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2 December 2019 - januar og februar 2020

Avisudklip fra 1957

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 præstenmed
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 onsdag den
8. januar 2020
Tryk: Øko-Tryk, Skjern

Sognebladet kan også læses på kirkens
hjemmeside

Ændringer ved gudstjenester og andet
kan ses på kirkens hjemmeside

HVIS SOGNEBLADET ikke er kommet
den 19/2 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"

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 Agnete Brink (kbf)
Lindskovvej 40
Træffes ikke fredag.
Tlf. 98 13 53 54. Email: agb@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 1118 32.
Email: gert@husum.email

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

Fastelavn 2019

"Jonas i hvalens bug"

"Slangen i Paradis"Kirke & kokkeri for
småfolk
Det er ikke til at vide, hvad der sker, når
Hasseris Kirke byder indenfor til
gudstjeneste for børn i førskolealderen
og deres familier. Vi har smagt
græshopper, redet på muldyr, slået
kolbøtter ud af en hvals mund, mødt
Abraham, hjulpet Daniel med at vælte
Goliat, hørt masser af historier om
Jesus, dåb, påske, høst – og mange
andre ting.
 
Der er én gang ”Kirke & kokkeri for
småfolk” tilbage, inden vi går på
juleferie.
 
Gudstjenesterne finder sted onsdag
eftermiddage kl. 16.15. De varer omkring
en halv time. Efter gudstjenesten er der
aftensmad – alle kan være med, og det
er ganske gratis.
 
Vi har taget de forreste stole ud af
kirkerummet og lagt puder på gulvet i
stedet. Her sætter de modigste børn sig,
mens de, der endnu ikke er helt trygge,
sidder ved mor/far/bedsteforældre på
kirkebænken.
 
Kunne du sammen med dit barn/dine

børn tænke dig at:
synge?
høre/opleve bibelhistorier?
bede Fadervor?
være sammen med mange andre børn
og deres voksne?
gå på opdagelse i kirken?
få aftensmad, inden I tager hjem igen?

Så er der i sæson 2019/2020 mulighed
for det på disse onsdage kl. 16.15:

2019
 
Onsdag den 27/11
 
2020
 
Onsdag den 22/01
Onsdag den 26/02
Onsdag den 25/03
Onsdag den 22/04
 
Følg os på Facebook!
 
På glædeligt gensyn fra
 
Peter, Marianne, Lene og Henriette
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4 December 2019 - januar og februar 2020

Drømme.....
Af Henriette Rosendal, sognepræst

Det er november. Det er mørkt. Midt i mørket i
skumringstimen sker det ofte, at vi tænder
lys, og mens lysene blafrer i lysestagerne,
drømmer vi.
Advents-drømme er ofte drømme med
lysskær og børnelatter. Drømme om jul og om
fællesskab. Drømme om lys og lykke. Drømme
om nærvær og overflod af tid
 
Jeg tror, at det at drømme er et
fællesmenneskeligt træk, som er grundlagt i
os fra skabelsen. Det at kunne drømme bærer
vi med os, så længe vi er til. Drømme bærer
håb, drømme bærer lys. Når drømmen
slukkes, slukkes livet. Mange af os længes og
drømmer om liv, om evighed og evigt liv. På et
eller andet plan.
 
Når vi kommer i en situation, der gør, at vi
stilles overfor store eksistentielle spørgsmål,
har de fleste vel tænkt, at der et eller andet
sted må være en mening med livet? Med mit
liv. At der må være noget, som ikke dør. At
den kærlighed, som jeg mærker i mit liv, eller
som jeg måske kun kender som en afglans, at
dén kærlighed må have evighed. At den må
leve et sted, fuldkommen.

Adventstidens drømme er store og billedrige,
og jeg tror, at de fleste er fyldt med både
sødme og smerte. Det river og flår i hjerterne

i denne mørke tid. Vi erfarer med tiden, at det
ikke er alle drømme, der indfries. Nogle
drømme brister, og vi må derfor justere
drømmene til et niveau, der erfaringsmæssigt
er nemmere at indfri.

Måske er drømmen om at kunne flygte ud af
livets hamsterhjul og få tid i overflod ikke
realistisk, når drømmen skal indfries? Måske
er drømmen om evig lykke kun en drøm, fordi
vi erfarer de lykkelige øjeblikke som små
bitte, bitte glimt?

Vores drømme og vores erfaring er sjældent
gjort af samme stof. Det er drømmene, der
bærer os, og derfor må vi ikke lade vores
indre kyniker tage over.

