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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 35.
Deadline for tekst/fotos er 14. juli 2015. 
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 bedst 11.30 - 12.30 undt. fredag.
tlf.: 98 13 53 54
E-mail: agb@km.dk

Sognepræst Henriette Rosendal 
Mester Eriks Vej 32
Træffes bedst 11.30 - 12.30 undt. 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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Tiden er en knap ressource, 
hvorfor vi alle har behov 
for løbende at foretage 
prioriteringer. Nye aktiviteter 
kommer ind i dagligdagen, og 
andre glider ud. I de godt tre 
årtier vi har boet i bydelen, 
har det givet mening at 
prioritere gudstjenesterne og 
andre aktiviteter ved Hasseris 
Kirke. Ganske enkelt fordi 
gudstjenesten og fællesskabet 
inspirerer og beriger 
dagligdagen. 
Jeg er far i en familie, hvor 
de tre børn har forladt reden 
for flere år siden. Dagligdagen 
optages godt og vel med et 
spændende og udfordrende 
job som leder i en Teknik og 
Miljøforvaltning i en kommune 
syd for Aalborg. Hverdagen er 
som hos de fleste optaget af 
mange praktiske gøremål. I 
fritiden har jeg desuden glæde 
ved at være bestyrelsesformand 
for den lokale FDF kreds.
Hasseris Kirke har gennem årene 
formået at formidle kirkens 
glade budskab på en aktuel 
og vedkommende måde. Det 
gælder i tale, dialog samt ikke 
mindst gennem et kreativt 
musikalsk miljø. Kirkemusikkens 

rige traditioner suppleres af et 
moderne tonesprog, med tekster 
som umiddelbart er forståelige i 
en nutidig kontekst. 
For nogle år tilbage spurgte 
jeg en af mine døtre, om hun 
ville med i kirke. Hun var ikke 
afvisende, men ville først 
gerne have oplyst hvilken tekst 
præsten skulle prædike over. 
Jeg fandt med lidt besvær frem 
til, at det var ”lignelsen om den 
barmhjertige Samaritaner” . Da 
teksten åbenbart var en del af 
skolepensum, takkede hun pænt 
nej tak til invitationen denne 
gang - ”for den tekst kendte 
hun da godt”!  Selv om jeg 
også kender kirkeårets tekster, 
så er jeg endnu ikke blevet 
færdige med at blive inspireret 
af ”livets store spørgsmål”; liv, 
død, kærlighed, smerte, glæde, 
sorg....  Kirkeårets tekster 
indeholder alle disse temaer.
Jeg har den glæde at kunne 
beskæftige mig med naturen, 
både på arbejde og i fritiden. 
Naturen ændrer sig hele tiden, 
og ser forskellig ud i f.eks. 
solskin, regn, frost og storm. Vi 
forstår en brøkdel af processerne 
og dynamikken, men støder 
fortsat på et utal ubesvarede 
spørgsmål og gåder. Søndagens 

gudstjeneste indeholder samme 
dynamik, og giver en times 
frirum til eftertænksomhed, 
meditation, til at tænke store 
tanker, glædes, reflektere over 
bekymringer eller sorg. Alt det 
som dagligdagen og livet rummer. 
Derfor giver det mening at 
besøge kirken.  
For mig er der er stor forskel 
på at gå i kirke eller at blive 
professionelt underholdt i f.eks. 
biografen, kunstmuseet, teateret 
eller på Skråen. Kirken er et 
fællesskab, hvor alle har en 
opgave og funktion.  Det gælder 
stort som småt.  I Hasseris 
Kirke har vi nogle fantastiske 
fysiske rammer til udfolde dette 
fællesskab, det gælder for de 
mange aktiviteter der allerede 
er i gang - og dem som venter på 
at blive foldet ud! Jeg oplever 
kirken som et åbent fællesskab, 
hvor der altid er plads til én 
mere!

