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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 21.
Deadline for tekst/fotos er 17. april.
Tryk: Øko-Tryk, Skjern.

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

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

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 kirkekonto-
ret 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 sogne-
kirke.

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.

Kordegn:
Helle Aaen Jensen
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

Praktiske oplysninger
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”Slægt skal følge slægters gang”, 
skriver Ingemann. Jeg er ikke 
helt sikker på, at han mente, 
at man skal følge i sine børns 
spor, men jeg går altså i Has-
seris Kirke, fordi vores børn gør. 
De går på Stolpedalsskolen og 
er gennem minikonfirmand og 
konfirmationsforberedelse knyt-
tet til Hasseris Kirke, selv om vi 
egentlig hører til et andet sogn. 
Vores to døtre er også glade 
medlemmer af hhv. børne- og
ungdomskoret. De får en fantas-
tisk musikalsk og kirkelig op-
dragelse hos Heidi og Marianne 
og mange gode oplevelser med 
de andre korister.  
Jeg går i kirke, fordi jeg er 
opdraget til, at det er noget, 
man gør. Min mor kommer fra 
en grundtvigsk bondeslægt, hvor 
man tog på højskole, til gym-
nastik og i kirke. Man gjorde det 
for sin egen skyld, men også for 
efter bedste evne at tage vare på 
det fælles liv i samfundet. Man 
passede sin bænkepligt i kirken, 
for hvis man ikke gjorde det, så 
ville der intet fællesskab være - 
og heller ikke nogen kirke. Kirken 
er ”bygget af levende stene”, 
som Grundtvig skriver. Så nogle 
søndage, hvor morgenkaffen og 
søndagsavisen trækker, så går 
jeg altså i kirke for at passe min 
bænkepligt.
Det var de mere prosaiske grunde 
til, at jeg går i Hasseris Kirke, 
men det er kun halvdelen af 
historien. Den anden halvdel er, 
at når jeg er kommet hen på min 
kirkebænk, så oplever jeg altid 
at blive beriget og hjulpet på 
vej. 
Jeg føler mig hjemme i kirken. 
Da jeg flyttede hjemmefra for 22 

år siden, efterlod jeg mine rød-
der i Thy. Jeg var glad for Aarhus 
i de år, jeg boede der, og jeg har 
de sidste 10 år øvet mig i at blive 
aalborgenser. Alligevel har jeg et 
tabt paradis i Thy. Jeg oplever, 
at jeg bl.a. ved at gå til guds-
tjeneste kan skabe forbindelse til 
mine rødder. Jeg elsker liturgien 
med de mange fantastiske salmer 
og de bønner og velsignelser, der 
er ens hver eneste søndag. Orde-
ne klinger med i min hverdag, 
og de skaber en rød tråd i mit 
liv, der forbinder mig med mit 
paradis. 
Jeg går i kirke, fordi gudstjenest-
en fungerer som ”et helle midt i 
larmen”, som der står i en salme 
af Lars Busk Sørensen.  Kirken er 
et sted jeg kan komme og være 
stille og passiv. Her har jeg lov at 
være trist, glad, taknemmelig, 
sorgfuld eller træt af mig selv – 
og det hele på en gang. Jeg skal 
ikke præstere noget, men tage 
imod. 
I romanen Syv aldres galskab af 
Svend Aage Madsen optræder 
en person, der rammes af den 
forbandelse, at han kun kan leve 
så længe, han spiller musik. I 
starten må han sidde ved klaver-
et hele tiden for at holde sig selv 
i live, men han udvikler melodier 
med lange pauser og kan efter-
hånden leve et helt almindeligt 
liv, hvis han blot engang imellem 
kommer tilbage til sit klaver og 
får slået den næste tone an. Jeg 
tænker, at kirken er mit klaver. 
Jeg kommer og får slået en tone 
an, som kan klinge i baggrunden 
i mit hverdagsliv. Jeg går altid 
fra Hasseris Kirke med fornyet 
livsmod og noget vigtigt at tænke 
over.