Vores indre kyniker er dén der indre gamle
sure, der siger ting som: "Hvad nytter det?",
eller: "Ingen af mine drømme går i
opfyldelse". Eller måske endnu værre "Der er
ikke noget, der er værd at håbe på".
Kynikeren er ham eller hende, der kender
prisen på alt, men ikke værdien af noget.
 
Drømme om liv, mening, evighed og storhed
er skrøbelige, så kynikerne har let spil. Vi må
håbe, at de fleste børn får lov at drømme og
ikke møder for mange kynikere i deres liv.
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KIRKEBLADET 5

Gud lader sin drøm føde som et lille
forsvarsløst menneskebarn ind i en kynisk
verden. Det var i sandhed en guddommelig
idé. For Gud ved, at det kyniske i
menneskeheden trods alt ikke er så stærkt, at
vi har hjerte til at afvise en nyfødt. Selvom det
er lige ved at gå galt, da Herodes sætter sine
soldater ind mod alle små drengebørn i
Betlehem.
 
Da Jesus blev voksen, lykkedes det
derimod. Skuffelsens og kynismens logik
satte ind. Gud havde lovet os meningen, livet
og evigheden. Vi havde drømt og håbet og
troet. Men nu blev det tydeligt, at vi ikke fik
det, vi drømte om.
 
Og Jesus dør. Men Guds drøm kunne ikke
forblive i døden. Guds drøm, Guds kærligheds
håb om mening og liv er et levende håb!
 
Når vi drømmer i adventstidens mørke, er det
den drøm og det håb, vi har. Et levende håb.
En drøm, som ikke vil dø og som ingen
kyniker, end ikke den gamle sure inde i os
selv, skal have lov at tage fra os.
 
At ørkenen skal blomstre som en rosengård.
At det faldne mod skal rejse sig, at det urolige
blod skal rinde let, at frygt og sorg skal
forsvinde. At et nådeår, et jubelår for Herren
skal oprinde. Også her hos os i Hasseris, hvor
vi håber og drømmer vores helt store
drømme, fordi Guds drøm blev født ind i vores
verden.
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6 December 2019 - januar og februar 2020

Gudstjenester

Søndag den 17. november
22. s. e. trinitatis
Matt. 18, 21-35
Kl. 10.00: Højmesse
Agnete Brink
 
Søndag den 24. november
Sidste s. i kirkeåret
Matt. 25, 31-46
kl. 10.00: Højmesse
Mikael Byrial Jensen
 
Onsdag den 27. november
Kl. 16.15: Kirke og Kokkeri for
småfolk
Henriette Rosendal
 
Søndag den 1. december
1. s. i advent
Luk. 4, 16-30
Kl. 10.00: Højmesse
Henriette Rosendal
 
Lørdag den 7. december
Kl. 11.00: Dåbsgudstjeneste
Inge Thomsen
 
Søndag den 8. december
2. s. i advent
Matt. 25, 1-13
KL. 10.00: Højmesse
Inge Thomsen

Tirsdag den 10. december
Ældregudstjeneste
kl. 13.30
Agnete Brink
 
Søndag den 15. december
3. s. i. advent
KL. 16.00: De ni læsninger
Agnete Brink
 
Søndag den 22. december
4. s. i advent
Joh. 3, 25-36
Kl. 10.00: Højmesse
Mikael Byriel Jensen
 
Tirsdag den 24. december
Juleaften
Luk. 2, 1-14
Familiegudstjeneste kl. 11.00,
Henriette Rosendal
Familiegudstjeneste kl. 12.30,
Henriette Rosendal
Gudstjeneste kl. 14.30,
Agnete Brink
Gudstjeneste kl. 16.00,
Mikael Byrial Jensen
 
Onsdag den 25. december
Juledag
Joh. 1, 1-14
Kl. 10.00: Højmesse
Henriette Rosendal
 
Torsdag den 26. december
2. juledag
Matt. 10, 32-42
Kl. 10.00: Højmesse
Mikael Byrial Jensen

Søndag den 29. december
Julesøndag
Matt. 2, 13-23
Kl. 10.00: Højmesse
Inge Thomsen
 
Tirsdag den 31. december
Nytårsaftensdag
Matt.6, 5-13
Kl. 15.30: Gudstjeneste
Agnete Brink
 
Lørdag den 4. januar
Kl. 11.00: Dåbsgudstjeneste
Henriette Rosendal
 
Søndag den 5. januar
Helligtrekongers søndag
Joh.8, 12-20
Kl. 10.00: Højmesse
Henriette Rosendal
 
