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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 47.
Deadline for tekst/fotos er 12. oktober.
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.

Præster:
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 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

Daglig leder:
Søren Ohlsen
tlf.: 20 88 61 79

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

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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I dette efterår tager vi hul på et nyt projekt i Hasseris Kirke: 
Bibelmaraton. Bibelmaraton går ud på at læse hele Bibelen igennem 
i løbet af et års tid. Konkret vil det foregå på den måde, at de, der 
har lyst, mødes hver anden tirsdag aften klokken 19.30 til 21.30 i 
Lille Sal i kirkens krypt (indgang fra Thorsens Allé). Her vil vi begynde 
med at synge en salme, hvorefter vi i fællesskab vil tage hul på 
dagens bibeltekster. Derpå vil præsten give en kort indledning til 
de tekster, der skal læses derhjemme til næste gang, og vi vil synge 
igen. Som afslutning på aftenen vil vi hygge os sammen over en kop 
kaffe eller te.
I efteråret bliver der bibelmaraton følgende datoer: 13. september, 
27. september, 11. oktober, 25. oktober, 8. november, 22. november 
samt 6. december. 
Tidligere biskop i Haderslev, nu afdøde Niels Henrik Arendt, skrev om 
Bibelmaraton:
”Mange mennesker ønsker at læse Bibelen - ikke bare fragmentarisk 
som alt muligt andet, men det hele. Og det er en ganske særlig 
erfaring at læse Bibelen fra begyndelsen til enden. Men det er 
nødvendigt med en ramme. Sådan en ramme tilbyder Bibelmaraton”.
Vel mødt til den ganske særlige erfaring det er at læse Bibelen fra 
ende til anden. Der kræves ingen særlige forudsætninger, og alle 
er velkomne. Af hensyn til kaffen vil det være rart at vide, hvor 
mange der kommer første gang. Ring eller skriv derfor venligst til 
kirkekontoret senest torsdag den 8. september, hvis du vil være med, 
på telefonnummer: 96 34 65 00 eller e-mail: Hasseris.sogn@km.dk 

Med venlig hilsen
Christian Meidahl og Mikael Byrial Jensen

Menighedsrådsvalg 2016

Bibelmaraton

Menighedsrådet arbejder for at sikre de bedste rammer for, at 
Hasseris Kirke kan være levende og vedkommende for sognets 
beboere. I år er der valg til menighedsrådet, og det er din chance 
for at få indflydelse på de aktiviteter, der foregår i og udgår fra 
kirken.

Den 13.september kl.19.00 er der orienteringsmøde. Her 
informerer menighedsrådet om dets arbejde, kommende 
opgaver og reglerne for menighedsrådsvalget. I forlængelse af 
orienteringsmødet vil der være opstillingsmøde, hvor der kan laves 
en eller flere kandidatlister til valget. Det er altså her, du typisk 
skal møde op, hvis du ønsker at få dit navn på en kandidatliste. 
Opstillingsmødet er afgørende, fordi de opstillede kandidater 
automatisk er valgt, hvis der kun indleveres én liste.
Indleveres der flere kandidatlister, afholdes der afstemningsvalg 
d.8.november.
Mød op den 13.september og gør din indflydelse gældende!

Anders Bach Jensen, formand for menighedsrådet



4

Vil du være med til at hjælpe 
fattige i Danmark?
En seng at sove i. Et varmt bad. En ven, der lytter. Det er ting, de fleste af os betragter som selvfølgelige. 
For fattige i Danmark er virkeligheden en anden. De lever med afsavn. Mange af dem på gaden. Udsatte. 
Ensomme. Uden alt det, vi andre tager for givet. 
Kirkens Korshær møder fattige mennesker hver dag på vores varmestuer og herberger. Her er kaffe på 
kanden og overskud til at lytte. Vi oplever, at behovet for vores diakonale arbejde bliver større, og vi 
ønsker, at skabe opmærksomhed om de forhold de mennesker, vi møder, lever med.

Derfor har Kirkens Korshær for første gang landsindsamling den 27. november i år.

Hasseris Kirke er med i den landsindsamling, og vil meget håbe på at sognets beboere vil tage vel imod 
vores indsamlere, når de kommer i løbet af eftermiddagen den 27. november, første søndag i advent.

Og skulle du have lyst til at tage en rute som indsamler, kan du henvende dig i salen under kirken, kl. 
11.30. Her vil du få tildelt en rute.

Inger Beyer
Medlem af korshærsrådet i Aalborg
og medlem af Hasseris Menighedsråd.

