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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 48.
Deadline for tekst/fotos er 14. oktober 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 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.

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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del af lejrlivet – og der blev eksperimenteret meget med form og rammer 
for gudstjenesten, men ikke med budskabet, der netop blev formidlet 
på en måde, som vi kunne forstå, fordi rammerne og især musikken var 
nutidig. Der var ingen gamle krøllede salmetekster, som var svære at forstå 
– musikken var i et sprog som vi kendte og derfor var der fri adgang for 
budskabet til at blive hørt og forstået!

Derfor var det en stor fornøjelse for vores familie at komme til netop 
Hasseris Kirke for snart 30 år siden - da musikken her i kirken var mere 
rytmisk og nutidig end i mange andre kirker landet over. Musik og nye 
salmer åbner med sit mere letforståelige sprog for de kristne budskaber, 
som er lige så aktuelle i dag, som da kirken opstod! Men er det pakket ind i 
et uforståeligt sprog og lydbillede, kan det være svært at forstå. 

Da vores børn var små, deltog vi i børnegudstjenester og især juleaften 
med krybbespil tog kegler. Årene hvor vi har været med i ”åben familie” og 
fællesskabet der, har også gjort stort indtryk og skabt et godt tilhørsforhold 
til netop Hasseris Kirke. Når vi i årenes løb har været rundt i andre kirker 
i forbindelse med konfirmationer, bryllupper og andet, har børnenes 
konklusion altid været – ”vores kirke” er nu den bedste! Vi føler os hjemme 
i kirken – og så begynder både børn og voksne at lytte til både musik og 
prædiken.

For mig betyder gudstjenesten i dag et pusterum i en ofte travl hverdag – en 
stund til refleksion og en stund, hvor jeg kun skal koncentrere mig om nuet 
og kan holde fri fra telefon, mails, sociale medier og andre forstyrrelser. 
En god prædiken kan sætte dagligdagen i relief og give stof til eftertanke, 
så jeg går opløftet fra kirke. Gudstjenesten er et frikvarter hvor jeg nyder 
den skønne musik, vi altid bliver beriget med i Hasseris Kirke – både den 
rytmiske musik, som jo virkelig har været med til at sætte nye standarder 
i dansk kirkemusik og været et fyrtårn som andre har misundt os – og den 
mere klassiske del, som også er på et højt niveau. Men den rytmiske musik 
har jo virkelig været et særkende for Hasseris Kirke, og det håber jeg 
sandelig, at den vil vedblive at være.

At være aktiv i børnekvarteret, som kaffevært og nogle år i menighedsrådet 
har givet gode relationer i menigheden og det er altid en fornøjelse at møde 
de kendte ansigter i kirken. Har du lyst til selv at blive mere aktiv i kirkens 
liv, så henvend dig endelig til kirkens ansatte – der er brug for alle, der har 
lyst til at give en hånd med i kirkens mange aktiviteter.

Det er skønt at blive ”set” og være med i et fællesskab. Alt for mange føler 
sig ensomme i dagens Danmark. Så os der allerede er en del af fællesskabet 
må huske at brede dette fællesskab ud og huske at ”se” de nye i kirken – så 
det kan blive VORES KIRKE for alle der kommer forbi!

Af
Inge Dammeyer

Nogle ting og vaner grundlægges helt fra 
barndommen, og mit forhold til kirke stammer 
uden tvivl derfra. Da jeg var helt lille, var jeg 
nogle få gange i søndagsskole, men det eneste jeg 
husker derfra er at der var nogle smalle, meget 
hårde bænke at sidde på, så det har ikke gjort 
særligt indtryk.

Nej – der hvor jeg for alvor kom til at nyde og 
sætte pris på at deltage i gudstjenester stammer 
fra min tid som FDF’er. Især da jeg som 14-18 årig 
hver efterårsferie og påskeferie var på seniorkurser 
på FDFs lederuddannelsescenter Sletten ved 
Himmelbjerget. Der var gudstjenester en naturlig

Derfor går jeg i kirke
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I eventyret ‘Snedronningen’ 
minder H.C. Andersen os om nogle 
sandheder i den kristne tro om 
bøn, som vi let kan glemme, fordi 
det er svært at tale om. Her følger 
pointerne.

Først hører vi om, at lille Kay kom 
til at føle sig for voksen og for klog 
til at bede. Fordi han havde fået 
troldsplinten i hjertet og øjet, 
blev verden anderledes for ham. 
Kay kunne ikke længere undre sig 
over det store og smukke i livet. 
Da Gerda græd, så hun styg ud. 
Roserne var ikke smukke, fordi de 
var skæve. Når bedstemor fortalte 
historier, så kom Kay altid med et 
men. Han latterliggjorde den gamle 
kvindes gang. Når han legede, var 
forstanden det vigtigste. Med et 
forstørrelsesglas viste han Gerda, 
at snefnug er smukkere og mere 
interessante end blomster, fordi de 
er symmetriske og perfekte - hvis 
bare de ikke smelter.