Søndag den 12. januar
1. s. e. Helligtrekonger
Mark. 10, 13-16
Kl. 10.00: Højmesse
Mikael Byrial Jensen
 
Søndag den 19. januar
2. s. e. Helligtrekonger
Joh. 4, 5-26
Kl. 10.00: Højmesse
Agnete Brink
 
Onsdag den 22. januar
Kl. 16.15: Kirke & kokkeri for
småfolk
Henriette Rosendal

Søndag den 26. januar
3. s. e. Helligtrekonger
Luk. 17, 5-10
Kl. 10.00: Højmesse
Henriette Rosendal
 
Lørdag den 1. februar
Kl. 11.00: Dåbsgudstjeneste
Agnete Brink
 
Søndag den 2. februar
Sidste s. e. Helligtrekonger
Joh. 12, 23-33
Kl. 10.00: Højmesse
Agnete Brink
 
Søndag den 9. februar
Septuagesima
Matt. 25, 14-30
Kl. 10.00: Højmesse
Mikael Byrial Jensen
 
Søndag den 16. februar
Seksagesima
Mark 4, 1-20
KL.10.00: Højmesse
Inge Thomsen
 
Søndag den 23. februar
Fastelavn
Luk. 18, 31-43
Kl. 10.00: Højmesse
Agnete Brink

Onsdag den 26. februar
Kl. 16.15: Kirke & kokkeri for
småfolk
Henriette Rosendal
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KIRKEBLADET 7

Børnehaver og
dagplejere

     Dit sogn er også med!
 
Aalborgprovstiers Menighedspleje tilbyder diakoni på tværs af sognene. Alle borgere i
Aalborg kommune, har mulighed for at benytte sig af dette tilbud.
Ideen bag diakoni på tværs er, at nogle opgaver er for omfattende for et enkelt sogn.
 
De væsentligste tilbud er: aflastningstjeneste og vågetjeneste.
 
Aflastning: Den frivillige kan gennem en fast aftale, tilbydes det frirum, det kan være svært
- om ikke umuligt at finde i dagligdagen. Tilbuddet gives til pårørende til en dement eller
kronisk syg. Den raske tilbydes et, op til tre timer ugentligt frikvarter, uden for hjemmet.
 
Vågetjenesten: Tilbyder som hovedregel op til 3 timers nærvær i den sidste svære tid.
 
Som frivillig skal man ikke have nogen bestemt faglig baggrund, men være ansvarlig, have
overskud og interesse. Inden man starter, får man en snak med koordinatoren, og bliver
klædt på til at varetage den opgave, man melder sig til. Undervejs
bliver de frivillige superviseret, deltager i erfaringsudvekslingsmøder eller kommer på
kortere kurser.
 
Har du brug for en af ovennævnte tjenester, er du altid velkommen til at kontakte vores
fælles koordinator Sigrid Ringström på: tlf. 20 35 14 16 eller mail: kontakt.
menighedspleje@gmail.com
 
Der drives desuden en genbrugsbutik på Boulevarden - tæt på banegården (Kirkens
Genbrug). Den drives af frivillige, som forsøger at få et pænt overskud til hjælp til
aflønning af vores koordinator, der er ansat i 18 timer pr. uge.
 
Der er altid brug for flere frivillige. Vil du gerne høre mere, er du velkommen til at kontakte
Sigrid via de ovennævnte muligheder. Du er også velkommen til at læse mere på:
www.aalborgprovstiersmenighedspleje.dk

Tirsdag den 17. december er der juleafslutning for
børnehavebørn og dagplejebørn ved sognepræst Agnete Brink.

Det er muligt at deltage kl. 9.30 eller kl. 10.30. 
Der er Luciaoptog ved børn fra Tiziana og fra Kridthuset. Alle

er velkommen.

Meditation og
plejehjems-
gudstjenester

Plejehjemsgudstjenester
Otiumgården:

Torsdag den 21. november
kl. 14.00: Agnete Brink

Tirsdag den 24. december
kl. 10.30: Agnete Brink

Torsdag den 16. januar
kl.14.00: Agnete Brink

Torsdag den 20. februar
kl.14.00: Agnete Brink

Plejehjemsgudstjenester på
Thulebakken:

Fredag den 29. november
kl. 10.30: Inge Thomsen

Tirsdag den 24. december
kl. 10.30: Mikael Byrial Jensen

Fredag den 31. januar
kl. 10.30: Mikael Byrial Jensen

Fredag den 28. februar
kl. 10.30: Inge Thomsen

Meditation i kirken

Tirsdag den 28. januar
kl. 17.00: Inge Thomsen

Tirsdag den 25. februar
kl. 17.00: Inge Thomsen
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8 December 2019 - januar og februar 2020