Luther og reformationen
 - en rejse i Luthers fodspor 15. – 19. maj 2017

Rejseleder Mikael Byrial Jensen

En af de mest skelsættende begivenheder i Europas historie fandt sted i 1500 tallet, nemlig reformatio-
nen, hvor den tyske augustinermunk Martin Luther satte sig op mod den mægtige pavekirke. Sammen 
med trosfæller grundlagde han den evangelisk lutherske kirke, som også den danske folkekirke er en del 
af. Han forkastede en stor del af den teologi og kristendomsforståelse, som den dominerende romerkirke 
lagde vægt på.

Et af de første angreb mod katolicismen gjaldt den omfattende handel med afladsbreve. Paven havde 
iværksat handlen med afladsbreve for at skaffe økonomiske midler til blandt andet opførelsen af Peters-
kirken i Rom. Luthers påstand var, at Skriften alene er den kristne kirkes norm. Han forkastede dermed 
den eksisterende kirkes hierarkiske  opbygning og fordømte, at indbetalinger til kirken skulle kunne 
rokke ved det enkelte menneskes frelse. Luther gjorde kendskabet til Skriften mulig ved at ændre guds-
tjenesten fra at foregå på latin til at blive gennemført på modersmålet. Luther oversatte også Det Nye 
Testamente fra græsk til tysk, da han sad i forvaring på Wartburg i 1521.

Martin Luthers indsats kom især til at præge Nordeuropas kirke- og samfundsliv, og på denne rejse besø-
ges mange af de steder, hvor Luther havde sit virke, og hvorfra Reformationen bredte sig. Rejsen er et 
kig på fortiden og nutiden med nutidens briller.

Program for turen kan afhentes i Hasseris kirke eller ses på kirkens hjemmeside. Tilmelding sendes/afle-
veres senest 15. december 2016 på Hasseris kirkes kontor.

Der afholdes et indledende møde om turen torsdag den 10. november kl. 19.30 i Hasseris kirkes krypt. 
Her vil vi se filmen om Martin Luther med Ralph Fiennes i hovedrollen samt tale om turen. Der serveres 
kaffe, the og kage
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Når dette blad udkommer, går som-
meren på hæld. Efteråret står for 
døren, selv om det er svært at 
forestille sig oven på de lange, lyse 
nætter. I løbet af en sommerferie 
kan der indfinde sig en særlig lyk-
kefølelse, en fornemmelse af, at 
tiden står stille. Om efteråret kan 
vi derimod fyldes af vemod og mod-
løshed i takt med, at lyset svinder, 
og mørket trænger sig på.

Den tyske urmager, Georg Elser, må 
også have følt tiden som uendelig, 
blot ikke på den behagelige måde, 
vi kender det fra sommerferien. Han 
var en ganske almindelig ung mand, 
som levede i 30ernes Tyskland ved 
Bodensee nær grænsen til Schweitz. 
Grunden til, at jeg her vil fortælle 
hans historie, er det attentatforsøg, 
han egenhændigt gennemførte mod 
den tyske diktator, Adolf Hitler, 
i 1939. Dette attentatforsøg var 
nyt for mig, indtil jeg for nylig 
så den tyske film, ”Urmageren”, 
om netop denne begivenhed. I 
den skildres det, hvordan Georg 
Elser forvandlede sig fra en 
sorgløs ungersvend med udpræget 
kvindetække til en stålsat ung mand 
med én mission: at fjerne Hitler 
fra jordens overflade inden, det for 
alvor gik galt. Desværre mislykkedes 
attentatet, og Elser blev holdt 
fangen gennem hele krigen, forhørt 
og tortureret. Alligevel formåede 
han at holde modet i live under 
sit fangenskab, indtil han blev 
henrettet kort før krigens afslutning.

Georg Elser konstruerede og anbrag-
te med tysk grundighed en kraftig 
bombe i søjlen bag det sted, hvor 
Hitler skulle tale i München, en dag 
i 1939. Var diktatoren ikke gået fra 
mødet tidligere end planlagt, var 
han højst sandsynligt blevet dræbt 

ved eksplosionen. 11 minutters 
forskel, og Anden Verdenskrig 
havde måske aldrig fundet sted. 
Elser blev pågrebet ved grænsen 
til Schweitz, hvortil han var i færd 
med flygte. Han blev afhørt af 
to rutinerede forhørsledere, som 
forsøgte at tvinge dels en tilståelse 
ud af ham, dels en indrømmelse af, 
at han ikke havde været alene om 
attentatet. Sidstnævnte krav kom 
fra Hitler selv, da han og ingen af 
de andre i det nazistiske system 
kunne acceptere, at Elser skulle 
have udført attentatet ene mand.
Først forstod hans forhørsledere 
ikke, hvordan han rent teknisk 
kunne fremstille bomben; men da 
han velvilligt tegnede og gennemgik 
konstruktionen for dem, blev det 
for alvor svært for dem at forstå. 
Hvorfor havde denne lille urmager, 
der ikke engang var medlem af 
noget politisk parti, risikeret sit liv 
for at dræbe Føreren? Han svarede 
dem ganske ærligt: ”Hitler er dårlig 
for Tyskland. Eftersom ingen andre 
ville fjerne ham, måtte jeg.”

