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2 Marts, april og maj

Rester af romansk kirke
De store granitkvadre i alterets sokkel har deres egen

historie. De er fundet under Budolfi kirke og har
oprindeligt siddet i Budolfi kirkes forgænger - en gammel

romansk kirke. Den buede sten har siddet som
vinduesoverligger i denne kirke.

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 med henblik på at få lavet en
aftale om en 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.
Tryk: Øko-Tryk, Skjern.

Redaktion: Anne Sophie Bredmose
Jakobsen (ansvarshavende red.), Helle
Brink, Lisbeth Bitsch Vingborg, Pia Otte
Jørgensen, Tinne Bertelsen, 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 20.
Deadline for tekst/fotos er onsdag den
6. april 2022

Sognebladet kan også læses på kirkens
hjemmeside.

Hvis du ikke har modtaget sognebladet i
løbet af uge 8, er du velkommen til at
skrive en mail til Nordjyske Medier på
mailadressen
NDI.reklamation@nordjyske.dk
eller på www.nordjyskemedier.dk

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 Ide Bylin Bundgaard
Tlf. 96 34 65 00.
E-mail: hasseris.sogn@km.dk
 
Daglig leder: Søren Ohlsen
Tlf 20 88 61 79. E-mail:
soohl@km.dk

Kirkens hjemmeside:
www.hasseriskirke.dk

Sognepræst (kbf)
Anne Sofie Bredmose Jakobsen
Renal Baches Vej 9
40 10 74 82. E-mail: asos@km.dk

Sognepræst Henriette Rosendal
Mester Eriks Vej 32
Træffes ikke fredag
Tlf. 23 30 42 37. Email: hsr@km.dk
 
Sognepræst Mikael Byrial Jensen
Følvænget 6
Træffes ikke mandag
Tlf. 25 21 19 56. Email: mibj@km.dk
 
Sognepræst Johanne Rom Stage
Engtoftevej 24A, 1tv
Træffes ikke mandag
Tlf. 23 10 09 70
 
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
Marianne Stig Nielsen
Tlf. 30 55 81 58
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
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KIRKEBLADET 3

Johanne Rom Stage
Præsentation af Hasseris kirkes nye
sognepræst

Efter nogle måneders
hemmelighedskræmmeri er det så
dejligt endelig at kunne præsentere mig
selv som den nye præst, her i Hasseris.
Mit navn er Johanne Rom Stage, og jeg
er 26 år. Jeg påbegyndte teologi-studiet
på Aarhus Universitet tilbage i august
2015. I sommer blev jeg cand.theol., og
efteråret har jeg så brugt på
Pastoralseminariet – også i Aarhus, for
at blive helt klar til at springe ud i
præsteembedet. At jeg får lov til at
begynde mit virke lige netop her i
Hasseris og på Aalborg
Universitetshospital, er jeg så
taknemmelig for.
 
Jeg boede i Hasseris Sogn i 2013-2015,
inden jeg flyttede til Aarhus for at
studere. I den tid jeg boede her, kom jeg
jævnligt til gudstjeneste. Her oplevede
jeg, hvordan man i Hasseris kirke formår
at skabe en kirke med sjæl, lys og liv. At
være til gudstjeneste i Hasseris var og
er stadig for mig en oplevelse, både når
det kommer til forkyndelse,
menighedsfællesskab og ikke mindst
det musikalske. Det tilsammen skaber
en levende kirke, og det glæder jeg mig
til at være en del af og kunne bidrage til.
 
Hvad jeg tror, kan og vil
Gennem min studietid sad jeg ikke kun
med snuden i bøgerne. Med undtagelse
af det første halve år arbejdede jeg også
i Åby Sogn. Her var jeg både frivillig i
diverse udvalg mm. og ansat til at
varetage en del af sognets arbejde med
børn og unge. I dette arbejde mærkede
jeg for alvor kaldet til at blive præst. Jeg
faldt for det kirkelige liv og fællesskab
og for arbejdet centreret om kristen tro
og tradition. Det gav mig en følelse af at
være hjemme. At være lige præcis dér,
hvor jeg skulle være.
 
Hvad jeg har erfaret gennem
uddannelse og mit kirkelige arbejde er,
at kirke er noget vi skaber sammen.
Derfor vil jeg også være lydhør over for
jeres ideer til, hvad der er en god kirke,
her i Hasseris. Det er et arbejde, der

aldrig når en ende – heldigvis for det.
For i det sekund vi mener at have fundet
facit på den gode kirke eller den rette
tro, så dør evangeliets glædelige og
levende budskab. Derfor vil jeg som
jeres præst udfordre og lade mig
udfordre af evangeliets dybder og
vidder. Det vil jeg gøre gennem samtaler
med jer, så jeg kan forkynde det kristne
budskab relevant og meningsfuldt for
jer. For de knap 2000 år gamle tekster
har stadig noget at sige os. De kan tale
til os, og kaste nyt lys over vores liv, og
de kan tale for os, når egne ord ikke
rækker.
 
Tilbage til fremtiden
Nu finder jeg hjem på ny. Hjem til
Aalborg og til Hasseris kirke, og jeg
glæder mig ubeskriveligt meget. Jeg
glæder mig til et nyt liv og en
spændende fremtid som præst i min
gamle by. Siden den dag i oktober, hvor
jeg blev kaldet til jeres sogn, er jeg gået
forbi Hasseris Kirke mange gange. Hver
gang har det boblet i maven, og hjertet
har banket ekstra hårdt. Det tager jeg
som tegn på, at det er lige præcis her
hos jer, jeg skal være.
 
Jeg håber, at jeg vil blive set som en
nærværende og nysgerrig præst, der vil
mennesket, menigheden og hele sognet,
og jeg glæder mig sådan til at møde jer
alle - både i og udenfor kirken.
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4 Marts, april og maj

”1. – 2.- 3. bum!
Kristendommen solgt til den
herre”

Kunne man forestille sig det? At
kristendommen en dag ryger på auktion
sammen med andre antikviteter, fordi
den er støvet og ude af trit med tiden?
Der er i hvert fald dem, der mener, at
det burde den have været for længst.

Andre går i den modsatte retning og
hævder, at vi i fornyelsens iver ender
med at sælge ud af selve kernen i
kristendommen og dermed
overflødiggør os selv.