Dernæst hører vi om, at han fik 
brug for at bede, men så kunne 
han ikke. En dag legede Kay og 
vennerne. De bandt slæderne efter 
bondemandens vogn for at blive 
trukket. Da kom snedronningen 
forbi i sin kane, og Kay bandt sin 
slæde til den og blev ført med. Det 
gik raskere og raskere, og Kay blev 

nervøs. Men hver gang han ville 
løsne slæden, nikkede dronningen 
til ham, så Kay blev siddende. Han 
slap snoren for at komme løs, men 
slæden hang fast, og det gik med 
vindens fart. Da blev Kay rigtig 
bange, og han ville sige sit fadervor, 
‘men han kan kun huske den store 
tabel’. Kay kom op og sidde hos 
snedronningen, hun viklede sin pels 
om ham , ‘og det var som, han sank 
i en snedrive. Han blev koldere og 
koldere, og dronningen kyssede 
ham. Da havde han glemt Gerda og 
bedstemor og dem alle derhjemme. 

Resten af eventyret handler om, 
hvordan Gerda satte alt ind på at 
redde Kay. Alt var muligt for hende, 
fordi hun kunne bede. Hun drog 
ud for at finde Kay og udsatte sig 
for alle mulige farer, men fik igen 
og igen hjælp på forunderlig vis. 
Endelig hos finnekonen fik Gerda at 
vide, at Kay var hos snedronningen, 
hvor han kunne få alt, hvad han 
ønskede sig. “Han tror, at han er 
det bedste sted i verden, men det 
er fordi han har fået en glassplint i 
hjertet og et lille glaskorn i øjet; de 
må først ud, ellers bliver han aldrig 
til et rigtig menneske igen.”

“Men kan du ikke give lille Gerda 
noget, så hun kan få magt over det 
hele?”, spurgte rensdyret, der bar 
Gerda. “Jeg kan ikke give hende 
større magt, end hun allerede 
har!” svarede finnekonen. “Ser du 
ikke, hvordan mennesker og dyr 
må tjene hende, hvorledes hun på 
bare ben er kommet så vel frem 
i verden? Hendes magt sidder i 
hendes hjerte, fordi hun er et sødt, 
uskyldigt barn. Kan hun ikke selv 
komme ind til snedronningen og få 

glasset ud af lille Kay, så kan vi ikke 
hjælpe.” Og rensdyret hjalp Gerda 
til snedronningens have, men uden 
hverken støvler eller vanter. Midt i 
det frygtelige kolde Finmarken.

Da Gerda nærmede sig slottet, så 
hun at snefnuggene var store og 
uhyggelige og lignede slanger og 
bjørne. Det var snedronningens 
vagtposter.

Da bad den lille Gerda sit fadervor. 
Og dampen fra hendes ånde 
formede sig til engle. De havde 
alle hjelme på hovedet og spyd og 
skjolde, og da Gerda havde endt 
sit fadervor, var der en hel legion 
omkring hende. De huggede deres 
spyd i de gruelige snefnug, og lille 
Gerda kunne gå sikkert og frejdigt 
frem. De klappede hendes fødder og 
hænder, så hun ikke følte kulden.

Inde i isslottet tænkte Kay ikke på 
Gerda. Midt i slottet var en frossen 
sø, der var revnet i tusind stykker. 
Her sad snedronningen, når hun var 
hjemme. Så sagde hun, at hun sad i 
forstandens spejl, og at det var det 
bedste sted i verden.

At
kunne
bede

Af
Jens Dammeyer

4



5

Lille Kay var blå af kulde, ja næsten 
sort. Men han mærkede det ikke, 
for hun havde jo kysset gyset af 
ham, og hans hjerte var næsten 
som en isklump. Han gik og flyttede 
på nogle flade isstykker for at løse 
opgaven, som isdronningen havde 
givet ham. Forstands-isspillet. Men 
han kunne ikke lægge ordet, som 
han ville: Evigheden. “Kan du lægge 
mig den figur, så skal du være din 
egen herre, og jeg vil forære dig 
hele verden og et par nye skøjter.” 
Men han kunne ikke.

Mens dronningen var væk, trådte 
den lille Gerda ind i slottet, mens 
hun læste en aftenbøn. De kolde 
vinde lagde sig, og hun trådte 
videre ind i de kolde sale, og hun så 
Kay og kendte ham og fløj ham om 
halsen: “Kay! Søde lille Kay! Så har 
jeg fundet dig!”

