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Hasseris Sogneblad
Bladet udkommer 4 gange årligt
i 5300 eksemplarer.
Udgives af Hasseris Kirkes menighedsråd.
Redaktion: Inge Dammeyer (ansvarshavende 
redaktør), Helle Aaen Jensen, Lars Dammeyer, 
Agnete Brink og Søren Ohlsen.

Materiale til sognebladet skal sendes til kirke-
kontoret. Redaktionen forbeholder sig ret til 
at forkorte indlæg og sortere i evt. tilsendte 
billeder.

Næste sogneblad udkommer i uge 47.
Deadline for tekst/fotos er 12. oktober.
Tryk: Øko-Tryk, Skjern.

Hvis sognebladet udebliver:
Kontakt Hasseris Kirkes kontor 96 34 65 00.

Sognebladet  kan også læses på kirkens 
hjemmeside: www.hasseriskirke.dk

Navne og adresser

Dåb:
Aftale om dåb træffes med kirkekontoret 
i god tid før den ønskede dato. Der skal 
opgives navn og adresser på 2 – 5 faddere. 
Der træffes derefter aftale med præsten 
om en samtale.

Vielse:
Aftale om vielse træffes med kirkekonto-
ret i god tid før den ønskede dato. Inden 
vielsen udfyldes en ægteskabserklæring, 
dette gøres via Borger.dk. Der træffes 
derefter aftale med præsten om en 
samtale.

Begravelse/bisættelse:
Når begravelsestidspunkt er fastsat, 
aftales forløbet, herunder salmer, med 
præsten.

Alle medlemmer af folkekirken  har ret til 
at blive begravet/bisat fra deres sogne-
kirke.

Ændringer ved gudstjenester og andet, 
kan ses på kirkens hjemmeside.

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

Præster:
Sognepræst Agnete Brink (Kbf)
Lindskovvej 40
Træffes ikke fredag.
tlf.: 98 13 53 54   E-mail: agb@km.dk

Sognepræst Henriette Rosendal 
Mester Eriks Vej 32
Træffes ikke fredag.
tlf.: 98 18 01 37   E-mail: hsr@km.dk

Sognepræst Mikael Byrial Jensen
Følvænget 6
Træffes på telefon 25 21 19 56 undt. mandag.
E-mail: mibj@km.dk

Sognepræst Inge Thomsen
Højvangsvej 39, 9400 Nørresundby
Træffes på telefon 23 10 09 70 undt. mandag.
E-mail: inth@km.dk

Organister:
Mogens Jensen, tlf.: 22 61 96 26 
E-mail: moje@hasseriskirke.dk

Marianne Haldrup, tlf.: 40 84 56 44
E-mail: maha@hasseriskirke.dk

Kirketjenere:
Jesper Tølbøll Mortensen, tlf.: 40 11 33 37
Anne Marie Jensen, tlf.: 41 18 28 94
Susanne Andersen, tlf.: 41 18 06 61

Fælles E-mail: kirketjener@hasseriskirke.dk

Menighedsrådets formand:
Anders Bach Jensen
tlf.: 29 62 37 57   E-mail: ab@hasseris-gym.dk

Kirkeværge:
Arne Sloth Kristoffersen
tlf.: 98 18 35 95   E-mail: askr@stofanet.dk

Praktiske oplysninger
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Reformationsjubilæum
1517-2017

Vi har valgt at markere reformationsjubilæet på 2 fronter i Hasseris Kirke i 
dette efterår, dels i studie-kredsen dels med to Luthergudstjenester, hvor 
Marianne Haldrup vil spille musik fra J.S. Bachs´Dritter Teil der Clavier-
übung – en orgelmesse skrevet efter den lutherske højmesse og Luthers 
katekismussalmer.

Aftengudstjenester
Søndag d.10.sep. kl.17.00 i Hasseris Kirke.
Tema: Har vi en fri vilje?

Søndag d.12.november kl.17.00 i Hasseris Kirke.
Tema: Forholdet mellem tro og fornuft.

Studiekreds
I dette efterår skal vi i studiekredsen læse Stefan Zweigs ( 1881 – 1942) 
biografi om Erasmus af Rotterdam, ”Erasmus af Rotterdams triumf og trage-
die.”

Erasmus af Rotterdam (1466 – 1536) var 1500-tallets mest berømte huma-
nist og intellektuelle. Han lavede den første præcise udgivelse af Bibelen i 
1516, og det var den Luther anvendte til sin oversættelse af Bibelen til tysk. 
Erasmus havde et omfattende kendskab til såvel samtiden som antikken. 
Erasmus kan siges at have formuleret en minimalteologi, som gav de enkelte 
mennesker store friheder. I modsætning hertil udformede Luther en omfat-
tende maksimalteologi, som omhandlede menneskets synd, skyld og Guds 
nåde og tilgivelse.

