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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Automatisk ringning i kirkerne

Som nogle måske har bemærket, har vi
midt i november fået monteret automatisk klokkeringning i Assens og Falslev
kirker. Vindblæs fik sit anlæg tilbage i
2011, så nu har vi automatisk ringning
ved alle tre kirker.

Alle tre anlæg er leveret af samme leverandør og er af samme fabrikat.
Anlæggene er computerstyrede og kan
fjernbetjenes fra kirkegårdslederens computer. Det har været nødvendigt at installere nyt software på anlægget i Vindblæs,
så styringerne de tre steder er ens.
Installationerne er nu godkendt af kirkeministeriets klokkekonsulent.

Status for reparation af kirketårnet

Efter at den planlagte istandsættelse af
Vindblæs kirketårn i sommeren 2018
måtte aflyses, er der sket følgende i sagen:
Aarhus Stift har i en udtalelse om projektet anbefalet at Nationalmuseet tages
med på råd. Nationalmuseets konsulent
har beset kirke og tårn og vil herefter
udarbejde en rapport.
Rapporten vil sandsynligvis anbefale, at
der udarbejdes et detaljeret projekt for
renoveringen.
Menighedsrådet har ikke resurser og viden til at gennemføre et sådant projekt.
Vi har derfor besluttet at hyre en arkitekt
til at udarbejde detailprojektet, samt til –
når tiden er inde - at styre byggeriet.
Vi har fået bevilget penge til udarbejdelse
af projektet. Når det er godkendt til udførelse af Hobro-Mariager Provsti og Aarhus Stift, bevilges resten af pengene.
Vi venter i øjeblikket på Nationalmuseets
rapport.
Formand Kurt Bager Johansen

Ikonerne i Vindblæs kirke
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Jeg ved ikke, om nogle af jer har undret sig over de flotte
Ikoner, der står i Vindblæs kirke?
Ikonerne lavede konfirmanderne fra Vindlæs Friskole i
december, hvor vi havde besøg af kunstner Kathrine van
Godt. En temadag hvor konfirmanderne blev sat ind i
hvad en ikon er, og selv skulle lave et.
Kathrine van Godt er en lokal kunstner, der underviser børn og voksne inden for faget. Kathrine er specielt kendt for sine malede grise, der er klædt i mange
forskellige materialer.
Kathrine hjalp mig med at give konfirmanderne en god
oplevelse i fremstillingen af dette stykke kunst, som en
ikon også er. De unge var igennem tilværelsens faser
hvor livet jo kører op og ned - og de blev berørt af, hvem
de selv er. Der blev lagt mange følelser i det kunstneriske
arbejde med ikonerne.
Ikonerne er nu udstillet i Vindblæs Kirke indtil konfirmationen den 28. april.

Sognepræst Cicilie Poulsen

LIDT FRA KIRKEGÅRDENE

Ny form for grandækning

Ude på kirkegårdene har vores nye
metode at udføre grandækningen på
været en stor lettelse. Især det, at vi ikke
skal ligge på knæ flere timer dagligt, betyder meget. I stedet anvender vi nogle
hjemmelavede slisker. På nogle af gravstederne er der anvendt net, som vi kan
bruge igen til næste sæson. Og så kan vi
bestemt ikke klage over det dejlige vejr i
denne grandækningssæson.

delse med løse/usikre gravsten. Dette
er sket efter flere alvorlige ulykker med
usikrede gravsten flere steder i landet.
Menighedsrådene er derfor pålagt at kontrollere gravstederne og gøre ejerne opmærksomme på deres pligt til at sørge for
sikring af gravminderne, og at påtale problemer med sikkerheden, hvor de findes.