Men han var ganske stiv og kold. 
Da græd Gerda hede tårer, og de 
faldt på hans bryst og trængte ind i 
hans hjerte. De optøede isklumpen 
og fortærede spejlklumpen, og han 
så på hende og hun sang salmen: 
“Roserne vokser i dale, der får vi 

barn Jesus i tale.”

Da græd også Kay, og spejlkornet 
trillede ud af øjnene, og han kendte 
hende og jublede: “Gerda, søde 
lille Gerda!” Hvor har du været 
så længe? Og hvor har jeg været? 
Og de lo og græd, så isstykkerne 
dansede og af sig selv lagde sig 
netop som snedronningen havde 
beordret ham - og så var han 
sin egen herre. Snedronningen 
måtte gerne komme hjem; hans 
frihedsbrev stod skrevet med 
skinnende isstykker.

Da Kay og Gerda kom hjem sad 
bedstemor i det klare solskin og 
læste højt af bibelen: “Uden at I 
bliver som børn, kommer i slet ikke 
i Guds rige!” De så på hinanden, 
og de forstod den gamle salme: 
“Roserne vokser i dale. Der får vi 
barn Jesus i tale.”
. . . .

Litterratur om bøn:
‘Luthers lille katekismus’ (Aalborg 
Stifts hjemmeside).
‘Fra Bønnens Verden’ af Ole 
Hallesby (Lohse).

‘Snedronningen’ er stadig aktuel. 
Eventyret taler om, hvad et 
menneske er, og hvordan forstanden 
kan få for meget plads, så man 
glemmer, hvad bøn er, og man 
kan komme til at fortryde det. Og 
eventyret fortæller om det, som 
ifølge den kristne tro kan gøre os til 
rigtige mennesker.

Som H.C.Andersen fik vi bønnen 
Fadervor ved dåben. Martin Luther 
siger, at Fadervor forudsætter, at 
“Gud er vores rette far, og vi er 
hans rette børn, så vi trygt og med 
al tillid kan bede ham, som kære 
børn beder deres kære far.”

Vi må indrømme, at livet ikke er 
blevet lettere for den enkelte at 
håndtere end på H.C. Andersens tid. 
Blot er problemerne nogle andre. 
Børn skal ikke være ret gamle for 
at kunne fornemme, at far og mor 
ikke kan magte alt. Børn ser TV. De 
stiller spørgsmål. Nogle gange om 
de helt store ting. De kan kæmpe 
med ensomhed og magtesløshed. Vi 
hører, at flere kæmper med stress 
og angst - også børn. 

Når vi beder fadervor, behøver vi 
ikke finde ordene selv. De kommer 
direkte fra Jesu mund. De forholder 
til de helt store spørgsmål, og 
bønnen er fælles for kristne over 
hele jorden. 

Og hvis de voksne - som Guds børn - 
tør vise, at der er et sted, de hører 
til, og hvor de kan lægge alt det, 
de ikke kan håndtere eller svare 
på i Guds hånd, så får barnet også 
en chance. Det giver tryghed og 
identitet. Den, der beder fadervor, 
sover bedre, siges der.
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Søndag den 30. august 
13.s.e.trin 
kl. 10.00 Højmesse  
v/ Agnete Brink

Lørdag den 5. september 
kl. 11.00 Dåbsgudstjeneste 
v/ Jens Dammeyer

Søndag den 6. september 
14.s.e.trin 
kl. 10.00 Højmesse 
v/ Jens Dammeyer

Søndag den 13. september 
15.s.e.trin 
kl. 10.00 Højmesse ”Høst” 
v/ Mikael Byrial Jensen

Søndag den 20. september 
16.s.e.trin 
kl. 10.00 Højmesse 
v/ Agnete Brink

Søndag den 27. september 
17. s.e. trin 
kl. 10.00 Højmesse 
v/ Henriette Rosendal

Onsdag den 30. september 
kl. 16.15 ”Kirke for småfolk” 
v/ Henriette Rosendal

Lørdag den 3. oktober 
kl. 11.00 Dåbsgudstjeneste 
v/ Henriette Rosendal

Søndag den 4. oktober 
18.s.e.trin 
kl. 10.00 Højmesse 
v/ Henriette Rosendal

Tirsdag den 6. oktober 
kl. 16.15 Dåbsjubilæumsgudstje-
neste 
v/ Mikael Byrial Jensen