Af
Bjarke Jensen

Derfor går jeg i kirke
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Refleksioner over bogen: ”Jeg 
mødte Jesus” og gudstjenestens 
væsen.

I påsken læste jeg journalist ved 
Nordjyske, Charlotte Rørths, 
bog: ”Jeg mødte Jesus”. Bogen 
udkom tidligere på året og har 
vakt stor interesse og debat. 
Den er blevet omtalt ikke blot i 
Kristeligt Dagblad, hvor man nok 
kunne forvente det, men også 
i andre af landets aviser samt i 
fjernsynet. Bogen beretter om 
en veluddannet, moderne og 
ikke specielt troende kvindes 
overrumplende møde med 
Jesus og om hendes kamp for 
at finde plads til den oplevelse 
i sit liv derefter. At Jesus skulle 
have åbenbaret sig for en, med 
forfatterens ord, helt almindelig 
og kritisk opdraget dansker, har 
vakt begejstring blandt nogle 
og forargelse blandt andre. I 
TV2 News kaldte forfatteren 
Knud Romer således for åben 
skærm Charlotte Rørth og 
hendes budskab for ”gak i låget” 
og anbefalede hende at gå til 
psykolog. 
Personligt finder jeg bogens 
beskrivelse af forfatterindens 
møde med Jesus stærkt 
overbevisende. Der er tale om et 
mystisk møde, som ikke lader sig 
forklare ad naturvidenskabelig 
vej, og i sidste ende står og 
falder ens opfattelse af en 

sådan åbenbaring nok med, 
om det verdensbillede, man 
hylder, rummer plads til sådanne 
uforklarlige oplevelser eller 
ej. Når det er sagt, er det dog 
på ingen måde uvæsentligt 
for bogens troværdighed, at 
Charlotte Rørth er en velud-
dannet, skeptisk opdraget og 
helt normal, moderne dansker, 
som på ingen måde forventede 
eller søgte en åndelig oplevelse 
af den art, hun fik den dag i 2009 
i Spanien. Tværtimod var det en 
oplevelse, der gik på tværs af 
hendes hidtidige opfattelse af 
tilværelsen og verden, og som 
ikke gjorde livet nemmere for 
hende. Hun har efterfølgende 
ledt efter en natur- og sundheds-
videnskabelig forklaring hos 
medicinske og psykiatriske 
specialister over hele landet, 
alt sammen forgæves, og hun og 
hendes omgivelser har måttet 
acceptere, at det åbenbart er 
muligt at møde Jesus, også i dag.
Hvis vi i stedet for naturviden-
skabeligt går teologisk eller 
religionshistorisk til værks, er 
det slet ikke enestående, at 
Jesus viser sig for mennesker. 
Med sin beskrivelse af sit møde 
med Jesus skriver Charlotte 
Rørth sig ind i en lang tradition, 
den såkaldte kristne mystik, der 
inkluderer Teresa af Avila, Frans 
af Assisi, Paulus og disciplene. 
Det er ikke tilfældigt, at Rørth 
føler sig på bølgelængde med 
Paulus i beretningen om hans syn 
på vejen til Damaskus, hvor han 
mødte Jesus i et kraftigt lysglimt 
og kastedes til jorden. Ligesom 
hende ventede eller søgte Paulus 
på ingen måde et sådant møde 
med den person, hvis tilhængere 
han hårdnakket forfulgte, og 

hvis lære han indtil da havde 
betragtet som blasfemisk. Ikke 
desto mindre valgte Jesus at 
vise sig for ham, og det kom 
til at ændre hans liv. Uden 
det syn var Paulus ikke blevet 
omvendt, og kristendommen 
havde sandsynligvis ikke bredt sig 
uden for den jødiske kontekst, 

Af
sognepræst
Mikael
Byrial Jensen

”Vi mødte Jesus”

