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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, 
Agnete Brink og Søren Ohlsen.

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 Hasseris Kirkes kontor 96 34 65 00.

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.

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:
Conni Rokkjær, tlf.: 41 18 06 61
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

Praktiske oplysninger



3

Søndag den 12. marts håber Hasseris Sogn at sende så mange 
frivillige indsamlere på gaden, at alle i sognet får mulighed for at 
give verdens mest udsatte mennesker en håndsrækning.

I en tid med krige og massive flygtningestrømme er begrebet 
næstekærlighed ofte oppe at vende. Ideen om at tage sig af sin 
næste, både naboen og den fremmede, går dog tusindvis af år 
tilbage i både vores kultur og kristendom. Vi kender den blandt andet 
fra lignelsen om ’Den barmhjertige samaritaner’ fra Lukasevangeliet.

Derfor er ideen om at dele med sin næste hovedoverskriften for 
Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling i 2017.

Altid hjælp til selvhjælp
Folkekirkens Nødhjælp arbejder for at redde liv, opbygge robuste 
samfund og bekæmpe ekstrem ulighed. Vores logo er en fisk, og vores 
måde at arbejde på lyder helt forenklet: ”Folkekirkens Nødhjælp 
skaffer ikke kun en sulten mand en fisk, men også en fiskestang og 
retten til at fiske i søen, han bor ved.” 

I samarbejde med Grundfos har Folkekirkens Nødhjælp opsat en 
solcelledrevet vandpumpe, så kvinder i Malawi nu har nidoblet 
deres høst af blandt andet tomater, kartofler og løg. Overskuddet 
fra markedssalget går til bedre huse, madrasser, skoleuniformer og 
skolegang til børnene.

I al vores arbejde indgår ’hjælp til selvhjælp’, så projekterne bærer 
sig selv, når vi rejser hjem. Overalt, hvor hjælpen når ud, ser vi store 
forandringer for mennesker, der bliver i stand til selv at forme deres 
fremtid - og altid efter en omhyggelig udregning af, hvordan pengene 
rækker længst.

”Når vi hjælper de allermest udsatte, hæver vi levestandarden i 
et helt område, så færre sulter, færre må flygte og flere kommer i 
skole.

Del din søndag
med verdens mest 
udsatte!

Meld dig som indsamler hos Ole Lerup på 
tlf. 25 37 81 01 eller olelerup@gmail.com 
allerede nu og del din søndag med verdens 
mest udsatte mennesker.
Det nytter! Ved sidste års Sogneindsamling 
nåede Hasseris Sogn et indsamlingsresultat 
på 31.006,- kroner. 
På landsplan blev der samlet 12 millioner 
kroner ind til verdens fattigste lande.
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Vi skriver snart marts måned, 
foråret så sagte kommer. Inden 
længe står påsken for døren, og 
herefter vil mange konfirmander 
blive konfirmeret.
Når vi i august måned byder 
velkommen til det kommende 
års konfirmander ved 
indskrivningsgudstjenesterne, taler 
vi altid om hvilke forventninger, vi 
har til hinanden. Hvordan det er at 
være konfirmand, hvordan glæder og 
sorger kan fylde et ungt menneske 
på én og samme tid. 
Og så er det, at jeg som præst 
tager ordet: fortæller forældrene, 
at for at få det bedste ud af 
konfirmationsforberedelsen er 
det essentielt at se den som et 
fælles projekt mellem konfirmand, 
forældre og præst. At det er 
vigtigt, at børnene bliver bakket op 
af begge forældre – også selv om 
forældrene er fraskilt. At det nu 
i konfirmandforløbet er børnene, 
det drejer sig om, og at forældrene 
må prøve at sætte sig selv og egne 
behov til side. Det er ikke altid 
nemt, der er kameler, der skal 
sluges, der er ord, der ikke behøver 
at blive sagt. Men for børnenes skyld 
skal det være muligt!
At være til er at være sat ind i en 
sammenhæng bestående af familien, 
vennerne og Gud. 

