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?
Hvor henvender man sig ?

Fødsel:
Et barns fødsel skal altid anmeldes. Det
er sædvanligvis jordemoderen, der
foretager anmeldelsen, men er fødslen sket uden jordemoder, skal I ringe
til kirkekontoret i jeres bopælssogn,
for at få et CPR-nummer. Herefter skal
I selv anmelde fødslen elektronisk på
www.borger.dk – begge forældre skal
have NemID/digital signatur.

Anmeldelse af fælles forældremyndighed:
I kan som ugifte forældre erklære, at
I sammen ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for jeres barn. Dette
gøres på www.borger.dk via blanketten ”Omsorgs- og ansvarserklæring”
SENEST 14 dage efter fødslen. Begge
forældre skal have NemID/digital signatur. Når sognet modtager blanketten, er faderskabet fastslået, og man
får fælles forældremyndighed.
Hvis I ikke får anmeldt faderskabet
inden fristen på 14 dage, bliver sagen
videregivet til Familieretshuset (tidl.
Statsforvaltningen).

Dåb:
Både spædbørn, større børn og voksne kan blive døbt i folkekirken. Enhver, der bliver døbt i folkekirken, bliver dermed medlem af den. Når I som
forældre ønsker at få jeres barn døbt,
skal I henvende jer til sognepræsten
eller kirkekontoret i det sogn, hvor I
ønsker at dåben skal finde sted for at
aftale tidspunkt. Som udgangspunkt
foregår dåben ved en af sognets
søndagsgudstjenester.
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Navngivning:
Ønsker man ikke at få sit barn døbt
i folkekirken, skal det i stedet navngives. Dette sker på www.borger.dk,
Begge forældre skal have NemID/Digital Signatur. Et barn skal være navngivet senest seks måneder efter fødslen
– det kan ske på denne måde eller ved
dåb i kirken.
Navneændring:
Ansøgning om navneændring sker på
www.borger.dk. Man skal også her
have NemID/digital signatur. Når sognet elektronisk modtager besked om
navneændringen, vil det færdigbehandle ansøgningen.
Begravelse/Bisættelse:
Her henvender man sig til
sognepræsten for at lave en aftale
om tidspunkt for begravelsen/ bisættelsen. Kirkegårdslederen kontaktes
også for at aftale nærmere vedrørende gravsted.
Indmeldelse i folkekirken:
De fleste bliver medlem af folkekirken
i forbindelse med barnedåb. Er du ikke
blevet døbt som barn, kan du melde
dig ind i folkekirken, ved at blive døbt
som ung/voksen. Du kan kontakte
sognepræsten og aftale nærmere.
Er du døbt i en anden kristen kirke,
skal du kontakte sognepræsten, for
at bede om at blive optaget som
medlem. Er du udmeldt af folkekirken,
men ønsker at blive genindmeldt, skal
du lige ledes kontakte sognepræsten.

Få sparring til familiens

UDFORDRINGER

Stressede morgener, hvor alle kommer skævt ud af døren. Skænderier
med teenageren. Børn, der næsten
ikke er til at hive væk fra skærmen.
Det er ikke nemt at være forælder.
Det er ofte små ting, der skal til for at
skabe en stor forandring i hverdagen.
Men det kan være svært at lave selv
små ting om. Alle børnefamilier kan
have brug for støtte, viden og værktøjer for at give familien en bedre hverdag.
Og det er præcis det Folkekirkens
Familiestøtte tilbyder forældre. Hos
os kan du få personlig sparring til lige
netop den udfordring, der fylder i din
familie, eller du kan tilmelde dig et af
vores forløb, hvor du/I som forældre
arbejder med et konkret emne. Dette
forår kan du f.eks. sætte fokus på det
gode parforhold, vejen videre efter
skilsmissen eller familiens skærmvaner.

