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2 December, januar og februar

Fra 1940 og indtil Hasseris kirkes indvielse, var Mølholmsalen et
kirkeligt samlingssted, som dannede rammen om forskelligt

menighedsarbejde.

Huset var ejet af cementfabrikken "Norden" men var stillet til
rådighed for Hasseris sogn.

Af aktiviteter fra dengang, kan nævnes "Husmoderkredsen",
"Kirkesalens søndagsskole", "Hjemmenes aften" og "Møderne for

ældre".

Mon nogen kender "Mølholmsalens" beliggenhed?

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 7 .
Deadline for tekst/fotos er mandag
den 8. januar 2021
Tryk: Øko-Tryk, Skjern

Sognebladet kan også læses på kirkens
hjemmeside

Hvis sognebladet IKKE er kommet
den 11/11, 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".

Ændringer ved gudstjenester og andet
kan ses på kirkens hjemmeside

Navne og adresser

Hasseris Kirke, Thorsens Alle 2,
9000 Aalborg
Kirken er åben mandag –fredag
kl. 8.00-17.00, lørdag kl. 8.00-12.00
 
Kirkens kontor:  Tlf. 96 34 65 00
Kontoret er åbent mandag –
fredag kl. 9.00 – 13.00,
torsdag tillige kl. 16.00 – 18.00.
Lørdag telefonisk kl. 10.00 – 11.00.
 
Kordegn Helle Aaen Jensen
Tlf 96 34 65 00.
E-mail: hasseris.sogn@km.dk
 
Daglig leder: Søren Ohlsen
Tlf 20 88 61 79. E-mail:
sooh@hasseriskirke.dk

Kirkens hjemmeside:
www.hasseriskirke.dk

Sognepræst (kbf)
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. 98 18 01 37. Email: hsr@km.dk
 
Sognepræst Mikael Byrial Jensen
Følvænget 6
Træffes ikke mandag
Tlf. 25 21 19 56. Email: mibj@km.dk
 
Sognepræst Inge Thomsen
Højvangsvej 39, 9400 Nørresundby
Træffes ikke mandag
Tlf. 23 10 09 70. Email: inth@km.dk
 
Organist Marianne Haldrup
Tlf: 40 84 56 44
E-mail: maha@hasseriskirke.dk
 
Organist Peter Lindhardt Toft
Tlf. 61 65 63 33. E-mail:
peterlindhardttoft@gmail.com
 
Kirketjenere:
Jesper Tølbøll Mortensen
Tlf. 40 11 33 37
Susanne Andersen
Tlf. 41 18 06 61
Fælles Email: kirketjener@hasseriskirke.dk
 
Menighedsrådets formand
Gert Husum.
Tlf. 41 11 18 32.
Email: gert@husum.email

Hasseris kirke er med i vejkirkeordningen.
Foldere ligger i våbenhuset

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

Layout #10334: Emma 11 -- Hasseris kirke                Sheet 2/16                Generated:  2020-10-29  08:23:57 UTC



KIRKEBLADET 3

Meditation i Hasseris kirke

Meditation i Hasseris kirke

Meditationerne er tænkt som ”et helle” i larmen, med rum for
stilhed og fordybelse.
I foråret 2021 er der meditation følgende tirsdage kl. 17 –
17.30:

 26. januar, 23.februar, 30. marts og 27. april

Meditationer fra Salmernes Bog Der er en lang og stærk
tradition for at benytte de gammeltestamentlige salmer som
meditationsemne. I foråret vil meditationerne tage
udgangspunkt i et udvalg af disse salmer.

NB! Ved meditationen 26. januar vil der være musik ved
Jakob Mygind, sax & Ole Bech, guitar.

Har du tid og lyst, er der efter meditationen mulighed for
samtale om dagens tema over et let måltid. NB! Tilmelding
nødvendig!

Info og tilmelding: sognepræst Inge Thomsen, tlf. 23100970,
inth@km.dk
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4 December, januar og februar

Gudstjenester

Søndag den 22. november
Sidste søndag i kirkeåret
Matt. 11, 25-30
Indsættelse af sognepræst (kbf) Anne
Sophie Bredmose Jakobsen ved konst.
provst Christian Bjørn Krüger
Kl. 10.00: Højmesse ved Anne Sophie
Bredmose Jakobsen
Kl. 17.00: Gudstjeneste ved Anne Sophie
Bredmose Jakobsen
 
Onsdag den 25. november
Kirke & Kokkeri for småfolk
Kl. 16.15: Gudstjeneste for børnene - og
deres voksne
ved Henriette Rosendal
 
