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2 Marts, april og maj 2019

Slægters fodtrin lyder mod os op igennem glemte år,
danse-lette eller tunge, som de følte deres kår,

når de andagtsfulde kom med deres små til livets Gud,
når de knugede af sorgen bar de kære døde ud.

Her har dagen evighed, her har kærlighed sit sted,
hvor Guds Søn er sammen med os under Helligåndens fred,

og da føler vi en stund, at vi står på hellig grund,
og at livets mening lyder fra vor skabers egen mund.

Vers 3 af salmen "Uberørt" af Lars Busk sørensen

Praktiske oplysninger

Af Helle Aaen
Jensen, Kordegn

Dåb:
Aftale om dåb træffes med
kirkekontoret. Der skal opgives navn og
adresser på 2 – 5 faddere. Herefter vil
man blive kontaktet af præsten i
forbindelse med at afholde en samtale.
 
Vielse:
Aftale om vielse træffes med
kirkekontoret. Inden vielsen (tidligst 4
måneder før) udfyldes en
ægteskabserklæring på borger.
dk. Herefter vil man blive kontaktet af
præsten i forbindelse med at afholde en
samtale.
 
Begravelse/bisættelse:
Når begravelsens tidspunkt er fastsat,
aftales forløbet, herunder salmer, med
præsten.
 
Alle medlemmer af folkekirken har ret
til at blive begravet/bisat fra deres
sognekirke.

Hasseris Sogneblad
 
Bladet udkommer i 4800 eksemplarer,
4 gange årligt.
Udgives af Hasseris kirkes
menighedsråd.
Redaktion: Inge Thomsen
(ansvarshavende red.),
Søren Ohlsen, Helle Aaen Jensen.
 
Materiale til sognebladet skal sendes til
kirkekontoret. Redaktionen forbeholder
sig ret til at forkorte indlæg og sortere i
evt. tilsendte billeder.
 
Næste sogneblad udkommer i uge 21.
Deadline for tekst/fotos er mandag den
8. april 2019.
Tryk: Øko-Tryk, Skjern
 
Sognebladet kan også læses på kirkens
hjemmeside
 
Ændringer ved gudstjenester og andet
kan ses på kirkens hjemmeside

HVIS SOGNEBLADET UDEBLIVER..
..er man velkommen til at skrive en
mail til distributionsleder Birger Krebs
fra Nordjyske Medier, på mailadressen
birger.krebs@nordjyske.dk 
Så vil man få man bladet leveret.

Navne og
adresser

Hasseris Kirke, Thorsens Alle 2, 9000
Aalborg
Kirken er åben mandag –fredag kl.
8.00-17.00,
lørdag kl. 8.00-12.00
 
Kirkens kontor: . Tlf. 96 34 65 00
Kontoret er åbent mandag – fredag  kl. 9.00 –
13.00,
torsdag tillige kl. 16.00 – 18.00.
Lørdag telefonisk kl. 10.00 – 11.00.
 
Kordegn Helle Aaen Jensen
Tlf 96 34 65 00. E-mail: hasseris.sogn@km.dk
 
Daglig leder: Søren Ohlsen
Tlf 20 88 61 79 E-mail: sooh@hasseriskirke.dk

Kirkens hjemmeside:
www.hasseriskirke.dk

Sognepræst Agnete Brink (kbf)
Lindskovvej 40
Træffes ikke fredag.
Tlf. 98 13 53 54. Email: agb@km.dk
 
Sognepræst Henriette Rosendal
Mester Eriks Vej 32
Træffes ikke fredag
Tlf. 98 18 01 37. Email: hsr@km.dk
 
Sognepræst Mikael Byrial Jensen
Følvænget 6
Træffes ikke mandag
Tlf. 25 21 19 56. Email: mibj@km.dk
 
Sognepræst Inge Thomsen
Højvangsvej 39, 9400 Nørresundby
Træffes ikke mandag
Tlf. 23 10 09 70. Email: inth@km.dk
 
Organist Marianne Haldrup
Tlf: 40 84 56 44
E-mail: maha@hasseriskirke.dk
 
Organist Peter Lindhardt Toft
Tlf. 61 65 63 33
E-mail: peterlindhardttoft@gmail.com
 
Kirketjenere:
Jesper Tølbøll Mortensen, tlf. 40 11 33 37
Susanne Andersen, tlf. 41 18 06 61
Anne Marie J. Holmgaard tlf. 41 18 28 94
Fælles Email: kirketjener@hasseriskirke.dk
 
Menighedsrådets formand Gert Husum
Tlf.: 41 1118 32. Email: gert@husum.email

Hasseris kirke er med i Vejkirkeordningen.
Foldere ligger i våbenhuset

Forsidefoto af Benny Vindelev
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Folkekirkens Nødhjælp

Sogneindsamling
søndag den 10. marts
Klimaet under forandring
Klimaforandringerne er her, og de er
kommet for at blive. Millioner af
mennesker er truet af sult og
oversvømmelser, og allerede nu må
mange forlade deres hjem for at finde
mad og sikkerhed.

