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2 December 21, januar og februar 22

Tidligere var et drengekor tilknyttet Hasseris Kirke. 
Koret var ledet af daværende organist, Hagbarth Hou.

Billedet her er fra 1962.

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 med henblik på at
få lavet en aftale om en 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.
Tryk: Øko-Tryk, Skjern.

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 i uge 7.
Deadline for tekst/fotos er søndag den
2. januar 2022

Sognebladet kan også læses på kirkens
hjemmeside.

Hvis du ikke har modtaget dette
sogneblad den 10. november, er du
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
40 10 74 82. 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 efter 1. nov. 2021
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
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KIRKEBLADET 3

Fra en tidligere
pilgrimsvandring

Tak til Inge Thomsen
5 år blev  det til i Hasseris kirke. I et
langt arbejdsliv er det jo ikke meget,
men når vi som menighedsråd ser
tilbage på de forgangne 5 år, så er det et
imponerende aftryk, som Inge har nået
at få sat i den periode.
 
Inges gode humør og store energi,
kombineret med altid gode og
innovative ideer har præget vores tid
sammen.
 
Inge har arbejdet med nye og
spændende udtryk på gudstjenesterne.
Vi har bl.a. fået de meget velbesøgte
meditationsgudstjenester som et fast
indslag i årets gang. Inge har arrangeret
pilgrimsvandringer over flere dage, hvor
menigheden har oplevet en anden form
for forkyndelse kombineret med
vandringen i fællesskabet. Også
konfirmandholdene har afprøvet
pilgrimsvandring i al slags vejr. Og ikke
mindst, så har Inge afholdt de
almindelige højmesser med en
inderlighed, som rakte fra forreste til
bageste sæderække.
 

I hverdagen, i kirken og til
menighedsrådsmøder har vi haft et
fortrinligt samarbejde – masser af
faglighed, men også masser af glæde og
hyggeligt samvær.
 
Som jeg skrev tidligere; Inge har sat et
markant aftryk i Hasseris Kirke – og det
selv om arbejdet her kun var halvtids –
delt som arbejdstiden var mellem
Hasseris Kirke og stillingen som
sygehuspræst.
 
Alting har en ende, Inge trækker sig nu
tilbage fra arbejdsmarkedet til
december. Vi kan kun sige, Inge; du vil
blive savnet, tak for din store indsats
her hos os i Hasseris og held og lykke
med dit otium.
 
Inge Thomsen afholder
afskedsgudstjeneste samtidig med
kirkens fødselsdag, søndag den 28.
november.
 
Gert Husum, menighedsrådsformand
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4 December 21, januar og februar 22

Vedligeholdelse og opgradering af
Hasseris Kirkes orgel.

Hasseris Kirkes orgel, der er bygget i
1974, trænger nu efter mange års
dagligt brug til lidt ekstra
vedligeholdelse. Først i det nye år vil
firmaet Marcussen og Søn derfor gå i
gang med, dels renovering af de slidte
ting, dels en betjeningsmæssig
opgradering af instrumentet.
 
Slidfilten ved tangenterne skal udskiftes
og sløjfemotorerne, der aktiveres inde i
orglet når man vælger registre (lyde), er
også slidte og ustabile. Sløjfemotorerne
er af en god kvalitet og vil derfor blive
renoveret ved det firma i Tyskland, som
i sin tid har fremstillet dem.
 
Opgraderingen drejer sig om at gøre
orglets brugerflade tidssvarende. Orglet
får indbygget et setzer-system samt
elektriske koblinger, to ting som i dag er
standard i orgler på størrelse med
Hasseris kirkes orgel. Setzer- systemet
bliver forbundet med de knapper, som
man ser i højre og venstre side af
billedet. Det er her man vælger sine
registre/lyde, til den musik man vil
spille. I Setzer-systemet kan man
gemme sine valg af registre/valg af

lyde. Det er herefter muligt på en enkel
måde at bladre frem og tilbage mellem
de klange, man har indkodet.

Koblingerne bruges til at koble de
forskellige sektioner af orglet sammen.
På billedet kan man se, at orglet har tre
rækker tangenter samt en række
pedaltangenter. Hver tangentrække er
forbundet til hver sin sektion af orglet
med dertilhørende registre/lyde. Med
koblingerne kan man koble
tangentrækkerne sammen på
forskellige måder. I dag er disse
koblinger mekaniske. Man kan derfor i
praksis kun bruge en kobling af gangen,
da tangentrykket bliver dobbelt så stort
med en kobling aktiveret, tre gange så
stort med to koblinger, osv.

Med de nye el-koblinger vil
tangenttrykket forblive det samme
uanset hvor mange koblinger man
bruger. Denne opgradering af orglet har
først og fremmest et ergonomisk
formål. En uhensigtsmæssig
vedvarende brug af tunge koblinger kan
forårsage muskel og ledsmerter og i
værste fald fysiske skader. Det er en
noget som mange organister har

oplevet på egen krop.