Tanker

Af
Henriette
Rosendal

4
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Det forsøgte jeg at fortælle mine 
konfirmander fra Gl. Hasseris Skole 
ved deres konfirmation i april 2016. 
Jeg havde lagt en kuvert til hver af 
dem indeholdende et farvestrålende 
kort. På den ene side af kortet var 
der et spejl. Så bad jeg dem om at 
holde deres kort helt tæt på, så de 
kun så sig selv! Derefter bad jeg 
dem om at holde kortet lidt længere 
væk – og pludselig fik de øje på 
deres venner og familier.
Ovre på den anden side af kortet var 
der et hul/vindue. Det kunne man 
også kigge ud ad – og verden åbnede 
sig for én. Der kunne ske det, at 
man får øjnene op for alt det, som 
verden har at byde på: 
At der ligger rigtigt mange ting og 
venter ude i verden/horisonten. 
Men det kræver, at man har øje for 
dem! Konfirmandernes kort havde 
mange forskellige farver, fordi de 
er forskellige, fordi deres måde at 
kigge på verden den ene dag kan 
være lys, venlig og solskinsgul – den 
næste dag kan den være mere ovre i 
de grålige nuancer. 
Vores liv kan på mange måder 
anskues ud fra kortene her:
Vi er selv hovedpersonerne i eget liv 
– men det er vigtigt at holde spejlet 
ud fra én selv for at få øje på, at vi 
aldrig er alene, at der altid vil være 
mennesker omkring os, der vil bære 
med på vores liv.
Men vigtigst er dog at huske at se 
vores liv gennem det åbne vindue. 
At godt nok er vi hver især unikke, 
men verden omkring os er med til at 
gøre os til de mennesker, som vi nu 
engang er/skal blive.

Konfirmanderne havde selv 
illustreret det på smukkeste vis. 
Nemlig ved hjælp af en mosaik, 
som var blev samlet til en helhed 
af alle deres egne små mosaikker. 
Lige pludselig kunne man se, at 
konfirmandernes egne små bidrag 
var blevet samlet til et stort 
kunstværk. 
Der er ikke én af mosaikkerne, der 
kan undværes, for så ville den ikke 
blive, som den nu fremstår. Alle 
dele er fuldstændigt lige vigtige for 
helheden. Og hvad var pointen så 
med denne mosaik?
Jo, at hver eneste konfirmand 
er helt enestående og ganske 
vidunderlig. Hver især må tro sig 
skabt i Guds billede og derfor noget 
ganske særligt. 
MEN, for der er selvfølgelig et men 
til hver og en af konfirmanderne 
og til hver og en af alle os andre: 
det er nødvendigt for os at vide, 
at vi indgår i et fællesskab – med 
hinanden og med Gud. For kun i 
relationen til hinanden og til Gud 
har vi mulighed for at folde os ud 
og blive en del af en sammenhæng, 
en del af noget større.
Vi er hele tiden på vej, vi er hele 
tiden i gang med at blive dem, vi 
skal være. Og husk, det gælder 
om at blive lige den, vi skal være. 
Man kan lige så godt være sig selv, 
alt andet er snyd, for de andre er 
taget. 
Lad os kaste os ud i livet – gør det 
bare, vi er en del af Guds historie i 
verden!

ved forårstide

Foto: Benny Vindelev

I sin nyeste bog ”En hårnål 
klemt inde bag panelet” skriver 
digteren Søren Ulrik Thomsen om 
en oplevelse med en andagtsbog, 
han engang købte i London. Alle 
teksterne i andagtsbogen havde 
den samme pointe, nemlig: Thy 
will be done (Din vilje ske).

Den er de vist sluppet nemt om 
ved, tænkte vores digter – og 
lagde bogen til side. Så gik der 
et par år, og han fik lyst til at 
genåbne den lille bog, men den 
var intetsteds at finde. Nu var 
det pludselig alt om at gøre at 
få bogen fundet frem, for det 
lignede jo et ildevarslende tegn, 
at den var væk.

