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2 Marts, April og Maj

Hasseris Kirke er bygget på en grund, der tilhørte Cementstøberiet
NORDEN. Under en del af grunden er der en tunnel, hvor man kørte

kridtet på tipvogne til støberiet.
Grunden blev skænket til kirkebyggeriet i 1938.

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 21 .
Deadline for tekst/fotos er onsdag
den 14. april 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 21/5, 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 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
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
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3

Alsang i Hasseris Kirke
Alsang i Hasseris Kirke
mandag den 4. maj kl. 17

Den 4. maj 2020 klokken 20.36 er det
præcis 75 år siden, frihedsbudskabet lød
i radioen – Danmark var frit efter fem
års besættelse under 2. Verdenskrig
 
Hasseris Kirke markerer jubilæet kl. 17
med et fællessangsarrangement, i tråd
med de historiske Alsangsstævner
under 2. Verdenskrig. Det hele begyndte
med et stævne i Aalborg 4. juli 1940,
hvor ca. 1500 mennesker mødtes for at
synge og vise sammenhold over for
besættelsesmagten. Derfra voksede
arrangementet i omfang og popularitet.
1. september samledes således over
hele landet omkring 740.000 danskere
for at synge sange som: Det er et yndigt
land, I Danmark er jeg født og Den
signede dag.

 
I Hasseris Kirke planlægger vi en times
program med både ældre og nyere
danske sange om frihed og fællesskab.
Mange af kirkens korister vil deltage, og
undervejs inviteres sognebørn til at
introducere en sang.
Efter dette program byder
menighedsrådet på et let traktement.
 
Om aftenen er der mulighed for at
deltage i hele Nordjyllands
jubilæumsfejring: Frihedsfest 2020.
Med frihedsgudstjeneste i Budolfi Kirke
og med stort fane- og lysoptog, der
leder de deltagende ned til havnen, hvor
der vil være alsang, taler og til sidst en
stor, gratis koncert med blandt andre
Pernille Rosendahl og Shaka Loveless.
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4 Marts, April og Maj

Den lysende lærer
Af Agnete Brink
Mon ikke rigtigt mange mennesker har en
erindring om en lærer, der satte uudslettelige
spor i én. En lærer, der åbnede ens øjne, førte
én ad veje man ikke kendte før og ansporede
én til at gøre sit bedste - også fordi man
nødigt ville skuffe ham eller hende.

I den forstand er lærerembedet et utroligt
vigtigt embede, som desværre ikke længere
nyder samme anerkendelse, som det tidligere
var tilfældet. Ofte må den enkelte lærer slås
med både forældre, der har svært ved at se
fejl ved deres uopdragne og forkælede børn,
og med de børn, der overhovedet ikke har
lært nogen form for respekt for det, som
læreren kan og skal, nemlig at formidle
lærdom og indsigt.

Selv var jeg så heldig at have en enestående
og fantastisk lærer på universitetet. Han var
teolog og hed Jørgen K. Bukdahl. Han døde –
alt for tidligt - af kræft i 1979. Han blev kun 43
år gammel, men hvilke spor har han ikke sat
sig i en generation af teologer, idehistorikere
og filosoffer, ja i hele den kulturelle
offentlighed? Niels Gunder Hansen har lige
skrevet en bog om ham: ”Tanker af en anden
verden”, Gyldendal 2019. Heri beskriver han,
hvordan Jørgen K., som han blev kaldt, lever
videre i fortællinger og myter om ham, det
særlige og det særligt begavede menneske.

Han havde en lysende evne til at lukke
vanskeligt stof op for én, uden at man som
ung og famlende kom til at føle sig lille og
dum. For mig åbnede han Kierkegaards
univers. Jeg vil aldrig glemme hans
gennemgang af ”Frygt og bæven”. Her blev
det for første gang klart for mig, hvorfor
teologi er så spændende og vigtigt. Alle de
store spørgsmål i tilværelsen fik stemme
gennem hans Kirkegaardudlægning: de

spørgsmål, der vedrører Gud, livet, døden,
angsten, skylden, tilgivelsen og kærligheden.
Som Gunder Hansen skriver i sin bog: ”Han
tænkte gennem, mellem, over og under
andres tanker.” (s.11) Han viste os hen til
kilder at øse af, kilder, som har præget os for
livet. Hans belæsthed og viden om snart sagt
alt var legendarisk, og han havde det ikke fra
fremmede.

Hans far var den i sin tid landskendte
foredragsholder, skribent og kritiker Jørgen
Bukdahl. Familien boede som nabo til den
grundtvigske højborg og højskole i Askov. Et
hjem fyldt med bøger, kulturelt, kreativt og
med en enestående sans for åndelig rigdom
og frihed. Det fortælles om den gamle
Bukdahl, at han var helt væk i sine bøger og
skribentvirksomhed, hvorfor nogle da også
var lidt bekymrede, da han i en relativ høj
alder blev far til Jørgen K. Bukdahl. Jørgen K.
’s mor svarede, da hun blev spurgt om,
hvordan han var som far: ”Især da børnene
var mindre, kunne han ikke rigtig forstå, at
det virkelig var sandt. Så han behandlede dem
som de fineste og sjældneste gæster, vi
nogensinde havde haft.” (s.21).

Det tog Jørgen K. Bukdahl med sig i sin
lærergerning. Han fik os til at føle os som
noget særligt, skønt unge og uvidende. Vi
blev set, hørt på og opildnet til at læse, til at
tænke dybere, længere og højere.

Det fortælles, at når Jørgen K. og hans søster
Else Marie Bukdahl som børn lå syge, så kom
deres far gerne og stak dem en bog med
bemærkningen: ”Åndsliv hjælper” (s.249).

Jørgen K. Bukdahl blev den legendariske
lærer for rigtigt mange af os. Han
legemliggjorde ordene: ”Åndsliv hjælper”.