4
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hvori den var opstået. At den 
bredte sig, skyldtes jo netop 
Paulus, ”hedningeapostlen”, der 
bragte ordet om Guds kærlighed 
og syndernes forladelse i Jesus 
Kristus til ”hedningerne”, det vil 
sige ikke-jøderne, i og omkring 
Lilleasien, som han selv beskriver 
det i sine breve, og som vi kan 

læse i Apostlenes Gerninger.
Den kristne mystiks budskab, at 
Jesus kan vise sig for mennesker 
til enhver tid, er spændende og 
inspirerende; men det kan ikke 
stå alene. Selv om forfatteren 
til ”Jeg mødte Jesus” igen og 
igen slår på, at hun er et helt 
almindeligt menneske, er det 

ikke nogen helt almindelig 
begivenhed, at Jesus viser sig 
direkte i et syn, tværtimod. De 
fleste af os er det ikke beskåret 
at modtage en sådan åbenbaring. 
Det rejser det kritiske spørgsmål, 
der altid må stilles til mystikken: 
Er det kun de få særligt 
udvalgte, der kan møde Jesus? Er 
det kun dem, der kan komme i 
kontakt med Gud? Hertil må der 
med den ene hånd på Bibelen og 
Luther i den anden svares klart 
nej. Gud er at finde for alle, der 
søger ham, til enhver tid og på 
ethvert sted, i hans ord, det vil 
sige i de bibelske skrifter, samt 
i dåben og nadveren. Gud er 
med andre ord at finde for os 
alle i enhver ganske almindelig 
gudstjeneste, ja, alle steder, 
hvor der bedes til ham i Jesu 
Kristi navn. Alle steder, hvor 
evangeliet forkyndes, og vi beder 
til ham, er Gud selv til stede ved 
sin ånd. I ordet om Guds søn, i 
dåbens vand og i nadverens brød 
og vin møder vi den opstandne 
selv, sådan som han lovede sine 
disciple det.
Kan man møde Jesus sådan, 
som Charlotte Rørth beskriver 
det i sin bog? Ja, det tror jeg 
på, man kan; men det er ikke 
den eneste måde at møde ham 
på. Vi møder ham hver søndag i 
kirken i læsningerne, i salmerne, 
bønnerne og sakramenterne. 
Derfor blev overskriften på disse 
små refleksioner: ”Vi mødte 
Jesus”, for i vores dåb har vi 
alle mødt ham og modtaget hans 
guddommelige kærlighed, og i 
gudstjenesten møder vi ham igen 
og igen, søndag efter søndag, 
”alle dage indtil verdens ende.” 

God sommer!
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På besøg hos vore naboer i Gøteborg

Af
Henning Thomsen
medlem af 
menighedsrådet

6

Gøteborg er en storby, næsten 
på størrelse med København, 
og den ligger tæt på os her i 
Nordjylland. Den ligger ikke 
meget længere væk end Aarhus, 
og selv om der er hav imellem, 
tager det ikke meget længere tid 
at tage dertil. 
De fleste af os har været på en 
sviptur til Gøteborg, men få 
har nok alligevel virkelig mødt 
gøteborgere sådan rigtigt, måske 
stødt på dem på de hektiske 
handelsstrøg i byen og set dem 
som lidt anderledes folk med 
”en fremmedartet dialekt”. Det 
er lidt ærgerligt, at vi ikke har 
bedre kontakt til disse naboer, 
for jeg tror, der er meget, vi kun-
ne lære af hinanden og meget, vi 
kunne berige hinanden med.  
 