Af Tinne Serup 
Bertelsen

Derfor går jeg i
Hasseris Kirke
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Der er en gysen forbundet med gryet.
Overgangen mellem natten og dagen.
Det er dér, de lykkeligt forelskede sover ind med 
hemmelighedsfulde smil, på det tidspunkt fødes 
flest børn, og i gryet, når vi er søvnløse og plagede 
udkæmper vi de drabeligste slag med dæmonerne.
Og på intet tidspunkt dør flere end i overgangen 
mellem natten og dagen.
I gryet kæmper livets kræfter med dødens kræfter.
I én af beretningerne om påskemorgen, står kvin-
derne op, med sørgende hjerter og fortvivlede 
sind, går de derhen, hvor den døde er.
Jesus der, medens han levede, havde fyldt deres liv 
med håb og forventning. Af det er nu kun en grav. 
Tomhed, tavshed og bristede forhåbninger. Uigen-
kaldelighed.
Da sker det!
Jorden skælver, himlen åbnes og Herrens engel sti-
ger ned og vælter stenen fra graven.
”Se” Han er ikke her, han er opstået”!
Frygt og dødelig rædsel er den første reaktion vi 
hører om og hvordan skulle det også være ander-
ledes når den strengeste og mest ubønhørlige af 
alle livets love brydes, nemlig dødens.
Liget er væk, der er en tom grav og et sendebud 
fra Gud: ”Skynd jer hen og sig til hans disciple, at 
han er opstået fra de døde.”
Det er det vi hører til påske, at en opstandelse har 
fundet sted.
Og spørgsmålet er selvfølgelig; hvordan er det lige, 
man forholder sig til det, når det hører til én af de 
ting vi ikke kan erfare eller opleve, der er ingen 
fysisk døde, der bliver levende igen i vores verden. 
Det er hvad vi alle smerteligt erfarer.
Så hvordan bliver opstandelsens virkelighed og 
betydning levende for os, der lever i og er bundet 
af en verden, hvor død og sorg er uomgængelige 
realiteter.
Martin A. Hansens novelle ”Påskeklokken”. I den 
fortælles der om den unge andenlærers kone. Hun 
er gravid. Påskemorgen sidder hun i kirken og lyt-
ter til evangeliet og prædikenen.
Og Martin A. Hansen skriver sådan her: 
”Opstandelse! Hun tør ikke fuldt ud tænke, hvad 
det ord betyder. Det får ligesom jorden til at gynge 
under hende, Mor og far I også?”
Det er altså, medens hun sidder der, at det bliver 
virkeligt for hende, at opstandelse ikke kan forstås 

eller forklares. Men samtidig bliver det også klart 
for hende, i et glimt eller et gys, at der sker op-
standelser hver dag, at det barn hun bærer er en 
slags opstandelse.
Det den unge kvinde i Martin A. Hansens novelle 
forstår her i kirken påskemorgen, er, at opstan-
delse gælder mere end de døde.
Og hun forlader kirken og går ud på kirkegården 
med en klar fornemmelse af opstandelsens virke-
lighed.
Og da hun kommer derud er der lige sket en op-
standelse.
Det erfarer hun, da hun møder kirkeværgen.
Han går aldrig til gudstjeneste, han er ateist.
Da hun fortæller ham om det barn hun skal have 
og spørger til hans, viser han hende den grav, hvor 
hans dreng der blev 8 år ligger. Og han fortæller, 
at han om morge-nen tidligt, da der blev kimet fra 
tårnet så drengen.
Men han skynder sig så at sige : ”Så sagde man jo 
til sig selv, at det måtte være en anden. Eller en 
skygge, øjenforblændelse naturligvis.”
”det tror jeg ikke”, siger hun
”mener De, at det virkelig….”
”Så han glad ud, spørger hun”
”han hoppede i Paradis her. Fuldstændig som jeg 
husker dengang”
”Så var det ham, siger hun”
”Ja jeg ved ikke…”
”Jo” siger hun

Af
Agnete Brink
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Som kvinderne ved graven, da de havde hørt bud-
skabet, går også denne unge kvinde i Martin A. 
Hansens novelle ud og bekræfter opstandelsens 
virkelighed. Med frygt og stor glæde.
Som englen væltede stenen fra graven har det ord 
hun hørte i kirken væltet forståelsestvang, skepsis 
og tvivl fra hendes hjerte, så hun kan bringe op-
standelsens livgivende lys til et lukket og sørgende 
menneske.
Så det blev påske for ham.
Han som havde erfaret det vi alle kommer til før 
eller siden, at en af dem vi elsker dør, og i sidste 
ende os selv, erfaret bevægelse fra liv til død.
Den unge kvinde erfarede den morgen den mod-
satte bevægelse, nemlig bevægelsen fra død til 
liv. Og hun kom til at tro det, som kvinderne ved 
graven var de første, der så og troede. Og det hun 
kom til at tro var ikke hvad begivenheden opstan-
delse betyder, men hun kom til at tro på det, som 
den kan betyde for os, der bor i verden, nemlig at 
den korsfæstede og opstandne er vedvarende til 
stede i vores verden og vore liv og dermed virker 
op-standelse i vores liv.
Det der, synes jeg, gør Martin A. Hansens novelle 
fin er, at den fortæller om hvad påskebudskabet 
kan betyde for det bedrøvede og sørgende men-
neske. Det menneske, der har mistet det uerstat-
telige, så al tro, håb og kærlighed brydes ned. Og 
fortvivlelsen over at barnet er forsvundet i tom-
hed, mørkhed og meningsløshed lægger alt øde.