Erasmus og Luther var hinandens modsætninger. Erasmus har karakteriseret 
Luther som en grov trækhest, fremmosende og frembusende, men godt 
arbejdende. Medens Luther har sagt, at Erasmus var en ridehest, elegant, 
men ingen fuldblods, da han var søn af en katolsk præst.

Deres vigtigste opgør stod om den frie vilje. Erasmus mente, at mennesket 
har en fri vilje, medens Luther mente, at menneskets vilje er trælbundet.

Zweigs bog tegner et fascinerende billede af Europas store humanist, men 
også et herligt billede af Luther og reformationsårhundredet.

Bogen er humanisten Stefan Zweigs svar på nazisternes magtovertagelse i 
Tyskland, der førte til 2.verdenskrig. Stefan Zweig fandt et forbillede i Eras-
mus af Rotterdam. Også på Erasmus´ tid kaldte verden på opgør, opgør som 
både Erasmus og Luther tog, hver på deres måde. Erasmus manede til besin-
dighed og tolerance medens Luther var langt mere stridbar og konsekvent.

Bogen er et litterært værk, som kan læses af alle med fornøjelse.

Tid:
Mandag d.11.september kl.19.30
Mandag d.23.oktober kl.19.30
Mandag d.13.november kl.19.30
Mandag d.4.december kl.19.30
Sted: Hasseris Kirke

Bogen kan købes og afhentes på kirkekontoret fra d.28.august. Bogen koster 
180 kr. Til første gang beder jeg om, at man har læst til og med side 46.

Marianne Haldrup og Agnete Brink
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”I er jordens salt, I er verdens 
lys” sådan lyder det i én af de 
tekster (Matt.5,13-16) der hører 
hjemme på Alle Helgens dag.

Og det er jo også en dag, hvor 
vi hver især mindes dem, der 
i vores personlige liv var salt 
og lys for os. Mindes dem, fra 
hvem vi fik det vi manglede, 
dem fra hvem vi modtog noget, 
som vi aldrig ville være foruden. 
Vi mindes dem, der bar vore 
liv i bestemte situationer, som 
vi aldrig kan glemme. Af sig 
selv dukker på denne dag, for 
mange af os, ansigter op. Vi 
hører stemmer, hvis klang vi 
aldrig glemmer og vi husker de 
hænder, der rakte ud efter os. 
Holdt om os og holdt os oppe. 
De er døde nu, men vi mindes 
med taknemmelighed og glæde 
de spor de satte på godt og 
ondt, mindes den kærlighed de 
omfattede én med.

Og i den mindefest er der både 
taknemmelighed og vemod og for 
nogle dyb sorg og fortvivlelse. 
Det er en dag, der rummer alle 
sorgens mangeartede følelser.

Men Alle helgens dag er også 
en glædesfest for det håb, der 
igennem mange slægtled er givet 
videre. Håbet om, at der er et 
evighedsliv uden for tidernes 
strøm. Håbet om, at vore døde 
ikke er opslugt af mørket og 
intetheden, men er bevarede hos 
Gud. Det er det håb og det løfte, 
der ligger i det kristne budskab 
og som altid fra kirkens første 
tid har været dens centrum og 
pulsslag.

Alle
Helgen

4
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Vi oplever alle, at vore liv og vort 
livsmod rammes. Og det sker, 
at det rammer så hårdt, at vi 
ikke kan se eller føle andet end 
modløshed, mørke, rådvildhed 
og fortvivlelse. Jeg tror alle, der 
har mistet et elsket menneske 
kender til det.

Men håbet lever og det næres af 
ordene om Jesu liv og skæbne, 
han er gået foran os fra døden 
til livet. Og det kan forhåbentlig 
lyse, om end til tider svagt, så 
vi nok må bøje os under dødens 
vilkår og konsekvenser, men ikke 
knækker under dem.

Til det håb, henter vi lys fra 
Kristus, som er verdens lys.

Og salt og lys siger Jesus, at 
disciplene og vi skal være i 
hinandens liv og det kan vi kun 
fordi han lader sit lys skinne 
på os. For vi er mennesker af 
jorden og derfor altid spændt 
ud imellem godt og ondt. 
Tvetydighed er vores følgesvend

Salt og lys er stærke billeder. 
Og der er tvetydighed forbundet 
med begge billeder.