Tankerne om kristendommens beståen
er endnu engang vakt til live, denne
gang af DR2’s programserie ”Tro til
salg”. Tre personer fra reklamebranchen
mødes med repræsentanter fra fire
religioner: Kristendommen, Islam,
Asatroen og Buddhismen. Og tanken
bag programmet er, at de tre
reklamefolk skal betragte hver religion
som en vare blandt mange, som de skal
forsøge at brande og sælge som et
attraktivt produkt.

Selve programerklæringen kan vist give
ufrivillige tics hos mange. For kirken
står for mange af os netop som en
befriende modsætning til
reklamestilens oneliners, hurtighed og
prikken til mere eller mindre
overfladiske behov.

Men inden vi med automatreaktion
kaster os over tidsåndens troløse
selvcentrering og afviser projektet på
forhånd, så bør vi stoppe op og se, om
der er noget at lære, når en
ekspertgruppe i markedsføring kaster et
kritisk blik på folkekirken og giver sit
bud på, hvordan vi kan nå ud til folk, der

ikke naturligt sætter lighedstegn
mellem søndag formiddag og
gudstjeneste.

Det er vi som kirke heldigvis blevet
bedre til, men eksempelvis blev både
babysalmesang og
spaghettigudstjenester i deres spæde
opstart kritiseret for at være et
uværdigt forsøg på at lokke kunder i
butikken.

I dag er der vist ikke mange, der
betvivler gevinsten i, at mange forældre
i dag aktivt forholder sig til salmevalget
ved barnets dåb, eller at lidt større børn
(og deres forældre!) bliver fortrolige
med klassiske bibelhistorier.

Men er tiltag, der er vokset frem inden
for egne rækker at sammenligne med
reklamefolks her-og-nu-appel til folk?

”What’s in it for me?” spørger det
kritiske, fortravlede individ i 2022. Og
reklamebranchen er øvet til
finderspidserne i at arbejde ud fra dette
mantra.

Det kan vi lære noget af. Ikke fordi vi
skal forkynde kristendom på tidsåndens
præmisser. Men vi er nødt til at gøre det
ind i tidsåndens vilkår.

For hvis vi taler om Jesus Kristus som
verdens frelser, og folk på bænkene så
klør sig bag øret og tænker: ”frelser fra
hvad?”, så bliver kirke og kristendom en
underlig størrelse, der kører parallelt til
hverdag og samfund, hvor de to spor
sjældent krydser.

Ligesom man som præst kan opleve at
træde lidt skævt, hvis man ved
dåbssamtalen går direkte på talen om
syndernes forladelse, mens forældrene
kigger fraværende ned på deres lille
nyfødte.
Men min erfaring er, at taler vi om den
tilværelse, der venter det lille barn, med
tests i skolen, karakterer, og nærmest
uendelig mange muligheder for at
træffe egne valg og designe sit liv; taler
vi om sociale medier og de nemt
tilgængelig midler til at sætte filter op
og  forskønne de billeder vi lægger op,
og man så ind i den samtale italesætter,
at det aldrig har været kristendommens
hensigt at gøre os til små helgener
overfor hinanden, men at det tværtimod
er menneskeligt at træffe forkerte valg
(bare spørg Adam og Eva!), og at det er
menneskeligt at fejle, være jaloux. Ja, at
det står på de allerførste sider i biblen,
fordi det er et menneskeligt vilkår, at vi
ikke altid gør det, som vi ved, vi burde,
OG også, at Gud holder fast i os som
sine elskede børn alligevel, så giver det
pludselig mening at tale med
dåbsforældrene om, hvor frisættende
ordene om syndernes forladelse
egentlig er.

Martin Luther sagde, at synd er at være
kroget ind i sig selv og at have mistet
blikket for Gud og andre mennesker. Og
det er synd (i ordets anden betydning)
for os alle sammen, hvis vi bliver ved
med at dyrke, hvad der tilfredsstiller
mig og gør mit liv godt.

Jeg tror, vi som kirke skal fastholde en
bevidsthed om tidsåndens vilkår, og det
er forbrugere (eller skal vi kalde os
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mennesker!) der prioriterer benhårdt og spørger, ”hvad får
jeg ud af at gå i kirke”?

Og samtidig må vi fastholde, at svaret på det, faktisk ligger
som en grundsten i kristendommen: du får det ud af det i en
times tid at blive befriet fra dig selv. Ikke sådan at vi slår
tanker og sund fornuft fra, men sådan at vi bliver sat ind i
fællesskab grundet i Guds vilje til os, uanset hvad. Og vi
bliver befriet fra os selv i den forstand, at de ting, vi grubler
over og tumler med, får en ny ramme at blive tolket ud fra,
som er sat af Gud og ikke os selv. Ja skulle jeg vove kunsten
ud i reklamebranchens hang til oneliners, så kunne det
måske være ”Se dit liv med Guds øjne”.

Nej, det får ikke folk afsted søndag formiddag, det kan jeg
godt selv se.

Og det interessante er, at da reklameteamet sidst i
programmet så skulle komme med et bud på, hvad der skal
til for at brande kristendommen, så var deres bud meget lidt

interessante. Evangelielæsning som en krimi, prædiken
som beat poetry (en slags rytmisk oplæsning) og
ensomhed fortalt gennem stand up. Og helst ikke med for
meget Gud ind over. For som det blev sagt af en fra
reklameholdet: ”Det er jo altid farligt at tale om Gud, for er
Han der eller er Han der ikke?”

Når selv ikke skarpe markedsføringseksperter kan komme
på noget bedre, viser det, hvor svær en opgave det er at
sælge tro.

Så opgaven ligger hos os, der er glade for at være kirke og
bruge kirken: vi skal blive ved med at tale om, hvad der er
givende og meningsfuldt ved at have kristendom ind på
livet. Og så skal vi blive ved med at have ørerne åbne for,
hvordan verdens bedste budskab kan komme endnu flere
til gavn.
 
Anne Sophie Bredmose Jakobsen

Y’s Men’s klubben i Hasseris
Henning Thomsen

hennthomsen@gmail.com
Y’s man og menighedsrådsmedlem

En af de grupper, der bruger lokalerne i Hasseris Kirke, er Aalborg Y’s Men’s club Budolfi. Mange kender os nok, men da der
indimellem bliver spurgt, vil jeg forsøge at give et klarere billede af, hvem vi er, hvad vi laver, og hvad vi står for.