Med el-koblinger får man ydermere
mulighed for at kunne udnytte orglets
klangmuligheder i langt større omfang
end tilfældet er nu, da man, som
beskrevet, ikke længere er fysisk
begrænset af, hvor mange koblinger
man bruger samtidig, eller er afhængig
af hvor længe man bruger dem.
 
Mens arbejdet står på vil vi fra uge 1 til 5
kun kunne bruge dele af orglet. I uge 5
og 6 vil orglet være ude af drift mens
arbejdet færdiggøres. Herefter kan vi så
tage orglet i brug igen. Ambitionen er at
vedligeholde og fremtidssikre det gode
instrument, sådan at såvel brugere som
lyttere kommer til at opleve det i en
version 2.0 uden driftsforstyrrelser,
med nye klanglige facetter og med
fornyet spille- og lytteglæde.
 
Peter Lindhardt Toft og Marianne
Haldrup
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KIRKEBLADET 5

Ro til tro
I det nye år starter vi op med en ny type aftengudstjeneste: Ro til Tro er for dig, der måske har en travl uge,
og som glemmer at give dig selv de små åndehuller, vi har brug for.
 
Du vil blive mødt af et stemningsfuldt kirkerum, hvor der er sagte musik 10 minutter før gudstjenesten går i gang,
og hvor du kan nyde den fred, der sænker sig, når vi for en stund ikke er optaget af arbejde og pligter eller sidder med telefonen i
hånden.
 
Ro til Tro er en kort aftengudstjeneste, hvor musik og salmer har et nutidigt præg,
og hvor hver gudstjenester vil tage udgangspunkt i et tema, vi kender fra det almindelige hverdagsliv.
Det foregår en onsdag om måneden kl. 19.30 og varer ca. 30 min.
Efterfølgende er der mulighed for at nyde et glas vin eller en sodavand i våbenhuset.
 
Første gang er onsdag d. 16. februar kl. 19.30 og her er temaet: De masker vi bærer
 
Med venlig hilsen
Anne Sophie Bredmose Jakobsen

Helle Aaen
Jensen
stopper som
kordegn

Efter at have været fastansat kordegn i Hasseris Kirke siden marts 2001 har Helle Aaen
Jensen valgt at opsige stillingen pr. 31. januar 2022. Det er blevet til næsten 21 år i
stillingen, men desuden var hun i syv år vikar for Hanne Thygesen, der var hendes
forgænger i stillingen.

Præster, andre ansatte, frivillige medarbejdere ved kirken, menighedsrådet og kirkens
brugere har således jævnligt kunnet møde Helle siden 1994, og for mange er hun næsten
blevet kirkens ansigt udadtil. Hun har samarbejdet med et par generationer af præster og
kirketjenere, og har på samme kontor i hjørnet af kirken taget imod og aftalt dåb,
bryllupper og begravelser for folk i sognet. Søndag efter søndag har hun deltaget i
gudstjenesterne, og det er blevet til rigtig mange siden 1994.

Hun har været med i digitaliseringen af kirkebogen, hele vejen fra da den var helt manuel
til i dag, hvor det hele foregår online.

Der har altid været stor tilfredshed med Helles indsats. Hendes rolige, imødekommende
og rare væsen har gjort det nemt for alle at komme ind på kontoret og få en snak med
kordegnen om dette eller hint. Helle har altid været vellidt, hun er let at samarbejde med,
og hun har altid været åben overfor nye udfordringer.

Helle har kompetencer, der rækker langt videre, end man kan forvente af en kordegn.
Hun har således flere gange optrådt som revy-sanger, og hun har sågar ved en
medarbejderfest optrådt med en tyrkisk inspireret mavedans.

Senest har man på de sociale medier og andre steder kunnet se, at hun også har udviklet
en produktion af spændende kunsthåndværk. Måske er det inden for det felt, hun
fremover skal bruge sine kræfter, men hun skal nok også sammen med Mogens bruge
mere tid til at pleje titlen som bedsteforældre. I hvert fald har hun angivet mangel på tid
som begrundelse for opsigelsen.
Fra menighedsrådet skal der her lyde en stor tak til Helle for en mangeårig, helhjertet og
værdifuld indsats i Hasseris Kirke. Vi vil hermed ønske hende alt godt for fremtiden.

Henning Thomsen
Menighedsrådet

Kirkens fødselsdag
Søndag den 28. november, 1. søndag i advent, er det Hasseris kirkes fødselsdag. I år er det 65 år siden at
kirken blev indviet.
I den anledning inviterer Hasseris menighedsråd, efter højmessen, på frokost i kirkens krypt. Her kan man
samtidig få lejlighed til at sige "farvel" til Inge Thomsen
Enhver er hjertelig velkommen.
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6 December 21, januar og februar 22

Juletræsfest

Tirsdag 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 kr. 25,-, som betales ved indgangen.
Skulle du/I blive forhindret i at deltage er et afbud meget
velkomment, da vi altid har folk på venteliste.
Tilmelding senest den 21. december kl. 12.00
på tlf.: 96 34 65 00 eller på email: hasseris.sogn@km.dk
 

FDF sælger juletræer
Kom og køb dit juletræ og/ eller lidt pyntegrønt og støt FDFs
arbejde blandt børn og unge.
Salget foregår på Hasseris kirkes gårdsplads ved Thorsens
Allé.
 
