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2 Juni, juli og august

Den 3. september 1957 afholdtes for første gang "Møder for ældre".
Hver måned påtog 5-6 damer fra menigheden sig at udsende

invitationer. Der blev opstillet 3 lange borde (lavet af gamle bænke).
De blev dækket med hvidt bordpapir og blomster fra damernes haver.

En "kagedamekreds" sørgede for brød til møderne. 
Kaffe og kage kostede 2 kroner. 

Underholdningen bestod af oplæsning - de første mange år ved pastor
Orla Møller, og frøken Karen Bay spillede klaver.

Praktiske oplysninger

Af Helle Aaen
Jensen, kordegn

Dåb:
Aftale om dåb træffes med
kirkekontoret. Der skal opgives navne
og adresser på 2 – 5 faddere. Herefter
vil man blive kontaktet af præsten med
henblik på at få lavet en aftale om en
samtale.

Vielse:
Aftale om vielse træffes med
kirkekontoret.
Inden vielsen (tidligst 4 måneder før)
udfyldes en ægteskabserklæring på
borger.dk. Herefter vil man blive
kontaktet af præsten i forbindelse med
at afholde en samtale.

Begravelse/bisættelse:
Når begravelsens tidspunkt er fastsat,
aftales forløbet, herunder salmer, med
præsten.

Alle medlemmer af folkekirken har ret
til at blive begravet/bisat fra deres
sognekirke.

Hasseris Sogneblad

Bladet udkommer i 4800 eksemplarer,
4 gange årligt.
Udgives af Hasseris kirkes
menighedsråd.
Redaktion: Anne Sophie Bredmose
Jakobsen (ansvarshavende red.), Helle
Brink, Lisbeth Bitsch Vingborg, Pia Otte
Jørgensen, Tinne Bertelsen, Søren
Ohlsen, Helle Aaen Jensen.

Materiale til sognebladet skal sendes til
kirkekontoret. Redaktionen forbeholder
sig ret til at forkorte indlæg og sortere i
evt. tilsendte billeder.

Næste sogneblad udkommer 18.-19.
august . Deadline for tekst/fotos er
tirsdag den 15. juli 2021
Tryk: Øko-Tryk, Skjern

Sognebladet kan også læses på kirkens
hjemmeside

Hvis dette sogneblad ikke er kommet
den 20. maj, er man velkommen til at
skrive en mail til Nordjyske Medier, på
mailadressen
NDI.reklamation@nordjyske.dk
eller på www.nordjyskemedier.dk

Navne og adresser

Hasseris Kirke, Thorsens Alle 2,
9000 Aalborg
Kirken er åben mandag –fredag
kl. 8.00-17.00, lørdag kl. 8.00-12.00
 
Kirkens kontor:  Tlf. 96 34 65 00
Kontoret er åbent mandag –
fredag kl. 9.00 – 13.00,
torsdag tillige kl. 16.00 – 18.00.
Lørdag telefonisk kl. 10.00 – 11.00.
 
Kordegn Helle Aaen Jensen
Tlf 96 34 65 00.
E-mail: hasseris.sogn@km.dk
 
Daglig leder: Søren Ohlsen
Tlf 20 88 61 79. E-mail:
sooh@hasseriskirke.dk

Kirkens hjemmeside:
www.hasseriskirke.dk

Sognepræst (kbf)
Anne Sofie Bredmose Jakobsen
Renal Baches Vej 9
98 13 53 54. E-mail: asos@km.dk

Sognepræst Henriette Rosendal
Mester Eriks Vej 32
Træffes ikke fredag
Tlf. 23 30 42 37. Email: hsr@km.dk
 
Sognepræst Mikael Byrial Jensen
Følvænget 6
Træffes ikke mandag
Tlf. 25 21 19 56. Email: mibj@km.dk
 
Sognepræst Inge Thomsen
Højvangsvej 39, 9400 Nørresundby
Træffes ikke mandag
Tlf. 23 10 09 70. Email: inth@km.dk
 
Organist Marianne Haldrup
Tlf: 40 84 56 44
E-mail: maha@hasseriskirke.dk
 
Organist Peter Lindhardt Toft
Tlf. 61 65 63 33. E-mail:
peterlindhardttoft@gmail.com
 
Kirketjenere:
Jesper Tølbøll Mortensen
Tlf. 40 11 33 37
Susanne Andersen
Tlf. 41 18 06 61
Marianne Stig Nielsen
Tlf. 41 18 28 94
Fælles Email: kirketjener@hasseriskirke.dk
 
Menighedsrådets formand
Gert Husum.
Tlf. 41 11 18 32.
Email: gert@husum.email

************************************

Hasseris kirke er med i vejkirkeordningen.
Foldere ligger i våbenhuset

Forsidefoto: Lars Dammeyer

Page size: 210 x 297mm    Bleed: 3mm PDF dimensions: 224.8 x 311.8mm

Layout #11106: Emma 13 -- Hasseris kirke                Sheet 2/12                Generated:  2021-05-25  11:18:05 UTC



KIRKEBLADET 3

Hasseris kirke har fået en
tilbygning:

En Instagram-profil

Instagram

”Kirken den er et gammelt hus, står, om
end tårnene falde”, skriver Grundtvig i
en salme. Hans pointe er, at en kirke
ikke først og fremmest er en bygning,
men noget meget større. Grundtvig er
tydeligvis glad for kirkebygningen, for
han digter om tårne, klokker, og
bygninger med døbefonte og altre, men
stenene er ikke det centrale. Han
skriver: ”Vi er Guds hus og kirke nu,
bygget af levende stene”. Kirken er os
alle sammen, og den findes, hvor vi
mødes.