I verdens fattigste lande mangler man
alt det, der beskytter os danskere mod
klimarelaterede katastrofer. Men med
klimatilpasning kan vi klæde verden på
til et klima i forandring.
Det kan være diger, dæmninger og
opsamlingssøer, der kan forhindre
oversvømmelser. Det kan være broer og
solide bygninger, der ikke dratter
sammen ved jordskred.
Men det kan også handle om at hjælpe
en sulten småbonde med at dyrke
quinoa, som er fyldt med protein og
bedre til at modstå tørke end andre
afgrøder.

Folkekirkens Nødhjælp arbejder i
verdens fattigste lande, hvor
klimaforandringerne slår meget
hårdere, end de gør i Danmark.
En person fra Etiopien udleder langt
mindre CO2 end den gennemsnitlige

dansker. Men det er alligevel etiopieren,
der betaler regningen i form af
oversvømmelser, tørke og andre
naturkatastrofer.
Det synes vi er uretfærdigt. Og derfor vil
vi sammen med tusindvis af danskere
samle ind til klimaløsninger,
søndag d. 10. marts kl.
11.30. Meld dig hos indsamlingsleder
Ole Lerup - tlf. 25 37 81 01, eller mød op
i Hasseris kirkes krypt efter højmessen
på indsamlingsdagen.

Vi gør det for verdens fattigste, men vi
gør det også for vores egen skyld.
Kloden er nemlig noget, vi deler, og
klimaforandringerne er hele klodens
problem. På sigt vil vi alle komme til at
mærke konsekvenserne af de globale
temperaturstigninger på egen krop.

Derfor opfordrer vi alle danskere til at
gå en tur for klimaet søndag den 10.
marts. For sig selv. For vores klode. For
verdens fattigste. For vores børn. For alt
i verden.

Fofo: 1 og 3: Folkekirkens Nødhjælp,
Foto 2: Peter Høvring
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4 Marts, april og maj 2019

Det er forår. Alting klippes
ned; men håbet består.
Tekst af Mikael Byrial Jensen

Sidste år mistede vi digteren Benny Andersen. Som
ingen andre lyrikere havde han tag i danskerne og
har det fortsat, selv om han nu er død. Hans sange
høres i radioen og synges med stor glæde rundt
omkring på højskoler, i sognegårde og andre
steder. Nu, hvor det endelig bliver forår, og lyset
genvinder magten, er det svært ikke at tænke på
hans berømte vise: ”Det er forår. Alting klippes
ned.” (Højskolesangbogen, nummer 285).

Benny Andersen kunne noget med sproget. Hans
sprog var på den ene side ganske ligetil og på den
anden side fyldt med finurligheder og skæve
vinkler. Dét var med til at gøre ham populær
sammen med hans store solidaritet med den helt
almindelige dansker. Selv i dag, hvor ingen længere
vil være almindelig, sniger hans afvæbnende
humor og indsigt i, hvad det vil sige at være
menneske, sig ind i både unge og gamle. I en tid,
hvor vi alle mener, vi er noget særligt, er det
opmuntrende, at så mange stadig kan spejle sig i
hans tekster. Ud over sangenes åbenlyse digteriske
kvaliteter tror jeg, det skyldes, det er så
anstrengende konstant at skulle leve op til vores
eget og tidens ubønhørlige krav om være helt unik.
Når vi synger Benny Andersens sange, bliver vi klar
over, vi ikke kun er en række enestående individer,
men også et fællesskab, der grundlæggende deler
de samme sorger og glæder og den samme
blanding af godt og ondt. Når det sker, føler vi os
rummet som dem, vi er, både med vore gode og
dårlige sider, i glæde og sorg. Vi bliver lettede,
skuldrene ryger ned, vi får øje på hinanden og på,
at det er forår.

I sin forårssang skriver Benny Andersen i første
vers: ”Det er forår. Alting klippes ned. / Der
beskæres i buskadser og budgetter. / Slut med
fordums fede ødselhed. / Vi begynder at træne til
skeletter. / Jeg blir fem år ældre ved hvert /
indgreb i min pung, / men når forårssolen
skinner, / blir jeg ung!” Visen blev skrevet i 1981, i
begyndelsen af de såkaldte fattigfirsere.
Økonomien havde det dårligt, og velfærdsstaten
måtte på skrump. I dag går det tilsyneladende igen

godt med økonomien, og alligevel oplever vi stadig,
at der skæres. Måske vil det altid være sådan.
Under alle omstændigheder er digterens ord om
beskæring blevet sunget med tilslutning lige siden
uanset rigets tilstand.

