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Hasseris Sogneblad

Bladet udkommer 4 gange årligt
i 5300 eksemplarer.
Udgives af Hasseris Kirkes menighedsråd.
Redaktion: Inge Dammeyer (ansvarshavende 
redaktør), Helle Aaen Jensen, Lars Dammeyer 
og Agnete Brink.

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

Næste sogneblad udkommer i uge 8.
Deadline for tekst/fotos er 17. januar 2016. 
Tryk: Øko-Tryk, Skjern.

Hvis sognebladet udebliver:
Kontakt Aalborg Postkontor tlf. 80 20 70 30

Sognebladet  kan også læses på kirkens 
hjemmeside: www.hasseriskirke.dk

Hør en prædiken
via computeren
på www.hasseriskirke.dk, klik på “kalen-
der” på forsiden. Her downloader man 
søndagens prædiken fra Hasseris Kirke.

Navne og adresser
Dåb: Aftale om dåb træffes med kirkekontoret 
i god tid før den ønskede dato. Der skal opgives 
navn og adresser på 2 – 5 faddere. Der træffes 
derefter aftale med præsten om en samtale.

Vielse: Aftale om vielse træffes med kirkekon-
toret i god tid før den ønskede dato. Inden vielsen 
udfyldes en ægteskabserklæring, dette gøres 
via Borger.dk. Der træffes derefter aftale med 
præsten om en samtale.

Begravelse/bisættelse: Når begravelsens tids-
punkt er fastsat, aftales forløbet, herunder 
salmer, med præsten.
Alle medlemmer af folkekirken  har ret til at blive 
begravet/bisat fra deres sognekirke.

Praktiske oplysninger

Ændringer ved gudstjenester og andet, 
kan ses på kirkens hjemmeside.

Sognepræst Agnete Brink (Kbf)
Følvænget 6
Træffes ikke fredag.
tlf.: 98 13 53 54
E-mail: agb@km.dk

Sognepræst Henriette Rosendal 
Mester Eriks Vej 32
Træffes ikke fredag.
tlf. 98 18 01 37
E-mail: hsr@km.dk

Sognepræst Jens Dammeyer
Renal Baches Vej 9
Træffes bedst 11.30 - 12.30 undt. mandag.
tlf. 41 90 59 80
E-mail: dammeyer@hasseriskirke.dk

Sognepræst Mikael Byrial Jensen
Træffes på telefon 25 21 19 56
undt. mandag.
E-mail: mibj@km.dk

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.

Kordegne: Helle Aaen Jensen
og Ide Bylin Bundgaard
tlf.: 96 34 65 00
E-mail: Hasseris.sogn@km.dk

Kirkens hjemmeside: 
www.hasseriskirke.dk

Organister:
Mogens Jensen, tlf.: 22 61 96 26 
E-mail: moje@hasseriskirke.dk

Marianne Haldrup, tlf.: 40 84 56 44
E-mail: maha@hasseriskirke.dk

Kirketjenere:
Conni Rokkjær, tlf.: 41 18 06 61
Hans Jørgen Ottesen, tlf.: 22 78 19 72
Søren Ohlsen, tlf.: 20 88 61 79

Fælles E-mail: kirketjener@hasseriskirke.dk

Menighedsrådets formand:
Anders Bach Jensen
tlf.: 29 62 37 57  E-mail: ab@hasseris-gym.dk

Kirkeværge:
Arne Sloth Kristoffersen
tlf.: 98 18 35 95  E-mail: askr@stofanet.dk
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Derfor går jeg i
Hasseris Kirke

For snart 20 år siden flyttede jeg til Danmark af den 
simple grund, at jeg havde forelsket mig i en dansker. Da 
jeg således havnede i Hasseris, varede det ikke længe, 
før jeg lagde mærke til, at der hver morgen og aften 
blev ringet med klokker et sted i nærheden. Det syntes 
jeg var hyggeligt, så jeg blev nysgerrig og fandt snart 
vejen til Hasseris Kirke.

Min baggrund er imidlertid alt andet end ”kirkelig”. Jeg 
kommer fra det sydvestlige Kina, hvor jeg voksede op i 
et område under generalstaben. Min far var chef for en 
efterretningsenhed, som var omgærdet med meget hem-
melighedskræmmeri. Jeg husker også, at vi 3 gange om 
dagen hørte partinyheder og militærmusik fra udendørs 
højttalere, mens soldater og officerer i deres grønne 
uniformer kom strømmende til fra forskellige retninger. 
En kirke - og for dens sags skyld et tempel - fandtes 
selvfølgelig ikke inden for murene i dette miljø, selv 
om taoismen faktisk blev grundlagt på det nærliggende 
bjerg, hvor munkene og deres færden var synlige med 
kikkert fra militærområdet.