Selv var jeg
så heldig at
have en
enestående
og fantastisk
lærer på
universitetet.
Han var
teolog og hed
Jørgen K.
Bukdahl.
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Hasserisaften.
Onsdag den 11. marts kl. 19.30.

I samarbejde med Folkeuniversitetet.
Koncertforedraget afholdes i kirken.

– en foredragskoncert i anledning af 100-
året for genforeningen i 1920

Med markeringen af jubilæet for genfor-
eningen i 1920 mindes vi naturligvis den
glæde, som alle danske dengang delte,
uanset om de selv var direkte berørt af den
nye grænsedragning.

Men nu 100 år senere handler jubilæet nok
så meget om det, der samler mennesker
henover grænsen, som om det, der
dengang skilte. De kulturelle bånd mellem
Danmark og Tyskland har igennem
århundreder været tætte – selv i perioder,
hvor de storpolitiske omstændigheder
gjorde opretholdelsen af private og
professionelle kontakter vanskelig. Og i
dag, hvor vi for længst har lagt alle
fjendtligheder bag os, er disse bånd på
mange måder stærkere end nogensinde.

Med denne ’foredragskoncert’ fortæller vi
med musikken som prisme historien om de
dansk-tyske forbindelser fra omkring år
1800. Med korsange af danske og tyske
komponister som C.E.F. Weyse, Niels W.
Gade, Carl Nielsen, Felix Mendelssohn
Bartholdy og Johannes Brahms viser vi
hvordan dansk musik i hele den romantiske
periode – altså både før og efter de
slesvigske krige – var dybt afhængig af
udvekslingen med Tyskland. Og vi trækker
linjer videre frem fra Guldalderens
romantiske korsange til bl.a. den lyriske
danske kortradition, som videreførtes hele
vejen gennem 1900-tallet og frem til i dag.

Hertil kunne den samme eller en lignende
historie om musikalske forbindelser
mellem Danmark og Tyskland også
fortælles med udgangspunkt i musik for fx
strygekvartet eller symfoniorkester, men i
historien, som vi ønsker at fortælle, spiller
den folkelige danske sang en anden af
hovedrollerne. Med oprindelig inspiration
fra bl.a. den tyske komponist J.A.P. Schultz,

som i slutningen af 1700- tallet var leder af
Det Kongelige Kapel, har den unikke
danske tradition for at sætte
‘genkendelige’ melodier til betydelige
digteres fortolkning af den danske natur
og folkesjæl mere end noget andet givet
stemme til vores fælles oplevelse af, hvad
det vil sige at være dansk. Dette har både
været tilfældet i krisetider, når betoningen
af det danske indebar en opposition til et
pres udefra, og når stemningen i andre
perioder var mere fortrøstningsfuld.
Konjunkturerne i forholdet mellem
Danmark og Tyskland er derfor ingen
steder registreret bedre end i den danske
sangskat, således som den ikke mindst
afspejles i skiftende udgaver af Højskole-
sangbogen. Ars Nova vil i løbet af aftenen
dels synge firstemmige versioner af en
række kendte og mindre kendte sange, og

dels vil også publikum blive indbudt til at
synge med.

Hele historien – om Danmark og Tyskland
og forholdet mellem det danske og det
tyske og om musikkens rolle i den større
sammenhæng – bindes sammen af Jørgen
Carlsen, som er idéhistoriker, tidligere

forstander på Testrup Højskole og en
vidende og farverig foredragsholder.
Jørgen Carlsen er mangeårigt medlem af
højskolesangbogsudvalget og kender
dermed om nogen den danske
sangtradition, også i et historisk
perspektiv. Og så er han selv fra
Sønderjylland.

Ars Nova Copenhagen blev grundlagt i
1979 og regnes i dag 40 år efter blandt
verdens førende ensembler indenfor
fortolkningen af især tidlig og nutidig
vokalmusik – de to områder, som igennem
årene har stået ensemblet nærmest. Ars
Nova har desuden udgivet meget roste
indspilninger af værker fra det danske
kernerepertoire, herunder korsange fra
guldalderen på The Golden Age of Danish
Partsongs og en hel CD med danske
fædrelandssange.

Søren Kinch Hansen er docent i kor- og
ensembleledelse ved Det Jyske
Musikkonservatorium.
Han har dirigeret en lang række orkestre,
ensembler og kor, herunder alle danske
landsdelsorkestre og (ofte) Århus
Sinfonietta. Han var i en årrække korleder
på Den Jyske Opera, hvor han har
dirigeret flere forestillinger, senest David
Bruce’ opera Intet i 2017. SKH er bredt
anerkendt som en fremragende
kordirigent og har bl.a. dirigeret DR
VokalEnsemblet, Det Svenske Radiokor
og Ars Nova Copenhagen.
––
Projektet har modtaget støtte fra
Kulturministeriets og Folketingets pulje til
markering af genforeningsjubilæet.

Medvirkende:
Ars Nova Copenhagen
med Søren Kinch Hansen som dirigent.
Jørgen Carlsen fortæller.