Det samme er imidlertid også de afsluttende ord i
hvert vers. De handler om forårssolen, der skinner
ind i vores liv på trods af beskæringer, skatter, en
hul sparegris, alderen, der trykker, og døden, der
nærmer sig. På trods af alt det svære, alt det, der
udmatter os og gør os bange, vågner vi op, når
forårssolen skinner, og får ny energi. Med
Andersens ord bliver vi unge, står op, bliver varme,
glade og lever, når forårssolen trænger igennem
mørket, dødvandet og nedklipningerne og får os til
at føle, livet trods alt er godt.
Som sagt er Benny Andersen populær som ingen
anden moderne, dansk digter. Det er han også
blandt præster. Det skyldes nok de samme ting,
som gør ham populær hos alle andre; men dertil
kommer, at han tydeligvis betragter livet som en
gave. Med den danske filosof og teolog, K.E.
Løgstrups, formulering, ”lægger” han derved ”en
religiøs tydning nær”. Når Benny Andersen i sidste
vers af sin forårsvise skriver, at han ”som solfanger
nu er begyndt / at forstå, at Alt og Intet er os
givet”, åbner det for en kristen forståelse af, at vi
mennesker ikke har skabt os selv, livet eller
hinanden, men er blevet skabt og har fået livet og
hinanden som en gave fra Gud, en gave, som vi skal
passe på og være taknemmelige for.

Der er meget håb i Benny Andersens forårssang.
Selv om livet kan være svært, og der somme tider
lægges så tunge byrder på os, at vi ikke føler, vi
kan bære dem, tænder ordene om forårssolen lys
midt i mørket og får os til at føle, at vi lever. Som
han skriver i sidste vers: ”Tag da kun min sidste
spinkle mønt. / Livets sol er min den sidste del af
livet, / og som solfanger er jeg nu begyndt / at
forstå, at Alt og Intet er os givet. / Og en gang går
solen sin / runde uden mig, / men når forårssolen
skinner, / lever jeg!” Når det er sagt, har håbet
også sin klare begrænsning i sangen. Det drejer sig
udelukkende om livet her og nu, så længe
forårssolen skinner, indtil den ”en gang går sin
runde uden mig”. Det er selvfølgelig heller ikke så
lidt, kan man sige; men jeg vil nu alligevel
indvende, at det ikke er nok. Visdommen i Benny
Andersens sang er måske nok til at leve, men ikke
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til at dø på. Vil vi have dét, må vi ty til et andet og meget stærkere håb.
Når tiden er inde, og vi og dem, vi elsker, skal herfra, er der ikke nok håb at finde i Benny Andersens sang. Det skal han ikke
klandres for, for det har han heller aldrig lovet, at der var. Det betyder blot, at vi må gå andre steder hen for at finde det håb, der
både er til at leve og dø på. Det håb finder vi i evangeliet om Jesus Kristus, der i påsken led og døde, men opstod fra de døde.
Hvordan det gik til, fatter vi ikke; men lige siden har det været kristendommens vigtigste budskab, at intet, ikke engang døden,
kan vinde over livet. Det skyldes, at Kristus med sin opstandelse har banet vej for os alle ud af dødens mørke ind til det evige liv
hos Gud.

Det er forår. Alting klippes ned; men håbet består. Foråret rummer ikke kun beskæringer i buskadser og budgetter, men også
forårssolen, der skinner ned fra himlen og giver os nye kræfter. Ja, ikke nok med det: Foråret rummer påsken, hvor vi fejrer, at
Jesus døde og opstod for vores skyld, så vi kan tro, at Guds kærlighed ingen grænse kender, selv ikke døden. Fordi vi i dåben
blev knyttet til ham, har vi ikke kun et håb, der gælder i dette liv. Vi har det håb, der gælder både i livet og døden, og som åbner
Paradisets porte for os og vore kære, når vi skal herfra.
Som vi skal synge til påske:

Guds Himmerige er jo dit;
vent, hjerte, vent endnu kun lidt,
da døden opslugt er til sejer,
og evigt liv i alt du ejer.
O salig påskemorgenstund
med guld i mund!
(Den Danske Salmebog 224,5).

Af Mikael Byrial Jensen

DELTAGERE SØGES

Kunstudvalg

Vil du være med i Hasseris Kirkes
kunstudvalg?
Har du interesse for kunst og
kunstudstillinger, har du nu mulighed
for at komme med i kirkens kunstudvalg
og være med til at planlægge de 4 årlige
kunstudstillinger.
Arbejdet i udvalget består i at finde og
kontakte kunstnere, der ønsker at
udstille i kirken, planlægge
udstillingerne, stå for fernisering samt
hjælpe kunstnerne med ophængning og
nedtagning af deres udstilling.
Møderne i udvalget holdes typisk på
hverdage efter arbejdstid, og fernisering
søndag efter højmessen.
Kontakt Ulla Kürstein Jensen tlf. 51 68
43 54 hvis du er interesseret i at være
med.