Min mor arbejdede i bystyret i den nærliggende større 
by, som i dag er på Unescos liste over verdenskulturar-
ven. Her besøgte jeg som barn nogle templer, men under 
kulturrevolutionens tid blev mange af dem ødelagt. De, 
der var buddhister eller taoister, holdt sig almindeligvis 
ikke tilbage fra at bekende deres tro. Men ellers var det 
mest udbredte, at folks rettede deres tanker, følelser og 
ikke mindst udtalelser til, så de var i overensstemmelse 
med den opdragelse, landets politiske leder, formand 
Mao, og kommunistpartiet stod for. Helt fra vi var små 
kunne - og skulle - vi huske og recitere mange og lange 
artikler fra hans hånd, selv om vi ikke forstod så meget 
af indholdet.

Da jeg blev optaget på fremmedsprogsuniversitetet i 
Chongqing i 1982, fik jeg en klassekammerat, som viste 
mig en bog, der hed ”biblens historie”. Da jeg læste 
den, syntes jeg, at den var så spændende anderledes og 
ikke mindst fredelig, at jeg hellere ville tro på det, der 

Af
Xiaozheng
Eskildsen

stod i den, end at lytte til den person på vores fakultet, 
som blev kaldt for vores ”ideologiske vejleder”.

Efter endt uddannelse blev jeg sendt til Rusland for 
at arbejde. Her så jeg for første gang i mit liv mange 
kirker, og der var også mulighed for, at jeg kunne blive 
optaget i en ortodoks menighed. men det var jeg endnu 
ikke klar til.

Den første periode, hvor jeg lige var begyndt at gå i 
Hasseris Kirke, var temmelig vanskelig, fordi jeg ikke 
forstod ret meget dansk. Men som et mirakel dukkede 
der pludselig en præst op, som - gud hjælpe mig - 
talte kinesisk. Han - Jens Dammeyer - var så venlig at 
forklare mig både, hvad der sådan foregik i kirken og 
hvad dagens prædiken handlede om. Ja, jeg fik endda 
ofte lov til at tage hans manuskript med hjem, så jeg 
kunne tygge mig igennem dagens budskab en ekstra 
gang.

Tiden gik, og jeg valgte efter et par år at blive døbt og 
således bekende mig til troen på Kristus. Jeg nærede 
dog bekymring for, hvordan mine forældre, der var 
meget overbeviste kommunister, og min storebror, der 
er buddhist, ville reagere. Jeg valgte at tone rent flag 
over for familien, og faktisk tog alle det meget roligt. 
Under sit besøg kort efter, sagde min mor, at hun nok 
skulle passe vores lille søn, mens jeg var i kirke. Min 
bror syntes også, det var en god ide at gå i kirke, fordi 
det efter hans mening hørte med til at integrere sig i 
den danske kultur og det danske samfund - og for ikke 
at føle sig alene.

I dag tænker jeg med glæde tilbage på, at mine 2 børn 
blev døbt og konfirmeret i Hasseris Kirke. Her har jeg 
lært mange mennesker at kende. Jeg har også lært en 
del dansk kultur, sprog, skik og brug at kende, og jeg 
har nydt mange dejlige koncerter og hørt spændende 
foredrag.

Nu forstår jeg meget mere af kirkens liv og prædikernes 
indhold end tidligere. Jeg er meget taknemmelig over, 
at jeg har Hasseris Kirke lige rundt om hjørnet, hvor jeg 
kan fortælle Gud, hvordan jeg har det, og hvor jeg altid 
kan finde styrke og mærke, at jeg ikke er alene. Uan-
set hvor langt borte jeg er i verden, kommer jeg altid 
tilbage til min kirke og takker Gud for alt, jeg har i dag. 
Derfor går jeg i Hasseris Kirke.
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En chokerende jul!
Af
Peder Skamris
Pedersen