Bliv frivillig forældreven

” Folkekirkens Familiestøtte har
betydet, at jeg er blevet mere tryg i
min rolle som mor.”
Citatet kommer fra en forælder, som
har fået sparring og støtte af en
frivillig forældreven hos
Folkekirkens Familiestøtte.
Vores forældrevenner er helt almindelige mennesker, som har lyst til at
gøre en forskel for en børnefamilie
ved at besøge familien cirka en gang

om ugen eller hver 14. dag og snakke
med forældrene om de udfordringer,
de oplever.
Som forældreven støtter du forældre
i at skabe de forandringer i familien,
som den lokale koordinator har aftalt med familien. Det kan f.eks. være
det gode måltid, hvordan de kommer
godt ud ad døren om morgenen, eller
hvordan de får børnene til at hjælpe i
familien.
Som forældreven står du ikke alene.
Du kan altid trække på den lokale
koordinator, og du bliver godt klædt
på med viden, sparring og bliver en
del af et fællesskab.
Se mere på hjemmesiden eller kontakt koordinatoren
Som forælder kan du helt uforpligtende ringe til den lokale koordinator
Lone Bøgh og få en snak om de udfordringer, du oplever. Det kan være alt
fra problemer med at putte børnene
om aftenen til udfordringer i parforholdet og til børn, der ikke trives. Vil
du være frivillig er det også Lone, du
skal have fat i.
Find alle tilbud og mere om at være
frivillig på vores hjemmeside www.
folkekirkensfamiliestotte.dk eller hos
koordinator Lone Bøgh på tlf 24 76 17 91
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Tre gange tredje
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Så pibler og gror det igen allevegne,
og vi har for tredje år i træk et hold
minikonfirmander i Falslev-Vindblæs
sogn. Det er alle børn i sognets tredjeklasser, der - i større eller mindre samarbejde med skolerne - får tilbuddet
om at være med i et minikonfirmandforløb.
Det vil sige: - at komme på udflugt
til vore kirker under ledelse af enten nabopræst Cicilie Poulsen eller
sognepræst Jørgen Germann med
medhjælpere for at få en større fornemmelse af, hvad ”kirke” betyder på
det mere personlige plan.
Jørgen og jeg har igen i år børnene fra
Assens skole. Gennem et forløb på syv
gange over foråret, bruger vi tid på
at nærme os de store begreber, som
menneskelivet byder på - i øjenhøjde
- med børnene i det højtidelige rum,
kirken repræsenterer.
Det er begreber som liv og død, synd og
skam, frimodighed, næstekærlighed,
tillid, tro, håb og kærlighed - plus det
løse. Så det er jo ikke så lidt!
Vi arbejder med auditorium/laboratorium-modellen, hvor vi hører noget
og derefter gør noget, så alle sanser
er med. Det kunne vi bruge meget
mere tid på, for timerne opleves, som
om de flyver afsted, inden børnene

skal afleveres igen; men det er en udmærket begyndelse og en fornøjelse
at lære børnene at kende.
Afslutningsvis holder vi en familiegudstjeneste, hvor mini´erne og deres familier er inviteret med til en
lille fest med højtid og hygge, og ikke
mindst et adjø til dem, vi genser til
konfirmandundervisning i syvende
klasse. Her bliver det jo spændende at
se så mange kendte ansigter til næste
forår, når vores første kuld mini’er går
op af de skæve brædder på kirkegulvet.
Håbet er, at børn i alle aldre føler sig
hjemme i refleksionernes hus.
Af Sofie Schmedes,
medhjælper ved minikonfirmandarbejdet

PINSEDAG

Søndag 9. juni kl. 10.30
holdes gudstjenesten traditionen
tro – og såfremt vejret tillader det
– som en udendørsgudstjeneste
i Præstegårdens have, Norupvej
6 i Falslev. Hvis det er for koldt,
vådt eller blæsende til at være
udendørs rykker vi indenfor – i
Falslev Kirke. Sognets ”Englekor”
medvirker ved gudstjenesten –
og bagefter inviterer
menighedsrådet til gratis
pinsefrokost i Sognehuset.