Teksten ender med at beskrive 
forfatterens næsten panikagtige 
erkendelse af, at i hans kaotiske 
og magtesløse situation som 
et sårbart og ufuldkomment 
menneske har han som aldrig før 
brug for bare at kunne sige: SKE 
DIN VILJE.

Bogen er en samling af 
prosatekster af meget forskellig 
karakter og længde, og de er 
yderst læseværdige.

Albin Willemoes
Fhv. medlem af menighedsrådet

Til vi ender med
at bede…
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Lørdag den 4. marts
kl. 11.00: Dåbsgudstjeneste *
Agnete Brink

Søndag den 5. marts
1. søndag i fasten
kl. 10.00: Højmesse
Agnete Brink

Søndag den 12. marts
2. søndag i fasten
kl. 10.00: Højmesse
Henriette Rosendal

Onsdag den 15. marts
kl. 16.15: Kirke for småfolk
Henriette Rosendal

Søndag den 19. marts
3. søndag i fasten
kl. 10.00: Højmesse
Mikael Byrial Jensen

Søndag den 26. marts
Midfaste
kl. 10.00: Højmesse
Inge Thomsen

Lørdag den 1. april
kl. 11.00: Dåbsgudstjeneste *
Mikael Byrial Jensen

Søndag den 2. april
Mariæ Bebudelsesdag
kl. 10.00: Højmesse
Mikael Byrial Jensen

Torsdag den 6. april
kl. 13.30: Ældregudstjeneste
Henriette Rosendal

Søndag den 9. april
Palmesøndag
kl. 10.00: Højmesse
Henriette Rosendal

Torsdag den 13. april
Skærtorsdag
kl. 19.00: Nadvergudstjeneste
Agnete Brink

Fredag den 14. april
Langfredag
kl. 10.00: Højmesse
Agnete Brink

Lørdag den 15. april
kl. 17.00: 
Aftensangsgudstjeneste
Inge Thomsen

Søndag den 16. april
Påskedag
kl. 10.00: Højmesse
Inge Thomsen

Mandag den 17. april
2. påskedag
kl. 10.00: Højmesse
Mikael Byrial Jensen

Onsdag den 19. april
kl. 16.15: Kirke for småfolk
Henriette Rosendal

Søndag den 23. april
1. søndag efter påske
kl. 10.00: Højmesse
Agnete Brink

Lørdag den 29. april
kl. 11.00: Dåbsgudstjeneste *
Mikael Byrial Jensen

Søndag den 30. april
2. søndag efter påske
kl. 9.00 og 11.00:
Konfirmationsgudstjenester
Stolpedalsskolen, 7.a og 7.b
Mikael Byrial Jensen

Lørdag den 6. maj
kl. 10.00:
Konfirmationsgudstjeneste
Gl. Hasseris skole, 7.c
Agnete Brink

Lørdag den 6. maj
kl. 12.00:
Konfirmationsgudstjeneste
Stolpedalsskolen, specialklasse
Benny Vindelev

Søndag den 7. maj
kl. 9.00 og 11.00:
Konfirmationsgudstjenester
Gl. Hasseris skole, 7.a og 7.b
Christian Meidahl

Fredag den 12. maj
Bededag
kl. 10.00: Højmesse 
Henriette Rosendal
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Søndag den 14. maj
4. søndag efter påske
kl. 10.00: Højmesse
Mikael Byrial Jensen

Søndag den 21. maj
5. søndag efter påske
kl. 10.00: Højmesse
Inge Thomsen

Torsdag den 25. maj
Kristi Himmelfartsdag
kl. 10.00: Højmesse
Agnete Brink

Søndag den 28. maj
6. søndag efter påske
kl. 10.00: Højmesse
Mikael Byrial Jensen

Lørdag den 3. juni
kl. 11.00: Dåbsgudstjeneste *
Inge Thomsen

Søndag den 4. juni
Pinsedag
kl. 10.00: Højmesse
Inge Thomsen

* Såfremt der er tilmeldt dåb.