I år holder vi åbent for salget den 4. - 5. og 11. - 12. december.
Lørdag fra kl. 10.00 – 16.00 og søndag fra kl. 11.00 – 15.00
 
Den første lørdag er der mulighed for at varme sig på gratis
æbleskiver med gløgg
eller saftevand.

Julehjælp
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, der bor i Hasseris sogn.

Vi beder derfor om, at man sender eller
afleverer en ansøgning til kirkens
kontor.  Mærk kuverten ”Julehjælp” og
skriv meget gerne dit telefonnummer i
brevet. Ansøgningen skal afleveres
senest den 1. december 2021.

Med venlig hilsen
Hasseris Kirkes menighedsråd

Julegudstjeneste
for ældre
Alle plejehjemsbeboere og øvrige
borgere i sognet, inviteres til
julegudstjeneste onsdag den 15.
december kl. 13.30 i Hasseris kirke

Efter gudstjenesten er der kaffe og
lagkage i salen under kirken. Alle er
hjerteligt velkommen til at deltage, men
vi beder om at man melder sig til, af
hensyn til kageindkøb. Tlf. 96 34 65 00

Juletræstænding
På plænen foran Hasseris kirke.
 
Lørdag den 27. november kl. 16.00
markeres tænding af juletræet foran
Hasseris kirke.

Der bliver taler ved Hasseris
Grundejerforening og Hasseris
Menighedsråd. Herudover bliver der
også mulighed for alle deltagere at få
rørt stemmebåndene i et par
fællessange.

Børn og unge fra børne- og pigekoret
medvirker sammen med Marianne
Haldrup og Jakob Mygind.

Efter selve juletræstændingen er der
lidt varmt til halsen, idet KFUM-
spejderne tilbyder varm gløgg og
æbleskiver.
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KIRKEBLADET 7

De 9 læsninger
4. søndag i advent - den 19. december afholdes ”De ni
læsninger” kl. 16.00.

 
De ni læsninger er udformet som en klassisk engelsk
evensong, hvor der veksles mellem læsninger, musik og
fælles salmer. Det er en liturgisk andagt uden prædiken og
altergang. I år er det sognepræst Mikael Byrial Jensen, der
varetager tjenesten.
 
Vær opmærksom på, at der ingen højmesse er denne
søndag.
 

Nytårsgudstjeneste

Fredag den 31. december kl. 15.30

Kom og vær med til nytårsgudstjeneste i Hasseris kirke.

Efter gudstjenesten er der "bobler" og kransekage i
våbenhuset.

Alle er velkommen til her at hilse på hinanden og ønske et
godt nytår.
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8 December 21, januar og februar 22

”Og det skete i de dage…”
Tanker om bispevalg og jul

I skrivende stund er der bispevalg her i
Aalborg Stift. Med en lettere omskriv-
ning af juleevangeliet fristes man til at
sige: ”Og det skete i de dage, at der
udgik en befaling fra Kirkeministeriet
om at holde bispevalg i Aalborg Stift.” Vi
er kommet til anden runde, hvor to
kandidater er tilbage. Det er spænd-
ende, hvem der løber af med sejren og
bliver stiftets nye biskop. Når dette blad
udkommer, er spændingen dog for
længst udløst, og bispevielsen i Budolfi
Kirke tredje søndag i advent nærmer sig
med stormskridt.

En af kandidaterne, der måske, måske
ikke er blevet ny biskop, når du læser
dette, blev forleden interviewet i avisen.
Han skulle svare på, hvad der var hans
yndlingstekst i Bibelen. Han svarede
(frit efter hukommelsen): ”Juleevan-
geliet. Når jeg står på prædikestolen
juleaften og begynder på det, bliver det
jul: ”Og det skete i de dage, at der udgik
en befaling fra kejser Augustus om at
holde folketælling i hele verden.”

Det kan synes meget vigtigt, hvem der
er biskop eller beklæder andre af
samfundets ledende poster. Det er da
bestemt heller ikke ligegyldigt. Hvad
biskoppen angår, betyder det noget,
hvilket kirkesyn vedkommende har,
hvilken teologi, og hvordan han eller
hun er som person. På den anden side er
der noget, der er langt vigtigere. Det
handler julen om: at Gud blev menneske
og lod sig føde i Jesus Kristus.

Jeg kan godt forstå føromtalte
bispekandidat, der udtalte, at
juleevangeliet var hans yndlingstekst
fra Bibelen. Det er der givetvis mange

andre, der også ville sige.
Juleevangeliet som favorittekst er med
andre ord et folkeligt valg. På den anden
side kan man godt undre sig lidt over
det. Burde en præst og provst ikke
fremhæve påskeevangeliet frem for
julens lettere budskab? Det er der i
hvert fald en vis tradition for blandt
teologer, fordi påsken er den ældste,
mest dramatiske og teologisk set mest
komplekse højtid. Det er også rigtigt,
når det siges, at uden Kristi død og
opstandelse, dvs. påsken, var der ingen
kirke. Af samme årsag fylder
lidelseshistorien så meget i alle fire
evangelier i forhold til alt det andet stof.
Jesu fødsel omtales derimod kun
forholdsvis kort og blot hos
evangelisterne Lukas og Matthæus. Her
er det Lukas’ smukke og poetiske
version, vi hører i kirken. Ve den præst,
der vover at læse Matthæus’ langt mere
nøgterne udgave juleaften. Det ville ikke
ende godt.

