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2 September, oktober og november 2018

Hovedindgang til kirken

Praktiske oplysninger

AF HELLE AAEN
JENSEN

 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
kirkekontoret i god tid før den ønskede
dato. Inden vielsen udfyldes en
ægteskabserklæring på borger.dk. Der
træffes derefter aftale med præsten om
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 3 gange årligt i 4800
eksemplarer.
Udgives af Hasseris kirkes
menighedsråd.
Redaktion: Inge Dammeyer,  Søren
Ohlsen, Helle Aaen Jensen og Inge
Thomsen.
 
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 46.
Deadline for tekst/fotos er mandag den
1. oktober 2018.
Tryk: Øko-Tryk, Skjern
 
Sognebladet kan også læses på kirkens
hjemmeside

Ændringer ved gudstjenester og andet
kan ses på kirkens hjemmeside

Navne og adresser

Hasseris Kirke, Thorsens Alle 2, 9000
Aalborg
Kirken er åben mandag –fredag kl. 8-17,
lørdag kl. 8-12
 
Kirkens kontor: . Tlf. 96 34 65 00
Kontoret er åbent mandag – fredag  kl. 9 – 13,
torsdag tillige kl. 16 – 18.
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
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HASSERIS KIRKEBLAD 3

Koncert ifm festivallen
ORGELPLUS

Petri og
Hannibal

Åkarvinda
 Koncerter

Yderligere omtale af koncerterne, se
www.hasseriskirke.dk

Søndag d. 30. sept. kl. 19.30
ORGEL PLUS TVÆRFLØJTE OG DANS

Lyriske orgeltoner, improvisatorisk
dansk og klassisk tværfløjte
Debussy, Ch.-M. Widor, H.C. Lumbye,
Conway Baker m.fl.
Ide Bylin Bundgaard, tværfløjte, Kristian
Tirsgaard, dans, Marianne Haldrup,
orgel
Koncerten er en del af festivalen
ORGELPLUS. (Fri entré)

Torsdag d. 4. oktober kl. 19.30
MIKALA PETRI, blokfløjte & LARS
HANNIBAL, guitar

To internationalt kendte, sande
virtuoser på hver sit instrument med
over 4000 koncerter bag sig.
Programmet består af Händel, Bach,
Nielsen, Vivaldi, Piazolla m.fl.
Arr. i samarbejde med SIND.
Entré kr. 260. Billetter kan købes på
billetto.dk/kirkens kontor.

Søndag d. 11. november kl 14.30
”ÅKARVINDA” – svensk folkemusik-
vokalgruppe

Nordisk folkemusik og visesang
fortolket i Åkarvindas helt eget
specielle, klanglige univers.
Ved dagens koncert medvirker Hasseris
Kirkes Ungdomskor med udvalgte
numre, som er blevet indøvet
ved lørdagens workshop sammen med
Åkarvinda.
En folkelig koncert med høj standard!
Fri entré.
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4 September, oktober og november 2018

Gudstjenester i kirken

Søndag den 26. august
13. søndag efter trinitatis
10.00: Højmesse
Henriette Rosendal

Lørdag den 1. september
Kl. 11.00: Dåbsgudstjeneste *
Agnete Brink
 
Søndag den 2. september
14. søndag efter trinitatis
kl. 10.00: Højmesse
Agnete Brink
Prædikant Tinne Bertelsen
 
Søndag den 9. september
15. søndag efter trinitatis
10.00: Højmesse
Inge Thomsen

Onsdag den 12. september
Kirke & Kokkerier for småfolk
kl. 16.15: Børnegudstjeneste
Henriette Rosendal

Søndag den 16. september
16.søndag efter trinitatis
kl. 10.00: Højmesse
Agnete Brink

Søndag den 23. september
17. søndag efter trinitatis
10.00: Højmesse
Mikael Byrial Jensen
 
Søndag den 30. september
18. søndag efter trinitatis
10.00: Højmesse
Henriette Rosendal

Lørdag den 6. oktober 
12.30: (!) Dåbsgudstjeneste *
Mikael Byrial Jensen

Søndag den 7. oktober
19. søndag efter trinitatis
10.00: Høstgudstjeneste
Mikael Byrial Jensen

Tirsdag den 9. oktober
17.00: Fyraftensgudstjeneste
Inge Thomsen og Y´s - men
 
Onsdag den 10. oktober
Kirke & Kokkerier for småfolk
16.15: Børnegudstjeneste
Henriette Rosendal

Søndag den 14. oktober
20. søndag efter trinitatis
kl. 10.00: Højmesse
Henriette Rosendal