Søndag den 29. november
1. søndag i advent
Matt. 21, 1-9
Kl. 10.00: Højmesse ved Anne Sophie
Bredmose Jakobsen
Kl. 17.00: Gudstjeneste ved Anne Sophie
Bredmose Jakobsen
 
Lørdag den 5. december
Dåbslørdag** kl. 10.00 og kl. 11.00
ved Inge Thomsen
 
Søndag den 6. december
2. søndag i advent
Luk. 21, 25-36
Kl. 10.00: Højmesse ved Inge Thomsen
Kl. 17.00: Gudstjeneste ved Inge
Thomsen
 
Søndag den 13. december
3. søndag i advent
Matt. 11, 2-10
Kl. 10.00: Højmesse ved Mikael Byrial
Jensen
Kl. 17.00: "De ni læsninger" ved Mikael
Byrial Jensen

Tirsdag den 15. december
Kl. 13.30: Ældregudstjeneste
ved Mikael Byrial Jensen
 
Søndag den 20. december
4. søndag i advent
Joh. 1, 19-28
Kl. 10.00: Højmesse ved Henriette
Rosendal
Kl. 17.00: Gudstjeneste ved Henriette
Rosendal
 
Onsdag den 23. december
Lillejuleaften
 Kl. 15.30: Familiegudstjeneste*
ved Henriette Rosendal
Kl. 16.45: Familiegudstjeneste*
ved Henriette Rosendal
 
Torsdag den 24. december
Juleaften
Luk. 2, 1-14 eller Matt. 1, 18-25
Kl. 10.00: Familiegudstjeneste*
ved Henriette Rosendal
Kl. 11.15: Familiegudstjeneste*
ved Henriette Rosendal
Kl. 12.30: Gudstjeneste*
ved Anne Sophie Bredmose Jakobsen
Kl. 13.45: Gudstjeneste*
ved Anne Sophie Bredmose Jakobsen
Kl. 15.00: Gudstjeneste*
ved Mikael Byrial Jensen
Kl. 16.15: Gudstjeneste*
ved Mikael Byrial Jensen
 
 Fredag den 25. december
Juledag
Luk. 2, 1-14
Kl. 10.00: Højmesse ved Inge Thomsen

Lørdag den 26. december
Anden juledag
Matt. 23,3 4-39
Kl. 10.00: Højmesse
ved Henriette Rosendal

Søndag den 27. december
Julesøndag
Luk. 2, 25-40
Kl. 10.00: Højmesse
ved Anne Sophie Bredmose Jakobsen
 
Torsdag den 31. december
Nytårsaftensdag
Kl. 14.15: Nytårsgudstjeneste ved
Mikael Byrial Jensen
Kl. 15.30: Nytårsgudstjeneste ved
Mikael Byrial Jensen
 
Søndag den 3. januar
Helligtrekongers søndag
Matt. 2, 1-12
Kl. 10.00: Højmesse ved Inge Thomsen
Kl. 17.00: Gudstjeneste
ved Inge Thomsen
 
Lørdag den 9. januar
Kl. 9.00 - 11.15: Dåbslørdag**
ved Mikael Byrial Jensen
 
Søndag den 10. januar
1. søndag efter helligtrekonger
Luk. 2, 41-52 eller Mark. 10, 13-16
Kl. 10.00: Højmesse
ved Mikael Byrial Jensen
Kl. 17.00: Gudstjeneste
ved Mikael Byrial Jensen
 
Onsdag den 13. januar
Kirke & Kokkeri for småfolk
Kl. 16.15: Gudstjeneste for børnene -
og deres voksne
ved Henriette Rosendal
 
Søndag den 17. januar
2. søndag efter helligtrekonger
Joh. 2, 1-11
Kl. 10.00: Højmesse
ved Henriette Rosendal
Kl. 17.00: Gudstjeneste
ved Henriette Rosendal
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KIRKEBLADET 5

Lørdag den 23. januar
Kl. 9.00 - 11.15: Dåbslørdag**
ved Anne Sophie Bredmose Jacobsen
 
Søndag den 24. januar
Sidste søndag efter helligtrekonger
Matt. 17, 1-9
Kl. 10.00: Højmesse ved Anne Sophie
Bredmose Jakobsen
Kl. 17.00: Gudstjeneste ved Anne Sophie
Bredmose Jakobsen
 
Tirsdag den 26. januar
Kl. 17.00: Meditation ved Inge Thomsen
 
Søndag den 31. januar
Septuagesima
Matt. 20, 1-16
Kl. 10.00: Højmesse ved Inge Thomsen
Kl. 17.00: Gudstjeneste ved Inge Thomsen