ISTEDLØVEN.
FRA

KRIGSMONUMENT
TIL

FREDSSYMBOL.
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6 Marts, April og Maj

Gudstjenester

Søndag den 16. februar
Seksagesima
Mark. 4, 1-20
Kl. 10.00: Højmesse
Inge Thomsen
 
Søndag den 23. februar
Fastelavn
Luk. 18, 31-43
Kl. 10:00: Højmesse
Agnete Brink
 
Onsdag den 26. februar
Kl. 16.15: Kirke og Kokkeri
for småfolk
Henriette Rosendal
 
Søndag den 1. marts
1. søndag i fasten
Luk 22, 24-32
Kl. 10.00: Højmesse
Inge Thomsen
 
Lørdag den 7. marts
Kl. 11.00: Dåbsgudstjeneste
Mikael Byrial Jensen
 
Søndag den 8. marts
2. søndag i fasten
Mark. 9, 14-29
Kl. 10.00: Højmesse
Mikael Byrial Jensen
 
Søndag den 15. marts
3. søndag i fasten
Johs. 8, 42-51
Kl. 10.00: Højmesse
Henriette Rosendal

Søndag den 22. marts
Midfaste
Johs. 6, 24-35 (36-37)
Kl. 10.00: Højmesse
Agnete Brink
 
Onsdag den 25.marts
Kl. 16.15: Kirke og Kokkeri
for småfolk
Henriette Rosendal
 
Søndag den 29. marts
Mariæ bebudelses dag
Luk. 1, 46-55
Kl. 10.00: Højmesse
Mikael Byrial Jensen
 
Tirsdag den 31. marts
Ældregudstjeneste
Kl. 13.30: påskegudstjeneste
Mikael Byrial Jensen
 
Lørdag den 4. april
Kl. 11.00: Dåbsgudstjeneste
Agnete Brink
 
Søndag den 5. april
Palmesøndag
Kl. 16.00: De 9
påskelæsninger
Agnete Brink
 
Torsdag den 9. april
Skærtorsdag
Johs. 13, 1-15
Kl. 1900: Gudstjeneste
Inge Thomsen

Fredag den 10. april
Langfredag
Kl. 10.00: Gudstjeneste
Agnete Brink
 
Søndag den 12. april
Påskedag
Matt. 28, 1-8
Kl. 10.00: Højmesse
Mikael Byrial Jensen
 
Mandag den 13. april
2. påskedag
Johs. 20, 1-18
Kl. 10.00: Højmesse
Mikael Byrial Jensen
 
Søndag den 19. april
1. søndag efter påske
Johs. 21, 15-19
Kl. 10.00: Højmesse
Henriette Rosendal
 
Onsdag den 22.april
Kl. 16.15: Kirke og Kokkeri
for småfolk
Henriette Rosendal
 
Lørdag den 25. april
Kl. 10.00: Konfirmation
Stolpedalsskolen 7C
Inge Thomsen
 
Søndag den 26. april
Kl. 9.00 og Kl. 11.00:
Konfirmation
Stolpedalsskolen 7A og 7B
Mikael Byrial Jensen

Lørdag den 2. maj
Kl. 10.00: Konfirmation
Gl. Hasseris skole 7C
Henriette Rosendal og Isak
Krab Koed
 
Søndag den 3.maj
Kl. 9.00 og Kl. 11.00:
Konfirmation
Gl. Hasseris skole 7A og 7B
Henriette Rosendal og Isak
Krab Koed
 
Fredag den 8. maj
Bededag
Matt 7, 7-14
Kl. 10.00: Højmesse
Inge thomsen
 
Lørdag den 9.maj
Kl. 11.00: Dåbsgudstjeneste
Agnete Brink
 
Søndag den 10. maj
4. søndag efter påske
Johs. 8, 28-36
Kl. 10.00: Højmesse
Agnete Brink
 
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
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"Miraklet i
galaksen"

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 fyraftensgudstjeneste. 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.

”Miraklet i galaksen” bliver temaet for gudstjenesten, hvor vi
forsøger at holde igen med destruktiv katastroferetorik for i stedet at
kalde på forundring over vores grønne jord, dette mirakel i galaksen.

Et væsenligt perspektiv som udtryk for, at vi ikke er ligeglade med
klodens tilstand.

Gudstjenesten afsluttes med et enkelt måltid. Pris: 30 kr. Tilmelding
er ikke nødvendig. Henning Thomsen, medlem af menighedsrådet,
hennthomsen@gmail.com, tlf. 53707816 og Inge Thomsen,
sognepræst, inth@km.dk, tlf. 23100970

Fyraftensgudstjeneste i
Hasseris Kirke

tirsdag den 24. marts 
kl. 17.00

 
Meditation og
plejehjems-
gudstjenester

Plejehjemsgudstjenester

Otiumgården:

Torsdag den 20. februar
kl. 14.00: Agnete Brink

Torsdag den 19. marts
kl. 14.00: Agnete Brink

Tirsdag den 31. marts
kl. 13.30: Påskegudstjeneste for
ældre, i kirken
Mikael Byrial Jensen

Torsdag den 14. maj
kl. 14.00: Agnete Brink

Plejehjemsgudstjenester på
Thulebakken:

Fredag den 28. februar
kl. 10.30: Mikael Byrial Jensen

Tirsdag den 31. marts
kl. 13.30: Påskegudstjeneste for
ældre, i kirken
Mikael Byrial Jensen

Fredag den 24. april kl. 10.30
Mikael Byrial Jensen

Fredag den 29. maj kl. 10.30
Inge Thomsen

Meditation i kirken

Tirsdag den 31. marts
kl. 17.00: Inge Thomsen

Tirsdag den 28. april
kl. 17.00: Inge Thomsen
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8 Marts, April og Maj

Kontaktklubben
Kontaktklubben holder møde i salen
under kirken den første onsdag i
måneden kl. 14.30 - 16.30.

Alle er velkomne.

H.C.
Andersen

Onsdag den 4. marts 2020:

Niels Pedersen, der er friskolelærer, billedkunstner og
bosat i Hadsund holder foredrag om H.C.Andersens
forfatterskab.

H.C Andersens voksede op på ”Usædelige Fyen”, hvor 30%
af alle børn blev født uden for ægteskabet og hvor
børnedødeligheden var stor. Faren var rationalist. Troede
på, at Kristus var et menneske, men et usædvanligt
menneske. Moren troede på varsler, Åmanden i Odense Å og
frekventerede ofte spåkoner.H.C Andersens far havde
åbenbaret en eventyrverden for sønnen. Læst op af
Holberg, Lafontaine, Shakespeare og Brødrene Grimm og
spillet teater med ham. Bedstemoren havde fyldt ham med
løgnehistorier.