Saltet kan virke på to måder. Det 
kan holde råddenskaben væk fra 
maden, men samtidig gør saltet 
maden uspiselig, hvis der saltes 
for meget.

Lyset kalder verden frem for vore 
øjne, lyset gør, at vi kan se. Lyset 
er det der fortrænger mørket. 
Men lyset kan også brænde os op 
og det iskolde lys kan blænde os, 
om der så er tale om forstandslys 
eller varmelys.

Salt og lys er disciplene i verden 
på begge måder. De er på en 
gang helt almindelige mennesker, 
der kommer til at gøre fortræd, 
ligesom vi andre. Men de er også 
salt og lys i verden i den mest 
positive forstand ligesom alle vi 
andre.

Vi ved alle, for det erfarer vi, 
at sorgen er glædens fravær. 
Glæden er først, sorgen næst. 
Var der intet at glædes over, var 
der heller ikke noget at sørge 
over. Ligesom vi alle erfarer 
at savnet er til som nærværs 
fravær. Nærvær er først, fravær 
sidst. Havde vore døde ikke 
været nærværende, ja så ville 
deres fravær gå ubemærket 
hen. Fællesskabet er også først, 
erfaringen af tab og ensomhed 
næst. Havde vi ikke oplevet 
fællesskabets varme, ville vi 
heller ikke fryse i ensomhedens 
kulde.

Når vi mindes vore døde, 
mindes vi samtidig om glædens, 
nærværets og fællesskabets 
kostelige gave. Vi sørger fordi de 
er berøvet os, men vi holder også 
fast i det den døde var og gav. Så 
det ikke er helt altoverskyggende 
og opslugende, at han eller hun 
døde, men at han eller hun har 
levet og været salt og lys i éns 
liv.

I kirkebønnen beder vi for alle 
dem, der sidder i mørket og 
dødens skygge.

Og når Jesus siger at vi skal 
være salt og lys i hinandens liv 
så peger han også hen på det 
sørgende menneske og siger, at 
her er der én, der har brug for 
din og min glæde, vores nærvær 
og inddragelse i fællesskabet.

Så den sørgende igen trods sorg, 
smerte og fortvivlelse kan få mod 
til at tage sin hverdag og dens 
vilkår på sig.

Bertel Thorvaldsens
“Kristus” fra 1821
i Vor Frue Kirke
i København
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Søndag d.27. august
11.søndag efter trinitatis
kl.10.00 Højmesse
Henriette Rosendal

Lørdag d.2. september
kl.11.00 Dåbsgudstjeneste *
Inge Thomsen

Søndag d.3. september
12.søndag efter trinitatis
kl.10.00 Højmesse
Inge Thomsen

Søndag d.10. september
13.søndag efter trinitatis
kl.10.00 Højmesse
Henriette Rosendal

Søndag d.10. september
kl.17.00 Aftengudstjeneste
tema: Tro
Agnete Brink

Søndag d.17. september
14.søndag efter trinitatis
kl.10.00 Højmesse
Mikael Byriel Jensen

Onsdag d.20. september
kl.16.15 Kirke for småfolk
Henriette Rosendal

Søndag d.24. september
15.søndag efter trinitatis
kl.10.00 Højmesse
Agnete Brink

Lørdag d.30. september
kl.11.00 Dåbsgudstjeneste *
Mikael Byriel Jensen

Søndag d.1. oktober
16.søndag efter trinitatis
10.00 Højmesse
Mikael Byriel Jensen

Søndag d.8. oktober
17.søndag efter trinitatis
10.00 Højmesse
Henriette Rosendal

Søndag d.15. oktober
18.søndag efter trinitatis
kl.10.00 Højmesse
Mikael Byriel Jensen

Søndag d.22. oktober
19.søndag efter trinitatis
kl.10.00 Højmesse
Inge Thomsen

Onsdag d.25. oktober
kl.16.15 Kirke for småfolk
Henriette Rosendal

Søndag d.29. oktober
20.søndag efter trinitatis
kl.10.00 Højmesse
Agnete Brink

Lørdag d.4. november
kl.11.00 Dåbsgudstjeneste *
Henriette Rosendal

Søndag d.5. november
Alle Helgens dag
kl.10.00 Højmesse
Henriette Rosendal
(alle præster medvirker)

Søndag d.12. november
22.søndag efter trinitatis
kl.10.00 Højmesse
Mikael Byriel Jensen