Y’s Men International er en global organisation med ca. 29.000 medlemmer. Der er i dag ca. 3.000 danske medlemmer.
Y’et i Y’s Men kommer fra YMCA, idet organisationen for 100 år siden blev startet som en støtteorganisation for KFUM. I
dag favner organisationen bredere, men klubberne støtter fortsat bl.a. kristeligt børne og ungdomsarbejde.

I Y’s Men’s klubberne samles man regelmæssigt til møder med et socialt, samfundsmæssigt, kulturelt eller et kristeligt
indhold, og der rejses på forskellig måde penge til forskellige velgørende formål.

Budolfi klubben, der er en af flere klubber i Aalborg Kommune, består af ca. 20 personer fra Aalborg og opland. Vi mødes
hver anden tirsdag kl. 19.30 til 22, og vores hovedaktivitet, udover møderne, er Kunst i Hasseris, som holder i KFUM Hallen
for 10. gang i 2022.

Vi vil ikke påstå, at vi har mere forstand på kunst end andre, men vi skaber rammerne for ca. 60 kunstnere, der betaler for
en stand, og når så publikum også betaler for entreen, bliver det jo til en del, når vi gør overskuddet op. Vi tjener også lidt
penge ved at dele kirkeblade ud for Hans Egedes Kirke. Det er en rigtig hyggelig aktivitet, som kan klares på en lørdag
formiddag, når vi er mange nok.

Vi arbejder alle sammen frivilligt, og hele overskuddet fordeles til forskellige velgørende formål. Typisk har vi givet
halvdelen til lokale formål som en spejder- eller FDF kreds, og den anden halvdel til internationalt hjælpearbejde som fx
Folkekirkens Nødhjælp.

Kendetegnende for vore aktiviteter er, at det er noget, vi hygger os med, hvor vi samtidigt føler at vi gør en forskel, direkte
og gennem uddeling af de penge, vi tjener.

Dermed er vi inde ved kernen af det at være Y’s Men. Vi hygger os sammen ved vore møder og aktiviteter, vi udvikler et
godt socialt fællesskab, og vi glæder os over at kunne gøre en forskel for andre. Vi kan godt unde flere at være med, og jeg
håber med denne artikel at gøre flere interesserede.

”Y’s men er et aktivt, åbent og kristent baseret fællesskab for kvinder og mænd, der gør en forskel for andre, hinanden og
den enkelte”.
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6 Marts, april og maj

Gudstjenester i Hasseris kirke

Søndag den 27. februar
Fastelavn
Luk. 18,31-43
Kl. 10.00: Højmesse
Mikael Byrial Jensen
 
Onsdag den 2. marts
Kl. 16.15: Kirke & kokkeri for
småfolk
Henriette Rosendal
 
Lørdag den 5. marts
Kl. 11.00: Dåbsgudstjeneste *
Johanne Stage
 
Søndag den 6. marts
1. søndag i fasten
Luk. 22,24-32
Kl. 10.00: Højmesse
Johanne Stage
 
Tirsdag den 8 marts
Kl. 19.30: Ro til tro
Anne Sophie Bredmose
 
Søndag den 13. marts
2. søndag i fasten
Mark. 9, 14-29
Kl. 10.00: Højmesse
Anne Sophie Bredmose

Søndag den 20. marts
3. søndag i fasten
Joh. 8,42-51
kl. 10.00: Højmesse
Henriette Rosendal

Søndag den 27. marts
Midfaste
Joh. 6,24-35
kl. 10.00: Højmesse
Mikael Byrial Jensen
 
Lørdag den 2. april 
kl. 11.00: Dåbsgudstjeneste *
Henriette Rosendal

Søndag den 3. april
Mariæ bebudelses dag
Luk. 1,46-55
kl. 10.00: Højmesse.
Henriette Rosendal
 
Tirsdag den 5. april
kl. 13.30: Ældregudstjeneste
Henriette Rosendal
 
Tirsdag den 5. april
kl. 19.30: Ro til tro
Anne Sophie Bredmose
 
Søndag den 10. april
Palmesøndag
Mark. 14,3-9 el. Joh. 12,1-16
kl. 10.00: Højmesse
Anne Sophie Bredmose
 
Torsdag den 14. april
Skærtorsdag
Joh. 13,1-15
kl. 19.00:
Nadvergudstjeneste
Mikael Byrial Jensen

Fredag den 15. april
Langfredag
Luk. 23,26-49 el. Joh.
19,17-37
kl. 10.00: Gudstjeneste
Mikael Byrial Jensen
 
Søndag den 17. april
Påskedag
Matt. 28,1-8
kl. 10.00: Højmesse
Johanne Stage
 
Mandag den 18. april
Anden påskedag
Joh. 20,1-18
kl. 10.00: Højmesse
Anne Sophie Bredmose 

Onsdag den 20. april
Kl. 16.15: Kirke & kokkeri for
småfolk
Henriette Rosendal
 
Søndag den 24. april
1. s. e. påske
Joh. 21,15-19
kl. 10.00: Højmesse
Henriette Rosendal
 
Lørdag den30. april
kl. 10.00: Konfirmation:
Stolpedalskolen 7C
Johanne Stage
 
Søndag den 1. maj
kl. 9.00: Konfirmation:
Stolpedalskolen 7A
kl. 11.00: Konfirmation:
Stolpedalskolen 7B
Mikael Byrial Jensen
 
Lørdag den 7. maj
kl. 10.00: Konfirmation: Gl.
Hasseris Skole 7C
Henriette Rosendal
 
Søndag den 8. maj
kl. 9.00: Konfirmation: Gl.
Hasseris Skole 7A
kl. 11.00: Konfirmation: Gl.
Hasseris Skole 7B
Anne Sophie Bredmose

Fredag den 13. maj
Bededag
Matt. 7,7-14
kl. 16.00:
Kantategudstjeneste
Liturg: Mikael Byrial Jensen
 
Søndag den 15. maj
4. s. e. påske
Joh. 8,28-36

kl. 10.00: Højmesse
Mikael Byrial Jensen

Tirsdag den 17. maj
kl. 19.30: Ro til tro
Anne Sophie Bredmose
 
Søndag den 22. maj
5. s. e. påske
Joh. 17,1-11
kl. 10.00: Højmesse
Henriette Rosendal