Påskebudskabet er, at det er drengen ikke, han er 
bevaret hos Gud.
Samtidig beskriver han også den unge gravide kvin-
des glæde over at opleve sin graviditet, ikke bare 
som noget naturligt, men også som et under, som 
en opstandelse, som lysende nyt liv.
Den vellykkede fødsel er en kropslig sanselig ople-
velse af, at man tog fejl, det endte ikke med død, 
men med liv.
I glimt at kunne tro på opstandelse – og det kan vi 
kun i glimt, det er aldrig en tilstand - det er jo at 
miste grebet og kontrollen over sig selv. Man gav 
slip på sig selv og oplevede, at denne given slip 
ikke betød død, men liv.
Påskebudskabet, opstandelsesbudskabet betyder 
ikke, at vi bliver fri for verden og heldigvis for 
det, så grum og mærkelig den end kan tage sig 
ud, pragtfuld er den jo også. Nej vi bliver fri for 
os selv, fri for den begrænsning, der ligger i kun at 
stole på det vi selv kan erfare og opleve, og deri 
erkende, at vi tog fejl, det ender ikke med død, 
det ender med liv.
Overraskelsen over, at der kom én og gav, at Gud 
virkelig viste sig i Jesus for at kunne møde vores 
glæde, vores lidelse og vore tvivl. For at fortælle 
os, at han ikke bare er herre over livet, men også i 
døden.
Det er det vi står overfor til påske. Det kan vi ikke 
få hænderne i og magt over. Det kan vi ikke røre, 
men det kan berøre os, som det berørte den sør-
gende kirkeværge og den unge kvinde i Martin A. 
Hansens novelle.
At blive berørt af opstandelsens virkelighed er at 
blive rykket ud af sig selv og på plads i Guds virke-
lighed, i hans store fortælling med verden og os i 
den.
I glimt at kunne tro på den opstandne Kristus er at 
møde den som vi aldrig kan gøre til genstand for 
vores magt og vilje, men til hvem du og jeg kan 
komme og sige: her er mit liv, gør det til et med 
dit, så jeg ved at det ikke ender med død men med 
liv, både i livet og efter døden.
Det sker i bevægelsen fra Langfredags mørke til 
Påskemorgens lys.
Det ender ikke med død, det ender med liv!

Glædelig Påske
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Lørdag den 5. marts 
kl. 11.00: Dåbsgudstjeneste *  
v/ Agnete Brink 

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

Søndag den 13. marts 
Mariæ bebudelses dag
kl. 10.00: Højmesse 
v/ Henriette Rosendal

Onsdag den 16. marts 
kl. 16.15: Kirke for småfolk 
v/ Henriette Rosendal

Torsdag den 17. marts 
Ældregudstjeneste 
kl. 13.30: Gudstjeneste 
v/ Henriette Rosendal

Søndag den 20. marts 
Palmesøndag 
kl. 10.00: Højmesse 
v/ Agnete Brink

Torsdag den 24. marts 
Skærtorsdag 
kl. 19.00: Gudstjeneste 
v/ Henriette Rosendal

Fredag den 25. marts 
Langfredag 
kl. 10.00: Højmesse 
v/ Henriette Rosendal

Lørdag den 26. marts 
Påskelørdag
kl. 17.00: Musikandagt
v/ Mikael Byrial Jensen

Søndag den 27. marts 
Påskedag 
kl. 10.00: Højmesse 
v/ Mikael Byrial Jensen

Mandag den 28. marts 
Anden påskedag 
kl. 10.00: Højmesse
v/ Christian Meidahl

Lørdag den 2. april 
kl. 11.00: Dåbsgudstjeneste * 
v/ Agnete Brink

Søndag den 3. april 
1. s. e. påske 
kl. 10.00: Højmesse 
v/ Agnete Brink

Lørdag den 9. april 
Konfirmation
Stolpedalsskolen 7. C 
kl. 09.00: Konfirmation 
v/ Agnete Brink

Lørdag den 9. april 
Konfirmation
Stolpedalsskolen,
Aktivklassen 
kl. 11.00 

Søndag den 10. april 
2.s.e. påske 
Konfirmation
Stolpedalsskole 7. A og 7. B 
kl 9.00 og kl. 11.00 
v/ Mikael Byrial Jensen

Lørdag den 16. april 
Konfirmation
Gl. Hasseris Skole 7. C 
kl. 10.00 
v/ Christian Meidahl

Søndag den 17. april 
3.s.e. påske 
Konfirmation
Gl. Hasseris Skole 7. A og 7. B 
kl 9.00 og kl. 11.00 
v/ Henriette Rosendal