Som 14-årig flygtede H.C til København. Med ”Den indre
rimdjævel” på ryggen og frygten for at blive sat i
snedkerlære tromlede han med improvisationer og
recitationer ind på de bonede gulve – helt ind på
Amalienborg. For han var jo i virkeligheden kongesøn. Eller
var han? Kom ind på Det Kgl Teater men blev fyret og sat på
skolebænken i ”Plagelse”, hvor han i en time med
fremmedsprog skrev det digt, der helt tilfældigt gjorde ham
verdensberømt og som anlagde et helt nyt syn på barnet og
barndommen.

Få år senere skrev han en surrealistisk roman, Danmarks
første storbylyrik og én af Danmarks første
dannelsesromaner, I 1835 skriver han af ren pengenød fire
eventyr, der udkom op til jul. For vidste du, at H.C Andersen
var en mester i markedsføring?

I foredraget vil jeg via lyrik, dagbøger, rejsebøger, romaner
og eventyr, klip og collager fortælle om myten,
selviscenesætteren, eventyreren, hypokonderen,
provokatøren men vigtigst af alt forfatteren H.C Andersen.
Du vil høre om røde tråde i forfatterskabet, digterens tanker
om udødelighed, kærligheden og det altoverskyggende
gennembrud, der aldrig kom.

”Jeg vil ha` ret
til at fejle.”

Onsdag den 1. april 2020:

Foredrag af provst Gerda Neergaard Jessen, sognepræst i
Nibe-Vokslev pastorat.

I dette foredrag tager Gerda Jessen et kraftigt livtag med det
perfekte menneske, som ønsker den perfekte karriere, den
perfekte familie, den perfekte krop, og som ikke vil fejle. Hun er
generøs med indspark fra sociologien, fra samfundsdebatten,
fra Biblen og fra sit eget liv.
Og så er det en hyldest til det rodede liv og til mennesket, der
har set i øjnene, at man er fuld af fejl.
Gerda Jessen er en levende og givende foredragsholder. Hun
er underholdende, letforståelig og vækker eftertanke. Hun har
prædiket flere gange i DR-kirken og udgivet en bog om
børnegudstjenester.

”Lad håbet
trække det
længste strå”

Onsdag den 6. maj 2020

Foredrag ved Hanne Brusgaard Petersen

Den 25. november 2016 mistede Hanne sin mand Kjeld. Han
cyklede hjem fra sin sædvanlige tur til Vinterbadeklubben i
Aalborg og blev påkørt af en lastbil. En time efter vidste Hanne
præcist, hvad det betyder, når ”de pårørende er underrettet”.

Foredraget er Hannes fortælling om at miste og alligevel komme
til at holde af livet på trods. Det er ikke en opskrift, men en
inspiration til at finde en ny kurs i livet og tage den afdøde med i
sit videre liv. Hanne fortæller nærværende med et glimt i øjet,
men man er ikke i tvivl om, hvor svært det er at miste.

Hannes ønske med foredraget er at give håb til dem, der sørger,
og vise dem konkrete veje til handling i et nyt liv, hvor den afdøde
ikke bare bliver sat på en evig piedestal, men får en ny plads et
godt sted.
 
Ved Kjelds bisættelse ønskede familien penge til et varigt minde i
stedet for blomster. Pengene er gået til en mindebænk, der i dag
står ved vinterbadeklubben tæt ved Kjelds elskede fjord. På
bænken er et mindeskilt med familiens motto: ”Lad håbet trække
det længste strå.”
 
Sammen med sine børn har Hanne medvirket i
dokumentarprogrammet på DRK.
” Du er stadig hos mig”, Sammen om sorgen – personlige historier
om at miste.
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Velkommen til Pilgrimsvandring 
6.- 7. juni i Hanherreds 

storslåede natur

Tema: Undervejs med pilgrimmens syv nøgler

Langsomhed, enkelhed, bekymringsløshed, frihed, 
spirirualitet, fællesskab og stilhed

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.

Denne gang går turen til det naturskønne område
omkring Svinkløv og Fosdalen, som er optaget i
Danmarks Naturkanon og regnes blandt de 15
smukkeste natursteder i Danmark.

Juryens begrundelse lød: ”Hav, klitter, kystslette,
skrænter, vandløb og skov på én gang. Fosdalen og
Svinkløv rummer masser af natur trods den
forholdsvis beskedne størrelse. Her kan man på en
og samme gang finde en utrolig vildskab og en
mageløs ro. Kysten ved Svinkløv er med udsigt til
det voldsomme Vesterhav, med larm af blæst og
bølger, og fra toppen af kystskrænten Lien er der
udsigt til hele området”.
 
Med os på vandringen har vi friluftsvejleder Ib
Hansen, der kan bidrage til, at vi får øje på det
store i det små. Vandringen vil have en længde af
cirka 30 kilometer, fordelt over to dage. Og
midtvejs overnatter vi på Lyngbjerggård.

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.

Pris for deltagelse: 375. kr. Dog må påregnes en
merpris, hvis man foretrækker ene-/
dobbeltværelse frem for gruppeværelser.

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, Casa Anne Maries Vej, tlf. 20 14 00 62,
brusgaard@stofanet.dk.
Bindende tilmelding og betaling skal ske til
arrangørerne senest 1. maj.

Fotograf Lise Holt
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10 Marts, April og Maj

Koncerter og 

Søndag den 23. februar kl. 14.30

Syng, lyt, nyd en fastelavnsbolle og ikke mindst vær med på
plænen foran kirken, når unge og ældre i i fællesskab slår
katten af tønden!