På studietur til Sverige 
Det var en del af baggrunden 
for, at 28 personer fra forskellige 
menighedsråd i stiftet, en god 
og ligelig blanding af præster og 
lægfolk, en tidlig morgen mødtes 
ved færgen i Frederikshavn og 
tog turen over til Gøteborg for 
at besøge og lære ”Svenska 
Kyrkan” at kende. Vi havde nok 
meget spredte og forskellige 
forventninger til, hvad der 
kunne komme ud af besøget, 
men de fleste havde jo hørt om 
dårlige svenske erfaringer med 
adskillelsen mellem kirke og stat. 
Turen var velforberedt. En lille 

gruppe på fire af stiftets præster 
havde gjort alle forberedelserne, 
og den blev finansieret af det 
mellemkirkelige stiftsudvalg, 
stiftets provster og nogle 
menighedsråd, herunder 
menighedsrådet i Hasseris 
sogn. Så alene derfor er det jo 
rimeligt, at vi rapporterer tilbage 
om, hvad vi fik ud af turen, og 
hvad vi som danskere kan lære 
på en studietur til Gøteborg. 
Vi besøgte allerførst provstiet i 
Gøteborg, som var vært ved et 
stort frokost og kaffebord, og 
hvor vi hørte tre foredrag om 
kirken i Gøteborg, men også 
lidt om svenskernes særlige 
nationalkarakter. Det var en 
rigtig god start på turen. 
De næste dage gik med et 
besøg og en gudstjeneste i 
domkirken, en guidet tur rundt 
i Göteborg, hvor vi bl.a. hørte 
om byens historie og om dens 
kirker, og så besøgte vi den 
danske kirke i Göteborg og en 
række sognemenigheder, hvor 
vi primært talte med en af 
stedets præster og vi fik først og 
fremmest et indtryk af en stor 
forskellighed. 
I et af sognene, Bergsjön, hørte 
vi om udfordringerne ved en 
befolkningssammensætning, der 
var kendetegnet ved, at under 20 
pct. er medlemmer af Svenska 
Kyrkan, og at der bor mennesker 
fra 142 lande i det lille sogn. 
I Sct.Johanneskirken, der 
ligger tæt på centrum, havde 
man indrettet den bageste 
del af kirken til cafe, hvor 
Stadsmissionen serverede 
morgenmad og aftensmåltider 
for byens hjemløse og andre 
trængende. 
Et tredje sogn, Lundby, var 
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et by-og oplandssogn, hvor 
stedets præst kunne fortælle 
om erfaringerne med at være et 
storpastorat, hvor dette havde 
givet mulighed for at sætte 
aktiviteter i gang, som der ikke 
tidligere havde været basis for. 
Man kunne nu jævnligt udgive et 
tema magasin og man forsøgte 
sig her med forskellige ny-
skabelser som fx ”drop-in dåb”. 
 
Den ændrede kirke-stat
relation i Sverige 
Et punkt, der gik igen i alle 
samtaler, var forholdet mellem 
kirke og stat. Vi spurgte ind til 
erfaringerne med adskillelsen 
mellem kirke og stat og med det 
store frafald af medlemmer, som 
vi havde hørt om. Vi blev hver 
gang korrigeret og fik i stedet en 
vurdering af konsekvenserne af 
”de ændrede relationer mellem 
kirke og stat”, som de kalder 
det. Hvor vi på forhånd havde 
hørt om de dårlige erfaringer 
med adskillelsen, fik vi et 
noget anderledes og langt mere 
nuanceret svar fra de præster, vi 
mødte. 
Når de svenske præster 
insisterede på at kalde reformen 
for ændringerne i kirke-stat 
relationen, begrundede de det 
med, at kirke og stat ikke havde 
vendt hinanden ryggen. Der er 
fortsat gode gensidige relationer, 
og man bruger hinanden, men 
Svenska Kyrkan har ikke mere 
nogen særstatus i forhold til 
andre kirkesamfund. I kirken var 
der tværtimod en stor lettelse at 
føle over den frihed, man havde 
opnået i forhold til tidligere, 
hvor staten tilsyneladende har 
haft en større indflydelse over 
kirken, og hvor kirken i højere 