Selv om påsken er kristendommens
ældste og på mange måder vigtigste
højtid, er det alligevel julen, der er langt
den mest populære, i hvert fald på vore
breddegrader. Det er der givetvis flere
årsager til. Blandt andet falder julen helt
perfekt her i det mørke Nord, hvor Jesu
fødsel, lysets tilsynekomst i mørket,
passer usædvanlig godt til årstiden.
Netop i december, hvor mørket er
tættest, trænger vi i den grad til en
lysfest. Her byder den gamle, hedenske
julefejring omkring vintersolhverv sig til,
som de første missionærer kristnede og
gjorde til kirkens fest for Kristi fødsel.
Det samme var mange århundreder
tidligere foregået i Rom, hvor en
lignende, hedensk højtid var blevet valgt

til at danne baggrund for den nye,
kristne jul. Desuden blev det nok hurtigt
opfattet som en mangel i den ældste
kirke, at hverken apostlen Paulus eller
den første evangelist, Markus, havde
nogen fortælling med om, hvordan
Frelseren blev født. Sandsynligvis derfor
kom den med i de to senere
evangelieskrifter, Matthæus og Lukas,
og har været det siden til stor glæde for
kristne over hele verden, ikke mindst
her i Norden.

Jeg vil gerne lægge mig i forlængelse af
førnævnte bispekandidat og fremhæve
juleevangeliet som noget ganske
særligt. Det har også noget med følelser
at gøre. Julen er traditionelt årets
største familiefest, og vi har nok alle et
mere eller mindre sentimentalt forhold
til højtiden. Det skyldes, tror jeg, at vi
har oplevet dens mange smukke
traditioner helt fra barnsben. De
traditioner kalder nu på at blive dyrket
og givet videre til de næste
generationer. Heriblandt kirkegang,
især juleaften, hvor juleevangeliet altid
læses op.

Også teologisk vil jeg gerne slå et slag
for julens glade budskab, først ved helt
enkelt at konstatere, at uden Kristi
fødsel var der heller ingen kirke. Det er
ikke kun påsken, man kan sige det om.
Julens under, at Gud blev menneske,
eller på teologisk: inkarnationen, er et
mysterium på linje med opstandelsen.
At ”den Almægtige Gud, himlens og
jordens skaber”, som vi bekender vores
tro på i gudstjenesten, steg ned fra sin
høje himmel og ”tog bolig iblandt os”,
som det hedder hos evangelisten
Johannes, er ikke til at fatte.
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KIRKEBLADET 9

Menighedspleje
Aalborgprovstiers Menighedspleje udøver diakonalt arbejde

for borgere i Aalborg.

Menighedsplejen tilbyder aflastnings- og vågetjeneste, besøgsvenner og påtager sig også efter behov og kapacitet
andre ad hoc opgaver.
 
Aflastningstjenesten er et tilbud til pårørende, som dagligt passer en kronisk syg eller demensramt i hjemmet.
Ordningen giver den pårørende mulighed for at beskæftige sig med noget andet i de ugentlige fritimer.
Den syge får medmenneskeligt samvær og et pust udefra.
Aflastningstjenesten tilbyder også samvær med den syge, der bor alene.
Aflasteren kan være til stede i op til 3 timer ad gangen, én gang om ugen eller hver 14. dag. Det sker helt på hjemmets
præmisser.
Aflasteren varetager ingen plejemæssige opgaver.
De frivillige er modne mennesker, der har overskud og lyst til arbejdet. De modtager undervisning og løbende faglig
vejledning og har tavshedspligt. Koordinatoren besøger hjemmet og finder den frivillige, der passer bedst sammen med
jer.
 
Vågetjenesten yder støtte og nærvær til den døende og aflaster pårørende.
Tjenesten består af en gruppe af frivillige vågekoner, der kan være til stede hos den døende. De frivillige er modne og
erfarne mennesker.
Vågetjenesten tilbyder at komme i eget hjem, på plejehjem eller på sygehuset. Hver frivillig kan være til stede i 3 timer
ad gangen, evt. på skift i dag-og aften- timer.
 
Kontakt Sigrid Ringstöm, Menighedsplejen, hvis du har behov for en af deres tjenester på telefon: 20 35 14 16 eller på
email: kontakt.menighedspleje@gmail.com og se mere på:
https://aalborgprovstiersmenighedspleje.dk/index.html
 
Frivillig: Kontakt også Menighedsplejen hvis du vil tilbyde dig selv som frivillig i menighedsplejen.

