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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 34. Deadline for tekst/fotos
er onsdag den 3. august 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: Søren Ohlsen
Tlf 20 88 61 79. 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
 
Organist Marianne Haldrup
Tlf: 40 84 56 44
E-mail: maha@hasseriskirke.dk
 
Organist Peter Lindhardt Toft
Tlf. 61 65 63 33. E-mail:
peterlindhardttoft@gmail.com
 
Kirketjenere:
Jesper Tølbøll Mortensen 
Tlf. 40 11 33 37

Susanne Andersen
Tlf. 41 18 06 61

Marianne Stig Nielsen
Tlf. 30 55 81 58
Fælles Email: kirketjener@hasseriskirke.dk
 
Menighedsrådets formand 
Gert Husum. 
Tlf. 41 11 18 32.
Email: gert@husum.email

Kirkens hjemmeside:
www.hasseriskirke.dk

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

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

"30 minutter, præcis så
lang tid tager det for
mig at få spist min
morgenmad, og det
passer lige med at jeg
kan høre dagens afsnit
af podcasten Genstart."

..30 minutter, - præcis så
lang tid tager det for mig
at få spist min morgenmad 
og det passer lige med at jeg
kan høre dagens afsnit af
podcasten Genstart som DR
udgiver. Det er en podcast der
hver dag tager et aktuelt
emne op. Her interviewer
værten Anna Ingrisch en
enkelt gæst, der har særlig
forstand på området.
25. marts, som i skrivende
stund ikke er mere end knap
to uger siden, handlede
dagens afsnit om nutidens
unge og den
præstationskultur som
præger deres generation. Min
umiddelbare tanke da jeg
læste titlen ”De unge
menneskers lidelser” var, at
der ikke var tale om en af de
helt store sensationelle
nyheder. Tværtimod. Det er
ikke første gang vi hører om,
at der aldrig har været så
mange unge der er stressede
og ensomme.

Nok er det ikke en nyhed for
mange af os, at de unge er
pressede, men det er et
aktuelt emne at tage op,
netop i denne tid hvor vi for
nogle uger siden havde nogle
festlige weekender med
konfirmationsgudstjenester
her i Hasseris kirke.
Netop konfirmationen tales

der også om i podcasten. For
gæsten Stefan Hermann, der
er rektor på Københavns
professionsskole, påpeger at
der er sket noget
bemærkelsesværdigt når det
kommer til de taler der bliver
holdt til de efterfølgende
konfirmationsfester. For hvor
disse taler engang handlede
om konfirmationen, om hvad
det vil sige at bekræfte sin
dåb, så handler talen i dag om
Ida der nu er blevet
konfirmeret.
Fokus er flyttet fra
konfirmationen til
konfirmanden. Både far og
onkel Bent bruger adskillige
minutter på at fortælle, hvor
unik Ida er fordi hun både er
god i skolen og dygtig til at
spille klaver.

De fleste af os er glade for at
få ros. Det er dejligt at få af
vide, at man er dygtig til
noget specielt. Men hvad der
bliver sagt i talerne står på sin
vis i kontrast til hvad der
netop bliver fortalt de unge
under selve
konfirmationsgudstjenesten.
For her bekræfter
konfirmanden sin dåb, og i
den kristne dåb får vi netop af
vide, at vi er elsket for det
hele menneske vi er. Her
fremhæves det ikke hvad vi er
særligt gode til, men i stedet

hvad der er hele dåbens
kerne: den betingelsesløse
kærlighed som Gud har til
dåbsbarnet.
Der er selvfølgelig ingen tvivl
om, at en forælders kærlighed
til sit barn er nøjagtig lige så
betingelsesløs. Men det kan
nutidens unge ikke få af vide
for mange gange.

For som Stefan Hermann
giver udtryk for i podcasten,
hvis vi kun fremhæver det,
som konfirmanden er god til,
det der gør vedkommende
unik, så bliver den sti han eller
hun går på hurtigt meget
smal. Og så er det meget,
meget nemt at komme til at
træde ved siden af, og få en
følelse af at have fejlet.