"Kaffesang & kage"
Søndag den 17. november kl. 14.30

Syng, lyt og nyd en kop kaffe
Hasseris kirkes V-kor ved organist Peter Lindhardt Toft

Folkekirkens Ungdomskors
Landskor
Søndag den 24. november, kl. 14.00

Dirigent Birgitte Næslund Madsen
Læn dig tilbage og nyd lyden af nogle af de mest kornørdede
og dedikerede unge stemmer (12-22 år), udvalgt blandt de
bedste sangere i landets ligestemmige pigekor!

Fri entré

"Livsværk"
Søndag den 1.  december kl. 19.00

Koret LIVSVÆRK, dirigent Liv Lund Poulsen
Med Aalborgs bedste bud på fremtidens norjyske korleder -
Liv Lund Poulsen - synger de 25 sangere i LIVSVÆRK julen ind
i et program med både rødder i traditionen og øje og øre for,
hvad der sker lige præcis nu indenfor korverdenen.

Entré 50/25 kr.

Julekoncert
”Nu´ det snart jul!”

Torsdag den 5. december, kl. 19.00
Koncert med egne kor og band

Den traditionsrige julekoncert med
hele holdet af sangere, musikere og ikke mindst publikum i
Hasseris kirke:
Hasseris kirkes børnekor
Hasseris kirkes pigekor
Hasseris kirkes V-kor
Hasseris kirkes trio og vokalensemble

Musikarrangementer
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KIRKEBLADET 9

Julekoncert
med VOX 11
torsdag den 12. december, kl. 19.30

Rytmisk vokalgruppe i sædvanlig smittende og forrygende
julestemning !

Entré: 100 kr.,- billetter på biletto.dk / kirkens kontor

 ”De 9 læsninger”
Søndag den 15. december,  kl. 16.00

Hasseris kirkes V-kor og dirigent Peter Lindhardt Toft
Agnete Brink, Liturg

Nytårskoncert
Søndag den 19. januar, kl. 16.00

Vi fejrer det nye år med festlige musikalske nytårsbobler og et
ditto glas efterfølgende!

Charlotte Hjørringgaard Larsen, sopran
Lars Ole Schmidt , trompet
Marianne Haldrup, orgel/klaver
Händel, Bach, Alnæs, danske sange

Fri entré

Trio og vokalensemblets
musikcafé
Søndag den 26. januar, kl. 14.30
 
En hyggelig eftermiddag i den mørke tid, hvor Hasseris kirkes
Trio og Vokalensemble vil underholde med et varieret
program af lyttevenlige numre fra deres repertoire, bl.a. jazz,
pop og viser, og med tilsat fællessang undervejs.
Der serveres kaffe og kage, og der vil være mulighed for at
købe et glas vin.
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10 December 2019 - januar og februar 2020

Kontaktklubben

Kontaktklubben holder møde i
salen under kirken den første
onsdag i måneden kl. 14.30 -
16.30.

Alle er velkomne.

”Det Danmark, vore
forfædre byggede op -
hvor er det på vej
hen?”

Onsdag den 8. januar 2020:

Foredrag af Pandrup Kommunes tidligere borgmester,
Flemming Jansen
 
Overskriften er meget bred og skal opfattes som en ramme
omkring en analyse af, hvad der er sket med det danske
samfund.  Vores måde at leve og tænke på har forandret sig
radikalt igennem de seneste generationer; fra
jordbrugssamfund over industrisamfund til det
postmoderne informationssamfund. Flemming Jansen
sætter spot på skole, hjem, kirke og politik.
 
Flemming Jansen blev student fra Nørresundby
Gymnasium 1968, kandidat i nordisk sprog og litteratur
1975. I studietiden årsvikar på Aalborg Katedralskole og
Aalborghus Gymnasium. Ansat som adjunkt/lektor ved
Aalborg Handelsgymnasium fra 1975. Borgmester i
Pandrup Kommune 1998-2006. Har gennem mange år
beskæftiget sig sideløbende med skribentvirksomhed i
form af debatartikler og kronikker i diverse dagblade og
tidsskrifter. Bor i Pandrup, hvor han også er født og
opvokset.

Adventsfest

 

Onsdag den 4. december 2019:

Julen står for døren og denne dag får vi besøg af
kirkens børnekor, som vil gå Luciaoptog og synge
julens sange og salmer for os under ledelse af
Marianne Haldrup og Peter Lindhardt Toft.