Gudstjenester
på plejehjem

Thulebakken: 

Tirsdag den 14./3. kl. 10.00       
ved Henriette Rosendal

Tirsdag den 16./5. kl. 10.00      
ved Inge Thomsen

Tirsdag den 20./6. kl. 10.00      
ved Mikael Byrial Jensen

Otiumgården:

Torsdag den 16./3. kl. 14.00      
ved Agnete Brink

3 nye medarbejdere
ved Hasseris Kirke

Anne Marie Jensen startede den den 1. november i en
40%-stilling som kirketjener. Anne Marie har tidligere
arbejdet som pædagog forskellige steder i hovedstads-
området, men har nu skiftet bopæl til Aalborg og ønsker 
at prøve kræfter med kirketjenerarbejdet.

Den 15. november var første arbejdsdag for Jesper 
Tølbøll Mortensen som kirketjener i en fuldtidsstilling. 
Jesper vil være et kendt ansigt for mange, da han i en
årrække var leder af indskolingsafdelingen og skolefri-
tidsordningen ved Gammel Hasseris Skole.

Ved en festlig gudstjeneste den 18. december blev Inge
Thomsen indsat som ny præst. Hun er ansat i en kombi-
nationsstilling ved Hasseris Kirke og Aalborg Universitets-
hospital. Inge har tidligere været ansat i forskellige sog-
ne i Aalborg og Vendsyssel, og senest har hun gennem 
næsten 10 år været sognepræst ved Hjallerup Kirke.

Vores 3 nye medarbejdere er alle kommet godt fra start, 
så det tegner godt for fremtiden. Menighedsrådet byder 
dem hjerteligt velkommen og ser frem til et godt og 
frugtbart samarbejde.

Anders Bach Jensen
Formand for menighedsrådet
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Foredragene afholdes i samarbejde med Folkeuniversitetet og foregår i Hasseris kirkes krypt. 

Der er ingen entré og alle er velkommen.

Hasserisaftener

En succeshistorie om de kvinder og mænd, der ændrede dansk kristendom til et værdigt åndeligt rum for 
begge køn

»I hustruer skal underordne jer under jeres mænd som under Herren; thi en mand er sin hustrus hoved, 
ligesom Kristus er kirkens hoved,« lød vielsesritualet indtil 1912.

Dengang behandlede visse landsogne stadig barselskvinder som urene, der skulle renses med bønner, før 
de trådte ind i Guds hus. Prædikestolen og sakramenterne var maskuline domæner. Men i 1905 fik kvinder 
adgang til teologistudiet, og efter folkeligt pres gav Folketinget i 1948 kvinder lov til at blive præster.

Kun en enkelt biskop, Odenses Hans Øllgaard, ville præstevie de første kvinder. Resten var arge modstan-
dere af hunkøn i pibekrave — og meget lidt begejstrede, da teologen Bodil Koch blev udnævnt til verdens 
første kvindelige kirkeminister.

Siden da har den brede strømning inden for Folkekirken radikalt ændret opfattelse af relationen mellem 
kønnene og af ægteskab, sex og familieliv. I dag er halvdelen af folkekirkens præster kvinder.

Det er en ligestillingssucces uden sidestykke – som menighedsrådene har banet vejen for gennem deres 
ansættelse af præster.

Onsdag den 1. marts kl. 19.30

Foredrag ved Pia Fris Laneth,          
forfatter, journalist og fortæller.

Onsdag den 29. marts kl. 19.30

Foredrag ved Jørn Henrik Petersen,    
professor ved syddansk universitet.

