende resultat for alle parter.

Automatisk ringning

Der vil i løbet af efteråret blive etableret
automatisk ringeanlæg i Assens og Falslev
kirker, således at der fremover vil være
automatisk ringning på alle vores tre
kirker. Arbejdet igangsættes, så det passer ind i kirkekalenderen og ikke bliver til
gene for nogle kirkelige handlinger.
Kirkegårdsleder Conny Boye Jensen

Vigtig nyt om gravsteder
Arbejdstilsynet har på udvalgte kirkegårde
konstateret, at opretstående gravsten stod
løse – med fare for at de kunne vælte ned
over de ansatte.
Kirkeministeriet oplyser, at det er menighedsrådet, der fører dagligt tilsyn og sørger for at det ikke er forbundet med fare at
færdes på kirkegårdene. Vi har tilsyn og
oplysningspligt over for gravstedsejeren.
For de gravsteder, som er i brug, tilhører
gravminderne ejeren af gravstedet. Det
påhviler denne at udbedre forhold på
gravstedet, der udgør en sikkerhedsrisiko, samt afholde udgifter hertil. Dette
gælder for gravsteder, hvor der er indgået
en aftale om flerårig vedligeholdelse og
for dem der passer gravstedet selv. Det
er gravstedsejeren, som har det juridiske
ansvar for skader på personer, hvis de er
blevet gjort opmærksom på at der er et
sikkerhedsproblem.

Da det er menighedsrådet, som skal
udføre risikovurderingen, vil det i praksis blive således, at personalet på
kirkegårdene gennemgår alle gravsten for
sikkerhedsrisiko. For de gravsteder, hvor
der er en risiko, vil ejeren få besked om
at løse problemet. I mange tilfælde er det
en nem løsning at lægge stenen ned.
Hvis man ikke selv har mulighed for at løse
problemet, kan lokale håndværks-virksomheder hjælpe, herunder stenhuggerne, som har ekspertisen og jævnligt
kommer på kirkegårdene. Personalet på
kirkegårdene kan også hjælpe. Der vil
blive afregnet med en timepris som pt. er
kr. 301,60 + moms.
Yderligere information kan fås hos vor
kirkegårdsleder Conny Boye Jensen, tlf.
30 29 98 54.

Menighedsrådsformand
Kurt Bager Johansen
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Vindblæs kirkes tårn
Efter planen skulle Vindblæs Kirke være pakket ned og holdes lukket nogle uger fra midt i august. Denne lukning var
nødvendig pga. planlagt sandblæsning af tårnet, før nyt
puds og kalk kunne påføres.
Imidlertid måtte arbejdet i sidste øjeblik udskydes – ifølge
murermesteren, som skulle stå for det - pga. mangel på
kvalificeret arbejdskraft. Kirken blev altså alligevel ikke lukket; men da det allerede var meldt ud, at to gudstjenester
var aflyst pga. arbejdet, har der været en del uger uden
gudstjeneste i Vindblæs Kirke.
Den første kommende gudstjeneste bliver således høstgudstjenesten 30. september 2018 kl. 10.30.
Falslev-Vindblæs Sogns menighedsråd håber nu – og
arbejder på - at det højst tiltrængte arbejde med kirketårnet kan gennemføres i maj-juni næste år, gerne
så arbejdet kan gå i gang lige efter konfirmationerne
2019.
Grunden til at kirketårnet skal sandblæses er, at det
for mange år siden fejlagtigt er blevet pudset med
beton eller lignende materiale. Dette har medført
skimmel under kalken, som således ikke kan hænge
ordentlig fast. Man er derfor nødt til at komme
helt i bund og så med flere kalkninger få tårnet flot
igen. Det bliver desværre en lang proces, som skal
overvåges af Teknologisk Institut, så det faglige bliver
i orden. Det er derfor nødvendigt, at det er kvalificerede fagfolk, som udfører arbejdet.