Jeg har vel været en 6-7 år. Det 
var en juleaften hos mine bed-
steforældre. En rigtig juleaften 
med hele familien. Sådan én man 
læser om i “Ved julelampens 
skær” eller i “Peters jul”. Vi 
havde været i kirke. Vi havde 
også spist juleanden og danset 
om juletræ. Det var blevet sagt 
til os børn, at var vi søde og 
artige, ville julemanden komme 
med julegaver.
Så lød der bankelyde på vindues-
ruden. Det var på en gang lidt 
uhyggeligt, men også spæn-
dende. Det bankede på ruden 
– og en stemme udenfor spurgte, 
om der var nogen søde og rare 
børn her.
I begyndelsen sagde vi ikke en 
lyd. Men opmuntret af de voksne 
i stuen istemte vi et svagt “ja”. 
“Højere”, sagde de, “ellers kan 
julemanden ikke høre jer”. Og vi 
sagde lidt modigere “ja”. Og da 
julemandens stemme lød endnu 
engang, gjaldede det i stuen: 
“Ja, vi er”!
Og vi var henne ved døren og 
selv med til at lukke julemanden 
ind, og det sneede og alt var såre 
godt. Og han spurgte os, hvad vi 
ønskede os.
Det syntes vi, var lidt underligt. 
For det havde vi skrevet til ham 
ved vore forældres hjælp. Men vi 
glemte det hurtigt, for da vi pak-
kede gaverne ud, viste det sig, 
at det netop var noget af det, vi 
havde ønsket os. 
Og julemanden tog os op på skø-
det og spurgte os om forskelligt. 
Vi var lidt beklemte, men det var 
stort – det er helt sikkert.
Men så skete det forfærdelige. 
Mens jeg og min lillebror som de 

sidste sad dér på julemandens 
skød og var helt opslugte, ja så 
tog han pludseligt skægget og 
brillerne og huen af. Og så så vi, 
at det var vores faster.
Da fik jeg mit livs chok! Det var 
slet ikke julemanden. Det var 
bare hende – vores faster. Og 
min verden faldt sammen. Det, 
jeg havde troet på, passede slet 
ikke.

Det er nok løgn det hele!
Når jeg skriver dette, så er det 
ikke blot for at fortælle, hvad 
jeg engang har oplevet. Men så 
er det fordi, at sådan går det på 
et eller andet tidspunkt enhver 
af os i julen – at masken falder. 
Og vi mister vores umiddelbare 
barnlige glæde. Vores verden 
falder sammen – som den gjorde 
det for Adam og Eva, da de op-
dagede, at de ikke længere var i 
Paradisets Have, men sat midt i 
verden med dens nød og kulde og 
ensomhed. Og vi kommer i tvivl. 
Det er nok løgn det hele. Al den 
snak om engle og hyrder og vise 
mænd fra Østerland. Og det hele 
ramler sammen for fødderne af 
os.
Men her er det vigtigt, at vi på et 
tidspunkt igen får løftet blikket 
og set ordentligt efter, for inde 
bag det hele møder vi det inder-
ste i julen – det, der varmer og 
gør os forhåbningsfulde og trøs-
terige. Det inderste i julen! Men 
hvad er så det?

Det inderste i julen!
Ja, det er det, som er så svært 
at gi ord. For det er i grunden 
med julen som med et brev. 
At det ikke er kuverten, det 

4



5

En chokerende jul!

Gijs Van Varenbergh, Reading Between the Lines.

kommer an på og heller ikke 
frimærket eller papiret, skønt 
det heller ikke kan undværes. 
Men det er indholdet, der er det 
centrale. Og når det gælder ind-
holdet, så er det ofte sådan, at 
det allervigtigste er det, der står 
skrevet mellem linjerne. For der 
er hele nerven, kernen, hjerte-
slaget i brevet gemt. Der kom-
mer afsenderen til os, åbenbarer 
sig. Og der bliver det til, som vi 
føler og fornemmer og tror og 
som er så svært at beskrive, fordi 
det ikke kan vises eller bevises. 
Ja, det er her som med den mor, 
der straks efter at have læst bre-
vet eller mailen fra sit barn ved, 
hvordan det har det – også selv 
om der intet står om det.
Julen har sin fortælling, og man 
kan synes om den, hvad man vil. 
Man kan analysere den og gen-
rebestemme den. Man kan op-
dele den i enkeltdele og pille det 
hele fra hinanden. Man kan gøre 
alt muligt, men man får ikke fat i 
det væsentligste. For det er det, 
der står mellem linjerne. Og det 
kan kun hjertet begribe.
Men hvor det gør det, dér bliver 
det også jul og ens verden hel 
igen. For det er jo Gud selv, 
der er afsenderen og det er dig 
og mig, han vil noget – med sit 
julebrev.
”Det er ikke lys og lamper, 
det kommer an på, og det er 
ikke måne og sol, der er det 
væsentlige, men det, som er 
fornødent, er at vi har øjne, der 
kan se Guds herlighed” 
(“Den hellige Nat” af Selma La-
gerlöf).

