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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
Præster:
Sognepræst Agnete Brink (Kbf)
Lindskovvej 40
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 Mikael Byrial Jensen
Træffes på telefon 25 21 19 56 undt. mandag.
E-mail: mibj@km.dk
Sognepræst Inge Thomsen
Træffes på telefon 23 10 09 70 undt. mandag.
E-mail: inth@km.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:
Jesper Tølbøll Mortensen, tlf.: 40 11 33 37
Anne Marie Jensen, tlf.: 41 18 28 94
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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Praktiske oplysninger
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 kirkekontoret 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 begravelsestidspunkt er fastsat,
aftales forløbet, herunder salmer, med
præsten.
Alle medlemmer af folkekirken har ret til
at blive begravet/bisat fra deres sognekirke.

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

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,
Agnete Brink og Søren Ohlsen.
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 35.
Deadline for tekst/fotos er 18. juli.
Tryk: Øko-Tryk, Skjern.
Hvis sognebladet udebliver:
Kontakt Hasseris Kirkes kontor 96 34 65 00.
Sognebladet kan også læses på kirkens
hjemmeside: www.hasseriskirke.dk

Hvornår er nok nok?
Om Martin Luthers aktualitet anno 2017

Af
Inge Thomsen
Den 31. oktober er det 500 år siden,
Martin Luther slog sine 95 teser mod
afladshandlen op på kirkedøren i
Wittenberg. En handling, der blev
starten på reformationen.
Forinden havde Luther gennemlevet
en lang personlig troskrise. Et af de
spørgsmål, der nagede og pinte ham,
var: Hvordan får jeg en nådig Gud?
Luther havde den overbevisning,
at det måtte bero på ham selv, om
han var god nok i Guds øjne. Trods
ihærdige anstrengelser var det dog,
som om det aldrig var nok. At han
aldrig kunne blive god nok til Guds
kærlighed og accept.
I den forstand var Luther et meget
moderne menneske. For også i dag
kæmper vi med frygten for ikke at
slå til. Måske tumler vi idag ikke så
meget med spørgsmålet om, hvordan
vi får en nådig Gud. Men vi spørger:
Hvordan bliver jeg god nok?
Stress og udbrændthed er udbredte
lidelser. Og det skyldes ikke mindst
tidens præstationskultur. Hvor vi er,
hvad vi udretter og uafladeligt skal
gøre os fortjent. Der er i vores tid
et kolossalt fokus på den enkelte og
vores individuelle ansvar. Det gælder
alt fra uddannelse og karriere, til
helbred, parforhold og økonomi. Og
går det os ikke godt, så er det nok
vores egen skyld.
Hver især klatrer vi ensomt op ad
præstationsstigen. Men det er uhyre
trættende altid at skulle præstere
noget, altid at være på overarbejde
i sit liv og aldrig bare kunne hvile i
at være den, man er. Ja, for hvornår
er nok nok?

Når der er grund til at fejre
reformationen, så er det dog ikke
pga. ligheden mellem Luthers og vor
tids kamp for at blive god nok. For
Luther kom forandringen ikke, fordi
han efter lang tids anstrengelser
endelig følte, at nu havde han
fortjent frelsen og Guds accept.
Når vi stadig kan inspireres af
Luther, er det derimod, fordi han
efter sin kamp fandt frem til en helt
ny forståelse af, hvad kristendom er.
Ved intense bibelstudier blev det
klart for ham, at det ikke er vores
præstationer, der kvalificerer os
til at være her, men derimod det,
Gud har gjort og stadig gør for os.
Luther kaldte det ”retfærdiggørelse
af tro”. Vi frelses af Guds nåde. Og
den er ikke resultat af en individuel
præstation, men nåden er en ren
gave. Den er ”gratis” (det latinske
ord for nåde).
Nu afdøde biskop Jan Lindhardt har
sammenfattet Luthers indsigt på
følgende måde: ”Gud har vi i ryggen
og ikke på nakken”.