Søndag d.12. november
kl.17.00 Aftengudstjeneste
tema: Kærlighed
Agnete Brink

Søndag d.19. november
23.søndag efter trinitatis
kl.10.00 Højmesse
Agnete Brink

Søndag d.26. november
Sidste søndag i kirkeåret
kl.10.00 Højmesse
Henriette Rosendal

Onsdag d.29. november
kl.16.15 Kirke for småfolk
Henriette Rosendal

Lørdag d.2. december
Kl.11.00 Dåbsgudstjeneste *
Inge Thomsen

Søndag d.3. december
1.søndag i advent
Kl.10.00 Højmesse
Inge Thomsen

*  Såfremt der er tilmeldt dåb

6
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Efter en god start i foråret fortsættes der med Meditation i Hasseris Kirke
følgende tirsdage kl. 17.00 – 17.30:

29. august, 26. september, 31. oktober og 28. november
Meditationen er tænkt som ”et helle” midt i larmen,

med rum for stilhed og fordybelse.
Har man tid og lyst, er der efter meditationen

mulighed for at dele et enkelt måltid (pris: 25 kr.)
og samtale om dagens tema.

Mere info: sognepræst Inge Thomsen, tlf. 23 10 09 70, inth@km.dk

Meditation i Hasseris Kirke

I et samarbejde mellem Hasseris Kirke og FDF Hasseris afholdes

tirsdag den 5. september kl. 18.00

en friluftsgudstjeneste på plænen foran Pumpehuset (ved Rugbybanen).
 I gudstjenesten medvirker sognepræst Inge Thomsen

og musikere fra Hasseris Kirke.

Efter gudstjenesten er der hygge, hvor FDF byder på kaffe/the og sodavand.

Friluftsgudstjeneste
ved Pumpehuset

Gudstjenester
på Otiumgården

Torsdag d.17.august kl.14.00 ved Agnete Brink

Torsdag d.21.september kl.14.00 ved Agnete Brink

Torsdag d.12.oktober kl.14.00 ved Mikael Byrial Jensen

Torsdag d.16.november kl.14.00 ved Agnete Brink
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Søndag den 17. september har vi umiddelbart efter højmessen kl.10 
fernisering på efterårets første kunstudstilling. Vi har været så 
heldige at få formanden for kunstnersammenslutningen ”Sæbykun-
stnerne”, Finn Jakobsen, til at udstille en række af sine værker i 
Hasseris Kirkes lokaler. Som kunstner er Finn Jakobsen nok mest 
kendt som maler, selv om han i de senere år også har arbejdet med 
skulpturer og skrevet eventyr. Mange vil sikkert også forbinde Finn 
Jakobsen med Hørby Efterskole, som han har været forstander for, 
eller med hans engagement i lokalpolitik.  
Finn Jakobsens billeder sprudler af liv, og han inspireres af stort 
set alt, han færdes i – mennesker, dyr, planter – ja hele livet. Om 
sin kunst siger han: ”Livet er hverken sort eller hvidt men spænder 
ligesom mine billeder over alle nuancer. Det er vigtigt, at vi altid kan 
skimte lyset, uanset hvor mørk tilværelsen kan se ud, og heldigvis 
er intet mørke så mørkt, at lyset ikke kan skinne igennem! De fleste 
af mine billeder er farverige fabuleringer, som jeg håber kan skabe 
forundring og skabe livsglæde, håb og godt humør!”
Udstillingen i Hasseris Kirke vil indeholde en lang række farver-
ige malerier og både omfatte nogle værker inspireret af bibelens 
fortællinger og en serie lærredstryk og tryk i passepartou med 
H.C.Andersen-motiver.
Finn Jakobsen har både udstillet mange steder i Danmark og flere 
steder i udlandet. Han har ligeledes lavet flere udsmykninger til 
kirker. Det er dejligt, at vi nu vil kunne se nogle af hans værker i 
Hasseris Kirke.

