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På grund af Covid19 er afholdelse af
samtlige arrangementer med forbehold for ændringer.
Man kan holde sig orienteret på www.hasseriskirke.dk
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2 Juni, juli og august

To kvinder på vej til en børnerig familie med tøj og sengetøj.

Hasseris Sogn var i begyndelsen et sogn med stor forskel på rig og
fattig. Navnlig området i Mølholm var beboet af mindre bemidlede
familier med mange børn.

Derfor startede nogle kvinder i sognet i 1957 nogle kredse, hvor man
istandsatte eller omsyede brugt tøj, som man derefter udleverede til
jule-  og forårstid.

Dette hjælpearbejde havde sit virke helt op til begyndelsen af 70-
erne, hvor det blev indført, at alle familier fik børnepenge.

Praktiske oplysninger

Af Helle Aaen
Jensen, kordegn

Dåb:
Aftale om dåb træffes med
kirkekontoret. Der skal opgives navne
og adresser på 2 – 5 faddere. Herefter
vil man blive kontaktet af præsten med
henblik på at få lavet en aftale om 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 34 .
Deadline for tekst/fotos er onsdag
den 15. juli 2020
Tryk: Øko-Tryk, Skjern

Sognebladet kan også læses på kirkens
hjemmeside

Ændringer ved gudstjenester og andet
kan ses på kirkens hjemmeside

Hvis sognebladet IKKE er kommet
den 19/8, er man velkommen til at
skrive en mail til Nordjyske Medier, på
mailadressen
NDI.reklamation@nordjyske.dk
eller via
www.nordjyskemedier.dk >
Kundeservice >
Reklamation reklame /ugeavis >
tryk på et grønt link "Her"

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 (kbf)
Stillingen er vakant

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
Fælles Email: kirketjener@hasseriskirke.dk
 
Menighedsrådets formand
Gert Husum.
Tlf. 41 11 18 32.
Email: gert@husum.email

Hasseris kirke er med i Vejkirkeordningen.
Foldere ligger i våbenhuset

Forsidebillede:
3. klasser fra Gl. Hasseris skole på besøg
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Er du interesseret i menighedsrådet 
og kirkens liv?

Fra menighedsrådets
obligatoriske menighedsmøde

Formand for
menighedsrådet

Formand for
valgudvalgetMenighedsrådsvalg

Af formand for menighedsrådet, Gert
Husum og  formand for valgudvalget,
Preben Sørensen
 
Sæt kryds i kalenderen den 9. juni og
15. september!
 
Corona-krisen og valg til
menighedsrådet.
Corona-krisen har jo påvirket alle dele
af samfundets liv og i høj grad også
kirkernes liv. Vi håber, at åbningen af
kirkerne allerede har taget fart, når
dette læses.

Menighedsmøde tirsdag den 9.juni kl.19.
Den 9.juni holdes der et fælles møde for
menigheden, hvor menighedsrådet
fortæller om aktiviteterne i det forløbne
år og om planerne for den kommende 4-
årige periode. Og mon ikke også
perioden uden normal kirkegang
kommer til debat. Alle er velkomne til at
stille spørgsmål og komme med forslag.
Desuden orienteres om nye valgregler
til menighedsrådet. Hvis du er
interesseret, så kom og hør, hvordan
man stiller op.

Valgforsamling tirsdag den 15.
september kl.19.

Vi skal bruge 14 medlemmer og 4
suppleanter til menighedsrådet.. Valget
foregår på et valgforsamlingsmøde
tirsdag den 15.september. Man skal
møde op for at blive valgt. Der kræves
ikke stillere, og der kan ikke opstilles
lister. Man skal blot præsentere sig selv.
Der holdes skriftlig og hemmelig
afstemning imellem de opstillede
personer. De 14 med flest stemmer
bliver medlem af menighedsrådet og
yderligere opstillede bliver suppleanter.
Mød op, hvis du er interesseret.

Aftalevalg.
Den beskrevne valgform, hvor det hele
afgøres på ét møde, kaldes aftalevalg,
men det bygger altså fortsat på en
skriftlig hemmelig afstemning.
Der vil fortsat være mulighed for at
udløse et afstemningsvalg ved at
indlevere en alternativ liste efter mødet
den 15.september. Dette valg vil i så fald
blive afholdt den 17.november.