Glædelig jul

5
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Lørdag den 5. december
kl. 11.00 Dåbsgudstjeneste *
v/ Agnete Brink

Søndag den 6. december
2. s. i advent
kl. 10.00 Højmesse
v/ Agnete Brink

Søndag den 13. december
3. s. i advent
kl. 10.00 Højmesse
v/ Jens Dammeyer

Onsdag den 16. december 
Julegudstjenester for børnehaver
og dagplejere - kommunale og 
private
kl. 9.30 og 10.30
v/ Henriette Rosendal

Onsdag den 16. december
kl. 13.30 Ældregudstjeneste
v/ Agnete Brink

Fredag den 18. december
Juleskoleafslutninger:
kl. 10.00 Stolpedalsskolen
v/ Mikael Byrial Jensen
kl. 11.00 Stolpedalsskolen
v/ Mikael Byrial Jensen
kl. 12.15 Gl. Hasseris Skole
v/ Jens Dammeyer 
kl. 13.00 Gl. Hasseris Skole
v/ Jens Dammeyer
kl. 14.00 Gl. Hasseris Skole
v/ Jens Dammeyer

Søndag den 20. december
4.s.i advent
kl. 17.00 ”De ni læsninger”
v/ Mikael Byrial Jensen

Torsdag den 24. december
Juleaften
kl. 11.00 Familiegudstjeneste
v/ Agnete Brink
kl. 12.30 Familiegudstjeneste
v/ Agnete Brink
kl. 14.30 Julegudstjeneste
v/ Jens Dammeyer
kl. 16.00 Julegudstjeneste
v/ Mikael Byrial Jensen

Fredag den 25. december
Juledag
kl. 10.00 Højmesse 
v/ Mikael Byrial Jensen

Lørdag den 26. december
Anden juledag
kl. 10.00 Højmesse 
v/ Jens Dammeyer

Søndag den 27. december
Julesøndag
kl. 10.00 Højmesse 
v/ Henriette Rosendal

Torsdag den 31. december
kl. 15.30 Nytårs gudstjeneste
v/ Agnete Brink

Søndag den 3. januar 
Helligtrekongers søndag 
kl. 10.00 Højmesse 
v/ Henriette Rosendal

Onsdag den 6. januar 
Kirke for småfolk 
kl. 16.15: Gudstjeneste 
v/ Henriette Rosendal

Lørdag den 9. januar 
Dåbsgudstjeneste * 
kl. 11.00: Gudstjeneste 
v/ Jens Dammeyer

Søndag den 10. januar
1. s.e. h. 3 k.
Kl. 10.00: Højmesse
v/ Jens Dammeyer

Søndag den 17. januar 
sidste s. e. h. 3 k. 
Kl. 10.00: Højmesse
v/ Mikael Byrial Jensen

Søndag den 24. januar
Septuagesima
Kl. 10.00: Højmesse
v/ Agnete Brink

Søndag den 31. januar
Seksagesima
Kl. 10.00: Højmesse
v/ Henriette Rosendal

Lørdag den 6. februar 
Dåbsgudstjeneste * 
kl. 11.00: Gudstjeneste 
v/ Mikael Byrial Jensen

Søndag den 7. februar 
Fastelavn 
kl. 10.00: Højmesse
v/ Mikael Byrial Jensen
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Onsdag den 10. februar  
Kirke for småfolk 
kl. 16.15: Gudstjeneste 
V/ Henriette Rosendal 
 
Søndag den 14. februar 
1. s. i fasten 
kl. 10.00: Højmesse 
v/ Jens Dammeyer

Søndag den 21. februar 
2. s. i fasten 
kl. 10.00: Højmesse 
v/ Agnete Brink

Søndag den 28. februar 
3. s. i fasten 
kl. 10.00: Højmesse 
v/ Jens Dammeyer 

Søndag den 6. marts 
Midfaste 
kl. 10.00: Højmesse 
v/ Agnete Brink

* Såfremt der er tilmeldt dåb.

Gudstjenester

på Otiumgården

og Thulebakken

Otiumgården: 

24. december kl. 10.00

21. januar kl. 14.00

18. februar kl. 14.00

Thulebakken:

24. december kl. 11.15

19. januar kl. 10.00

23. februar kl. 10.00

Julehyggepå aktivitetscentret,plejehjemmet Thulebakkentirsdag den 8. december kl. 14.00
Det er blevet en tradition, at sognepræst 

Jens Dammeyer arrangerer en julehygge-

eftermiddag på aktivitetscentret på pleje-

hjemmet Thulebakken. I år er det organist 

Marianne Haldrup og kirkesanger Søren 

Ohlsen som leverer julemusikken, og sog-

nepræsten fortæller en julehistorie.
Arrangementet koster kr. 40,-.
Alle ældre i Hasseris er velkommen.
Der er tilmelding senest 1. december
til Aktivitetscentret på tlf. 99 31 53 39

Nytårsaftensdag 

er der gudstjeneste

kl. 15.30.
Efter gudstjenesten

bydes menigheden på

et glas hvidvin og et

stykke kransekage,

således at alle har

mulighed for at hilse

på hinanden og ønske

et godt nytår.
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Ekskursion til Aalborg
med konfirmanderne
Konfirmanderne fra Gl. Hasseris Skole var 
på ekskursion til Aalborg Midtby d. 21. okt. 
De så, at tæt på Hasseris findes en verden 
med mennesker uden hjem eller familie 
eller arbejde. Mennesker, som er alene og 
helt afhængige af andres hjælp.
Vi besøgte Parasollen (en Cafe for hjem-
løse), Budolfi Kirke, Folkekirkens Hus,
Kirkens Korshær og varmestuen, ‘Reden’
(KFUM’s hjælpearbejde for prostituerede 
i Danmark. Nordjylland kommer lige efter 
København med det fleste antal af prostitu-
erede, stripbarer og bordeller).