Julens budskab er imidlertid, at det gjorde han. Han kom for at dele vore glæder og sorger, tilgive
os al vor skyld og tage os til sig som Guds børn i dåben. Han lod sig føde for at vise, at Gud ikke
havde glemt os, og at han aldrig nogensinde glemmer os, selv om vi somme tider tror det. Både
hans fødsel og død var udtryk for hans kærlighed til os, som ingen grænser kender. ”Større
kærlighed har ingen end den at sætte sit liv til for sine venner”, skriver evangelisten Johannes. Vi
er altså Guds børn og Jesu venner. Kan det blive større?

Man kan godt sige, det bliver jul, når de første ord af juleevangeliet lyder juleaften: ”Og det skete i
de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden.” For
mit eget vedkommende bliver det dog først rigtigt jul, når en propfuld Hasseris Kirke synger
Ingemanns gendigtning af juleevangeliet:

Englene sang den
først for markens hyrder;
skønt fra sjæl til sjæl det lød:
Fred over jorden!
Menneske, fryd dig,
os er en evig frelser fød!
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10 December 21, januar og februar 22

Gudstjenesteliste

Søndag den 28. november
1. søndag i advent (Inge
Thomsens
afskedsgudstjeneste/kirkens
fødselsdag)
Luk. 4, 16-30
Kl. 10.00: Højmesse ved Inge
Thomsens
 
Lørdag den 4. december
Kl. 11.00: Dåbsgudstjeneste*
ved Henriette Rosendal
 
Søndag den 5. december
2. søndag i advent
Matt. 25, 1-13
Kl. 10.00: Højmesse ved
Henriette Rosendal
 
Søndag den 12. december
3. søndag i advent
Luk. 1, 67-80
Kl. 10.00: Højmesse ved Anne
Sophie Bredmose Jakobsen
 
Onsdag den 15. december
Kl. 13.30: Gudstjeneste for
plejehjem mv. ved Mikael
Byrial Jensen

Søndag den 19. december
4. søndag i advent
Kl. 16.00: De ni læsninger ved
Mikael Byrial Jensen

Fredag den 24. december
Juleaften
Luk. 2, 1-14
Kl. 11.00: Familiegudstjeneste
med julekrybbespil ved
Henriette Rosendal

Kl. 12.30:
Familiegudstjeneste
med julekrybbespil ved
Henriette Rosendal

Kl. 14.30: Gudstjeneste ved
Anne Sophie Bredmose
Jakobsen

Kl. 16.00: Gudstjeneste ved
Mikael Byrial Jensen
 
Lørdag den 25. december
Juledag
Joh. 1, 1-14
Kl. 10.00: Højmesse ved Anne
Sophie Bredmose Jakobsen
 
Søndag den 26. december
2. juledag
Matt. 10, 32-42
Kl. 10.00: Højmesse ved
Henriette Rosendal
 
Fredag den 31. december
Nytårsaftensdag
Matt. 6, 5-13
Kl. 15.30: Nytårsgudstjeneste
ved Mikael Byrial Jensen
 
Søndag den 2. januar
Helligtrekongers søndag
Matt. 2, 1-12 eller Joh
8,12-20
Kl. 10.00: Højmesse ved Anne
Sophie Bredmose Jakobsen
 
Lørdag den 8. januar
Kl. 11.00: Dåbsgudstjeneste*
ved Henriette Rosendal

Søndag den 9. januar
1. søndag efter
Helligtrekonger
Mark. 10, 13-16
Kl. 10.00: Højmesse ved
NN** eller Henriette
Rosendal

Onsdag den 12. januar
Kl. 16.15: Kirke & kokkeri for
Småfolk ved Henriette
Rosendal
 
Søndag den 16. januar
2. søndag efter
Helligtrekonger
Joh. 4, 5-26
Kl. 10.00: Højmesse ved
NN** eller Anne Sophie
Bredmose Jakobsen
 
Søndag den 23. januar
3. søndag efter
Helligtrekonger
Luk. 17, 5-10
Kl. 10.00: Højmesse ved
Henriette Rosendal
 
Søndag den 30. januar
4. søndag efter
Helligtrekonger
Matt. 14, 22-33
Kl. 10.00: Højmesse ved
Mikael Byrial Jensen
 
Lørdag den 5. januar
Kl. 11.00: Dåbsgudstjeneste*
ved Henriette Rosendal
 
Søndag den 6. februar
Sidste søndag efter
Helligtrekonger
Joh. 12, 23-33
Kl. 10.00: Højmesse ved
Henriette Rosendal

Onsdag den 9. februar
Kl. 16.15: Kirke & kokkeri for
Småfolk ved Henriette
Rosendal
 
Søndag den 13.  februar
Septuagesima
Matt. 25, 14-30
Kl. 10.00: Højmesse ved Anne
Sophie Bredmose Jakobsen
 
Onsdag den 16. februar
Kl. 19.30: Ro til Tro ved Anne
Sophie Bredmose Jakobsen
 
Søndag den 20. februar
Seksagesima
Mark. 4,26-32
Kl. 10.00: Højmesse ved
Mikael Byrial Jensen
 
