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2 September, oktober og november 2019

Et lille område af det originale altertæppe, som blev syet til
Hasseris kirke af en kreds af sognets damer og af unge piger i

YA. Arbejdet var under ledelse af kirkens første
menighedsrådsformand, Karen Bay. 

I forbindelse med den ny alterudsmykning i 1995 blev tæppet
udskiftet med det nuværende, idet det skulle svare til farven i

udsmykningen.

Praktiske oplysninger

Af Helle Aaen
Jensen, kordegn

Dåb:
Aftale om dåb træffes med
kirkekontoret. Der skal opgives navne
og adresser på 2 – 5 faddere. Herefter
vil man blive kontaktet af præsten i
forbindelse med at afholde 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 46 .
Deadline for tekst/fotos er tirsdag den
1. oktober 2019.
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 21/8 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, tlf. 40 11 33 37
Susanne Andersen, tlf. 41 18 06 61
Cathrine Pedersen, tlf. 41 18 28 94
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

Vi leger med sæbebobler

LEGESTUESALMESANG
Af musikpædagog Lene Forup

Hver onsdag eftermiddag mødes
en flok livlige børn sammen med
deres forældre i Hasseris kirke,
hvor vi synger, danser og leger
sammen.

Musiktilbuddet er for dagpleje/
vuggestuebørn, så de er alle i
alderen et til to et halvt år.

Omdrejningspunktet for musikken
er salmer fra den danske
salmebog og det er en fantastisk
måde at kunne give den danske
sangskat videre til de næste
generationer.

Oftest er det første vers vi
gentager igen og igen. På den
måde lærer både børn og
forældre melodien, og så er det
ikke nødvendigt at bruge
salmebøger eller tekstark.
Mange af salmerne egner sig
glimrende til musikalske
aktiviteter.

F.eks. flyver vi rundt i kirken med
farvestrålende chiffontørklæder
til ”Nu vågne alle Guds fugle
små”, laver fagter til ”Lysets
engel går med glans”, ligger
under en stor faldskærm, mens
vi synger ”Spænd over os dit
himmelsejl”, rasler med rasleæg
til ”Du som gi’r os liv og gør os
glade” og slapper af til ”Fred
hviler over land og by”, mens der
bliver viftet med en stor kinesisk
vifte.

Udover salmerne synger vi
sange, der egner sig godt til
aktiviteter med ærteposer og
rasleæg eller til en dans i
rundkreds.
Børn I den alder er altid meget
glade for dyr, så vi har også
tøjdyr, der hver har sin egen
sang med fagter til: en ko, en
gris, en frø, en giraf og ikke
mindst et lille får ”Futte”, der
altid skal sige ”HEJ” og ”
FARVEL” til alle børnene.
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4 September, oktober og november 2019

Gudstjenester

Søndag d. 1. september
11. s. e. trinitatis
Luk. 18,9-14
10.00: Højmesse
Mikael Byrial Jensen
 
Lørdag d. 7. september
11.00: Dåbsgudstjeneste *
Henriette Rosendal
 
Søndag d. 8. september
12. s. e. trinitatis
Mark. 7,31-37
10.00: Højmesse
Henriette Rosendal
 
Søndag d. 15. september
13. s. e. trinitatis
Luk.10,23-37
10.00: Højmesse
Agnete Brink
 
Søndag d. 22. september
14. s. e. trinitatis
Luk.17,11-19
10.00: Høstgudstjeneste
Inge Thomsen

Søndag d. 29. september
15. s. e. trinitatis
Matt.6,24-34
10.00: Højmesse
Mikael Byrial Jensen

Lørdag d. 5. oktober
11.00: Dåbsgudstjeneste *
Henriette Rosendal

Søndag d. 6. oktober
16. s. e. trinitatis
Luk.7,11-17
10.00: Højmesse
Henriette Rosendal

Søndag d. 13. oktober
17. s. e. trinitatis
Luk.14,1-11
10.00:Højmesse
Agnete Brink

Søndag d. 20. oktober
18. s. e. trinitatis
Matt.22,34-46
16.00: Bach-gudstjeneste
OBS: Ingen tjeneste kl. 10.00
Agnete Brink

Søndag d. 27. oktober
19. s. e. trinitatis
Mark.2,1-12
10.00: Højmesse
Inge Thomsen

