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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, Ide Bylin Bundgaard.

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 48.
Deadline for tekst/fotos er onsdag den
2. november 2022

Sognebladet kan også læses på kirkens
hjemmeside.

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

Kontakt

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 og kordegn: Søren Ohlsen
Tlf 20 88 61 79. E-mail:
E-mail: soohl@km.dk

Sognepræst (kbf)
Anne Sofie Bredmose Jakobsen
Renal Baches Vej 9
Træffes ikke fredag
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 Johanne Rom Stage
Engtoftevej 24A, 1tv
Træffes ikke mandag
Tlf. 23 10 09 70
E-mail: jrst@km.dk
 
Organist Anita Hyldgård Samsing
Tlf: 22 17 01 73
E-mail: anitasamsing@gmail.com
 
Organist Peter Lindhardt Toft
Tlf. 61 65 63 33. E-mail:
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

Kirkens hjemmeside:
www.hasseriskirke.dk

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

Hasseris kirke er med i vejkirkeordningen.
Foldere ligger i våbenhuset
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KIRKEBLADET 3

"Velkommen til
gudstjeneste i Hasseris
kirke
- et åndehul, - et helle"

Når vi går til gudstjeneste her i
Hasseris sogn, går eller kører vi til
vores kirke, sognets kirke,
Hasseris kirke, der blev tegnet af
den kendte arkitekt Ejnar
Packness, - opført og indviet i
1956.

Her i Hasseris kirke kan alle komme og
gå, - mange kommer og går.
Der er ikke kun adgang for særlig
indviede.
Her er alle velkomne!
Når vi kommer, kommer vi først ind i
våbenhuset,
hvor vi kan lægge vores ”våben”
så træder vi ind i kirkerummet.
Kirkerummet er et sted, - et åndehul, -
et helle,
der rummer alle mennesker.
I er velkomne, at komme og gå
et helt liv fra vugge til grav
for at lytte og synge, bede og bekende, -
deltage i gudstjenesten.
Når gudstjenesten lykkes, taler den til
os mennesker,
skaber tro, håb og kærlighed i
menneskers liv og hjerter.

Gudstjenesten skaber fællesskab -
giver livsmod og livsmening.
Når vi kommer til gudstjeneste, vokser
vi under Guds ord
- når vi går hjem efter gudstjenesten,
- går vi under Guds velsignelse.
- og det har vi alle brug for.
Indgangen til gudstjenesten er også en
udgang.
Når vi efter dåben beder om, at Gud vil
bevare den døbte:
”Han bevare din udgang og indgang fra
nu og til evig tid”
mindes vi om, at vi bæres ud af kirken

som døbte
- og engang bæres vi ind i evigheden
som døde.
I mellemtiden kan vi komme og gå på
vores egne ben
i en stadig indgang og udgang til
gudstjenesten, der fortæller, fortolker
og forkynder det liv, vi lever,
- i medgang og modgang.

Gudstjenesten er et åndehul, - et helle,
hvor vi mødes og modtager meningen
med livet
- og Guds velsignelse til et helt liv.

Personlige ord og tanker om at gå til
gudstjeneste.
Jeg begyndte at gå i kirke allerede da
jeg var 5 år. Det var en gammel, støvet,
kold trækirke.
Prædikenen var ofte tør, trist og tung,
men dér var noget, der greb mig:
rummet, orgelspillet (min morbror var
organist), salmesangen, dåben, ord og
prædikenen,
- det greb mig, selvom jeg ikke begreb
spor.

Men er livet ikke sådan? 
Noget kommer helt af sig selv, men
meget, det egentlige i livet, det
værdifulde, det der kræver tid og
tålmodighed,
udholdenhed og stædighed,
- kunsten at tegne,
- at spille klaver,
- at se malerier,
- at spille fodbold,
- at lytte til musik, at synge, at gå i
kirke?

Jeg lærte at gå i kirke allerede, da jeg
var barn, fordi jeg trådte på morbrors ”
orgelbælg”,
hvis jeg ikke trådte, kom der ikke en
eneste lyd ud af orglet. Siden har jeg
gået i kirke, ikke for at blive underholdt,
så går jeg andre steder.
Jeg går i kirke for at finde et åndehul, -
et helle,
- et sted at være stille med Gud og med
mig selv
- et sted, hvor jeg modtager
velsignelsen.
Jeg har en anden forventning, når jeg
går i kirke, end når jeg går i Brugsen,
eller når jeg går i biografen, til koncert,
eller i teater…
Jeg har en forventning om et møde med
Gud.
Et møde, som hverken kan
forudbestilles,
planlægges eller beregnes, der er ingen
billetter, der skal reserveres, der er
aldrig udsolgt (undtagen måske lige
juleaften).

Når jeg går i kirke, så går jeg med en
ydmyg følelse.
Jeg går med det, der glæder mig,
- og det, der knuger og knuser mig.
Jeg går i kirke, ind i Guds hus for at høre
Guds ord,
- bede til Gud og synge om Gud.
Under gudstjenesten vokser jeg.
Efter gudstjenesten går jeg hjem
som et nyt menneske med og under
Guds velsignelse.