Søndag den 27. februar
Fastelavn
Luk. 18, 31-43
Kl. 10.00: Højmesse ved
Mikael Byrial Jensen
 
Lørdag den 5. marts
Kl. 11.00: Dåbsgudstjeneste*
ved NN
 
Søndag den 6. marts
1. søndag i fasten
Luk. 22, 24-32
Kl. 10.00: Højmesse ved NN
 
*Såfremt der er tilmeldt dåb
**Tjeneste ved ny præst –
eller ved kendt præst. Hold
øje med kirkens hjemmeside/
dagspressen
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KIRKEBLADET 11

Hasserisaftener

Foredragene afholdes i samarbejde med Folkeuniversitetet og foregår i
Hasseris kirkes krypt.
Der er ingen entre og alle er velkomne.
 

Onsdag den 19. januar kl. 19.30
 
DEN NYE HØJSKOLESANGBOG
ved idéhistoriker Jørgen Carlsen
 
Det fortryllende ved en god højskolesang er, at den skaber nærvær og
opmærksomhed ved at fortælle os, at virkeligheden ikke er noget, man skal
finde ud af. Den er noget, man skal leve sig ind i. Det gælder, hvad enten vi
synger om de lyse nætter, om kyndelmisse, der slår sin knude, eller om at
elske den brogede verden.
Som formand for det udvalg, der har redigeret den nye højskolesangbog, vil
Jørgen Carlsen løfte sløret for de overvejelser, der ligger til grund for
udvælgelsen af nye højskolesange. Hvordan kombinerer man det gode
gamle med det gode nye? Og så vil han naturligvis tage os med på en
opdagelsesrejse i den nye højskolesangbog. Jørgen Carlsen trakterer selv
klaveret under højskolesangen.
 
Jørgen Carlsen (1949) er mag.art. i idéhistorie. I perioden 1986-2017 var
han
forstander for Testrup Højskole syd for Aarhus. Han var medredaktør af
Højskolesangbogens 18. udgave, medlem af Det Etiske Råd i perioden
2011-2016 samt en af ”Smagsdommerne” på DR K. Desuden er han ivrig
samfundsdebattør og klummeskribent ved Kristeligt Dagblad.

Onsdag den 2. februar kl. 19.30
 
VIRKELIGHED OG ERFARING
ved forsker og forfatter, dr.phil. og dr.theol. Dorthe Jørgensen
 
Virkeligheden omfatter mere end det, vi kan måle og veje. Det
kan vi måske godt blive enige om, men hvori består dette ”
mere” så? Det giver vore æstetiske, religiøse og metafysiske
erfaringer et praj om. De er transcendenserfaringer, erfaringer
af merbetydning, men hvorfor det, og hvad betyder de for os
som mennesker?

Aftenens foredragsholder har forfulgt spørgsmål som disse
igennem 40 år. Det er resulteret i bøger om erfaring mættet
med merbetydning og en virkelighed rig på verdenspoesi. I
disse bøger er erfaring ikke noget, vi gør, men noget, der
tildrager sig for os, og som giver indsigt i virkelighed, der er
uhåndgribelig, men yderst mærkbar. Det handler om en
dimension i menneskelivet, som kunsten, religionen og
filosofien er fælles om at udtrykke og fortolke. En dimension,
det er farligt for os at glemme, hvilket imidlertid netop tit
sker – i de moderne videnskaber, den politiske diskurs og hele
vor indretning af samfundet, herunder uddannelsessystemet
og sundhedsvæsenet.
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12 December 21, januar og februar 22

Musikarrangementer
Onsdag den 1. december kl. 19.30
Julekoncert.
Støttekoncert for SIND-skolerne.

Maria Lucia, Musicalsangerinde
Morten Vesterskov, Klaver

Billetpris kr. 250,- på www.billetto.dk

Torsdag den 9. december
kl. 19.00

JULEKONCERT med kirkens kor og trio

Hasseris kirkes børnekor, Hasseris kirkes
pigekor, Hasseris kirkes vokalgruppe & trio
samt V-koret under ledelse af Liv Kirstine
Lund Poulsen & Peter Lindhardt Toft
Marianne Haldrup, orgel .

I månederne op til jul øver alle kirkens kor
ihærdigt frem mod december på det
julerepertoire, der skal bruges i december
ved gudstjenester, julekoncerter,
luciaoptog, ”De 9 læsninger”, krybbespil m.
m. Al den herlige musik og alle de fine
tekster kommer der smagsprøver på i løbet
af aftenen, hvor vi selvfølgelig også alle
sammen får mulighed for at synge med på
nogle af de kendte julesalmer og sange,
som vi holder så meget af.

Gratis adgang

Onsdag den 15. december kl. 19.30

JULEKONCERT VOX 11

Det er efterhånden blevet en tradition, at
vokalgruppen VOX 11 hvert år løfter tag og
julestemning i Hasseris kirke med deres
juleswingende a capellalyd for 11 toptunede
rytmiske sangere.