Sogne og sygehuspræst
Johanne Rom Stage
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4 Juni, juli & august

"Det er med stort
vemod jeg er rejst fra

Hasseris"
Af sognepræst Mikael Byrial Jensen

Farvel til Hasseris
 
Kære alle i Hasseris Sogn og Kirke.
Det er med stort vemod, jeg er rejst fra Hasseris,
selv om jeg er glad for min nye stilling i Skt.
Johannes Kirke i Aarhus. De sidste 11 år har jeg
været præst i Hasseris kirke, først på trekvart tid
samt en fjerdedel på sygehuset, derefter på fuld
tid i sognet. De sidste fem år har min familie og
jeg boet på Følvænget, hvilket vi har været meget
glade for. I de forgangne 11 år har vi delt utallige
oplevelser i og omkring Hasseris Kirke, og det har
været et stort privilegium.

Da jeg kom hertil, var det fra mindre kirker og
menigheder med færre ansatte. Hvis der er noget,
jeg har lært i Hasseris, og det er der i høj grad, er
det at samarbejde med så mange, dejlige og
forskelligartede mennesker omkring det kirkelige
liv i sognet. Det har, forstået i ordets bedste
betydning, været en udfordring og en rigdom,
som jeg har nydt i fulde drag. Det vil jeg gerne
sige tak for. Med andre ord er det ikke kun med
vemod, men også stor taknemmelighed, jeg har
sagt farvel til Hasseris.

Andre har sagt det før; men jeg bliver nødt til at
gentage det: Hasseris Kirke er noget særligt. Her
er et enestående kirkeligt liv, gode aktiviteter for
mennesker i alle aldre, centreret omkring kirkens

krumtap: Højmessen om søndagen. Ingen andre
steder har jeg oplevet så flot og velfungerende en
højmesse som her, og det skyldes to ting: den
trofaste menighed og den dygtige
medarbejderstab.

Allerede længe før jeg kom hertil, havde jeg hørt
om kirkens høje musikalske niveau, både det
klassiske og det rytmiske. Det er noget af det, jeg
har nydt mest ved at være her. Det har dog langt
fra kun været på det musikalske område, at
kvaliteten har været høj. Det har den over hele
linjen, lige fra præstekolleger, kirketjenere,
kordegne og daglig leder til de kvalificerede
menighedsråd, jeg har samarbejdet med gennem
årene. Ofte under en gudstjeneste eller kirkelig
handling har jeg måttet knibe mig selv i armen og
spørge: Kan noget virkelig være så godt? Er jeg
virkelig en del af det? Det har været en stor glæde,
som jeg vil tage med mig fremover.

Én ting er imidlertid fagligheden, en anden
menneskeligheden. Her kunne man måske tro, at
al den dygtighed ville stige folk til hovedet. Det har
dog ikke været tilfældet. Det har været en
fornøjelse for mig at arbejde sammen med både
ansatte og menighedsråd, såvel professionelt som
på slap line. Ved kalendermøder, fester og
udflugter, men også den helt uformelle kop kaffe
om formiddagen har vi hygget os indimellem
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KIRKEBLADET 5

opgaverne og haft det godt
sammen. Vi har vendt stort og
småt og løst udfordringerne i
fællesskab. Også de svære ting
har vi kunnet dele med
hinanden, når det var
nødvendigt. Stor tak for dét.