Lisbeth Solmunde Michelsen
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4 Septebmer, oktober & november

Nye ansigter i Hasseris kirke

Nye ansigter i Hasseris kirke
Organist Anita Hyldgård Samsing

Anita Hyldgård Samsing er født i 1973 i Himmerland. Sang og
musik fik tidligt en stor rolle, og i 1990 blev Anita optaget på
Nordjysk Musikkonservatorium som studerende hos Freddy
Samsing med orgel som hovedfag. Her fik hun Anne Marie Fog til
bifagsklaver, og en glødende klaverinteresse blev skabt. I 1993
vandt Anita 1. pris i den landsdækkende Steinway-konkurrence.
Anita har taget en konservatorieuddannelse både som pianist og
organist, hun er uddannet organist fra Det Fynske
Musikkonservatorium.

"Jeg hedder Anita Hyldgård Samsing, og er den nye organist ved
Hasseris kirke. Jeg kommer fra en stilling som organist ved Gl. Rye
kirke ved Himmelbjerget, og har tidligere været ansat i kirker i bl.a.
Odense og Frederikshavn.
Udover min organistuddannelse er jeg uddannet pianist, så jeg ser
meget frem til også at bruge klaverspillet i ansættelsen ved
Hasseris kirke.
Jeg begyndte at spille tidligt, som 4-årig, og har sunget i kirkekor
hele min barndom og ungdom. Jeg elsker den danske salmeskat,
og at spille til søndagens Gudstjeneste er et højdepunkt på ugen
for mig.

Jeg glæder mig meget til at være organist ved Hasseris kirke, til et
godt samarbejde med de andre ansatte ved kirken og til at lære
menigheden at kende"

Anita spiller første gang til Højmessen d. 4/9

Mette Nørkjær kommunikationsmedarbejder i Hasseris
kirke. "Siden jeg var lille, har det skrevne ord betydet noget
helt særligt for mig. Jeg slugte bøger og lavede for-sjov-
magasiner med stor iver. Derfor har jeg i mit arbejdsliv har
valgt at leve af at skrive og kommunikere.
Jeg er uddannet cand.mag. i engelsk og film & tv-kundskab.
Efter endt uddannelse fik jeg arbejde på en
magasinredaktion og efter mange journalist- og
redaktøropgaver, bevægede jeg mig mod
reklamebranchen. Her arbejdede jeg med tekstforfatning i
nogle år.
Her I kirken er min opgave at sørge for, at vi får fortalt om
vores gode tilbud og oplevelser. Jeg passer vores sociale
medier, opsnuser gode historier og sørger for, at vi holder
en rød tråd i det, vi sender ud.
Det er min opgave, at menigheden og vores lokalsamfund
hører om alt det fine arbejde, der bliver lavet her i kirken –
og måske får lyst til selv at deltage. Jeg ser frem til at lære
vores flotte kirkes kringelkroge endnu bedre at kende og til
at fortælle jer meget mere om livets gang her på Thorsens
Allé".

Mette er ansat på deltid, træffes tirsdage og torsdage
mettenoerkjaer@hasseriskirke.dk

Mette Nørkjær kommunikationsmedarbejder
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KIRKEBLADET 5

Kunst i Hasseris
"Fredsdue" bronzeskulptur af Jesper Tølbøll Mortensen

Lørdag d. 17/9 kl. 11.00 - 17.00 &
Søndag d. 18/9 kl. 11.00 - 16.00

Fernisering lørdag d. 17/9 kl. 11.30 i KFUM
hallen.

For 10 år i træk åbnes dørene i KFUM Hallen, 
Hasserisparken, for den populære kunstudstilling
Kunst i Hasseris.
Det sker lørdag den 17. september kl. 11.00 med
fernisering kl. 11.30. Her vil direktør for AKKC Nicolai
Holm stå for åbningstalen, og den kendte bassist og
modtager af Nordjysk Kulturpris 2019, Kenneth Dahl
Knudsen, vil bidrage med musikalsk underholdning.
60 kunstnere vil stå klar med deres værker i form af
såvel malerier og bronzeskulpturer som smykker og
havekunst, og de glæder sig til et stort rykind lørdag
og søndag.

Lørdag kl. 15.00 står saxofonisten Jakob Mygind for
sit traditionelle musikalske indslag, hvor han går en tur
i hallen og lader sin musik blive inspireret af de
udstillede kunstværker.

Søndag eftermiddag vil Katedralskolens Kammerkor
underholde.
I forbindelse med udstillingen vil der kunne ses en
række værker udstillet i forhallen, som en skoleklasse
fra Sønderbroskolen i Aalborg sammen med deres
kunstlærer, Lisbeth Elna Rasmussen, har stået for.

Klassens tema har været “Vi sætter spor”.

Kom og nyd kunstværkerne, få en snak med en kunstner
og slå evt. en handel af!
Kunst i Hasseris arrangeres af Aalborg Y’s Men’s Club
Budolfi, der holder til i Hasseris Kirke, og som får hjælp
fra en række frivillige.
Overskuddet fra arrangementet går ubeskåret til lokalt
børne- og ungdomsarbejde og til humanitære projekter
i ind- og udland.

Blandt udstillerne er Hasseris kirkes kirketjener,
billedkunstner og  maler Jesper Tølbøll Morgtensen. 

Jesper arbejder både med skulptur og maleri som
udtryksform, i arbejdet med skulpturen benytter han bl.
a. materialer som sten og bronze. Arbejdet med kunsten
er for Jesper et passioneret livsprojekt. Dette kommer
til udtryk igennem de farverige malerier, unikke bronze
-og stenskulpturer og ikke mindst de finurlige
bronzefigurer med et strejf af humor, som i nogle
tilfælde kan give stof til eftertanke.