Billetpris: 100 kr hos www.safeticket.dk/+ v. døren
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KIRKEBLADET 13

Kaffesang og kage

Søndag den 19. december kl. 16.00
De 9 læsninger
Se omtale side 7

Lørdag den 8. januar kl. 16.00

MGK (musikalsk grundkursus) elevkoncert
med elever fra Kulturskolens klassiske talentklasse.

Gratis adgang.

Søndag den 16. januar kl. 16.00

NYTÅRSKONCERT & bobler
med De Symfoniske Operaentusiastersom spiller
festlige og finurlige arrangementer af kendte temaer fra
operaens verden.

Camille Guénot - tværfløjte, Synnøve Gustavsson- violin,
Erik Sandberg – horn, Mattias Johansson- tuba
Arne Jørgen Fæø - klaver

Der serveres et glas bobler i pausen.

Gratis adgang.
 

To søndage henover efterår- vinter er der mulighed for at få rørt stemmerne -
hver gang sammen med forskellige musikere og sangere ved Hasseris kirke - når
vi synger sange/salmer fra den nye højskolesangbog. Selvfølgelig er der også
kaffe og kage undervejs .
Vi mødes hver gang i kælderen kl. 14.30. Ingen tilmelding.

Søndag den 14. november kl. 14.30 - sammen med V-koret (der tæller omtrent
32 sangere) og
Peter Lindhardt Toft.

Søndag den 13. februar kl. 14.30
Fællessang og tøndeslagning for alle aldre sammen med sangere fra
div. Aalborgkor (incl. kirkens egne)
dirigent Liv Kirstine Lund Poulsen &
Marianne Haldrup

SYNG MED, LYT PÅ & NYD EN KOP KAFFE I FORNØJELIGT SELSKAB!
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14 December 21, januar og februar 22

Kontaktklubbens arrangementer afholdes i salen under kirken 
den første onsdag i måneden fra kl. 14.30 - 16.30. Alle er velkomne.

(Yderligere oplysning: Mie Holmsberg tlf. 98 18 24 02)

Kontaktklubben

Onsdag den 1. 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 for os under ledelse af Marianne Haldrup, Peter
Lindhardt Toft og Liv Kirstine Lund Poulsen.
Vi hygger os med udvidet kaffebord og pakkespil.
Der er, som traditionen byder, underholdning ved en af
kirkens præster.

Onsdag den 5. januar:

Besøg af journalist Per Christiansen (Solkongen).
 
Han vil på munter vis fortælle om sine 42 år som aktiv journalist på  dagblade
i Danmark, en årrække som radiovært i DR. og ikke mindst om sine 25 år som
studievært på TV2.
 
I 18 år var han vært og redaktør på Nyhederne. Og de seneste syv år solkonge
på TV 2 Vejret.
 
Men hvem er han egentlig, den 69-årige fynbo, der i 25 år er kommet ind i
vores stuer flere gange om ugen.
Og hvordan er det at være et kendt ansigt. Og hvorfor vil han langt hellere
arbejde bag linjerne end optræde i de kulørte blade.
For eksempel som medlem af TV 2’s bestyrelse i 16 år, hvor han på nærmeste
hold har ansat de seneste tre administrerende direktører og har haft fingeren
på pulsen i at ændre TV 2 fra at bestå af en enkelt TV-kanal til nu en række.
Og til ikke bare at være Danmarks største TV-station men også en top-tunet
og gennem-digitaliseret mediearbejdsplads med 1200 ansatte.

Onsdag den 2. februar:

BLANDT AFRIKAS ELEFANTER”
 
Dyrepasser Paw Gosmer har i de sidste 31 år arbejdet som dyrepasser i Aalborg
Zoo, og der hersker ingen tvivl om, at det er elefanterne, der er løbet af med mit
hjerte.
Mit arbejde som dyrepasser har forandret sig ret markant gennem årene.
En hverdag der tidligere næsten udelukkende bestod af rengøring og fodring, er
nu udskiftet med en dag, der også har fokus på at rede verdens sidste elefanter
fra udryddelse.
Foredraget tager udgangspunkt i et liv med elefanter, mit arbejde med
elefanterne i Zoologisk have og ikke mindst i min første rejse til Afrika.
En rejse der efterfølgende har betydet, at jeg vender tilbage til Afrika hvert
eneste år – både privat, som rejseleder og som dyrepasser.

Tag med til et medrivende og levende fortalt foredrag, fyldt med fantastiske
billeder og hvor den store passion for elefanterne forhåbentligt skinner
igennem.
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KIRKEBLADET 15

Kom og syng med

Arrangementet foregår i Hasseris kirkes lille sal,
onsdage kl. 14.00:

den 8. december, den 19. januar og den 16. februar.

Alle er velkomne.

Akkompagnetør Bente Frendrup
Kontaktperson Solveig Asmusssen - tlf. 98 79 00 11

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.

Vil du gerne synge i kor?