Lørdag den. 6. februar
9.00 - 11.15: Dåbslørdag**
ved Mikael Byrial Jensen

Søndag den 7. februar
Seksagesima
Mark. 4, 1-20
Kl. 10.00: Højmesse ved Mikael Byrial
Jensen
Kl. 17.00: Gudstjeneste ved Mikael Byrial
Jensen

Onsdag den 10. februar
Kirke & Kokkeri for småfolk
Kl. 16.15: Gudstjeneste for børnene - og
deres voksne ved Anne Sophie
Bredmose Jakobsen
 
Søndag den 14. februar
Fastelavn
Matt. 3, 13-17
Kl. 10.00: Højmesse ved Anne Sophie
Bredmose Jakobsen
17.00: Gudstjeneste ved Anne Sophie
Bredmose Jakobsen

Lørdag den 20. februar
Kl. 9.00 - 11.15: Dåbslørdag**
ved Henriette Rosendal

Søndag den 21. februar
1. søndag i fasten
Matt. 4,1 -11
Kl. 10.00: Højmesse ved Henriette
Rosendal
Kl. 17.00: Gudstjeneste ved Henriette
Rosendal

Tirsdag den 23. februar
Kl. 17.00: Meditation
ved Inge Thomsen

Søndag den 28. februar
2. søndag i fasten
Matt. 15,21-28
Kl. 10.00: Højmesse ved Mikael Byrial
Jensen
Kl. 17. 00: Gudstjeneste ved Mikael
Byrial Jensen
 
Lørdag den 6. marts
9.00 - 11.15: Dåbslørdag**
ved Inge Thomsen
 
Søndag den 7. marts
3. søndag i fasten
Luk. 11,14-28
Kl. 8.30: Gudstjeneste ved Inge
Thomsen
Kl. 10.00: Højmesse ved Inge Thomsen

 
* Reservation påkrævet
**Såfremt der er tilmeldt dåb

Glædelig jul i en Corona-tid

Julegudstjenesterne i Hasseris kirke plejer være besøgt af ca. 1400 kirkegængere. Vi er vant til fulde bænke, kø langt ud af
kirken, fuldt orkester og korsang, krybbespil og i det hele taget en masse festlig trængsel og alarm. Og gid vi kunne fejre julen,
som vi plejer. Men det kan vi ikke. Vi skal undgå juletrængslen for at passe på hinanden, og det betyder en anderledes jul i
Hasseris kirke.

Præster, kirkens øvrige ansatte og menighedsrådet har spekuleret grundigt over, hvordan vi kan åbne kirkedørene for så
mange som muligt til så festlig en julegudstjeneste som muligt. Vi har tænkt på at leje større lokaler ude i byen. Vi har tænkt på
at lave en udendørs gudstjeneste på plænen foran kirken. Vi har tænkt på at livestreame gudstjenesten ned i salen under
kirken. Men der er meget, der ikke kan lade sig gøre, der er mange hensyn at tage, og der er mange sikkerhedsforanstaltninger,
der skal overholdes. Efter grundige overvejelser er vi endt med følgende plan for julen i Hasseris kirke:

Vi tyvstarter julefejringen med to familiegudstjenester d. 23. december.
Til disse gudstjenester skal man på forhånd reservere en plads. 

Vi fejrer julegudstjeneste hele seks gange d. 24. december. De to første er familiegudstjenester.
Til disse seks gudstjenester skal man på forhånd reservere en plads. 

Vi har derudover gudstjenester juledag, 2. juledag og julesøndag.

Med disse 11 gudstjenester i julen, så håber vi, at alle kan få en plads i kirken.
På kirkens hjemmeside udkommer der en juleandagt fra kirken, og i adventstiden kan man finde hilsener fra kirkens
ungdomskor. Vi håber, at det kan være et godt tilbud til dem, der ikke ønsker at komme i kirken pga. smitterisiko.

Informationer om tilmelding kan ses på bagsiden af bladet.
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6 December, januar og februar

"Afrikas Picasso"
 
Søndag den 10. januar er der (forventelig) efter gudstjenesten kl. 10 fernisering på en afrikansk udstilling med verdensnavne i
Hasseris Kirke. Udstillingen skulle egentlig have fundet sted allerede i november, men er nu blevet udsat pga. corona-
situationen.
Det er det nordjyske galleri Glocal Art med Frede Hansen i spidsen, der står bag udstillingen.
Der udstilles kunst fra både Vest- og Østafrika. Fra Uganda kan nævnes Kizito Maria Kasule og Joseph Ntensibe. Kizito bruger
sine indtægter på en kunstskole, NIAAD, og Ntensibe har nærmest indrettet et børnehjem i sit hus i Kampala for børn, der
kommer fra hjem med problemer.
 