Fredag den 22. april 
Bededag 
kl.10.00: Højmesse 
v/ Christian Meidahl

Søndag den 24. april 
4.s.e. påske 
kl. 10.00: Højmesse 
v/ Agnete Brink

Onsdag den 27. april
kl. 16.15: Kirke for småfolk
v/ Henriette Rosendal 
 
Lørdag den 30. april 
kl. 11.00: Dåbsgudstjeneste * 
v/ Henriette Rosendal 

Søndag den 1. maj 
5.s.e. påske 
kl. 10.00: Højmesse 
v/ Henriette Rosendal 
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Torsdag den 5. maj 
Kristi himmelfarts dag 
kl. 10.00: Højmesse 
v/ Mikael Byrial Jensen 
 
Søndag den 8. maj 
6. s.e. påske 
kl. 10.00: Højmesse 
v/ Christian Meidahl

Søndag den 15. maj 
Pinsedag 
kl. 10.00: Højmesse 
v/ Agnete Brink

Mandag den 16. maj 
Anden pinsedag 
kl. 11.00: Friluftsgudstjeneste 
Pinsegudstjeneste
på Gammeltorv

Søndag den 22. maj 
Trinitatis søndag 
kl. 10.00: Højmesse 
v/ Henriette Rosendal 
 
Søndag den 29. maj 
1. s.e. trin 
kl. 10.00: Højmesse 
v/ Christian Meidahl

Lørdag den 4. juni 
kl. 11.00: Dåbsgudstjeneste *
v/ Agnete Brink

Søndag den 5. juni 
2.s.e.trin 
kl. 10.00: Højmesse 
v/ Agnete Brink

* Såfremt der er tilmeldt dåb

Pinsegudstjenestepå Gammeltorv - Mandag den 16. maj kl. 11.002. pinsedag rykker vi traditionen tro gudstjenesten ud i det fri.Vi inviterer derfor alle i vores sogn med ind på Gammel Torv.Efter gudstjenesten er der fælles kirkekaffe og kage.I tilfælde af dårligt vejr flyttes gudstjenesten ind i Budolfi Kirke.Kom og vær med til en anderledes pinsegudstjeneste.

Pilgrims-
vandring
i Aalborg
2. påskedag,
mandag d. 28. marts

Tema: Lysets vej

pilgrimsandagt i Vor Frue kirke v/Kamma Jacobsen 
Graversen.
Efterfølgende vandrer vi (kl. ca. 10.30) fra Vor Frue 
Kirke gennem Kildeparken til Hasseris Kirke.
frokost i Hasseris Kirkes lokaler.
vil der være en andagt v/Jens Dammeyer i Hasseris 
Kirke.
pilgrimsgudstjeneste v/ Astrid L. Agerskov i Vesterkær 
kirke. Efterfølgende er der kaffe og brød.

Kl. 10.00:

Kl. 12.30:
Kl. 13.30:

Kl. 15.00:

Der bliver både mulighed for at vandre sammen i indbyrdes 
samtale og i stilhed undervejs. Vi holder små pauser med korte 
andagter til at samle tankerne. Husk madpakke til frokosten, 
vand, fornuftig påklædning og fodtøj. Velkommen til en smuk og 
eftertænksom pilgrimsvandring. Fred og alt godt! 

2. påskedag bliver der arrangeret en pilgrimsvandring fra Vor 
Frue kirke, over Hasseris Kirke til Vesterkær Kirke. Vandringen er 
arrangeret af præster og lægfolk fra de nævnte kirker; men alle 
er velkomne, uanset hvor man kommer fra. Temaet bliver dagens 
prædikentekst, om Maria ved graven. Vandringen begynder med 
pilgrimsandagt i Vor Frue Kirke og ender i Vesterkær Kirke.

Programmet bliver i store træk som følger:
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Siden august 2015 har jeg fulgt noget af teologiundervis-
ningen på universitetet i Aarhus. Ikke fordi jeg har am-
bitioner om at blive præst, men fordi det mere og mere 
går op for mig, hvor tæt kirkemusikken og teologien 
hænger sammen. Det var med nogen spænding, da jeg 
gik ind af døren til det højt estimerede fakultet. Det var 
som at træde ind i en anden verden. Og mine betydeligt 
yngre medstuderende gloede da også lidt dengang jeg 
midaldrende mand trådte ind i klassen. Og de undrede 
sig ikke mindst da jeg fortalte at jeg var organist. 
“Jamen hvad har teologi med musik at gøre?” — spurgte 
de. Jeg svarede: “Prøv at forestille jer en teatermusiker, 
som skal lave passende musik til en forestilling, men 
ikke ved hvad manuskriptet handler om?”.

Jovist ved jeg noget om hvad kristendom handler om, 
efter mine mange år i kirken. Men der er (stadig) mange 
tekster og spørgsmål som jeg gerne vil vide mere om: 
Hvorfor fejrer vi egentlig gudstjeneste? Har vi overho-
vedet brug for at blive frelst? Fra hvad — til hvad? Er vi 
ikke gode nok? Hvor kommer det onde fra? Hvad er et 
menneske? Bliver man aldrig bedre? Tilgivelsens nødven-
dighed — hvorfor/hvordan? Kan man bevise Guds ek-
sistens? Alle disse spørgsmål, og mange flere, behandles 
i gudstjenesten.