Lørdag d. 2. november
11.00: Dåbsgudstjeneste
Mikael Byrial Jensen

Søndag d. 3. november
Alle helgens dag
Matt.5,1-12
10.00: Højmesse
Alle kirkens præster
medvirker

Søndag d. 10. november
21. s. e. trinitatis
Joh.4,46-53
10.00: Højmesse
Henriette Rosendal

Søndag d. 17. november
22. s. e. trinitatis
Matt.18,21-35
10.00: Højmesse
Agnete Brink

Søndag d. 24. november
Sidste s. i kirkeåret
Matt.25,31-46
10.00: Højmesse
Mikael Byrial Jensen

Søndag d. 1. december
1.s.i advent
Luk. 4,16-30
10.00: Højmesse
Henriette Rosendal

*Ved tilmeldte dåb

Meditation og plejehjemsgudstjenester
Meditation

Tirsdag den 27. aug. kl. 17.00
Inge Thomsen

Tirsdag den 24. sept. kl. 17.00
Inge Thomsen

Tirsdag den 29. okt. kl. 17.00
Inge Thomsen

Tirsdag den 26. nov. kl. 17.00
Inge Thomsen

Otiumgården

Torsdag den 15. aug. kl. 14.00
Agnete Brink

Torsdag den 12. sept. kl. 14.00
Agnete Brink

Torsdag den 17. okt. kl. 14.00
Agnete Brink

Torsdag den 21. nov. kl. 14.00
Agnete Brink

Thulebakken

Fredag den 30. aug. kl. 10.30
Mikael Byrial Jensen

Fredag den 27. sept. kl. 10.30
Inge Thomsen

Fredag den 25. okt. kl. 10.30
Mikael Byrial Jensen

Fredag den 29. nov. kl. 10.30
Inge Thomsen
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KIRKEBLADET 5

Mød kirkens
medarbejdere

Der er få mennesker, der kender et orgel
bedre end Peter Lindhardt Toft. Han
mestrer nemlig både kunsten at spille
på det og kunsten at bygge det.

Peter har siden februar 2018 været den
ene af kirkens to organister. Han er
uddannet organist ved
Kirkemusikskolen i Vestervig og
musikpædagog ved Aalborg Universitet,
men inden han gik i gang med sin
musikalske uddannelse, blev han udlært
håndværker i faget orgelbyggeri. Inden
han tiltrådte som organist hos os,
arbejdede han som freelance
organistvikar og orgelbygger. Tidligere
har han været orgelbygger på Færøerne
og i orgelbyggerfirmaet Marcussen. Han
har arbejdet som organist ved Tornby og
Vidstrup kirker i Vendsyssel i 21 år og
som lærer på Hjørring Musikskole i 25
år.

Da jeg møder Peter en lun
junieftermiddag, sidder han på kontoret
sammen med sin kollega Marianne
Haldrup og planlægger. Organistjobbet
er sæsonbetonet, og der er naturligvis
travlest omkring højtiderne. I juni
måned er der derfor tid til at få
overblikket over arrangementer i det
kommende halve år. Det skal
koordineres, hvornår kirkens tre kor og
kirkens ensemble af professionelle
musikere skal deltage i højmesser og
andre arrangementer. Der er en del
personaleledelse i organiststillingen,
fortæller Peter. F.eks. har han
medarbejderudviklingssamtaler med
ensemblets musikere.

Peter fokuserer meget på, at hans job er

at samarbejde og kommunikere med
kirkens andre ansatte og folk, der
kommer i kirken. Han leder kirkens
ensemble, men lægger også vægt på, at
musikerne er medplanlæggere af
repertoiret. Peter vil gerne være med til
at lave en ramme om et socialt samvær
og at inddrage folk i kirkens liv. Det
store voksenkor, som han har startet og
er korleder for, giver netop mulighed for
fællesskab og aktiv deltagelse.

I den lidt stille sommertid bliver der
også tid til at tage sig af et andet
væsentligt aspekt ved organistjobbet –
nemlig at øve sig og udvikle sig som
musiker. Peter er i skrivende stund ved
at sammensætte og øve sig frem imod
en sommerkoncert i Lønstrup. Sådan en
opgave er med til at udvide hans
repertoire, fortæller han, og det kan han
nyde godt af i kirkeårets travle perioder.
Selv om vi måske går glip af koncerten,
så kan vi altså være heldige på et senere
tidspunkt at nyde godt af musik af
Buxtehude, Walther, Jesper Madsen og
Duke Ellington, som Peter skal spille til
koncerten i Lønstrup.