Fra Senegal deltager Kiné Aw, der har fået betegnelsen Afrikas Picasso. Forklaringen er ligetil: Hun er et stort talent, hvis stil
kan minde om Picasso. Picasso var en stor inspirationskilde for Afrika: Som den første hvide mand udtrykte han beundring for
værdier i Afrika, og han lod sig inspirere af de afrikanske masker.
 
Frede Hansen fra Glocal Art tror på, at det er vigtigt at bakke op om kreative miljøer i Afrika, at der dér - såvel som i Danmark -
er brug for kreative og innovative mennesker.
Kunstnerne, der alle er professionelle, præsenteres med værker fra 850 kr til 35.000 kr., så der er noget for enhver pengepung.
De fleste har nok ikke hørt meget om afrikansk kunst, men internationalt er der en stigende interesse for kunst fra Afrika.

Nu får alle i Hasseris mulighed for at stifte bekendtskab med nogle af de afrikanske kunstnere, som normalt udstiller på Glocal

Art.
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KIRKEBLADET 7

Snart skriver vi december, og vi begynder at forberede
os på at fejre jul. Julen er uden tvivl den vigtigste højtid
for langt de fleste af os. Og forberedelserne starter
derfor også i rigtig god tid.

Mens der tælles ned til højtiden, kan man godt blive
grebet af et vist præstationspres. For forventningerne
er skyhøje, og de næres af diverse livstilsprogrammer
og – magasiner, hvor vi får gode råd om, hvordan vi
stabler den perfekte jul på benene. Det drejer sig om at
præstere det helt unikke, hvad enten det drejer sig om
mad, borddækning eller gaver.

Højtiden er i sigte. Ikke desto mindre vil jeg her benytte
lejligheden til at lovprise hverdagen. Det lyder sikkert
underligt, men måske kan der alligevel vise sig en
sammenhæng.

Forfatteren Dan Turell udødeliggjorde hverdagen, da
han skrev sit digt ”Hyldest til hverdagen”: ”Jeg holder
af hverdagen, mest af alt holder jeg af hverdagen. Den
langsomme opvågnen til den kendte udsigt der alligevel
ikke er helt så kendt. Familiens på en gang fortrolige og
efter søvnens fjernhed fremmede ansigter. Jeg holder
af hverdagen Jeg er vild med den. Hold da helt ferie
hvor jeg holder af hverdagen”.

Og Møllehave stemmer i: ”Nåden er din dagligdag,
hverdagen, det nære. Mennesker at leve med. Nåden er:
at være”.
At der er en særlig nåde over vort liv og vore dage, det
er også, hvad julehøjtiden melder. Det helt almindelige,
hverdagsagtige har med julen fået sit adelsmærke af
Vor Herre selv. Gud er ikke en fjern og abstrakt Gud, der
sidder i sin himmel i ophøjet perfektion.

Julenat bøjer han sig ned til os og bliver et helt
almindeligt menneske af kød og blod. I Jesus bliver han
kendt med alt det, vi går og bøvler med. Og derfor kan
han møde os netop der, hvor vi er, midt i vores ganske
almindelige menneskeliv med alt, hvad det rummer af
glæde og sorg, lys og mørke. Ja, det er det, han ønsker
og vil.

Julenat rækker krybbebarnet ud efter os og siger:
”Drop jagten på at være så unik som muligt. Vær til
stede i det liv, der er dit, midt i al dets ufuldkommenhed.
Og jeg vil være der sammen med dig”.

  Af sognepræst Inge Thomsen

Det med at være til stede i det nære, det var der også
et andet barn, der havde erfaret værdien af. Og barnet
kom herefter med følgende smukke bemærkning:
”Kærlighed er det, der er i stuen juleaften, hvis du
stopper med at pakke gaver op og lytter”. Skønt
udsøgte gaver kan være rare at få, så er de dog ikke det
egentlige. Det er snarere det, der ligger bag.

Så måske kunne vi denne jul stoppe lidt op og lytte
efter det egentlige, kærligheden fra dem, vi holder af,
måske endda lytte efter kærligheden bag al kærlighed,
Gud selv. Og Gud er i den kærlighed, der lever mellem
os. Både i højtiden og på alle hverdagene.
Inge Thomsen

”Den rose fin og lille, har dejlig duft og skær,
Den lyse for os ville, og sprede mørket her”.