Visioner for Falslev-Vindblæs Sogn
Menighedsrådet satte i efteråret 2018
en ”Visionsproces” i gang i vores sogn,
for at være på forkant med fremtiden.
Vi havde Udviklingskonsulent Signe
Bækgaard Hansen fra Landsforeningen af Menighedsråd til at hjælpe os
med at få processen sat i gang. Vi har
valgt, at ud over menighedsrådet deltager begge præster og alle ansatte.
Vi havde et opstartsmøde i november
måned og mødtes igen her i foråret,
dog uden konsulenten denne gang.
Det blev bestemt, at vi fortsætter og
mødes igen til vinter.
Hvad har vi så lært og hvor fører det
os hen? Det er meget svært at komme
ud af vanerne, meget svært at tænke
nyt – navnlig når vi ikke ved, hvad
menigheden forventer af kirken/os.
Vi vil gerne have en god kommunikation med menigheden, så vi bedre kan
lave de tiltag menigheden har lyst til
at deltage i ud over gudstjenesterne.
Vi har selvfølgelig nogle ideer, men
vil altså gerne have ideer fra menigheden. I 2020 skal der igen vælges
medlemmer til Menighedsrådet - og
måske er der nogen, der kunne tænke sig at prøve kræfter med et meget
givende og anderledes ”job”.
Vi har oprettet en ide/forslagsliste,
som I kan sende eller ringe til menighedsrådets aktivitetsudvalg som herefter vil se på forslagene.
Mail, SMS eller ring til Ejgil Larsen på
ejgil.larsen@mail.dk eller telefon/sms
20 14 33 31.

Vision for Falslev-Vindblæs
Sogn – vedtaget på temaften om
visioner november 2018:
”Sognets kirker, kirkegårde og alle
aktiviteter må opleves naturligt i
lokalsamfundets hverdag.”
Denne overordnede vision,
er det opgaven at
arbejde videre med, så der kommer
nogle mere konkrete målsætninger
og tiltag ud af det. På mødet i
november blev der sat nogle
retningslinjer op, for hvor og
hvordan visionen konkret kan
udmønte sig:
• Menigheden har et stort kendskab
til og en oplevelse af ejerskab til
vores kirker
• Medarbejdere og menighedsråd
har en god kommunikation, et godt
samarbejde og ejerskab til kirkelivet
• Kristendomsformidlingen er levende
med en aktiv menighed i alle aldre
• Kirken føles som en naturlig del af
menighedens kultur og det levede liv
• I kirken kan menigheden finde ro,
andagt og plads til fordybelse
Af Ejgil Larsen,
næstformand i Falslev-Vindblæs Menighedsråd

Som Ejgil Larsen skriver i sit indlæg
vil menighedsrådet gerne have input
og kommentarer fra sognets beboere.
Det kan være til de ovennævnte områder, til visionen i sin helhed – eller
bare konkrete ideer.
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Hvad sker der på kirkegårdene lige nu?
Nu her omkring 1. maj har vi endelig
fået noget regn. Det trængte vi også
til i den grad, så nu kommer der helt
sikkert gang i ukrudtet. Derfor er renholdelse af gravstederne med aftale
første prioritet.
Græsslåning og renholdelse af
kirkegårdens øvrige områder er også
vigtigt sommerarbejde. Der skal sås
græs på Falslev kirkegård, ved det område hvor hækkene er fjernet. Andre
steder, hvor der er opstået huller efter
fjernelse af hæk, tilplantes.
Sommerblomsterne plantes i begyndelsen af juni, ugen før pinse. Vi planlægger også at tilså nogle arealer med
vildtblanding af etårige sommerblomster (ligesom dem I ser langs med
landmandens marker).