Nu er det skønt, når præster,
øvrige kirkeligt ansatte og
menighedsråd samarbejder godt.
Det tror jeg ikke, man kan
overdrive betydningen af, heller
ikke for de øvrige, der kommer i
kirken. Alligevel er vi ansatte og
menighedsmedlemmer her jo af
en grund, der er større end os
selv og vores indbyrdes forhold:
at forkynde evangeliet og være
kirke med hele menigheden.
Menigheden, der bærer det hele,
kan andre steder være svær at få
øje på; men sådan er det ikke i
Hasseris. Her er liv, frivillige og
deltagere til alt, man som præst
kunne drømme om, så man ikke
har skullet bekymre sig om,
hvorvidt der nu ville komme
nogen til det, man gerne ville
starte op. Det gør der, fordi der
er en levende og engageret
menighed, som tager del og
bakker op. Det gælder lige fra
Hasseris-aftener, bibel- og
studiekredse til dåbsfamilier,
minikonfirmander og
konfirmander.

I Hasseris ved man godt, hvor
kirken ligger, og at det er vores
kirke. Det har været en stor
glæde for mig at opleve, og jeg
har sat pris på det, hver enkelt er
kommet med og har bragt ind i
kirkens fællesskab.

Som I forhåbentlig kan læse ud
af dette, har jeg været glad for at
være her. Det var derfor også
træls, at min kones og min
flytning her fra sognet blev så
abrupt. Mange nåede dårligt nok
at høre om det, inden vi var
flyttet. Af forskellige årsager
trak ansættelsesproceduren ud,
og da man ikke må sige noget
om ens nye stilling før,
ministeriets udnævnelse
foreligger, gik det hele pludselig
stærkt til sidst.

Her vil jeg imidlertid rette en
stor tak til menighedsråd og
personale, fordi det var muligt at
holde det fine
afskedsarrangement, som fandt

sted søndag den 3. april. Også
mange tak til alle, der har ringet,
skrevet eller på anden måde
sagt farvel. Det har varmet og
glædet helt ind i hjertet.

Tak for 11 gode år her i Hasseris.
Tak til hver enkelt af jer, som
tilsammen udgør Hasseris Kirke.
Jeg vil slutte med at ønske jer
alle Guds velsignelse og alt godt
fremover.
Jeg savner jer allerede. Tak.

Farvel og tak til
sognepræst Mikael
Byrial Jensen
Efter mere end 11 år som
sognepræst ved Hasseris Kirke
har Mikael Byrial Jensen fået en
ny stilling i Århus, og vi må nu
desværre sige farvel til ham.
Mikael har gennem årene glædet
os ved at give sine gudstjenester
et indhold og en form, som altid
fik mange fra menigheden til at
komme. I sit arbejde i kirkens
studiekredse har Mikael fået
præsenteret mange spændende
værker og sat dem ind i den
kristne ramme til stor glæde for
deltagerne.
Konfirmanderne har også altid
været glade for at blive
konfirmeret af Mikael. Han var i
stand til at skabe et godt
undervisningsmiljø, hvor
konfirmanderne var trygge ved
at deltage.

I menighedsrådet havde vi
megen glæde af Mikaels arbejde.
Både fagligt og socialt bidrog
han til arbejdet i rådet. Og som
med alt andet af Mikaels arbejde,
så kunne vi altid være sikker på,
at det, som han fremførte, var
velovervejet og gennemtænkt.
Vi fik ved en afskedsreception 3.
april sagt farvel til Mikael, og nu
er det så den nye menighed i
Århus, som får glæde af Mikaels
omhu, engagement og
spændende ideer. Mikael vil blive
savnet her i Hasseris kirke. Vi
siger tak for alle årene i Hasseris
og ønsker ham et stort tillykke
med den nye stilling.
  
Venlig hilsen
Formand for menighedsrådet
Gert Husum

Farvel og tak til
sognepræst

Mikael Byrial
Jensen fra

menighedsrådet
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En stor tak til Marianne Haldrup

En stor tak til Marianne Haldrup

Tekst af Tinne Serup Bertelsen

"Vores organist gennem de
sidste knap 18 år, Marianne
Haldrup går på pension.
Kære Marianne. Jeg er sikker på,
at jeg taler på hele menighedens
vegne, når jeg siger dig en
kæmpestor og varm tak for, at du
har lagt liv og sjæl i arbejdet i
Hasseris Kirke. Vi har lært dig at
kende som en meget dygtig
musiker, en lydhør medspiller i
gudstjenesten og et
imødekommende menneske i alle
sammenhænge.