Vinterarbejde på kirkegården

Her i vintermånederne vil personalet på
kirkegårdene udskifte de hækplanter,
som er gået ud.
Der skal også klargøres til plantning af
stauder og buske. Det har været rigtig fine
planter vi har modtaget fra jeres haver, og
dem takker vi mange gange for. Vi er stadig modtagelige for planter, både stauder
og buske modtages gerne.
Kirkegårdsleder Conny Boye Jensen

Status for gravstenssikring

På vore kirkegårde har vi nogle gravstene,
som vi finder usikre. Der vil derfor i løbet
af første kvartal blive sendt meddelelse
herom - i e-Boks eller som almindeligt
brev - til ejerne af disse gravsteder. Som
man bl.a. kunne læse i forrige nummer af
Kirke & Sogn har Arbejdstilsynet fået øget
fokus på ulykkesforebyggelsen i forbin-

SMILEHULLET

Pastor X holdt meget af at få en snak med byens originaler, når han gik i anlægget.
En blæsende efterårsdag så han på en bænk en forhutlet fyr, der sad med en medestang, hvis krog hang ned i et blomsterbed på den anden side af stien. En gang
imellem gav manden et ryk i stangen, som om han havde bid.
Præsten prøvede at få en samtale i gang, men manden brummede afvisende og skuttede sig af kulde. For at tø ham op, inviterede præsten på en kop kaffe i en nærliggende cafe, og den utilnærmelige rullede fiskegrejet sammen og fulgte med.
Da de sad i varmen med kaffen og basserne, forsøgte præsten
igen at komme på bølgelængde med manden og spurgte:
- Nå, hvor mange har så bidt på krogen i dag?
- De er den fjerde.
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Konfirmation i Vindblæs kirke

ved Sognepræst Cecilie Poulsen - den 28. april 2019 kl. 10.30
Anja Kjærgaard,

Josefine Emile Barfoed Velling,

Camilla Fyhn Jensen,

Mathilde Hvitfeldt Christensen,

Celina Colstrup Ibsen,

Mathilde Skovfoged Højstrup,

Emil Meyer Larsen,

Marcus Aagaard Wissing,

Klattrupgade 32, 8970 Havndal
Drosselvej 10, 9560 Hadsund
Rosendals Allé 1, 9560 Hadsund
Lindalsbakken 17, 9560 Hadsund

Emma Høj,

Overgårdsvej 1, 8970 Havndal

Ida Katrine Iversen Møller,
Jernbanegade 66, 9560 Hadsund

Jacob Kassow Møller,

Højgårdsvej 20, 8983 Gjerlev
Østerbro 26, 8970 Havndal

Fuglsø Mark 5, 8970 Havndal

Juelsmindevej 5, 9560 Hadsund

Oskar Emil Holmriis,

Havnøvej 16, 9560 Hadsund

Søren Patrick Grønhøj,
Tinghøjvej 84, 8983 Gjerlev

Norupvej 64, 8970 Havndal

Konfirmation i Assens kirke

ved Sognepræst Jørgen Germann - den 5. maj 2019 kl. 10.30
Emilie Precht Øland,

Lærkevangen 7, 8970 Havndal

Emilie Prip Friis Nielsen,
Lindevej 4, 9550 Mariager

Emma Mathilde Meyer Nielsen,
Bøgevej 5 / Fasanvej 38, 9550 Mariager

Freja Lund Dahl Laursen,

Fasanvej 3, 9550 Mariager

Lucas Nyborg,

Birkevej 9, 9550 Mariager

Marcus Bugge Raasdal Jensen,
Fasanvej 29, 9550 Mariager

Nicklas Holt Thorsen,

Hadsundvej 78, 9550 Mariager

Egebakken 3, 9550 Mariager

Norupvej 87, 8970 Havndal

True Hovedgade 32, 9550 Mariager

Boeck-Hansensvej 4, 9550 Mariager

Vandværksvej 6, 9560 Hadsund

Ellevej 5, 9550 Mariager

Plantagevej 35, 9500 Hobro

Josefine Osanai,

Mia-Maja Alice Jensen,
Sanja Juel Jachmann,

Oliver Andersen,

Patrick Uldal Svendsen,
Simon Bremer,

André Andie Jensen,

Theis Erik Dam Jensen,

Bertram Emil Holt,

Tobias Skov Bach Andersen,

Fasanvej 13, 9550 Mariager
Boeck-Hansensvej 9, 9550 Mariager
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Elias Alex Schmidt Thygesen,

Drosselvej 14, 9560 Hadsund
Assensvej 7, 9550 Mariager

KOMMENDE ARRANGEMENTER &
særlige gudstjenester
Søndag 3. februar kl. 10.30
i Assens Kirke

Gudstjenesten
bliver med
mere musik og
færre ord end
sædvanligt.
De musikalske
indslag leveres
af Karna Frandsen, sang, Marina Dalgaard
på klaver og Susanne Merke på violin. En
gudstjeneste hvor musikken fletter sig ind
i liturgien. Der vil være altergang, en kort
prædiken og fællessalmer.