Arrangør er Aalborg Y's Men's Club Budolfi
Kunst i Hasseris foregår i KFUM - hallen,
Hasserisparken, Under Lien 77 i Aalborg.

Læs mere på www.kunstihasseris.com
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6 Septebmer, oktober & november

"Arbejdet med børn bliver
aldrig kedeligt"
Artikelserie om de ansatte ved Hasseris kirke

Mød Lene Forup, som skaber masser af
musikalske oplevelser for børn i Hasseris
Kirke.

Siden den 1. august 2011 har jeg været ansat i
Hasseris kirke som børnemusikalsk
medarbejder. Det er indtil videre blevet til 12
skønne år med sang og musik sammen med
mange børn, forældre og bedsteforældre og ikke
mindst søde og dygtige kollegaer.
Mine primære arbejdsopgaver er babysalmesang 
og legestuesalmesang. Det er et skønt job at få
lov til at formidle vores salmesangskat til de
alleryngste. Arbejdet med børn bliver aldrig
kedeligt. De helt små sender de skønneste smil,
og man mærker tydeligt, hvordan
genkendelsens glæde ved at synge de samme
salmer igen og igen giver god mening.

Og det gælder også for de lidt større børn.
Jeg begyndte selv at synge som 10-årig i
børnekoret i Nr. Tranders kirke, og jeg fortsatte i
ungdomskor og voksenkor. Det var i
kirkekorsarbejdet at interessen for den klassiske
musik greb mig, og jeg endte med at uddanne
mig til klassisk sanger på konservatoriet, hvor
jeg blev færdig i år 2000.

I 2006 havde jeg mit første
babysalmesangshold. Jeg havde ikke forestillet
mig, at det kunne være noget for mig, men blev
fuldstændig grebet af det. Den ro og nærvær
med sanseoplevelser for de små var mere
givende, end jeg kunne have forestillet mig.
Udover det børnemusikalske arbejde i Hasseris
kirke er jeg også en del af
børnegudstjenesterne ”Kirke & kokkeri for
småfolk”. Til gudstjenesterne er det dejligt at se
så mange af de børn og forældre, jeg har haft på
musikholdene, da de var yngre.

I samarbejde med præsterne i kirken har jeg
minikonfirmander fra 3. klasserne på
Stolpedalsskolen og Gl. Hasseris skole. Efter 12
års ansættelse har jeg været her længe nok til at
genkende mange af minikonfirmanderne fra
babysalmesang.
Sidst, men ikke mindst er jeg med til at
arrangere krybbespillet den 24. december.
På grund af covid19 har vi desværre måttet
aflyse de sidste par år, men nu ser vi frem til
endelig igen at kunne fremføre den fantastiske
fortælling om Jesu fødsel.
Jeg er mest i Hasseris kirke på hverdage, så
derfor møder man mig ikke til søndagens
gudstjenester. Der er jeg i stedet kirkesanger i
Ferslev, Dall og Volsted kirker.

Lene Forup
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KIRKEBLADET 7

Babysalmesang
Babysalmesang starter med nye hold
d. 6/9  kl. 9.30 og kl. 11.00 - 11.45.

For børn i alderen ca. 3-8 måneder. Vi begynder i
kirken og bagefter er der kaffe, te og brød og
mulighed for hygge med de andre børn og forældre.
Babysalmesang er en intens og positiv oplevelse for
de mindste børn og deres forældre i kirken. Barnets
sanser og opmærksomhed stimuleres gennem sang,
dans og leg.
Vi skaber en tryg atmosfære gennem genkendelige
rutiner  fra gang til gang.

Legestuesalmesang er for de lidt større børn i
alderen 1 - 2  1/2  år
Nyt hold starter d. 7/9 kl. 16.15 - 17.00

Kontakt Lene Forup Tlf: 40 13 24 80 eller e-
mail: bogu@hasseriskirke.dk

Kirke & kokkeri finder sted på onsdag
eftermiddage kl. 16.15 - 16.45.

For børn i førskolealderen.

Det er ikke til at vide, hvad der sker, når Hasseris
Kirke byder indenfor til gudstjeneste for børn og
deres familier.
Vi har smagt græshopper, redet på muldyr, hjulpet
Daniel med at vælte Goliat, hørt masser af historier
om Jesus, om dåb,  påske, høst og meget mere.
Har du og dit barn lyst til at synge, høre bibelhistorier,
bede Fadervor, og være sammen med  mange andre
børn og deres voksne?
Så kom og vær med!

Onsdag d. 28. september - Adam & Eva
Onsdag d. 26. oktober -Kain & Abel
Onsdag d. 23. november - Advent

Tilmelding ved:
Henriette Rosendal : hsr@km.dk

Kirke & kokkeri
for småfolk
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8 Septebmer, oktober & november

Koncerter i
efteråret i
Hasseris kirke
Søndag d. 11. september kl. 14.30
Hasseris Kirkes Trio & Vokalgruppe
Den Anden Kirkemusik version 3.0
Folk, Folklora, Jazz, Pop, Vise og anden
musik fra gruppens repertoire.
Fri entré

Torsdag d. 3. november kl. 19.30
Mariamusik, af Anders Öhrwall
Projektkoret Stella Nova med orkester
under ledelse af Søren Kollerup og Keld
Risgård Mortensen

Fri entré
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KIRKEBLADET 9

"Ro til tro"

"Ro til tro" er en kort aftengudstjeneste
for dig, der måske har en travl uge og har
brug for et lille åndehul.
Du vil blive mødt af et stemningsfuldt kirkerum,
hvor der er sagte musik 10 minutter før
gudstjenesten går i gang.
Her kan du nyde den fred, der sænker sig, når vi for
en stund ikke er optaget af arbejde og pligter eller
sidder med telefonen i hånden.