Traditionen tro vil efterårets kunstudstilling nummer to kunne nydes 
til kirkens fødselsdag første søndag i advent. Den åbnes dog allerede 
søndag den 12. november umiddelbart efter højmessen kl.10. Det er 
den kendte maler Ole Skovsmose, der udstiller nogle af sine værker 
i Hasseris Kirke. Flere vil også kende Ole Skovsmose som professor 
emeritus ved institut for læring og filosofi, Aalborg Universitet. Måske 
kan man kalde Ole Skovsmose en lokal kunstner, da han bor halvdelen 
af året i Skørping! Resten af året bor han så i Brasilien. 
Det siges om Ole Skovsmoses malerier, at de på én gang er både 
påholdende og eksalterede, sarte og vitale. De handler om at sanse. 
Ole Skovsmose har en livsbekræftende nysgerrighed overfor selve det 
at se, at erfare og erkende.   Han siger selv: ”Man kan sætte navn 
på mange følelser: angst, kærlighed, længsel. Men der findes endnu 
flere følelser uden navne. Mine malerier fortæller om begge slags 
følelser. Jeg prøver således også at male det, man ikke kan sætte ord 
på.”
En del af de billeder, der udstilles i Hasseris kirke, handler således 
om hverdagssmilet, ikke det, der hører til fest og fotografering, 
men det stille hverdagssmil, det smil, der kommer indefra – når man 
mindes, når man tænker fremad, når man forestiller sig.
Ole Skovsmose har både illustreret bøger og deltaget i talrige ud-
stillinger både i europæiske lande , i USA og i Brasilien. Vi er glade 
for, at vi nu også får mulighed for at vise et udvalg af hans værker i 
Hasseris Kirke.

Ulla Kürstein Jensen
Kunstudvalget

Efterårets to
kunstudstillinger
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6. september 2017:

Madagaskars rigdom og fattigdom
ved Ida Bergholt Grymer og Niels Grymer.

I efteråret 2015 rejste Ida og Niels Grymer til Madagaskar, hvor de i tre måneder underviste kvinder, børn 
og præster. 
Det blev et møde med stor fattigdom og stor rigdom. Madagaskar er et af verdens fem fattigste lande. 
Samtidig er den store ø rig på natur og på menneskelig varme. 
Også kirken er, materielt set, bundløst fattig, men rig på entusiasme og sangglæde. Den lutherske kirke 
på Madagaskar er blandt de hurtigst voksende i verden.

Niels Grymer var indtil for få år siden sognepræst ved Margrethekirken, og Ida har en fortid som lærer 
ved Vester Mariendal skole. Under opholdet på Madagaskar var de udsendt af Danmission.

4. oktober 2017:

”Husk at leve, mens du gør det”
Jamen, kan man da glemme det?
Sognepræst Inge Thomsen vil causere over dette emne med udgangspunkt i egen livserfaring og
erfaringer fra sit virke som præst.

Abraham Lincoln, en af USA’s største præsidenter, skulle engang have sagt følgende:
Når alt kommer til alt, er det ikke mængden af år i dit liv, der tæller- det er mængden af liv i dine år.
I foredraget vil jeg give eksempler på mennesker,  hvis år der var liv. Og jeg vil overveje mulige årsager 
til manglende liv.
”Skulle det her virkelig til, for at jeg kunne tage mig selv og mit liv alvorligt”! Sådan hører jeg af og til 
folk sige.
Er det eventuelt sådan, at erfaring af livets sårbarhed kan gøre os mere bevidste om at leve det liv, vi 
rent faktisk har?

1.november 2017:

Stort og småt fra 40 år i politiet
Foredrag om sørgelige, men også muntre oplevelser.

Jørgen Hansen har i sin tid som politimand i flere politikredse oplevet mere end de fleste gennem sine 
40 år, lige fra at løbe en tyv op i København til at fange drabsmanden, redningsopgave efter flystyrt på 
indlandsisen på Grønland, været bodyguard for adskillige VIP-personer i det nordjyske og ikke mindst at 
have humor – og galgenhumor. Jørgen Hansen blev pensioneret som kriminalinspektør.

6. december 2017:
Den sædvanlige store adventsfest med udvidet kaffebord, Lucia-optog, pakkespil og underholdning.

Nærmere oplysning: Mie Holmsberg tlf 98 18 24 02

Kontaktklubben
Kontaktklubben holder møde i salen under kirken den første onsdag i måneden fra kl.14.30 - 16.30.
Alle er velkomne.
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Vagtskifte
Gennem 10 år har Conni Rokkjær været kirketjener ved Hasseris Kirke. Hun har kompetent og smidigt 
varetaget de mange forskellige funktioner, som en kirketjenerstilling indebærer. Ved gudstjenester og 
kirkelige handlinger har hun på professionel vis bidraget til, at alt er forløbet på bedste vis. Herudover 
har Conni med jævne mellemrum ydet en meget værdsat indsats som musiker med smukt cellospil.

Conni har valgt at skifte arbejdsplads. Hun er blevet ansat ved Vejgaard Kirke, der hermed får en meget 
erfaren og dygtig kirketjener.

Menighedsrådet takker Conni for indsatsen og ønsker hende held og lykke med det nye arbejde.