Jens Dammeyer

Foto: Jens Dammeyer.
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Koncerter i
Hasseris Kirke

9

Søndag den 6. december
kl. 19.30 
Julekoncert.
Hasseris Kirkes ungdomskor
Hasseris Kirkes børnekor
v. Marianne Haldrup

Søndag  den 7. februar kl. 19.30  Musik ved kyndelmisse.
Viborg Domkirkes børne- og ungdomskor, Hasseris Kirkes ungdomskor.
V. Jette Birch og Marianne Haldrup.
Ole Bech - guitar, Jakob Mygind - saxofon.
Musik af Bob Chilcott, J. S. Bach og danske sange.

Søndag den 13. marts
kl. 19.30
Støttekoncert i forbindelse med 
Folkekirkens Nødhjælps landsind-
samling.
Hasseris Kirkes Ungdomskor,
Trio og Vokalgruppe.
Highlights fra det seneste år og 
en uropførelse.
Entré: kr. 50,- voksne,
kr. 25,- børn u. 16 år.

Onsdag den 2. december
Kl. 19.30
JULEKONCERT OG CD-RELEASE
Det rytmiske Vokalensemblet VOX 11
Ifm. aftenens koncert udgives deres 3. album
”Home for Christmas”
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Kontaktklubben
Kontaktklubben holder møde i salen under kirken den første onsdag i måneden fra kl.14.30 - 16.30.
Alle er velkomne.

Nærmere oplysning: Mie Holmsberg tlf. 98 18 24 02.

10

Dette er ikke et typisk foredrag om sportsstjernen 
Rikke Nielsens store resultater!
Nej, det handler ikke om mig siger Rikke Nielsen 
– men om hvad min historie kan tilføre dig og din 
hverdag.
Jeg har stået mål for flere slag end de fleste, og 
forhåbentlig kan jeg inspirere dig med min historie.
Det starter med en skade i en tommelfinger, der 
ender med en fyring og en voldgiftsag.
Så får jeg en datter med downs syndrom.
En knude på halsen viser sig at være cancer, og en 
graviditet må afbrydes.
Det lignede umiddelbart livets største nedtur, men 
endte som et sandt mirakel.

2. december

”Adventsfest”
Julen står for døren og denne dag får vi besøg af 
kirkens børnekor, som vil gå Luciaoptog og synge 
julens sange og salmer, under ledelse af Heidi 
Bisgaard Jonsdahl.
Vi hygger os med udvidet kaffebord og pakkespil.
Sognepræst Mikael Byrial Jensen fortæller jule-
historier mv.

6. januar

”Rykket op med rod”
Hanne McDonald fortæller om sin bog ”Rykket op 
med rod” der tager udgangspunkt i en læges 
ulovlige handling i Nørresundby i 1935.
Som følge deraf voksede Hanne McDonald op som 
adoptivbarn, men finder i en alder af 30 år, under 
dramatiske omstændigheder, sin ”rigtige” familie 
med 6 søskende, hvoraf hun er nr. 5.
Bogens undertitel er ”Hvorfra og hvortil ad 
tilværelsens finurlige biveje”.
En meget personlig og spændende beretning.

3. februar

”Sådan blev jeg
en rigtig vinder”
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Kære nye og gamle studiekredsdeltagere. I 
efteråret udkom bogen med det poetiske navn: 
”Paradisskyggen”. Undertitlen er: ”Med Grundt-
vig i kærlighed og krise”. Bogen tager sit ud-
gangspunkt i den krise, som indtraf i Grundtvigs 
liv, da han mistede Marie Toft – hans livs store 
kærlighed – efter blot 3 års ægteskab. Fra den 
begivenhed trækkes der tråde både bagud og 
fremad i Grundtvigs liv og digtning. En fin og 
tankevækkende bog om kærlighed og krise og 
livet på trods.

Forfatteren er Birgitte Stocklund Larsen, der 
er teolog og mangeårig leder af Grundtvigaka-
demiet i Vartov og nuværende generalsekretær 
for Bibelselskabet. 