Søndag den 21. oktober
21. søndag efter trinitatis
10.00: Højmesse
Inge Thomsen

Søndag den 28. oktober
22. søndag efter trinitatis
10.00: Højmesse
Mikael Byrial Jensen

Lørdag den 3. november
kl. 11.00: Dåbsgudstjeneste *
Agnete Brink
 
Søndag den 4. november 
Alle Helgens dag
10.00: Højmesse
Alle kirkens præster
medvirker
 
Søndag den 11. november
24. søndag efter trinitatis
10.00: Højmesse
Henriette Rosendal

Søndag den 18. november
25. søndag efter trinitatis
10.00: Højmesse
Inge Thomsen

* Ved tilmeldte dåb

Andre Gudstjenester

Gudstjeneste på Otiumgården
Torsdage kl. 14.00:

Den 16. august, Agnete Brink
Den 20. september, Agnete Brink
Den 11. oktober, Henriette Rosendal
Den 15. november, Agnete Brink

Gudstjenester på Thulebakken
Fredage kl. 10.30:

Den 31. august, Inge Thomsen
Den 28. september, Inge Thomsen
Den 26. oktober, Mikael Byrial Jensen
Den 30. november, Mikael Byrial Jensen

Meditation i Hasseris kirke
Tirsdage kl. 17.00:

Den 28. august, Inge Thomsen
Den 25. september, Inge Thomsen
Den 30. oktober, Inge Thomsen
Den 27. november, Inge Thomsen
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HASSERIS KIRKEBLAD 5

V-koret
Hasseris kirkes kor for
voksne mænd og kvinder

Har du tid og lyst til at synge i et voksenkor, så
er der her en ny mulighed i Hasseris kirke. Her
er lysten til at synge, lysten til at lære nye
sange og korstemmer, samt lysten til at indgå i
et korfællesskab den primære forudsætning for
deltage.

Det er naturligvis en fordel at have kor-erfaring
og at man kan læse noder, men det er ikke en
betingelse for at være med. I V-koret er det
idéen at give udfordringer til de rutinerede og at
give opnåelige opgaver til de mindre rutinerede,
så det bliver et fælles kor. Der er ingen
optagelsesprøve til koret. Det er vores mål er at
blive kvinder og mænd nok til at kunne lave et
firstemmigt blandet kor med Sopran, Alt, Tenor
og Bas.

I V-koret vil vi synge et bredt repertoire af
sange der afspejler musikken i og omkring
kirken. Det kan eks. være nye og gamle sange/
salmer, korviser, pop, folkemusik, klassiske og
rytmiske korsatser, kort sagt, noget vi kan lide
at synge, der samtidig giver mening i den
sammenhæng vi skal synge i.

Fyraftens -
gudstjeneste
i Hasseris Kirke
tirsdag den 9. oktober kl.
17.00

Alle indbydes til en gudstjeneste, som er lidt
anderledes end søndagens gudstjeneste. Der vil
fortsat være mange af de kendte led, men sat
sammen på ny og med brug af andre udtryksformer.
Aalborg Y’s Men’s Club Budolfi er med til at forberede
og stå for denne fyraftens-gudstjeneste. Og når flere
på den måde tænker med og tager medejerskab,
understreges det, at en gudstjeneste ikke er præstens
eller de øvrige ansattes, men hele menighedens.
”Gå glip” bliver gudstjenestens tema med inspiration
i psykologiprofessor Svend Brinkmanns bog med
denne titel. I en tid, hvor vi er blevet besatte af at leve
og opleve så meget som muligt, mens det er muligt,
kan det være vigtigt at gå imod strømmen og lære
begrænsningens kunst og værdien af at gå glip af
noget. Og mon ikke, den kristne tro har noget at sige i
den sammenhæng?
Gudstjenesten afsluttes med et lille, enkelt måltid.
Pris: 30 kr. Tilmelding er ikke nødvendig.
Henning Thomsen, medlem af menighedsrådet,
hennthomsen@gmail.com, tlf. 51617816
Inge Thomsen, sognepræst, inth@km.dk, tlf.
23100970

Koret vil gennem året synge til udvalgte
gudstjenester, sangcaféer, julekoncert o.l.

V-koret ledes af organist Peter Lindhardt Toft, der har
mange års erfaring med folkeligt korarbejde.

I V-koret har vi Fyraftens-korprøver, så man kan nå at
smutte ind og synge på vej hjem fra arbejde.

Koret øver torsdage fra 16:30-18:00, første gang
torsdag d. 30. august.