Vi har i Hasseris Kirke fået en
Instagram-profil, og den er tænkt som
et nyt sted at mødes. Den er - for at
blive i Grundtvigs billedsprog - en ny
tilbygning på kirken, som vi håber
mange kan føle sig hjemme i.

Kirken har længe haft en Facebook-
profil, hvor man har kunnet følge med i
kirkens arrangementer og læse, se og
høre hilsner fra præster og kirkens
musikere. Vi udvider med en
Instagramprofil for at få et endnu mere
dynamisk rum at udfolde os i.

Det er menighedsrådets medieudvalg,
der står bag det nye tiltag, og det er Liv
Lund Poulsen, der bestyrer profilen.

Vores håb er, at profilen kan give
følgerne et indblik i kirkens liv, og at vi
kan være en kirke at levende stene på
en ny måde.
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4 Juni, juli og august

Virtuelt menighedsrådsmøde d. 9. marts

Første søndag i advent 2020 tiltrådte et nyt menighedsråd i Hasseris kirke. Vi afholder møder ca. en gang
om måneden, og herunder kan man se, hvordan et menighedsrådsmøde ser ud lige for tiden. Selv om vores

møder foregår virtuelt, så forløber de muntert og i god ro og orden.

Vi har skrevet lidt om os selv og vores arbejdsopgaver i menighedsrådet. Vi har også skrevet om, hvad vi
glæder os allermest til, når Corona-begrænsninger ikke længere præger livet i kirken. Lige nu er der den
begrænsning, at vi ikke må synge i kirkerummet, men det kan jo ikke forhindre nogen i at gå og nynne en

yndlingssalme i haven eller på vej på indkøb. Hvad mon menighedsrådet går og nynner på?

Mød menighedsrådet

Anne Sophie Bredmose Jakobsen, sognepræst.
(4. række 4. foto)
Jeg er med i høj- og lavmesseudvalget, medieudvalget og
Hasserisaften-udvalget. Jeg glæder mig til at opleve Hasseris
kirke for fuld blus, både ved gudstjenester og de mange
aktiviteter i løbet af ugen, for jeg glæder mig til at lære sognet
at kende. Det bliver dejligt, når vi igen kan synge sammen og
mærke, at vi er mange om at være kirke. Uh, at vælge
yndlingssalme er jo som at vælge mellem sine børn, men “Nu
bede vi den Helligånd” er en af mine favoritter.

Anna Hardeberg Bach (4. række 2. foto)
Jeg er menigt medlem af menighedsrådet og med i lavmesse-
udvalget. Jeg glæder mig til, at vi igen kan samles til
gudstjenester og andre aktiviteter i vores dejlige kirke uden at
have restriktioner på alle kanter. F.eks. glæder jeg mig til at
synge for fuld udblæsning i en fuldsat kirke, at trykke en hånd
eller tage en kop kaffe sammen. ”Nu går solen sin vej” af
Holger Lissner er min yndlingssalme, fordi jeg synes, det er en
salme, som formidler tryghed og håb.

Gert Husum (3. række 3. foto)
Jeg er menighedsrådsformand samt medlem af
budgetudvalg og kirkeudvalg.
Jeg kan lide at være med til at smøre tandhjulene i kirkens ”
maskinrum” således, at Hasseris Kirke giver en god
oplevelse for alle, der kommer i kontakt med den.
Fællesskabet og det gode samarbejde, som er karakteristisk
for vores menighedsråd, er noget, som giver mig glæde ved
at være med. Når kirken genåbner igen, glæder jeg mig til at
få det sociale liv i kirken tilbage; kirkekaffe, hygge i
klokkerlauget, muligheden for fysiske møder og fester, og
ikke mindst dåben tilbage i gudstjenesten. At vælge én
salme er svært. Det afhænger meget af situationen, men en
salme, som jeg er glad for, er ”Se nu stiger solen af havets
skød”.

Helle Aaen Jensen, kordegn. (2. række tv)
Mine kolleger har, for et år, valgt mig som
medarbejderrepræsentant i rådet. Jeg ser frem til, at
gudstjenesten igen bliver som den var - især ser jeg frem til
at få lov til at synge igen.
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KIRKEBLADET 5

Helle Brink (3. række th)
Jeg er menigt medlem af menighedsrådet og med i
Hasserisaften-udvalget, Medieudvalget og Strategiudvalget.
Hasserisaften-udvalget, Medieudvalget og Strategiudvalget.
Jeg glæder mig til at synge sammen igen. Især glæder jeg mig
til at synge Ingemanns salme på Weyses melodi: ”Lysets engel
går med glans”.