Studiekredsen mødes i Hasseris Kirkes lokaler, 
den 18. januar, den 8. februar og den 7. marts. 
Alle tre mandage kl. 19.30.

Bogen kan købes på kirkekontoret med 10% 
rabat, fra mandag den 4. januar.
Tilmelding til kirkekontoret senest
11. januar - telefon 96 34 65 00.
Til første gang bedes man have læst til
side 45.

Agnete Brink

Studiekreds
i foråret

Trosbekendelsen
i højmessen
i Hasseris Kirke

Menighedsrådet har besluttet, at trosbeken-
delsen ikke længere skal synges ved alle 
højmesser i Hasseris Kirke, men udelades 
i tilfælde af dåb, som det er skik de fleste 
andre steder. Ved dåb lyder trosbekendelsen 
i form af tilspørgsel af dåbskandidaten, og 
menighedsrådet er af den opfattelse, at det 
er tilstrækkeligt, at trosbekendelsen lyder én 
gang under højmessen. Ved højmesser uden 
dåb vil trosbekendelsen dog fortsat blive 
sunget af menigheden i fællesskab. Denne 
ændrede praksis vil i første omgang blive 
afprøvet i en forsøgsordning, der varer fra 1. 
søndag i advent 2015 og et år frem. Herefter 
vil menighedsrådet tage stilling til, om ordnin-
gen skal gøres permanent.

Menighedsrådet



12

Søndag den 29. november
Første søndag i advent, fejrer vi kirkens fødselsdag med en ny 
kunstudstilling med fernisering umiddelbart efter højmessen, cirka 
kl. 11.30. Udstilleren er den kendte billedkunstner, Bodil Juul, der 
også er kendt af rigtig mange mennesker som billedkunstfaglærer 
på skoler, seminarier og HF, ligesom hun i mange år har uddannet 
socialpædagoger og fortsat virker som censor.
Bodil Juul er fascineret af Sydfrankrig, og udstillingen består af 
tre serier fra tre byer i Sydfrankrig. Den første by er Arles ved 
Rhonefloden. Byen blev grundlagt af Julius Cæsar og efterfølgende 
kaldt for ”Galliens Lille Rom” på grund af de mange bevarede 
romerske pragtbygninger. Maleren Vincent van Gogh har i høj grad 
medvirket til at gøre byen og omegnen berømt. 
Der er også en meget stor kristen begravelsesplads, der ligger uden 
for murene i den gamle bydel i Arles, og den er en af de mest berømte 
begravelsespladser i den antikke verden. Denne begravelsesplads 
var byens vigtigste kirkegård i næsten 1.500 år, og den har i høj grad 
optaget Bodil Juul, der bl.a. har valgt at male nogle af de simple 
sarkofager, der står på rad og række på kirkegården.
Den anden by er den maleriske landsby Castelnou i det østlige hjørne 
af Pyrenæerne, og byen er kåret som en af Frankrigs smukkeste byer 
med talrige små kampestenshuse. Den tredje by er  Collonge-la-Rouge. 
Byens gamle bydel er bygget i rustrøde sandsten og er fra 1300-tallet. 
Et fantastisk syn, som Bodil Juul har fundet meget malerisk.
Bodil Juul maler i olie på groft lærred, som hun selv præparerer, 
og det giver helt specielle muligheder for den teknik, som hun har 
udviklet.

Søndag den 7. februar
Fastelavns søndag, har vi fernisering på en ny kunstudstilling 
umiddelbart efter højmessen, cirka kl. 11.30. Det er den meget 
eftertragtede billedkunstner Poul Christensen fra Halvrimmen, der har 
fundet plads i den ellers fyldte kalender.
Poul Christensen har malet og tegnet siden han var helt ung, og han 
har altid skitsebogen med, så han kan tegne små skitser til senere 
brug, og nu som pensionist maler han næsten dagligt, for han kan slet 
ikke lade være.
Han har fået mange positive anmeldelser som denne i 2013 af 
Flemming Damskov, Skolekunstforeningen VISVA: ”Typisk nordjyde – det 
var min først reaktion, da jeg så Poul Christensens billeder. Farverne, 
horisonten eller de høje himle? Jeg ved det ikke, - eller måske blot det 
umiskendelige slægtskab med Svend Engelund.
I hvert fald følte jeg mig dejligt hjemme i de ligefremme, ukunstlede 
landskaber. Måske overfortolker jeg, men indeni følte jeg en rar 
genkendelse af det specielle ”vendelboske” lune, hvor der bestemt 
ikke er plads til store armbevægelser eller vidtløftige udtalelser.
Men selvom landskaberne er ligefremme, er de bestemt ikke simple. 
Poul Christensens maleteknik er ganske raffineret med spartel og 
akrylfarver bygger han i tynde lag oven på hinanden, levende og 
vibrerende farveflader. Foruden det liv, som teknikken giver fladerne, 
betyder det også, at billederne får en dejlig fylde og krop, så man får 
lyst til at berøre lærredet”.
Poul Christensen er en meget eftertragtet landskabsmaler. Hans 
fortolkninger af de danske landskaber er meget efterspurgte, og stille 
og roligt har han opbygget et navn eller et brand. Vi er derfor glade 
for, at vi kan præsentere netop Poul Christensen i det nye år.