For dem der kan nå det, vil der være korkaffe før hver
korprøve kl. 16 i lille sal i kælderen.

Det er gratis at deltage, men man må regne med en
lille udgift til noder.

Skulle du være i tvivl om hvorvidt V-koret er noget for
dig, så kom og prøv det. Inviter gerne veninden eller
vennen med. Du kan evt. kontakte undertegnede for
nærmere information.

Tilmelding: hasseris.sogn@km.dk
Ved tilmelding bedes du oplyse; navn, mailadresse,
telefonnummer, samt stemmetype hvis du har sunget
i kor før (sopran, alt, tenor eller bas).

Bibelkredsen fortsætter

Bibelkredsen om 1. og 2. Korintherbrev fortsætter til
efteråret. Vi er allerede en pænt stor flok; men der
altid plads til en til. Hvis du har tid og lyst, er du derfor
velkommen til at springe på og tilmelde dig på
kirkekontoret på telefon: 96 34 65 00 eller e-mail:
Hasseris.sogn@km.dk
Gengangere fra før sommerferien behøver ikke
tilmelde sig igen, men må gerne afmelde sig, hvis de
ikke fortsætter, så vi ved, hvor mange vi er.
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 for at deltage. Nytilkomne bedes
anskaffe sig den bog, vi bruger: ”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 lidt kage.
Vi mødes følgende aftener: 4/9, 18/9, 2/10, 16/10,
30/10, 13/11, 27/11 samt 11/12.
Vi glæder os til at se jer!
Med venlig hilsen
Christian Meidahl og Mikael Byrial Jensen
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6 September, oktober og november 2018

”Rystet Spejl” ved
Allehelgen

Af Henriette Rosendal
I 2011 udkom Søren Ulrik Thomsens digtsamling "Rystet
spejl”, en digtsamling, jeg vender tilbage til igen og igen. Hans
digte kredser om de tab, han synes, bliver flere og flere i takt
med, at han selv er blevet ældre.

Søren Ulrik Thomsen fortæller i et af digtene om livet efter sin
egen mors død:

”Mit liv blev et halvt århundrede kortere, da du døde og
efterlod mig… Så jeg resten af livet aldrig mere skal være et
barn”.

Når vi mister den sidste forælder, er det uigenkaldeligt slut
med at være barn, søn og datter - alt det tog den sidste
forælder med sig i graven. Den grav, vi kan vende tilbage til på
fødselsdagen, på dødsdagen, til Alle helgen, til jul, eller så tit,
som vejen nu falder forbi.

Søren Ulrik Thomsen beskriver det i et af sine andre digte:

”Hvert år på den dato

der tilfældigvis blev din fødselsdag

tager vi toget til Århus

for at besøge din grav

som nu engang er det sted her i verden

hvor du ikke er. 

På turen op gennem byen køber vi blomster

og taler som på enhver anden dag

indtil vi står foran stenen.

Og på vej tilbage regner det altid.

Eftersom intet af dette giver mening

og alligevel finder sted

må det være af største betydning.”

Jeg bliver altid stille og eftertænksom til Allehelgen, især når
jeg ser den lange række af navne, som bliver læst op i kirken
til gudstjeneste, alle de små sorte tegn på papiret, som sat
rigtigt sammen gemmer fortællingen om et menneske, der

sled og gav sit hjerteblod for en ægtefælle, et barn, et
barnebarn.
De små sorte tegn på papiret, som sat rigtigt sammen
gemmer på en livshistorie, der måske rummer mindet om en
mønstret hjemmestrikket sweater, der altid kradsede i halsen;
rummer duften af nybagte vaflet; rummer varmen fra den
hånd, som bare hvilede i min med alle årenes tavse
fortrolighed.
Ved Allehelgen går vemodet hånd i hånd med
taknemmeligheden over alt det, vore døde gav og betød og
var og gjorde. Så du blev netop dig, og jeg blev netop mig.
Livshistorier vævet sammen med din og min, så det ikke er til
at sige, hvor den ene slutter og den anden begynder.

Mens minderne får frit løb ved Allehelgen, bliver vi mindet om,
at Gud er. Vi holdes fast på, at den kristne tro rummer håbet
og løftet om, at det sidste ord ikke er sagt, når du har sagt dit
sidste.
Guds ord - løftet om Guds kærlighed og tilgivelse - følger os
helt ind i døden. Vi bliver mindet om, at din grav nu engang er
det sted her i verden, hvor du ikke er. For vore døde er
overgivet i Guds varetægt.
Eller med et sidste citat fra et af digtene i Rystet Spejl: ”Det er
så mærkeligt, at vi virkelig skal dø, men tanken om
opstandelsen ikke mærkeligere end at vi virkelig findes.”