Henning Thomsen. (3. række tv)
Jeg er menigt medlem af menighedsrådet og er medlem af
lavmesseudvalg, mellemkirkeligt udvalg og et ad hoc
strategiudvalg. Jeg nyder at kunne få en masse til side og få
læst nogle bøger, nu mens alt pga. coronaen foregår på et
mere roligt niveau. Men jeg ville da lyve, om jeg ikke tilføjer, at
jeg ligesom andre glæder mig voldsomt til, at vi alle kan ses
og mødes uden at skulle bruge zoom eller teams. Af
yndlingssalmer kunne jeg nævne mange, herunder alle Hans
Anker Jørgensens og Holger Lissners salmer, men allermest
har jeg en svaghed for Ingemanns ”Nu titte til hinanden”, som
vi sang meget i 1. klasse i Linderum skole.

Henriette Rosendal, sognepræst (2. række 2. foto)
Jeg er med i højmesseudvalget, strategiudvalget samt
regnskabs- og budgetudvalget. Der er mulighed for masser af
liv og fællesskab gemt i de tørre tal :-) Jeg længes efter
samvær og nærvær med menighed og kolleger. Og jeg glæder
mig til at få lov at mærke at være en del af en helhed. At
undervise helt almindeligt igen. At høre pigekoret. “Hil dig,
Frelser og Forsoner”, Grundtvig 1837 er min yndlingssalme.

Inge Dammeyer (4. række th)
Inge Dammeyer har ydet et stort arbejdet i menighedsrådet
igennem mange år. I denne periode har hun valg at lægge sine
kræfter i regnskabs- og budgetudvalget, hvor hun har mange
kompetencer og hun er desuden med i valgudvalget.

Inge Thomsen, sognepræst og hospitalspræst
(2. række 4. foto)
Jeg har først og fremmest været engageret i arbejdet med at
udvikle nye gudstjenestetiltag, bl.a. Meditation, som nu i 4 år
har været en del af gudstjenestepaletten i Hasseris Kirke. Jeg
glæder mig til, at vi igen kan ”synge os sammen”. Og til, at vi
ikke længere skal møde hinanden bag mundbind. Hvor er der
megen ordløs kommunikation, der går tabt, som det er nu. Jeg
kunne nævne adskillige yndlingssalmer afhængigt af årstid og
tid på dagen. Men her bare en af dem:  ”I går var hveden
moden”. Det er en skøn gudstjenestesalme bl.a. med ordene
fra vers 3: ”Derfor på ugens morgen må vi herhen igen (…) og
ord får atter mening, skønt vi har slidt dem ned, kan de
forundret synge om håb og kærlighed”.

Lisbeth Bitsch Vingborg (4. række tv)
Jeg er ny i menighedsrådet, og jeg er med i udvalg omkring
medier og gudstjenester. Det er vigtigt for mig, at kirken er for
alle medlemmer uanset alder. Kristendom og hverdagsliv
hører sammen. Folkekirken skal tilbyde fællesskaber og vise
næstekærlighed i praksis. Det vil jeg arbejde for. Jeg går og
venter genåbningen, så menighedsrådet kan komme i
arbejdstøjet. Jeg går og venter på, at vi må samles og holde
gudstjeneste med sang og nadver. Jeg glæder mig til at
arbejde for fællesskabet i Hasseris sogn.

Der er mange dejlige salmer, som man kan finde i salmebogen
og på www.salmebogenonline.dk. En af mine yndlingssalmer
er ”Spænd over os dit himmelsejl”.

Mikael Byrial Jensen, sognepræst
(4. række 3. foto)
Jeg sidder i højmesse- lavmesse-, Hasseris-aften- og
kirkeudvalget. Jeg glæder mig først og fremmest til igen at
kunne holde de fantastiske, festlige højmesser med en
stuvende fuld kirke af syngende kirkegængere, som vi gjorde
før corona-krisen. Jeg ser også meget frem til igen at afholde
bibelkreds og Hasserisaftener. Jeg er meget glad for “Se, nu
stiger solen af havets skød” på Oluf Rings melodi; men der er
mange andre, der konkurrerer om titlen som min
yndlingssalme.

Ole Dahl (øverste række 3. foto)
Menighedsrådsarbejdet har for mig primært været på
regnskabs- og budgetområdet. Jeg ser frem til igen at se
fyldte kirkerum. Min yndlingssalme er ”Du som har tændt
millioner af stjerner”

Ole Lerup (1. række th)
Jeg er kontaktperson og kirkeværge. Kontaktpersonen er
den, der er bindeleddet mellem menighedsråd og personale,
ikke præsterne.
Jeg mener, at det er vigtigt, at personalet føler, de er i kontakt
med menighedsrådet, så derfor bestræber jeg mig på at
komme en gang om ugen til formiddagskaffe sammen med
personalet.
Jeg er meget optaget af, at Hasseris Kirke er en god
arbejdsplads for de ansatte. Kirkeværgens opgave er mere
praktisk og handler om vedligeholdelse af kirken indvendig og
udvendig i samarbejde med kirkens byggesagkyndig og
arkitekt. Derudover har kirkeværgen også ansvaret for
området omkring kirken og præsteboligerne. Begge opgaver
udføres i et tæt og positivt samarbejde med kirkens daglige
leder.
Jeg ser frem til ”normale” tider, hvor vi får højmessen, som vi
før havde. Jeg vil også glæde mig til kirkekaffe med det
sociale samvær med menigheden.
Jeg har ikke nogen favoritsalme, men glæder mig over de
mange forskellige salmer, vores dygtige præster og dygtige
organister med kirkesangere, kor og musikere glæder os med.