To-regimentelære, velfærdsstat, konkurrencestat og Luther. Har det overhovedet noget med hinanden 
at gøre? Spejler velfærdsstaten et luthersk syn? Betyder en gudløs civilreligion, at det verdslige og det 
åndelige blandes? Hvorfor er velfærdsstaten under nedbrydning? Giver Luthers tanker en forklaring? Og 
hvordan ville Dr. Martin have set på bevægelsen fra velfærds- til konkurrencestat? Det er disse og mange 
andre spørgsmål, professor dr.phil. Jørn Henrik Petersen tager livtag med i sit foredrag, der bl.a. bygger 
på den bog (”Fra Luther til velfærdsstaten), der udkom sidste år.

”Luthers tanker om de to regimenter og      
deres rolle i diskussionen om velfærdsstaten”

”Kirken og kvinderne”
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Koncerter i
Hasseris Kirke

Søndag den 12. marts
kl. 19.30

FDF’s seniorblæsere 
under ledelse af dirigent Mads 
Erik Slej.
Der er fri entre, men koncerten 
er arrangeret i samarbejde med 
Folkekirkens Nødhjælp, så man 
er velkommen til at tage et 
bidrag med.

Søndag den 2. april kl. 19.30

”LUTHERROSEN”
En fortælling om Luther i ord,
billeder og spritnye korsatser
over oldgamle Luther-salmer.
Hasseris Kirkes Ungdomskor
v/ Marianne Haldrup

Søndag den 23. april kl. 19.30

”Karens årstider”
En hyldestkoncert til de skønne danske årstider, med både kendte sange/tekster samt nye sange og 
tekster skrevet af Karen Grarup, sanger ved Hasseris Kirke gennem snart 20 år.
Medvirkende: Karen Grarup, Rasmus Birk (guitar), Kim Bang (kontrabas), Johannes Aaen Jensen (flygel)

Karen Grarup Rasmus Birk Kim Bang Johannes Aaen Jensen

9
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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.

10

7. juni:
Sommerudflugt - onsdag den 7. juni. Program følger.
Tilmelding skal ske ved mødet i Kontaktklubben den 3. maj.

1. marts:

”Livet er i det mindste en historie værd”
Muntre historier samlet op undervejs.
Foredrag ved kulturjournalist og forfatter Erik Lindsø.

Erik Lindsø er forfatter, højskolemand op kulturjournalist og en af landets 
mest efterspurgte foredragsholdere og fortællere, der med muntre historier 
og humorens bid sætter tilværelsen under lup.
Han har været forstander på Rønshoved Højskole, programvært i Danmarks 
Radio, redaktør af Højskolebladet og Grænseforeningens magasin 
”Grænsen”.
Senest har han udgivet bøgerne ”Der er nu noget ved livet, man ikke finder 
andre steder” og ”Livet er en historie værd – om livshistorier”, og han er på 
vej med en bog om den danske sang.
Foredraget giver eksempler på livsfortællinger krydret med muntre historier 
fra hverdagslivet i Danmark og mødet med det fremmede.

5. april:

”Hvordan oplever personer med demens verden, 
hvordan forklares de vanskeligheder demensramte
kan komme i, og hvad kan jeg gøre som pårørende,
ven eller medmenneske?”
Foredrag ved Mette Borresen.
Mette Borresen er sygeplejerske, 60 år. Hun er ansat i Videncenter for 
demens i Aalborg Kommune. Hun har arbejder med udvikling, ledelse og 
formidling på demensområdet siden 1998.
Mette Borresen er forfatter til bøger og artikler om omsorg og 
menneskerettig-
heder for mennesker med demens.

3. maj:

”Foredrag ved Flemming Både
om Kai Normann Andersen”
Flemming Både er professionel musiker, troubadour og foredragsholder. 
Han har en bachelor fra Aalborg Universitet. Desuden over 40 års erfaring 
med musik og undervisning.
Han siger om Kai Normann, at så langt tilbage, han kan huske, har han 
haft musikalsk betydning for ham. Hans enorme produktion af revyviser, 
filmmusik og slagermelodier er kendt og elsket af alle. Kai Normann var 
meget privat og tilbagetrukket og kun få kender mennesket bag en af de 
mest betydningsfulde populærkomponister i det 20. årh.
Flemming Både har gravet historierne frem og akkompagnerer til en masse 
af de kendte sange, som vi skal synge sammen.