Og jeg skal love for at jeg har fået fyldt på så hatten 
passer! I efterårsundervisningen har udfordringen været, 
at få et overblik over de seneste 2000 års teologiud-
vikling og historie. Undervisningen er et slaraffenland 
for videbegærlige. Dyb viden står på hylde ét lige foran 
én. Muligheden står i øvrigt åben for alle. Se evt. www.
au.dk. ”tompladsordningen”.

Efter den første undervisningsdag var jeg så smækforvir-
ret og “overloadet” fyldt af ny information, at jeg ikke 
kunne huske min pinkode da jeg kom ned på banegården 
og skulle betale togbilletten hjem til trygge Aalborg. 
Det løste sig. Med en vis stolthed kan jeg ikke undlade 
at nævne, at jeg bestod den første eksamen forleden, 
- det var svært stof, og en del af tekstmaterialet er på 
“udenlandsk”. Jeg får mere og mere respekt for vores 
præster og al den viden de render rundt med. Og også 
det mod det kræver når de træder op på prædikestolen 
og indleder med “I Faderens, Sønnens og Helligåndens 
navn”!. Det er store ord, og en meget ærbødig hold-
ning overfor embedet. Måske skulle vi organister sige 
det samme før vi sætter os op på orgelbænken? Hagbart 
Hou, den første organist ved Hasseris Kirke, havde en 
seddel hængende ved siden af spillebordet: “Sjæl, kom i 
hu, at Guds pris du forkynder” (Cit. fra salmen “Lovsyn-
ger Herren”).

Hvad har jeg så fået ud af det? Det mest slående er, at 
jeg nu bedre kan se hvor dyb dybden er i vores salme-

skat. Salmer, som jeg har sunget et utal af gange, 
læser jeg med nye øjne. Ex. Luthers “Nu fryde sig hver 
kristenmand”(med Djævlens fængsel, og forsonings- og 
retfærdiggørelseslæren) og Brorsons “Guds igenfødte 
nylevende sjæle” hvor han definerer udvælgelsen “Hvo 
vil nu Herrens udvalgte anklage?” Og sådan kan jeg blive 
ved. Det er som at have fået et nyt sæt briller, også 
mht. nye salmer. 

Flere har spurgt om jeg er begyndt at studere teologi 
for at blive mere troende? Tja, det kunne da naturligvis 
være rart hvis man ikke tvivlede så meget. Men grunden 
er mere, at jeg kunne godt tænke mig at vide mere om, 
hvad jeg egentlig tror på. Og i øvrigt er teologistudiet 
ikke “missionerende” i undervisningen, men har en viden-
skabelig og objektiv tilgang til begreberne. Vi får ikke 
leveret færdige svar på et sølvfad. Man skal tænke selv.

Det er en god undervisning vi får, og heldigvis bliver man 
ikke gjort nar af, hvis man kommer til at spørge dumt. 
Og det er en spændende, men undertiden vanskelig, ud-
fordring at skulle kunne argumentere for sine meninger.

Det har desuden slået mig, hvor langt studiet kommer 
omkring, f.eks. indenfor historie og filosofi.
Gudstjenesten kommer også langt omkring. Så JA!: Teo-
logi og musik hænger nøje sammen.

Det er med andre ord meget spændende at træde ind i 
en ny og anderledes verden. Den samme indfaldsvinkel 
tror jeg egentlig også er meget sund at have når man 
tilrettelægger gudstjenestemusikken — at man stadig tør 
lade sig overraske — og tør overraske. Også som våben 
imod at falde hen i rutiner, men turde kaste sig ud i 
ukendt landskab — på den gyngende bro.

Den gamle trædør står åben.
Indenfor er der et rum.
Det er stort.
Det er ikke en biograf eller en teatersal med polstrede 
sæder.
Der er kun bænke og nogle enkelte stole.
Det er et anderledes rum.
Det er som at træde ind i noget ukendt
Som at rejse et sted hen, hvor man aldrig har været,
Som at møde et menneske man aldrig tidligere har set
Det er et anderledes rum
Det er stort
På bænkene og de enkelte stole sidder mennesker
Både kendte og ukendte
Der er både kendt og ukendt
Den store trædør åbnes, igen

Med venlig hilsen Mogens Jensen, januar 2016

teologi
og musik
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Koncerter i
Hasseris Kirke
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Søndag den 8.maj kl. 19.30
Digteraften nr. IX hvor man kan møde
de nordiske samledigtere. 
Arne Andreasen, salmedigter og komponist

Kirkens trio og vokalgruppe medvirker. Der indledes 
i kirkerummet og fortsættes i menighedslokalerne 
hvor der serveres vin/vand, og hvor man har mu-
lighed for at gå i dialog med aftenens salmedigter.