Efterfølgende er der mulighed for at nyde et glas
vin eller en sodavand i våbenhuset.

Datoer for efteråret alle dage kl. 19.30 - 20.00:

Tirsdag d. 6. september 
Tirsdag d. 11. oktober 
Tirsdag d. 15. november

Ved sognepræst Anne Sophie Bredmose Jacobsen

Sammen med kirkens Voksenkor,
Pigekor og organist

En hyggelig time i store sal i kælderen med
fællessang, lidt musik at lytte til og efterfølgende
søndagskaffe og kage.

Arrangementet forgår i kirkens store sal i
kælderen kl. 14.30 - 16.30.

Søndag d. 9/10
Søndag d. 13/11

Der er ingen tilmelding man møder bare op!

Kaffesang & kage
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HASSERISAFTEN EFTERÅR 2022

Professor emeritus i europæisk historie ved CBS. Rektor for Københavns Professionshøjskole

Uffe Østergaard
Onsdag d. 7. september
kl. 19.30 – ca. 21.30

Hvilket Europa efter Ukraine?
Med invasionen i Ukraine har Rusland
taget hård magt i brug i et Europa, der
troede, at krig på kontinentet var
overstået med 2. verdenskrig og den
kolde krig. Det har vi nu lært er forkert.
Hvad kommer krigen til at betyde for
europæisk politik og selvforståelse på
kort og længere sigt?

Uffe Østergård er professor emeritus i
europæisk historie ved CBS, med stort
forfatterskab om europæiske forhold,
senest har han skrevet en serie artikler i
det historiske tidsskrift Æra om Ukraine
og Østeuropa.

Stefan Hermann
Onsdag d. 26. oktober
kl. 19.30 – 21.30

"Engang gik man kold. I dag brænder
man ud. Hvor står kampen om
dannelsen i dag" ?
Stefan Hermann er rektor for
Københavns Professionshøjskole og
tidligere embedsmand i
Kulturministeriet og
Undervisningsministeriet samt
vicedirektør på ARKEN.
I 2000erne begyndt vi igen at tale om
dannelse i særligt gymnasieskolen. Og
de sidste 5-10 år har vi talt om det alle
steder. Dannelse som værn mod
konkurrencestatens kynisme, dannelse
som løsningen på den digitale lovløshed.
Sådan kunne man blive ved. Men måske
kæmpes der på forkerte slagmarker.
Måske bør vi se behovet for dannelse i
et bredere perspektiv. Som et svar på
vores tid. Men det forudsætter at vi
revurderer den almene dannelse, så
dannelse ikke er svaret på en kold tid,
men derimod også handler om
besindelse, om moderation og
selvbegrænsning i en tid, hvor man ikke
længere går kold, men smelter ned.
Hvor energikrise ikke har med kulde at
gøre, men med overophedning.    

Onsdag d. 16. november
kl. 19.30 – 21.30

”Kvindestemmer, kvinderoller og
kvindehistorier i den tidlige
kristendom”.
Kristendommen har på linje på med
andre religioner haft og har stadig
betydning for, hvordan vi opfatter
henholdsvis det at være kvinde og det at
være mand. Og for at kvinden i mange
tilfælde betragtes som det svage og
underlegne køn, der stadig i store dele af
verden ikke har retten til at bestemme
over eget liv. Går vi tilbage til dengang
det hele begyndte i kirkens tidlige
historie tegner der sig et billede af, at
kvinder havde langt større betydning for
tilblivelsen af kristendommen, end man
hidtil har ment.
Forfatter og sognepræst Marianne
Aagaard fortæller i foredraget ud fra den
nyeste forskning om kvindernes rolle og
betydning i den tidlige kristendom.

Marianne Aagaard

"Hasserisaften" er en række
foredrag der afholdes i løbet
af efteråret. Foredragene
afholdes i samarbejde med
Folkeuniversitetet og foregår
i Hasseris kirkes krypt.
Der er ingen entrè, men en
beskeden betaling for
servering.
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KIRKEBLADET 11

KONTAKTKLUB FOREDRAG

Lisbeth S Michelsen
Onsdag d. 7 september kl. 14.30

"De magiske øer, - mit land Færøerne"
Pastor emeritus Lisbeth Solmunde Michelsen, Aalborg,
voksede op i Klaksvig på Færøerne i en familie, der var
tilknyttet Brødremenigheden. Oldefaderen var medstifter af
menigheden, der havde sine oprindelige rødder i Skotland.
Siden Lisbeth Solmunde Michelsen blev teologisk kandidat i
1977 har hun holdt færøske gudstjenester og kirkelige
handlinger for færinger i Danmark. I 2015 gik hun på pension
for at være Con Amor Præst for færinger uden embede og
uden løn. Den færøske menighed i Nordjylland har fast
tilholdsted i Klosterkirken, annekskirken til Budolfi kirke.

Jesper Grønkjær
Onsdag d. 5. oktober kl. 14.30

"Smilets ambasadør"
Jesper Grønkjær, eventyrer, forfatter, tryllekunstner og
samfundsdebattør, har gjort det til sin mission at drage ud til
klodens fjerneste afkroge, for at vise, at smilet er det sprog vi
alle taler.