Højtid og hverdage
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8 December, januar og februar

Kontaktklub
Kontaktklubben holder møde den første onsdag i måneden fra kl. 14.30 - 16.30.
Desværre er tilmelding nødvendig, da der på grund af corona kun er plads til ca. 60 personer. Tlf. nr. 96 34 65 00.
Nærmere oplysning: Mie Holmsberg tlf. 98 18 24 02

Den traditionelle adventsfest, som vi plejer at afholde den første onsdag i
december, er vi desværre nødt til at aflyse i år, men vi vender forhåbentlig
tilbage i 2021.

Onsdag den 6. januar kl. 14.30.
”Lad håbet trække det længste strå”
Foredrag ved Hanne Brusgaard Petersen.

Sådan er jeg kommet videre i livet efter at have mistet!
 
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.
 
Få minutter efter meddelelsen om Kjelds død, valgte hun, at hun aldrig ville være alene med
sorgen. På markant vis har hun båret mindet om Kjeld med sig åbent og synligt i hverdagen og
på rejser. Hun har delt sorgen med sin familie, venner og lokalsamfundet, der alle kunne
komme i hjemmet og se Kjeld inden bisættelsen. Det valgte over 100 mennesker at gøre.
 
I foredraget deler hun en række af de tanker og handlinger, hun har gjort sig både i den dybe
sorg umiddelbart efter ulykken og frem til i dag. Åbenhjertigt fortæller hun, hvordan hun har
fået livet tilbage til noget hun vil og glædes over. 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.
 
Hasseris kirke åbnede sig på allerbedste vis, da familien havde allermest brug for det og
Hannes mand Kjeld blev bisat fra Hasseris kirke d. 3. december 2016.
 
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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Accumsan consectetuer eros
non ut ut vel, et praesent.

________________________________________________________________________________________________________

Ny bibelkreds

 Onsdag den 3. februar kl. 14.30.
 
”BAGLANDET”    
- et fællesskab for tidligere anbragte.

Mange tror, at når en tidligere anbragt har været i plejefamilie eller på institution, så er der
taget godt hånd om dem. Det er der på nogen områder, men ofte har de haft en mangelfuld
start på livet med traumer og svigt bag sig. Deres skolegang er ofte mangelfuld, der har svært
ved at danne relationer og kan ofte være meget ensomme.
 
Når vi får kontakt til en tidligere anbragt tilbyder vi et netværk med andre tidligere anbragte
og personalet.
Personalet bliver den troværdige voksne i en periode af deres liv. Vi bliver dem man spørger til
råds og søger vejledning hos.

I netværket derimod kan de spejle sig i andre og derved finde ud af, at de ikke er de eneste. Vi
håber, at de kan finde den støtte og opbakning blandt hinanden de ellers mangler. Vores
netværk er kendetegnet ved at være meget rummeligt, for alle ved, hvor svært det kan være
at skabe gode relationer. For at understøtte netværket laver vi mange aktiviteter sammen af
alle mulige slags, vi laver mad sammen, vi hygger og hjælper hinanden.

Ud over netværket yder vi råd og vejledning og hjælper den unge med at finde ud af, hvem de
skal tale med. Vi tager gerne med, hvis det er nødvendigt. Vores mål er, at de unge hjælper
hinanden og de bliver mere selvhjulpne til at aktivt liv.

om Sørine Godtfredsens ”Som Sørine læser
Bibelen”
Efter jul begynder en ny bibelkreds om præst og forfatter Sørine
Godtfredsens nyeste bog, ”Som Sørine læser Bibelen”. Alle er
velkomne til at deltage, også selv om man ikke bor i sognet.

Man bedes tilmelde sig på kirkekontoret på telefonnummer: 96 34
65 00 eller e-mail: Hasseris.sogn@km.dk. På kirkekontoret kan man
også købe bogen for 260 kroner.

Vi mødes som regel den anden tirsdag i hver måned klokken 19.30
til 21.30. Det vil for dette sogneblads vedkommende sige tirsdag
den 12. januar og tirsdag den 9. februar. Vi holder til i kirkens krypt
(indgang fra Thorsens Allé). Ud over at være flittige vil vi også
hygge os sammen over en kop kaffe eller te og et stykke kage.

Til første gang bedes man have læst forordet samt de tre første
kapitler, ”Jeg er blevet skabt”, ”Jeg er faldet” og ”Jeg har fået en
lov”.