Tiltrædelse. De nyvalgte medlemmer
tiltræder den 1.december 2020.
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4 Juni, juli og august

Gudstjenester

Søndag den 17. maj
5. søndag efter påske
Johs. 17, 1-11
Kl. 10.00: Højmesse
Agnete Brink
 
Torsdag den 21. maj
Kr. Himmelfarts dag
Luk. 24, 46-53
Kl. 10.00: Højmesse
Henriette Rosendal
 
Søndag den 24. maj
6. søndag efter påske
Johs. 17, 20-26
Kl. 10.00: Højmesse
Mikael Byrial Jensen
 
Søndag den 31. maj
Pinsedag
Johs. 14, 15-21
Kl. 10.00: Højmesse
Henriette Rosendal

Mandag den 1. juni
2. pinsedag
Johs. 6, 44-51
Kl. 10.00: Højmesse
Inge Thomsen

Lørdag den 6. juni
Kl. 11.00: Dåbsgudstjeneste *
Henriette Rosendal
 
Søndag den 7. juni
Trinitatis søndag
Matt. 28, 16-20
Kl. 10.00: Højmesse
Henriette Rosendal
 
Søndag den 14. juni
1. søndag efter trinitatis
Luk. 12, 13-21
Kl. 10.00: Højmesse
Mikael Byrial Jensen

Søndag den 21. juni
2. søndag efter trinitatis
Luk. 14, 25-35
Kl. 10.00: Højmesse
Mikael Byrial Jensen

Søndag den 28. juni
3. søndag efter trinitatis
Luk. 15, 11-32
Kl. 10.00: Højmesse
Mikael Byrial Jensen

Søndag den 5. juli
4. søndag efter trinitatis
Matt. 5, 43-48
Kl. 10.00: Højmesse
Henriette Rosendal
 
Søndag den 12. juli
5. søndag efter trinitatis
Matt. 16, 13-26
Kl. 10.00: Højmesse
Inge Thomsen

Søndag den 19. juli
6. søndag efter trinitatis
Matt. 19, 16-26
Kl. 10.00: Højmesse
Mikael Byrial Jensen
 
Søndag den 26. juli
7. søndag efter trinitatis
Matt. 10, 24-31
Kl. 10.00: Højmesse
Inge Thomsen

Lørdag den 1. august
Kl. 11.00: Dåbsgudstjeneste *
Henriette Rosendal

Søndag den 2. august
8. søndag efter trinitatis
Matt. 7, 22-29
Kl. 10.00: Højmesse
Henriette Rosendal
 
Søndag den 9. august
9. søndag efter trinitatis
Luk. 12, 32-48 el. Luk. 18, 1-8
Kl. 10.00: Højmesse
Henriette Rosendal
 
Lørdag den 15. august
Kl. 11.00: Dåbsgudstjeneste *
Inge Thomsen

Søndag den 16. august
10. søndag efter trinitatis
Matt. 11, 16-24
kl. 10.00: Højmesse
Inge Thomsen
 
Søndag den 23. august
søndag efter trinitatis
Luk. 7, 36-50
Kl. 10.00: Højmesse
Mikael Byrial Jensen

* Kun ved tilmeldte dåb
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Klima -Corona; Danmark-Zimbabwe

Af Henning Thomsen, medlem af menighedsrådet og
bestyrelsesmedlem i Folkekirkens Nødhjælp.

Hele Verden er blevet et lille sted, hvor vi oplever og
udfordres af de samme problemer, og i stigende omfang
sidder vi alle i samme båd. Det oplever man i især i disse
Corona tider.

Jeg var med Folkekirkens Nødhjælp i Zimbabwe i februar
måned. Det var lige før situationens alvor omkring covid19 gik
op for os. Vi besøgte nogle af de områder og projekter, som
Nødhjælpen i øjeblikket er involveret i. Det var mest
landbrugsprojekter men også projekter i byområder.

Zimbabwe er ramt af klimaændringerne på en langt mere
barsk og synlig måde, end vi er her i Danmark. Vi mærker nok
ændringer i vejret og oplever længere regn- og tørkeperioder,
men indtil videre slet ikke noget, der ændrer vores
livsbetingelser. Det er anderledes i Zimbabwe, hvor man er
meget afhængige af en god høst. Det er et stort problem for
landet lige nu.

