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Folkekirkens Familiestøtte

- et nyt tiltag i Hadsund og Hobro-Mariager provstier

af koordinator Lone Bøgh

Sognet er pr. 1. januar 2018 blevet medejere af Folkekirkens Familiestøtte.
Det betyder, at familier i sognet har
mulighed for at benytte sig af Folkekirkens
Familiestøttes tilbud til familier.
Ved udgangen af 2017 blev jeg ansat ved
Folkekirkens Familiestøtte til at koordinere vores arbejde i Hadsund-Vive og Hobro-Mariager provstier. Jeg vil her gerne
præsentere det nye tiltag.
Mit navn er Lone Bøgh, jeg er uddannet
folkeskolelærer, og efterfølgende videreuddannet som skolevejleder og inklusionsvejleder. Gennem mit lærerarbejde har jeg
ofte oplevet familier som har efterspurgt
en ekstra håndsrækning.
Børnefamilierne kan være under stort
pres – af mange forskellige årsager. Det
kan være en udfordring at få det hele til at
lykkes i hverdagen. Måske er tonen derhjemme blev lidt rå eller i hvert fald ikke
rar. Måske er man frustreret over sine
børns trivsel, deres mangel på venner og
glæde i hverdagen. Måske er der heftige
diskussioner om skærmtid eller lektier.
Måske mangler man redskaber og sparring fra andre voksne til at opdrage sine
børn. Måske mangler man en hjælpende
hånd til at få sin børn aktiveret i sports- og
fritidslivet.
Gennem kontakt til den lokale koordinator kan forældre få støtte til at skabe
trivsel i hjemmet gennem de forskellige
tilbud:

Frivillig forældreven i hjemmet

som kommer regelmæssigt i en periode
og støtter forældre i de udfordringer, de
selv oplever som et problem.
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Provst i Hadsund Provsti og formand for
Folkekirkens Familiestøttes bestyrelse Carsten Bøgh
Pedersen, koordinator Lone Bøgh samt provst i
Hobro-Mariager Provsti Jørgen Pontoppidan.

Kurser til forældre

Forældre er de vigtigste personer til at
skabe trivsel i et barns liv, og derfor afholder Folkekirkens Familiestøtte løbende
kurser for forældre med efterfølgende opfølgning i hjemmet:
PREP:
Kommunikationskursus for par, der
ønsker redskaber til at forbedre samlivet
Par-tjek
For par, der vil have en god snak om parforholdet
KIFF:
Samarbejdskursus for skilte forældre, der
ønsker at tage godt vare på deres fælles
børn
Har din familie, eller nogle du kender brug
for støtte fra os, eller har du lyst til at høre
mere om at blive frivillig, så kontakt mig
meget gerne.

Koordinator Lone Bøgh
Tlf.: 24 76 17 91

E-mail: loboe@km.dk
www.folkekirkensfamiliestotte.dk

Minikonfirmander

Igen i dette forår har vi to hold ”minikonfirmander” – elever fra 3. klasse, der
går til børnekonfirmandundervisning.
Den 1. maj lærte minikonfirmanderne fra Vindblæs Friskole om dåben – først ved
døbefonten i Falslev Kirke og siden i konfirmandstuen, hvor de lavede deres egne små
døbefonte i ler.
Fredag 7. juni kl. 17.00 er der familiegudstjeneste i Falslev Kirke, hvortil minikonfirmanderne og deres familier er indbudt; men alle andre er naturligvis meget velkomne
til at være med til denne enkle gudstjeneste i børnehøjde.

Farvel til sekretær Vivi Sommer
Med udgangen af maj måned må sognet desværre sige farvel
til vores sekretær Vivi Sommer Jensen. Vivi har fået en del
flere arbejdstimer i Hobro Sogn, som hun allerede et stykke
tid har været tilknyttet – og vil fremover have sit faste job på
kirkekontoret i Hobro.
Det er vi kede af her i sognet, hvor Vivi i mere end syv år har
været det faste anker på Falslev-Vindblæs Sogns kirkekontor.
Samtidig ønsker vi hende dog alt godt fremover og siger tak
for tiden der gik.