Pia Otte Jørgensen (Øverste række 4. foto)
Jeg er menigt medlem af rådet og er med i medieudvalget og
kirkeudvalget. Jeg glæder mig til en kirke fyldt til randen med
sang og mennesker og til en hverdag, hvor huset er fyldt med
liv med alt fra babysalmesang og konfirmander til
Hasserisaftener. Det er svært at vælge en yndlingssalme, men
“Uberørt af byens travlhed”, Lars Busk Sørensen fra 1990 er
et godt bud.

...fortsættes næste side
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6 Juni, juli og august

Poul Kærsgaard (2. række th)
Jeg er valgt som bygningskyndig og medlem af
kirkeudvalget. Jeg venter på samvær med den store
menighed og en “fuldtonet” gudstjeneste. Min yndlingssalme
er: Grundtvigs
”I al sin glans nu stråler solen”.

Poul Sørensen (nederst uden foto)
Jeg er medlem af menighedsrådet og med i
lavmesseudvalget, som er udvalget, der har fokus på de
‘andre’ gudstjenester.  Det er helt ligetil at beskrive, hvad jeg
glæder mig til: Gudstjenester, som vi kender dem uden
begrænsninger og stramme tøjler, og almindeligt sogneliv
med møder, foredrag, kaffe, kirkefrokost med meget mere.
Der er mange gode salmer, men ”Du, som har tændt
millioner af stjerner” sætter jeg som FDF-er stor pris på.

Preben Sørensen (3. række 2. foto)
Jeg er medlem af valgudvalget og højmesseudvalget. Jeg er
meget interesseret i liturgien, altså gudstjenestens form og
indhold, således at den opleves som åben også for nye
kirkegængere. Jeg savner præsternes udlægning af biblens
tekst for os moderne mennesker og det hyggelige samvær
med menigheden efter gudstjenesten. Min yndlingssalme er
“Se nu stiger solen af havets skød” af Jakob Knudsen. Det er
en smuk salme og den fortæller en rørende historie om en
mand, der har overvundet en dyb menneskelig krise.

Ragna Larsen (2. række 3. foto) 
Jeg er menigt medlem og er med i visions- og
strategiudvalget samt i lavmesse- og højmesse- udvalget.
Mit fokus er diakoni, menighedens liv, vækst, fællesskab og
børn og unge. Jeg ser frem til, at vi igen kan påbegynde et
normalt kirkeliv, hvor vi kan mødes i fællesskaber og nyde
gudstjenesten, koncerter, Hasserisaftenerne med
spændende foredrag og studiekredsen, hvor vi skal arbejde
med Sørine Gotfredsens bog: “Som Sørine læser biblen”. Min
yndlingssalme er ”Nu går solen sin vej” af Erik Sommer.

Søren Ohlsen Daglig leder.  (1. række 2. foto)
Som daglig leder er jeg, i det daglige, bindeled mellem
menighedsrådet og personalet, samtidig med at jeg har
ansvaret for at koordinere de rammer som de ansatte i det
daglige arbejde kan arbejde ud fra.
Min opgave er derfor at sørge for at information kommer rundt
til alle, at spørgsmål besvares og at hjælpe med til at løsninger
findes, og i forhold til menighedsrådets arbejde og møder, har
jeg samtidig sekretærfunktion.

Tinne Serup Bertelsen (første række tv)
Jeg er rådets næstformand og med i Hasserisaften-udvalget,
medieudvalget og højmesseudvalget.  Jeg glæder mig meget
til, at vi igen kan høre ungdomskoret synge. Min yndlingssalme
på denne tid af året er Grundtvigs: ”I al sin glans nu stråler
solen”, og den håber jeg, at vi kan synge sammen i kirken til
pinse.

Det var Hasseris Kirkes menighedsråd, som blev valgt på
valgforsamlingen i november.

På dette møde blev der også fundet fire stedfortrædere: Inger
Johanne Beyer, Jens Peder Brunsgaard Poulsen, Julie Anne
Robinson og Ulla Kürstein Jensen. Ulla kan man finde på
billedet, og det giver lejlighed til at nævne, at
menighedsrådsmøderne er offentligt tilgængelige – også når
de er virtuelle.