Han har en særlig evne til at få folk til at åbne sig op. Han
mødes med narkomaner, præster, politikere, kræftpatienter
og mange andre. Jesper balancerer skarpt mellem humor og
seriøsitet i sit møde med fremmede mennesker.
I 25 år har han rejst verden rundt og samlet personlige
beretninger. Han har besøgt indianere i Sydamerika,
tibetanske munke i Himalaya og kannibaler på Ny Guinea. Han
er nu optaget i ”Eventyrernes Klub” blandt nogle af de mest
legendariske globetrotter.
Foredraget er en blanding af smukke fotos, unikke tv-klip,
vanvittige historier. Men vigtigst af alt: der er så mange
budskaber, at hans ord og holdninger bliver hængene i
tankerne længe efter.

Jesper ved hvad der sker, når man møder verden med smil,
fremfor med skepsis. Han bliver kaldt Smilets Ambassadør og
når du har hørt hans foredrag, så vil du vide hvorfor!

Per Christiansen

Onsdag d. 2. november kl. 14.30
 
Per Christiansen (Solkongen), 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,
fynboen, 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.
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12 Septebmer, oktober & november

Alle helgen
søndag

Allehelgens dag
Søndag d. 6/11 kl. 10.00.
 
Det er den dag, hvor vi i kirken mindes vores
døde og er sammen om sorgen.
Gennem bønner, salmer og musik skaber vi et
særligt rum til at mindes og sørge.
Vi tænder lys og læser navne op på de der i det
forløbne år er gået bort.
Sammen mindes vi både dem vi selv har mistet,
og de mennesker vi gennem tiden har mistet og
stadig savner.

Syersker
efterlyses!

Af Liv Lund Poulsen

Efterlysning!
Luciakjole-syerske søges
Vi har drømme om at lave en fantastisk
julekoncert, og vi har en masse luciakjoler til
vores børnekor, men vi kunne også godt tænke
os nogle kjoler til pigekoret.
Vi har stof lliggende og mønster, vi mangler blot
nogle med tid og lyst til at sy.
Så hvis du kan hjælpe - også gerne bare med at
sy en eller to kjoler, må du meget gerne tage
kontakt til Liv.

Liv.lund.poulsen@gmail.com eller på telefon:
42202953
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KIRKEBLADET 13

Kommende
konfirmander
Fotograf Katarina Komselis

Konfirmation, konfirmationsforberedelse og
konfirmander.
Her ses et par glimt fra konfirmationen den 7. maj
2022, hvor den gamle 7C fra Gl. Hasseris Skole blev
konfirmeret. Vi var så heldige, at en konfirmandmor,
Katarina Komselis, tog de fineste billeder fra dagen,
som vi har fået lov at bruge.
Endelig kunne vi fejre konfirmanderne på den dag, der
var planlagt – det er jo et par år siden, vi har haft
mulighed for det…
Går du i 7. klasse på Stolpedalsskolen eller Gl.
Hasseris Skole? Overvejer du at blive konfirmeret?
Eller er du i tvivl, om du skal det? Så skal du endelig
komme forbi til  velkomstgudstjeneste i Hasseris
kirke.

Velkomstgudstjeneste.
Tirsdag den 30. august kl. 17.00 i Hasseris
Kirke. For 7. klasses elever fra Gl. Hasseris
Skole.

Tirsdag den 27. september kl. 17.00 i
Hasseris Kirke.For 7. klasses elever fra
Stolpedalsskolen.

Efter gudstjenesten vil vi fortælle jer en masse om,
hvad det mon vil sige at gå til
konfirmationsforberedelse? Skal man fx tro på alt, der
står i Bibelen? Hvorfor skal man gå til gudstjeneste?
Hvem var Jesus? Og Luther? Og hvis nu Gud
bestemmer alt, hvorfor er der så krig og
klimaforandringer? Vi har både tid til og rum for at
tale sammen om alt dette.
Ved velkomstgudstjenesten vil i blive informeret
omkring tilmelding til konfirmationen, der nu vil
foregå elektronisk.

På glædeligt gensyn fra alle præsterne ved Hasseris
Kirke!
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Kunstudstilling i Hasseris kirke

Billedkunstner Jytte Blennum
Fernisering søndag d. 4/9 kl. 11.30

Billedkunstner Jytte Blennum. Jeg bor her i Hasseris,
men kommer oprindeligt fra Frederikshavn. Jeg blev
lærer fra Hjørring Seminarium og har undervist i
næsten 40 år  bl.a. i musik, jeg var skolemusikleder i
mange år.

Siden 2oo6 har jeg været optaget af at male. Min
passion var og er stadig - blomster.
Jeg maler dem ikke, som de nøjagtigt ser ud, jeg laver
om på deres fysionomi fordi de inspirerer mig dertil.
Blomster giver mig tanker og skabertrang, det er vigtigt
for mig at lade fantasien være det væsentlige.

Jeg er født nær havet. Jeg har haft det i ørerne og i
øjnene min ganske barndom. Havet er derfor
tiltrækkende for mig - det ændrer sig ustandseligt - et
hav eller en fjord har personlighed, og er derfor
vanskeligt at male. Jeg gør, hvad jeg kan, mere kan man

ikke forvente.
Min maleteknik er meget pastost, det betyder at jeg
fortrinsvist lægger malingen på med malekniv. Penslen
er ikke valgt fra, den er blot ikke den dominerende. Der
males mest med oliefarver, som har en utrolig lang
tørretid. Det udfordrer min tålmodighed, men farverne
har mere dybde, synes jeg.