Vi hygger os med udvidet kaffebord og pakkespil.

Sognepræst Henriette Rosendal vil underholde.
 

”Verden ifølge
børn - og mig”.

Onsdag den 5. februar 2020:

Foredrag ved Frode Muldkjær

 
Frode Muldkjær er kendt fra mange
børneradioprogrammer hos DR, hvem husker ikke
”Syvti” og ”Børn hjælper Børn” P4.
 
Frode Muldkjær har modtaget mange priser/
hædersbevisninger gennem årene.

I dag er han højskolebestyrer af ”Garagehøjskolen”
og ”Frodes Højskole”.

Han er endvidere Skagens-Ambasadør og formand for
Skagens Venner.
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KIRKEBLADET 11

JULETRÆSFEST 
 
Lørdag den 28. december inviterer "Hasseris Kirkes
Børnekvarter” alle interesserede, store som små, til
traditionsrig julefest i den store sal i kirkens krypt.
Julefesten begynder kl. 14.00 og slutter ca. kl. 16.00
 
Eftermiddagen byder på:
Dans omkring juletræet
Besøg hos julemanden i klokketårnet
Sanglege
Uddeling af godteposer
Kaffe/the/sodavand og kageArrangementet koster 20 kroner,
som betales ved indgangen (kun kontanter). Tilmelding til
kirkens kontor senest den 23. december kl. 12.00 på tlf.: 96
34 65 00 eller på email: hasseris.sogn@km.dk
 
Skulle du/I blive forhindret i at deltage er et afbud meget
velkomment, da vi altid har folk på venteliste.

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 3. december 2019.

Med venlig hilsen
Hasseris Kirkes menighedsråd

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 7.- 8. december. Hvis der,
efter denne weekend er træer tilbage, sælger vi også den 14. –
15. december.
Lørdag kl. 10.00 – 15.30 og søndag kl. 11.30 – 15.00
 
Den første lørdag er der mulighed for at varme sig på gratis
æbleskiver med gløgg eller saftevand.

JULETRÆSTÆNDING på plænen foran
Hasseris kirke.
 
Lørdag d. 30. november kl. 16.00 markeres tænding af
juletræet foran Hasseris kirke.

Der bliver taler ved formanden for Hasseris Grundejerforening
og en repræsentant for Hasseris kirke. Herudover bliver der
underholdning som vanligt, med nissepiger fra kirkens
børnekor og pigekor sammen med Peter Lindhardt Toft på
tangenter og Jakob Mygind på sax. Og selvfølgelig skal alle
deltagere få rørt stemmebåndene i et par fællessange.

Efter selve juletræstændingen er der lidt varmt til halsen, idet
KFUM-spejderne tilbyder varm gløgg og æbleskiver.
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12 December 2019 - januar og februar 2020

Mød kirkens medarbejder
Helle Aaen Jensen

Af Tinne Bertelsen

Helle Aaen Jensen er Hasseris kirkes
kordegn. Jeg møder hende til et
interview onsdag formiddag på hendes
kontor i kirken. Det er midt i hendes
daglige kontortid, og Helle advarer mig
om, at vi nok vil blive afbrudt i samtalen.
Det gør vi også. Posten kommer forbi
med en pakke, som Helle skal kvittere
for modtagelsen af, og telefonen ringer
med praktiske spørgsmål om ting, der
skal foregå ved kirken i de kommende
dage. Man mærker, at det ikke kun er
om søndagen, at kirken er åben.
Stillingen som kordegn er speciel,
fortæller Helle. En kordegn er
naturligvis ansat af menighedsrådet,
men i forbindelse med den del af
stillingen der vedrører civilregistrering,
er det den kirkebogsførende
sognepræst, derefter provsten og til
sidst biskoppen, som har det
overordnede ansvar.

Civilregistrering er det offentliges
registrering af fødsler, navngivninger,
navneændringer, bryllupper og
dødsfald. Civilregistrering i kirkebøger
kender man helt tilbage fra 1500-tallet,
men hvis man forestiller sig, at Helle
trækker en støvet grøn-brun bog ud af
reolen og spidser fjerpennen, når man
kommer og vil have registreret sit
nyfødte barn, så tager man fejl. I dag
foregår kirkebogsføringen elektronisk
via borger.dk, så kordegnens rolle i
civilregistreringen er ikke så synlig som
før. Helle sidder og tjekker, om de
dokumenter, som sognets beboere har
udfyldt, er korrekte, gyldige og i
overensstemmelse med lovens
paragraffer.

