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Lidt fra kirkegårdene
Arbejdet med grandækningen 2019 forløb
som det skulle, med nogenlunde vejr. Dog
erfarede vi, at på Falslev kirkegård blev den
grandækning, der bestod af nordmannsgran, ædt og ødelagt af harer og rådyr.
Dyrene elsker de sprøde spidser - og derfor er der nu mest anvendt nobilisgran på
Falslev kirkegård, da dyrene slet ikke er interesserede i nobilisgran, som får lov til at
ligge pænt i fred.
I januar skal der gøres hovedrent i alle tre
kirker. Så kommer vi ud i alle krogene og får
hilst på alle vores edderkopper.
I januar og februar vil der på hver kirkegård
blive etableret et staudebed, som efter et
par år skal blive til et pluk-selv-bed, hvor
man gerne må plukke en buket til gravstedet. Der vil blive sat skilte op, når bedene
er klar til dette – dvs. når planterne har
etableret sig godt. Der plantes også stauder i nogle af de tomme gravsteder. Stauder
er nemme at fjerne, i det tilfælde at gravstedet skal tages i brug igen. Der vil også
blive plantet forskellige buske og træer.
Græskanter skal skæres til og beskæring af
buske og træer foretages.
I februar måned, alt efter hvordan vejret nu
tér sig, begynder vi at fjerne grandækningen på gravstederne - samtidig med at
vi klipper thuja-hækkene, og gør dem
forårsklare.
Vi havde desværre indbrud på Assens
kirkegårdskontor i november og i Vindblæs
i december. Derfor er det besluttet, at der
installeres alarmsystem i Assens, ligesom
der bliver opsat en gitterlåge i området bag
graverbygningen.
Onsdag d. 27. maj afholdes der en
kirkegårdsvandring på Assens kirkegård,
hvor jeg vil dele mine ideer for fremtidige
planer på kirkegården. Den aften vil der
også være rig mulighed for, at I fra sognet

2

kan komme med jeres tanker om og input til, hvad der kan blive brug og behov
for på jeres kirkegård. Uanset om vi vil det
eller ej, så ændrer tiderne sig hastigt – og
dermed også den måde kirkegårdene bliver brugt på.
Vi er i efteråret blevet en mand mere på
kirkegården, idet gravermedhjælper Kaj
Nielsen har nået efterlønsalderen og har
valgt at gå ned i tid. I nogle af de derved
frigivne timer kommer istedet pensionist
Thomas Boye Jensen, som er uddannet
tømrer/snedker. Det skal ikke være nogen
hemmelighed, at det er min far; men han
er en dygtig håndværker og derfor rigtig
god at have med i vores lille arbejdsgruppe.
Thomas har blandt andet stået for den
nødvendige forstærkning af kirkebænkene
i Falslev Kirke. Efter et par uheldige ”sammenbrud” er alle kirkens bænke nu blevet
forsynet såvel med støtteben midtfor samt
solide vinkeljern under samlingerne. Som
Thomas siger, kan menigheden nu ikke
bare sætte sig roligt ned; men også roligt
sætte sig ned.

Mange nytårshilsner fra graveren
Conny Boye Jensen

Menighedsrådsvalget i 2020

efterfølgende holde et valg med lister og
kandidater fra forskellige fraktioner i sognet. Hvis der skal holdes valg, ved vi dog ikke
hvilken dato der bliver fastsat som valgdato.
Jeg håber vi kan få valget på plads ved Valgforsamlingen tirsdag den 15. september. Det
kræver dog, at I vil hjælpe os med at finde
nye mennesker til Falslev-Vindblæs Menighedsråd! Der er tre-fire af de nuværende
medlemmer, som mener at deres alder samt antal år de har været med i menighedsrådet – gør, at de godt må holde nu. Jeg føler
ikke der er nogen der vil forlade arbejdet,
fordi de er utilfredse med at være med.

Vi er nu kommet ind i valgåret for menighedsrådet. Det bliver et meget spændende
valgår, med nye moderniserede valgregler,
der skulle gøre valget enklere og nemmere
at forholde sig til.
Vi starter med et orienteringsmøde om
valget tirsdag den 12. maj (samme dag
over hele landet, så man kan lave fælles
PR). Derefter afholdes der Valgforsamling
til Menighedsrådsvalg 2020 tirsdag den 15.
september. Her bliver det sådan, at man
vælger på samme måde som til foreninger.
Der er dog den mulighed, at hvis man ikke
kan blive enige denne dag, kan man stadig

Forhåbentlig er der nogen derude, som
kunne have lyst til at prøve at være med. Hvis
I kender nogen, der måske bare skal have et
lille skub - og I selv ikke vil skubbe til dem - så
kontakt mig eller en anden fra menighedsrådet.