I weekenden 22. – 23. september afholder Aalborg Y´men´s Club Budolfi nu for 5. år i træk Kunst i Hass-
eris. Udstillingen afholdes som de foregående år i KFUM-Hallen, Hasseris Parken, Under Lien 77, Aalborg. 
Begge dage er udstillingen åben fra kl. 11.00-17.00.

Udstillingen har nu fået et så godt ry, at vi har ansøgere fra kunstnere i hele Danmark og fra nogle af de 
nordiske lande. Vi glæder os til igen at byde velkommen til 60 kunstnere fra hele landet, der er udvalgt 
af i alt 125 ansøgere.

Ud over de nævnte voksne kunstnere deltager elever fra Filipskolen og Sønderbroskolen med børnekun-
studstilling.

Udstillingen åbnes af udstillingschef Lasse Andersson fra Utzon Centret i Aalborg.

Sidste års overskud blev på 100.000 kr, der blev uddelt med halvdelen til Folkekirkens nødhjælp og 
halvdelen til Tubas arbejde for børn og unge som pårørende til misbrugere.

Overskud af kunstudstillingen 2017 doneres dels til Folkekirkens Nødhjælp, dels til lokalt børne- og ung-
domsarbejde 

Vi håber på endnu flere besøgende i år, så vi har mulighed for at gøre endnu større forskel i kraft af vores 
støtte til værdige projekter, oplyser Niels Møller Nielsen fra Y´s mens Club Budolfi.

Entre til udstillingen er kr. 50 og inkluderer et glas vin eller sodavand og et kunstnerkatalog.

Kunst i Hasseris
22. – 23. september

Nyt fra Hasseris Kirke

Som afløser for Conni er ansat Susanne Andersen. Hun er oprindeligt 
uddannet som håndarbejdslærer og har gennem en lang årrække ar-
bejdet som henholdsvis lærer og pædagog. Men hun har gerne villet 
skifte spor, og efter en praktikperiode i Folkekirkens Hus, er hun ble-
vet ansat som kirketjener på fuld ved Hasseris Kirke. På Menighedsrå-
dets vegne byder jeg Susanne velkommen til arbejdet.

I skrivende stund har Susanne været i sving i kirken i ca. 2 måneder. 
Hun har allerede vist, at hun er den helt rette til jobbet. Hun er hur-
tigt gledet ind i de forskellige arbejdsrutiner, og hun bidrager med sit 
smilende og behagelige væsen til det positive samarbejdsklima, der 
hersker ved Hasseris Kirke. 

Anders Bach Jensen
Formand for Menighedsrådet. Susanne Andersen.
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Onsdag den 20. september kl. 19.30

”Islamisme - hvad er op og hvad er ned”
 ”Tina Magaard, lektor ved Aarhus Universitet, tager fat i nogle af de svære spørgsmål, som islamisme 
ofte forbindes med i medierne. For hvad ved vi om danske muslimers forhold til kvinderettigheder, samek-
sistens med ikke-muslimer, vold mod børn og voldelige straffe såsom stening? Hvorfor hører man af og til 
om imamer, som søger at fastholde muslimer i juridiske og sociale parallelsamfund? Hvordan forholder 
andre borgere med muslimsk baggrund sig til den slags holdninger og handlinger? Kan vi åbne op for nye 
måder at håndtere den svære og komplekse debat, som disse spørgsmål skaber?

Tina Magaard er lektor, ph.d. ved Aarhus Universitets afdeling i Herning, og tidligere konsulent ved In-
tegrationsministeriet. Gennem sit feltarbejde for Integrationsministeriet har hun arbejdet med både 
moskemiljøerne og med muslimer, som søger at frigøre sig fra islamisters sociale kontrol. 

Tirsdag den 24. oktober kl. 19.30

”Hvorfor er vi så enestående”?
Foredrag ved ph.d. og højskolelærer på Silkeborg Højskole Christian Hjortkjær.

For 500 år siden forsvarede Luther sig med ordene ”Jeg står her og kan ikke andet”. Nej, for selvom vi 
ofte forsøger at være en anden, så er ethvert menneske grundlæggende bundet til at være sig selv. Derfor 
skal vi i dag også helst være enestående, unikke og autentiske. Men er vi virkelig enestående? Eller er vi 
kun noget, når vi er noget for andre? Med Kierkegaard i hånden skal vi se, hvorfor Luthers tanker og refor-
mationen helt op til i dag har betydet, at intet menneske står ene – uden en andens hjælp.