Og i den tro ligger der en enorm
befrielse fra hele tiden at skulle
gøre sig fortjent. Vi kan i stedet
hvile i, at Gud accepterer os og vil
os. Vi er noget og nogen, forud for
det vi præsterer. Ja, et menneske er
først og fremmest det, som det får.
Og inspirationen fra Luther rækker
videre. For når vi i forhold til Gud er
fritaget for ethvert præstationspres,
så kan vi i stedet rette energien
udad mod vore medmennesker
og verden omkring os for der at
yde vort ypperste. Og nu ikke
længere for Guds, men for vort
medmenneskes skyld. Vi er sat frie
til at gøre det gode uden tanke på
belønning.
Luther sagde bl.a. ”Gud har ikke
noget at bruge dine gode gerninger
til. Det har din fattige næste
derimod”.
Hold øje med arrangementer i
Hasseris Kirke og på jubilæets egen
hjemmeside: http://luther2017.dk/
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Gudstjenesteliste

Lørdag den 3. juni
kl.11.00: Dåbsgudstjeneste*
Inge Thomsen
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Søndag den 4. juni
Pinsedag
kl.10.00: Højmesse
Inge Thomsen
Mandag den 5. juni
2. pinsedag
kl.11.00: Pinse på Gammeltorv
Søndag den 11. juni
Trinitatis søndag
kl.10.00: Højmesse
Mikael Byrial Jensen
Søndag den 18. juni
1. søndag efter trinitatis
kl.10.00: Højmesse
Henriette Rosendal
Tirsdag den 20. juni
Minikonfirmandafslutning,
Stolpedalsskolen
kl.16.30
Søndag den 25. juni
2. søndag efter trinitatis
kl.10.00: Højmesse
Agnete Brink

Søndag den 6. august
8. søndag efter trinitatis
kl.10.00: Højmesse
Agnete Brink
Søndag den 13. august
9. søndag efter trinitatis
kl.10.00: Højmesse
Mikael Byrial Jensen
Søndag den 20. august
10. søndag efter trinitatis
kl.10.00: Højmesse
Inge Thomsen
Tirsdag den 22. august
kl.19.00: Konfirmandindskrivningsgudstjeneste
Stolpedalsskolen
Onsdag den 23. august
kl.11.00: Konfirmandindskrivningsgudstjeneste
Gl. Hasseris Skole
Søndag den 27. august
11. søndag efter trinitatis
kl.10.00: Højmesse
Henriette Rosendal
Lørdagd den 2. septeber
kl.11.00: Dåbsgudstjeneste*
Inge Thomsen

Søndag den 2. juli
3. søndag efter trinitatis
kl.10.00: Højmesse
Henriette Rosendal

Søndag den 3. september
12. søndag efter trinitatis
kl.10.00: Højmesse
Inge Thomsen

Søndag den 9. juli
4. søndag efter trinitatis
kl.10.00: Højmesse
Inge Thomsen

* Såfremt der er tilmeldt dåb.

Søndag den 16. juli
5. søndag efter trinitatis
kl.10.00: Højmesse
Inge Thomsen
Søndag den 23. juli
6. søndag efter trinitatis
kl.10.00: Højmesse
Inge Thomsen
Søndag den 30. juli
7. søndag efter trinitatis
kl.10.00 Højmesse
Mikael Byrial Jensen

Gudstjenester
på plejehjem
Otiumgården:
Torsdag den 15. juni kl. 14.00
Agnete Brink
Torsdag den 17. august kl. 14.00
Agnete Brink
Thulebakken:
Tirsdag den 20. juni kl. 10.00
Mikael Byrial Jensen

”FÆLLES LIV OG FÆLLES MAD”
“Fælles liv og fælles mad”

FRILUFTSGUDSTJENESTE

FRILUFTSGUDSTJENESTE
2. 2.
PINSEDAG
D.5.5.juni
JUNI
KL. 11
pinsedag den
kl. 11.00
Gl.Torv
i Aalborg
GL.påTORV
I AALBORG

Vi fejrer
pinsen, reformationen
reformationen og og
Vi fejrer
pinsen,
grundlovsdagen
grundlovsdagen
- Sognepræst Hanne Dahl og baptistpræst Henrik Holmgaard prædiker

Nordvestjysk
Band spiller, og kirkernes
kor synger
Sognepræst- Hanne
DahlBrass
og baptistpræst
Henrik Holmgaard
prædike
- Aktiviteter for børn

- Nordvestjysk Brass Band spiller, og kirkernes kor synger
- Indsamling til Blå Kors’ lokale arbejde

- Aktiviteter for børn

- Indsamling til Blå Kors´ lokale arbejde

Derefter serverer Verdenskøkkenet snacks fra
_______________________________________________
alverdens lande for 20 kr. (Øl og vand kan købes)

Derefter serverer Verdenskøkkenet snacks fra
Arr.: folkekirkerne og frikirkerne i Aalborg
alverdens lande for 20 kr. (Øl og vand kan købes)
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K o n ta k t k l u b b e n