Jeg har udstillet adskillige gange på kunstgallerier i
Nordjylland, Himmerland og i Dragør.
Jeg glæder mig til at udstille i Hasseris kirke, tak til de
mennesker, som har gjort det muligt.

Alle er velkomne til ferniseringen, der vil foregå i
kirkens sal i kælderen.
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Fernisering i Hasseris kirke

Ninni Lodahl Gjessing
Fernisering af kunstudstilling i Hasseris kirke
Søndag d. 30. oktober kl. 11.30

Ninni Lodahl Gjessing
Billedkunstner og sognepræst ved Lindholm kirke

Ninni Lodahl Gjessing har sin private base i Ranum ved
Næsbydale i Vesthimmerland, hvor hun også fortsat
driver et galleri. Ninni Lodahl Gjessing er uddannet
teolog og virkede i 13 år som sognepræst i Ranum.

- Jeg havde ikke troet, at jeg igen skulle være
sognepræst. Men jeg kan mærke, at det er helt rigtigt
for mig nu, også fordi jeg i mellemtiden har fået en
livserfaring, der er nyttig i samtalerne med mennesker i
kirkeligt regi. Samtidig lader jobbet sig forene med mit
virke som maler. Jeg har fri om mandagen, og da maler
jeg, siger hun.

Uddannelse:
Kunsthistoriske studier ved Århus Universitet
Kunstskole i klassisk tegning og modellering
Debuteret på KS, Kunstnernes Sommerudstilling i
Tistrup, 2003.
Ninni Lohdal Gjessing har modtaget Dronning Ingrids
romerske Legat med ophold på Det danske Akademi i
Rom. Hun har udtillet på kunstudstillinger over hele
landet samt deltaget i Kunstmesserne Art Copenhagen
og Art Herning
Hun har senest gjort studieophold i Amsterdam, 2018
og Japan, 2019

Maleriet handler om det abstraktes møde med det
figurative. Først lægges en abstrakt bund af farveklang
og penslens bevægelse, derefter males selve motivet.
Portrættet er mit foretrukne motiv, men også
bevægelsen, dansen og balletten er vigtige.
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16 Septebmer, oktober & november

 KFUM spejderne fra
KNUDEN

Af Lisbeth Bitsch Vingborg, medlem af menighedsrådet, Hasseris kirke

”Det bedste er fællesskabet…
"Det bedste er at vi hygger os”…

Hvad laver man, når man går til spejder hos ”
Knuden” i Hasseris?
Jeg besøgte dem en dejlig solskins onsdag i juni
måned på Lilletoften i Hasseris. Her var samlet en
god flok børn og unge til et almindeligt
spejdermøde.
Børn fra 4.-5. kl. sku arbejde med temaet: ”
Sommerlejr for en aften”. Her sku læres at sætte
flag med flagknob. Hvor står man, når solen er ved
at stå op eller gå ned, hvad synger man omkring
flaget, jo, der er mange ting at lære, før man bliver
klar til en lejr. Marius og Viktor går på Gl. Hasseris
skole. De følges ad til spejder sammen med to
andre drenge fra deres klasse. De er helt enige om,
at det bedste ved at være spejder er, at man får
venner, at man laver mad over bål og får slik, og at
man lærer noget. I aften udfordres de af knob bl.a.
8-tals besnøringer, så de kan blive skrappe til at f.
eks. at lave et spisebord, når de skal på sommerlejr.

Et andet sted på det grønne område er en gruppe
spejdere i gang med at lære om førstehjælp.
Pludselig ser jeg en ung fyr ligge med en kniv i
håndleddet. Der er ret meget blod (ligner

tilfældigvis mest ketchup). En fyr dejser om og
gruppen af kammerater diskuterer, hvordan han
skal ligge, mens de venter på hjælp til at få kniven
ud – heldigvis er den kun af plastik – og de lærer at
ringe efter hjælp. Godt at være klar, når man skal
på lejr, lave mad over bål og bruge dolk og økse i 9
dages sommerlejr. Johan på 14, som er med til at
lære om førstehjælp, har været spejder i 7 år. Han
udbryder straks, at han er med på grund af
fællesskabet, da jeg spørger, hvorfor han bliver ved
med at være med.

I år er noget helt særligt, da der sidst i juli afholdes
Landslejr: Spejdernes lejr v. Roskilde. Her ventes
40.000 spejdere fra hele verden. Lejren arrangeres
i fællesskab af 5 danske spejderkorps. Formålet er
at gøre børn og unge beredt til livet gennem
fællesskab, friluftsliv og udfordringer.
Fra Knuden deltager i alt 33: 6 ledere, 10 spejdere
og 17 rovere.
 
Hos Knuden har man et godt fællesskab både
blandt børn og ledere.
Ida Damm Andreasen fortæller, at hun har været
spejder, siden hun var 10 mdr. gammel. Det kan hun
slet ikke undvære. Som ung voksen får man selv en
masse givet. Ved at være leder for børn og unge....