En stor del af den regn, der plejer at falde over Zimbabwe,
falder nu ude i havet, fordi Stillehavet øst for det sydlige
Afrika opvarmes som følge af klimaforandringerne. I det
sydvestlige Zimbabwe havde man ikke set regn i tre år, og det
er klart, det skaber en alvorlig situation for de lokale samfund,
der er helt afhængige af landbruget. Mange havde allerede
brugt de reserver, de måtte have, og der var i høj grad brug for
kunstvandingssystemer og hjælp til at skifte til andre, mere
tørke- og klimaresistente afgrøder, som flere af de projekter,
vi besøgte, var fokuseret på.

Det var slående at se, hvordan folk fortsat prioriterer deres
børns skolegang og opretholder en høj grad af værdighed,
selv om de lever i dyb, dyb fattigdom. På overfladen så alt
godt ud, og vi blev taget imod af mennesker, der udstrålede
glæde og gæstfrihed. Vi kunne dog ikke undgå at bemærke,
og det blev igen og igen fortalt, at befolkningen ældes, fordi
de unge udvandrer, typisk til Sydafrika, fordi de ikke ser
nogen fremtid i deres eget land.

Fremtidsudsigterne var ikke lovende i februar, hvor vi besøgte
landet, men udviklingen siden da har kun gjort situationen
værre. Der er fortsat udsigt til en meget dårlig høst, og i nogle
områder slet ingen. Man er derfor afhængige af, at FN og
internationale hjælpeorganisationer kan bringes fødevarer
ind udefra.

I mellemtiden har man imidlertid stiftet bekendtskab med
Covid19. I Zimbabwe er pandemien nok en ret lille trussel i
forhold til fødevaremanglen, men i regeringskontorerne føler
man sig nok mere truet af Covid19, som jo truer alle uanset
pengepung. Frygten for denne virus har i hvert fald fået
regeringen til at reagere med en kompromisløs lukning af
grænserne uden hensyntagen til den ekstreme
fødevaresituation. Lukningen truer eller umuliggør
leverancerne af fødevarer udefra, som allerede i forvejen var
problematiske pga. tidsfaktoren.

Det illustrerer meget godt tre kæmpe udfordringer, som
landet og dermed også Folkekirkens Nødhjælp i Zimbabwe er
oppe imod lige nu. Den truende fødevarekatastrofe, en
Covid19 pandemi, som landet har meget begrænsede
ressourcer til at beskytte sig imod, og et udemokratisk
politisk system, der slet ikke er blevet bedre efter Mugabes
afgang. Det er desværre fortsat hans kampfæller fra
uafhængighedskrigen, de gamle generaler, der sidder ved
roret, og det bidrager i dag til landets problemer.

Det er mere og mere tydeligt, at deres og vores samfund og
samfundsproblemer hænger sammen. Klimaforandringerne
og Covid19 pandemien er fælles problemer, om end de
rammer på forskellig måde.

Det bliver tiltagende klart, at vi på planeten Jorden må
samarbejde og koordinere for at finde løsninger på fælles
problemer. I den retning gør Folkekirkens Nødhjælp en stor
indsats. Desværre kom vi hjem til en situation, hvor
sogneindsamlingen måtte aflyses pga. Covid19. Selv om en
digital indsamling rettede lidt op på det, er der fortsat behov
for flere penge til det nødvendige arbejde for at afbøde såvel
klimaproblemer som den truende Covid19 pandemi i
Zimbabwe såvel som mange andre steder på Jorden.

Kunstvandingsanlæg

Velkomst til en landsby, hvor der synges og danses for
gæsterne.
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Mød kirkens medarbejder
Johanne Elstrøm

Interview af Tinne Bertelsen

I skrivende stund står vi sammen ved at
holde afstand. Kirkens medarbejdere
arbejder hjemmefra, mange af kirkens
aktiviteter er aflyst, og mange gode
samtaler må vente på bedre tider pga.
Corona-virus. Men hvis man har
teenagebørn, så oplever man, at der er
bedre tid til samtaler end normalt. Det
har jeg benyttet mig af og kastet mig ud
i at interviewe min datter Johanne om
det at synge i Hasseris Kirkes
Ungdomskor, om salmer, hun holder af,
og også lidt om blomster.