I juli og august måned
er der sommerferie.

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

Erik Lindsø

Mette Borresen

Flemming Både
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På den sidste studiekredsaften i efteråret besluttede 
deltagerne, at vi her i foråret skal læse én af nordisk 
litteraturs store klassikere, nemlig Selma Lagerlöfs
roman ”Kejseren af Portugalien” fra 1914.

Romanen anses for en af Lagerlöfs bedste, hvis ikke
den bedste.

Den handler om Jan Andersson i Skrolykke, der har 
indgået et fornuftsægteskab med malkepigen Trine. 
Det er et fornuftsægteskab som ikke berører nogen af 
parterne noget videre. Men de får sammen datteren 
Klara Fina Gulleborg og begge forældres liv forandres 
grundlæggende ved den lille piges fødsel. Store og 
dramatiske begivenheder får fatale konsekvenser for 
familien men bogen er først og fremmest en fortælling 
om den alt tilgivende kærlighed, der nok fører til 
fornedrelse og død, men også til liv og forklarelse.

Bogen kan desværre ikke længere købes hos 
boghandleren, men det skulle være ret nemt at få den 
antikvarisk.
Der er studiekredsaften tre aftener i foråret, hvor vi 
begynder kl. 19.30 og slutter kl. 21.30:
Mandag den 27. februar, vi læser 1. del.
Mandag den 13. marts, vi læser 2. og 3. del.
Mandag den 3. april, vi læser 4. del.

Af hensyn til kaffe og kage vil jeg bede jer om at tilmelde 
jer til kirkekontoret på telefon 96 34 65 00
Kirkebil kan benyttes.

Venlig hilsen Agnete Brink

Studiekreds
foråret 2017

Tag med til Sachsen!
- og se kirkens diakonale arbejde
Aalborg Stift har lige siden Berlinmurens fald haft venskabskontakt med den lutherske kirke i Sachsen. Der 
har været mange besøg begge veje, og i år er det Aalborgs tur til at besøge Sachsen. Det sker i dagene 
6-10. september.

Turen har denne gang fokus på kirkens diakonale arbejde, som i Tyskland er langt mere omfattende end i 
Danmark. På denne tur bliver der også mulighed for at møde medlemmer af den lutherske kirke i Sachsen 
privat.

Vi kører i private biler, som fyldes op – der udbetales kørselsgodtgørelse til føreren – og vi kan dermed 
gøre turen for en samlet pris af kun 1600 kr. pr. person.

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Morten Jødal. tlf. 24 60 72 03, e-mail morten@joedal.dk
eller Ulla Kürstein Jensen, tlf. 51 68 43 54, e-mail vikur@stofanet.dk.

11
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”Så syng da, Nordjylland” får den 6. marts kl. 19.30 besøg af fhv. 
ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen. 
Hans liv har altid været fyldt med musik. Denne aften fortæller 
han om sit liv og om sit forhold til sange fra Højskolesangbogen, 
og han synger for, når vi efterfølgende skal synge de dejlige sange.

Dagen efter - den 7. marts kl. 19.30 - er der 
koncert i Folkekirkens Hus. Det er med en 
af Danmarks bedste trompetister og en ditto 
organist. Dorthe Zielke og Søren Johannesen, 
der sammen har udgivet adskillige Cd’er, 
spiller ved koncerten et bredt og varieret 
repertoire for trompet og klaver.