Derfor begraver vi vores døde, så hovedet vender mod vest og
benene mod øst, som pant på, at når vi engang skal oprejses
fra de døde, så vender vi ansigtet mod øst, paradisets have,
påskemorgens opstandelsessol, lysets og livets kyst.
Vi kan ikke gribe det med vor forstand, men alligevel tør vi
dybt i hjertet håbe og tro, at det virkelig er sandheden, at
opstandelsen i grunden ikke er mærkeligere end den
kendsgerning, at vi overhovedet findes.
Endnu ser vi i et spejl i en gåde - et rystet spejl, men engang
får vi lov at se ansigt til ansigt.
Endnu må vi nøjes med glimtvise tegn på den Gud, der med
Jesus Kristus har skrevet et nyt testamente, hvor du og jeg er
indsat som arvinger i kraft af Guds nåde og kærlighed.

Det giver os ikke vore døde tilbage, det ændrer ikke på vort
livs endelighed - men det sætter et nyt fortegn, et håbets
fortegn.
Håbet om, at Gud er.
Håbet om, at Gud gør det umulige.
Håbet om, Gud er den kærlighed, som ikke engang døden kan
tage livet af.
Derfor skal vi til Allehelgen ikke bare mindes vore kære, men
vi skal også mindes om, at lyset skinner i mørket, og at mørket
ikke fik bugt med det.

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

Layout #4180: Emma -- Hasseris kirke                Page 6/12                Generated:  2018-07-19  10:25:03 UTC



HASSERIS KIRKEBLAD 7

Onsdag den 19.
september kl. 19.30

Foredrag ved Anders Thyrring Andersen, sognepræst
og mag.art. i litteraturhistorie, 
 
”Gud er et sprog der har vist sig at kunne bruges”
Om præster i dansk litteratur fra 1940’erne til i dag
Georg Brandes’ stærkt kritiske holdning til
kristendommen har haft meget store konsekvenser
for den litterære fremstilling af præster i dansk
litteratur – i dette foredrag med Hans Scherfig som
eksempel. Alligevel kan der i litteraturen fra
efterkrigstiden og frem findes skildringer af præster
som flertydige og interessante figurer, med
eksempler hentet hos Martin A. Hansen og Tage Skou-
Hansen.
I de sidste tyve år er præsteskildringerne blevet
stadigt hyppigere, og de anvendes ofte til at belyse og
drøfte tidens mellemmenneskelige udfordringer og
problemstillinger. Men i den nyeste litteratur er fokus
tillige vendt mod overvejelser vedr. kristendommen
som sådan. Ida Jessen og Jens Smærup Sørensen
illustrerer denne interessante udvikling.

Onsdag den 24.
oktober kl. 19.30

Foredrag ved redaktør, journalist og forfatter Klaus
Wivel.

Den sidste nadver - om de forfulgte kristne i den
arabiske verden.
 
Kristne forlader i stimer de arabiske lande, hvorfra de
ældste kirkesamfund stammer; presset af en
tiltagende intolerant og voldelig islamisme. I Irak er
den kristne tilstedeværelse ved at være forbi efter
små to tusind år, og kristne angribes også i lande som
Egypten og Syrien, ligesom de diskrimineres i De
Palæstinensiske Territorier og i resten af
Mellemøsten. Weekendavisens Klaus Wivel,
redaktionschef, journalist, forfatter, mellemøstkender
og tidligere USA-korrespondent, rejste til den
arabiske verden for at høre deres historier. Det
udmøntede sig i reportagebogen Den sidste nadver,
som udkom i efteråret 2013 og medførte stor debat. I
dag er bogen ligeledes udkommet i en række lande,
deriblandt i USA.

Hasserisaftener

Foredragene er
arrangeret i samarbejde
med Folkeuniversitetet og
foregår i Hasseris  kirkes
krypt.
Arrangementerne er
gratis og alle er
velkomne.
Kaffe med brød kan købes
for kr. 20,-

Onsdag den 28.
november kl. 19.30

Foredrag ved Bente Bramming, sognepræst og
daglig leder af Taarnborg, et Brorsoncenter i Ribe.