Vinden har lyd af sol og latter
titusindfryd og sangens datter
åbner, lukker dagen ind
himlen tar farve af hendes skin

Den bedste tid er lige her
blomstrende, brusende levende
et øjeblik, en evighed
træerne blomstrer igen

Af Arne Andreasen

En digteraften med lethed og tyngde, øjeblikket og 
evigheden.
— og masser af sang og vibrerende forårsfornem-
melser.

Søndag den 13. marts
kl. 19.30
Støttekoncert i forbindelse med 
Folkekirkens Nødhjælps landsind-
samling.

Medvirkende:
Aalborg Katedralskoles
Kammerkor
Hasseris Kirkes Ungdomskor,
Trio og Vokalgruppe.

Highlights fra det sensete år
+ en uropførelse.
Entré: kr. 50,- voksne,
kr. 25,- børn u. 16 år.

Søndag d. 20. marts kl. 19.30

”GOD SO LOVED THE WORLD”
Amerikansk påskemusical
Vodskov Kirkes pigekor og Hasseris Kirkes ungdomskor.

Martin Kjeldgård, dirigent. Ide B. Bundgaard, tværfløjte.
Ole Bech, guitar/bas. Marianne Haldrup, klaver.

Søndag den 29. maj kl. 19.30
”Klassisk på svensk og dansk”
Charlotte Hjørringgaard Larsen, sopran.
Katarina Andreasson, violin.
Marianne Haldrup, klaver/orgel.
Musik af: G. F. Händel, J.S. Bach, svenske og dan-
ske folketoner

Arne Andreasen

Charlotte
Hjørringgaard Larsen Katarina Andreasson
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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.
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2. marts

”Hvad livet byder”
Et foredrag ved Linh Dam også kaldet: ”Fra bådflygtning til skattemedarbejder” om vidt forskellige 
livsbetingelser efter en flugt fyldt med risiko – en flugt fra krigen i Vietnam i 1979, og til at være ansat 
ved skat i Danmark!
Som 17-årig flygtede Linh Dam sammen med sin familie fra Vietnam i 1979, og kom efter en yderst fare-
fuld sejlads i 17 dage på havet til en lille ø i Indonesien. Derefter gik turen til Danmark (Aalborg).
Hun vil fortælle nu 36 år efter om:
          At hun i dag er ansat ved SKAT Aalborg, og om de mange overvejelser der skulle til før, under og
          efter flugten, samt om det at finde tryghed Danmark.
          Om det at lære dansk.
          Om at vokse op i Vietnam.
          Om 17 farefulde dage på havet.
          Om heldet og glæden ved at overleve flugten.
          Og alligevel gik det hele godt.

6. april

BLÆSTEN GÅR FRISK…
fra Thyborøn til Aalborg
En livsfortælling ved biskop emeritus Søren Lodberg Hvas om mennesker og begivenheder, opgaver og 
udfordringer indtil i dag.
Om opvækst i et miljø præget af Indre Mission - om opgør og oprør – om livet som sognepræst på Fanø, 
domprovst i Haderslev og biskop over Aalborg Stift.
Og om livet som pensionist.

4. maj

Om ”Tyskerbørns” historie og vilkår
Foredrag ved Henny Vestergaard Granum.
Hvor der er krige, fødes der altid børn med forældre fra de stridende parter.
Såvel under-  som efter krigen, har (lokal)samfundet svært ved at håndtere sådanne ”i seng med 
fjenden” forhold, og det er ikke mindre problematisk for lovgivningen.
Konsekvenserne for disse børn, der jo ikke selv har valgt deres forældre, kan være traumatiske.
I foredraget berøres bl.a. emner som tyskerpigernes vilkår. Tyskerbørnenes generelt kaotiske opvækst 
samt statens håndtering af de dansk/tyske faderskabssager.
Foredraget afsluttes med en personlig beretning om en barndom fuld af hemmeligheder, løgne og halve 
sandheder.

Juni

Sommerudflugt
 — dato og program følger. Tilmelding skal ske ved mødet i Kontaktklubben den 4. maj.
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Festgudstjeneste i Budolfi Kirke ved biskop Henning Toft Bro. Aalborg Domkirkes kan-
tori og solister medvirker.
Margrethe T. Østergaard - dirigent, Erling A.Thomsen - orgel.

Procession fra Budolfi Kirke til Folkekirkens Hus med biskop Henning Toft Bro,
domprovst Niels Chr. Kobbelgaard og Budolfi Kirkes menighedsrådsformand, Jette 
Engelbreth, i spidsen.

Folkekirkens Hus byder gæsterne velkommen, og derefter er der taler ved biskop Hen-
ning Toft Bro, lederen af Folkekir- kens Hus Henrik Thorngaard, Budolfi Kirkes menig-
hedsrådsformand Jette Engelbreth og formanden for byggeudvalget Bent Flyvholm.