Hvad var det, der drev Georg 
Elser til at sætte sit liv på spil og 
i sidste ende miste det? Det var 
ikke politiske mål, ikke søgen efter 
personlig vinding, ikke et forsøg 
på selv at komme til magten. 
Det var noget så enkelt og dybt 
menneskeligt som trangen til at 
gøre det rigtige. Det var en fast 
overbevisning om, at Hitler og hans 
terrorregime måtte standses, koste, 
hvad det ville, for ellers ville selve 
menneskeligheden afgå ved døden. 
Elsers attentatforsøg var noget så 
sjældent som en etisk motiveret 
handling uden hensyntagen til 
ham selv og hans egen skæbne. 
Den personlige drivkraft kunne det 
nazistiske system helt fra Føreren 
i toppen og ned til de konkrete 
forhørsledere ikke forstå. I deres 
dæmoniske frygt for at miste 
magten så de sammensværgelser 
over alt. Af samme årsag holdt 
Hitler Elser fangen under hele 
krigen i stedet for straks at henrette 
ham. Han blev ved med at tro, 
han dækkede over et hemmeligt 
komplot, og måske var han også 
hemmeligt fascineret over den 
lille urmager, der i sin stærke 

insisteren på det enkelte menneskes 
ret til frihed og selvbestemmelse 
repræsenterede det stik modsatte af 
hans egen ideologi.

Selv om Georg Elser tilsyneladende 
var den lille i forholdet til de 
nazistiske magthavere, var han i 
virkeligheden den store. Han var 
den, der i kraft af sin stærke tro 
på frihed og menneskelighed var 
sine vagter overlegen. Selv om de 
mishandlede ham fysisk, kunne de 
ikke knække hans ånd. På den måde 
blev evangeliet om, at de første 
skal blive de sidste, og de sidste 
de første, personificeret i ham og 
hans skæbne. I filmen skildres det, 
hvordan Elsers udholdenhed og mod 
ikke kommer fra ham selv, men fra 
den frelser, han beder til og henter 
sin styrke hos. I sit spartanske 
fangenskab ser han et simpelt kors 
malet eller ridset ind i væggen. I en 
bevægende scene knæler han under 
stort besvær på grund af torturen, 
rækker sine foldede hænder op imod 
korset og beder sit fadervor. Elser 
ofrer sit liv for, at menneskeligheden 
ikke skal bukke under for 
ondskaben. Det er en handling, 
der tydeligvis er inspireret af ham, 
der også ofrede sig selv og ”gav sit 
liv som løsesum for mange” (Matt 
20,28), så vi kunne få tilgivelse for 
alle vore synder og en dag gå ind til 
det evige liv med ham.

Der er meget, der kan gøre os 
modløse og nedtrykte: at sommeren 
er forbi, efteråret kommer, og 
vinteren lurer lige om hjørnet. At 
vores liv måske ikke blev, som vi 
håbede, med sorg og bekymring 
som vores daglige følgesvend. At 
verden plages af krig, ufred og 
umenneskelighed. Da er det en trøst 
uden lige, at Gud sendte sin søn til 
os for at bære alverdens synd, også 
din og min, med sig ind i døden. 
Ud af mørket opstod lyset, da han 
opstod og i dåben gav os tilsagn om, 
at hans opstandelse også gælder 
for os og dem, vi elsker. Da er det 
en kilde til håb og livsmod i mørke 
tider, at hans ånd lever i os, ligesom 
den levede i Georg Elser og alle 
de andre, der glemte sig selv for 
menneskelighedens og frihedens 
skyld.

Om livsmod i mørke tider

Af Mikael
Byrial Jensen
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Lørdag d. 3. september
Kl.11.00 Dåbsgudstjeneste *
Henriette Rosendal

Søndag d. 4. september
15.s.e.trinitatis
Kl.10.00 Højmesse
Henriette Rosendal

Søndag d.11. september
16.s.e.trinitatis
Kl.10.00 Højmesse
Jens Dammeyer holder 
afskedsgudstjeneste

Søndag d.18. september
17.s.e.trinitatis
Kl.10.00 Høstgudstjeneste
Mikael Byrial Jensen