Hans Adolf Brorson. Julens digter
Her kommer det ikke an på det ydre men det indre.
Som ingen anden i dansk digtning har Brorson sat ord
på sjælens kampe, og få har som han digtet om julens
fryd og fred.
Brorson levede og virkede i det fjerneste
Sydvestjylland men satte sit præg på dansk kirkeliv
med pietismens krav om inderlighed, på
pædagogikken med nye tanker om
konfirmationsforberedelse og ikke mindst den danske
salmeskat. Foredraget vil forme sig med en fortælling
om Brorson omkranset af hans julesalmer.”Brorson”
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Kunstudstilling, Betina
Jung
Søndag d. 16. september efter højmessen, er der
fernisering på en kunstudstilling af Betina Jung.
Betina har altid brændt for kunsten, men tog først en
finansiel uddannelse, som man bør fra den egn, hvor hun
stammer fra. Nu har drømmen om et fuldtidskunstnerliv
været en realitet i 18 år.

Hendes farvestrålende malerier med skøre elementer får
os til at trække på smilebåndet og nogle gange bliver vi lidt
stødte. Værkerne er ligesom kunstneren selv, fulde af
energi på en direkte og rå måde. Du ser ikke det hele på en
gang. Du er nødt til at gå på opdagelse. Betina Jung elsker
at iagttage livet og menneskene. Som hun selv udtrykker
det: ” Min største inspirationskilde er de følelser andre
mennesker kan give mig – den stærke påvirkning andre
nogle gange kan have på en”. Mennesker er så forskellige
og det kræver et langt liv at omfavne både indsigt,
forståelse og rummelighed.

Hun arbejder med symbolsproget i sine malerier – med
dualiteter - bevægelse og stilstand – lys og skygge –
glæder og sorger. Kroppe som oftest et styrende element,
da det hele tager udgangspunkt i mennesket.

Om sine skulpturer fortæller Betina Jung:
At kunne stå og iagttage samtiden – at melde sig ud af det
sociale univers for at blive ”beskuer” til det liv, som vi
lever. Jeg er på en gang betaget og forarget over vort
materialistiske samfund. Selv er jeg en del af den, men ser
den også fratage styrken fra mennesket.
Skulpturerne er ofte fordrejede individer – kroppe og
hoveder – er det vores virkelighed, der fordrejer os? Er det
det vi omgiver os med, som skaber os? Eller er det blot
sårbarheden i os mennesker, hun synliggør? Den gode eller
den onde? Igen er det dualiteterne der leges med. Vi har
alle flere ansigter, som kommer til udtryk i forskellige
situationer.

Det kræver inspiration fra andre kulturer. Man må se
verden fra flere sider, så rejser har været en vigtig
inspirationskilde. Det forklarer måske den store farvepalet,
som er alt andet end nordisk.
Hun har siden 2007 beskæftiget sig meget med større
udsmykningsarbejder i forskellige erhvervsvirksomheder,
hvor hun brænder for at kunsten kan være en del af det
redskab, som bruges til at skabe et image. Kunsten kan
være et værktøj til en strategi og ikke kun noget som
udsmykker virksomheden. Kunst er en investering på
mange plan.

Kunstudstilling, Jesper
Tølbøll

Søndag d. 18. november 2018 umiddelbart efter højmessen,
er der fernisering på en kunstudstilling med den
Aalborgensiske billedhugger og maler Jesper Tølbøll, som
udstiller både skulpturer og malerier.

Jesper Tølbøll er født i Aalborg i 1961 og arbejder nu til
daglig som kirketjener ved Hasseris Kirke. Han har tidligere
arbejdet som pædagog og instruktør i rytmisk sammenspil.
Inden han kom til Hasseris Kirke har han igennem mange
år arbejdet som leder af indskoling og fritidsdel ved Gl.
Hasseris Skole, hvor han bl.a. også har arbejdet med at
integrere musik og kunst i børnenes dagligdag.

Jesper Tølbøll har således altid arbejdet med det kreative
udtryk, både igennem sit arbejde, men også i allerhøjeste
grad privat, hvor han tidligere har sunget og spillet guitar i
flere forskellige musikalske sammenhænge, sideløbende
med, at han har arbejdet med skulptur og maleri. Det sidste
er de senere år kommet mere og mere ind i billedet, om
man så må sige. I dag arbejder han seriøst med udvikling
af –og udstillinger af sin kunst.

Han har efterhånden udstillet mange steder i Danmark,
men også en udstilling i Bologna i 2017 og senest i 2018 i
Madrid, pryder cv`et.

Jesper Tølbøll er autodidakt kunstner, men er selvfølgelig
præget af, at hans far er kunstmaler. De to har også
tidligere haft udstillinger sammen. Man kan således sige, at
kunsten er kommet ind med ”modermælken”.