Arne Sloth Kristoffersen
Kunstudvalget

Kunstudstillinger
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Hasserisaftner
”Det ordentlige
menneske”
Foredrag ved historiker Henrik Jensen,
onsdag den 13. januar kl. 19.30 

Ordentlighed er kittet i samfundet, i fællesskabet og vores omgang 
med hinanden. Når ordentligheden forvitrer, falder de forpligtende 
fællesskaber fra hinanden.
Det ordentlige menneske er et, som ikke bare kan opføre sig pænt 
og imødekommende over for andre, men som på mærkværdig vis er 
i stand til, i stort som småt, også at se tingene fra andres synsvinkel 
og forholde sig til sig selv med distance. Som kan se sig selv i forhold 
til pligten, og ikke bare til rettighederne. Som formår at trække 
grænser for sig selv, men vel at mærke også for andre. Som stiller 
rimelige krav til sig selv, og også til andre.
Det ordentlige menneske giver sit eget liv værdi ved at give andres 
liv værdi. Det er en genvej til fællesskab uden store ideologiske arm-
bevægelser. Skønheden og tilfredsstillelsen ved at gøre sin pligt og at 
være der for andre er ikke uvæsentlig.
Det er aldrig for sent at blive et ordentligt menneske! Lad os beg-
ynde i dag, lad os øve os sammen! Øve os i at blive et, øve os i at 
forvente, at andre er et. Lad os hive hinanden op ved hårene.

”Aktiv dødshjælp
-Kan vi mere end vi kan 
magte?”
Foredrag ved overlæge Ole Hartling,
onsdag den 17. februar kl. 19.00. Obs tidspunkt!

Ole Hartling har de sidste årtier været flittig debattør i etiske 
spørgsmål. Bl.a. er han kendt for sit engagement i Etisk Råd og som 
skribent i Kristeligt Dagblad. Han har netop udgivet en bog med 
ovenstående titel, hvori han udtrykker stor betænkelighed ved med 
aktiv dødshjælp at gøre en undtagelse fra forbuddet mod at dræbe. 
Der vil denne aften også blive lejlighed til samtale med Ole Hartling 
om andre etiske dilemmaer.

Foredragene er arrangeret i samarbejde med Folkeuniversitetet, og 
afholdes i Hasseris Kirkes lokaler. Der er fri entre.

13
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Lørdag den 28. november
kl. 16.30 markeres indledningen til advent og 
jul, ved at lysene på juletræet på plænen på 
hjørnet af Hasserisvej og Svalegårdsvej tændes.
Inden lysene tændes er der fællessang og taler 
v/ hhv. Hasseris Grundejerforening og Hasseris 
Kirkes menighedsråd.
En nissebande fra Hasseris Kirkes spire- og 
børnekor synger for, og KFUM-spejderne har 
tændt op og sørger for sodavand, gløgg og 
æbleskiver.

Alle er velkomne!

Den 20. januar kl. 19.30

Der er tradition for at afholde et årligt møde, hvor Menighedsrådet 
gør status på økonomi og aktiviteter. Det plejer at være i tilknytning 
til Højmessen den 1. søndag i advent. For at give bedre tid til mødet 
ændrer vi det til et aftenmøde – en slags Hasserisaften. Det bliver 
onsdag den 20. januar kl. 19.30. Ud over korte oplæg fra Menigheds-
rådets formand og kasserer vil der være foredrag ved teologisk 
forsker på Aarhus Universitet, Kirstine Helboe Johansen. Foredragets 
titel:

Menighedsmøde

”Det skal være en rigtig vielse”

– om præsters og brudepars syn på den kirkelige vielse.

Vielsen er ligesom begravelse et mødested mellem præster og kirkemedlem-

mer, hvor de sammen skal planlægge det kommende ritual: salmevalg, 

blomster, musik, egne indslag. Vielsessamtalen er derfor en ren guldgrube 

til at undersøge præsters og brudepars opfattelse af vielsesritualet, brude-

parrenes opfattelse af præstens rolle, præsternes opfattelse af samtalens 

formål og mulige forskelle mellem by og land såvel som mellem ældre og 

yngre præster. Med andre ord er vielsessamtalen en mulighed for at studere 

samtidens brede folkekirkekristendom, når den ikke blot bliver ved den 

principielle tilslutning, men udleves i forberedelsen og afviklingen af en 

fælles religiøs og rituel handling. Rigtig mange fastholder stadig de klassis-

ke livscyklus ritualer: dåb, konfirmation, vielse og begravelse; men gemmer 

der sig bag den fortsatte praksis, en ny opfattelse af og begrundelse for 

denne praksis? Kirstine Helboe Johansen

Lektor i Praktisk Teologi, ph.d.