Torsdag den 26. maj 
Kristi Himmelfarts dag
Luk. 24,46-53
kl. 10.00: Højmesse
Henriette Rosendal
 
Søndag den 29. maj
6. s. e. påske
Joh. 17,20-26
kl. 10.00: Højmesse
Anne Sophie Bredmose

Lørdag den 4. juni 
kl. 11.00: Dåbsgudstjeneste *
Johanne Stage
 
Søndag den 5. juni
Pinsedag
Joh. 14,15-21
kl. 10.00: Højmesse
Johanne Stage
 
Mandag den 6. juni
Anden pinsedag
Joh. 6,44-51
kl. 10.00: Højmesse
Mikael Byrial Jensen
 
* Såfremt der er tilmeldt dåb

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

Layout #11785: Emma 17 -- Hasseris kirke                Sheet 6/16                Generated:  2022-02-14  12:41:01 UTC



KIRKEBLADET 7

Velkommen Johanne og Ide!

Menighedsrådet har pr. 1 februar ansat Johanne Rom Stage som ny præst. Ansættelsen
skal deles mellem Hasseris Kirke og funktionen som sygehuspræst.

Johanne er 26 år og nyuddannet præst fra Pastoralseminariet. Johanne har allerede
arbejdserfaring fra Åby Kirke, hvor hun har været tovholder for minikonfirmander,
vikarieret som børn- og ungekoordinator samt kordegn.

Vi er fra menighedsrådet glade for at kunne byde Johanne Rom Stage velkommen, og
menigheden kan glæde sig til at møde en teologisk dygtig præst med nærvær,
indlevelse og gode initiativer.

Johanne blev indsat ved højmessen søndag den 13. februar.

Ny kunstudstilling

Det er også en glæde for menighedsrådet, at kunne sige velkommen til Ide Bylin
Bundgaard som ny kordegn ved Hasseris Kirke, gældende fra 1. marts.
 
I virkeligheden er det ikke korrekt at kalde Ide en ny kordegn ved kirken, da hun, som
mange sikkert vil vide, har fungeret som kordegn i en deltidsstilling ved kirken i godt 6
år, og hun gennemførte sin uddannelse som kordegn, mens hun var ansat ved Hasseris
Kirke.
 
Vi glæder os til samarbejdet, og der vil være mulighed for at hilse på Ide ved kirkekaffen i
salen efter højmessen søndag den 6. marts.

Lise Jensen er inspireret af naturens og årstidernes mange forskellige udtryk, samt glæden
over livet og lyset, som hun omsætter i sine arbejder. Hun arbejder nonfigurativt og intuitivt.
Arbejdsprocessen med et maleri kan foregå over uger, idet hun stiler mod at opnå harmoni i
billedet og samtidig, at det stadig kan appellere til beskuerens fantasi.

Hendes forhåbning er, at hendes værker må give en oplevelse af positivitet og livsglæde.

De keramiske værker er unika, og er ligeledes inspireret af naturens former. Værkerne er
lavet i raku, stentøj og porcelæn.

På webside www.lisejdesign.net kan man se flere eksempler på malerier, porcelæn, raku
brændt keramik samt håndlavede smykker.
Køb kan ske ved kontakt til kunstneren eller udstillingsarrangøren.

Hasseris kirke inviterer til fernisering af Lise Jensens værker ved en reception
søndag den 27. marts efter højmessen
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8 Marts, april og maj

Musikarrangementer
Torsdag den 10. marts kl. 9.30 og 17.00

Torsdag d. 10. marts afholdes i Hasseris kirke årsmøde for DOKS-organister i Aalborg Stift.
I den forbindelse er ALLE rigtigt meget velkomne til at deltage i 2 af dagens programpunkter:
9.30  Morgenandagt v. biskop Thomas Reinholdt Rasmussen
17.00 Solokoncert v. organist og jazzpianist Mads Granum, der spiller egne værker.
Mads Granum,- organist i Lindevang kirke,  er vokset op med både klassisk og rytmisk musik. Hans
kompositioner og improvisationer forener de to genrer i både finurlige, rytmiske orgelsatser og
jazzinspirerede, iørefaldende melodier og korsatser til nye salmer.
Gratis adgang.

Søndag den 13. marts kl. 19.30

Folkekirkens nødhjælp - 100 års jubilæumskoncert
 
Livsværk og Aalborgkoret, begge v. Liv Kirstine Lund Poulsen
FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS sogneindsamling.
Entré: min. 50 kr., der går ubeskåret til Folkekirkens Nødhjælp
 
Når de to aalborgensiske kor: Livsværk og Aalborgkoret står sammen, kan man
være helt sikker på, at der vil blive delt både latter, smil og stille stunder.
Aalborgkoret er et veletableret kor, der består af 25 - 30 kvinder i alderen 20 -
35 år, der synger både gamle klassikere og ny musik.
Livsværk er et blandet kor, hvor alle korister i mange år har dyrket sang og kor i
deres fritid på forskellig vis, - nogle som en del af deres musikuddannelse .
Livsværk er kendt for deres koncerter med  musik på højt musikalsk niveau,
smittende udstråling og levende kontakt med publikum.

Lørdag den 19. marts kl. 16.00

Koncert med WondAROS og Hasseris kirkes Pigekor
 
WondAros er et kvindeligt barbershopkor med base i Aarhus. Barbershopmusik
stammer oprindeligt fra USA, og genren er i de seneste år blomstret op i Danmark.
Oprindeligt blev barbershop sunget af mænd, men stilen har heldigvis bredt sig til alle
former for korsammensætninger.
WondAros synger et bredt repertoire fra ældre barbershopklassikere til nyere musik
som musical-, pop-  og folkemusik arrangeret for barbershopgenren.
Korets dirigent Charlotte Rowen overtog  i 2020 Herning Kirkes drengekor.
Hasseris kirkes pigekor medvirker med enkelte numre indstuderet på dagen ved
workshop med dirigent Charlotte Rowen og korister fra WondAros.
Gratis adgang

Søndag den 20. marts kl. 14.30

Kaffesang og Kage
Musik at lytte til, fællessang, kaffe og blødt brød. Medvirkende: Jakob Mygind, Ole Bech,
Alberte Bønkel og organist Peter Lindhardt Toft