Onsdag den 22. november kl. 19.30

“Piller lidt rust af min kind”
er en forestilling, der vokser frem i grænselandet mellem poesi, fortælling og musik

Inger Christensen og Tomas Transtømers digte læses, sidestilles og sammenspiller i dialog med musikken, 
improviseret af to af Sveriges dygtige og erfarne jazzmusikere, pianisten Anders Persson og tromme-
slageren Terje Sundby.

Grundstammen i dette arbejde er Inger Christensens værk ‘det‘ fra 1969, brudstykker fra Lys, hendes 
første digtsamling, og Brev i april. Tomas Transtrømer er repræsenteret med digte og brudstykker af 
digte fra sine samlede værker. Begge forfattere hører til blandt Skandinaviens og Europas banebrydende 
lyrikere. Transtrømer fik Nobelprisen i Litteratur i 2011, 2 år efter at Inger Christensen døde. Hun var også 
en forfatter, mange så som kandidat til denne udmærkelse.

Margrethe Højlund skabte sin første forestilling med udgangspunkt i digte af Inger Christensen. (”Il pleut 
des alphabets”) i Frankrig i 1997 sammen med musikeren Marc Lauras. Den modtog støtte fra Dronning 
Margrethe og Prins Henriks Fond, og blev bl.a. spillet på Théâtre Poème i Bruxelles, la Maison de la Poésie 
i Namur, La Villa Gillet i Lyon, samt ved flere arrangementer omkring nordisk litteratur, hvor Inger Chris-
tensen deltog som inviteret forfatter.

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

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

Grundforløbet strækker sig over tre sæsoner/vintre

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

Teologisk
voksen-
undervisning

N o r d  f o r  P A R A D I S
Folkekirkens filmklub i Aalborg

Seks væsentlige og seværdige film fra september 2017 til marts  2018

Tilmelding: Senest mandag den 4. september pr. e.mail til Lone Brønnum Djernis:
LOB@KM.DK med angivelse af navn og adresse.

facebook.com/NordforParadis
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Koncerter i
Hasseris Kirke

Charlotte Hjørringgaard Larsen, sopran
Lars Ole Schmidt, trompet
Marianne Haldrup, orgel & klaver
G.F. Händel, J.S. Bach, Chr. Præstholm m.fl.

Solist: LARS ULRIK MORTENSEN, cembalo
J.S. Bach, G.P. Telemann, J.D. Zelenka m. fl.

Entré 100,- kr / stud. 50,- kr

Koncerten arrangeres i samarbejde med
kulturklubben FOKUS.

”Så er det snart juuuul!!”
Julemusik fra alverdens riger og lande.

Hasseris kirkes børnekor
Hasseris kirkes ungdomskor
Heidi Jondahl Bisgaard & 
Marianne Haldrup, korledelse/klaver

Charlotte Hjørringgaard
Larsen

Lars Ole Schmidt

24. september, søndag kl.19.30

”Festlige fanfarer
& sprudlende
soprantriller”

29. oktober, søndag kl.14.00

Baroque aros

Lars Ulrik Mortensen

3. december, søndag kl.19.00

Julekoncert
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29. november, onsdag kl.19.30

Julemusik med
Kurt Ravn

KURT RAVN, vokal
Birgitte Lindum, obo

Michael Frank Møller, trompet
Carl Ulrik Munk-Andersen, klaver/orgel

VELGØRENHEDSKONCERT til fordel for SINDskolerne 
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Onsdag den 20. september kl. 14.30 mødes en flok sangglade mennesker i kirkens lille sal for 
at fejre at det er 40 år siden, at kirkens daværende og første organist og kantor Hagbarth Hou 
i september 1977 tog initiativ til at starte en sangeftermiddag. Dengang, som nu, samles man 
den 3. onsdag i måneden, på nær i sommerferien.

Hagbarth Hov tilrettelagde programmerne og akkompagnerede til årstidens salmer og sange. 
Højskolesangbogens uforgængelige sangskat blev til en hjertesag for ham. Desværre satte et 
brækket lårben i 2008 en stopper for hans musiske udfoldelser. 
I otte år herefter var det derfor Karen Krarup det akkompagnerede. Hagbarth Hou fik en alvor-
lig sygdom, som i 2014 endte hans liv.
Der er både stor sangglæde og stor deltagelse ved arrangementerne og derfor er det af stor 
vigtighed at fortsætte i samme ånd.

Den nuværende akkompagnatør, Bente Frendrup, (tidl. organist ved Nibe og Vokslev kirker) vil 
spille til et varieret jubilæumsprogram i to afdelinger. Desuden vil hun spille musikstykker der 
er afpasset til programmet. 