Julekoncert i Assens kirke
Mandag den 3. december kl. 19.30

Kommer Aalborg Postorkester til Assens kirke og spiller en Julekoncert. Det er
sange og salmer, der hører juletiden tid - krydret med andre musikalske arrangementer for messingblæsere. Det er ved at være en tradition at postorkestret
kommer den første mandag i december for at få gang i julemåneden.
Vi håber publikum
som sædvanlig vil
komme i stort antal,
så vi kan få vores
flotte kirke fyldt op
Som altid er der
gratis adgang
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Navne siden sidst
Assens Kirke:

Falslev Kirke:

Døbte:
27.05.18 Lukas Boye Bundgaard Jensen
01.07.18 Arthur Lynge Boalth Petersen

Viede:
25.08.18 Benedikte Paddon og
Mattias Skrostrup Olesen

Begravede og bisatte:
01.06.18 Margit Kirstine Jensen
07.06.18 Niels Thomsen
10.07.18 Tove Peters
31.08.18 Hanne Kær

Begravede/bisatte fra andre kirker

Vindblæs Kirke:
Døbte:
19.05.18 Linnea Zhall Falsig Zokaitis
17.06.18 Gry Holst Andersen
17.06.18 Asger Holst Andersen

17.05.18
07.06.18
07.06.18
08.06.18
15.06.18
16.06.18
29.06.18
06.07.18
09.08.18
23.08.18

Jens Peter Fisker Jensen
Birgit Udengaard Rosenkilde
Ove Bendtsen
Erik Hald
Edith Peninna Risgaard
Martin Peis Andersen
Ib Christian Frederiksen
Leon Torben Petersen
Henning Eriksen
Ejvind Thorup Møller

Begravede og Bisatte:
23.06.18 Hugo Andersen
28.06.18 Lilly Kirstine Nielsen
19.07.18 Mogens Lorentsen
04.08.18 Ninna Maria Nielsen Thorsen
21.08.18 Inger Kirstine Bersang

Vejviser for Falslev-Vindblæs sogn
Alle henvendelser vedr. kirkelige handlinger, og hvis der er problemer med levering af
kirkebladet, bedes rettet til: 				
Kirkekontoret: Falslev-Vindblæs Kirkekontor, Norupvej 6 Falslev, 9550 Mariager,
Sekretær Susanne Harbøl. Tlf. 98 58 30 38. Mail: suh@km.dk.
Kontoret er åbent tirsdag kl. 9.00-14.00 og torsdag kl. 8-11.
Sognepræst: Sognepræst Jørgen Germann. Tlf.: 20 40 23 60. Mail: jge@km.dk
Træffes bedst tirsdage og torsdage mellem kl. 11.30 og 12.30. I øvrigt efter aftale.
Mandag er fridag.
Graver: Conny Boye Jensen. Tlf.: 30 29 98 54. Mandag er fridag.
Kirkegårdskontor: Assens Kirkegård, Niels Madsens Vej 11, 9550 Mariager. Tlf.: 98 58 33 39
(for alle 3 kirkegårde). Mail: asfavi@elromail.dk
Menighedsrådsformand: Kurt Johansen. Tlf: 22 66 58 66. Mail: bagerjoh@gmail.com
Kirkebil: Fjordens Taxa og Bus. Tlf: 98 57 57 10			
Kirke og Sogn: Redaktionsudvalg v/ Jørgen Germann - tlf: 20 40 23 60 og mail: jge@km.dk
Falslev-Vindblæs sogn hjemmeside: www.falslevvindblaessogn.dk
Layout og tryk: StenderHolmriis, 51 35 83 68, Mail: ps@stenderholmriis.dk			
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Gudstjenester
September

Falslev

Assens

Vindblæs

Høstgudstjeneste

30. 18. s. e. Trinitatis

10.30

Oktober
07. 19. s. e. Trinitatis

10.30

14. 20. s. e. Trinitatis

9.00

21. 21. s. e. Trinitatis
28. 22. s. e. Trinitatis

10.30
10.30

November
04. Alle helgens dag

Mindegudstjeneste

16.00

11. 24. s. e. Trinitatis

10.30

18. 25. s. e. Trinitatis

10.30

25. Sidste s. i kirkeåret

10.30

December
02. 1. s. i advent

10.30

09. 2. s. i advent

19.00

16. 3. s. i advent

10.30

23. 4. 3. i advent

10.30

24. Juleaften

15.00

25. Juledag
26. 2. juledag

16.00
10.30

-

-

30. Julesøndag
31. Nytårsaftensdag

14.00
10.30

14.00

Januar
01. Nytårsdag

-

06. Helligtrekonger
13. 1. s. e. h. 3 k.

10.30

-

-

20. 2. s. e. h. 3 k.
27. 3. s. e. h. 3 k.

10.30

10.30

Februar
03. 4. s. e. h. 3 k.
10. Sidste s. e. h. 3 K

10.30
10.30