Børnekvarter

Er du glad for børn, deres nysgerrighed
og spontane spørgelyst, vil vi høre om
du har lyst til at give et kvarter under
højmessen, en gang eller to i kvartalet.
Børnekvarteret er fortrinsvis for mindre
børn, ofte fra dåbsfølget, hvorfor
forudsætningerne er forskellige. Vi gør
klar inden gudstjenesten, med at finde
tegnepapir, og -redskaber, saftevand og
små pakker rosiner frem.
Under prædiken, som varer 13-15
minutter kan man fortælle
bibelhistorier, evt. mens børnene
tegner. Eller man kan snakke eller lege
med børnene.
Børnekvarterets medlemmer mødes 3-4
gange årligt, som regel en søndag efter
gudstjenesten, for at planlægge den
næste periode.

Kontakt kirkens kontor tlf. 96 34 65 00,
hvis du er interesseret i at være med.

Kaffesang &
kage
Vi søger nogle frivillige, som vil være
med til at gøre søndagsarrangementet
"Kaffesang og Kage" hyggeligt. F.eks
være med til at dække borde og tage
imod nye detagere. Der er "Kaffesang
og kage" 3 gange pr. halvår. Er det
noget for dig kan du henvende
dig til kirkens kontor på tlf. 96 34 65 00

V-koret
V-koret har nu eksisteret i et halvt år
tid, til stor glæde for medvirkende og
lyttere.
I de fleste kor er det ofte kvinder, der
melder sig, og knap så mange mænd.
Derfor er der åbent for tilmelding af
mænd, mens kvinder i første omgang er
nødt til at komme på en venteliste -
altså med mindre at hun medbringer en
mand!
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6 Marts, april og maj 2019

Meditation i
Hasseris
kirke

”Et helle” i larmen,
med rum for stilhed og fordybelse.
Tirsdage kl. 17.00 – 17.30: 26. marts og 30. april
Det overordnede tema er i hele sæsonen: Livsvandringen.
I vores tid drages mange mennesker af pilgrimstanken.
Hvad er det, der gør, at flere og flere tager rygsækken på
nakken og begiver sig på vandring mod kendte og ukendte
mål?
Et svar kan måske anes i pilgrimmens 7 nøgler, syv længsler/
grundlæggende livsværdier, som mange savner i vor
vesterlandske kultur.
De syv nøgler er: Langsomhed, bekymringsløshed, frihed,
enkelhed, stilhed, spiritualitet og fællesskab.
Ved meditationerne fordyber vi os i disse nøgler.
 
Har man tid og lyst, er der hver gang efter meditationen
mulighed for at samtale om dagens tema, og der serveres et
enkelt måltid.
Mere info: sognepræst Inge Thomsen, tlf. 23100970, inth@km.
dk

Kirke &
kokkerier
for småfolk

En lille gudstjeneste der er målrettet børn mellem 2 og 7 år –
men yngre og ældre søskende er naturligvis meget velkomne!
Gudstjenesterne finder sted en onsdag eller torsdag
eftermiddag hver måned fra kl. 16.15. De varer omkring en halv
time. Efter gudstjenesten er der aftensmad – alle kan være
med, og det er ganske gratis.
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 og
få aftensmad, inden I tager hjem igen?
Så er de næste to datoer: onsdag den 20/3, onsdag den 10/4.
 
Følg os på Facebook!
På glædeligt gensyn fra
Peter, Marianne, Lene og Henriette

Bibelkredsen
fortsætter i foråret
Bibelkredsen om 1. og 2. Korintherbrev fortsætter. Vi
er allerede en pænt stor flok; men der er altid plads til
en til. Hvis du har lyst, er du derfor velkommen til at
springe på og tilmelde dig på kirkekontoret på
telefonnummer: 96 34 65 00 eller e-mail: Hasseris.
sogn@km.dk 
Gengangere behøver ikke tilmelde sig igen, men må
gerne afmelde sig, hvis de ikke fortsætter.
Vi mødes hver anden tirsdag aften klokken 19.30 til
21.30 i kirkens krypt (indgang fra Thorsens Allé). Alle
er velkomne, og der kræves ingen særlige
forudsætninger. Nytilkomne bedes anskaffe sig: ”
Korintherbrevene. Studieudgave ved Kai Kjær
Hansen”. Bogen er udgivet af Det Danske Bibelselskab
i 2001 og kan bestilles hos nogle boghandlere eller på
nettet. Den koster cirka 200 kroner. Ud over at være
flittige vil vi også hygge os sammen over en kop kaffe,
te og et stykke kage.
Vi mødes vi følgende aftener: 26/2, 12/3, 26/3, 9/4,
23/4 og 7/5.
Vi glæder os til at se jer!
Med venlig hilsen
Christian Meidahl og Mikael Byrial Jensen

Nordjysk
Kirkedag

Lørdag den 4 maj 2019

Program med sted og tidspunkt, vil blive lagt i
Hasseris kirkes våbenhus.