Stillingen som præstesekretær/kontorassistent i Falslev-Vindblæs sogn er i begyndelsen af maj
måned slået op, med tiltrædelse pr. 1. juni eller snarest derefter. Ved redaktionens slutning har vi
endnu ingen oplysninger om, hvornår og af hvem stillingen fremover besættes. Vi henviser derfor
til sognets hjemmeside for oplysninger herom. Man bedes endvidere tjekke hjemmesiden for at
se, hvornår kontoret fremover har åbent.
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Forandring skal der til på kirkegårdene

Tekst og billeder ved kirkegårdsleder Conny Boye Jensen

At der skal forandring til på kirkegårdene
siger jeg på baggrund af den kirkegårdskonference, jeg var til i marts måned i år.
Her var der flere rigtig gode oplæg, som
ændrede selv mit syn på fremtidens brug
af kirkegårde. Jeg tillader mig i det følgende at bruge nogle af programmets oplæg
fra konferencen til at lufte mine tanker og
ideer.

Fremtidens kirkegårdsbrugere:
Hvem er de?

For år tilbage var det bare sådan, at der
blev udvalgt et gravsted, når et familiemedlem skulle begraves. Sådan kan
vi ikke gøre mere, for folk er begyndt
at planlægge deres egen begravelse og
hvilke ønsker de selv har til deres eget
gravsted. Det er derfor er vigtigt at vende
det med sin familie, inden man beslutter
hvilket gravsted man ønsker, for i flere
tilfælde passer det ikke overens med de
efterladtes tanker. I nogle tilfælde, hvor
den afdøde har valgt at blive lagt i den
anonyme plæne, fordi de ikke ønsker at
være til besvær, har de efterladte alligevel
haft et behov for at have noget mere end
en grøn plæne. Hvorfor ikke have et alternativ til den anonym plæne i form af en
staude-runddel, hvor man kan sidde på en
bænk inde i midten og nyde blomsterne,
og måske en sten med vand der løber ned
af den (lyden af vand er så dejligt)? På
mange bykirkegårde er det sådan at man
ikke må være med til urnenedsættelse i
anonym afdeling, men det må man gerne
her hos os. Fremtidens kirkegårdsbrugere
er jer, derfor har jeg også efterlyst jeres
ønsker på Assens Borgerforenings Facebook-side. Der er I mere end velkomne til
at give jeres ønsker til kende.

mistet sin kone for nogle år siden; og
børnene havde mistet deres mor. På konferencen havde Søren især et ønske om,
at der blev ændret på ’vedtægter for brug
af kirkegården’. Der står ved indgangen til
den pågældende kirkegård, at børn skal
være ifølge med en voksen. Søren fortalte, at hans datter havde et behov for
at gå omkring kirkegården efter skole og
tale med sin mor. Jeg kunne kun give ham
ret i, at sproget i vedtægterne er fra en
anden tidsalder. Hvad sker der ved at et
barn går alene på kirkegården? Intet som
helst. Børn er da mere end velkomne til at
komme på besøg der, hvis de har et behov
for det.

Lad os træde ind i nutiden

Kirkegården skal afspejle det liv, der
leves uden for hækken. Det er afsæt for
Ribe Kirkegårde, der arbejder på at give
kirkegården ny værdi ved bl.a. at invitere
byens borgere med til projekter, gode
fortællinger og hemmelige stier. Det var
rigtig spændende og inspirerende at
høre, hvad man i Ribe har gjort for at byde
borgerne inden for kirkemurerne.

Kirkegården set fra en families
synsvinkel

Ved Roskilde havde en mand - Søren -
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Urnelunden i Hjørring

De havde f.eks. en plantedag i efteråret,
hvor kirkegårdens æblehave skulle plantes til. Det blev en rigtig god dag for alle,
og tanken om at borgerne også kan være
med, kan jeg vældig godt lide.