Det hele startede med stenskulpturer, men har
efterhånden bevæget sig mere over i bronzeskulpturer af
både figurativ og abstrakt karakter. Maleriet har altid
rumsteret i baggrunden, men har de senere år fået mere
plads. Jesper er for tiden optaget af at male Aalborg
motiver, på sin helt egen måde.
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HASSERIS KIRKEBLAD 9

Kaffesang og kage - nyt tiltag
En hyggelig time i store sal i kælderen, med fællessang og
efterfølgende søndagskaffe og kage.

Tre søndage i efteråret kl. 14.30:
den 16. september: Trio/vokalgruppen og Peter Lindhardt Toft
den 21. oktober: U-koret og Marianne Haldrup
den 18. november: V-koret (kirkens nyetablerede folkekor) og
Peter Lindhardt Toft

Lyt, syng med og slut af med en kop kaffe!

Kirke &
Kokkerier for
småfolk

Vi begynder igen med ”Kirke
& kokkeri for småfolk” i
september måned. Disse
gudstjenester 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?
få aftensmad, inden I tager
hjem igen?

Så er der i sæson 2018/2019
mulighed for det på disse
dage:
 
2018
Onsdag den 12/9
Onsdag den 10/10
Torsdag den 29/11
2019
Onsdag den 16/1
Torsdag den 28/2
Onsdag den 20/3
Onsdag den 10/4

Følg os på Facebook!
På glædeligt gensyn fra
Peter, Marianne, Lene og
Henriette

Kunst i
Hasseris -
2018

Lørdag den 22. september kl.
11 åbner dørene i KFUM
Hallen, Hasserisparken for
årets ”Kunst i Hasseris” med
omkring 60 kunstnere og
kunsthåndværkere, der
udstiller deres værker hele
weekenden.
På udstillingen er der
mulighed for at se et bredt
udvalg af kunstneres værker,
herunder malerier,
skulpturer, fotos og smykker.
Der vil i år være en større
variation på kunstneriske
udtryksformer end i tidligere
år.
Ved ferniseringen lørdag den
22. september kl. 11.30 taler
kunstfaglig chef Stinna Toft
fra ”KUNSTEN” og derefter
er der et musikalsk indslag
ved singer/songwriter og
guitarist Ginne Marker.
Ginne Marker modtog i
2016 ”Aalborg Kommunes
Kultur- og Talentpris”, hun
vandt ”Skråens Band Battle”
som ”Årets Nordjyske
Sangskriver 2017”, og hun er
netop blevet tildelt ”
Klaverstemmernes Musikpris
2018”

Det er Aalborg Y´s Men´s
Club Budolfi, der har sit faste
mødested i Hasseris Kirke,
som står for Kunst i Hasseris.
Y’s Men’s klubben arbejder
for at samle penge til
velgørende formål, og i år vil
halvdelen af overskuddet fra
kunstudstillingen gå til
Folkekirkens Nødhjælp, og
den anden halvdel fordeles til
lokalt børne- og
ungdomsarbejde efter
ansøgning.
Entre til udstillingen er kr. 50
for voksne. Det inkluderer et
glas vin eller sodavand og et
kunstnerkatalog. Der er fri
adgang for børn. I forbindelse
med udstillingen er der
mulighed for at købe kaffe og
brød eller en let frokost i
udstillingens café.
Udstillingen er åben lørdag
den 22. september kl. 11-17
og søndag den 23.
september kl. 11-16.
Se om arrangementet på
www.kunstihasseris.com

To nye sangere
Her henover for- og sensommeren har vi haft fornøjelsen af at
byde velkommen til to nye sangere i Vokalgruppen, nemlig
Aarndt Saalfeldt der tiltrådte i en stilling som tenor den 1. maj,
og Daniel Christensen der er tiltrådt i en stilling som
bassanger pr. 1. august. Vi glæder os meget til samarbejdet
med dem begge i den nu fuldt besatte firestemmige
vokalgruppe.
Søren Ohlsen, daglig leder.
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10 September, oktober og november 2018

KONTAKTKLUB

Kontaktklubben holder
møde i salen under kirken
den første onsdag i
måneden fra
kl. 14.30 til kl. 16.30.
Alle er velkomne.
Nærmere oplysning: Mie
Holmsberg tlf 98 18 24 02

Onsdag den
3. oktober

 ”Barnet i skyggen”
Foredrag ved Jes Dige.

Jes Dige er hovedkræften bag det nye initiativ -
Skyggebørn. Han har været ansat i Kræftens
Bekæmpelse i 25 år, og er specialiseret i børns sorg.
Det var Jes, der stod bag oprettelsen af de allerførste
sorggrupper for børn og unge i Danmark. Tilbud, der
siden blev delvist landsdækkende. Jes Dige hjælper
på nuværende tidspunkt mere end 250 børn og unge i
sine sorggrupper i Aalborg.