Jeg glæder mig til at se jer!
Med venlig hilsen
Mikael Byrial Jensen
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"Mikrokoncerter"

Grundet Covid19 og de restriktioner dette medfølger har vi måttet ændre og
nedskalere antallet af både medvirkende og lyttende ved de kommende måneders
koncerter til og med februar.

Gratis tilmelding til koncerterne fås ved henvendelse til kirkens kontor. Eventuelle
resterende pladser besættes efter førsttilmølleprincippet. Dørene åbnes &frac12;
time før koncertstart.

Lørdag den 12. december kl. 16.00.
JULEKONCERT

Kom i den dejligste julestemning sammen med Mette, Else-Marie, Martin & Marianne, der vil
spille et blandet juleprogram for violin, harpe, jazz-guitar, loop-station og orgel.

Glæd dig til at høre klassiske stykker for violin og harpe krydret med et udvalg af julens
salmer i jazz’ede arrangementer.
Else-Marie Tolbøll - violin, Martin Granum – guitar/loopstation, Mette Nielsen - harpe,
Marianne Haldrup - orgel
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KIRKEBLADET 11

Tirsdag den 16. februar kl. 19.30 

Hasseris kirkes trio og Vokalensemble

En times swingende og klingende salmer og sange
krydret med Jazz og Folklore i hænderne på kirkens
rytmiske musikere og sangere under ledelse af Peter
Lindhardt Toft.

Søndag den 17. januar kl. 16.00  
NYTÅRSKONCERT

”Fra opera til kammermusik - Festlige og finurlige
highlights”

Fornøjelig kammermusik med 5 musikere fra Aalborg
Symfoniorkester:
Camille Guenot – fløjte, Synnøve Gustavsson – violin,
Erik Sandberg – horn, Mattias Johansson – tuba og
Arne Jørgen Fæø – klaver.

Foruden skønne arrangementer af kendte værker fra
operaens verden er også P.D.Q. Bach , Erik Sandberg
og Astor Piazzolla på programmet.

Efter koncerten er der boblevand og kransekage i
kælderen
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12 December, januar og februar

Ny præst i
Hasseris sogn

Af Gert Husum,
Formand for menighedsrådet

Menighedsrådet har ansat en ny
kirkebogførende sognepræst. Der var
enighed om, at Anne Sophie, som kommer fra
en stilling på Fyn som kirkebogsførende
sognepræst i Fraugde-Allerup-Davinde
Pastorat, skulle være den nye præst i
Hasseris Kirke.

Anne Sophie er 37 år og har været præst i det
fynske i knap 10 år. Nu rykker hun til Hasseris
sogn pr. 1. november med sin mand og 3 børn
på 2, 4 og 6 år.

I menighedsrådet er vi overbeviste om, at vi
med ansættelsen af Anne Sophie får endnu en
dygtig og engageret præst ind i vores
kompetente præstekollegium. Vi får en præst,
som holder af traditionerne, men som også
gerne afprøver nye tiltag. En præst, som kan
prædike med teologisk tyngde, og som i
forbindelse med dåb og vielser forstår at
bringe begreber som tro og eksistens ind i
samtalerne.

Som præst er Anne Sophie glad for det brede,
almindelige sognepræstearbejde, og har
markeret, at hun holder meget af
mangfoldigheden i opgaven som sognepræst
lige fra børnegudstjenester og
minikonfirmander til de alvorlige samtaler og
begravelserne.

Anne Sophie kan også lide at arrangere

foredrag og arrangementer med eksempelvis
et historisk, teologisk, eksistentielt eller etisk
sigte, der kan nuancere og udvide vores
perspektiv på tilværelsen.

Menighedsrådet er meget glad for at have
ansat Anne Sophie, og vi er overbeviste om,
at vi i hende får en dedikeret og dygtig præst,
som med sin store faglighed og gode humør
vil bidrage positivt til fællesskabet i Hasseris
Kirke.

Indsættelsen bliver søndag den 22.
november, og den vil som alt andet i år også
være påvirket af Corona-virussen: Der bliver
nemlig to gudstjenester; den første kl. 10.00,
som er den officielle indsættelse. Til denne
gudstjeneste er der tilmelding på kirkens
kontor. Tlf. 96 34 65 00.

Næste gudstjeneste er samme dag kl.
17.00. Her er der ikke tilmelding.

Vi håber, at mange fra menigheden vil møde
op til de to gudstjenester og byde vores nye
præst velkommen til Hasseris Kirke.

Kom til
indsættelse
af
sognepræst
Anne Sophie
Bredmose
Jakobsen,
søndag
den 22.
november,
enten ved
højmessen kl.
10.00 eller
samme dag
kl. 17.00
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KIRKEBLADET 13

Menighedspleje

Aalborgprovstiers Menighedspleje udøver diakonalt arbejde for borgere i Aalborg.