Søndag d. 25. september
18.s.e.trinitatis
Kl.10.00 Højmesse
Agnete Brink

Onsdag d. 28. september
Kl.16.15 Kirke for småfolk
Henriette Rosendal

Lørdag d.1. oktober
Kl.11.00 Dåbsgudstjeneste *
Henriette Rosendal

Søndag d. 2. oktober
19.s.e.trinitatis
Kl.10.00 Højmesse
Henriette Rosendal

Søndag d. 9. oktober
20.s.e.trinitatis
Kl.10.00 Højmesse
Christian Meidahl

Søndag d.16. oktober
21.s.e.trinitatis
Kl.10.00 Højmesse
Henriette Rosendal

Søndag d. 23. oktober
22.s.e.trinitatis
Kl.10.00 Højmesse
Villy Mølgaard

Onsdag d. 26. oktober
Kl.16.15 Kirke for småfolk
Henriette Rosendal

Søndag d. 30. oktober
23.s.e.trinitatis
Kl.10.00 Højmesse
Mikael Byrial Jensen

Lørdag d. 5. november
Kl.11.00 Dåbsgudstjeneste *
Agnete Brink

Søndag d. 6. november
Alle helgens dag
Kl.10.00 Højmesse
Agnete Brink
(alle præster medvirker)

Søndag d.13. november
25.s.e.trinitatis
Kl.10.00 Højmesse
Henriette Rosendal

Søndag d. 20. november
Sidste s.i kirkeåret
Kl.10.00 Højmesse
Mikael Byrial Jensen

Søndag d. 27. november
1.s.i advent
Kl.10.00 Højmesse
Agnete Brink
Kirkens 60 års fødselsdag

Onsdag d. 30. november
Kl.16.15 Kirke for småfolk
Henriette Rosendal

Lørdag d. 3. december
Kl.11.00 Dåbsgudstjeneste *
Christian Meidahl

Søndag d. 4. december
2.s.i advent
Kl.10.00 Højmesse
Christian Meidahl

* Såfremt der er tilmeldt dåb.
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Invitation til 6-årige i Hasseris sogn
Alle børn i Hasseris sogn, som er fyldt eller fylder 6 år i 2016 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:

Torsdag den 13. oktober kl. 16.15 i Hasseris Kirke.

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).

Gudstjenester
på Otiumgården og Thulebakken efteråret 2016
Otiumgården:
Torsdag d.18.august kl.14.00, Agnete Brink
Torsdag d.22.september kl.14.00, Agnete Brink
Torsdag d.27.oktober kl.14.00, Agnete Brink
Torsdag d.24.november kl.14.00, Agnete Brink

Fælles julegudstjeneste i Hasseris Kirke onsdag d.14.december kl. 13.30

Friluftsgudstjeneste ved Pumpehuset

Thulebakken:
Tirsdag d.9.august kl.10.00, Christian Meidahl
Tirsdag d.13.september kl.10.00, Mikael Byrial Jensen
Tirsdag d.11.oktober kl.10.00, Henriette Rosendal
Tirsdag d.8.november kl.10.00, Christian Meidahl

Menighed søges til DR-kirken!
Danmarks Radio har henvendt sig til Hasseris Kirke for at høre, om vi vil medvirke til at optage de 
gudstjenester, der skal sendes i DR-kirken de fire adventssøndage. Optagelserne finder sted mandag den 
24. og tirsdag den 25. oktober, begge dage klokken 16.30 og 19.00 (menigheden skal dog være på plads 
en halv time før). Vi vil gerne opfordre alle, der har tid og lyst, til at være menighed til optagelserne, 
så gudstjenesterne kommer til at afspejle vores daglige virkelighed i Hasseris Kirke med velbesøgte 
gudstjenester. TV-gudstjenesterne bliver lidt kortere end søndagshøjmessen, da der kun skal synges fire 
salmer og ikke være altergang. Er du interesseret i at deltage til en eller flere af optagelserne, kan du 
tilmelde dig via kirkens hjemmeside eller du kan ringe til kirkens kontor på telefonnummer: 96 34 65 00

I et samarbejde mellem Hasseris Kirke og FDF 
Hasseris afholdes tirsdag den 6. september kl. 
18.00 en friluftsgudstjeneste på plænen foran 
Pumpehuset (ved Rugbybanen).

I gudstjenesten medvirker sognepræst Agnete 
Brink, Hasseris Kirkes børne- og ungdomskor 
samt en af kirkens organister.

Efter gudstjenesten er der hygge, hvor FDF 
byder på kaffe/the og sodavand.