Den 28. marts kl. 19.30 - kommer professor ved Danmarks institut 
for Pædagogik og Uddannelse, Ove Korsgaard, og holder foredrag 
over emnet ”Er demokratiet i krise?”. Det er en foredragsrække, 
der kører hele foråret, og hvor demokratiet sættes under lup. 
Er politikerleden og tillidskrisen klare tegn på folkets snigende 
bevidsthed om, at vores demokrati ikke længere formår at levere 
løsninger på verdens påtrængende problemer?

Reformationsåret markeres også i Folkekirkens Hus. Den 
29. marts kl. 18.00 holdes en spændende aften, hvor vi 
genopliver Martin Luthers ”bordsamtaler”. 
Vi inviterer til samtale over et måltid mad, som Martin 
Luthers kone kunne have lavet det. Inspirationen er 
Luthers ”tischreden”, og samtalerne vil i høj grad 
kredse om forskellige aspekter af begrebet ”frihed”  og 
reformationens indflydelse på samme.

Mandag den 3. april kl. 19.30 er det biskop Henning Toft 
Bro, der forestår ”Så syng da, Nordjylland!”.

Udvalgte arrangementer i Folkekirkens Hus

Den 4. april kl. 19.30 er der ”Stjernekoncert i Folkekirkens 
Hus. Det er den danske verdensbaryton, Peter Lodahl, der
giver koncert i Folkekirkens Hus. Peter Lodahl har vundet 
både publikums og anmeldernes gunst på Operaen i Køben-
havn og på operaer over hele verden. Han fremhæves 
af anmelderne for sin virtuose stemme og sine ærlige og 
rørende dramatiske fortolkninger.
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Tirsdag den 11. april er der ”Pyndts samtale-salon” med 
kunstnerisk chef på det nye Vendsyssel Teater, Peter Schrøder, som 
gæst. Et spændende menneske i samtale med journalisten Jørgen 
Pyndt om menneskesyn, ledelse, politik, værdisyn, livsfilosofi, tro, 
forskning og meget andet. Hvem er mennesket Peter Schrøder? 
Hvad er hans værdier såvel privat som i det, han arbejder med, 
udvikler og brænder for?

Tirsdagen efter - den 18. april kl. 19.30 - er der foredrag i anled-
ning af 500 året for Luthers reformation. Det er provst ved sdr. 
provsti i Hjørring, Thomas Reinholdt Rasmussen, der holder fore-
draget ”Martin Luthers liv og virkning” - en fortælling om Martin 
Luthers liv og virkning i ord og billeder.

Konfliktkøkkenet slår dørene op den 19. april med fokus på konflikten mellem Rusland og Ukraine. 
Familier fra begge lande laver mad sammen i køkkenet, og aften byder på foredrag og kulturelle 
indslag om konflikten.

500 året for Luthers reformation er i fokus igen torsdag den 20.
april kl. 19.30, hvor skuespiller Merete Arnstrøm opfører 
”Luthers Käthe” - et spil om reformationen - om Martin Luther 
og hans hustru Katharina von Bora. Det er Mogens Pedersen, der
har instrueret og manuskriptet er skrevet af Simone Isabel 
Nørgaard.

Tirsdag den 25. april kl. 
19.30 er der endnu et 
foredrag i rækken af 
foredrag med titlen ”Er 
demokratiet i Krise?”. 
Denne gang er det 
professor ved AU, 
Michael Böss, der 
giver sit bud på, om 
demokratiet ikke 
længere formår at 
levere løsninger på 
verdens påtrængende 
problemer.

Billetter og tilmelding til arrangementerne på www.folkekirkenshus.dk eller på telefon 98 12 13 13.

Den 4. maj kl. 19.30 bliver Gammel Torv i Aalborg forhåbentlig fyldt med folk, der vil være med til
at synge alsang i anledning af Danmarks befrielse. Foran trappen til Folkekirkens Hus vil der være
fællessang med nogle af de dejlig danske sange, som også kom til at spille en rolle under befrielsen.