Vi håber at se rigtig mange til
orienteringsmødet
Tirsdag den 12. maj
i Sognehuset i Falslev kl. 19.00.
Ejgil Larsen - Formand for
valgudvalget til menighedsrådet 2020
Mail: ejgil.larsen@mail.dk. Tlf. 20 41 33 31

Nyt fra kirkekontoret

Sekretær og regnskabsfører Susanne Harbøl
er i ”lykkelige omstændigheder” – idet hun
og hendes Kasper venter barn i maj måned.
Som Susanne har skrevet til menighedsrådet, havde hun slet ikke planer i den retning,
da hun blev ansat; men kærligheden kom
lige pludselig og bankede på hendes dør. Og
nu, da hun er gravid, ønsker vi naturligvis al
mulig lykke til med det hele.
Som afløser for Susanne – og indtil hendes
barselsorlov slutter - er Helle Holst Haugaard
ansat. Posten på kirkekontoret er ikke ny for

Helle, idet hun for år tilbage havde ansættelse som sekretær. Siden har hun suppleret
sin uddannelse og arbejdet som kordegn i
forskellige stillinger, samtidig med at hun stadig er kirkesanger i flere sogne. Med bopæl i
Norup har Helle et solidt kendskab til sognet
– og kort vej til kontoret, som fortsat vil være
åbent tirsdage kl. 9-14 og torsdage kl. 8-11.

Vi byder velkommen
til Helle Holst
Haugaard
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Konfirmationer 2020
Konfirmation i Falslev Kirke
Søndag 19. april 2020 kl. 9.30
Stine Wickberg Pedersen
Kærvej 10, Veddum, 9560 Hadsund

Joachim Hunø Krogh Sørensen

Fyrrebakken 6, Assens, 9550 Mariager

Mark Hedemann Nielsen

Emil Kjærgaard Lassen

Søndergade 38, Assens, 9550 Mariager

Frederik Anton Bach Zimmermann

Storegade 10, Assens, 9550 Mariager

Hyltvej 2, Veddum, 9560 Hadsund
Gl. Visborgvej 165, 9560 Hadsund

Ricco Nielsen

Rolighedsvej 15, 9560 Hadsund

Tobias Bæk Christoffersen
Skovvej 31, 9500 Hobro

Konfirmation i Assens Kirke

Mikkel Bendix Aggerholm

Nichlas Emanuel Scavenius Bach
Søkærvej 2, Nebstrup, 8970 Havndal

Viktor Anton Holt

Vibevej 9, 9550 Mariager

Konfirmation I Vindblæs Kirke
Søndag 26. april 2020 kl. 10.30
Kirstine Lilian Frandsen

Søndag 19. april 2020 kl. 11.00
Agnes Saunte Larsen

Pedersmindevej 6, Kastbjerg, 8970 Havndal

Annika Lindtner Ottosen

Rønnebærvej 1, Assens, 9550 Mariager

Christine Glad Oreskov

Lindalsbakken 26, 9560 Hadsund

Freya Albrektsen

Skrødstrupvej 2, Skrødstrup, 9550 Mariager

Isabel Wickberg

Nebstrupvej 19, Norup, 8970 Havndal

Kongsdalparken 12, Assens, 9550 Mariager
Norupvej 14, 9550 Mariager
Daniavej 73, Mariager

Troldhusvej 3, 8970 Havndal
Birkevej 6, Assens, 9550 Mariager

Isabella Weller Kirkegaard Madsen
Norupvej 78 A, 8970 Havndal

Lærke Ingrid Hybertz Kokholm
Selma Barkmann

Alexander Bugge Uhrmann Theil
Casper Brøndum Rytter

Lucas Phillip Bernard Klausen
Åmøllevej 20, Norup, 8970 Havndal

Lucas Tapdrup

Josefine Støvring Christensen

Bøgelunden 27, 9560 Hadsund

Maja Villadsen

Langerimsvej 4, Øster Hurup, 9560 Hadsund

Østergade 4, 9550 Mariager

Spurvevej 23, Assens, 9550 Mariager

Mathilde Skjødt Hansen

Engbergsvej 13, Assens, 9550 Mariager

Signe Gammelgaard Andersen
Gærdesmuttevej 22, 9550 Mariager

Sofie Engberg Henriksen

Edderupvej 20, Assens, 9550 Mariager
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Antonio Falsig Fiore

Dalsmindevej 1, Ajstrup, 9560 Hadsund

Matias Kristensen

Oliver Kristian Revsbæk
Elkærvej 12, 9560 Hadsund

Sebastian Porsborg Iversen
Markedsgade 8, 9560 Hadsund

Kommende arrangementer

Onsdag 4. marts kl. 19.00
Sognehuset ved Falslev Præstegård
Billedfortælling fra Grønland
ved Helene Lyberth Barksmann, Skelund.