Billedet er fra gudstjenesten i 2015.
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Søndag, den 18. september er 
der fernisering i Hasseris Kirke 
umiddelbart efter højmessen 
kl.10.00. Vi har været så heldige 
at få den kendte maler fra Rold 
Skov, Susanne Zimmer, til at 
udstille en række af sine værker 
i Hasseris Kirke.
Susanne Zimmer har malet i 
mange år, og de seneste år 
har hun foretrukket at male 
med akrylmaling. Billederne er 
især malet med spartel, fordi 
spartlen giver et mere vildt og 
levende udtryk, som harmonerer 
med det udtryk, som Susanne 
Zimmer gerne vil have frem i 
sine billeder. Der er mange lag 
maling i billederne, og det giver 
en virkelig god dybde.
Naturen er en kraftig 
inspirationskilde for Susanne 
Zimmer, der bor i Rold Skov. 
Hun kan lide at give sig hen til 
arbejdet med farver, dybde, 
harmoni og liv uden at have et 
forudbestemt motiv for øje. Det 
skaber en spændende proces og 
primært abstrakte billeder, som 
er spændende og udfordrende at 
kigge på.
Farverne i billederne skifter 
fra periode til periode, og alle 
hendes billeder er fyldt med 
varme, energi og livsglæde. 
Billeder giver bud på de 
oplevelser og følelser, som er i 
livet.
Susanne Zimmer har udstillet 
mange steder i Danmark, men 
der har også været bud efter 
hendes kunst i udlandet. Vi er 
glade for, at turen nu er kommet 
til Hasseris Kirke.

Arne Sloth Kristoffersen, 
Kunstudvalget

Kunst fra Rold Skov
i Hasseris Kirke
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Vi fejrer Hasseris Kirkes 60 års fødselsdag den første søndag i advent, den 27. november, med at invitere 
til kirkefrokost samt at åbne for en flot kunstudstilling umiddelbart efter højmessen kl.10.00. Det er den 
lokale, naivistisk inspirerede billedkunstner Ib Bernat, der udstiller cirka 25 værker.
Ib Bernats oliemalerier er fyldt med farver og liv, og motiverne er ofte let genkendelige steder som i 
maleriet ”Europas lykkeligste by”, der er Aalborg set fra Nørresundby og titler som Kærby i Aalborg, 
Naboerne i Hasseris, København 2000, Tivoli, Nørrebro og Nørregade. 
Andre malerier byder på historier om Jesu liv, Jesus, Restaurant Don Quijote, Jensens Fiskerestaurant, 
Selvcensur og om mennesker i kø. Ib Bernats oliemalerier fortæller altid en historie. Som naivistisk maler 
skildrer han mange menneskers hverdag, tilsat en god portion humor og alvor.
Den naivistiske malemåde opstod i 1800 tallet som en reaktion mod den akademiske kunsts formsprog. 
Prøv derfor at gå ind i maleriernes mange detaljer og figurer og find den megen humor og alvor, som de 
indeholder.
Ib Bernat har Danmarks mindste atelier i sin have i Hasseris. Prøv at finde det i maleriet ”Naboerne i 
Hasseris”. Vi glæder os til denne spændende udstilling, der på mange måder adskiller sig fra de tidligere 
udstillinger, som vi har haft.

Arne Sloth Kristoffersen, Kunstudvalget

Kirkens 60 års fødselsdag
og lokal kunst i Hasseris
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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.

2. november

”Israel og omegn rundt på ca. 5 kvarter”
Et foredrag ved Roland Jensen som tager udgangspunkt i Roland Jensens mange kurophold i Israel
i forbindelse med hudsygdommen Psoriasis, som med gode resultater kan behandles med sol- og havbade 
ved Det Døde Hav. 
Roland Jensen har siden 1984, næsten 30 år, været dernede 18 gange af ca. 1 måneds varighed pr. gang.
Gennem alle disse år har han i de behandlingsfrie perioder benyttet sig af muligheden for at komme 
“tættere” på landet Israel. Det har resulteret i adskillige tusinde fotos som er “kogt ned” til nogle 
specifikke foredrag. Han har bevæget sig rundt i de typiske turistområder set fra andre vinkler. 
Vestbredden vil også få nogle ord/billeder med på vejen. Senest har han besøgt Hebron, som absolut 
IKKE er et “normalt” turistmål.
Endv. vil Wadi Rum ørkenen og Petra i Jordan, samt Sct. Katharina klosteret i Sinai også indgå i 
foredraget.
Helt ærligt, burde foredragets titel være: “Israel og omegn rundt på 5 TIMER” – mindst.

Nærmere oplysning: Mie Holmsberg tlf. 98 18 24 02

7. september

”Aalborg under besættelsen”
Foredraget bygger på bogen ”Krigens by - Aalborg 1940-1945” (2009) og bogen ”Gestapo i Aalborg”, der 
udkom i efteråret 2015.
De fem besættelsesår var en meget dramatisk periode i Aalborgs historie præget af den tyske værne-
magts store interesser i og omkring byen, af terror fra Gestapo og dets håndlangere, sabotageaktioner, 
schalburgtage, likvideringer og uroligheder.
Foredraget tager sit udgangspunkt i de voldsomme uroligheder i august 1943, hvor den nedkastede SOE-
agent ”Marokko Jensen” medvirkede til at gøre Aalborg til krigens by.