grad end i Danmark havde 
spillet rollen som en offentlig 
myndighed. 
Andelen af medlemmer i Svenska 
Kyrkan, der har meldt sig ud, 
har været stigende og er noget 
højere end i Danmark. Ingen 
kunne dog se nogen direkte 
forbindelse mellem det og de 
ændrede relationer mellem 
kirke og stat. Det bedste bud på 
en forklaring var snarere som 
præsten i Lundby sogn så det, at 
processen var trukket i langdrag, 
og at der i forbindelse hermed 
var kastet så meget mudder, at 
mange i reaktion herpå tog sit 
gode tøj og gik. 
Erfaringerne fra ændringerne 
i kirke-stat relationen kan 
vi ikke overføre fra Sverige 
direkte til vore egne forhold. 
Udgangssituationen var simpelt 
hen helt anderledes, og vi kan 
vel kun sige, at når og hvis 
en sådan proces går i gang i 
Danmark, er det vigtigt at være 
forberedt og gå konstruktivt 
ind i debatten, så den kan 
gennemføres på værdig vis. 
 
Næste besøg? 
Turen til Göteborg var meget 
interessant og givende, og det 
er jo altid interessant at se, 
hvordan forholdene er andre 
steder, og se at man kan indrette 
sig anderledes. Det kunne være 
interessant, om en gruppe fra 
Göteborg kunne finde på at tage 
turen den anden vej. Der er 
ikke langt mellem Hasseris og 
Göteborg, og det vil jo heller 
ikke være en helt umulig tanke, 
at vi herfra arrangerede en 
sognetur over en lørdag – søndag 
og besøgte et sogn, der ligner 
Hasseris på den anden side.
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Lørdag den 6. juni
Kl. 11.00: Dåbsgudstjeneste * 
v/ Henriette Rosendal

Søndag den 7. juni
1. søndag efter trinitatis
Kl. 10.00: Højmesse 
v/ Henriette Rosendal

Søndag den 14. juni
2. søndag efter trinitatis
Kl. 10.00: Højmesse
v/ Agnete Brink

Søndag den 21. juni
3. søndag efter trinitatis
Kl. 10.00: Højmesse
v/ Mikael Byrial Jensen

Søndag den 28. juni
4. søndag efter trinitatis
Kl. 10.00: Højmesse
v/ Henriette Rosendal 

Søndag den 5. juli
5. søndag efter trinitatis
Kl. 10.00: Højmesse
v/ Jens Dammeyer 

Søndag den 12. juli
6. søndag efter trinitatis
Kl. 10.00: Højmesse
v/ Jens Dammeyer

Søndag den 19. juli
7. søndag efter trinitatis
Kl. 10.00: Højmesse
v/ Torben Winkler

Søndag den 26. juli
8. søndag efter trinitatis
Kl. 10.00: Højmesse
v/ Agnete Brink

Søndag den 2. august
9. søndag efter trinitatis
Kl. 10.00: Højmesse
v/ Mikael Byrial Jensen

Søndag den 9. august
10. søndag efter trinitatis
Kl. 10.00: Højmesse
v/Agnete Brink 

Lørdag den 15. august
Kl. 11.00: Dåbsgudstjeneste * 
v/ Henriette Rosendal

Søndag den 16. august
11. søndag efter trinitatis
Kl. 10.00: Højmesse
v/ Henriette Rosendal

Søndag den 23. august
12. søndag efter trinitatis
Kl. 10.00: Højmesse
v/ Mikael Byrial Jensen

Søndag den 30. august
13. søndag efter trinitatis
Kl. 10.00: Højmesse
v/ Agnete Brink

Lørdag den 5. september
Kl. 11.00: Dåbsgudstjeneste *
v/ Jens Dammeyer

Søndag den 6. september
14. søndag efter trinitatis
Kl. 10.00: Højmesse
v/ Jens Dammeyer

* Såfremt der er tilmeldt dåb.

I efteråret er der særlige dåbsgudstjenester
på følgende datoer:

Lørdag den 3. oktober kl. 11.00 v/ Henriette Rosendal.
Lørdag den 7. november kl. 11.00 v/ Jens Dammeyer.
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Hasseris Kirke skal have udskiftet taget på nordsiden af kirken. 
Det store arbejde forventes færdigt den 3. juli.
Pladsen omkring kirken vil i denne perionde være fyldt med 
stilladser, containere og arbejdsvogne.
Da arbejdet ikke betyder ændringer indvendigt i kirkerummet 
vil alle kirkelige handlinger fortsætte uændret i byggeperioden.