Søndag den 11. oktober 
19.s.e.trin 
kl. 10.00 Højmesse 
v/ Jens Dammeyer

Søndag den 18. oktober 
20.s.e.trin 
kl. 10.00 Højmesse 
v/ Mikael Byrial Jensen

Søndag den 25. oktober 
21.s.e.trin 
kl. 10.00 Højmesse 
v/ Agnete Brink

Onsdag den 28. oktober 
kl. 16.15 ”Kirke for småfolk” 
v/ Henriette Rosendal

Søndag den 1. november 
Alle Helgens dag 
kl. 10.00 Højmesse 
v/ Henriette Rosendal

Lørdag den 7. november 
kl. 11.00 Dåbsgudstjeneste 
v/ Jens Dammeyer

Søndag den 8. november 
23.s.e.trin 
kl. 10.00 Højmesse 
v/ Jens Dammeyer

Søndag den 15. november 
24.s.e.trin 
kl. 10.00 Højmesse 
v/ Mikael Byrial Jensen

Søndag den 22. november 
Sidste søndag i kirkeåret 
kl. 10.00 Højmesse 
v/ Agnete Brink

Onsdag den 25. november 
kl. 16.15 ”Kirke for småfolk” 
v/ Henriette Rosendal

Søndag den 29. november 
1. s. i advent 
kl. 10.00 Højmesse 
v/ Henriette Rosendal

Lørdag den 5. december 
kl. 11.00 Dåbsgudstjeneste 
v/ Agnete Brink

Søndag den 6. december 
2. s. i advent 
kl. 10.00 Højmesse 
v/ Agnete Brink

Gudstjenester på
Otiumgården og Thulebakken:

Otiumgården:
den 24. september kl. 14.00
den 22. oktober kl. 14.00

Thulebakken:
den 22. september kl. 11.00
den 20. oktober kl. 10.00
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DET HISTORIELØSE SAMFUND:
SAMFUNDET UDEN FORTID OG FREMTID
Foredrag ved forfatter, historiker og samfundsforsker Michael Böss, 
onsdag den 18. november kl. 19.30

Vi har mistet troen på de fortællinger, der gav tidligere generationer 
håb og livsmod, og som oppebar de folkelige fællesskaber og 
institutioner. Hvorfor skal vi lære af fortiden for fremtidens 
skyld? Og hvorfor lider dannelsesbegrebet en krank skæbne under 
nutidskulturens instrumentelle pædagogik og uddannelsestænkning?

Alle foredrag er arrangeret i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Hasserisaftener
ISLAM OG KRISTENDOM
Foredrag ved forfatter og foredragsholder Naser Khader,                
onsdag den 23. september kl. 19.30 

Kristendommen har nogle virkeligt smukke budskaber. Både budska-
berne om næstekærlighed og menneskets myndiggørelse, såvel som 
den kristne gudsforståelse, bidrager til at styrke såvel den enkeltes 
liv som samfundets indretning. Ifølge Khader har den luthersk-evan-
geliske kristendom en vægtig indflydelse på, hvordan Danmark er 
blevet så fantastisk et land at leve i, som det er.

Ligesom det har været hans projekt at kende til sin egen muslimske 
baggrund, mener han også, at det er vigtigt at forstå kristendommen 
og dens indflydelse på de danske normer og værdier. Vi har alle et 
ansvar for at lære os selv at kende - herunder hvorfor vi gør, som vi 
gør - hvis vi skal kunne respektere og anerkende andre individer og 
kulturer.

I dette foredrag fortæller han om sit møde med kristendommen, og 
om hvordan hans opfattelse af den har ændret sig, efterhånden som 
han har fået større indsigt i den.

CARL NIELSEN
Foredrag ved forfatter og foredragsholder Peter Dürrfeld,              
onsdag den 21. oktober kl. 19.30

Carl Nielsen blev Danmarks ubestridte nationalkomponist, ikke blot 
fordi han komponerede seks storslåede symfonier og to vægtige ope-
raer samt en masse anden musik. Hans sange blev i begyndelsen af 
det 20. århundrede folkeeje og blev sunget rundt omkring i det dan-
ske land ved mange forskellige lejligheder. I dette foredrag kommer 
vi tæt på både mennesket og musikeren Carl Nielsen, og Peter Dür-
rfeld, der har skrevet bogen Den lille Carl Nielsen, giver også et bil-
lede af Carl Nielsen som skribent - og af den tid, der prægede ham, 
og som han unægteligt prægede.

7
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13. september, søndag
kl. 16.00, Hasseris Kirke
Carl Nielsen - i toner og ord.
Charlotte Hjørringgaard Larsen, 
sopran
Ide Bundgaard, tværfløjte
Marianne Haldrup, klaver & orgel
Efter koncerten er der fynske 
smagsprøver og fællessang i 
krypten.