Søndag den 27. marts kl. 20.00

PIANO DAY
Justin Kauflinn, pianist USA, Th. Fonnesbæk, bas

Justin Kauflin er en blind 33-årig jazzpianist, som blev kendt gennem dokumentarfilmen “Keep on
keepin’ on” af Alan Hicks, der beskriver forholdet mellem hans mentor, den aldrende og sygdomsramte
jazztrompetist Clark Terry.
Justin har gjort karriere som jazzpianist og hører i dag til blandt den absolutte elite. Justin Kauflin kan
opleves i Hasseris Kirke i samspil med den danske bassist Thomas Fonnesbæk. Thomas er en
fremadstormende bassist med hele verden som gebet. I Thomas’ spil hører man inspirationen fra hans
læremester, Niels Henning Ørsted Pedersen. 
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KIRKEBLADET 9

I anden del af koncertens mørklægges kirkerummet, så vi som tilhørere både deler Justins synshandicap, og måske oplever vi
også, hvordan høresansen og lytteoplevelsen skærpes.
Piano Day er en verdensomspændende event som finder sted hvert år omkring den 88. dag i året, svarende til klaverets 88
tangenter. Gratis adgang

Lørdag den 9. april kl. 16.00 

Musik før påske
Akademisk kor Aarhus, dir. Jonas Rasmussen
 
Akademisk kor Aarhus har et mildest talt imponerende CV over vundne priser ved
korkonkurrencer verden rundt. Sidst - lige inden verden lukkede ned for den slags
aktiviteter - vandt koret  i 2019 i Tokyo den prestigefyldte pris /  verdensmestertitlen : 1.st
World Choral Championship.

Koret tæller ca. 25 sangere med tilknytning til musiklivet omkring Aarhus universitet og
Det Jyske Musikkonservatorium
Koret rejser i juli 2022 til SydKorea for at deltage i konkurrencen World Choir Games og
ved denne lørdagskoncert  i Hasseris kirke vil publikum derfor også få mulighed for at
høre dele af korets konkurrencerepertoire med musik fra nær og fjern. Gratis adgang.

Søndag den 24. april kl. 14.30

Kaffesang og Kage
Musik at lytte til, fællessang, kaffe og blødt brød. Medvirkende: Hasseris kirkes V-kor og organist
Peter Lindhardt Toft

Tirsdag den 3. maj kl. 19.30

Det gode orgel, version 2.0
Lars Colding Wolf
Hasseris kirkes orgel, der er bygget i 1974, har gennem januar og februar fået renoveret en række
sliddele og er blevet forsynet med et moderne setzer-system og koblinger (se nærmere
beskrivelse i forrige kirkeblad). Det er firmaet Marcussen og Søn, Aabenraa, der har stået for
opgaven.
Lars Colding Wolf, der har været kirkens eksterne konsulent på denne opgave, vil gennem
koncertens musik demonstrere nogle af orglets nye muligheder for hurtigt at variere
registreringerne og nuancere klangene i musikken. Der er således lagt op til en varieret koncert i
hænderne på en særdeles kompetent musiker med teknikken i musikkens tjeneste.
Efter koncerten er der mulighed for at kigge nærmere på orglet og høre om det gode orgel og
dets nye muligheder.

Fredag den 13. maj - Bededag kl. 16.00

Kantategudstjeneste
 
Johann Sebastian Bach’s kantate BWV 131 “Auf der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir”
Teksten til kantate 131 lægger sig op ad psalme 130 , som netop er en af læsningerne
til Bededag, 2. tekstrække . Vi kender den også fra Luthers gendigtning af samme ”Af dybsens nød,
o Gud til dig” ( nr. 496 i salmebogen).
Kantaten er en af Bach´s allerførste – måske den første – af en lang række skrevet over tekster til alle søndage i kirkeåret.
Denne adskiller sig ved at være et bestillingsarbejde fra en af præsterne i Mühlhausen til en specialgudstjeneste efter en stor
og ødelæggende brand i byen i maj 1707.
 
Margrethe Smedegaard, sopran, Liv Lund Poulsen, alt, Jens Olav Heckmann, tenor, Søren Ohlsen, bas, Judith Blauw, obo, Else
Marie Tolbøll, violin, Marianne Haldrup, orgel, Mikael Byrial Jensen, liturg.

Lørdag den 14. maj kl. 16.00
 
Koncert med Skt. Andreas Kirkekor og Hasseris Kirkes Pigekor.
De to kirkekor fra Randers og Aalborg vil sammen synge foråret ind med et udvalg af nogle af vores yndlingsforårssange samt
en opførelse af Bob Chilcotts jazzmesse. Akkompagnetører og dirigenter: Vibeke Bonde Persson og Liv Kirstine Lund Poulsen”
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10 Marts, april og maj

Hasserisaftener

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

Onsdag den 16. marts kl. 19.30
 
”Hvad er et menneske?”
ved journalist, forfatter, sognepræst og samfundsdebattør Sørine Gotfredsen
 
Ethvert menneske erfarer, at der findes andet end gode kræfter i verden og i én selv, men
vi har svært ved at tale om det. Det er en mangel, og med inspiration fra både Bibelen,
Martin Luther, litteratur, debat og virkelighedens grusomhed skal vi prøve at forstå, hvad
det betyder for vores menneskesyn og opfattelse af gudsforholdet at forholde sig til
ondskab.

Med udgangspunkt i sine bøger "Fri os fra det onde" og "Som Sørine læser Bibelen"
argumenterer Sørine Gotfredsen for, at det onde skal genopdages, for at vi for alvor kan
forstå, hvad godhed og frihed er. Og hvad et menneske er.

 

Onsdag den 27. april kl. 19.30
 
DEN NYE HØJSKOLESANGBOG
ved idéhistoriker Jørgen Carlsen
 
Det fortryllende ved en god højskolesang er, at den skaber nærvær og
opmærksomhed ved at fortælle os, at virkeligheden ikke er noget,
man skal finde ud af. Den er noget, man skal leve sig ind i. Det gælder,
hvad enten vi synger om de lyse nætter, om kyndelmisse, der slår sin
knude, eller om at elske den brogede verden.
Som formand for det udvalg, der har redigeret den nye
højskolesangbog, vil Jørgen Carlsen løfte sløret for de overvejelser,
der ligger til grund for udvælgelsen af nye højskolesange. Hvordan
kombinerer man det gode gamle med det gode nye? Og så vil han
naturligvis tage os med på en opdagelsesrejse i den nye
højskolesangbog. Jørgen Carlsen trakterer selv klaveret under
højskolesangen.
 