Tomas Sjödin er en svensk pinsepræst og journalist,
som har skrevet en del bøger om åndeligt liv,
retræter, handicappede m.m. Han er god ven af Martin
Lönnebo (biskop emeritus i Svenska Kyrkan – ham der
er kendt for bl.a. kristuskransen) og de har sammen
udgivet en bog baseret på en brevveksling mellem
dem. Tomas Sjödin deltager hele dagen. Derudover vil
der være musikalske indslag.
Nordjysk kirkedag er arrangeret af et selvstændigt
udvalg og støttes af det mellemkirkelige stiftsudvalg.
Program for dagen følger senere.
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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.

6. marts

”Livet på Borgen - fortalt af en Nordjyde”
Medlem af Folketinget, Retsordfører for Venstre.
Folketingsmedlem Preben Bang Henriksen fortæller i et upolitisk indlæg om vejen til
Christiansborg og om dagligdagen i Folketinget - måske krydret med et par varme rygter!

3. april

”Et levet liv set i bakspejlet”.
Foredrag ved Ivar Brændgaard.
Jo ældre man bliver, desto mere klart kan man se sit liv i bakspejlet. Jeg finder ud af, at jeg ikke
har nået meget i kraft af mig selv. Er livet et rent lotterispil, eller er det påvirket af mange andre
menneskers beslutninger, eller er det Guds finger, der driver et menneske rundt i manegen?
Mit liv blev formodentlig allermest påvirket i juni 1864, allerede små 100 år før jeg selv blev født.
Hør en af mine oldeforældres historie.
En lærer i Hurup blev som KFUM-leder en rollemodel for mig og mange andre unge, som gav vore liv retning. Han fostrede en
drengedrøm i mig, som senere gik i opfyldelse.
En sidste øjebliksindsigt på 15 minutters vild inspiration fik mig gennem nåleøjet til forsvarets sproguddannelse. Det ændrede
mit liv. Denne intense uddannelse gav mig en selvtillid, som jeg bestemt ikke havde med mig fra Thy.
Jeg var fast besluttet på at blive præst, men en anden bestyrelse kom først, og jeg gik lige fra eksamensbordet til en
højskoleforstanderstilling, selvom jeg aldrig tidligere havde sat mine ben på en højskole.
En mærkelig indskydelse fik mig til at søge stillingen som TV-direktør for den regionale TV-station TV MIDTVEST. Mod alle
odds fik jeg stillingen. Fra første dag var det op ad bakke, men jeg fik 28 spændende år i billedfortællingens tjeneste.
Nu er jeg utilpasset pensionist og ind imellem fungerende sognepræst, så min præstedrøm og min uddannelse endelig kan
blive virkeliggjort.

 1. maj 

”Mig og Kirsten Hüttemeier”.
Foredrag ved Henrik Bugge Mortensen.
Når navnet Kirsten Hüttemeier nævnes kommer de fleste uvilkårligt til at tænke på
skåneærmer, opskrifter med masser smør og fløde samt ikke mindst TV-serien
”Hüttemeiers Madmagasin”, som i midten af 1990’erne gjorde den kendte madskribent
og TV-kok til ren kult.
Manden bag de populære TV-programmer er Henrik Bugge Mortensen, der tager os med
en tur bag kameraet, når han fortæller om samarbejdet med Kirsten Hüttemeier.
Et samarbejde, der udviklede sig til et venskab og fire kogebøger bl.a. Kirsten Hüttemeiers biografi ”Mit liv med mad og
mennesker”.
Det hele begyndte ved lidt af en tilfældighed i 1993, hvor Kirsten Hüttemeier medvirkede som gæst i TV2/Nords julekalender,
som det år blev optaget på Børglum Kloster. Året efter, da Kirsten Hüttemeier fyldte 80 år, producerede Henrik Bugge
Mortensen en portrætudsendelse og her opstod idéen til at lave et egentligt TV-køkken. Det blev til 24 programmer som uge
efter uge opnåede seertal på mere end halvanden million seere, hvilket endnu ikke er overgået af noget andet madprogram på
dansk TV.
Foredraget indeholder også fortællingen om Kirsten Hüttemeiers fantastiske liv – her ikke mindst med fokus på den viljefaste
kvinde, der i forretningslivet måtte kæmpe side og side med mændene.

 5. juni 
Sommerudflugt
Program følger:
Tilmelding skal ske den 1. maj 2019 fra kl.14.00, inden mødet i Kontaktklubben.
 