Menighedsplejen tilbyder aflastnings- og vågetjeneste, besøgsvenner og påtager sig også efter behov og kapacitet andre ad hoc
opgaver.
 
Aflastningstjenesten er et tilbud til pårørende, som dagligt passer en kronisk syg eller demensramt i hjemmet.
Ordningen giver den pårørende mulighed for at beskæftige sig med noget andet i de ugentlige fritimer.
Den syge får medmenneskeligt samvær og et pust udefra.
Aflastningstjenesten tilbyder også samvær med den syge der bor alene.
Aflasteren kan være til stede i op til 3 timer ad gangen, én gang om ugen eller hver 14. dag. Det sker helt på hjemmets præmisser.
Aflasteren varetager ingen plejemæssige opgaver.
De frivillige er modne mennesker, der har overskud og lyst til arbejdet. De modtager undervisning og løbende faglig vejledning og
har tavshedspligt. Koordinatoren besøger hjemmet og finder den frivillige, der passer bedst sammen med jer.
 
Vågetjenesten yder støtte og nærvær til den døende og aflaster pårørende.
Tjenesten består af en gruppe af frivillige vågekoner, der kan være til stede hos den døende. De frivillige er modne og erfarne
mennesker.
Vågetjenesten tilbyder at komme i eget hjem, på plejehjem eller på sygehuset. Hver frivillig kan være til stede i 3 timer ad
gangen, evt. på skift i dag-og aften- timer.
 
Kontakt Sigrid Ringstöm, Menighedsplejen, hvis du har behov for en af deres tjenester på telefon: 20 35 14 16 eller på email:
kontakt.menighedspleje@gmail.com og se mere på:
https://aalborgprovstiersmenighedspleje.dk/index.html
 
Frivillig: Kontakt også Menighedsplejen hvis du vil tilbyde dig selv som frivillig i menighedsplejen.

Foredrag med Else K. Holt
Tirsdag den 8. december kl. 19.30

Else K. Holt, lektor emer., Ph.D, tidligere Afdeling For Teologi ved Aarhus
Universitet.

"De gammeltestamentlige salmer og deres teologi."

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?

FDF sælger juletræer 
Kom og køb dit juletræ og/ eller lidt pyntegrønt og
støt FDFs arbejde blandt børn og unge.
Salget foregår på Hasseris kirkes gårdsplads ved
Thorsens Allé.
 
I år holder vi åbent for salget den 5.- 6. december.
Hvis der, efter denne weekend er træer tilbage,
sælger vi også den 12. – 13. december.
Lørdag fra kl. 10.00 – 16.00 og søndag fra kl. 11.30 –
15.00
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14 December, januar og februar

Hasserisaftener
Foredragene afholdes i samarbejde med Folkeuniversitetet og foregår i Hasseris kirkes
krypt.
Der er ingen entre men der er begrænset antal pladser og derfor er tilmelding
nødvendig. Dette kan gøres ved henvendelse til kirkens kontor.

Onsdag den 20. januar kl. 19.30
 
 B. S. Ingemann

Foredrag af Lone Kølle Martinsen
 
Hvem var i grunden B.S. Ingemann, og hvilket aftryk har han sat på det
danske samfund?

Foredraget vil især komme ind på den række af historiske romaner og
digte han udgav mellem 1824 og 1836.

Onsdag den 10. februar kl. 19.30
 
Tænkepause om den historiske Jesus

Foredrag af Kasper Bro Larsen, professor ved Aarhus universitet
 
Jesus sagde ”Følg mig!” I dag har han flere følgere end nogen kendis på
Twitter.

Men hvem var den historiske Jesus? 

Bibelforskningen har været på jagt efter svaret i snart 250 år. Og
forslagene er mange: en politisk revolutionær, en hippiefilosof, en jødisk
freelance-rabbi, en bondeprofet, en healer-charlatan – eller bare Guds
søn.

Foredraget vil tegne en skitse af den historiske Jesus og fortælle
historien om, hvordan han efter sin død blev anset for kristen. Er den
historiske Jesus overhovedet relevant for kristendommen i dag?
 
Kasper Bro Larsen er professor i Det Nye Testamente og
kristendommens tilblivelse ved Aarhus Universitet. Han udgav i 2018
bogen Jesus i Aarhus Universitetsforlags Tænkepause-serie.

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

Layout #10334: Emma 11 -- Hasseris kirke                Sheet 14/16                Generated:  2020-10-29  08:23:57 UTC



KIRKEBLADET 15

Nytårsaften.