Får vi held med det, kan de i første
omgang blive til det bed, hvor der må
plukkes til buketter til jeres gravsted.
Bliver det en okay succes, udvides bedet til næste år
Hvis I skulle undre jer over, at der på
et tidspunkt er lavet mønstre med
sandstreger i nogle af græsarealerne,
er dette blot en ’tegning’ af forslag til
nye anlæg af urneafdelinger.
Og så skal der lige lyde en stor tak
til dem som donerede fine stauder/
planter - nu skal de passes og plejes,
og når vi kender arten og højden på
dem, vil vi i sensommeren dele de
stauder der er klar til det. Vi tager stadig med kyshånd imod stauder, som I
vil kassere fra jeres egen have.
af Conny Boye Jensen, kirkegårdsleder

SMILEHULLET ;-)
Præsten (under dåben):Hvad skal barnet hedde?
Moderen:Rosa Olga Shirley Gitte Elvira Bolette
Brun Madsen.
Præsten (til kordegnen):Lidt mere vand, tak!
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Navne siden sidst
Assens Kirke:

Begravede og bisatte:
25.01.19 Else Marie Mogensen
03.05.19 Ulla Salling

Døbte:
21.04.19 Jens Thisted
Begravede og bisatte:
08.02.19 Karsten Nielsen
02.03.19 Grete Johanne Kristensen
28.03.19 Erik Møller Sørensen
29.03.19 John Linde Desmorais
03.04.19 Benny Nielsen
16.04.19 Tonny Poul Petersen
16.04.19 Lone Lind Ravn
09.05.19 Rita Erika Zacher Borre

Vindblæs Kirke:

Falslev Kirke:
Døbte:
27.01.19 Aya Karina Rostgaard Bohn
07.04.19 Aksel Dalgaard Bugge
Begravede og bisatte:
17.04.19 Else Holst Jensen

Begravede & bisatte fra andre kirker
12.01.19 Jan Loft Brixen
01.03.19 Erik Cornelius Gade

Døbte:
20.01.19
Tiffanie Holm Søndergaard Christensen
13.04.19
Minna Madsen Ramsing Bøhne

(

Annonce i kirkeblad

Husk Kristi himmelfart på torsdag! Pastor Petersen tager med i år.

)

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
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Gudstjenester
Juni
02. 6. s. e. påske
09. Pinsedag
10. 2. pinsedag

Falslev

Assens

Vindblæs

-

-

-

-

-

10.30

-

Udendørs

16. Trinitatis søndag

10.30

23. 1. s. e. trinitatis
30. 2. s. e. trinitatis

10.30
10.30

Juli
07. 3. s. e. trinitatis

10.30

14. 4. s. e. trinitatis
21. 5. s. e. trinitatis

10.30
10.30

28. 6. s. e. trinitatis

9.00

August
04. 7. s. e. trinitatis
11. 8. s. e. trinitatis

19.00
-

18. 9. s. e. trinitatis

-

-

10.30

25. 10. s. e. trinitatis

10.30

September
01. 11. s. e. trinitatis

19.00

08. 12. s. e. trinitatis

10.30
Høstgudstjeneste

15. 13. s. e. trinitatis
22. 14. s. e. trinitatis

-

29. 15. s. e. trinitatis

10.30

KONFIRMATIONER 2020

Konfirmation af elever fra skolernes 7. klasse:
Assens kirke d. 19. april kl. 10.30 – elever fra Assens Skole.
Vindblæs kirke d. 26. april kl. 10.30 – elever fra Vindblæs Friskole.
Konfirmationerne ligger her i sognet på 1. og 2. søndag efter
påske – i de ulige år er det først i Vindblæs, i de lige år kommer
Assens først. Forberedelsen til næste års konfirmation begynder
efter sommerferien.
Familierne får direkte information og invitation fra præsterne –
også om det nye elektroniske tilmeldingssystem, der tages i brug
fra i år.

10.30
-