Søndag 3. marts kl. 19.00
i Vindblæs Kirke

Gudstjeneste med billedprædiken. Dagens
prædikenevangelium – om Jesus, der bliver døbt i Jordanfloden af Johannes Døberen – illustreres af billeder, projiceret op på
væggen. Som altid synges der salmer – og
altergangen foregår efter et lidt forkortet
ritual. Alle er velkomne til en lidt anderledes
aftengudstjeneste.

Onsdag 6. marts kl. 19.30
i Sognehuset

Levende fortælling med billeder – om en
vandring på Caminoen, fortalt af to ”lokale”. Ordet camino er spansk og betyder ”sti”
eller ”vej”. Pilgrimsruten fører til apostlen
Jakobs grav i byen Santiago de Compostela.
Denne aften skal vi høre om og (se billeder)
fra den 1000 km. lange caminovandring,
som Renatha Wickberg og hendes datter,
Rikke Visby Wickberg, har foretaget. Renatha og Rikke viser billeder og fortæller om
alle de mange forberedelser til den lange
vandring.
Alle er hjerteligt velkomne – også til det
fælles kaffebord.

Onsdag 9. april kl. 19.30
i Assens Kirke

”Forårskoncert” ved organist Marina Dalgaard, og nogle af hendes klaverelever.
Det er otte dygtige klassiske elever, som får
klaverundervisning på Randers Musikskole.
Nogle af dem går på ”Talentlinjen” og har
deltaget i forskellige konkurrencer.
Koncerten begynder og slutter med fællessalmer. Børnene spiller deres program og
fortæller kort om deres musik. Stilarterne
strækker sig fra 1700-tallet og op til vores
moderne tid. Vi håber, at børnenes entusiasme og dygtighed til at spille musik vil
smitte af på publikum – og at mange får lyst
til at komme og høre deres optræden.

Onsdag 29. maj kl. 17.00
i Falslev Kirke

Familiegudstjeneste, hvor årets minikonfirmander medvirker. Denne eftermiddag
tilrettelægges som en afslutning for de
to hold minikonfirmander fra. 3. klasse.
Sognepræsterne Cicilie Poulsen og Jørgen
Germann planlægger hvert deres forløb med
elever fra Vindblæs Friskole og Assens Skole
– og slutter altså samlet af onsdag d. 29. maj.

Pinsedag, søndag 9. juni kl. 10.30
i Præstegårdens have i Falslev

Traditionen tro holdes pinsegudstjenesten
som en friluftsgudstjeneste, hvis vejret tillader det. Ellers flyttes gudstjenesten ind i
Falslev Kirke. Bagefter er der pinsefrokost i
Sognehuset hvor menighedsrådet er vært.

5

Mariagerfjord Kirkehøjskole

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. Man får kaffe/
te og rundstykker ved ankomsten, samt
kaffe/te efter frokost. Frokosten medbringer man selv, drikkevarer kan købes.
Der betales på mødedagen.

Lørdag 23. februar:

Udflugt med afgang i private biler kl.
10.00 (formiddagskaffe i Kirkecentret
inden afgang). Kl. 11.00: Omvisning i Viborg Domkirke med vægt på Joakim Skovgaards bibelske totaludsmykning. Senere

en omvisning på Skovgaard Museet med
fokus på hele Skovgaard-familien.
Vi vil finde en restaurant, hvor vi kan spise
frokost. Hjemme formodentlig kl. 15.