 Nærmere oplysning: Mie Holmsberg tlf. 98182402
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8 Marts, april og maj 2019

Pilgrimsvandring
i Rold Skov
17. -18. maj

(foto: Ib Hansen)

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

Tema: ”At vandre til en kilde”

I ”Den lille prins” møder prinsen en købmand, der sælger vidunderpiller. ”Man tager
én om ugen, og så føler man ikke mere trang til at drikke”, siger købmanden. ”Det er
kolossalt tidsbesparende. Ja, man sparer 53 minutter om ugen”. Til dette spørger
den lille prins med undren: ”Og hvad bruger man så de 53 minutter til”? ”Til hvad
der passer en”, svarer købmanden. ”Ja, hvis det var mig, der havde 53 minutter til
min rådighed”, siger nu den lille prins, ”så ville jeg bruge dem til i fred og ro at
vandre til en kilde”.

I Rold Skov vil vi helt bogstaveligt vandre til kilder, ligesom vi undervejs vil
reflektere over, hvilke kilder vi billedlig talt henter styrke og næring fra. Der bliver
rig lejlighed til gode samtaler undervejs, ligesom der også vil være perioder med
vandring i stilhed.
Måltiderne tager vi os god tid til, og maden vil, så vidt vejret tillader det, blive
tilberedt og nydt i det fri. De praktiske forberedelser og opgaver undervejs
påregnes at blive delt mellem deltagerne.
Undervejs får vi selskab af friluftsvejleder Ib Hansen, der kan bidrage til, at vi får øje
på det store i det små i den naturskønne Rold Skov.
Vandringen vil have en længde af cirka 30 kilometer, fordelt over to dage. Og
midtvejs overnatter vi på Danhostel i Rebild.

Pris: Pris for deltagelse bliver max. 375 kr. Dog må der påregnes en merpris, hvis
man foretrækker eneværelse frem for 4 – sengs værelser.
Nærmere info senere via facebook og flyers og hos arrangørerne: sognepræst Inge
Thomsen, Hasseris Kirke, tlf. 23 10 09 70, inth@km.dk, i samarbejde med Hanne
Brusgaard, tlf. 20 14 00 62, brusgaard@stofanet.dk. 
Bindende tilmelding og betaling skal ske til arrangørerne senest 15. april.

Juleindsamlingen i 2018
I Hasseris kirke blev der i december måned samlet ind til Kirkens

Korshær i Aalborg. En stor del af beløbet indkom juleaften, -
nemlig kr. 6,790,-

Hele månedens indsamling beløb sig til kr. 11.855,- Tak for alle
bidrag. Pengene vil ganske givet være til stor gavn.

Meditation og
plejehjemsguds
tjenester

Meditation i Hasseris Kirke
(se omtale side 6)

Tirsdag den 26. marts kl. 17.00
Inge Thomsen

Tirsdag den 30. april kl. 17.00
Inge Thomsen

Gudstjenester på Otiumgården

Torsdag den 14.marts kl. 14.00
Agnete Brink

Tirsdag den 9. april kl. 13.30:
Gudstjeneste i kirken.
Henriette Rosendal
Se omtale side 11

Torsdag den 16.maj kl. 14.00
Agnete Brink
 

Gudstjenester på Thulebakken
 
Fredag den 29. marts kl. 10.30
Mikael Byrial Jensen

Tirsdag den 9. april kl. 13.30:
Gudstjeneste i kirken.
Henriette Rosendal
Se omtale side 11

Fredag den 31. maj kl. 10.30
Mikael Byrial Jensen
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9

Gudstjenester

Søndag den 24. februar
Seksagesima
Mark. 4, 1-20
kl. 10.00: Højmesse
Inge Thomsen
 
Torsdag den 28. februar
Kirke & Kokkerier for småfolk
kl. 16.15: Børnegudstjeneste
Henriette Rosendal
 
Lørdag den 2. marts
kl. 11.00: Dåbsgudstjeneste *
Mikael Byrial Jensen
 
Søndag den 3. marts
Fastelavn
Matt. 3, 13-17
kl. 10.00: Højmesse
Mikael Byrial Jensen
 
Søndag den 10. marts
1. søndag i fasten
Matt. 4, 1-11
kl. 10.00: Højmesse
Henriette Rosendal
 
Søndag den 17. marts
2. søndag i fasten
Matt. 15, 21-28
kl. 10.00: Højmesse
Inge Thomsen
kl. 16.00:
Kantategudstjeneste
Agnete Brink
 
Onsdag den 20. marts
Kirke & Kokkerier for småfolk
kl. 16.15: Børnegudstjeneste
Henriette Rosendal
 

Søndag den 24. marts
3. søndag i fasten
Luk. 11, 14-28
kl. 10.00: Højmesse
Agnete Brink

Søndag den 31. marts
Midfaste
Joh. 6, 1-15
kl. 10.00: Højmesse
Mikael Byrial Jensen

Lørdag den 6. april
kl. 11.00: Dåbsgudstjeneste *
Henriette Rosendal

Søndag den 7. april
Mariæ Bebudelse
Luk. 1, 26-38
kl. 10.00: Højmesse
Henriette Rosendal