Udvalgte arrangementer i Folkekirkens Hus
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De kristne i Mellemøsten er trængte. Mange er 
drevet på flugt fra deres hjem og deres kirke. Nu 
får du mulighed for at møde dem. Det sker, når 
Mellemkirkeligt Stiftsudvalg arrangerer studietur 
til Libanon den 6. – 13. november.

Libanon har den største andel af kristne i Mellem-
østen, og er samtidig det land, som har modtaget 
flest flygtninge fra Syrien. Førhen havde landet, 
der grænser op til Syrien og Israel, en blomstrende 
økonomi. Men borgerkrig og politisk uro har sat 
dette over styr. Hvordan er det at være kristen i 
sådan et land?

Der er opvarmning til studieturen den 22. maj,
hvor libaneser, debattør og menneskerettigheds-
ekspert Hanna Ziadeh (billedet) tager os med på 

Studietur til Libanon
en rejse gennem kultur, politik og religion. Det 
sker i Folkekirkens Hus i Aalborg kl. 19.00. Du er 
velkommen til at deltage uanset om du vil med på 
studieturen, og der er gratis adgang.

Formålet med studieturen er at skabe kontakt
mellem kristne i Danmark og i Libanon. Du kan
stille spørgsmål om turen og foredraget eller
melde dig som interesseret på 
aalborglibanon2017@gmail.com eller kontakt 
undertegnede. Deltagerne udvælges sidst i maj 
måned.

Læs mere på aalborgstift.dk

Henning Thomsen
Tlf. 51 61 78 16
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Peter Halldorf

Nordjysk Kirkedag
afholdes den 10. juni i Folkekirkens Hus
fra kl. 10.00-16.00.

Hovednavnet bliver Peter Halldorf.

Nærmere orientering følger i næste sogneblad.
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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: Kl.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:
Datoer for menighedsrådsmøder kan ses på kirk-
ens hjemmeside.
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

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 15. marts
                 •  den 19. april
                 •  den 17. maj
                 
For yderligere oplysning kontakt:
Solveig Asmussen på tlf. 98 79 00 11.
Akkompagnatør Bente Frendrup.

Ny akkompagnatør i
”Kom og syng med”
Til det månedlige sangarrangement ”Kom og syng 
med”, som foregår i Hasseris Kirkes lille sal, vil vi 
gerne byde en ny medarbejder hjertelig velkom-
men.

Bente Frendrup, tidligere organist ved Nibe og Vok-
slev kirker, vil fremover akkompagnere til sange og 
salmer den 3. onsdag i hver måned kl. 14.30.
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Susanne Sangill er mest kendt som den dynamiske 
og iderige leder af Himmerlands Teater, som hun 
var med til at starte i 2003.

Susanne Sangill mestrer alle farver på teaterets 
palet, idet hun er aktiv både som kunstnerisk 
leder, instruktør, scenograf og skuespiller, og 
desuden driver hun en teater-talentlinje for unge. 
Alt med imponerende resultater og til glæde for 
hele landsdelen.

Men hendes kunstbetagelse fylder så meget i 
hendes varme sjæl, at teateret med alle dets 
udfordringer ikke er hende nok. Hun har også en 
meget stor danseglæde, især trækker den frie 
og lidenskabelige tango, og i de seneste år finder 

Palmesøndag
den 9. april åbner
i Hasseris Kirke
efter højmessen
en udstilling med
malerier af
Susanne Sangill

hun tillige afløb for sin skaberglæde ved at male. 
Hun har allerede et par udstillinger bag sig, og 
nu bliver det så Hasseris Kirke, der får glæde af 
hendes kunst på dette område.

Susanne Sangill er selvlært maler, og motiverne 
udspringer spontant og direkte af hendes 
sprudlende sjæl. Hun elsker at male, blandt andet 
fordi maleriet – i modsætning til teaterarbejdet 
– er helt hendes eget værk, hendes eget udtryk, 
hvorimod alt i forbindelse med teateret er et 
samarbejde med de begrænsninger og bindinger 
der ligger heri.

Kunstudvalget