På vegne af menighedsrådet: Tinne Serup Bertelsen

Påskedag havde menighedsrådet arrangeret fællessang under åben himmel
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KIRKEBLADET 7

Gudstjenester

Søndag den 23. maj
Pinsedag
Joh. 14, 22-31
Kl. 10.00: Højmesse ved Anne
Sophie Bredmose Jakobsen
 
Mandag den 24. maj
2. Pinsedag
Joh. 3, 16-21
Kl. 16.00:
Kantategudstjeneste.
Liturg Henriette Rosendal
 
Søndag den 30. maj
Trinitatis søndag
Joh. 3, 1-15
Kl. 10.00: Højmesse ved
Mikael Byrial Jensen
 
Lørdag den 5. juni
Kl. 9.30: Dåbsgudstjeneste*
ved Anne Sophie Bredmose
Jakobsen
Kl. 10.30: Dåbsgudstjeneste*
ved Anne Sophie Bredmose
Jakobsen
 
Søndag den 6. juni
1. søndag efter trinitatis
Luk. 16, 19-31
Kl. 10.00: Højmesse ved Anne
Sophie Bredmose Jakobsen
 
Lørdag den 12/6
Kl. 9.30: Dåbsgudstjeneste*
ved Henriette Rosendal
Kl. 10.30: Dåbsgudstjeneste*
ved Henriette Rosendal

Søndag den 13. juni
2. søndag efter trinitatis
Luk. 14, 16-24
Kl. 10.00: Højmesse ved
Henriette Rosendal

Søndag den 20. juni 
3. søndag efter trinitatis
Luk. 15, 1-10
Kl. 10.00: Højmesse ved
Mikael Byrial Jensen
 
Søndag den 27. juni 
4. søndag efter trinitatis
Luk. 6, 36-42
Kl. 10.00: Højmesse ved Anne
Sophie Bredmose Jakobsen
 
Lørdag den 3. juli
Kl. 9.30: Dåbsgudstjeneste*
ved Inge Thomsen
Kl. 10.30: Dåbsgudstjeneste*
ved Inge Thomsen
 
Søndag den 4. juli
5. søndag efter trinitatis
Luk. 5, 1-11
Kl. 10.00: Højmesse ved Inge
Thomsen
 
Lørdag den 10. juli
Kl. 9.30: Dåbsgudstjeneste*
ved Henriette Rosendal
Kl. 10.30: Dåbsgudstjeneste*
ved Henriette Rosendal
 
Søndag den 11. juli
6. søndag efter trinitatis
Matt. 5, 20-26
Kl. 10.00: Højmesse ved
Henriette Rosendal

Søndag den 18. juli
7. søndag efter trinitatis
Luk. 19, 1-10
Kl. 10.00: Højmesse ved Inge
Thomsen

Søndag den 25. juli
8. søndag efter trinitatis
Matt. 7, 15-21
Kl. 10.00: Højmesse ved
Henriette Rosendal

Søndag den 1. august
9. søndag efter trinitatis
Luk. 16, 1-9
Kl. 10.00: Højmesse ved
Mikael Byrial Jensen
 
Lørdag den 7. august
Kl. 9.30: Dåbsgudstjeneste*
ved Anne Sophie Bredmose
Jakobsen
Kl. 10.30: Dåbsgudstjeneste*
ved Anne Sophie Bredmose
Jakobsen
 
Søndag den 8. august
10. søndag efter trinitatis
Luk. 19, 41-48
Kl. 10.00: Højmesse ved Anne
Sophie Bredmose Jakobsen

Lørdag den 14. august
Kl. 9.30: Dåbsgudstjeneste*
ved Mikael Byrial Jensen
Kl. 10.30: Dåbsgudstjeneste*
ved Mikael Byrial Jensen

Søndag den 15. august
11. søndag efter trinitatis
Luk. 18, 9-14
Kl. 10.00: Højmesse ved
Mikael Byrial Jensen

Lørdag den 21. august
Kl. 10.00: Konfirmation af 7C,
Gl. Hasseris Skole ved
Henriette Rosendal og Anne
Sophie Bredmose Jacobsen

Søndag den 22. august
Kl. 9.00: Konfirmation af 7A,
Gl. Hasseris Skole ved Anne
Sophie Bredmose Jakobsen
og Henriette Rosendal
Kl. 11.00: Konfirmation af 7B,
Gl. Hasseris Skole ved Anne
Sophie Bredmose Jakobsen
og Henriette Rosendal

Lørdag den 28. august
Kl. 10.00: Konfirmation af 7C,
Stolpedalsskolen ved Inge
Thomsen
 
Søndag den 29. august
Kl. 9.00: Konfirmation af 7A,
Stolpedalsskolen ved Mikael
Byrial Jensen
Kl. 11.00: Konfirmation af 7B,
Stolpedalsskolen ved Mikael
Byrial Jensen

* Ved indkomne dåb
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8 Juni, juli og august

Forårshilsen fra
Schweiz
Af Agnete Brink og Anders Bach Jensen

Påskemorgen var vi til gudstjeneste i vores lokale reformerte
kirke her i Geneve. Det var en fin og festlig gudstjeneste, der
begyndte med en salme, som gik på melodien til ”Nu takker
alle Gud”, så vi sang lige så stille med bag vore masker.
Dernæst lød budskabet: Kristus er opstanden! Og det slog os,
at ligegyldig hvor i verden man befinder sig, hvilket sprog der
tales, og hvilken kirke man befinder sig i, så brager
påskebudskabet igennem, slår døre op og forskelle ned, og vi
er sammen under det vældige lys, der stråler ud fra tilsagnet
om, at livet er stærkere end døden.