Onsdag den 10. april
Kirke & Kokkerier for småfolk
kl. 16.15: Børnegudstjeneste
Henriette Rosendal

Søndag den 14. april
Palmesøndag
Matt. 21, 1-9
kl. 10.00: Højmesse
Henriette Rosendal

Torsdag den 18. april
Skærtorsdag
Matt. 26, 17-30
kl. 19.00: Gudstjeneste
Mikael Byrial Jensen

Fredag den 19. april
Langfredag
Mark. 15, 20-39
kl. 10.00: Højmesse
Mikael Byrial Jensen

Lørdag den 20. april
Påskelørdag
kl. 17.00: Andagt
Agnete Brink

Søndag den 21. april
Påskedag
Mark. 16, 1-8
kl. 10.00: Højmesse
Agnete Brink

Mandag den 22. april
2. påskedag
Luk. 24, 13-35
kl. 10.00: Højmesse
Inge Thomsen

Lørdag den 27. april
kl. 11.00: Dåbsgudstjeneste *
Agnete Brink

Søndag den 28. april
1. søndag efter påske
Joh. 20, 19-31
kl. 10.00: Højmesse
Agnete Brink

Lørdag den 4. maj 
kl. 10.00: Konfirmation
Stolpedalsskolens 7. C
Inge Thomsen

Søndag den 5. maj
Konfirmation
kl. 9.00 og kl. 11.00:
Stolpedalsskolens 7A og 7C
Mikael Byrial Jensen

Lørdag den 11. maj
Konfirmation
kl. 9.00 og kl. 11.00:
Gl. Hasseris skoles 7C og 7D
Agnete Brink/Henriette
Rosendal

Søndag den 12. maj
Konfirmation
kl. 9.00 og kl. 11.00:
Gl. Hasseris skoles 7A og 7B
Agnete Brink/Henriette
Rosendal

Fredag den 17. maj
Bededag
Matt. 3, 1-10
kl. 10.00: Højmesse
Agnete Brink

Søndag den 19. maj
4. søndag efter påske
Joh. 16, 5-15
kl. 10.00: Højmesse
Henriette Rosendal

Søndag den 26. maj
5. søndag efter påske
Joh. 16, 23b-28
kl. 10.00: Højmesse
Inge Thomsen

* Ved tilmeldte dåb

Page size: 210 x 297mm    Bleed: 3mm PDF dimensions: 224.8 x 311.8mm

Layout #5234: Emma 4 COPY -- Hasseris kirke                Page 9/12                Generated:  2019-01-30  10:48:59 UTC



10 Marts, april og maj 2019

Forårets udstillinger

Anna Brix Studsholt
den 3. marts
Efter højmessen søndag den 3. marts, er der fernisering på
akvareludstillingen ”Steder og stemninger”.
Anna Studsholt bor i Hasseris og er født i Skovsgård i 1948.
Hun er uddannet arkitekt fra arkitektskolen i Aarhus og har
malet akvarel siden 1999.
I billederne lægges der stor vægt på lyset og på at angive
stedernes stemning og identitet. Anna Studsholt har
illustreret bogen ”Tilbage til turismens rødder”. Hun
underviser i akvarel og laver bestillingsopgaver og hun har
deltaget i mange udstillinger.
Kunstneren er medlem af Nordisk Akvarelselskab og
Akvarelgruppen ved Vendsyssel Kunstmuseum. Hun
beskæftiger sig også med croquistegninger.
Se mere på www.annastudsholt.dk

__________________________________________________

Konfirmanderne fra sidste år
 lavede, i samarbejde med Benny Vindelev, dette
kunstværk, hvor temaet var: "Den gode hyrde"
Kunstværket fungerede som udsmykning ved
konfirmationerne.

Asger H. Nielsen
14. april
Efter højmessen søndag den 14. april, er der fernisering af
Asger H. Nielsens værker.