Jørgen Carlsen (1949) er mag.art. i idéhistorie. I perioden 1986-2017
var han
forstander for Testrup Højskole syd for Aarhus. Han var medredaktør
af Højskolesangbogens 18. udgave, medlem af Det Etiske Råd i
perioden 2011-2016 samt en af ”Smagsdommerne” på DR K. Desuden
er han ivrig samfundsdebattør og klummeskribent ved Kristeligt
Dagblad.
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KIRKEBLADET 11

Kontaktklubben holder møde i salen under kirken den første onsdag i måneden fra kl.14.30 – 16.30.
Alle er velkomne.

Kontaktklubben

Onsdag den 9. marts:

Ind i musikken og ud af en tangent!
Foredrag og sangeftermiddag ved organist ved Hasseris Kirke, Peter Lindhardt Toft
 
Sang og musik er i sin natur en genvej til samhørighed mellem mennesker, og kan derfor række
direkte ud til sind og følelser. Som organist spiller og synger man for og med andre mennesker og
det er derfor et utroligt givende arbejde. Hvis man tænker nærmere over hvilket værktøj man har i
hænderne, så bliver man for alvor klar over, at musik ikke blot er underholdning, men at den har en
afgørende betydning i vores liv med hinanden.

Peter vil fortælle om hvordan musik, sang, orgelspil og håndværk blev et omdrejningspunkt i en
privilegeret levevej og om nogle af de mange sjove og underfundige oplevelser arbejdet med
musikken har givet. Undervejs bliver der musik at lytte til og sange at synge med på.

Onsdag den 6. april:

 Besøg af journalist Per Christiansen (Solkongen).
 
Han vil på munter vis fortælle om sine 42 år som aktiv journalist på  dagblade i Danmark, en
årrække som radiovært i DR. og ikke mindst om sine 25 år som studievært på TV2.
I 18 år var han vært og redaktør på Nyhederne. Og de seneste syv år solkonge  på TV 2 Vejret.
 
Men hvem er han egentlig, den 69-årige fynbo, der i 25 år er kommet ind i vores stuer flere gange
om ugen?
Og hvordan er det at være et kendt ansigt? Og hvorfor vil han langt hellere arbejde bag linjerne end
optræde i de kulørte blade?
For eksempel som medlem af TV 2’s bestyrelse i 16 år, hvor han på nærmeste hold har ansat de
seneste tre administrerende direktører og har haft fingeren på pulsen i at ændre TV 2 fra at bestå
af en enkelt TV-kanal til nu en række.  Og til ikke bare at være Danmarks største TV-station men
også en top-tunet og gennem-digitaliseret mediearbejdsplads med 1200 ansatte.

Onsdag den 4. maj:

Foredrag ved Johanne Rom Stage.
 Fra undren til kald
”Vil hun være præst?” Det spørgsmål og et par løftede øjenbryn mødte familiemedlemmer adskillige
gange, når de fortalte, at hende Johanne altså havde valgt at læse teologi i Aarhus.
Kristendom, tro og etik fyldte ikke meget omkring middagsbordet i barndommen, og der er ingen
præst at spore selv i de yderste eller ældste grene af mit stamtræ. Så hvor kom den ide lige fra?
 
Det er bl.a. det, Johanne vil fortælle om, når hun kommer og holder foredrag i kontaktklubben. Hun
vil tale om, hvordan en interesse for livets store eksistentielle spørgsmål udviklede sig til et kald om
at blive præst.
 
”Kirke skaber vi i fællesskab”. "Det er den tilgang, jeg har til mit nye embede som præst i Hasseris
Sogn. Derfor er det vigtigt for mig, at I lærer mig at kende, men mindst lige så vigtigt er det, at jeg
lærer jer at kende, for at vi kan gøre netop dette. Jeg glæder mig sådan til vi ses!" siger Johanne

Onsdag den 1. juni.

Sommerudflugt. Program følger.
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12 Marts, april og maj

Ro til tro

Ro til Tro er for dig, der måske har en travl uge,
og som glemmer at give dig selv de små åndehuller, vi har
brug for.
 
Du vil blive mødt af et stemningsfuldt kirkerum, hvor der er
sagte musik 10 minutter før gudstjenesten går i gang, og
hvor du kan nyde den fred, der sænker sig, når vi for en
stund ikke er optaget af arbejde og pligter eller sidder med
telefonen i hånden.
 
Ro til Tro er en kort aftengudstjeneste, hvor musik og
salmer har et nutidigt præg, og hvor hver gudstjenester vil
tage udgangspunkt i et tema, vi kender fra det almindelige
hverdagsliv.
Det foregår en tirsdag om måneden kl. 19.30 og varer ca. 30
min.
Efterfølgende er der mulighed for at nyde et glas vin eller
en sodavand i våbenhuset.
 
Der er Ro til Tro tirsdag d. 8. marts, tirsdag d. 5. april og
tirsdag d. 17. maj.

Kirke & kokkeri for
småfolk

Hasseris Kirke er for mennesker i alle aldre og alle
livssituationer. Og selvfølgelig er Hasseris Kirke også for
børn.

En gang om måneden samles vi til ”Kirke & kokkeri for
småfolk”, som er en lille gudstjeneste særligt henvendt til
børn og deres forældre/bedsteforældre.

Vi hører, ser og mærker historier fra Bibelen, synger sange
og salmer med fagter, vi lytter til og oplever vores dygtige
børnekor, vi beder Fadervor. Og ikke mindst synger vi hver
gang vores elskede ”Kirke for Småfolk”-sang!

Bagefter er der aftensmad til alle nede i salen. Og den koster
gratis! Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig.

Vi glæder os til at se og være sammen med jer.