Johanne er i gang med at skrive sit
studieretningsprojekt på gymnasiet.
Hun skriver om Simon Grotrians salmer,
som hun har lært at kende i koret.
Simon Grotrians salmer er skøre og
uforståelige, mener Johanne, men de
skaber nye billeder inde i hovedet, når
man læser og synger dem. Hun
fremhæver et smukt blomsterbillede fra
Grotrians påskesalme Din opstandelse
vil hæve. Verset lyder: ”Efter grønne
frustrationer/har vi skyers anemoner/
og på tæernes ranunkler/diamanterne,
der funkler.” Om man helt forstår
meningen er vist ikke det afgørende,
men der er forår og håb i
blomsterbillederne på samme måde,
som der er i Grundtvigs billede af den
undseelige og fattige påskeblomst og i
Kaj Munks lille anemone, der klarer sig
på trods af frost og vestenvind.

Johanne kan ikke huske, hvordan det
gik til, at hun for 10 år siden tog afsted
til sin første korprøve med Hasseris
Kirkes Børnekor. Men hun har ”gået til
kor” hos Marianne Haldrup lige siden,
hun gik i 3. klasse. Jeg kan huske, at
Johanne kom hjem og lærte os Sigurd
Barrets bibelhistoriske sange.

Hun var især glad for sangen om Noah:
”Midt på blomstermarken byggede
Noah arken./Der var plads til to af alle
dyr.” Da Johanne kom i 6. klasse
rykkede hun op i ungdomskoret og
skulle synge sammen med de store
piger. Der var mange at se op til, lære af
og prøve at blive ligesom.

Ungdomskoret mødes med Marianne og
ofte også Liv torsdage kl. 18. Efter
opvarmning af krop og stemmer øver de
ca. en time. Derefter er der pause med
saftevand og kage eller ”hittekiks” (kiks,
som man finder et sted i kirkens
gemmer). Efter pause og en masse snak
er der igen en times sang. Før en guds-
tjeneste mødes koret kl. 9 til the,
grundig opvarmning og gennemsyng-
ning af dagens salmer.

Man skal ikke kunne noget særligt for at
blive optaget i koret, fortæller Johanne,
men man skal komme til korprøverne og
øve sig. Når man øver sig, bliver man
dygtigere til at orientere sig i og læse
noder, og man får trænet sit øre i at
lytte til andre og til sig selv, så man
kan ”lægge sig ind” på det rette
toneleje. Når man har lært disse ting, så
er der pludselig en masse sjove ting,
som man kan være med til. Man får
måske lov at synge julekoncert i
Musikkens hus, at synge sammen med
professionelle sangere, at synge Et barn
er født i Betlehem til fire juleguds-
tjenester, at synge fest og glæde ind i
konfirmationer og bryllupper. Johanne
og tre andre piger fra koret er blevet
optaget i Folkekirkens Ungdomskors
Landskor, som holder koncerter til store
og små arrangementer i hele landet. Jo,
der følger mange store oplevelser med
at være med i koret.

Selv om koret får løn for at synge til
gudstjenesterne, så er de jo deltagere i
gudstjenesten og en del af menigheden.
Johanne har tænkt over, hvordan det at
være korist har påvirket hendes forhold
til kirke og kristendom. Hun siger: ”Der
er jo noget, der hedder at være
kulturkristen, men jeg synes også, at der
burde være noget, der hedder at være
kor-kristen.” En korist kommer til at
kende en stor del af salmebogens
salmer. En korist kommer til at holde af
salmerne, af de smukke melodier og de
flotte billeder, som ordene danner. En
korist står på pulpituret ca. hver anden
søndag og kender derfor gudstjenesten
rigtig godt. På den måde kommer kirken
og kristendommen automatisk til at
betyde noget positivt i ens liv.
 