4. oktober, søndag kl. 16.00,
Hasseris Kirke
Bach, Beatles & Blue Notes.
Morten Kaargaard Septet:
Mette Termansen, obo
Maj Berit Guassore, trompet
Karen Johanne Pedersen, violin
Mette Brandt, viola
Samira Dayyani, cello
Lars Johnsen, bas
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8. november, søndag
kl. 19.30, Hasseris Kirke
Calabash meets Brazil.
Renato Martins, percussion
Kai Stensgaard, marimba
Jakob Mygind, saxofon

11. oktober, søndag
kl. 19.30, Hasseris Kirke
Jørgen Børglum Larsen.
Digterkoncert lV i rækken af 
aftener hvor man kan møde
de nordiske samledigtere. 
Kirkens trio & vokalgruppe
medvirker. Der indledes i 
kirkerummet og fortsættes i 
menighedslokalerne hvor der 
serveres vin/vand, og hvor 
man har mulighed for at gå i 
dialog med aftenens salmedigter. 

1. november, søndag
kl. 19.30, Hasseris Kirke
Allehelgenskoncert.
Den tusindårige kristne 
tradition om på Alle Helgens 
Dag at mindes de døde, 
markerer vi i Hasseris kirke ved 
en aftenkoncert med musik, 
sang, lys og oplæsning.
Medvirkende:
Hasseris kirkes ungdomskor
Rebecca Cherry, obo
Søren Ohlsen, baryton
Agnete Brink, oplæsning

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.

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

Lektor Olga Krogh oplevede 2. verdenskrig og de allieredes bombardement af Wien på nærmeste hold.
I sit meget personlige foredrag vil Olga Krogh berette om, hvordan hun og hendes familie klarede sig 
gennem krigsårene.
Meget stærkt i hendes erindring står især de meget kaotiske tilstande, der fulgte ved krigens slutning og 
varede frem til midten af 1948.
En meget personlig og gribende beretning.

2. september

”Hvad stiller man op,
når man møder Jesus?”
Journalisten Charlotte Rørth var hverken et religiøst eller spirituelt søgende menneske, da Guds søn 
bogstaveligt talt viste sig for hende og talte til hende i en kirke i Spanien. Oplevelsen var et mentalt og 
fysisk lynnedslag i hendes verden, der gjorde det umuligt for hende at fortsætte, som om intet var sket – 
og som tvang hende til at tage sit moderne rationelle liv op til overvejelse.  
I bogen ”Jeg mødte Jesus” opsøger hun forskere i epilepsi og psykiatri, præster og spirituelle vejledere 
for at finde viden om og afklaring og forståelse af, hvad der skete med hende. Den er en personlig, 
eksistentiel beretning om tro og om tabu i et Danmark, hvor religiøse oplevelser og erfaringer er noget 
af det allermest private – noget man holder for sig selv, hvis man vil undgå at blive betragtet som enten 
uligevægtig eller småskør. 
Charlotte Rørth (f. 1962) er journalist på NORDJYSKE, hvor hun skriver om kultur, køn, 
samfundstendenser og tro. ”Jeg mødte Jesus” er hendes debut som forfatter. Den røg straks til tops på 
bestsellerlisterne, er udgivet i Norge juni 2015 og på vej til udgivelse i flere andre lande.

7. oktober

”Jutlandia ekspeditionen
til Korea 1951-53”
Pensioneret overlæge Benedicte Laursen vil give en kort præsentation af den historiske baggrund 
for Koreakrigen 1950-1952 og den stadig bestående deling af landet i Nordkorea og Sydkorea ved 38. 
breddegrad.
Som bekendt er der stadig kun våbenhvile, ingen fredsaftale.
Få dage efter krigsudbruddet i 1950 udsendte FN en appel til medlemslandene om at yde bistand.
Som bidrag fra Danmark blev det efter orientering hos FN-myndighederne, State Department og 
amerikansk Røde Kors besluttet at udsende hospitalsskibet Jutlandia, som gennemførte 3 ekspeditioner i 
tiden 1951 – 1953 under flagene Dannebrog, Røde Kors og FN.
Glimt fra disse ekspeditioner vil blive beskrevet.
Benedicte Laursens far var med på 1. ekspedition.

4. november

”2. verdenskrig i børnehøjde”

10
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Den 19. og 20. september, begge dage kl. 11.00 – 17.00

Aalborg Y’s Men’s Club Budolfi afholder stor kunstudstilling i KFUM hallen i Hasseris, Under Lien 77, 
9000 Aalborg. 