Hasseris kirkes ungdomskor bidrager til jubilæumsfestlighederne med et par danske sange.

Imellem de to afdelinger vil der blive serveret kaffe og the med jubilæumslagkage og en over-
raskelse!
Vi ser frem til en festlig og fornøjelig sangeftermiddag, hvor stemmerne bliver rørt, og hvor 
sang og musik vil danne rammen om et godt fællesskab.
Alle er hjertelig velkommen

Leder og programlægger, kirkesanger Solveig Asmussen

”Kom og syng med”
fejrer 40 års jubilæum

Til venstre:
Kom og syng med’s leder og
programlægger,
kirkesanger Solveig Asmussen
Til højre:
Organist, pianist og akk.
Bente Frendrup

Bibelmaraton
Bibelmaraton går i gang igen tirsdag den 12. september klokken 19.30.

Med venlig hilsen
Christian Meidahl og Mikael Byrial Jensen
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”Kom og syng med”
Har du lyst til at synge og til socialt sam-
vær, så kom og syng med i Hasseris Kirkes 
lille sal onsdage kl. 14.30 

                 •  den 20. sept.
                 •  den 11. okt.
                 •  den 15. nov.
                 
For yderligere oplysning kontakt:
Solveig Asmussen på tlf. 98 79 00 11.
Akkompagnatør Bente Frendrup.

Aktiviteter i Hasseris Kirke
Babysalmesang
Nyt hold - se på kirkens hjemmeside.
ved Lene Forup

Legestuesalmesang
Nyt hold - se på kirkens hjemmeside.
ved Lene Forup

Spire- og børnekor (3.-6. kl.)
Kontakt Heidi Bisgaard, tlf. 26 39 09 26.

Ungdomskor (fra 6. kl.)
Torsdage: Kl.17.30-20.15

Kontakt Marianne Haldrup, tlf. 40 84 56 44

FDF Hasseris
Kontakt Anita Lambertsen, tlf. 98 12 46 07
eller Poul Sørensen, tlf. 98 10 11 28

KFUM spejderne, Knuden
Kontakt Henrik Torsgaard Hansen, tlf. 26 79 45 05

Menighedsrådsmøde:
Menighedsrådsmøder den 30.-8. 10.-10. 21.-11.
Menighedsrådsmøder er offentlige.

Sct. Nicolai Tjenesten
- et folkekirkeligt tilbud om en anonym 
telefonsamtale.
Åben hver aften mellem kl. 20.00 og 02.00
Tlf. 70 120 110

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

Hasseris Kirkes menighedsråd

Har du problemer med at læse 
artiklerne i sognebladet?
Alle bladets artikler kan fåes som ren 
tekst i sort/hvid ved henvendelse på kir-
kens kontor.

Lørdag d. 2. december kl. 16.00 tændes 
juletræet på plænen foran Hasseris Kirke.

Det markeres med taler ved Hasseris 
Grundejerforening og Hasseris Menighed-
sråd og Hasseris kirkes børnekor underhold-
er med julemusik og nissesang.

Herudover bliver der også mulighed for alle 
deltagere at få rørt stemmebåndene i et 
par fællessange.

Efter selve juletræstændingen er der lidt 
varmt til halsen, idet KFUM-spejderne til-
byder varm gløgg og æbleskiver.

Juletræstænding
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Kirke for Småfolk
Kunne du sammen med dit barn/dine børn tænke dig at:

•	 synge?

•	 høre/opleve bibelhistorier?

•	 bede Fadervor?

•	 være sammen med mange andre børn og deres voksne?

•	 gå på opdagelse i kirken 

Så er der i efteråret mulighed for det på disse dage:

Onsdag den 20. september, onsdag den 25. oktober og onsdag den 29. november

Der er endvidere mulighed for at komme på distributionslisten for ”Kirke for Småfolk”, så man helt 
uforpligtende får en mail et par dage før næste gudstjeneste. Send en mail til Henriette Rosendal med 
oplysning om barn/børns navne samt e-mailadresse på hsr@km.dk – så er I med!

På glædeligt gensyn fra Heidi, Lene og Henriette

Til fastelavnsgudstjenesten kom 
alle børnene i festlig udklæd-
ning - Adam og Eva klædte sig 
også ud, og forsøgte at gemme 
sig for Gud.

Til påske kom Æslet Mulle på 
besøg, og alle børnene kunne få 
en lille trækketur udenfor.