Musikalsk underholdning.

Reception med let traktement i Folkekirkens Hus.

Folkefest i stort telt på Gammel Torv (lige uden for Folkekirkens hus) med musikalsk 
underholdning og gratis pølser og øl (1 time).

Passionskoncert i Budolfi Kirke ved Aalborg Domkirkes kantori og solister.
Margrethe T. Østergaard - dirigent, Erling A.Thomsen - orgel.

10.00-11.15

11.15-11.30

11.30-12.15

12.15-12.30

12.30-13.15

12.30-16.00

16.30-17.30

Officiel indvielse
af Folkekirkens Hus
søndag den 20. MARTS

11
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Palmesøndag, den 20. marts har vi fernisering på en ny kunstudstilling umiddelbart efter højmessen kl. 
10.00. Det er den kendte nordjyske billedkunstner, illustrator og skulptør, Anne Marie Johansen, der 
udstiller en række af sine farvemættede og fantasifulde malerier. 
Anne Marie Johansen har siden 1995 været kunstner på fuld tid. Hun bringer os med sine farvemættede 
og livsglade malerier ofte ud i himmelrummet, hvor man bl.a. kan møde en mangfoldighed af stjerner, 
dyr fra Noahs ark og pigen Amanda - og så har hun en svaghed for elefanter og mariehøns.

Den danske salmeskat og Bibelen har stor betydning for Anne Marie Johansen, og hun har sat sig det mål, 
at lave illustrationer til alle 791 salmer i Den Danske Salmebog. Indtil nu har hun lavet illustrationer til 
100 salmer, bl.a. i en række bøger. Anne Marie Johansen har desuden lavet et ”salmeskab”, der er fyldt 
med skuffer, låger, hylder og små billeder inde i skabet. Salmer og salmedigtere bliver præsenteret i ord 
og billeder. Ideen er, at vi skal synge sammen.  
Ud over malerier arbejder Anne Marie Johansen også med skulpturer, og hun har bl.a. skabt en 3 m høj 
engel i corténstål, der er opstillet uden for Ravnshøj ved Frederikshavn. 

Den flittige og alsidige kunstner har atelier på et slidt loft på det gamle Frederikshavns Værft, og vi 
glæder os til at kunne præsentere hende i Hasseris Kirke.

Arne Sloth Kristoffersen
Kunstudvalget

kunstudstilling
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Kunne du tænke dig at ligge i en himmelseng i det indre København, at komme til en gudstjeneste med 
nyskrevne tekster og nykomponeret musik, at tage dit barn eller barnebarn med til babysalmesang eller 
høre en nonne fortælle om klosterlivet eller noget helt femte, så kom til København i Kristi Himmelfarts 
ferien fra den 5. til den 8. maj i år. København vil summe af liv, når den store kirkelige festival ”Himmel-
ske Dage”, løber af stablen.

Himmelske Dage er en fast tilbagevendende dansk kirkebegivenhed, som af nogen sikkert vil være kendt 
som Danske Kirkedage. Det holdes hvert tredje år og hver gang i en ny by. Her i 2016 er festivallen 
henlagt til hovedstaden, og her har man valgt, at give arrangementet navnet ”Himmelske Dage”. Det er 
festivalens ambition at udforske og debattere, hvilken rolle tro, kirke, kristendom og religion spiller og 
spiller i fremtidens samfunds- og kulturliv, såvel som for den enkelte borger.  
Festivalen er et overflødighedshorn af aktiviteter, der alle foregår i Indre By i København, som udgøres 
af den gamle middelalderby. Nytorv er centrum for de store fællesarrangementer og koncerter med både 
kendte og nye navne. Men der vil samtidig være masser af arrangementer, at på opdagelse i, rundt i by-
ens kirker, forsamlingslokaler og kulturinstitutioner, ligesom organisationer, foreninger, kirker og mange 
andre vil byde på debat, samtalesaloner, events, workshops og musik i telte rundt omkring på byens plad-
ser. Man kan kalde festivalen en slags kirkernes folkemøde. Der vil være oplevelser for alle sanser, for 
alle aldersgrupper og for alle nysgerrige sjæle. Fra tidlig morgen til sen aften.  
Du kan læse mere om Himmelske Dage på www.facebook.dk/himmelskedage og på www.himmelskedage.
dk, hvor det endelige program vil blive offentliggjort primo marts.

Liv og værk flettes hele tiden sammen hos Grundtvig. Det gælder 
i hans prædikener og hans salmer, men især i de mange digte, han 
skrev om og til sin store kærlighed Marie – også efter hendes død. 
Disse digte har overraskende nok ikke fået megen opmærksomhed. 
Men de giver en fin indgang til de mere eksistentielle sider af Grundt-
vig, som gør ham nærværende og relevant også for mennesker i dag.