Den 31. december afholdes to nytårsaftensgudstjenester.
Begge ved Mikael Byrial Jensen.

Den første begynder kl. 14.15 og den sidste kl. 15.30.

Julehjælp

Hvis du er økonomisk trængt, skal du være velkommen til
at søge julehjælp – enten hos Kirkens Korshær i Aalborg
eller hos din lokale sognekirke.

Hasseris Kirke kan være behjælpelig med en
håndsrækning til økonomisk trængte familier, der bor i
Hasseris sogn.

Vi beder derfor om, at man sender eller afleverer en
ansøgning til kirkens kontor. Mærk kuverten ”Julehjælp”
og skriv meget gerne dit telefonnummer i brevet.
Ansøgningen skal afleveres senest den 4. december 2020.

Med venlig hilsen
Hasseris Kirkes menighedsråd

Aktiviteter i kirken

Babysalmesang og Legestuesalmesang
Nyt hold – se på kirkens hjemmeside.
ved Lene Forup, tlf. 40 13 24 80
 
Børnekor (3.-5. kl.)
Onsdage kl. 15.15-16.30
Kontakt Peter Lindhardt Toft.
Tlf. 61 65 63 33
 
Pigekor (fra 6. kl.)
Torsdage kl. 16.00-18.00
Kontakt Liv Kirstine Lund Poulsen
Tlf. 42 20 29 53

V-kor.
Kontakt Peter LindhardtToft , tlf. 61 65 63 33
 
FDF Hasseris
Kontakt Poul Sørensen, tlf. 29 23 77 83
 
KFUM spejderne Knuden
Kontakt Ida Damm Andersen, tlf. 40 20 41 45
 
Menighedsrådsmøder
Datoer for møderne findes på kirkens hjemmeside.
Dagsordenen ophænges i våbenhuset en uge før mødet.
Møderne er offentlige
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16 December, januar og februar

Tilmelding til julegudstjeneste

Plan for julens gudstjenester:

For at undgå trængsel ved gudstjenesterne d. 23. og 24. december er vi nødt til at bede alle om på forhånd at reservere en
plads. Vi skal sikre, at der kan holdes afstand i kirkerummet, så derfor er vi nødt til at have helt styr på, hvor mange mennesker,
der kommer ind. Vi beder derfor om forståelse for, at man ikke kan komme til gudstjeneste d. 23. og 24. december, hvis man
ikke på forhånd har reserveret en plads. Vi beder også om, at man ikke reserverer flere pladser, end man ved, man får brug for.
Vi må også bede om forståelse for, at der nok ikke er plads til alle, der kunne ønske det. Man kan både reservere plads til
enkeltpersoner, til to og tre personer og til en familie, der kan fylde en hel bænk.

Man kan kun reservere plads således:

Onsdag d. 16. december fra kl. 18.00 til kl. 21.00, kan man ved fremmøde i kirkens sal rekvirere billet til gudstjenesterne den
23. og 24. december.

Der bør kun møde 1 person frem fra husstanden, og der kan rekvireres 1 billet pr. husstand/fremmødt
1 billet kan give adgang til:

1 person, 2 personer, 3 personer eller 4-6 personer (1 bænk)

Billetten gælder til bestemte pladser ved en bestemt gudstjeneste, hvilket fremgår af billetten.

Skulle man blive forhindret, bedes billetten annulleret ved henvendelse til kirkens kontor

Julegudstjeneste (familiegudstjeneste)
d. 23. december kl. 15.30

Pladsreservation er nødvendig

Julegudstjeneste (familiegudstjeneste)
d. 23. december kl. 16.45

Pladsreservation er nødvendig

Julegudstjeneste (familiegudstjeneste)
d. 24. december kl.10

Pladsreservation er nødvendig

Julegudstjeneste (familiegudstjeneste)
d. 24. december kl. 11.15

Pladsreservation er nødvendig

Julegudstjeneste
d. 24. december kl. 12.30

Pladsreservation er nødvendig

Julegudstjeneste
d. 24. december kl. 13.45

Pladsreservation er nødvendi g

Julegudstjeneste
d. 24. december kl. 15

Pladsreservation er nødvendig

Julegudstjeneste
d. 24. december kl. 16.15

Pladsreservation er nødvendig

Julegudstjeneste
d. 25. december kl. 10

Ingen pladsreservation

Gudstjeneste 2. juledag
d. 26. december kl. 10

Ingen pladsreservation

Gudstjeneste julesøndag
d. 27. december kl. 10

Ingen pladsreservation
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