Sommerudflugt - onsdag den 7. juni
Turen går i år til barokslottet Clausholm, hvor der er rundvisning. Clausholm er ramme omkring danmarkshistoriens måske mest romantiske eventyr, hvor den vildt forelskede Frederik IV bortfører og ægter
den kun 18 år gamle grevedatter Anna Sophie og gør hende til dronning.
Det bliver en heldagsudflugt, som starter fra Hasseris Kirke kl. 10.00 med hjemkomst ca. kl. 18.00.
Oplev sale og værelser hvor begivenhederne fandt sted, og mærk stemningen fra 1700 tallet i Clausholm
Slots gamle kongegemakker.
Vi skal spise et hyggeligt sted på Randers kanten og drikke kaffe m.v. et andet sted.
Der er ikke flere pladser tilbage.
Der er ikke kontaktklub i juli og august. Næste arrangement er onsdag den 6. september kl. 14.30

Dine with a Dane

Har du lyst til - en aften i efteråret, som du selv vælger - at være vært for én eller flere af de nye internationale studerende som kommer til Aalborg i august/september?
Sognene i Budolfi provsti og studenterpræsterne vil med initiativet: ’Dine with a Dane’ gerne skabe kontakt mellem danske værter og internationale studerende, som har lyst til at besøge et dansk hjem. Det
kræver ingen særlige forudsætninger at være vært – dog er det en fordel, hvis du kan lidt engelsk.
Yderligere oplysninger og tilmelding ved henvendelse til studenterpræst Christen Staghøj Sinding,
praesten@adm.aau.dk, tlf. 99 40 90 96.
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Aktiviteter i Hasseris Kirke
Babysalmesang
Nyt hold - se på kirkens hjemmeside.
ved Lene Forup

”Kom og syng med”

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

Har du lyst til at synge og til socialt samvær, så kom og syng med i Hasseris Kirkes
lille sal onsdage kl. 14.30

Spire- og børnekor (3.-6. kl.)
Kontakt Heidi Bisgaard, tlf. 26 39 09 26.
Ungdomskor (fra 6. kl.)
Torsdage: Kl.17.30-20.15

Vi holder sommerferie i
juli og august.
For yderligere oplysning kontakt:
Solveig Asmussen på tlf. 98 79 00 11

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:
Datoer for menighedsrådsmøder kan ses på kirkens hjemmeside.
Menighedsrådsmøder er offentlige.

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

Pilgrimsvandring
ved midsommer
Pilgrimsvandring i en moderne tydning samler en
bred vifte af interesser fra natur, over motion, til
historie, og det religiøse.
At vandre minder om livet som en vej, hvor det er
vigtigt med mål og retning, men også at være til
stede undervejs.

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

Vel mødt til en aftenvandring

tirsdag den 27. juni kl. 17.00 – 20.30
Vi begynder med en kort pilgrimsandagt i Hasseris
Kirke, hvorefter vi bevæger os ud i midsommeren.
Ruten går over Sdr. Kirkegård til Margrethekirken
og videre til Klokkestablen og Rotunden.
Vel hjemme ved udgangspunktet spiser vi et let
måltid sammen.
Medbring gerne vand og frugt til vandringen!

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

For nærmere info.:
sp. Inge Thomsen, tlf. 23 10 09 70, inth@km.dk
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PETER HALLDORF
forkynder og retræteleder

Nordjysk kirkedag 10. juni kl. 10-16
To foredrag om Helligånd og bøn
“Helligånden i vort personlige liv”
“Bøn i ånden - den kontemplative
og karismatiske bønnevej”
Musikalsk indslag ved Lise Hjørne, sopran,
og Anne Kristine Clausen, klaver

Sted: Folkekirkens Hus
i Aalborg
Pris: 100,- kr.
inkl. frokost og kaffe
Arrangør: Nordjysk Kirkedag
Tilmelding: Lars M. Jensen
lars.m.jens@gmail.com
Info: Helle Rosenkvist
Tlf. 21 19 94 76

Midsommerfest
Det er efterhånden blevet en tradition,
at FDF afholder Sankt Hans arrangement
på plænen ved det gamle Pumpehus på
Rugbybanen.
Den 23. juni, altså Sankt Hans aften, falder i år på en fredag, og arrangementet
begynder kl.19.00.
Bålet tændes kl. 20.00 og der er sang og
musik. Sognepræst Inge Thomsen holder
båltalen.
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