Birgitte Stoklund Larsen har skrevet bogen ”Paradisskyggen - med 
Grundtvig i kærlighed og krise” (Kristeligt Dagblads Forlag 2015)

Hasserisaftener
Med Grundtvig
i kærlighed og krise
Foredrag ved teolog og journalist
Birgitte Stocklund Larsen.

Onsdag den 16. marts kl. 19.30

Arrangeret i samarbejde med
folkeuniversitetet.
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Børnesorggruppen ved Hasseris Kirke er et gratis tilbud til børn, som er påvirket af alvorlig syg-
dom, dødsfald eller skilsmisse i familien. Den er for børn i alderen 10-16 år, også selv om man 
ikke bor i Hasseris. Der er tavshedspligt ved alle møder, så man trygt kan fortælle alt, hvad man 
har på hjerte.

Børnesorggruppen mødes i Hasseris Kirke hver anden uge kl. 16.00 til 17.30.

Vi tager udgangspunkt i det, børnene kommer med, det, som de går og tænker på her og nu.

Vi taler sammen og får også lidt at spise og drikke undervejs. Vi afslutter hver gang i kirken, hvor 
vi tænder et lys i kirkens lysglobe. Hvert møde er bygget op på samme måde og indeholder faste, 
genkendelige ritualer.

At dele sin sorg med andre giver ro og tryghed, og børnene i gruppen er til stor gensidig støtte for 
hinanden. Erfaringen viser, at det er en stor hjælp for børn at dele sorg, tanker og erfaringer med 
jævnaldrende i samme situation samt med de voksne fagpersoner, der leder møderne. I gruppen 
kan børnene mødes med andre børn, der er i samme situation som dem selv.

Henvendelse vedrørende start i sorggruppen kan rettes til de to gruppeledere eller kirkekontoret.

Pia Otte Jørgensen
SORGGRUPPELEDER
Sygeplejerske 
og supervisor
Tlf. 30 29 43 46
otte@cool.dk

Mikael Byrial Jensen 
SORGGRUPPELEDER
Sognepræst i Hasseris 
Uddannet sorggruppeleder 
Tlf. 25 21 19 56 
mibj@km.dk

BØRNESORGGRUPPEN
VED HASSERIS KIRKE
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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 17. marts 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. marts
                 •  den 20. april
                 •  den 18. maj
                 
For yderligere oplysning kontakt:
Karen Krarup på tlf. 98 16 69 94
eller Solveig Asmussen på tlf. 98 79 00 11

Optakt
til Påske
”I Kvæld blev
der banket på
Helvedes port”

Påskelørdag, d. 26. marts kl.17.00, afholder vi en musikandagt, som 
optakt til påske.
Andagten vil vare en halv times tid. Der vil være musik, bøn, læsninger og salmer; alle med tilknytning til den særlige dag, som påskelørdag er, i dens udspændthed imellem 

Langfredag og Påskedag.

Venlig hilsen
Præsterne
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Dele-filosofien har vundet frem de seneste år. Ideen i deleøkonomien 
er at udnytte vores egne - og hinandens - ressourcer på en gensidigt 
fordelagtig måde.

Tankegangen at “dele med den fattige” er meget ældre og står som 
en helt central grundpille i både kristendommen og vores kultur. Vi 
finder den i de bibelske historier og i den gamle høstsang: “Rev vi 
marken let, det er gammel ret, fuglen og den fattige skal også være 
mæt.”

Derfor er overskriften for årets sogneindsamling: ”Del med verdens 
fattigste kvinder”.

”Hvis vi vil se virkelig udvikling her i verden, skal vi investere i kvin-
derne”, siger Desmond Tutu, tidligere ærkebiskop i Sydafrika.

Både Verdensbanken og FN giver ham ret:

Del med verdens 
fattigste kvinder
Søndag den 13. marts vil Hasseris Kirke gerne 
sende så mange frivillige indsamlere på gaden, 
at alle i sognet får mulighed for at give verdens 
fattigste kvinder en håndsrækning.

Meld dig som indsamler hos Ole Lerup allerede nu og del din søndag 
med verdens fattigste kvinder.
På telefon 25 37 81 01 / Mail: oleru@stofanet.dk

Det nytter! Ved sidste års Sogneindsamling nåede Hasseris sogn et 
indsamlingsresultat på 41.533 kroner. 
På landsplan blev der samlet 14 mio. kroner ind til kvinder i verdens 
fattigste lande.

Hvis kvinder får egen indtægt, stiger hele familiens uddannel-
ses- og sundhedsniveau.

Hvis kvinder får ret til at eje jord og optage lån på lige fod med 
mænd, vil landbruget i udviklingslande kunne producere 20-30 
procent mere.

Hvis kvinder får en uddannelse, har deres børn dobbelt så gode 
chancer for at overleve.

Hvis flere børn overlever, vælger mange kvinder og familier at 
få færre børn.

—

—

—

—