Jeg spørger Johanne, hvad der er det
bedste ved at synge i Hasseris Kirkes
Ungdomskor. Svaret falder prompte: ”
De andre.” Og lidt efter tilføjer hun: ”Og
bare det at synge, jo. Det er dejligt at
synge sammen med andre.”
I skrivende stund mødes koret ikke, og
der er kun familien (og Philip Faber på
DR) at synge med. Til gengæld er haven
fuld af forårsblomster, og der er en
grøde i luften, der forjætter. Talen falder
derfor helt automatisk på salmer med
blomsterbilleder. Salmen ”Det dufter
lysegrønt af græs”, der er skrevet af
Carl David Wirén, er en af Johannes
favoritter, fordi den udtrykker noget
meget sommerligt. Man kan sanse
sommeren i både tekst og melodi: ”Det
dufter lysegrønt af græs/i grøft og mark
og enge./Og vinden kysser klit og næs/
og reder urtesenge./Guds sol går ind/i
krop og sind,/forkynder, at nu kommer/
en varm og lys skærsommer.”

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

Layout #9601: Emma 9 -- Hasseris kirke                Sheet 6/8                Generated:  2020-05-05  10:47:11 UTC



7

Kom og syng med
Arrangementet holder ferie i månederne juni, juli og
august. Næste gang der er "Kom og syng med" er onsdag
den 16. september 2020.

Henvendelse til Solveig Asmussen på tlf. 98 79 00 11

 *****************************

Kontaktklubbens udflugt:
I skrivende stund er det usikkert om der bliver en
udflugt. Man kan holde sig orienteret på kirkens
hjemmeside:
www.hasseriskirke.dk

Koncert
Onsdag den 12. august kl. 19.30

”MARGRETHE GRARUP & MICHAEL SUNDING”
Releasekoncert på nyt album
”WITHIN THE SPIRIT”
Spirituals og andre sjælfulde sange i hudløst ærlige
fortolkninger med rødderne fra gospel og blues i bagagen.
 
Efter koncerten inviteres til et glas vin/vand i kælderen.
 
Entré: 50 kr.
Koncerten er en del af ”Den blå festival”.

Aktiviteter i Kirken
Babysalmesang
Nyt hold – se på kirkens hjemmeside.
ved Lene Forup, tlf. 40132480
 
Legestuesalmesang
Nyt hold – se på kirkens hjemmeside.
ved Lene Forup
 
Børnekor (3.-5. kl.)
Onsdage kl. 15.30-16.45
1. mødedag efter sommerferien  er onsdag den 19. august.
Kontakt Peter Lindhardt Toft.
Tlf. 61 65 63 33
 
Pigekor (fra 6. kl.)
Torsdage: kl. 18.00 – 20.15
1. korprøve efter sommerferien er torsdag den 13. august.
Kontakt Marianne Haldrup.
Tlf. 40 84 56 44

V-kor.
Kontakt Peter LindhardtToft , 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

Sankt Hans. 

FDF Hasseris inviterer til fest ved det gamle Pumpehus ved
Rugbybanen tirsdag den 23. juni 2020.

Der er åbent hus i FDF huset fra kl. 18.30 med bål, snobrød
og sjove aktiviteter for børn og voksne.
Ca. 20.00 tændes Sankthansbålet og imens det brænder
synger vi midsommersang, og der er båltale. Man er
velkommen til at medbringe din egen heks til bålet.
 
Der sælges øl og vand og pølser.
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Farvel til Hasseris
sogn

Agnete Brink

Da jeg overvejede, hvad jeg skulle skrive
i denne farvelhilsen til Hasseris Sogn
efter 15 dejlige, udfordrende og rige
arbejdsår, randt denne salmelinje af
Kingo mig i hu: ”Det eneste jeg har at
give er hjertets inderlige tak.”

En tak til jer, der udgør Hasseris Sogn.
Tak fordi I holdt ud og bar over, når det
var åbenbart, at det ikke var Vorherre,
men præstens uformåenhed, som
prædikener og taler bar præg af. Tak for
alle de gode og varmende ord, når det
omvendte var tilfældet, skønt I - som
jeg – vidste, at den tak skulle rettes et
andet sted hen.

En præst er ingenting uden sit sogn. I
har alle - hver især - gjort jeres til, at jeg
fik lov til at få gode, besværlige og
lykkelige hverdage og søndage som
præst i Hasseris.