Du har sat dit aftryk med dit
arbejde, og især har du sat aftryk
på alle de børn og unge, som du
har haft med at gøre i arbejdet
med kirkens kor. Du har stillet
krav til koristerne og lært dem, at
man skal gå til musikken med
alvor og ihærdighed, at man skal
arbejde samme for at få et kor til
at fungere, og at det, som I synger
om, er vigtigt i deres liv. Du har
sørget for the og kiks til dem,
inviteret dem hjem til hyggeaften

og kommet med blomster til dem
på mærkedage. Det er vist mere,
end der stod i din
arbejdsbeskrivelse, og det vidner
om din store omsorg for dem.

Vi kommer til at savne dine lette
og energiske trin som et muntert
indslag i gudstjenesten:
"Trip-trip-trip" ned ad trappen fra
pulpituret,
"trip-trip-trip" op ad kirkegulvet
til flygelet og "trip-trip-trip
" tilbage til orgelet igen.

Vi kommer til at savne din musik,
som fylder hele kirkerummet, som
afspejler de forskellige
stemninger, som kirken rummer,
som spænder fra klassiske værker
til julekalendermusik, og som
svinger videre i os, når vi går fra
kirken.
 Tak for al den musik, du har
beriget os med. Vi ønsker dig alt
godt i din pensionisttilværelse.

Søndag d. 14. august
Afskedsreception
Denne dag spiller
Marianne Haldrups
til sin  sidste
Højmesse i Hasseris
kirke.

I forbindelse med
Højmessen vil der
blive en lille
minikoncert og
efterfølgende
reception i kirkens
krypt, hvor der bliver
mulighed for at sige
ordentligt farvel og
tak til Marianne for
de mange gode år.
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KIRKEBLADET 7

Gudstjenester i Hasseris kirke

Mai
Søndag den 15. maj
4. s. e. påske
Joh. 8. 28-36
kl. 10.00: Højmesse
Johanne Stage
 
Tirsdag den 17. maj
kl. 19.30: Ro til tro
Anne Sophie Bredmose
Jakobsen
 
Søndag den 22. maj
5. s. e. påske
Joh. 17, 1-11
kl. 10.00: Højmesse
Henriette Rosendal
 
Torsdag den 26. maj 
Kristi Himmelfarts dag
Luk. 24. 46-53
kl. 10.00: Højmesse
Henriette Sørig Rosendal

Juni
Lørdag den 4. juni
Kl. 11.00: Dåbsgudstjeneste*
ved Johanne Stage
 
Søndag den 5. juni 
Pinsedag
Joh. 14, 15-21
Kl. 10.00: Højmesse
Johanne Stage
 
Mandag den 6. juni
2. Pinsedag
Joh. 6, 44-51
Kl. 10.00: Højmesse
Lisbeth Solmunde Michelsen
 
Søndag den 12. juni
 Trinitatis søndag
Matt. 28, 16-20
Kl. 10.00: Højmesse
Henriette Rosendal
 
Søndag den 19. juni
 1. s. e. trinitatis
Luk. 12, 13-21
Kl. 10.00: Højmesse
Lisbeth Solmunde Michelsen
 
Søndag den 26. juni
2. s. e. trinitatis
Luk. 14, 25-35
Kl. 10.00: Højmesse
Anne Sophie Bredmose
Jakobsen

Juli
Lørdag den 2. juli
Kl. 11.00: Dåbsgudstjeneste*
Henriette Rosendal
 
Søndag den 3. juli
3. s. e. trinitatis
Luk. 15, 11-32
Kl. 10.00: Højmesse
Henriette Rosendal
 
Søndag den 10. juli
 4. s. e. trinitatis
Matt. 5,43-48
Kl. 10.00: Højmesse
Johanne Stage
 