Salmerne, vi sang ved påskegudstjenesten, var smukke, men
også en smule ensformige og stærkt liturgisk bundne. Ved
sådan en lejlighed bliver det klart for én, hvilken uvurderlig
skat vi har i den danske salmebog; den er enestående i verden
i kraft af dens rigdom af fortællende, beskrivende og
fortolkende tekster og melodier i relation til såvel
kristendommen som menneskelivet. Vi bruger den heldigvis,
når vi holder dansk gudstjeneste i Geneve, Bern, Basel og
Zürich.

Nu har vi været her i 8 måneder - og hvilke 8 måneder.

Vi ankom i strålende solskin til en stor, lys og nymalet
lejlighed, der fungerer dels som privatbolig for os, dels som
samlingssted for danskere i Geneve. Her er der fælles
morgenkaffe en gang om måneden, konfirmandundervisning,
foredragsaftener, studiekreds, menighedsrådsmøder,
udvalgsmøder og så det løse.

Vi kom i slutningen af august, og september måned blev
virkelig travl. Vi var rundt til Bern, Basel og Zürich for at holde
gudstjenester og konfirmationer. Min forgænger, Lars-Erich
Stephansen, havde på grund af coronaen ikke kunnet
konfirmere børnene i foråret. - Og 3 uger inde i september var
der så konfirmation og festlig indsættelsesgudstjeneste her i
Geneve.

Det var en overvældende start:  4 forskellige kirker, lige så
mange forskellige organister og ingen kordegn eller
kirketjener, men vi fandt ud af det. Ikke mindst fordi
menighedsrådet her i Geneve og kirkekomiteerne i de andre
byer tog så godt imod os og gav os al den hjælp og
overbærenhed, vi kunne ønske os. Og så er det jo spændende

at møde så mange meget forskellige mennesker og kulturer.
Der tales ikke mindre end 4 sprog i Schweiz: tysk, fransk,
italiensk og rætoromansk, hvilket betyder, at der er enorme
forskelle imellem regionerne. Indtil nu har vi især oplevet
skellet mellem det tysktalende og fransktalende Schweiz.
Befolkningsgrupperne ser gensidigt en del ned på hinanden
og på hinandens sprog, hvilket er meget underholdende, når
man ikke er en del af det.

På grund af coronaen har der her, som i Danmark, været rigtig
mange aflysninger af arrangementer, men vi har hele tiden
kunnet holde gudstjenester i Geneve, og det har været dejligt.
Det er også lykkedes at gennemføre konfirmandundervisning
både her og i Zürich.

Den danske menighed i Geneve består for en stor dels
vedkommende af danskere, som er kommet herned for at
arbejde på Cern (den store tværnationalt funderede,
naturvidenskabelige forsøgsstation) eller i de store
internationale organisationer, som Geneve er så rig på. I Bern,
Zürich og Basel er det dels finansverdenen og dels
medicinalindustrien, der har lokket danskere herned.

Der er en helt særlig atmosfære i en udlandsmenighed. Der er
intet, der kommer af sig selv, og der er intet, der er betalt på
forhånd. Der skal tænkes kreativt, der skal tages fat, og man
skal til lommerne. Vi er imponerede over, hvor stor en indsats
mange er parate til at yde for at holde kirken kørende, og hvor
sjovt, spændende og udfordrende det er at være med til.

Hertil kommer, at den vidtforgrenede danske menighed i
Schweiz ikke har sine egne kirkebygninger. Vi låner/lejer os
frem. Det siger sig selv, at det giver en masse
koordineringsarbejde i forhold til de daglige brugere af de
pågældende kirker.

Det er ikke i selve Geneve, vi bor, men i en forstad, der hedder
Le Grand Saconnex. Når vi bevæger os rundt i nærområdet, er
det kun fransk, der kan bruges. Prøver vi på engelsk eller for
den sags skyld på tysk, ser folk lidt forlegne ud og ryster på
hovedet. Vi er derfor stærkt motiverede for at få rusket op i
vores noget mølædte gymnasiefranske! Vi modtager
undervisning via nettet 2 gange om ugen af en fransklærer i
Risskov. Hun er dygtig, og vi kan mærke, at det går fremad.
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 "Vidunderlig udsigt fra præstegården til Jurabjergene"  "Konfirmandundervisning i præstegården i Geneve".

Ud over det sproglige er der noget andet, der har slået os. Det er det schweiziske bureaukrati. Vi kan i den grad mærke, at vi er
uden for EU, så almindelige gængse europæiske standarder er ikke gældende her. Det tog os lang tid at få opholdstilladelse og
få sygesikring. Det krævede mange skriverier på fransk, inden tingene faldt på plads. Her har vi god hjælp af et af
menighedsrådsmedlemmerne, der totalt behersker fransk både mundtligt og skriftligt – og så har hun solide erfaringer med et
for os fuldstændigt uigennemskueligt bureaukrati.