Hasseris Kirkes Pigekor

Har du lyst til at være med i et ungt og ambitiøst pigekor i en
kirke, hvor vi både arbejder med klassisk og rytmisk sang,
øver nodelæsning og synger flere koncerter årligt?
Pigekoret medvirker ved cirka 2 gudstjenester hver måned
og synger desuden med ved konfirmationer, juleaftensdag,
dåbsgudstjenester og mm. Pigekoret øver hver torsdag kl.
18 - 20 i Hasseris Kirke, og det er et kor for piger/unge
kvinder fra 6. klasse og op.

Kontakt: Liv, 42202953 / Liv.lund.poulsen@gmail.com

Hasseris Kirkes Børnekor

Børnekoret er for børn fra 3. - 6. klasse, og de medvirker ved
'Kirke og kokkeri for småfolk', juletræstænding,
juleaftensdag og hvad vi ellers kan finde på. Børnekoret er et
kor fyldt med energi, vi synger både klassiske salmer,
dansende sange og meget mere. Kender du et barn, der har
lyst til at være med? Børnekoret øver onsdag kl. 15.15 -
16.30.

Kontakt: Peter, 61656333 / peterlindhardttoft@gmail.com

Hasseris kirkes voksenkor: V-koret

Kontakt: Peter, 61656333 / peterlindhardttoft@gmail.com

Andre faste aktiviteter
Babysalmesang og Legestuesalmesang

Nye hold- se på kirkens hjemmeside eller kontakt
Lene Forup på tlf. 40 13 24 80

FDF Hasseris
Kontakt Poul Sørensen
Tlf. 29 23 77 83

KFUM spejderne
Kontakt Ida Damm Andersen
Tlf. 40 20 41 45
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16 December 21, januar og februar 22

Udstillinger i Hasseris Kirke

Afrikas Picasso

 
Søndag den 14. november er der efter gudstjenesten
fernisering på en afrikansk udstilling med
verdensnavne i Hasseris Kirke. Det er det nordjyske
galleri Glocal Art, der står bag udstillingen.

Der udstilles kunst fra både Vest- og Østafrika. Fra
Uganda kan nævnes Kizito Maria Kasule og Joseph
Ntensibe. Kizito bruger sine indtægter på en
kunstskole, NIAAD, og Ntensibe har nærmest
indrettet et børnehjem i sit hus i Kampala for børn,
der kommer fra hjem med problemer.
 
Fra Senegal deltager Kiné Aw, der har fået
betegnelsen Afrikas Picasso. Forklaringen er ligetil:
Hun er et stort talent, hvis stil kan minde om Picasso.
Picasso var en stor inspirationskilde for Afrika: Som
den første hvide mand udtrykte han beundring for
værdier i Afrika, og han lod sig inspirere af de
afrikanske masker.
 
Frede Hansen fra Glocal Art tror på, at det er vigtigt
at bakke op om kreative miljøer i Afrika, at der dér -
såvel som i Danmark - er brug for kreative og
innovative mennesker.
Kunstnerne, der alle er professionelle, præsenteres
med værker fra 850 kr til 35.000 kr., så der er noget
for enhver pengepung. De fleste har nok ikke hørt
meget om afrikansk kunst, men internationalt er der
en stigende interesse for kunst fra Afrika.

Nu får alle i Hasseris mulighed for at stifte
bekendtskab med nogle af de afrikanske kunstnere,
som normalt udstiller på Glocal Art i Dronninglund.
Udstillingen kan i kirkens daglige åbningstid ses indtil
torsdag den 14. januar 2022.

Søndag den 17. Januar er der efter gudstjeneste fernisering på
udstilling med Jens Frimer Andersen natur og fugle tegner/ maler fra
Vesløs. Uddannet tegner/grafiker fra skolen for brugskunst i
København 1983- 1987
 
Jens Frimer Andersen er medlem af kunstnergruppen  DANE, ( Danske
kunstnere for natur og miljø), som netop har fået udgivet en bog, hvor
medlemmerne præsenteres og illustrerer.
Jens Frimer skriver heri om bl.a. hvordan hans interesse for for at
tegne og male fugle tidligt blev vagt:
 
Jeg er født i Kongens Lyngby og allerede fra min tidligste barndom
blev naturen og især skoven en helt central del af livet. I naturen følte
jeg mig hjemme, fandt en skønhed og rigdom, som gjorde mig
nysgerrig og glad ,forbundet med noget som er langt større en
menneskelivets selvoptagne flimmer.
 
Mine første jagtmarker var Dyrehavens sletter og gamle ege og
Mølleåens jungleagtige ellesumpeskove. Her blev jeg total besat af
især fuglene, hvis stemmer og kendetegn jeg lærte mig bl.a ved at
tegne og grifle de første noter.  Snart blev området i jagten på flere
fugle stærkt udvidet, i ind og udland. En smuttur til Vejlerne blev til et
helt forår som frivillig fugleobservatør og et tabt hjerte til området.
Jeg arbejder først og fremmest med tegning og akvarel både hjemme
og i felten. Det egner sig godt til netop fuglene og naturens flygtighed.
Det er til stadighed  spændende og udfordrende at lære at tilegne sig
sig de mange arters særlige væsen. Gerne som en del af landskabet.
Udstillingen med Jens Frimer kan ses i kirkens daglige åbningstid
indtil marts 22.
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