Søndag den 17. juli
 5. s. e. trinitatis
Matt. 16,13-26
Kl. 10.00: Højmesse
Lisbeth Solmunde Michelsen
 
Søndag den 24. juli
 6. s. e. trinitatis
Matt. 19, 16-26
Kl. 10.00: Højmesse
Lisbeth Solmunde Michelsen
 
Søndag den 31. juli
7. s. e. trinitatis
Matt. 10, 24-31
Kl. 10.00: Højmesse
Anne Sophie Bredmose
Jakobsen
 

August
Lørdag den 6. august
Kl. 11.00: Dåbsgudstjeneste*
Anne Sophie Bredmose
Jakobsen
 
Søndag den 7. august
 8. s. e. trinitatis
Matt. 7, 22-29
Kl. 10.00: Højmesse
Anne Sophie Bredmose
Jakobsen
 
 
Søndag den 14. august
9. s. e. trinitatis
Luk. 12,32-48 eller Luk 18,
1-8
Kl. 10.00: Højmesse
Henriette Rosendal
 
Søndag den 21. august
 10. s. e. trinitatis
Matt. 11, 16-24
Kl. 10.00: Højmesse
Henriette Rosendal
 
Søndag den 28. august
 11. s. e. trinitatis
Luk. 7, 36-50
Kl. 10.00: Højmesse
Anne Sophie Bredmose
Jakobsen

*) Dåbsgudstjeneste kun ved
tilmeldte dåb.
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8 Juni, juli & august

Mariagerfjord
Kammerkor 
Tirsdag d. 24. maj kl. 19.30

Kom og lyt når Mariagerfjord Kammerkor og
Hobro Kammerorkester besøger Hasseris
kirke.
På programmet er der bl.a. Schuberts meget
smukke ”Deutsche Messe”.

Koret ledes af dirigent Anders Olesen og
orkestret af Morten Lønborg Friis, der til
daglig er leder af Rebild Kulturskole.
Korets repertoire strækker sig fra
renæssancemusik af Palestrina over nogle
af de store barokværker, f.eks Händels
Messias, til den danske romantiks sange og
nutidige værker.
Orkestret spiller lettere klassisk musik, og
har tidligere bl.a. lavet en række
kirkekoncerter og været på flere
orkesterrejser til udlandet.
Fri entré!

Sommerudflugt
med
Kontaktklubben
Onsdag d. 1. juni kl. 11.00 - 18.00
Bussen afgår kl. 11.00 fra Hasseris kirke.
Første stop på turen er Kornets Hus ved Hjørring,
hvor der indledes med lækker brunch, inklusive kaffe,
kage og drikkevarer.
Alt er baseret på lokale økologiske råvarer.
Efterfølgende er der rundvisning i Kornets Hus.
Herefter går turen til Herregården Odden, hvor der er
rundvisning med omdrejningspunkt om J.F. Willumsen 
samlingen.
Ud over den unikke samling er den over 600 år gamle
borg i sig selv en oplevelse, og den udgør den
smukkeste ramme omkring samlingen.
Der afsluttes med kaffe og kage i en af Herregårdens
bygninger.
Vi forventer at være tilbage ved kirken kl. 18.00
   
Prisen for udflugten er kr. 315,- for eventuelle ledige
pladser, kontakt kirkekontoret
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KIRKEBLADET 9

Klaver soiré

Mandag d. 6 juni kl. 16.00

Kom og hør to af musikskolens mest
talentfulde studerende spille værker af de
kendte klassiske komponister:

J. S. Bach -W. A. Mozart - F. Chopin -
S. Rachmaninov mfl.

Musikere:
Miriam Cherry og Andrej Popovski, klaver.

Fri entré!