Hasseris kirkes pigekor & Hasseris kirkes børnekor v.
Marianne Haldrup
Katedralskolens kammerkor v. Inge Juul

"Kaffesang & kage"

Onsdag den 11. marts kl. 19.30

”Istedløven. Fra krigsmonument til fredssymbol”
Foredragskoncert i anledning af 100året for genforeningen i
1920.

Jørgen Carlsen, Højskoleforstander & formand
for højskolesangbogsudvalget
Vokalgruppen ARS NOVA COPENHAGEN, dirigent Søren
Kinch Hansen
Arr. i samarbejde med Folkeuniversitetet (se omtale under
Hasserisaftener)
Fri entré

"Istedløven"

Fra krigs-
monument
til freds-
symbol

Søndag den 22. marts kl. 11.45

En lille halv times liflig musik i kirkerummet ved Miriam
Cherry, tværfløjte og Marianne Haldrup, klaver.

Miriam Cherry går på Aalborg Katedralskole og har hele sit liv
haft musikken som sin store passion. Som 4-årig startede hun
med at spille klaver og senere som 9 årig kom tværfløjten til.
Miriam er allerede en øvet musiker og spiller med i utallige
sammenhænge. I sommeren 19 blev hun blandt mange
ansøgere udvalgt til at spille med i Royal Concertgebouw
Orchestra Young i Amsterdam.

Ved søndagens matiné kan høres bla. musik af Carl Nielsen (”
Tågen letter”) og Francois Borne (variationer over temaer fra
operaen ”Carmen”).

Matiné efter højmessen

Lørdag den 28. marts kl. 19.30

Koncert med den unge, fremadstormende, blinde
amerikanske jazzpianist
JUSTIN KAUFLIN, piano
Thomas Fonnesbæk, bas
 
Justin Kauflin har trods sine kun 35 år allerede rejst verden
rundt med sin musik, udgivet 31 albums og modtaget et hav af
priser. Læs mere om hans utrolige vej gennem musikken på
www.justinkauflin.com og se filmen ”Keep on, keepin on”.
 
Gennemføres med tilskud fra Aalborg kommune og
Kulturpuljen Aalborg
 Fri entré

”Piano Day
Aalborg”
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www.fuaalborg.dk

FOREDRAG + KONCERT
I HASSERIS KIRKE 
Foredrag: Docent Torben Amstrup. 
Musik: Margrete Grarup (sang), Søren Lundbye (piano), 
Olav Gudnason (bas), Jakob Lundbye (trommer / tamburin).

Denne aften med foredrag og koncert tager publikum med på 
en rejse gennem et repertoire, der strækker sig fra 1780’erne til 
1970. Emnet er afroamerikansk gospel. 
Aftenen vil fortælle om og eksemplificere, hvordan musikken 
udviklede sig i perioden, konstant formåede at forholde sig til 
de umiddelbare omgivelser og – ikke uden interne konflikter – 
løbende ændrede sit udtryk og indhold, så det var i stand til at 
matche samtiden. Der vil blive fokuseret på afroamerikansk kul-
turhistorie, musikkens indhold, forskelle på nord- og sydstater-
nes religiøse musik og – ikke mindst - hvordan gospel løbende 
både inspirerede og lod sig inspirere af samtidig populærmusik, 
fx jazz, rhythm & blues og soul. 
Aftenens sange er udgivet på plade – 78’ere, singler, lp’er m.m. 
- af fx Mahalia Jackson, Sister Rosetta Tharpe, Son House, Ray 
Charles, Aretha Franklin, Curtis Mayfield, Staple Singers m.fl.

Foredragsholder:
TORBEN AMSTRUP er docent ved Det Jyske Musikkonservatorium  
og har i sit professionelle virke forsket specielt i afroamerikansk 
musikkultur. Han har tidligere i folkeuniversitetsregi lavet fore-
dragsrækker på  Kunsten om musikfilm og præsenteret perler fra 
Center for dansk Jazzhistories store filmsamling i Biffen Nordkraft 
 
Musik og sang:
MARGRETE GRARUP har i mange år været en af landets allerbed-
ste fortolkere af gospel, blues og jazz. Hun vandt en dansk grammy 
i 2019 med bandet Grarup Allstars som årets blues live navn. Hun 
er studielektor i sang på Det Jyske Musikkonservatorium.
SØREN LUNDBYE og OLAV GUDNASON har i fire årtier været to af 
landsdelens mest profilerede jazzmusikere med en stor passion 
for rødderne i gospel og blues.
JAKOB LUNDBYE, der studerer på solistlinjen på Det Jyske 
Musikkonservatorium, repræsenterer den nye generation af 
fremadstormende lokale musikere, der mestrer et bredt stilistisk 
musikalsk spekter og samtidig nærer en dyb respekt for rød-
derne. Han har igennem flere år været en af regionens flittigst 
anvendte sidemen.

PRAKTISK
Tid: Tirsdag den 21/4 kl. 19:30.
Sted: Hasseris Kirke, Thorsens 
Allé, Aalborg.
Pris: Kr. 150 ved tilmelding 
inden den 1/4. Herefter er 
prisen kr. 185. 

TILMELDING
www.fuaalborg.dk.

ARRANGØR 
Folkeuniversitetet i Aalborg 
i samarbejde med Hasseris 
Kirke.

musikarrangementer

Kaffesang & kage
Søndag den 29. marts kl. 14.30

Syng, lyt og nyd en kop kaffe i selskab med Hasseris kirkes V-
kor og Peter Lindhardt Toft og organist, Niels Jørgen Munk
Møller fra Ansgar kirke, Aalborg, der vil knytte
orgelimprovisationer til nogle af fællessangene.

”De 9 læsninger før påske”
Palmesøndag den 5. april kl. 16.00

De dramatiske begivenheder fra palmesøndag til påskedag
beskrevet gennem læsninger og musik.