Helene vil berette om sin barndom og ungdom i Grønland, og sin videre færd som
lærer der, og siden i Danmark. Helene har
en stor familie i Grønland, som ernærede sig med fiskeri, der udviklede sig til en
stor virksomhed, som hendes far og brødre
oparbejdede.
En af deres store glæder var, når de drog til
deres sommerplads. Der fiskede de ørreder
og torsk, som blev saltet, røget og tørret til
vinterforråd.
Foredraget omfatter mange billeder. Der er
fælles kaffebord – gratis adgang og alle er
velkomne.

Tirsdag 19. maj kl. 19.00 i Assens Kirke
Koncert med sognets “Englekor” og klaverelever fra Randers Musikskole.

Den store “Forårskoncert” i Assens kirke byder på en optræden af kirkernes “Englekor”.
Koret består af børn fra 2.-4. klasse, som
går i Assens skole og har korundervisning
der. Børnene vil synge og lave fagter til nye
salmer og sange, skrevet af en række danske komponister.

Tirsdag 21. april kl. 19.00 i Assens Kirke
Sangaften med Karna Frandsen og Marina Dalgaard.

Første del af aftenen består af “Forårssalmer” - fra salmebogstillægget “100 salmer”.
Den byder på en frisk og interessant fortolkning af nye salmer – og det er kirkernes organist Marina Dalgaard og kirkesanger Karna Frandsen, som spiller, synger og fortæller
om teksterne og forfatterne til salmerne.
Efter denne afdeling fortsætter vi, som altid på vores sangaftener, med fællessange
og salmer, hvor deltagerne selv kan vælge,
hvad der skal synges.
Undervejs serveres der gratis kaffe og friskt
bagværk. Alle er hjerteligt velkomne - vi
glæder os at se jer igen.
Bemærk tid og sted: Assens kirke kl. 19.00

Bagefter kan publikum høre spændende
klassisk musik, spillet af dygtige engagerede elever fra Randers Musikskole. Inden de
hver især spiller deres musikalske indslag vil
de fortælle lidt om sig selv og dele viden om
komponister og deres valg af musikstykker.
Vi håber, at børnenes og de unges entusiasme, dygtighed og interesse for musik vil
inspirere og smitte af på publikum og skabe
en dejlig stemning - og at mange får lyst til
at komme og høre deres optræden. Vi slutter koncerten med en fællessang - og der er
også kaffe med brød denne aften.
Hjertelig velkommen til alle!
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Kommende arrangementer

Onsdag 27. maj kl. 19.00
Assens Kirkegård
Kirkegårdsvandring ved
kirkegårdsleder Conny
Boye Jensen.

Som Conny selv skriver
i sit indlæg om ”Nyt fra
kirkegårdene” vil hun denne aften tage os
med rundt på Assens Kirkegård. Vi vil sammen se på, hvad der er sket af nyt inden for
den seneste tid – og høre om ideer og planer for kirkegården fremover. Der vil også
være mulighed for at komme med tanker og
input til kirkegårdens personale. Aftenens
forløb vil være sådan, at der begyndes med
en gåtur rundt på kirkegården - og siden
sluttes af inde i kirken med kaffe og kage.

Pinsedag, søndag 31. maj kl. 10.30
Haven ved Falslev Præstegård

Pinsegudstjeneste i det fri, med efterfølgende kirkefrokost i Sognehuset. Vi håber, at
vejret i år tillader at vi kan være udendørs
– ellers afholder vi naturligvis gudstjenesten
i Falslev Kirke. Ved den efterfølgende gratis
frokost er menighedsrådet vært.

Mariagerfjord Kirkehøjskole
Lørdag 29. februar kl. 10.00:
Udflugt med kunstfaglig medarbejder
Anne Lie Stokbro, Kunstetagerne i Hobro.
Efter formiddagskaffe kl. 9.30 i Kirkecentret
er der afgang kl. 10 med bus. Før frokost
besøges Brorstrup Kirke med altertavle af
Anita Houvenaghel og Skelund Kirke med
alterudsmykning af Maja Lisa Engelhardt.
Efter frokost på Als Kro besøges Dokkedal
Kirke med udsmykning af Hein Heinsen og
Gudumholm Kirke med altertavle af Poul
Anker Beck og døbefont af Niels Helledie.
Hjemme igen ca. kl. 16.
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Lørdag 14. marts kl. 10.00
“Islændingesagaernes verden”.
Foredrag ved lektor Annette Lassen,
Københavns Universitet:
Islands sagalitteratur er på en og samme
tid nordisk kulturarv og verdenslitteratur.
Foredragsholderen har stået bag en samlet
nyoversættelse af alle islændinge-sagaerne,
som udkom i fem bind i 2014. Det er stærke
fortællinger om livet blandt frie islandske
bønder i den sene vikingetid.