Helle har før interviewet lavet en liste
over de funktioner, som hun varetager i
kirken. Det er en mangeartet liste. En af
de nyere opgaver, som ligger på Helles
bord, er at gøre kirkebladet klar til tryk.
Helle laver opsætning af artikler og
opslag, og hun finder billedmateriale til
bladet. Kirkebladet tager en del af
Helles tid, og hun synes, at det er en
sjov arbejdsopgave.
Helle medvirker ved mange
gudstjenester og ved bryllupper i kirken.
Hun læser indgangs- og udgangsbøn,
hjælper præsten i messehagel, og ind
imellem er der et brudeslør, der skal
rettes til.

Der er en del arbejde forbundet med de
mange barnedåb, der er i kirken. Helle
har ansvaret for dåbspapirerne, og hun
skal indhente oplysninger hos
dåbsforældre om barnets navn og
faddernes navne og adresser. Hun
sørger for fadderbreve og for at skrive
en hilsen i den børnebibel, som
dåbsbørnene får som gave.

Helle fortæller om Hasseris kirkes
Dåbsgruppe. Det er en gruppe af ni
frivillige damer, der sammen med Helle
står for, at de børn, der er blevet døbt i
kirken, får en lille hilsen på deres 1-års,
2-års, 3-års og 4-års dåbsdag. Børnene
får et lille brev og en pixibog.
Dåbsgruppen mødes tre gange om året
for at pakke brevene, der minder
børnene og deres familier om deres
tilknytning til kirken. Gruppen har
eksisteret længe før, Helle blev ansat,
og hun er glad for at videreføre denne
vigtige opgave.

At dåbsgruppen blev dannet før Helles
tid, betyder, at vi skal langt tilbage. Det
er efterhånden 20 år siden, at Helle blev
ansat i et vikariat i kirken. En dag kom
hendes mand, Mogens Jensen, der var
organist i kirken indtil for nylig, hjem og
foreslog hende at søge stillingen som
vikar for den daværende kordegn. Helle
var skeptisk, men kom hurtigt ud over
sin generthed ved at skulle ringe til
offentlige instanser. Hun tog
uddannelse til kordegnevikar ved at gå
til aftenundervisning en hel vinter hos
en kordegn i Nørresundby. Senere er
hun yderligere uddannet på
Løgumkloster Refugium, hvor hun tog
eksamen i forskellige dele af
kordegnens funktioner – bl.a. regnskab
og kirketjeneste. Helle fortæller med et
fnis, at hun faktisk er glad for
regnskaber, og derfor var hun også i en
periode ansat i en stilling i Nørresundby,
hvor hun havde ansvar for regnskab.
Hun vendte dog tilbage til Hasseris
kirke til en fast stilling som kordegn.

Der er sket en mærkbar ændring på den
arbejdsplads, hun nu har været på i
næste 20 år, fortæller Helle. Der er
mere liv i huset nu til dags. Præsterne er
mere synlige i sognet og mere til stede i
kirken. Folk går mere i kirke, og de
kommer til mange forskellige aktiviteter
i løbet af ugen.

At være kordegn er et meget varieret
job, og det er en af grundene til, at Helle
altid er glad for at komme på arbejde,
siger hun. Hun er den, man møder som
den første, når man kontakter kirken, og
derfor kommer hun i kontakt med
mange mennesker.
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KIRKEBLADET 13

Det kan være nybagte forældre, der kommer for at tale om
barnedåb, og det kan også være mennesker, der lægger vejen
forbi kirkekontoret, fordi de trænger til en at tale med. Helle
giver sig tid til at lytte. Hun kan være ører for den, der har
brug for det, som hun selv udtrykker det.

Helt fra Helle var barn i Skagen, hvor familien var en del af
Indre Mission, har det været naturligt for hende at komme i
kirken. Derfor har det også været helt naturligt at have et
arbejdsliv i kirken. Helle sætter stor pris på at være på sin
arbejdsplads og nævner det gode samarbejde med de andre
ansatte som en meget vigtig komponent. Helle går som en
understregning af dette hen for at deltage i
formiddagskaffemødet med de andre ansatte, da vi har
afsluttet interviewet.

Da jeg til slut spørger Helle, hvad hun sætter pris på ved
gudstjenesten, nævner hun musikken, og hun fremhæver
Grundtvigs pinsesalme: ”I al sin glans nu stråler solen” som
sin favorit.