Hasseris kirkes vokalgruppe og trio v. Peter Lindhardt Toft
Hasseris kirkes pigekor v. Marianne Haldrup
Jakob Mygind, sax & Ole Bech, guitar
Agnete Brink, liturg

Afroamerikansk gospel
Tirsdag d. 21. april kl. 19.30

Historien om amerikansk gospelmusiks udvikling fra
1780’erne til 1970 fortalt i ord og musikeksempler
Margrethe Grarup, vokal
Søren Lundby-Christensen, klaver
Olav Gudnason, bas
Jakob Lundby-Christensen, trommer
Foredrag, Docent Torben Amstrup
 
Arr. i samarbejde Center for Dansk Jazzhistorie og
Folkeuniversitetet (se nærmere omtale her)
Entré 185 kr.

Forårskoncert
Søndag den 17. maj kl. 16.00

Hasseris kirkes pigekor v. Marianne Haldrup og Liv Lund
Poulsen samt Miriam Cherry, tværfløjte, markerer foråret og
den lyse tid i et 45 min. program med nyere nordisk musik.

Efterfølgende er der kaffe/te og hjemmebag på plænen foran
kirken, hvis vejret tillader det.
Fri entré
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Ny bibelkreds:
Salmernes Bog

Når dette sogneblad udkommer, er en ny bibelkreds ved
Hasseris Kirke i gang. Denne gang handler det om Salmernes
Bog, også kaldet Davids Salmer. I Salmernes Bog finder man
det hele, som Martin Luther siger i følgende citat: ”Et
menneskehjerte er som et skib på det vilde hav – det drives af
stormvinde fra alle fire verdenshjørner… Men hvad er det
meste i Salmernes Bog andet end åben og ægte tale under
alle disse mange slags storme? Hvor finder man skønnere ord
om glæde end i lovssangssalmerne eller i takkesalmerne?
Hvor finder du dybere ord for ynk og klage og sorgfuldt sind
end i klagesalmerne?”

Under læsningen får vi hjælp af Else K. Holts glimrende
”Kommentar til Salmernes Bog”, som kan købes på
kirkekontoret formedelst 100 kroner. Else K. Holt er
pensioneret lektor, ph.d. i Gammel Testamente ved Det
Teologiske Fakultet i Aarhus. Hvis du har tid og lyst, er du
velkommen til at tilmelde dig på kirkekontoret på
telefonnummer: 96 34 65 00 eller e-mail: Hasseris.sogn@km.
dk
Gengangere fra bibelkredsen om Første Mosebog behøver
ikke tilmelde sig igen, men må gerne afmelde sig, hvis de ikke
fortsætter. Man behøver ikke bo i sognet for at være med.
Vi mødes som regel hver anden tirsdag aften klokken 19.30 til
21.30 i kirkens krypt (indgang fra Thorsens Allé). Alle er
velkomne, det er gratis, og der kræves ingen særlige
forudsætninger. Ud over at være flittige vil vi også hygge os
sammen over en kop kaffe eller te og et stykke kage.

Med venlig hilsen Christian Meidahl og Mikael Byrial Jensen

Foredrag om De gammeltesta-
mentlige salmer og deres teologi.

Tirsdag den 26. maj kl. 19.30 i Hasseris kirkes krypt
Ved Else K. Holt, lektor emer., Ph.D, tidligere Afdeling For
Teologi ved Aarhus Universitet. Hun skriver:

"I vores Bibel udgør de gammeltestamentlige salmer en fin
digtsamling, der begynder og slutter med en stærk
opfordring til at lovprise Gud. Men Salmernes Bog rummer
også udtryk for lidelse og klage, for dyb taknemmelighed,
beskrivelser af Guds skaberværk og almindelig livsvisdom.

I foredraget vil vi se på samlingens opbygning, forfølge nogle
af de forskellige teologiske linjer i Salmernes Bog og stille
spørgsmålet: Hvad kan disse gamle, religiøse digte bruges til
i vores egen tilværelse?"

Alle er velkomne, og man kan sagtens være med til
foredraget uanset, om man har deltaget i bibelkredsen eller
ej.

I 2020 er der valg til
menighedsrådet
Af formanden for valgbestyrelsen Preben
Sørensen

Sæt kryds i kalenderen
den 12. maj og 15.september!
 

Ny lov om valg til menighedsråd.
I den nye lov er fastsat nogle fælles datoer for valget i
alle landets over 2.000 sogne. Og altså også for
Hasseris Sogn:

Menighedsmøde tirsdag den 12. maj.
Her orienterer menighedsrådet om aktiviteterne i det
forløbne år og om planerne for den kommende 4-
årige periode. Alle er velkomne til at stille spørgsmål
og komme med forslag. Desuden orienteres om de
nye valgregler og om, hvordan man kan stille op.

Valgforsamling tirsdag den 15. september.
Personer, der ønsker at blive valgt, skal møde op til
dette møde, hvor de opstillede skal præsentere sig
selv. Der kræves ikke stillere, og der kan ikke opstilles
lister. Det er altså enkeltpersoner, der stiller op. På
mødet holdes skriftlig og hemmelig afstemning
imellem de opstillede personer. De 14 med flest
stemmer bliver medlem af menighedsrådet, og
yderligere opstillede bliver suppleanter.

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

Tiltrædelse.
De nyvalgte medlemmer tiltræder den 1. december
2020.
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Mød kirkens medarbejder
Søren Ohlsen

Interview ved Tinne Bertelsen

I Hasseris Kirke foregår der altid noget.
Hvis man stikker hovedet ind i
bygningen en almindelig hverdag i
januar, kan man opleve, at der lyder
musik fra kirkerummet, at der er er
møde i et lokale i kælderen, at
kordegnen taler i telefon, mens
kirketjenerne gør klar til aftenens
arrangement. Søren Ohlsen er den, der
har overblikket over alle aktiviteter og
kender alle de mennesker, der kommer i
huset.