Et kapitel for sig var bilen! Vi havde i Danmark købt en ny bil på grænseplader. Det tog os et halvt år – et rent helvede – at få
bilen indregistreret. Men nu har bilen de nydeligste Geneveplader.

Vi nyder det milde klima, det smukke land, den dejlige mad og den dejlige vin fra både Schweiz og Frankrig. Schweizisk hvidvin
er forbavsende god, og indtil vi kom herned, en godt skjult hemmelighed for os.

Det har selvsagt været en stor sorg for mig, at det på grund af coronaen ikke har været muligt at holde afskedsgudstjeneste i
Hasseris Kirke. Der er så mange mennesker, som jeg gerne ville have sagt ordentligt farvel til og takket for glædelige, sorgfulde,
udfordrende, givende og fornøjelige stunder.

”Evigt ejes kun det tabte” - et til hudløshed nedslidt og misbrugt citat af Kierkegaard vover jeg alligevel at bruge. Alle jer, som
jeg har kendt, nogle som venner for livet, vil altid bo og være i mit sind og min erindring om 15 dejlige år i Hasseris.
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10 Juni, juli og august

Tumlingedåb

På grund af corona er mange festligheder blevet ændret,
herunder også en del barnedåb. Og måske fik I slet ikke jeres
barn døbt. Men selv om barnet er vokset ud af dåbskjolen og
måske helst vil vralte lidt omkring, kan man sagtens blive døbt
alligevel.

I efteråret vil vi tilbyde særlige tumlingedåbsgudstjenester.
Dåbsgudstjenesten vil blive tilrettelagt, så der er plads til det
nysgerrige barnesind samtidig med, at det er festligt og
højtideligt.

Hvis I er interesseret i at få jeres barn døbt ved en
tumlingedåb, bedes I kontakte kirkekontoret. 

Kontaktklub Tirsdag den 25. maj kl. 14.30
Foredrag ved  sognepræst Anne Sofie Bredmose Jakobsen.

”Jeg skal i hvert fald ikke være præst”.
Den sætning har jeg gentaget mange gange i løbet af min ungdom. Og her knap 25 år senere
er jeg jublende glad for, at jeg er blevet ansat som sognepræst ved Hasseris kirke.

På pastoralseminariet var jeg privilegeret med en passioneret underviser, der stillede mig dét
spørgsmål, som jeg gennem min 7 års uddannelse ikke var blevet stillet før, og som jeg heller
ikke rigtig havde spurgt mig selv om, nemlig: ”Hvad er Gud for dig?”

Foredraget denne eftermiddag er for mig en god mulighed for at hilse på mange af jer, der
hører til i Hasseris sogn. Og samtidig vil jeg præsentere mig for jer ved at fortælle om min
baggrund og min vej til præstegerningen.

Sommerudflugt – onsdag den 2. juni. Tilmelding skal ske den 25. maj 2020 fra kl. 14.00 inden
mødet i Kontaktklubben

Onsdag den 18. august kl. 19.30

”MARGRETHE GRARUP & MICHAEL SUNDING”
Releasekoncert på nyt album
”WITHIN THE SPIRIT”

Spirituals og andre sjælfulde sange i hudløst ærlige
fortolkninger med rødderne fra gospel og blues i bagagen.
Efter koncerten inviteres til et glas vin/vand i kælderen.

Entré: 75 kr. Billetter kan hentes og betales på kirkens kontor

Koncerten er en del af ”Den blå festival”.

Konfirmationer i 2021
Alle konfirmander og deres forældre får lov til at glæde sig lidt længere end
forventet, da konfirmationerne nu er planlagt til afholdelse efter sommerferien.

Det vil sige den 21. og 22. august for Gl. Hasseris Skole og 28. og 29. august for
Stolpedalsskolen

Vi glæder os til at fejre konfirmanderne sammen med deres familier!
                                                                                          Præster og ansatte ved kirken

Koncert
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KIRKEBLADET 11

Husk at kirken er åben
Hasseris kirke er med i vejkirkeordningen. Der ligger gratis
foldere i våbenhuset.

Man er altid velkommen til at sætte sig ind i kirken, som er
åben på alle hverdage fra 9.00 - 17.00.
Der er mulighed for at tænde et levende lys og sætte det i
globussen.

Du er også meget velkommen til at ringe eller skrive til en
af præsterne, hvis du har brug for en at tale med:

Anne Sophie Bredmose Jakobsen
Tlf.: 40 10 74 82. E-mail: asos@km.dk

Henriette Rosendal
Tlf.: 23 30 42 37. E-mail: hsr@km.dk

Inge Thomsen
Tlf.: 23 10 09 70. E-mail: inth@km.dk
 
Mikael Byrial Jensen
Tlf.: 25 21 19 56. E-mail: mibj@km.dk

Kirkebil
Gangbesværede som gerne vil i kirke, kan benytte
kirkebilsordningen.

Tilbuddet gælder for sognets beboere til gudstjenester og
øvrige arrangementer.