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

Julen er en dejlig tid
Juleaften har vi i Hasseris kirke hele 4 meget velbesøgte
julegudstjenester.
Julen er givetvis et årligt kirkeligt højdepunkt for rigtig
mange mennesker, fyldt med forventning og traditioner. Det
er det solide fremmøde ganske sikkert også et tegn på. Selv
om hele huset summer og vi har dagen fyldt op med 4
gudstjenester ”i huset” samt gudstjenester på plejehjem og
sygehus, vil vi sikkert ikke kunne undgå at nogle
kirkegængere kommer til et se langt efter er god siddeplads,
eller plads i det hele taget.
Vi håber at alle kommer i god tid, og med den sikkert
overvældende interesse for øje, bærer over med, at vi efter
først til mølle princippet, uden reservationsmulighed, og på
bedst mulig måde finder plads til alle dem vi overhovedet
kan.
Med julehilsen
Søren Ohlsen
Daglig leder.

Studiekreds
forår 2020

”Det ufærdige menneske og Gud”
 
Johannes Værge, tidligere sognepræst ved Domkirken i
København, har skrevet en intet mindre end fremragende
bog om forskellige temaer i kristendommen. Udover en helt
sjælden evne til at formidle, udmærker bogen sig også ved,
hele tiden at forholde sig til, at kristendommen for mange
mennesker i dag er uklar og fjern. Fordi traditionstabet er så
massivt, er det helt afgørende at nogen er i stand til at
formidle og formulere dens centrale budskaber ind i nutiden.
”Mange mennesker ønsker ikke kontakt med Guds ansigt, og
Gud har, siger kristendommen, veje til at nå dem alligevel.
Men for kristne er bevidstheden om, at Gud løfter sit ansigt,
så det lyser ind i ens liv, udtryk for en særlig gave, en
velsignelse. Som at stå i en mild lysfyldt luftstrøm fra
tilværelsens gavmilde inderste. ” s.167
 
Følgende datoer er der studiekreds kl. 19.30 i kirkens store
sal: Mandage den 20. januar, 10. februar, 16. marts og 30.
marts

Bogen koster 90 kr og kan købes på kirkekontoret fra
mandag den 6. januar. Til første gang vil jeg bede om at man
har læst de 3 første kapitler.
Tilmelding til kirkekontoret på 96 34 65 00 senest den 10.
januar
 
Agnete Brink

Meditation i
kirken

Der er meditation i Hasseris Kirke følgende tirsdage
kl. 17 – 17.30:
28. januar
25. februar

Meditationen er tænkt som ”et helle” i larmen, med rum for
stilhed og fordybelse.
 
I denne sæson fordyber vi os i Fadervor, verdens mest kendte
bøn, som i virkeligheden består af 7 bønner.
 
Har man tid og lyst, er der efter meditationen mulighed for at
deltage i et enkelt måltid og samtale om dagens tema.
 
Sognepræst Inge Thomsen, tlf. 23100970, inth@km.dk
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14 December 2019 - januar og februar 2020

To nye medarbejdere

Vi har fornøjelsen at kunne byde velkommen til to nye
sangere i Hasseris kirkes vokalgruppe, Julia Østergaard og Liv
Lund Poulsen.

Julia er 25 år, bor i Aalborg og er uddannet Cand. Mag. i musik
fra Aalborg Universitet. Hun har tidligere været kirkesanger i
Hals kirke og har erfaring som kor- og forsanger i forskellige
kor- og band-konstellationer. Julia er endvidere komponist og
sangskriver. Ved siden af jobbet i Hasseris kirke er Julia ansat
som eventkoordinator i Musikkens Hus og som klaver- og
sanglærer på Aalborg kulturskole.

Liv er 24 år, bor i Aalborg og har en bachelor i rytmisk sang og
korledelse. Hun går pt. på sidste år på kandidat -uddannelsen
med de samme fag. Liv er et kendt ansigt i Hasseris kirke da
hun har sunget i, først børnekor, siden pigekor, hvor hun de
senere år med mellemrum har været stedfortrædende
korleder. Liv kommer fra et job som kirkesanger i Vesterkær
kirke. Ved siden af jobbet i Hasseris kirke er Liv leder af tre
kor, Livsværk, Alive og Aalborgkoret. Liv har også modtaget
undervisning i klassisk sang og har erfaring som klassik
korsanger bla. fra korprojekter i Vejgaard kirke og mangeårigt
medlem af FUKs landskor.
 
Vi glæder os meget til samarbejdet med Julia og Liv og er
glade for at vi har fået to velkvalificerede sangere i
stillingerne.
 