Den daglige ledelse er hans opgave. Han
søger for dagligt at komme rundt og tale
med de andre ansatte om, hvad de
netop nu er i gang med. Han sørger for,
at alle har de informationer og de
ressourcer, som de har brug for. Han
styrer husets kalender og hjemmeside
og sørger for kommunikationen mellem
de ansatte. Han leder de ansattes
ugentlige møder, som han kalder
livsvigtige. I stedet for at være en leder,
der udstikker ordrer, så bestræber han
sig på at inspirere til selvstyring og på
at give de ansatte mulighed for at klare
deres job på bedste vis. På den måde
opstår de nye ideer, fortæller Søren.

Søren er mellemled mellem de ansatte
og deres arbejdsgiver, menighedsrådet.
Han har især et tæt samarbejde med
menighedsrådets kontaktperson og
kirkeværge.

Menighedsrådet kan henvende sig til
Søren med små og store opgaver. Også
de mange frivillige, der udfører
forskellige opgaver i kirken, og de
forskellige grupper, der bruger kirkens
lokaler, har han kontakten til.

Her i januar måned har man i kirken
travlt med at vende tilbage til
hverdagen efter juletravlheden,
fortæller Søren. Der kommer nye
minikonfirmander, og
konfirmandundervisningen skal i gang
igen. Der er arrangementer som
Kontaktklub, Kom og syng med og
Hasserisaften i nærmeste fremtid.

Stillingen som daglig leder i Hasseris
Kirke blev oprettet i 2016, og Søren var
et naturligt valg til den stilling. Han har
været ansat i kirken siden 1988, og han
kender derfor hver krog af kirken, alle
aspekter af kirkens aktiviteter og de
fleste mennesker, der kommer i kirken.
Det var ikke en langvarig drøm om at
blive leder, der inspirerede ham til at
søge stillingen, men snarere en
fornemmelse af at være vokset sammen
med kirken.

Søren er uddannet diplomsanger på
Nordjysk Musikkonservatorium i
Aalborg, der tidligere også havde en
klassisk musisk linje. Det var via job som
sanger i kirken, at han i første omgang
kom til Hasseris Kirke. Han sang i
kirkens vokalensemble og virkede også
som kirketjener fra 2001-2016. Han var
glad for kombinationen af det praktiske
arbejde og det musikalske.

Selv om hans ansættelse ikke længere
er i kirkens musikafdeling, har Søren et
stort hjerte for og et stort engagement i
kirkemusikken. Han har tidligere været
ansat ved Den jyske Opera, og han
optræder stadig som solist og i
vokalensembler ind imellem.

Kirkemusikken fylder meget i hans liv,
og han er optaget af musikkens rolle i
gudstjenesten. Han er glad for, at kirken
er kulturbærer og understøtter kunst og
musik. Kirken skal bære den
traditionelle kirkemusik videre, men
Søren er også meget optaget af
fornyelsen af kirkemusikken. Han
understreger, at der hele tiden skal ske
en nødvendig fornyelse med forståelse
og respekt for traditionen. ”Den nye
musik giver nyt liv og et nyt perspektiv
til kirkens forkyndelse. Dog er hans
yndlingssalme Thomas Kingos salme fra
1600-tallet om ”Sorrig og glæde”.
 
Som kirkesanger understøtter man den
centrale fællessang i menigheden, og
den tilbagetrukne rolle passer Søren
godt. Som daglig leder er han også den
understøttende baryton: ”Jeg forsøger
at sætte en ramme, som de andre
ansatte kan udfolde sig inden for.”
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Minikonfirmander i tårnet
I januar og februar lærte et nyt hold minikonfirmander fra
Stolpedalsskolen Hasseris Kirke bedre at kende.

Elever fra 3.A, B og C på Stolpedalsskolen hyggede sig i
kirken med sang, leg, og bibelfortælling.

De var på besøg hos organisten, kirketjeneren og kordegnen,
prøvede at ringe med kirkens klokker, lærte om dåb, nadver
og påske og var på udflugt.

Forløbet blev afsluttet med en festlig gudstjeneste, hvor
minikonfirmandernes familier deltog.

Kunstudstilling
og fernisering

efter De ni påskelæsninger Palmesøndag, 
den 5. april, kl. 17.30

"Jeg kan lide at tænke på mine billeder som en
fremkaldelse af noget, der allerede findes. Fortællinger som
manifesterer sig ved at komme til syne på mit lærred.

Jeg arbejder systematisk fra start til slut i processen og
alligevel springer maleriet fra mig på et tidspunkt.
Det går sine egne veje, og det er jeg meget taknemmelig
for.

Og jeg ved, at når maleriet møder betragterens øjne på et
tidspunkt, så forbinder det sig med hendes krop,
sanser og erfaring og så er der opstået en ny fortælling
igen.
 
Billederne i denne udstilling er lavet for nogle år siden, hvor
jeg arbejdede med at forstå kvantefysikken og oversætte
denne teori til malerier. Malerierne forsøger at visualisere
de mønstre som skabes, når elementarpartikler i kosmos
støder sammen. Ifølge kvantefysikken opstår lyd og lys af
disse sammenstød. Ud af lydens mønstre og lysets farve
opstår det faste stof i universet".