Taget skal skiftes
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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.

Grundlovsdag, fredag den 5. juni:

Halvdags Sommerudflugt
til Kulturhuset Blokhus i Hune

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

Vi kører fra kirken kl. 12.30 til Kulturhuset i Hune, hvor vi skal se på træ- og sandskulpturer.
Tilstede vil være John Andersen, der vil give os et lille foredrag om det hele.
Derefter kører vi en smuk tur til Slettestrand, hvor kaffe/the med hjemmebagte boller, kringle og lag-
kage nydes på Sanden Bjerggaard, hvorfra der er udsigt over Vesterhavet.
Vi forventer at være hjemme ca. kl. 18.00.

Pris kr. 125,- betales ved tilmelding.

PS! Tilmelding til udflugten skete ved mødet 6. maj, som skrevet i sidste sogneblad. Er der flere 
pladser, når dette blad udkommer, kan man ringe til kirkens kontor.

I juli og august måned er der sommerferie.

10



11

Koncerter i
Hasseris Kirke

12. august, onsdag, kl. 19.30, Hasseris Kirke.
Margrete Grarup, vokal. Mads Vinding, bas. Carsten Dahl, flygel.
Koncert ifbm. Den Blå Festival, bl.a. med nye sange af Margrete Grarup.

28. august, fredag, kl. 19.30, Hasseris Kirke.
Musik fra Barokken 
Trio Musica Mentis (Sindets Musik) er resultatet af et længerevarende samarbejde imellem de hollandske søstre 
Judith og Tineke Steenbrink og danske Jens Astrup. En fælles passion for barokmusikkens udtryksformer samt for 
instrumenterne fra den tid har flere gange gennem de seneste 10 år bragt dem sammen.
Judith Steenbrink, barokviolin - er udover sit arbejde som koncertmester i Holland Baroque Society aktiv i ensem-
bler som Les Talens Lyriques, B`rock, Tafelmusik og The Amsterdam Baroque Orchestra. I Danmark spiller hun ofte 
med BaroqueAros.
Tineke Steenbrink , cembalo - underviser i cembalo på konservatoriet i Amsterdam. Herudover spiller hun i 
fremtrædende ensembler som Cappella Amsterdam, Concerto Köln, Vocal Consort Berlin, Akademie für Alte Musik 
Berlin og Holland Baroque Society.
Jens Astrup tog i 2001 initiativ til dannelsen af Ensemble Zimmermann, som han frem til 2006 var koncertmester i. 
Fra 2011 koncertmester i BaroqueAros. Desuden et virke i bl.a. Concerto Copenhagen og Holland Baroque Society.  

Programmet byder på både tungsindig, glædesfyldt, indadvendt og løssluppen musik af Corelli, Couperin, Leclair, 
Händel, Locatelli og Bach/Goldberg.

Der er gratis adgang.
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Hver onsdag eftermiddag mødes 
en flok livlige børn sammen med 
deres forældre i Hasseris kirke, 
hvor vi synger, danser og leger 
sammen.

Legestuesalmesang

”Vi er rigtig glade for den 
Musikalske legestue, og nyder at 
lege med sangen som centrum. 
Vi er ikke så musikalske i 
familien som vi gerne vil, så det 
er skønt at kunne give Christian 
en oplevelse af sang og musik 
en gang om ugen. Lene er rigtig 
god til at finde på små lege 
og oplevelser og har en god 
indgangsvinkel til alle børnene.”

Kristina,
mor til Christian 2 ½ år

Musiktilbuddet er for dagpleje/
vuggestuebørn, så de er alle i 
alderen 1 – 2 ½ år.