5. oktober

”Storm P.”
Foredrag ved domprovst Niels Christian Kobbelgaard.
Mange kender Storm P.s vagabonder og klovner. Men Storm P. har også andre 
sider, som ikke er så kendte. I foredraget vil Kobbelgaard kaste lys over 
både den samfundsrevsende og den religiøse side af Storm P.  
Storm P. kredser gennem hele livet omkring spørgsmålet om, hvad det vil 
sige at være et menneske, og hvordan vi kommer af sted med at være det.  
Den Storm P., vi skal møde, er den unge Storm, der som en gammel-
testamentlig profet revser sin samtid. Storm P. havde spalteplads i 
morgenaviserne. I disse spalter kommenterer han livets gang på godt og 
ondt. 
Storm P. viser sig som et menneske, der bærer på en stor medfølelse mod 
de små, og ind i alt, hvad Storm P. malende forkynder og formaner, mærker 
vi hans varme humor, som er noget af Storm P.s varemærke.

Nu skal de bare se fru Jensen, denne 
medicin vil gøre Dem mindst ti år 
yngre!
Jamen hr. doktor - hvordan så med 
min aldersrente?

10
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Koncerter i
Hasseris Kirke

Søndag den 11. september
kl.14.00 - OBS!
Baroquearos, Aarhus
Solist og dirigent:
Hidemi Suzuki, cello.
J. G. Graun, C. P. E. Bach, F. Benda.
Orkestret består fortrinsvis af
musikere fra Aarhus Symfoniorkes-
ter - alle med stor passion for
barokkens specielle udtryk spillet
efter barokkens praksis og med
den tids instrumenter.
Hidemi Suzuki hører til blandt de
mest anerkendte cellister inden-
for barokmusikken med talrige
koncerter og CD indspilninger bag
sig
Fri entré.

Søndag den 2. oktober kl.19.30
Kristian Sørlie, accordeon.
Norsk folkemusik, samt Bach, Mozart m.fl.
Kristian Sørlie er uddannet på musikkonservatoriet i Trondhjem og 
har vundet adskillige internationale priser.
Fri entré

Søndag den 6. november
kl.19.30
“Musik og ord ved Alle Helgen”
Hasseris Kirkes ungdomskor
Judith Blauw, obo
Søren Ohlsen, bas
Marianne Haldrup, orgel
Mikael Byrial Jensen, oplæsning.
Fri entré.

Torsdag den 1. december
kl.19.00 - OBS!
“ADVENT OG JUL”
med Hasseris Kirkes børnekor og 
ungdomskor
v. Heidi Bisgaard Jondahl og
Marianne Haldrup
Ole Bech, guitar
Jakob Mygind, sax
Julesalmer og sange, Christmas 
Carols samt John Høybyes “Maria 
Conceived”.
Fri entré.
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Hidemi Suzuki                               Baroquearos

Kristian Sørlie

Judith Blauw

Hasseris Kirkes ungdomskor
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”Eksistens og Kristendom”

Hasserisaftener

Foredragene afholdes i samarbejde med Folkeuniversitetet og foregår i Hasseris Kirkes krypt. 
Der er ingen entré og alle er velkommen.

Foredrag af den internationalt 
anerkendte kunstner Maja Lisa 
Engelhardt:

Onsdag den 23. november
kl.19.30
Maja Lise Engelhardt vil fortælle 
om sit liv som kunstner og om 
sine mange kirkeudsmykninger i 
Danmark samt i udlandet.

Maja Lise
Engelhardt

”Martin Luther
og Reformationen
i kunstens spejl”
Foredrag ved pensioneret lektor Claus Jensen:

Onsdag den 12. oktober kl.19.30
Foredraget viser i ord og billeder, hvordan centrale dele af Luthers liv og 
lære kommer til udtryk i reformatoriske hovedværker malet af Lucas Cra-
nach, far og søn, og af andre. De nyrestaurerede reformationsaltertavler 
i Wittenberg og i Weimar omtales indgående, og indretningen af det lu-
therske kirkerum belyses, idet der trækkes tråde til reformationskunst og 
reformationsarkitektur i Danmark.

Foredrag ved skribent og foredragsholder, tidl. sognepræst Ole Juul:

Onsdag den 14. september kl.19.30
Et tema i Tage Skou-Hansens forfatterskab: 

Det er et kendetegn ved mennesket, at det kan forholde sig til sig selv 
i en fortolkning af sit eget liv. Begreber som kærlighed, skyld og ansvar 
samt livsforventning er gennemgående i Tage Skou-Hansens store forfat-
terskab. 