Karin Lykke Waldhausen, 1960. Billedkunstner

Meditation i Hasseris
Kirke
Tirsdag den  31. marts og tirsdag den
28. april Kl. 17 – 17.30: 

Meditationen er tænkt som ”et helle” i
larmen, med rum for stilhed og
fordybelse.
I denne sæson har vi fordybet os i
Fadervors 7 bønner, og vi er nået til de
to sidste: ”Led os ikke i fristelse” og
”Fri os fra det onde”.
Har du tid og lyst, er der efter
meditationen mulighed for samtale om
dagens tema og for at nyde et enkelt
måltid sammen. Måltidet er gratis, og
der er ingen tilmelding!
Sognepræst Inge Thomsen, tlf.
23100970, inth@km.dk

Nordjysk kirkedag
Lørdag den 16. maj i Folkekirkens Hus

Tomas Sjödin, der er svensk pinsepræst
og journalist, står for hele dagen, kl.
10-16. Derudover vil der være
musikalske indslag.
Tomas Sjödin har skrevet en del bøger
om åndeligt liv, retræter, handicappede
m.m.
Mere præcis information kommer
senere på hjemmesiden.
Nordjysk kirkedag er et økumenisk
arrangement, der gennemføres af en
gruppe af repræsentanter for
folkekirken, den katolske kirke,
Baptistkirken, Metodistkirken m.fl.

Julens indsamlinger
"Mange bække små gør én stor å"

Stor tak til deltagere ved julens
gudstjenester for donationer på i alt kr.
11.643,-

Hele decembers indsamling beløb sig til
kr. 14.092,- og disse penge er sendt til
Kirkens Korshær, hvor de uden tvivl vil
være til stor gavn.
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Kom og syng med
Er du interesseret i sang og til socialt samvær, så kom og
vær med i Hasseris kirkes lille sal. Her synges både fra
højskolesangbogen og fra salmebogen.
Følgende onsdage kl. 14.00:
18. marts, 15. april og 20. maj.

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

Hasseris Kirke som grøn
kirke
Af kirketjener Jesper Tølbøll

Hasseris Kirke har nu i et år været en del af organisationen
Grøn Kirke, hvilket indbefatter en række kirker landet over,
som lever op til en række standarder på miljøområdet.

Nogle af de tiltag vi har gjort, som gør os til grøn kirke er en
energiøkonomisk gennemgang af kirken, som har
resulteret i udskiftning af diverse pumper til
varmefordeling, en mere hensigtsmæssig isolering af
varmerør og installering af vandspilsalarm, så vi automatisk
bliver tilkaldt, hvis der observeres en læk.

Vi har udskiftet alle pærer i kirkerum og udendørslys med
LED belysning. Belysning i den øvrige del af kirken
udskifter vi løbende.
I det daglige køber vi så vidt det er muligt økologisk og
fairtrade.

Vi vurderer hele tiden nye muligheder for bæredygtige
indkøb og hvilke ting vi evt. kan ændre på. F.eks. bruger vi
stort set ikke engangsservice mere. Ligesom vi selv
reparerer og udbedrer de ting, vi kan.

I øvrigt støtter Hasseris Kirke, bl.a. igennem indsamlinger,
arbejdet mod madspil og arbejdet for klima –og
miljøprojekter.
Grønne og bæredygtige tiltag vil være et område som
Hasseris Kirke kontinuerligt vil arbejde med og
forhåbentlig være inspirationskilde for på sigt.

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
 
Spire- og børnekor (3.-5. kl.)
Kontakt Peter Lindhardt Toft.
Tlf. 61 65 63 33
 
Pigekor (fra 6.kl.)
Torsdage: kl. 18.00 – 20.00
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

Påskegudstjeneste for
ældre
Igen i år inviterer Hasseris kirke til gudstjeneste for ældre,
hvor temaet er ”Påske”.
Gudstjenesten er tirsdag 31. marts kl. 13.30

Efter gudstjenesten er der kaffe og lagkage i salen. Alle er
velkommen
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16 Marts, April og Maj

Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling

Vær med når vi går for
klimaet
Søndag den 8. marts kl. 11.30

Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling
løber af stabelen søndag den 8. marts
2020, hvor vi samler vi ind til mennesker,
der lider under klimaforandringer. Hvis
du går med, giver du livsnødvendig hjælp
til dem, der står i første række, når
oversvømmelserne eller tørken rammer.

I tørkeplagede lande som Etiopien,
Sydsudan og Zimbabwe sulter millioner af
mennesker, fordi høsten slår fejl år efter år.
I lande som Nepal, Bangladesh og
Myanmar forsvinder livsgrundlaget, når
voldsom regn skyller jorden væk, eller når
floderne går over deres breder.

Overforbrug af jordens ressourcer har
skabt en global klimakrise. Det er for alvor
gået op for os, at vi må ændre vores egne
vaner og komme vores medmennesker til
undsætning. Et konkret og godt sted at
starte er at tilmelde dig Folkekirkens
Nødhjælps sogneindsamling.

Pengene går til klimaløsninger som disse:

Træplantning, der hindrer erodering og
giver liv og skygge
Diger og dæmninger, der kan stoppe
oversvømmelser

Sikre huse og veje, så de kan modstå
vandmasser og jordskred
Systemer og apps, der kan advare
befolkningen før et forestående uvejr
Vandpumper og vandrensningsanlæg,
som sikrer folk rent drikkevand
Nye afgrøder, der kan klare tørke og
vejrets omskiftelighed.

Tilmeld dig som indsamler på
Blivindsamler.dk

Hasseris kirke er klar til at gøre verden
klimaklar ved indsamlingen den 8. marts
2019. Vi håber at se så mange frivillige
som muligt til den altid hyggelige
indsamlingsdag.

Den årlige sogneindsamling er altid en
hyggelig søndag. Det er en god og
meningsfuld måde for familier at være
sammen på, og det samler folk om en
vigtig sag til gavn for verdens fattigste.

Så kontakt allerede nu indsamlingsleder
Henry Simmelsgaard på tlf. 24 83 83 33
eller mail henry.simmelsgaard@mail.dk
for at melde dig som indsamler.

Gør som vores
udviklingsminister
Rasmus Prehn og
familie, som bor
her i sognet: De
deltager i sogne-
indsamlingen fra
Hasseris kirke,

søndag
den 8. marts
kl. 11.30.
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