Jan Harbech
Kvartet
Onsdag d. 17. august kl. 19.30

HASSERIS KIRKE
Åbningskoncert af Den Blå Festival
Jan Harbech Kvartet
Entré kr. 100,-
 
 
Jan Harbeck Quartet spiller moderne
akustisk jazz med et varmt, udtryksfuldt og
imødekommende udtryk.
Det er musikere af højeste kaliber der spiller
numre fra standardrepertoiret og egne
kompositioner.

Jan Harbeck Quartet består af musikerne:
Jan Harbeck, Henrik Gunde, Eske
Nørrelykke & Anders Holm.
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"Hasseris Kirke er
som et ekstra hjem"
Artikelserie om de ansatte bag Hasseris kirke

Jeg har efterhånden haft min gang i Hasseris
Kirke i mange, mange år. Jeg startede med at
synge i kirkens kor i februar 2004, da jeg var
ni år gammel, og på det tidspunkt var der kun
et kor, men efter at Marianne Haldrup kom til
cirka et år senere, blev der lavet et børnekor
og et ungdomskor. Så derfra er det gået slag i
slag for mig. Først sang jeg i børnekoret, så
ungdomskoret, så i vokalgruppen og nu er jeg
også korleder for kirkens pigekor og børnekor,
og nu er jeg faktisk endt med også at
undervise konfirmander fra Gammel Hasseris
Skole i bl.a. salmesang, og jeg kan da også
finde på at lege organist, når det hele brænder
på!
Der er ikke noget at sige til, at kirken altid har
føltes lidt som et ekstra hjem for mig, for det
er her, jeg startede min musikalske rejse, og
det var her, hvor jeg blev uddannet i, hvordan
man er en dygtig korsanger samt fik
inspiration til den uddannelse, som jeg endte
med at blive kandidat i. I Hasseris Kirke har jeg
altid mødt opbakning til mine drømme fra
mine kollegaer, også selvom jeg blot var et
barn, da drømmene først opstod. Især
Marianne Haldrup og Mogens Jensen har
passet på mig, fortalt om realiteterne ved at
musikerliv og at det ikke altid er nemt, men de
har samtidig været støttende og vist mig, hvor
dejligt det er at have musik omkring sig i en
stor del af hverdagen.

Jeg er uddannet fra Det Jyske
Musikkonservatorium i Musikkens Hus i
rytmisk sang og korledelse. Jeg blev færdig i
sommeren 2020, og det var selvfølgelig ikke
det mest optimale tidspunkt at blive kandidat i
noget, der kræver, at folk står tæt sammen og
synger, så jeg blev kandidat alene, derhjemme
i min stue foran computeren med et glas
champagne i hånden og hyggestrømper på
fødderne. Men jeg har taget revanche siden,
og nu er jeg korleder for 11 kor rundt omkring i
Aalborg. Både skolekor, gospelkor, kirkekor,
kvindekor og et semi-professionelt kor, som er
et af Nordjyllands dygtigste kor.

Selvom mit arbejde i Hasseris Kirke er
tidskrævende, fantastisk og skønt, så er det
blot en ud af ni arbejdspladser, jeg har, og de
er spredt ud over hele Aalborg, så jeg er
meget glad for min elcykel, og det er altid et
logistisk problem, når den er punkteret.
Senest er jeg begyndt at stå for fællessang på
KUNSTEN, hvor jeg også bruger lidt af det
musik, jeg stifter bekendtskab med i kirken.
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KIRKEBLADET 11

" Noget, der stadig
forundrer mig, er,
at jeg altid vender
tilbage til Hasseris
Kirke"   Liv Lund Poulsen

Noget, der stadig forundrer mig, er, at jeg
altid vender tilbage til Hasseris Kirke, og jeg
ved, at når jeg har brug for sparring, en god
snak, en kop stærk kirkekaffe eller et kram,
så kan jeg komme til mine kollegaer i kirken.
Der er en helt særlig åbenhed, som jeg
holder meget af, og det er det sted, hvor jeg
altid har kunnet være mig selv - uden
forbehold. Men det er selvfølgelig ikke kun
mine kollegaer, der gør kirken til et trygt
sted. Vi er jo privilegerede i kirken ved at
have en trofast, ærlig og kærlig menighed,
som altid står klar med roser og vise ord
efter højmesser, koncert mm.