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

Layout #11880: Emma 19 -- Hasseris Kirke                Sheet 16/20                Generated:  2022-08-15  08:16:27 UTC



KIRKEBLADET 17

KFUM spejderne

Af Lisbeth Bitsch Vingborg

...ser man dem udvikle sig. ”Vi giver dem lov til at
prøve en masse ting af, så de selv får erfaringer
med videre”. Fx fik de mindste børn for nylig penge
i hænderne og skulle ud at handle ind. ”Forældre
kommer og fortæller os, hvor meget deres børn
udvikler sig ved at gå til spejder”
Det er vi jo så glade for at høre, siger Ida.

I øvrigt er det at gå til spejder en billig
fritidsaktivitet – kun 700 kr. om året – for både at
hygge sig, ha´ det sjovt, få brændte popcorn og
lære noget.
Hos Knuden er det vigtigt, at man kan rumme
forskellige børn. Fx har nogle ledere været afsted
på kursus for ”Børn med specielle behov”. Vi vil
gerne være et sted med et fælleskab, hvor der er
plads til, at vi ikke er ens, fortæller Ida.
 
Ud over Ida er der en del andre ledere denne
onsdag aften. Jeg hilser bl.a. også på Rikke. Rikke
startede som 5 årig og har været spejder i 21 år. ”
Jeg kan li’ at være spejder, fordi vi bl.a. lærer
gennem leg. Vi har det sjovt med det, vi laver.
Børnene bliver glade af at gå til spejder”

Fra 0. klasse og opefter bliver man så bæver, ulv,
junior, senior og rover.
Som bæver tager man fx små superheltemærker til

sin spejderskjorte. Det handler egentlig overordnet
set om social træning og at ha det sjovt men også
at være en god kammerat. I spejdernes værdier
ligger også de kristne værdier, og KFUM spejderne
hører til Folkekirken. Ida giver udtryk for, hvor
vigtigt det er for troppen at vise de kristne værdier
i praksis. En lille gruppe spejdere har for nylig også
været i Hasseris kirke og overnatte! Det var en del
af et mærke, de skule tage. De havde også en snak
med præsten Anne Sofie, og var med til at
forberede en bøn til en gudstjeneste.

Ida nævnte også, at når en spejder konfirmeres,
kommer man fra Knuden med deres fane og står
uden for kirken som en kæmpe hilsen til
konfirmanden.
At være rover i Knuden er et ungt voksent socialt
fællesskab. Der er 40 af slagsen; man mødes ca. 15
hver gang. Det bliver jævnligt til sjove skøre
anderledes aktiviteter, man har lyst at prøve af.
Har du lyst eller kender du nogen, der kunne være
interesseret, oplyser Ida Damm Andreasen, at de
bare kan komme at prøve og være med.

Jeg har mødt en gruppe af unge entusiastiske
voksne, der gør et kæmpe stykke arbejde for børn
og unge her i vores sogn. Det sætter spor i
børnenes tilværelse at være spejder.
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FDF’erne i Hasseris

Mød andre unge og få nye venner i FDF Vi laver spændende udfordringer og tager på eventyr

Hils på FDF’erne i Hasseris.
 
I Hasseris er vi en lille flok drenge og
piger mellem 7 og 14 år, som har det
supersjovt hver tirsdag kl. 17.30 til
19.00.

Når man er FDF’er, så er vi udendørs så
meget som muligt. Heldigvis bor vi i et
virkeligt fedt område, med masser af
natur, træer, som man kan klatre i, og
Kridtgraven som vi sejler på, når vi
bygger tømmerflåde.
Når vejret er dårligt, har vi også en
lækker bålhytte og et stort hus, hvor vi
kan være kreative med en dolk og andre
værktøjer, som vi lærer at bruge.
 
Hos os kan alle være med uanset alder
eller baggrund! Vi går ikke så meget op i
konkurrence, men vil hellere være gode
kammerater og lave en masse sjove ting
i fællesskab. Vi koger
brændenældesuppe, laver snobrød over
bål, hvor vi selv finder pinde i skoven, og
snitter snobrødspindene, og sejler med
tømmerflåder.

Vi leger meget, og alle er velkomne til at
komme med forslag til, hvad vi skal lege,
vi klatrer op på vores tagterrasse, hvor
vi kan se helt ned til fjorden, byen og
meget mere.

Når vi skal på ture, så planlægger vi det
sammen, eksempelvis en vandretur til
Egholm, hvor vi skal finde trolden Pil
Tusindtunge. Undervejs kigger vi også
efter insekthoteller, planter og dyr.

De voksne, Poul, Simon og Anna er med
i det hele, også forældre er nogle gange
med, når de er inviterede af børnene, til
fællesarrangementerne, f.eks. til
juletræssalg, pebernødde-bagning og
Skt. Hans Bål.

Om FDF

FDF er en folkekirkelig børne- og
ungdomsorganisation med ca. 25.000
medlemmer på landsplan.

Der er ca. 350 FDF afdelinger i hele
landet og 8 i Aalborg området. Nogle
kalder os spejdere (det er helt OK) –
men vi er FDF’ere.
 
FDF Hasseris holder til på
Johannesmindevej 45
– ved Annebergstien og 100 meter fra
Kridtgraven og rugbyklubben.

Kontakt os ved at tage fat i kredsleder
 Poul Sørensen
e-mail: poul.private@stofanet.dk
telefonnr.:  2923 7783.