Med en række nedslag i de betydeligste af Tage Skou-Hansens romaner vil 
Ole Juul i foredraget pege på tolkninger af disse temaer i forfatterskabet, 
der ligger en religiøs tydning nær.
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Ole Juul

Maja Lise Engelhardt
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Hvornår har du sidst 
spist græshopper...?

Studiekreds

- det gjorde vi, da vi hørte om Ægyptens ti plager, og de fleste børn 
var vilde med dem.
Det er det vi gør til ”kirke for småfolk” - illustrerer bibelhistorierne, 
så børnene oplever med alle sanser.   
Vi har mørklagt kirken og tændt stjerner på kirkens hvælvinger. 
Har fundet fisk rundt omkring i kirken til Den store fiskefangst, har 
hjulpet englene på vej op ad Jakobs himmelstige og haft besøg 
af de sødeste små kyllinger til påske. Kæmpen Goliath er blevet 
væltet med ærteposer ved børnenes hjælp, og vi har prøvet at gå på 
vandet. 
Hver gang understøtter kirkens fantastiske børnekor fortællingerne 
med skøn sang.  
Nogle gange kommer giraffen Gumle forbi, og han er lidt skør - men 
elsker børn.
Kom til ”Kirke for småfolk” og vær med til at lytte til musik, synge 
og høre historier.
Det foregår syv onsdage om året - hver gang kl. 16.15 – 16.45.
Datoerne for den kommende sæson er:

2016
Onsdag den 28. september
Onsdag den 26. oktober
Onsdag den 30. november

Vi glæder os til at se jer.

2017
Onsdag den 18. januar
Onsdag den 15. februar
Onsdag den 22. marts
Onsdag den 19. april

Da vi i år hørte om påsken, kom 
der besøg af små søde kyllinger.

Kære nye og gamle studiekredsdeltagere.

Der er kommet en ny bog af den svenske forfatter Torgny Lindgren. 
Bogen hedder ”Klingsor”, og Klingsor er navnet på en lokal middel-
mådig maler, som er død og hvis biografi nu skal skrives. Men der er 
til gengæld intet middelmådigt ved romanen, det er en fremragende 
bog, der handler om kunst, ”om kreativitet, om skabelsens betingel-
ser og dens flerstemmighed samler sig så smukt, varmt og drilagtigt i 
klangen af den lune fortællers mund og mæle i selvfølgelig enkelthed 
og præcision i replikken.” ( Inf.26.3.2016) Mange af jer vil huske for-
nøjelsen ved at læse ”Pølsa” én af Lindgrens tidligere bøger.

Studiekredsen mødes i Hasseris Kirkes lokaler d.26.sep., d.31.okt., 
og d.21.nov. Alle tre mandage kl.19.30.

Bogen ( 250,- kr.) kan købes på kirkekontoret med 10% rabat, fra 
mandag d.5.sep.

Tilmelding til kirkekontoret senest d.19.sep. tlf. 96 34 65 00.

Til første gang bedes man have læst til side 67.

På gensyn Agnete Brink
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Det mellemkirkelige stiftsudvalg i Aalborg indbyder alle kirkeligt interesserede i stiftet til åbent møde med 
Generalsekretær Birgitte Quist-Sørensen fra Folkekirkens Nødhjælp, der vil tale om: 

Mødet med andre religioner
– troens betydning i udviklings- og 
nødhjælpsarbejde i verden
Mødet holdes mandag den 14. november kl.18.00-21.30 i Folkekirkens Hus, Aalborg.

Birgitte Quist Sørensen siger om aftenens tema: 
“Tro er afgørende for de fleste mennesker i verden og derfor er det vigtigt at forstå religion og dens 
betydning i menneskers liv når man søger at hjælpe fattige og udsatte. I FKN arbejder vi ud fra kristne 
værdier, men med en forståelse, som omfavner alle mennesker uanset race, tro eller køn. Vi arbejder 
sammen med kirkelige partnere men også partnere fra andre trossamfund eller sekulære partnere, hvor 
vi kan finde fælles værdier”.

På mødet, der samtidigt er årsmødet for mellemkirkeligt stiftsudvalg, vil der også være lejlighed til at 
høre lidt om den kirkelige studierejse til Færøerne, som en gruppe skal foretage til sommer.

Mødet er åbent for alle, og traditionen tro byder stiftsudvalget på et lille måltid mad og en kop te/
kaffe. Der er begrænset plads, og af hensyn til spisningen er der behov for tilmelding forud for mødet. 
Tilmelding på e-mail til: mellemkirkeligt@gmail.com
Sidste frist er lørdag den 6. november – eller når alle pladser er optaget.