En oplevelse, der altid vil være i mit hjerte,
var, da jeg i vinteren 2022 skulle vikariere
for vores organister grundet covid-19, og jeg
havde fået at vide to timer før højmessen, at
jeg skulle være organist, hvis jeg ville, og jeg
sagde ja velvidende, at det kunne blive en
rigtig spændende oplevelse. Det var første
gang i lang tid, at jeg havde nerver på inden
en højmesse, for det kunne meget vel gå
galt .. tit.

Men der skete noget fantastisk denne
formiddag, for jeg tænkte på, at uanset om
jeg spillede forkert eller rigtigt, så har vi en
menighed, der synger højt og flot med på
salmerne, så det skulle nok gå alt sammen,
hvis jeg lige kom til at ramme en forkert
tangent, hvilket resulterede i, at hele
formiddagens højmesse gled afsted uden en
eneste forkert tone. Dette skete kun, fordi
jeg følte mig tryg, og jeg vidste, at jeg ville
blive grebet - og det er en helt særlig
følelse.

Hasseris Kirke er stedet, hvor jeg voksede
op, fandt mit ståsted og begyndte at stole
på mine egne evner og drømme.

Hasseris Kirke er som mit andet hjem.

Sangerinde og korleder ved Hasseris kirke
Liv Lund Poulsen

Portrætfoto: Lucas Peter Elstrøm Bunk
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Tekst af Kirstine Knudsen Projektmedarbejder ved  Kirken Korshær  

Bliv en del af "Fællesskabet"

Bliv frivillig hjælper

Har du lyst til at skabe liv, bidrage med nærvær
og opstarte kreative aktiviteter- og er du klar på
at udføre forskellig artede opgaver sammen med
andre frivillige og mennesker i socialt udsatte
positioner?

I Kirkens Korshærs "Fællesskabet", kan deltagerne
udforske og (gen)opdage kompetencer sammen
med dygtige både lønnede og frivillige
medarbejdere – og du kan være med.
Hos Kirkens Korshær Aalborg kan du være frivillig
på mange forskellige måder. Vi har
arbejdsfællesskaber på Restrup Kærvej (mod
Nibe) og i Søndergade i Aalborg med forskellige
målgrupper.

I "Fællesskabet" er vi sammen om det hele, i det
omfang den enkelte kan bidrage med. Vi tilbyder et
arbejdsfællesskab og rammerne for de frivillige og

deltagerene, som skaber mulighederne. Derfor kan
du som frivillig bidrage på lige så mange
forskellige måder, som der er forskellige
muligheder.
Du kan være frivillig i den sociale indsats, hvor
arbejdet med og for deltagerne, er i fokus. Du
igangsætter og udfører opgaver og inviterer
deltagere med, når de har mulighed for det.

Har du ikke konkret erfaring med målgruppen, så
bare rolig, som frivillig hos Kirkens Korshær er du
altid sammen med lønnede medarbejdere og det
vigtigste er, at du har et menneskeligt overskud -
nærvær, omsorg og respekt, det er kernen hos os.

Du kan også hjælpe ved at donere unikke egen-
kreerede produkter med henblik på salg og støtte
til Kirkens Korshær via vores butik.
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Har du tid og overskud til at hjælpe?       

Arbejdsfællesskab 
"Fællesskabet" har til formål at skabe
meningsgivende arbejdsfællesskaber, der øger
livskvaliteten for mennesker i socialt udsatte
positioner, ved at give muligheder for at udforske,
opleve og opdage nye værdifulde kompetencer.
 
Fællesskabet er et arbejdsfællesskab hos Kirkens
Korshær i Aalborg   ed ansatte, frivillige og
deltagere, som binder Kirkens Korshærs
aktiviteter og målgrupper sammen og styrker
sammenhængskraften på tværs af  Varmestuen,
Børne - og familiearbejdet og butikken -   ed
udgangspunkt i vores aktivitets- og værksted på
Restrup Kærvej.