Hos SKYGGEBØRN har vi en bred definition af sorg.
Vores erfaring er, at børns sorg kan have mange
årsager. Det kan være sorgen over at have en syg
bror, at far er misbruger, eller mor er psykisk syg. Vi
åbner døren for de børn og unge, der har brug for
støtten, uanset om deres sorg har den ene – eller den
anden – årsag.

 Onsdag den
 5. september 

 ”Musik bag tremmer”
Foredrag ved Kirsten Saurus Mehlsen.

Kirsten Saurus Mehlsen har været musikmedarbejder
i 7 år i Statsfængslet Østjylland og hun fortæller om,
hvad
musik kan betyde, når man sidder i fængsel.

Kirsten fortæller bl.a. om at dirigere 3 forskellige
fangekor, at få bandekriminelle til at sidde stille i
fængslets kirke og lytte til musik, at styre et band
hvor ingen som udgangspunkt kan spille, at opleve
hvordan musikken kan være med til at lette
dagligdagen for de indsatte.
Om at manøvrere på en arbejdsplads med maksimal
sikkerhed, hvor de indsatte er opdelt i grupperinger,
der ikke må være sammen med hinanden. 

Onsdag den
7. november

Foredrag ved Thorkild Schousboe Laursen.

"Tidligere sognepræst ved Hasseris Kirke, Thorkild
Schousboe Laursen, vil i sit foredrag fortælle om
mange forskellige mennesker fra mange dele af
verden, som han mødte gennem sit livs 73 år. En del af
disse mennesker betød en ændring af opgaver og
holdninger. Bl.a. vil han fortælle om sit personlige
møde med Mother Theresa i Calcutta i Indien, men
også en lang række andre kendte og ukendte
mennnesker vil han fortælle om.

Thorkild Schousboe Laursen var sognepræst i
Hasseris fra 1979 til 1996. Efter den tid var han
sognepræst i Løgumkloster indtil pensioneringen i
2008. Er nu flyttet tilbage til Aalborg og tilbringer
pensionisttiden sammen med ægtefællen gennem 51
år, Bodil, i en lejlighed i Skelagergården."
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HASSERIS KIRKEBLAD 11

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 (!)

     den 19. september
     den 10. oktober
     den 21. november

Yderligere oplysninger: Solveig Asmussen, tlf. 98 79 00 11
Akkompagnatør Bente Frendrup

Kirkebil
Gangbesværede som gerne vil i kirke, kan benytte
kirkebilsordningen. Tilbuddet gælder for sognets beboere til
gudstjenester og øvrige arrangementer. Kontakt
kirkekontoret på telefon 96 34 65 00 senest fredagen før
søndagens højmesse ellers dagen før arrangementet.
Menighedsrådet.

Studiekreds
efterår
2018

Flimrer det også af og til for dit gudsbillede? 
Til studiekredslæsning i dette efterår har jeg valgt
Johannes Værges nye bog: ”Rygter om Gud”, der er en
fremragende og letlæst gennemgang af forestillinger om
og billeder af Gud gennem tiden. Vi kan ikke indfange Gud,
som vi kan med håndterlige, målbare genstande – ” at
kende Gud er aldrig noget udvendigt, det kræver
involvering – men vi kan finde frem til billeder, som er mere
troværdige end andre.” ( s.18)
Tid: mandag den 3. sep., mandag den 24. september,
mandag den 29. oktober og mandag den 19. november
kl.19.30.
Sted: Hasseris Kirke, salen

Tilmelding til kirkekontoret 96 34 65 00, bogen kan
afhentes på kirkekontoret fra mandag den 20. august, den
koster 170 kr.
Jeg vil bede om, at man til første gang har læst kapitel 1
og 2.

Agnete Brink

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
 
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

Frivillige søges
til genbrugsbutik 
Folkekirkens Nødhjælps genbrugsbutik i Holbergsgade
søger frivillige som medarbejder i butikken.
Nye frivillige vil hver få en fast ugentlig vagt sammen med
to mere erfarne kollegaer. Vagten er på 3,5 time -
formiddag eller eftermiddag.
Gør en forskel, mød nye mennesker og bliv del af et godt,
socialt fællesskab!
Interesseret? Så meld dig til butiksleder Erik Grønning på
tlf.: 61 28 13 36 eller e-mail egroenning@stofanet.dk

SCT. NICOLAI TJENESTEN
 - et folkekirkeligt tilbud om en anonym telefonsamtale.
Åben hver aften mellem kl. 20.00 og 02.00. Tlf. 70 12 01 10
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12 September, oktober og november 2018

Vild med film? 