Lørdag 23. marts kl. 10.00:

Foredrag ved sognepræst, dr. theol. Kaj
Mogensen, Hurup. Under titlen ”Livet –
det dejligste eventyr” fortælles der om
kristendommen i H. C. Andersens forfatterskab.
Kl. 12.30 læser Lektor Ole Bent Larsen
H.C. Andersen-eventyr.
Kl. 13.30 afholdes Generalforsamling.
Foldere med hele programmet for
Mariagerfjord Kirkehøjskole ligger fremme i vore kirker, ligesom der kan læses
mere på kirkehøjskolens hjemmeside:
http://mariagerfjordkirkehoejskole.dk/

Sæt fokus på familiens trivsel i foråret
Vejen videre efter skilsmisse (i Hadsund)

Redskaber til en god hverdag for dig og dine børn efter
skilsmissen.
3 tirsdage: 4/6, 11/6 & 25/6 kl. 17-21 + opfølgning.

Sunde skærmvaner i familien (i Hørby)
Viden og redskaber til at skabe gode skærmvaner
3 aftener: 7/2, 28/2 & 21/3 kl. 18.30-21 + frivillig opfølgning.
Plej Jeres parforhold

Styrk Jeres parforhold til gavn for Jeres børn.
3 mandage: 11/3, 18/3 & 25/6 kl. 17-21 + opfølgning.

Få en forældreven

Få personlig støtte og sparring til udfordringer i hverdagen.
Kontakt koordinatoren.
Kontakt: Koordinator Lone Bøgh, tlf. 24 76 17 91,
mail: loboe@km.dk eller tilmeld dig på hjemmesiden.
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www. folkekirkensfamiliestotte.dk

Navne siden sidst
Assens Kirke:
Døbte:
18.11.18 Otto Sloth Petersen
02.12.18 Thor Svendgaard Andersen

Begravede og bisatte:
22.12.18 Peter Vagner Jacobsen
27.12.18 Svend Johansen

Falslev Kirke:
Døbte:
28.10.18 Amalia Hartl Hansen

Begravede og bisatte:
27.09.18 Lene Højlund Pedersen
23.11.18 Jens Gamborg Jensen
24.11.18 Gunnar Christiansen
01.12.18 Frits Ostenfeldt Møller
15.12.18 Anna Kathrine Laurine
Damgaard Jacobsen
19.12.18 Rosa Lind Meng
05.01.19 Villy Johnsen

Begravede & bisatte fra andre kirker
08.11.18
20.11.18
06.12.18
12.12.18
10.01.19

Niels Jørgen Bundgaard
Heidi Breinholt Jensen
Svend Nielsson
Kirsten Rosdahl
Poul Andersen

Vindblæs Kirke:
Døbte:
30.09.18 Milo Overgaard Hansen
16.12.18 Vincent Hansen

Hvad børn siger…

Lille Per var med til gudstjeneste. Midt under prædikenen peger han på præsten
og siger højt: ”Går den kone ikke snart ud og laver kaffe, mor?”

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: Pernille Stender, 51 35 83 68, Mail: ps@stenderholmriis.dk
Forsidebillede: Henning Walberg Larsen			
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Gudstjenester
Februar
03. 4. s. e. h. 3 k.

Falslev

Assens

Vindblæs

Musikgudstjeneste 10.30

10. Sidste s. e. h. 3 K
17. Septuagesima

10.30
10.30

24. Sexagesima

10.30

Marts
m/billedprædiken

03. Fastelavn
10. 1. s. i fasten

10.30

17. 2. s. i fasten
24. 3. s. i fasten

19.00

9.00
-

-

31. Midfastesøndag

10.30

April
07. Mariæ bebudelse

10.30

14. Palmesøndag

10.30

18. Skærtorsdag
19. Langfredag

19.00
10.30

21. Påskedag
22. 2. påskedag

10.30
-

Konfirmation

28. 1. s. e. påske

10.30

Maj
05. 2. s. e. påske

Konfirmation

10.30

12. 3. s. e. påske
17. Bededag

10.30
10.30

19. 4. s. e. påske

10.30

26. 5. s. e. påske
29. Onsdag

10.30
17.00 Familiegudstjeneste

30. Kr. Himmelfart

10.30

Juni
02. 6. s. e. påske
09. Pinsedag
10. 2. pinsedag
16. Trinitatis søndag

10.30

-

-

-

-

-

Udendørs
10.30