Dronninglund kirkegård

Lokale ideer

I mit opslag på Facebook/Assens borgerforening har jeg bedt en lille bøn til havefolket om, når de i denne tid gør haven
forårsklar, ikke at smide stauder på lossepladsen, men derimod sætte dem af ved
graverbygningen i Assens (også selvom
der skulle være skvalderkål i dem, vi renser dem – og jeg skal nok artsbestemme
dem). Planen er, at anlægge et staudebed
på alle tre kirkegårde, hvor brugerne er
velkomne til at plukke en buket til deres
gravsted. Den ide kom, da Søren E. Knudsen på kirkegårdskonferencen fortalte
om sin datters besøg på kirkegården. Så
vil enhver nemmere kunne komme på
kirkegården og plukke en buket, uden
først at skulle omkring blomsterhandleren.
Nogle har bemærket, at vi allerede er i
gang med ændring af kirkegården i Assens. Hække er taget op, der er alt for
mange tomme gravsteder som skal passes. Nogle af dem, der stadig står tomme,
kunne fyldes med stauder, Rododendron,
småbuske eller med et enkeltstående træ
– f.eks. en papegøjebusk, der har så fine
efterårsfarver.
Min idé med den store tomme plads ved
siden af Assens kirke, er, at der her skal
anlægges den anonyme staude-runddel
med siddeplads i midten, som jeg har
nævnt tidligere. I dag er det ca. 20% som
jordbegraves og ca. 80% er urnenedsættelser. Vigtigt er det, at kan vi byde på flere
urneafdelinger med forskellige udtryk, for
at dække behovet mest muligt.
Et lyngbed, hvor der kan sættes en lille
gravsten, ville jo være et fint bud på det og som en borger på Facebook gav udtryk
for, passer det fint når vi har skoven og

heden lige i nærheden. Et andet bud
kunne være små urnegravsteder i plæne
med et lille opstammet træ.
I bund og grund skal der nytænkning til på
kirkegården, men det er dog ikke noget
der sker over hverken en nat eller over
to-tre måneder. Jeres meninger og ønsker
kommer først, inden der kan tages beslutninger sammen med menighedsrådet.
Kom kun frisk med jeres ideer og ønsker
- enten på opslaget på Facebook/Assens
borgerforening eller mailadresse:
asfavi@elromail.dk Jeg kan kun sige,
at mine medhjælpere og jeg er klar til
at smøge ærmerne op og gøre jeres
kirkegårde mere levende og et besøg værd.

Papegøjebusk i efterårsløv
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Spillemandsmessen
Spillemandsmessen i Assens Kirke søndag d. 22. april var en festlig og velbesøgt gudstjeneste. Koret Da Capo og Frederiksens Orkester leverede forrygende musik og sang
– og menigheden sang højt og flot med på de fælles salmer. Alle har de – som her trosbekendelsen på vers – tekst af Holger Lissner; medens det er spillemandsgruppen Jysk
på Næsen, der har skrevet melodierne til hele messen.
1. Vi tror på Gud, som er før alt, der lever,
som den, der vil, at alting bliver til,
som bor i os og dog er meget mere,
end det, vi kan og drømmer, er og vil
Gud er den gåde, som vi aldrig løser,
Gud er den kærlighed, som kræver alt.
Gud er den nåde, som vi dagligt øser,
vor tro den vished, at Han har os valgt.
2. Vi tror på Jesus Kristus, Men’skesønnen
i hvem vi så Guds sande ansigt her,
han lærte os at bede barnebønnen,
og når han talte, var Guds rige nær.
Vi tror på ham, der gav sig selv i døden,
som vandt sin sejer gennem nederlag,
og som stod op til liv i morgenrøden,
da Gud brød dødens lænker påskedag.

3. Vi tror på Helligånden, som Gud sender
med sandhed, som er kærligheden tro,
som er Guds trøst i alle tunge dage
og sprænger dødens magt og vanens ro.
Vi tror, den skaber menighed og kirke
og viser os, hvad Gud vil, vi skal se,
den tugter os, når vi blir alt for sikre,
den er Guds kraft i alt, hvad der skal ske.

Musik- og sangaften tirsdag 11. september kl. 19.30
En spændende aften, hvor duoen Lund/
Jakobsen først giver en festlig koncert.
Efter det fælles og gratis kaffebord er
der fællessang, med deltagernes ønsker
i centrum.
Lund/Jakobsen består af Lasse Høj Jakobsen: sang, violin og mandolin - og Peter
Lund: sang, guitar og loops.
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Lasse og Peter spiller Irsk, Folk, Swing og
Pop. Det er et tæt, dynamisk og varieret
sammenspil mellem violin, guitar og sang,
hvor de stilmæssigt kommer verden rundt
og leger med alle de mange spændende
ting, som violin og guitar kan spille sammen. Bl.a. iørefaldende melodier, soloer
og improvisationer. Ved koncerten spilles

irske numre, folk, swingjazz, pop, suppleret med korte personlige historier om
numrene.
På Youtube kan man bl. a. høre numrene:
Free Falling, Exactly like you og Loch Lomond.