Omdrejningspunktet for 
musikken er salmer fra den 
danske salmebog og det er en 
fantastisk måde at kunne give 
den danske sangskat videre til de 
næste generationer.

Oftest er det første vers vi 
gentager igen og igen. På den 
måde lærer både børn og 
forældre melodien, og så er 
det ikke nødvendigt at bruge 

Af
musikpædagog
Lene Forup

12
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Legestuesalmesang
”synge i dag?
det er jeg glad for”

                    Sophia 2 år

salmebøger eller tekstark.
Mange af salmerne egner 
sig glimrende til musikalske 
aktiviteter.

F.eks. flyver vi rundt i kirken med 
farvestrålende chiffontørklæder 
til ”nu vågne alle Guds fugle 
små”, laver fagter til ”lysets 
engel går med glans”, ligger 
under en stor faldskærm, mens 
vi synger ”spænd over os dit 
himmelsejl”, rasler med rasleæg 
til ”du som gi’r os liv og gør os 
glade” og slapper af til ”fred 
hviler over land og by”, mens 

der bliver viftet med en stor 
kinesisk vifte.

Udover salmerne synger vi sange 
der egner sig godt til aktiviteter 
med ærteposer og rasleæg eller 
til en dans i rundkreds.

Børn i den alder er også altid 
meget glade for dyr, så vi har 
også tøjdyr, der hver har sin 
egen sang med fagter til: en ko, 
en gris, en frø, en giraf og ikke 
mindst et lille får ”Futte”, der 
altid skal sige ”HEJ” og ”FARVEL” 
til alle børnene.
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Har du lyst til at møde 
mennesker på tværs af kulturer 
og nationaliteter?
Har du lyst til at invitere én 
eller måske et par udenlandske 
studerende på middag?
Har du lyst til at være en del af 
et nyt spændende initiativ fra 
folkekirken i Aalborg?

Så tilmeld dig som middagsvært 
på nedenstående mail-adresse 
(skriv gerne, hvor mange 
studerende du vil invitere på 
middag). 

Du forpligter dig ikke til andet 

Dine with a Dane
– Middagsværter søges!

end denne ene middag - og 
hvem ved: måske bliver det så 
interessant et møde for begge 
parter, at I får lyst til at ses 
igen? Det kræver ingen særlige 
forudsætninger at være vært – 
dog er det en fordel, hvis du kan 
lidt engelsk.

Sognene i Budolfi provsti og 
Studenterpræsterne vil med 
dette nye fælles initiativ: ’Dine 
with a Dane’ gerne skabe kontakt 
mellem danske værter og 
internationale studerende, som 
har lyst til at besøge et dansk 
hjem.

Yderligere oplysninger og 
tilmelding ved henvendelse til 
studenterpræsterne: Christen 
Staghøj Sinding og Hanne Dahl, 
praesten@adm.aau.dk ,
Tlf.: 99 40 90 96

Efter tilmelding vil du blive 
kontaktet om den praktiske 
tilrettelæggelse af besøget hos 
dig. Det forventes, at du kan 
invitere på middag i løbet af 
september-oktober.
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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.)
Torsdage: 15.15-16.50

Ungdomskor (fra 6. kl.)
Torsdage: 17.45-19.45

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 26. august 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 

Vi holder sommerferie i
juni, juli og august.

For yderligere oplysning kontakt:
Karen Krarup på tlf. 98 16 69 94
eller Solveig Asmussen på tlf. 98 79 00 11

Sogneindsamlingen 2015
Deltagerne, fra Hasseris sogn, som sam-
lede ind til Folkekirkens Nødhjælp i 
forbindelse med landsindsamlingen den 
8. marts, indsamlede tilsammen 41.533,- 
kroner.
Ole Lerup, som er indsamlingsleder 
for Hasseris sogn, takker hermed alle 
bidragsydere og især alle I som brugte en 
søndag eftermiddag på at indsamle dette 
flotte resultat.
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