Aarhus Universitet
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Aktiviteter i Hasseris Kirke
Babysalmesang
Nyt hold - se på kirkens hjemmeside.
ved Lene Forup

Legestuesalmesang
Nyt hold - se på kirkens hjemmeside.
ved Lene Forup

Spire- og børnekor (3.-6. kl.)
Kontakt Heidi Bisgaard, tlf. 26 39 09 26.

Ungdomskor (fra 6. kl.)
Torsdage: 17.30-20.15

Kontakt Marianne Haldrup, tlf. 40 84 56 44

FDF Hasseris
Kontakt Anita Lambertsen, tlf. 98 12 46 07
eller Poul Sørensen, tlf. 98 10 11 28

KFUM spejderne, Knuden
Kontakt Henrik Torsgaard Hansen, tlf. 26 79 45 05

Menighedsrådsmøde:
den 12. januar kl.19.00.
Menighedsrådsmøder er offentlige.

Sct. Nicolai Tjenesten
- et folkekirkeligt tilbud om en anonym 
telefonsamtale.
Åben hver aften mellem kl. 20.00 og 02.00
Tlf. 70 120 110

Kirkebil
Gangbesværede, som gerne vil i kirke,
kan benytte kirkebilsordningen.
Tilbudet gælder for sognets beboere til 
gudstjenester og øvrige arrangementer. 
Kontakt kirkekontoret på tlf. 96 34 65 00 
senest fredagen før søndagens højmesse, 
ellers dagen før arrangementet.

Hasseris Kirkes menighedsråd

Salg af lys til fordel for
Danmission
I våbenhuset er der hver dag mulighed for 
at købe stearinlys i flere farver. Lysene 
sælges til fordel for Danmissions arbejde.

Har du problemer med at læse 
artiklerne i sognebladet?
Alle bladets artikler kan fåes som ren 
tekst i sort/hvid ved henvendelse på kir-
kens kontor.

”Kom og syng med”
Har du lyst til at synge og til socialt sam-
vær, så kom og syng med i Hasseris Kirkes 
lille sal onsdage kl. 14.30 

                 •  den 16. december
                 •  den 20. januar
                 •  den 17. februar
                 
For yderligere oplysning kontakt:
Karen Krarup på tlf. 98 16 69 94
eller Solveig Asmussen på tlf. 98 79 00 11

Hvis du er økonomisk trængt, skal du 
være velkommen til at søge julehjælp 
– enten hos Kirkens Korshær i Aalborg 
eller hos din lokale sognekirke. 
Hasseris Kirke kan være behjælpelig 
med en håndsrækning til økonomisk 
trængte familier i Hasseris sogn.
Vi beder derfor om, at man sender el-
ler afleverer en ansøgning til kirkens 
kontor.  Mærk kuverten ”Julehjælp” 
og skriv meget gerne dit telefonnum-
mer i brevet. Ansøgningen skal afle-
veres senest den 8. december.

Med venlig hilsen
Hasseris Kirkes menighedsråd

Jule-
hjælp
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Julefest
Mandag den 28. december inviterer Hasseris Kirkes ”Børnekvarter” 
alle interesserede, store som små, til traditionsrig julefest i den 
store sal i kirkens krypt.
Julefesten begynder kl. 14.00 og slutter ca. kl. 16.00.

Eftermiddagen byder på:
•	 Dans omkring juletræet
•	 Besøg hos julemanden i klokketårnet
•	 Sanglege
•	 Uddeling af godteposer
•	 Kaffe/the/sodavand og kage

Arrangementet koster 20,- kroner og der er tilmelding til kirkens 
kontor senest den 22. december kl. 12.00. 
Tilmelding på tlf.: 96 34 65 00 eller på email: hasseris.sogn@km.dk.

FDF sælger juletræer

Igen i år kan man købe sit juletræ og lidt 
pyntegrønt ved Hasseris Kirke.

Det foregår på gårdspladsen ved Thorsens Allé.

Lørdag den 5. december
fra kl. 10.00 til kl. 16.00

Søndag den 6. december
fra kl. 11.30 til kl. 15.00.

Lørdag serveres der gratis æbleskiver med 
gløgg eller saftevand til, ved køb af et juletræ.