Peter Lindhardt toft og Marianne Haldrup

Vil du hjælpe?
Der er altid brug for ekstra hænder ved
Hasseris kirke.
Har du lyst til at være frivillig, så har du
mulighed indenfor mange genrer.

Du er velkommen til at være med i
Småkagelauget, Kaffeværtskabet (kaffe
efter højmessen) og meget gerne
Børnekvarteret. (Personer som giver
børnene en god oplevelse under
højmessen i det tidsrum hvor præsten
prædiker.)

Nytårsgudstjeneste
Den 31. december kl. 15.30 er der er
nytårsaftensgudstjenesten ved Agnete
Brink

Efter gudstjenesten serveres et glas vin
og kransekage i våbenhuset og alle er
meget velkommen til at deltage og
således ønske hinanden et godt nyt år

Kirkens fødselsdag
1. søndag i Advent fylder Hasseris kirke
63 år.
I den anledning byder menighedsrådet
på kirkefrokost. Alle er velkommen til at
deltage.

Kom og vær med til et hyggeligt
samvær i en time til halvanden.

Frokosten er gratis, men man er
velkommen til at give et bidrag til
Kirkens Korshær i Aalborg, som vi
samler ind til i hele december måned.
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KIRKEBLADET 15

Kom og syng med

Er du interesseret i sang og til socialt samvær, så kom og
vær med i Hasseris kirkes lille sal. Her synges både fra
højskolesangbogen og fra salmebogen.
Følgende onsdage kl. 14.00:
18. december, 15. januar og 19. februar.

Yderligere oplysninger: Solveig Asmussen, tlf. 98 79 00 11
Akkompagnatør Bente Frendrup

Julegudstjeneste for
ældre
Tirsdag d. 10. december kl. 13.30 kan sognets
plejehjemsbeboere og øvrige borgere i sognet komme til
ældregudstjeneste i Hasseris kirke.

Efter gudstjenesten er der kaffe og lagkage i salen under
kirken. Alle er hjerteligt velkommen til at deltage, men vi
beder om at man melder sig til, af hensyn til kageindkøb.
Tlf. 96 34 65 00

Aktiviteter i kirken

Babysalmesang
Nyt hold – se på kirkens hjemmeside.
ved Lene Forup, tlf. 40132480
 
Legestuesalmesang
Nyt hold – se på kirkens hjemmeside.
ved Lene Forup
 
Spire- og børnekor (3.-5. kl.)
Kontakt Peter Lindhardt Toft.
Tlf. 61 65 63 33
 
Pigekor (fra 6.kl.)
Torsdage: kl. 18.00 – 20.00
Kontakt Marianne Haldrup, tlf. 40 84 56 44

V-kor.
Kontakt Peter LindhardtToft , tlf. 61 65 63 33
 
FDF Hasseris
Kontakt Poul Sørensen, tlf. 29 23 77 83
 
KFUM spejderne Knuden
Kontakt Henrik Torsgaard Hansen, tlf. 26 79 45 05
 
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 2019 - januar og februar 2020

Hasserisaftener

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

Onsdag den 15. januar kl. 19.30:

Foredrag ved Kasper Dalgaard, lektor PhD på Institut for
Tværkulturelle og Regionale studier på Københavns
universitet.

”Hvem er Jesus”
 
”Jesus – ingen person har haft så stor betydning for kristne
og Kristendommen, men hvem og hvad var han samt hvad
véd vi egentlig om ham?
Tag med på en underholdende og lærerig rejse gennem de
vigtigste svar på netop disse spørgsmål – fra Paulus til
Koranen.”

Onsdag den 26. februar kl. 19.30

Foredrag ved Anne Marie Kragh Pahuus, lektor i filosofi og
prodekan på Århus Universitet. Hun har skrevet og forsket i
kærlighedens mange ansigter ligesom hun også har
skrevet om og forsket i filosoffen Hannah Arendt
tankeverden.

”Den store kærlighed”

Kærlighed er både velkendt hverdag og livets største gave.
I dette foredrag tager vi kærlighedens filosofi op og forstår
vores forventninger til kærlighed og venskab i dag i lyset af
de historiske forventninger til kærligheden.
Filosofien om kærlighed belyses med menneskeskæbner
fra både virkelighedens verden og med nogle af de
skikkelser, vi kun kender fra film, sange og bøger. Vi ser
nærmere på om venskabet kan gøre kærligheden rangen
stridig som det største og ser på hvordan tillid, lidenskab,
medleven og hengivelse går igen i de forhold, vi har til det
mest dyrebare i vores liv.
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