Når Peter planlægger musikken til en
højmesse, så tænker han på, at
forskellige slags mennesker skal føle sig
mødt og velkomne i kirken. Der skal
både være musik, der tiltaler de
kirkevante og dem, der kun kommer
lejlighedsvist. Han holder af både
rytmisk og klassisk musik og vælger den
musik, som han fornemmer kan
understøtte søndagens tema og de
enkelte dele af højmessens forløb. Han
beskriver sin tilgang som
funktionsorienteret.

Der er ikke en bestemt model for en god
gudstjeneste ifølge Peter. Han kan godt
lide at udfolde sig inden for den
genkendelige form, som en
gudstjeneste har, og han synes, at der
rig mulighed for at skabe variation. Det
vigtigste er, at gudstjenesten virker som
et komponeret hele, og at der er flow og
sammenhæng fra start til slut.

I samtalen kommer vi ind på salmer og
salmemelodier, og man kan mærke, at
det er et område, som Peter
interesserer sig meget for. Han har
komponeret salmemelodier til tekster af
de to nulevende salmedigtere Iben
Krogsdahl og Lisbeth Smedegaard
Andersen. Også som komponist opfatter
han sin opgave som understøttende.
Salmemelodier skal passe til
salmeteksten og til den sammenhæng,
salmen skal bruges i. Han komponerer
også musik til kirkens ensemble.
Palmesøndag og pinsedag kunne man
således opleve Peters egne værker blive
spillet i kirken.

I slutningen af samtalen spørger jeg
Peter om hans yndlingssalme. Han
fortæller om sin yndlingssalme-melodi,
der er skrevet af Jean Baptiste Lully i
1661 til salmen ”Rind nu op i Jesu navn”.
Men ifølge Peter er salmebogens bedste
salmer dog Grundtvigs ”Kærlighed er
lysets kilde” og Kingos ”Sorrig og glæde
de vandre til hobe”.
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6 September, oktober og november 2019

Pilgrimsånd /  

I Peter Madsens tegneserie:
”Menneskesønnen” fortælles om
Jesu liv set ud fra disciplen Peters
synsvinkel. Bogen slutter meget
tankevækkende. Den opstandne
Jesus har lige sagt til sine disciple:
”Som jeg har elsket jer, vil jeg at I
skal elske hinanden. Drag ud og giv
det hele videre!”

På den sidste side konkluderer
Peter: ”Han viste os vejen…nu skal
vi gå den”. Dette citat fylder kun et
lille felt i øverste venstre hjørne.
Derudover er siden helt bar. Med en
stor hvid flade, der indbyder os til
selv at fortsætte historien.
 
Ordet vejen bruger Jesus også om
sig selv. Med de ord siger han ikke,
hvad vi skal gøre, hvordan vi skal
vælge eller hvilken vej vi skal tage,-
men hans ord peger alligevel i en
bestemt retning.
Hans ord og hans eget liv peger på
kærlighedens vej. Det er vejen til
livet med vore medmennesker og til
Gud. Og de to sider kan slet ikke
skilles ad.

Det er interessant, at vejbilledet
også blev brugt af den første kristne
menighed. De kendte endnu ikke
ordet kristendom, men de kaldte
det, de var optaget af, og som fyldte
deres liv for Vejen, og sig selv kaldte
de: Dem, som er på vej.
Kristendommen var og er altså ikke
en færdig programmeret sandhed,
men noget dynamisk, der er på vej
og på vej til at blive til i os, mens vi
vandrer ad vores livsvej. Måske er
det også noget af baggrunden for, at
pilgrimsvandringer i de senere år
har fået en renæssance.

I digtet ”Pilgrim” af afdøde,
brasilianske ærkebiskop Helder
Camera hedder det:
Når din båd,
som længe har ligget
for anker i havnen,
giver dig det falske indtryk,
at den er et hus,
når din båd begynder at slå rødder 
i kajens ubevægelighed,
let anker.
Det er nødvendigt for enhver pris
at redde din båds rejsende sjæl
og din egen pilgrimsånd.

Inge Thomsen, sognepræst  

Reportage fra Pilgrimsvandring 

Natur – Nærvær, Frihed – Fællesskab,
Kilder-Kilometer

To dage i maj var 25 pilgrimme fra
”Hasseris og omegn” på vandring i
Rold Skov. Turen var arrangeret af
Hasseris Kirke ( v. sognepræst Inge
Thomsen), i samarbejde med Hanne
Brusgaard fra ”Casa Anne Mariesvej”
og friluftsvejleder Ib Hansen.