Kl. 12.30 vises det eneste
afsnit, som blev færdigproduceret af en stort anlagt
filmatisering af “Njals saga”
(2003). Desuden vil lektor Ole
Bent Larsen læse parallelle
afsnit i nyoversættelsen som
optakt.
Kl. 13.30: Generalforsamling.
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. Alle kirkehøjskoledage
begynder kl. 9.30 med indskrivning og kaffe.
Tilmelding kan ske pr. mail til sekretæren,
Bente Pontoppidan: bente.pontoppidan@
youmail.dk – og der betales på mødedagen.
Foldere med hele programmet for Mariagerfjord Kirkehøjskole ligger fremme i vore kirker, og der kan læses mere på kirkehøjskolens hjemmeside:
http://mariagerfjordkirkehoejskole.dk/

Assens Kirke:

Navne siden sidst

Døbt:
08.12.19 Magnus Bjerre Gosvig Nielsen
Begravede og bisatte:
18.09.19 Lillian Anna Børgesen
24.09.19 Søren Ferdinand Peters
12.10.19 Bjarne Velling Mortensen
05.11.19 Ole Henrik Laub
03.12.19 Elly Elisabeth Jensen
28.12.19 Hans Mikkelsen

Vindblæs Kirke:
Døbt:
27.10.19 Oskar Christian Henriksen

Begravede og Bisatte:
30.11.19 Niels Andreas Bæch
21.12.19 Preben Salling

Falslev Kirke:
Døbte:
12.10.19 Ellie Arnskov Sejersen
01.12.19 Lykke Tang Vestergaard Hansen
Begravet:
12.11.19 Oscar Vilhelm Holst Jensen

Begravede & bisatte fra andre kirker
20.09.19
08.11.19
10.12.19
18.12.19
02.01.20
04.01.20

Nanna Johanne Mørk Larsen
Hans Jørgen Andersen
Maja Kristine Klausen
Erik Sørensen
Mona Karlsen-Nielsen
Else Marie Johansen

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
Til ca. 25.03.20. Sekretær Susanne Harbøl. Tlf. 98 58 30 38. Mail: suh@km.dk
Desuden – og fra ca. 25. marts alene: Helle Holst Haugaard, mail: hhoj@km.dk
Kontoret har telefon 98 58 30 38 og er åbent: tirsdag kl. 9 - 14 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: Pernille Stender, 51 35 83 68, Mail: ps@stenderholmriis.dk
Forsidebillede: Henning Walberg Larsen			

Menighedsrådsmøder
Menighedsrådets møder i 2020 ligger
på tirsdage og begynder altid kl. 17.00:

10. marts - 5. maj - 9. juni - 11. august
6. oktober - 3. november.

Det sidste møde i rækken er et konstituerende møde for det kommende menighedsråd, som tiltræder 1. søndag i advent.
Alle møder er offentlige – og afholdes altid i
Sognehuset ved Falslev Præstegård. Referater fra
møderne kan læses på opslag i kirkernes våbenhuse; men er også at finde på sognets hjemmeside.
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Gudstjenester
Februar

02. Sidste s. e. H3K

Falslev

Assens

Vindblæs

10.30

09. Septuagesima

10.30

16. Sexagesima

10.30

23. Fastelavn

19.00

Marts
01. 1. s. i fasten

10.30

08. 2. s. i fasten

10.30

15. 3. s. i fasten

-

22. Midfaste søndag

-

-

10.30

29. Mariæ bebudelse

10.30

April
05. Palmesøndag

10.30

09. Skærtorsdag

19.00

10. Langfredag

10.30

12. Påskedag

10.30

13. 2. påskedag
19. 1. s. e. påske

Konfirmationer

9.30

26. 2. s. e. påske

11.00
Konfirmation

10.30

Maj
03. 3. s. e. påske

10.30

08. Bededag

-

10. 4. s. e. påske

9.00

17. 5. s. e. påske

10.30

21. Kr. Himmelfartsdag

10.30

24. 6. s. e. påske
31. Pinsedag

-

10.30
Udendørs

10.30

Juni
01. 2. pinsedag
07. Trinitatis søndag

-

10.30

-