Fernisering ved Peter Lange og Madrigal koret lørdag kl. 11.00

Omkring 60 seriøse samtidskunstnere og kunsthåndværkere, såvel amatører som professionelle, deltager 
i salgsudstillingen. Bl.a. udstiller musikerne Peter Viskinde og Tine Lilholt.

Jakob Mygind akkompagnerer kunstværkerne søndag kl. 12.30, og Tine Lilholt optræder søndag kl. 15.00.

Entre inkl. kunstnerkatalog og et glas vin: 50,- kr. Overskuddet går til Reden i Aalborg og til Folkekirkens 
Nødhjælp.

Se mere på: www.kunstsihasseris.dk

Kunst i Hasseris

Vi er rigtig glade for at byde 
velkommen til Heidi Bisgaard 
Jondahl, der i august overtager 
ledelsen af spire- og børnekoret 
ved Hasseris Kirke. Heidi 
er uddannet fra Det Jyske 
Musikkonservatorium med 
rytmisk korledelse og sang som 
hovedfag og med netop emnet 
børnekor som kandidatprojekt 
og siger selv: ”Jeg brænder for 
kormusik – ikke mindst børnekor. 
Hun elsker at få sangere til at 
udvikles i det fællesskab det 
er at synge i kor, at opdage, 
udforske og udvikle sig sammen 

Velkommen til ny leder
af spire- og børnekor
ved Hasseris Kirke

musikalsk og socialt”.
Heidi har mange bolde i luften, 
hun er instruktør på workshops 
og leder af ”Groovy Gospel” 
her i Aalborg, samt af den 
prisbelønnede århusianske 
gruppe ”VOX 11”. Derudover 
underviser Heidi i solosang og 
klaver, hun har babysalmesang 
og er ansat som underviser på 
rytmisk aftenskole hvor hun har 
børne & forældrehold. Vi glæder 
os meget til samarbejdet!

Medarbejderne
ved Hasseris Kirke.
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På årsmødet bliver der lejlighed til at møde og høre den nys 
tiltrådte Sekretariatschef i Folkekirkens mellemkirkelige 
råd, Birger Nygaard, tale under emnet: Trosfrihed, respekt, 
engagement.

Birger Nygaard siger i forbindelse med emnet: ”Det Danmark og 
Europa, du kender i dag, er meget anderledes end for bare 25 
år siden. Med verden som global landsby og vores landsby åbnet 
for mennesker fra hele verden, udfordres vi til ægte frisind 
og respekt. Dette vil ikke ske på afstand, men kun gennem 
engagement i møde med det anderledes. Kirken er som skabt til 
at være platform herfor”.

Birger Nygaard vil give en introduktion til, hvad der gøres 
internationalt og hvordan vi som kirke i Danmark kan engagere 
os.

Flere oplysninger om mødet vil kunne ses på kirkens og stiftets 
hjemmesider fra oktober.

Henning Thomsen 
Det mellemkirkelige stiftsudvalg

Aftenen arrangeres i samarbejde med “Foreningen Efter-
ladte efter selvmord” i Nordjylland og “Enheden for 
selvmordsforebyggelse” på Aalborg Psykiatriske Sygehus. 
Gudstjenesten afholdes for at støtte de mange efter-
levende, der skal leve deres liv med den smerte, det er 
at have mistet som følge af selvmord. Gudstjenesten er 
både for dem, som ønsker at vise deres sympati med de 
efterlevende og for de efterlevende. Samtidig er det også 
vores fælles håb, at vi ved at markere dagen, kan være 
med til at nedbryde tabuet, så selvmord kan afstigmati-
seres og vi sammenkan hjælpe både dem, der har mistet 
og dem, der plages af selvmordstanker.
Efterfølgende vil der være kaffe og mulighed for at snak-
ke sammen i krypten.

Sogne- og sygehuspræst Henriette Pedersen

Onsdag den 10. september
kl. 19.00 markeres WHO’s internationale selvmordsdag
med en støttegudstjeneste i Budolfi Kirke.

Mandag den 9. november
kl. 18.00 - 21.30 indbyder Stiftets mellemkirkelige udvalg til 
årsmøde i Abildgaardkirken, Frederikshavn, hvor alle er vel-
komne.
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Alle børn i Hasseris sogn, som er 
fyldt eller fylder 6 år i 2015 og som 
er medlem af folkekirken, kan godt 
holde øje med postkassen i slutningen 
af september. For da skulle der gerne 
dumpe et brev ind, med indbydelse til 
at tage sin mor og far, sine søskende 
og øvrige familie med til en lille 
børnegudstjeneste.
Ved gudstjenesten overrækkes kirkens 
gave til de 6 årige: bogen ”Sigurd 
fortæller bibelhistorier” + tilhørende 
DVD.