Kordegn Ide Bylin Bundgaard

Et noget forsinket farvel og en hjertelig tak skal lyde 
fra Hasseris Kirke til kordegn Ide Bundgaard, som har 
været ansat som 60% s kordegn hos os siden 2009. Ide 
fik fuldtidsjob i Hans Egede Kirke og valgte derfor at 
forlade Hasseris kirke. Med sit venlige, smilende og 
milde væsen har Ide med faglig dygtighed bestridt 
jobbet som kordegn i Hasseris Kirke på forbilledlig vis. 
Ligesom vi alle har nydt godt af hendes enestående 
evner som fløjtenist. Hun er savnet for begge dele, men 
vi ønsker hende alt godt i den nye stilling og håber hun 
ind imellem vil besøge os med sin fløjte.

Agnete Brink

Sognepræst Jens Dammeyer

Jens Dammeyer har valgt at fratræde stillingen som sog-
nepræst ved Hasseris Kirke. Han har varetaget embedet 
siden 1.dec.1996. Før da var han tilknyttet buddhistmis-
sionen i Taiwan. Interessen for dette område har Jens 
fastholdt. Han har således gennem kortere eller længere 
tid opholdt sig i Taiwan af flere omgange. Og han vil i 
tiden fremover komme til at beskæftige sig med emner 
knyttet til buddhismen. Efter aftale med biskop Henning 
Toft Bro skal Jens således primært arbejde med pro-
blemstillingen: ”Buddhisme og Kristendom” og i tilknyt-
ning hertil: ”Migrantarbejde i Aalborg Stift”. 

Menighedsrådet ønsker Jens held og lykke med det frem-
tidige virke og takker ham for indsatsen i Hasseris Sogn 
gennem de sidste næsten 20 år.

Der er afskedsgudstjeneste med efterfølgende reception 
søndag d.11.sept. kl.10.

Anders Bach Jensen, formand for menighedsrådet. 

Hasseris Kirke siger farvel
til to medarbejdere
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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:
11. oktober kl.17.00 og 22. november 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

Hør en prædiken via
computeren
på www.hasseriskirke.dk, klik på “kalen-
der” på forsiden. Her downloader man 
søndagens prædiken fra Hasseris Kirke.

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 21. september
                 •  den 12. oktober
                 •  den 16. november
                 
For yderligere oplysning kontakt:
Solveig Asmussen på tlf. 98 79 00 11

Juletræstænding 
foran Hasseris Kirke 
 
Lørdag d. 26. nov. kl. 16.30 markeres – 
traditionen tro – tænding af juletræet 
foran Hasseris Kirke.

Der bliver taler ved Hasseris Grund- 
ejerforening og Hasseris Menigheds- 
råd samt underholdning ved Hasseris 
Kirkes børnekor. Herudover bliver 
der også mulighed for alle del- 
tagere at få rørt stemmebåndene 
i et par fællessange.

Hasseris kirkes børnekor 
underholder med jule- 
musik og nissesang.

Efter selve juletræs- 
tændingen er der lidt 
varmt til halsen, idet 
KFUM-spejderne 
tilbyder varm gløgg 
og æbleskiver.
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Kunst i Hasseris
24.-25. september

I weekenden den 24.–25. september afholder Aalborg Y´men´s Club Budolfi, der holder til i Hasseris Kirke, 
for 4. år i træk kunstudstillingen Kunst i Hasseris i KFUM-Hallen, Hasseris Parken. Begge dage er udstillingen 
åben fra kl.11.00-17.00.

Vi glæder os til igen at byde velkommen til 60 kunstnere fra hele landet, og igen i år har der været en 
meget stor søgning til udstillingen af kunstnere fra hele landet. Det opfatter vi som en kvalitetsstempling 
af udstillingen fra kunstnernes side.

Vi har udviklet et koncept, der falder i både kunstnernes og vores besøgenes smag. Det er vi naturligvis 
rigtigt glade for. Sidste år havde vi over 1.000 besøgende, og vi nåede et overskud på knap 100.000 kr, der 
blev uddelt til Folkekirkens Nødhjælp og til ”Reden Aalborg” under KFUKs Sociale arbejde. 
Vi håber på endnu flere besøgende i år, så vi har mulighed for at gøre endnu større forskel i kraft af vores 
støtte til værdige projekter. I år vil overskuddet blive ligeligt fordelt mellem Folkekirkens Nødhjælp og 
TUBA under Blå Kors, som yder terapeutisk rådgivning for unge, som er vokset op i hjem med alkohol eller 
stofmisbrug.

Entré til udstillingen er 50,- kr. og inkluderer
et glas vin eller sodavand og et kunstnerkatalog.
Der er mulighed for at købe kaffe, kage eller en
let frokost i udstillingens café.

Se mere på www.kunstihasseris.com

Henning Thomsen

Billederne er fra udstillingen i 2015.