Onsdag den 2. marts kl. 16.15 
Onsdag den 20. april kl. 16.15

Farvel, og tak! Du gør mig til mer end mig 
Jeg gør dig til mer end dig 
Sammen er vi mer end os…
( Benny Andersen, Spredte digte)

Når dette blad udkommer, er det allerede tre måneder siden, jeg holdt afskeds-
gudstjeneste. Jeg vil dog også gerne her i sognebladet sige tak for 5 gode år ved
Hasseris Kirke, hvor jeg samtidig med mit arbejde på sygehuset fik lov at virke de sidste
år af mit arbejdsliv. Tak for mangfoldige oplevelser af, at vi ”sammen er mere end os”.

Det har været en stor glæde at fejre gudstjeneste et sted, hvor sognet bakker så trofast
op, og hvor jeg har fået lov at samarbejde med et team af yderst kompetente
medarbejdere.
Tak for den tillid, jeg er blevet vist i forbindelse med samtaler og kirkelige handlinger,
omkring meditation, i mødet med konfirmandfamilier og sognebørn i øvrigt. Det har givet
frimodighed og arbejdsglæde. Tak også for overbærenhed og vilje til at forstå alt i bedste
mening, hvor det var det, der var brug for.

En har sagt: Præster forgår, menighed består. I en kirkes historie er 5 år en lille parentes,
men personligt vil jeg mindes årene i Hasseris som rige, indholdsfyldte år. Af hjertet tak
for, at jeg sammen med jer fik lov at opleve, hvordan vores ” lille” historie, i glæde og
sorg, er vævet sammen med Guds store historie.
Inge Thomsen
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KIRKEBLADET 13

Påskegudstjeneste
for ældre

Igen i år inviterer Hasseris
kirke til påskegudstjeneste
for ældre.

Gudstjenesten afholdes
tirsdag den 5. april kl. 13.30
ved Henriette Rosendal.

Efter gudstjenesten er der
kaffe og lagkage i salen.

Alle er velkommen

Har du lyst til at gøre en stor forskel for en familie, som lige nu mangler lidt omsorg og støtte?

I Folkekirkens Familiestøtte søger vi frivillige, som er gode til at tale med mennesker og, ikke mindst, som kan lytte.

Du kan se en mening i at hjælpe en sårbar familie med at få lavet en hyggelig stemning omkring aftensmåltidet og give en hånd
med omkring madlavningen sammen med familien ca. et par timer hver anden uge i 6 måneder.
Du vil gerne hjælpe en familie, som har mistet overblikket og overskuddet til at skabe et rart og hyggeligt hjem. Alt sammen i
samarbejde med familien og i et omfang af ca. 2 timer hver anden uge i op til 6 måneder.
Du vil gerne støtte en presset familie, som har fået tvillinger og som måske ikke har mulighed for at trække på eget netværk. Du
kan bidrage med lidt overskud ved at kigge forbi et par timer hver anden uge og hjælpe med lidt praktisk omkring de små
babyer.
Du er et friluftsmenneske som kan bidrag med inspiration til familien, der ønsker at bruge mere tid med børnene i naturen og
skære ned på skærmforbruget. Du har masser af idéer og vil elske at give det videre til en børnefamilie.

 
Som frivillig hos Folkekirkens Familiestøtte vil du blive klædt godt på til opgaverne og du har et tæt samarbejde med din
koordinator. Sidst, men ikke mindst bliver du en del af et fællesskab, når du bliver en del af vores frivilligkorps.
 
Er det mon noget for dig?
 
Ring og hør mere hos dine lokale koordinatorer i Folkekirkens Familiestøtte Aalborg:
Helene Selmer tlf. 29111810 mail: hskr@km.dk og Anne Marie Nedergaard tlf. 23458096, mail: amne@km.dk.

Folkekirkens
Familiestøtte

Afsked
med
kordegn

Hasseris kirkes Menighedsråd vil hermed gerne invitere alle
i menigheden, og ved kirken, til at komme til
afskedsreception søndag den 27. februar, efter højmessen,
for at sige et ordentligt farvel til kordegn Helle Aaen Jensen,
der fratræder sin stilling pr. 1. marts.

Menighedsrådet ønsker Helle alt det bedste fremover, og vi
håber at mange vil benytte denne lejlighed til at hilse på.
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Om at være frivillig
inden for

Menighedsplejen
Af Vibeke Hedegaard, kirkegænger i Hasseris kirke

I 2009 gik jeg på efterløn. Et halvt års tid senere blev min
opmærksomhed fanget af
en annonce fra Menighedsplejen. De søgte frivillige!
 
Jeg kom til samtale og blev hjulpet i gang som “aflaster”,
et tungt ord der dækker over, at man skal hjælpe par, hvor
den ene part ikke er i stand til at være alene hjemme.
Opgaven er at være i hjemmet, mens den raske part får en
eftermiddag fri. Jeg tænkte, at det må være svært at
overlade sin ægtefælle til et fremmed menneske. Det var
her jeg oplevede, at det er vigtigt at have organisationen -
Menighedsplejen- som tovholder for begge parter.
 
Sideløbende har jeg deltaget i vågetjeneste hos døende.
 
I de seneste år har jeg desuden været tilknyttet et
plejehjem, hvor jeg har arrangeret bowling på stedet for
beboerne. Det er en meget populær aktivitet, der skaber
megen glæde.
 
Disse opgaver har betydet meget for mig. Det er en god
følelse, når man kan hjælpe andre mennesker, der
værdsætter denne håndsrækning. Samtidig ved jeg selv,
hvor meget tid jeg er parat til at give. Der skal være en
klar aftale.
Som frivillige har man naturligvis tavshedspligt. Vi har
løbende faste møder med hinanden, hvor vi kan diskutere
nye tiltag og udveksle gode og dårlige oplevelser.

Derudover kommer vi på et 3 dages eksternt
grundkursus, ligesom der af og til bliver udbudt
arrangementer med undervisning eller supervision på
programmet.
 
Vi har desuden et årligt fællesmøde med
menighedsplejerne i Lemvig, Viborg og Randers.
 
Menighedsplejen deltager hvert år med en stand på
Gammeltorv, hvor frivillige organisationer kan fortælle
forbipasserende om deres virke og måske møde nye
brugere eller nye interesserede frivillige. Aalborg
Kommune og Alzheimerforeningen arrangerer årligt en
Huskedag for demensramte og deres pårørende. Ved
dette arrangement er der også en stand, og vi deltagere
har mulighed for at overvære de aktuelle foredrag, der
afholdes.
 
Menighedsplejen har flere aktiviteter.
I corona tiden, har de fleste aktiviteter været lukket ned.
Så det er dejligt at være i gang igen.