(I tilfælde af at jeres barn ikke har 
modtaget en skriftlig invitation i 
begyndelsen af oktober, og I mener 
at det falder indenfor ovenstående 
ramme, er I meget velkommen til at 
henvende jer til kirkens kontor).

Tirsdag den 6. oktober
kl. 16.15 inviteres 6-årige som bor i 
Hasseris sogn til børnegudstjeneste i 
Hasseris Kirke.

Lørdag den 28. november
kl. 16.30 markeres indledningen 
til advent og jul, ved at lysene på 
juletræet på plænen på hjørnet af 
Hasserisvej og Svalegårdsvej tændes.
Inden lysene tændes er der fælles-
sang og taler v/ hhv. Hasseris Grund-
ejerforening og Hasseris Kirkes 
menighedsråd.
En nissebande fra Hasseris Kirkes 
spire - og børnekor synger for, og 
KFUM-spejderne har tændt op 
og sørger for sodavand, gløgg og 
æbleskiver.

Alle er velkomne!
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For et par år siden var jeg til messe i 
Franciskanerkirken i Würzburg i Bayern sammen 
med en række munke i grå kutter fra det tilhørende 
kloster. Det er den samme tiggermunkeorden, som i 
1250 grundlagde Gråbrødre Kloster i Aalborg efter de 
retningslinjer, som ordenes grundlægger, Frans af Assisi, 
fastlagde i 1209. I kirken var der en stor udstilling 
om ”Helgenen fra Auschwitz”, da han også tilhørte 
Franciskanerordenen. Hvem var han?
Den 31. juli 1941 flygtede en fange fra blok 14 
i koncentrationslejren Auschwitz. Som straf lod 
bloklederen, SS-Hauptsturmführer Karl Fritzsch, 
alle 800 fanger stå ret i den bagende sol fra 
morgenappellen til om aftenen, så mange af fangerne 
faldt bevidstløse om. Desuden udpegede han 10 
vilkårlige fanger til at komme i hungerbunkeren. Det 
var en underjordisk celle, hvor fangerne blev spærret 
inde uden at få mad og drikke, og hvor de var, indtil de 
døde af tørst og sult.
En af de 10 udpegede, den polske jøde Franciszek 
Gajowniczek, brød sammen og råbte: ”Hvad skal der 
dog blive af min kone og mine børn”! Så trådte en 
udmagret skikkelse frem foran lejrlederen. Det var 
fange nummer 16770, den polske præst, Maximilian 
Kolbe, der bl.a. var fængslet for at have skjult jøder. 
SS-manden så forbavset på fangen og spurgte, hvad et 
sådant polsk svin ville. Kolbe svarede roligt på tysk, 
at han gerne ville dø i stedet for denne familiefar, 
og at han var katolsk præst, 47 år gammel og alene, 
mens den anden havde kone og børn. Karl Fritzsch 
accepterede forslaget, så Maximilian Kolbe kom i 
hungerbunkeren, og familiefaderen gik fri. 
Allerede forinden var Maximilian Kolbe kendt af de 
andre fanger. Han havde holdt små gudstjenester på 
de mest forskellige steder. Talt opmuntrende til de 
øvrige fanger og givet dem sin sparsomme ration af 
brød og suppe. En medfange har senere fortalt, at 
fangerne ofte om natten kravlede over barakkens kolde 
gulv for at være i nærheden af Kolbe for at få trøst og 
opmuntring.
Franciszek Gajowniczek (1901 – 1995) overlevede 
Auswitsch efter fem år, fem måneder og ni dage 
i dødslejren, og som tak berettede han efter sin 
befrielse om Kolbes offer og barmhjertighed i lejren. 
Så sent som i 1994 udtalte han, at så længe han kunne 
trække vejret, ville det være hans pligt at fortælle 
menneskeheden om Maximilian Kolbes heroiske 
kærlighed.
Normalt lød der gråd og skrig fra hungerbunkeren, men 
denne gang var det anderledes. Man kunne i stedet 
høre, at der blev bedt og sunget, for Maximilian Kolbe 
havde gjort et enormt indtryk på de ni øvrige fanger. 
Han havde jo vist, at hans tro var så stærk, at han 
ikke frygtede døden, men frivilligt havde valgt at dø 
sammen med dem. De troede derfor på hans ord om 
Jomfru Maria, Gud og det evige liv, så de heller ikke 
længere frygtede døden. Til stor overraskelse for 
fangevogterne, spredte sangen sig til andre dødsceller. 
Efter to ugers forløb var alle undtagen Kolbe døde, så 
for at gøre plads til et nyt hold blev han dræbt med en 
giftsprøjte, hvorefter hans lig blev brændt.
Maximilian Kolbe viste ved frivilligt at dø for at redde 
en familiefar, hvad han altid havde forkyndt, at 
kærligheden til Gud er kilden til den rette kærlighed 