Kontakt kirkekontoret på telefon 96 34 65 00 senest
fredagen før søndagens højmesse ellers dagen før
arrangementet.

Menighedsrådet.

Faste aktiviteter i kirken

Babysalmesang og Legestuesalmesang
Nyt hold – se på kirkens hjemmeside.
ved Lene Forup, tlf. 40 13 24 80
 
Børnekor (3.-5. kl.)
Onsdage kl. 15.15-16.30
Kontakt Peter Lindhardt Toft.
Tlf. 61 65 63 33
 
Pigekor (fra 6. kl.)
Torsdage kl. 16.00-18.00
Kontakt Liv Kirstine Lund Poulsen
Tlf. 42 20 29 53

V-kor.
Kontakt Peter LindhardtToft , tlf. 61 65 63 33

Kom og syng med.
Kontakt Solveig Asmussen, tlf. 98 79 00 11
 
Menighedsrådsmøder
Datoer for møderne findes på kirkens hjemmeside.
Dagsordenen ophænges i våbenhuset en uge før mødet.
Møderne er offentligt tilgængelige

Kontakter - andre
aktiviteret

FDF Hasseris
Kontakt Poul Sørensen
Tlf. 29 23 77 83
 
KFUM spejderne Knuden
Kontakt Ida Damm Andersen
Tlf. 40 20 41 45
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12 Juni, juli og august

Længslen efter autenticitet
og det, der var engang… 
 - eller hvorfor bager vi med surdej? Og hvorfor har yngre mænd fået fuldskæg?

Alt afhænger af øjnene, der ser:

Vi skal spise vegansk og raw-food og gå i hjemmestrikkede
sweatre og veste, mens vores navngivne surdej ”Vita” bobler
der ud ad (efter det alt sammen har været vist på Facebook
og Instagram). Vi ser, at det flyder over med øko-mærket
speltmel og quinoa-korn i de lokale fødevarebutikker.

Når vi mødes med venner og familie, altså dengang vi måtte
det, kommer snakken hurtigt ind på drømmen om at lægge
sit liv fuldstændigt om: kvitte det stressende, fragmenterede
forstads-liv spændt ud mellem arbejde, indkøb og
børneinstitutioner, og købe en svensk ødegård, hvor hele
familien skulle leve det ægte liv, simple living, med økologisk
landbrug, surdej og fårehold. De færreste går linen ud, selv
om nogle har vovet det, fordi corona-pausen har givet tid til
eftertanke. Vi ser en lille bid af naturlighed i de der trendy
nyanlagte fuldskæg, der de senere år har præget
gadebilledet.

Naturligvis er vi inspireret af, hvad der vises på TV. TV-
programmer afspejler tidens trends. Vi elsker at se ”
Bonderøven” gå og pløje med sin hest, ligesom vores oldefar
gjorde det, eller folk, der er sendt alene i vildmarken, hvor de
må klare sig med det, de kan finde og det, de kan fiske.

Det er så autentisk og emmer af ægthed og bæredygtighed,
så man bliver helt mild og blid og blød indeni og tænker, at
sådan burde ens eget liv jo også være. Så oprindeligt og
ægte. Så ukunstlet og autentisk.

Måske er det mest ægte i hele denne her ”naturligheds-
bølge” alligevel vores længsel efter det ægte?

Længslen efter det gode liv efter lykke og fylde er for de
fleste en del af livet, og for tiden kommer den til udtryk i
drømmen om autenticitet. For alle mennesker er skabt med
længsel, er jeg sikker på, og vores længsels udspring og
endemål er intet mindre end selve skabelsens kerne: Paradis.

”Mit hjerte er uroligt, indtil det finder hvile hos Gud”, skrev
Augustin i sine bekendelser helt tilbage omkring år 400.
Også han var klar over sin længsel. Klar over, at Gud og
menneske hører sammen. Han brugte en stor del af sin
ungdom på at lede efter mening og sandhed i den klassisk
græske filosofi, men indså, at han først for alvor fandt ro og
fandt sig selv, da han blev kristen.

Autentisk kommer af det græske ord autós, der betyder selv.
At være autentisk betyder at være i overensstemmelse med
sig selv, at være sig selv.

Der er af gode grunde kun én i hele denne verden, der kan
være mig. Jeg kan ikke være de andre, for de er allerede
taget. Vi er gået alene ind i verden, og engang skal vi forlade
den alene igen…

I alle mennesker – hvor sociale og hvor skabt til fællesskab,
vi ellers er – bor der en form for ensomhed, en urørlighed,
der er en gåde for os.

Og den gåde, vores tilværelses grund, hører hjemme hos
Gud; kun Gud kender os fuldt ud og kun Gud kan opfylde
ensomheden med sin fylde.

Mit hjerte er uroligt, indtil det finder hvile hos Gud.

Jagten på det autentiske er at sammenligne med jagten efter
Gud. Jeg tror, vi kan indstille jagten, fordi vi forud er fundet
af Gud. Det handler det om hver eneste søndag i kirken. Det
er ikke os, der skal finde, for vi er allerede fundet. Det er godt
at blive mindet om.

Af Henriette Rosendal
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