Yderligere information om menighedsplejen:
www.aalborgprovstiernesmenighedspleje.dk
Telefon: 20 35 14 16
Mail: kontakt.menighedspleje@gmail.com

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

Layout #11785: Emma 17 -- Hasseris kirke                Sheet 14/16                Generated:  2022-02-14  12:41:01 UTC



KIRKEBLADET 15

Kom og syng med
Arrangementet foregår i Hasseris kirkes lille sal,
følgende onsdage kl. 14.00:
16. marts, 20. april og 18. maj

Alle er velkomne.

Akkompagnetør Bente Frendrup
Kontaktperson Solveig Asmusssen - tlf. 98 79 00 11

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.

Vil du gerne synge i kor
Hasseris Kirkes Pigekor

Har du lyst til at være med i et ungt og ambitiøst pigekor i en
kirke, hvor vi både arbejder med klassisk og rytmisk sang,
øver nodelæsning og synger flere koncerter årligt?
Pigekoret medvirker ved cirka 2 gudstjenester hver måned
og synger desuden med ved konfirmationer, juleaftensdag,
dåbsgudstjenester og mm. Pigekoret øver hver torsdag kl.
18 - 20 i Hasseris Kirke, og det er et kor for piger/unge
kvinder fra 6. klasse og op.

Kontakt: Liv, 42 20 29 53 / Liv.lund.poulsen@gmail.com

Hasseris Kirkes Børnekor

Børnekoret er for børn fra 3. - 6. klasse, og de medvirker ved
'Kirke og kokkeri for småfolk', juletræstænding,
juleaftensdag og hvad vi ellers kan finde på. Børnekoret er et
kor fyldt med energi, vi synger både klassiske salmer,
dansende sange og meget mere. Kender du et barn, der har
lyst til at være med? Børnekoret øver onsdag kl. 15.15 -
16.30.

Kontakt: Peter, 61 65 63 33 / peterlindhardttoft@gmail.com

Hasseris kirkes voksenkor: V-koret

Kontakt: Peter, 61656333 / peterlindhardttoft@gmail.com

Andre faste aktiviteter

Babysalmesang og Legestuesalmesang

Nye hold- se på kirkens hjemmeside eller kontakt
Lene Forup på tlf. 40 13 24 80

FDF Hasseris

Kontakt Poul Sørensen
Tlf. 29 23 77 83

KFUM spejderne

Kontakt Ida Damm Andersen
Tlf. 40 20 41 45
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16 Marts, april og maj

I Hasseris samler vi ind
Mød op søndag den 13. marts mellem
kl. 11.00 og 13.00 i lokalerne under Hasseris
Kirke, 

 - når Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling løber af
stablen . Du kan gøre en verden til forskel ved at møde op. Du
vælger selv din indsamlingsrute.

Du kan evt. på forhånd melde dig som indsamler på www.
blivindsamler.dk, eller kontakte indsamlingsleder Henning
Thomsen på tlf. 5370 7816 og på mail: hennthomsen@gmail.
com. Men du er også velkommen til bare at møde op på
indsamlingsdagen.

Klimaforandringerne og corona pandemien har endnu en gang
vist, at mennesker i verdens fattigste lande bliver hårdest
ramt under den slags kriser. Verdens fattigste mennesker har
mere end nogensinde brug for støtte. Vi må bevare håbet og
troen på, at vi kan gøre en forskel.

2022-indsamlingen bliver en milepæl
I 2022 fylder Folkekirkens Nødhjælp 100 år. Som den ældste
nødhjælps- og udviklingsorganisation med danske rødder,
fejrer den i 2022 100 års arbejde med håb og handling som
varemærke. Samtidigt kan vi alle fejre et stærkt dansk
engagement i humanitært udviklingsarbejde gennem
hundrede år.

Sogneindsamlingen går på to ben
Indsamlingen bliver som tidligere en fysisk sogneindsamling,
hvor vi går fra dør til dør og indsamler kontanter eller bidrag
på mobilepay. Men ligesom i 2021 får du også mulighed for at
lave din egen digitale indsamling på Facebook o.l.

Klimaproblemer er den største udfordring. I Etiopien,
Sydsudan og Zimbabwe sulter millioner af mennesker, fordi
regnen udebliver og høsten slår fejl år efter år. I Nepal,
Bangladesh og Myanmar forsvinder livsgrundlaget, når
voldsom regn skyller jorden væk.

Klimaforandringerne er her – konsekvenserne er bare ikke
ligeligt fordelt på verdensplan. Det er verdens fattigste, der
rammes hårdest. Mennesker, der i forvejen ingenting har.

Vi kan redde liv, hvis vi handler nu. Verdens fattigste behøver
konkret hjælp til at håndtere tørke og oversvømmelser.
Folkekirkens Nødhjælp hylder princippet om hjælp-til-
selvhjælp og hjælper bl.a. med:

• Træplantning, der modvirker jordskred og voldsomme
oversvømmelser

• Vandpumper og vandrensningsanlæg, som sikrer rent
drikkevand

• Køkkenhaver og nye afgrøder, der bedre klarer tørke og
omskifteligt vejr

Gør en forskel - meld dig som indsamler
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.

Nogle steder i Afrika skal kvinder og
børn vandre i flere timer for at hente
vand, som oftest er bakteriefyldt.

Folkekirkens Nødhjælp bygger
vandposter i landsbyerne, så færre
bliver syge, gåturene efter vand
forkortes og børn får mulighed for
at lege og gå i skole.

Foto: Peter Høvring

Plantning af nye træer er en vigtig brik i
kampen mod klimforandringer, da
træerne mindsker CO2 i atmosfæren.
Derudover kan træer gøre sårbare
samfund modstandsdygtige, når
klimaforandringerne som jordskred og
oversvømmelser rammer.

Foto: Mikkel Østergaard

Køkkenhaver giver familier mulighed for
at dyrke afgrøder som sojabønner, løg
og spinat. I flere af verdens fattigste
lande, er især børn fejl-og
underernæret. Det skyldes mangel på
mad og ensidig kost. For de familier kan
køkkenhaver være til stor gavn, fordi
køkkenhaver giver familier en mere
stabil høst og gør dem i stand til at spise
varieret.

Foto: Jakob Dall
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