Vores arbejde er baseret på det kristne
menneskesyn.
 
Vil du være med?

Kontakt os og hør nærmere eller aftal et besøg på
Restrup Kærvej.
Vi glæder os til at byde dig velkommen.
  
faellesskabet@kirkenskorshaer.dk
tlf. 51 49 02 28 ∙ www.kirkenskorshaer.dk/aalborg

"Som pensionist ville jeg gerne
finde noget at bruge min tid
på, samtidig med jeg kunne
være til gavn. Det oplever jeg
at være i mit arbejde som
frivillig."
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14 Juni, juli & august

"Vandre i
Fællesskab"
Ingen tilmelding, bare mød op!

Igen i år inviteres du til at deltage i vores
fællesskab omkring at "Vandre i Fællesskab".
Vores vandreture vil foregå lokalt, således at så
mange som muligt har mulighed for at deltage.
Tempoet vil være afslappet, og turene vil være
krydret med fællesskab, tavshed, samtaler og snak
om spændende ting vi møder på turen.

Vi mødes kl. 9.30 i kirkens sal med fællesskab
omkring en kop kaffe og et rundstykke og en lille
andagt ved en af kirkens præster.

Datoer:
onsdag d. 29/6 - 6/7 - 13/7
20/7 - 27/7 og 3/8 alle dage kl. 9.30 - 11.30.

"Tab for alt ikke lysten til at gå.
Jeg går mig hver dag det daglige
velbefindende til,
og går fra enhver sygdom.
Jeg har gået mig mine bedste
tanker til,
og jeg kender ingen tanke så
tung, at man jo ikke kan gå fra
den"  Søren Kirkegaard

Der er ingen tilmelding til
vandreturene, bare mød op!

De bedste hilsner
Anne Sophie Bredmose Jakobsen,
Henriette Sørig Rosendal, Johanne
Rom Stage, Ragna & Jørgen Larsen
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KIRKEBLADET 15

Årets konfirmander ved Henriette Rosendal

Vi har nu sendt disse skønne, unge mennesker videre ud i livet med
konfirmationen som et vigtigt pejlemærke for og i deres liv. Vi har forsøgt at
skabe bro mellem kristendom og det liv, konfirmanderne kender.

Vi har læst Bibelens beretninger. Lært
trosbekendelsen og Fadervor.

Vi har været kreative og udfoldet vores
idéer og tanker.

Vi har været på påskevandring ud fra
Budolfi Kirke.

Vi har besøgt Kirkens Korshær i
Aarhus, og i Nordkraft set en
forestilling om en pige, der mistede sin
mor.

Der har også været plads til masser af
sjov og hygge.

Vi har arbejdet med Gud og
mennesker, liv og død, tro og viden,
krig og fred, kirke og samfund – og set
kristendommen som den røde tråd
gennem et menneskes liv.
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16 Juni, juli & august

Kom og syng i kor i Hasseris kirke

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?
Pigekoret medvirker ved ca. 2 gudstjenester hver
måned og synger desuden med ved
konfirmationer, dåbsgudstjenester og meget
mere. Pigekoret øver hver torsdag kl. 18..00 -
20.00 i Hasseris kirke, og det er et kor for piger/
unge fra 6. klasse og op efter.

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

Kontaktklub
Kontaktklubben holder
sommerferie i juni, juli
og august måned, men
bemærk
sommerudflugten
onsdag d. 1. juni.

Kontaktklubben holder
møde i salen i kirken den
første onsdag i måneden
fra kl. 14.30 - 16-30.
Alle er velkomne!

Yderligere information
ved Mie Holmsberg tlf.
98 18 24 02

Kom og syng med
"Kom og syng med" holder sommerferie
i juni, juli og august.

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.

Alle er velkomne!

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