Seks væsentlige og seværdige film 

fra september 2018 til marts 2019 

F I L M K L U B B E N 

No r d    f o r 
P  A  R  A  D  I  S 

 

Folkekirkens Filmklub i Aalborg 

Praktiske oplysninger 
 

Filmene vises søndage kl. 13.30 i Biffen, Nordkraft. 

 

Medlemskab 

Koster kr. 250,– og giver adgang til alle klubbens film.  

Medlemsskabet er strengt personligt og kan derfor hverken helt eller 
delvist videregives til andre. 

 

Tilmelding : 

Senest mandag den 27. august pr e.mail til foreningens kasserer Lone 

Brønnum Djernis: LOB@KM.DK  med angivelse af navn og adresse. 
 

Undtagelsesvist kan skriftlig tilmelding sendes/afleveres til 

 Lone Brønnum Djernis 

 Folkekirkens Hus 

 Gammel Torv 4 

 9000 Aalborg.  

 

Tilmelding er først gyldig, når kontingent er indbetalt til filmklubbens 
konto i SparNord:  

Reg.nr.: 9286 konto-nr.: 457-87-22535. 

Husk at angive tydeligt navn på indbetaler i ”Meddelelser til modtager”. 

 

 

Filmklubben ’Nord for PARADIS’, Folkekirkens Filmklub i Aalborg, er et 
anderledes tiltag i Aalborgs kirke- og kulturliv, som sognene i Aalborg 

Budolfi provsti står bag.  

Der vises seks kvalitetsfilm, som alle behandler, berører, tematiserer eller 

på anden måde inddrager centrale eksistentielle emner. 

 

Filmene vises synkront i Biffens sale afhængig af antallet af medlemmer. 

 

Alle film indledes kort og efter visningen er der mulighed for samtale og 

debat over en kop kaffe. 

 

Programmet kan også hentes her:  

www.facebook.com/NordforParadis 

P.S. ”Like” og del med dine fb-venner 

www.sanktmarkus/nordforparadis 

MEDITATION 
       I HASSERIS KIRKE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
        
 
 
 
       flg. tirsdage: 28. aug., 25. sept., 
     30. okt. og 27. nov.  kl. 17.00-17.30 

 

Programmet kan hentes her:
www.facebook.com/NordforParadis
www.sanktmarkus/nordforparadis

   Et ”helle” i larmen med stilhed og fordybelse
   For de, der har lyst, er der efter meditationen

  mulighed for samtale om dagens tema og for at dele
   et enkelt måltid (pris: 20 kr.).

Sognepræst Inge Thomsen, tlf. 23100970, inth@km.dk

Teologisk
voksen-
undervisning

Formålet med Teologisk Voksenundervisning i Aalborg
Stift er at give en bred og grundig orientering om
kristendommens idé-indhold og historie.
Undervisningen omfatter de fleste af de fag, der
undervises i på de teologiske fakulteter i Aarhus og
København.
Ambitionen er at give kursisterne en mulighed for at
fordybe sig i kirkens bekendelsesgrundlag og det
religiøse univers, som har sat sit præg på dansk kultur
i 1000 år. Undervisningen er således et tilbud til alle,
der ønsker at udvide deres kendskab til Bibelen og
dens tilblivelse samt til kristendommens oprindelse,
gudsopfattelse, historie og livsforståelse.
Undervisningen henvender sig bredt og er åben for
alle voksne i hele Aalborg Stift

Grundforløbet strækker sig over tre sæsoner/vintre

Har ovenstående inspireret dig til at deltage, findes
der foldere med tilmeldingsblanket i Hasseris kirkes
våbenhus

Årsmøde i Mellemkirkeligt Stiftsudvalg

Mandag den 26. november 2018 kl. 18.00 i Folkekirkens Hus.
Her vil Domprovst i København Anders Gadegaard tale om
vigtigheden af mødet og dialogen mellem kristne og
muslimer.
Desuden vil det rytmiske kor ved Abildgaardkirken i
Frederikshavn, Blue Note, underholde, og en gruppe fra
Frederikshavn vil fortælle om deres oplevelser på en
studierejse til Cambodia.
Mødet indledes med et måltid, der serveres af
Verdenskøkkenet ved Folkekirkens Hus.
Deltagelse er gratis, og alle interesserede er velkommen til
at deltage. Tilmelding til hap@km.dk senest onsdag den 21.
november.
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