Man kan læse mere om os på
www.FDF.dk.
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KIRKEBLADET 19

Gudstjenester i Hasseris kirke

September
Lørdag den 3. september
kl. 11.00: Dåbsgudstjeneste*
Anne Sophie Bredmose
Jakobsen
 
Søndag den 4. september
12. s. e. trinitatis
Matt. 12,31-42
Kl. 10.00: Højmesse
Anne Sophie Bredmose
Jakobsen
 
Tirsdag den 6. september
kl. 19.30: Ro til tro
Anne Sophie Bredmose
Jakobsen
 
Søndag den 11. september
13. s. e. trinitatis
Matt. 20,20-28
Kl. 10.00: Højmesse
Henriette Rosendal

Søndag den 18. september
14. s. e. trinitatis -
HØSTGUDSTJENESTE
Joh. 5,1-15
Kl. 10.00: Højmesse
Johanne Stage
 
Søndag den 25. september
15. s. e. trinitatis
Luk. 10,38-42
Kl. 10.00: Højmesse
Johanne Stage
 
Onsdag den 28. september
Kl. 16.15: Kirke & kokkeri for
småfolk
Henriette Rosendal

Oktober
Søndag den 2. oktober
16. s. e. trinitatis
Joh. 11,19-45
Kl. 10.00: Højmesse
Lisbeth Solmunde Michelsen
 
Lørdag den 8. oktober
Kl. 11.00: Dåbsgudstjeneste*
Anne Sophie B Jakobsen

Søndag den 9. oktober
17. s. e. trinitatis
Mark. 2,14-22
Kl. 10.00: Højmesse
Anne Sophie Bredmose
Jakobsen
 
Tirsdag den 11. oktober
kl. 19.30: Ro til tro
Anne Sophie B Jakobsen
 
Søndag den 16. oktober
18. s. e. trinitatis
Joh. 15,1-11
Kl. 10.00: Højmesse
Henriette Rosendal
 
Søndag den 23. oktober
19. s. e. trinitatis
Joh. 1,35-51
Kl. 10.00: Højmesse
Lisbeth Solmunde Michelsen
 
Onsdag den 26. oktober 
Kl. 16.15: Kirke & kokkeri for
småfolk
Henriette Rosendal

Søndag den 30. oktober
20. s. e. trinitatis
Matt. 21,28-44
Kl. 10.00: Højmesse
Anne Sophie Bredmose
Jakobsen

November
Lørdag den 5. november
Kl. 11.00: Dåbsgudstjeneste*
Henriette Rosendal
 
Søndag den 6. november
Alle helgens dag
Matt. 5,13-16 eller 5,1-12
Kl. 10.00: Højmesse
Henriette Rosendal
 
Søndag den 13. november
22. s. e. trinitatis
Matt. 18,1-14
Kl. 10.00: Højmesse
Lisbeth Solmunde Michelsen
 
Tirsdag den 15. november
kl. 19.30: Ro til tro
Anne Sophie Bredmose
Jakobsen
 
Søndag den 20. november
Sidste s. i kirkeåret
Matt. 11,25-30
Kl. 10.00: Højmesse
Anne Sophie Bredmose
Jakobsen

Onsdag den 23. november 
Kl. 16.15: Kirke & kokkeri for
småfolk
Henriette Rosendal
 
Søndag den 27. november
1. s. i advent
Matt. 21,1-9
Kl. 10.00: Højmesse
Johanne Stage

*) Dåbsgudstjeneste såfremt
der er tilmeldt dåb.
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20 Septebmer, oktober & november

KIRKEDATA

Vil du gerne synge i kor?
Hasseris Kirkes Pigekor
Har du lyst til at synge 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?
Vi øver hver torsdag kl. 17.00 - 19.00 i Hasseris kirke.
Det er et kor for alle piger og unge kvinder mellem 12
og 26 år, der har lyst til at have et arbejde, hvor du
synger, får et stærkt fællesskab og musikalsk
uddannelse.

Kontakt Liv Lund Poulsen på tlf. 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 & 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 onsdage kl. 15.15 - 16.30.
Kontakt Peter Lindhart Toft tlf. 61 65 63 33 /
peterlindharttoft@gmail.com

Voksenkoret øver torsdage kl. 16.30 - 18.00.
Kontakt Peter Lindhart Toft tlf. 61 65 63 33

Kirkebil
Kirkebilsordningen er for
gangbesværede der gerne
vil i kirke.
Tilbuddet gælder for
sognets beboere til
gudstjenester og øvrige
arrangementer.
Kontakt kirkekontoret
senest dagen inden
arrangementet, og senest
fredagen før Højmessen.

Kontakt kirkekontoret på
tlf. 96 34 65 00

"Kom og syng med"
"Kom og syng med"  foregår i kirkens lille sal, hvor man over
en hyggelig kop kaffe og kage, har mulighed for at synge
med på sange, primært fra højskolesangbogen.
Ind i mellem disse sange krydres der med musikalske
indslag fra den faste akkompagnetør Bente Frendrup.

Datoer i efteråret:
Onsdag d. 21/9 kl. 14.00 - 16.00
Onsdag d. 26/10 kl. 14.00 - 16.00
Onsdag d. 16/11 kl. 14.00 - 16.00

Alle er velkomne!

Programlægger og kontaktperson:
Solveig Asmussen tlf. 98 79 00 11

Kontaktklubben holder møde
i salen i kirken den første
onsdag i måneden fra kl.
14.30 - 16.30
Se efterårsprogram inde i
bladet.

Alle er velkomne!

Yderligere information ved
Mie Holmsberg
tlf. 98 18 24 02

Kontaktklub
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