Navne siden sidst
Assens Kirke:

Døbte:
28.01.18 Elina Melchoff Hagerup
18.03.18 Alberte My Boalth Boeriis
Viede:
Helle Høj og Brian Larsen
Begravede og bisatte:
13.01.18 Edith Kjær Christiansen
20.01.18 Jonna Johnsen
25.01.18 Eva Nielsen
01.02.18 Lillian Kirstine Nielsen
15.02.18 Per Kristiansen
24.02.18 Annalise Nielsen
01.03.18 Ole Elmar Jessen
24.03.18 Henny Margith Bilidt
03.05.18 Svend Erik Jakobsen
04.05.18 Elna Lind Møller

Vindblæs Kirke:

Viede:
17.02.18 Dinna Eliassen og Peter Schultz
Begravede og Bisatte:
16.02.18 Vagn Thomsen
16.03.18 Ellen Lise Madsen

Falslev Kirke:

Døbte:
01.04.18 Emilia Lærke Bøgeskov Laursen
06.05.18 Tea Ankerstjerne Rasmussen
06.05.18 Vega Hove Munk
Begravede og bisatte
17.02.18 Ole Børge Müller
23.03.18 Per August Baadsgaard
Begravede/bisatte fra andre kirker
17.03.18 Gerda Karla Nielsen
21.04.18 Betty Kirsten Frederiksen

Døbte:
20.01.18 Laura Skjødt Højlund Nielsen
04.02.18 Karl Emil Henriksen
04.02.18 Alf Falkenstrøm Madsen

Menighedsrådets aktivitetsudvalg modtager gerne ideer og forslag til aktiviteter
og tiltag i sognets regi. Det kan være forslag til foredrag, musikarrangementer
eller ideer og tanker om andre ting, der kan være med til at skabe liv i og
omkring kirker og Sognehus.
Kontakt sognepræsten, aktivitetsudvalgets formand: Ejgil Larsen, tlf. 20 41 33 31,
e-post ejgil.larsen@mail.dk – eller et af de andre menighedsrådsmedlemmer.

Vejviser for Falslev-Vindblæs sogn

Alle henvendelser vedr. kirkelige handlinger, og hvis der er problemer med levering af
kirkeblade, bedes rettet til:
Kirkekontoret Tlf.: 98 58 30 38:
Falslev-Vindblæs Kirkekontor, Norupvej 6, Falslev, 9550 Mariager.
Se hjemmesiden for åbningstider efter 1. juni 2018
Sognepræst Jørgen Germann tlf: 20 40 23 60 mail: 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 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, mail: jge@km.dk
Falslev-Vindblæs sogn hjemmeside: falslevvindblaessogn.dk
Layout & tryk: StenderHolmriis, 51 35 83 68, mail: ps@stenderholmriis.dk.
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Gudstjenester
Juni

Falslev

Assens

Vindblæs

03. 1. s. e. Trinitatis
08. Fredag

10.30
17.00 Familiegudstjeneste

10. 2. s. e. Trinitatis

10.30

17. 3. s. e. Trinitatis
24. 4. s. e. Trinitatis

10.30
10.30

Juli
01. 5. s. e. Trinitatis

9.00

08. 6. s. e. Trinitatis
15. 7. s. e. Trinitatis

9.00
19.00

22. 8. s. e. Trinitatis

10.30

29. 9. s. e. Trinitatis

19.00

August
05. 10. s. e. Trinitatis

10.30

12. 11. s. e. Trinitatis

10.30

19. 12. s. e. Trinitatis
26. 13. s. e. Trinitatis

9.00
10.30

September
02. 14. s. e. Trinitatis

10.30

09. 15. s. e. Trinitatis
16. 16. s. e. Trinitatis

10.30
10.30

23. 17. s. e. Trinitatis

9.00
Høstgudstjeneste

30. 18. s. e. Trinitatis

10.30

Smilehullet

Søren havde fået at vide, at man ikke måtte snakke i kirken.
Pludselig hørte man en høj hvisken:
-Hvorfor må den mand oppe i den store tønde godt stå og snakke hele tiden?
Er han ikke snart færdig, far?
Den lille historie er – ligesom billedet på forsiden af bladet – leveret af Henning Walberg Larsen.
Selvom han af arbejdsmæssige grunde har måttet udtræde af menighedsrådet fortsætter han
trofast og på bedste vis med at sende billeder og små historier til Kirke & Sogn – noget redaktøren er meget taknemmelig og glad for.