"At male er at leve". Sådan har jeg det. Jeg maler for at gøre
rede for mine indtryk og oplevelser af det storslåede landskab
her på egnen, hvor jeg bor, syd for Limfjorden og nord for
Nissum Fjord.
Jeg er uddannet formningslærer fra Nr. Nissum Seminarium
og arbejdede nogle år som lærer. Senere blev jeg cand. theol.
fra Aarhus Universitet og var derefter sognepræst i Kolding.
Men selvom tiden var godt besat med arbejdsrelaterede
opgaver, spillede det kreative en stor rolle alle årene igennem.
Men det var dog først, da jeg blev pensionist, at maleriet tog
fart. Siden 2014 har jeg arbejdet på mit værksted med
landskaber, portrætter og croquis-tegning. For også
mennesket med dets mange udtryk og kropsstillinger, er jeg
dybt optaget af og forundret over.
I mine billeder skildrer jeg således mennesker og landskaber.
Det skulpturelle vestjyske landskab, kysten og havet er meget
inspirerende og udgør sammen med menneskets natur og
udtryk en uudtømmelig kilde til billeder.
Mine billeder kan læses som eksistentielle manifestationer:
Skabelse, lys og mørke – menneskets kamp for at overleve –
opbygning og nedbrydning, tidslige forandringer – kultur, tro,
teknologi og udvikling. Men alt er underlang forgængelighed.
Jeg holder meget af lyset her ude ved havet. Himlen, skyerne,
de vidtstrakte grønne og gule marker, men også mørket, når
solen er ved at gå ned, eller det bare er vinter med de sarte
farver.
Det er mit håb, at man i Hasseris vil tage godt imod mine
malerier og prøve, at leve sig ind i deres fortællinger.
Med venlig hilsen
Asger H. Nielsen
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Kom og syng med
Har du lyst til at synge og til socialt samvær, så kom og
vær med i Hasseris kirkes lille sal, onsdage kl. 14.00:
20. marts, 24. april og 15. maj
Yderligere oplysninger: Solveig Asmussen, tlf. 98 79 00 11
Akkompagnatør Bente Frendrup

Hasserisaften i foråret
Onsdag den 27. marts kl. 19.30
Foredrag ved forfatter og litteraturanmelder Rasmus
Vangshardt 
 
Grundtvigs salmer
 
Grundtvig er kendt som en dansk kirkefader, og de fleste er
bevidste om hans evne til at beskrive erfaringer med den
kristne tro. Men han var også en fuldblodsdigter på højde
med de største 'sekulære' digtere i verdenshistorien.
Foredraget fortæller med eksempler, hvorfor Grundtvig
også for en litterær synsvinkel var en stor digter og tager
et par afstikkere til sammenligning med verdenslitteratur
som William Shakespeare og F.M. Dostojevskij.

 
 
Foredraget afholdes i samarbejde med Folkeuniversitetet
og foregår i Hasseris kirkes krypt.
Der er ingen entre og alle er velkomne.

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.-5. kl.)
Kontakt Marianne Haldrup, tlf. 40 84 56 44 eller
Peter Lindhardt Toft, tlf. 61 65 63 33
 
Ungdomskor. (fra 6.kl.)
Torsdage: kl. 18.00 – 20.00
Kontakt Marianne Haldrup, tlf. 40 84 56 44

V-kor.
Kontakt Peter Lindhardt Toft, tlf. 61 65 63 33
 
FDF Hasseris
Kontakt Poul Sørensen,
tlf. 29 23 77 83
 
KFUM spejderne Knuden
Kontakt Henrik Torsgaard Hansen,
tlf. 26 79 45 05
 
Menighedsrådsmøder
Datoer for møderne findes på kirkens hjemmeside.
Dagsordenen ophænges i våbenhuset en uge før mødet.
Møderne er offentlige

Påskegudstjeneste for
ældre
Igen i år inviterer Hasseris kirke beboere fra sognets
plejehjem og alle andre til gudstjeneste.
Temaet er, naturligt nok, ”Påske”.
Gudstjenesten er tirsdag den 9. april kl. 13.30.
Efter gudstjenesten inviterer Hasseris kirke til kaffe og the
med boller, lagkage og småkager i salen. Alle er velkommen.
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12 Marts, april og maj 2019

Musikarrangementer

Søndag den 3. marts kl.
14.30
Kaffesang og kage
Syng med, lyt og nyd en kop kaffe.
En hyggelig eftermiddag i selskab med en håndfuld danske
sange plus
Katedralskolens kammerkor ved Inge Juul & Hasseris kirkes
pigekor ved Marianne Haldrup.
I dagens anledning er der efterfølgende tøndeslagning.

Søndag den 17. marts kl.
16.00
Kantategudstjeneste
J.S. Bach : Kantate 84 ”Ich bin vergnügt mit meinem glücke”
Marianne Heuer, sopran
Judith Blauw, obo
Marianne Haldrup, orgel
Agnete Brink, liturg

Søndag den
7. april kl. 14.30
Kaffesang og kage

Syng med, lyt og nyd en kop kaffe
Denne gang synges sammen med
Lars Colding Wolf, organist
(improviserer over danske sange)
&
Hasseris kirkes V-kor v. Peter Lindhardt
Toft

Torsdag den
11. april kl. 19.30
De 9 læsninger før påske

Indledning til påskeugen i ord og toner
Hasseris kirkes pigekor
&
Hasseris kirkes vokalgruppe og trio.

Torsdag den
9. maj kl. 19.30
Forårskoncert

Hasseris kirkes pigekor opfører
oratoriet
”Josefs drømme” for kor, 3 marimbaer,
fløjte, bas og klaver
med musik af John Høybye og tekster af
Johannes Møllehave.
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