til medmennesket. I Mellemkrigstiden havde Maximilian 
Kolbe grundlagt et franciskanerkloster og etableret 
et stort trykkeri, der udsendte katolske skrifter i 
millionoplag til hele Polen. Han ville ikke oprette 
et fromt, indadvendt kloster, men udbrede troen på 
Kristus som en løbeild. Da tyskerne angreb Polen den 1. 
september 1939 trøstede han de 772 munke i klostret 
med ordene: ”Hvad kan de egentlige gøre os? De kan jo 
højst tage vort liv”.
I 1971 blev Maximilian Kolbe saligkåret af pave Paul 
den 6.  Franciszek Gajowniczek deltog i ceremonien 
som pavens særlige gæst. Efterfølgende drog 150.000 
mennesker på pilgrimsfærd til Auschwitz for at ære 
Maximilian Kolbe. Den 10. oktober 1982 blev han 
helgenkåret på Peterspladsen i Rom af sin gamle 
landsmand, den polskfødte pave, Johannes Paul den 
2.  Franciszek Gajowniczek var også med ved denne 
ceremoni.   
Pave Paul den 6. sagde i sin tale i 1971, at Kolbes ord 
om og eksempel på kærlighed for altid vil være som 
et uudslukkeligt lys for menneskeheden, et lys, der 
overvinder alle menneskelige svagheder som egoisme, 
arrogance, grusomhed og overdreven ærgerrighed. Det 
er ord, som vi på tværs af alle trossamfund har brug 
for at høre, da vor tid i alt for høj grad er præget af 
materialisme og egoisme.

Arne Sloth Kristoffersen. Medlem af Hasseris 
Menighedsråd og kirkeværge. Hjemmeside: arnesk.dk:

Helgenen
fra Auschwitz
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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 Bisgaars, tlf. 26 39 09 26.

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 22. oktober 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. september
                 •  den 21. oktober
                 •  den 18. november
                 •  den 16. december
                 
For yderligere oplysning kontakt:
Karen Krarup på tlf. 98 16 69 94
eller Solveig Asmussen på tlf. 98 79 00 11

Studiekreds
I efteråret 2015 afholdes der 
ikke studiekreds i Hasseris Kirke, 
men studiekredsen vil begynde 
igen i foråret 2016.

Venlig hilsen Agnete Brink
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I efteråret 2005 begyndte vi med at holde ”Kirke for Småfolk” i Hasseris Kirke. Som man måske kan høre 
af navnet, er det gudstjenester for små folk. ”Kirke for Småfolk” er målrettet børn mellem 2 og 7 år 
– men yngre og ældre søskende er naturligvis meget velkomne! Gudstjenesterne finder sted en onsdag 
eftermiddag hver måned fra kl. 16.15. De varer omkring en halv time.

Disse gudstjenester er lagt på dette tidspunkt, fordi det er tænkt på den måde, at man kan stikke 
indenom kirken på vej hjem fra dagpleje eller børnehave. Børnene er ledsaget af enten forældre eller 
bedsteforældre.

Vi har taget de forreste stole ud af kirkerummet og lagt puder på gulvet i stedet. Her sætter de modigste 
børn sig, mens de, der endnu ikke er helt trygge ved situationen, sidder ved mor/far/bedsteforældre på 
kirkebænken.

Kunne du sammen med dit barn/dine børn tænke dig at:
•	 synge?
•	 høre/opleve bibelhistorier?
•	 bede Fadervor?
•	 være sammen med mange andre børn og deres voksne?
•	 gå på opdagelse i kirken (hvem kunne ikke tænke sig at prøve at stå på prædikestolen? eller røre/

kigge ned i døbefonten? komme op at kigge bag alteret? tælle hvor mange kirkebænke, der er?)

Så er der i sæson 2015/2016 mulighed for det på disse dage:

Onsdag den 30. september, onsdag den 28. oktober og onsdag den 25. november.

Der er endvidere mulighed for at komme på distributionslisten for ”Kirke for Småfolk”, så man helt 
uforpligtende får en mail et par dage før næste gudstjeneste. Send en mail til Henriette Rosendal med 
oplysning om barn/børns navne samt e-mailadresse på hsr@km.dk – så er I med!

På glædeligt gensyn fra Heidi, Lene og Henriette

Nøøøj, det́ for børn!

Kirke for Småfolk