I alle jobs, men ikke mindst i
præsteembedet, er man afhængig af, at
sognet møder én med tillid, tiltro og
respekt. Det har jeg altid følt, at I har
gjort. Men at I så tillige er kommet mig i
møde med åbenhed, venlighed - ja jeg
tør godt sige kærlighed - det kan ingen
gøre sig fortjent til. Det kan man kun
sige en stor ydmyg tak for.

Min tak her på falderebet går også til
Hasseris Menighedsråd, som gennem
alle årene har vist samarbejdsvilje og
velvilje over for mine mere eller mindre
besynderlige forslag og tiltag. Det er
helt afgørende for arbejdsglæden at
have et menighedsråd, der arbejder med
og ikke imod. Det har jeg haft, og
dermed har jeg også haft enestående
gode arbejdsbetingelser.

De mange dagligdage, søndag og
helligdage i de 15 år, jeg har været her,
har været præget af en fantastisk
gruppe medarbejdere: Helle som
kordegn; Søren som daglig leder og
kordegn; Jesper, Susanne, Katrine og
Ida som kirketjenere; Marianne og Peter
som organister;

Og tak fra Hasseris
sogn

kirkens forskellige kor, trio og
vokalgruppen samt Lene som
musikmedarbejder.

Jer kan jeg ikke sige tak nok til. Intet af
det, man som præst er involveret i, kan
lade sig gøre, medmindre der er en
meget professionel, dygtig,
imødekommende og overbærende
medarbejderstab.

Og så mine præstekolleger: Henriette,
Inge og Mikael. Vi er vidt forskellige, det
kan godt føre til stridigheder, men
imellem os føler jeg, at det har ført til
stor respekt for, hvad de andre kan, og
som man ikke selv kan. Tak for alvorligt,
muntert og professionelt samarbejde
gennem alle årene.

Jeg vil komme til at savne jer alle: det
fornøjelige samvær i Klokkerlauget,
hvor jeg har haft den ære at være
laugsmoder i nogle år. De opløftende og
oplivende studiekredsaftener, de
inspirerende Hasserisaftener, det
levende fællesskab i Kontaktklubben,
festerne og møderne, hvor der altid har
været plads til væsentlige samtaler,
men jo også til latter, drilleri og pjat.
Gudstjenestefælleskabet i Hasseris
Kirke vil altid stå for mig som noget
særligt, og heldigvis er det ikke
afhængig af præsten, men af det sogn,
som deltager i det.

Det er med vemod, at jeg forlader
Hasseris Sogn, men også med glæde og
stor taknemmelighed over den gode tid,
jeg har haft her.
Min mand, Anders Bach Jensen, og jeg
flytter 1. september til Geneve, hvor vi
skal være pensionistpræstepar for Den
danske menighed i Schweiz.

Min afskedsgudstjeneste skulle have
været den 17. maj. På grund af
coronakrisen er det urealistisk. I stedet
vil den formentlig kunne finde sted en
gang i efteråret.

Gert Husum, formand for
menighedsrådet

Dåbsfamilier, konfirmander, brudepar,
og alle os almindelige kirkegængere i
Hasseris Kirke; vi har alle i de forløbne
15 år haft fornøjelsen af Agnete Brink
som sognepræst.
 
Nu har Agnete besluttet sig for at gå på
pension, men et stille otium bliver det
vist ikke; i første omgang venter en
præstestilling for den danske menighed
i Schweiz, som så kan glæde sig til at få
en præst med en kolossal stor faglighed,
dyb empati og formidable
formidlingsevner.
 
Som kirkegænger har jeg altid set frem
til de gudstjenester, som Agnete stod
for. Utallige gange er jeg gået hjem fra
kirken, ikke bare med nye vinkler på de
bibelske tekster, men også på deres
betydning for vores liv og hverdag med
hinanden.
 
Agnete vil blive savnet i Hasseris, hvor
hun har haft stor betydning for så
mange familier i sognet og med sin
indsigt, overblik og gode humør været
et aktiv i menighedsrådets arbejde.
 
I denne tid, som vi nu gennemlever, er
intet, som det plejer. Grundet Corona-
krisen og den midlertidige kirkelukning
bliver afskeden ikke som planlagt til
maj. Menighedsrådet vil senere
annoncere hvornår i efteråret, der kan
afholdes afskedsgudstjeneste og
reception, hvor menigheden kan få lov
til at sige farvel til en elsket præst.
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