Det blev skønne dage med masser af
naturoplevelser. Der blev vandret til
kilder. Og der var rum for fordybelse i
vort livs kilder. Hvilke kilder næres du
af?
Undervejs blev der sunget, læst op af
gode tekster og reflekteret over livet.

Karen og Hans Henrik Lund var med
for første gang:
”Vi havde bestilt vandring i Norge til
sommer, og så det som en god form
træning. Her var alt organiseret. Folk
havde en totalt positiv tilgang til
turen og gav masser af input til
hinanden – uden at være
påtrængende”. ”Og så var alt på turen
organiseret fremragende”.
På spørgsmålet om de har lyst at tage
med en anden gang, svarer Karen:
”Har du en dato”?

Himlens sluser var vidåbne på
vandringens første dag. Alligevel
lykkedes det om aftenen at lave
gourmetmad over bål og nyde såvel
den som fællesskabet.

En anden deltager, Jeanette
Sørensen, havde læst om turen i den
lokale Hasseris Avis. Hun siger:

”Det er altid spændende at møde
nye mennesker, og kommer man
med et åbent sind, så imødekommes
man som regel med et åbent sind.
Turen bød på den ene "gave" efter
den anden. Vi oplevede H2O i
mange forskellige afskygninger,
men hvor var det altsammen
berigende – hver ting på sin måde.
Alle var bare åbne i mødet med nye
ansigter, og jeg kørte hjem med en
lidt euforisk og varm fornemmelse i
kroppen...jeg havde fået "noget"
med hjem, som jeg ikke havde med
ud”.

”Verden er lille, og det sker ofte, at
man på en eller anden måde har
noget til fælles. Jeg deltager gerne
en anden gang. Det var så hyggelig
en tur”, slutter Jeanette.

Hold øje med kirkebladet fra
Hasseris sogn og den lokale avis –
hvem ved, hvornår der kommer en
tur igen.

En indre kilde risler 
den risler stille 
den kommer ikke fra mig selv.
Forunderlige spinkle dråber,
Guds nærvær, uafbrudt og tæt,
jeg lytter til dem, og jeg håber 
når nattens stilhed sænker sig i mig.
Forunderlige spinkle dråber, 
Guds nærvær, uafbrudt og tæt, 
så tyst fra ham, som ikke råber,
hvisker de, risler de og giver liv.
( fra M. Melins digt: 
”Den indre kilde”)

Lisbeth Vingborg,
nyt sognebarn i Hasseris
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KONTAKTKLUBBEN

Onsdag den 4.  september 2019:

”TUR TIL TOPPEN AF
KILIMANJARO” Januar 2018.
 
Foredrag af Jeppe Bisgaard.

Hvad får en 76 årig ” galning” til at
beslutte at holde sin 77 års
fødselsdag på toppen af
Kilimanjaro?

Forhistorien er at jeg igennem
mange år havde en rigtig god ven,
Søren. Når jeg skriver havde, er det
fordi Søren desværre døde i Juni
2017.

Når vi mødtes i gamle dage over en
flaske, eller to, talte vi altid om 2
ting, vi gerne ville opleve sammen:
at nå toppen af Afrikas højeste
bjerg, Kilimanjaro, og en tur med
den transibiriske jernbane helt til
endestationen.

Årene gik og det blev ikke til mere
end snakken, og da Søren for 15 år
siden blev alvorlig syg, talte vi aldrig
om det siden.
Ved kaffen, efter Sørens begravelse
i Juni 2017, kom jeg til at tænke på
alt det vi mennesker går og laver
planer om, som aldrig bliver til
noget, herunder vores tur til
Kilimanjaro.

På vejen hjem fra begravelsen
ringede jeg til Jesper, som jeg
vidste arrangerede ture til
Kilimanjaro. På mit spørgsmål om
han stadigvæk arrangerede ture til
Kilimanjaro, svarede han
bekræftende, og han havde en tur i
Januar måned 2018, på mit næste
spørgsmål, jeg fylder 77 år d.28
Januar, kan jeg da stå på toppen af
Kilimanjaro, svarede han også
bekræftende, så har du en deltager
mere, var mit svar.

 

Onsdag den 2.  oktober 2019:

”MATADOR I ORD OG TONER” – Et
koncertforedrag.
 
Musikken, der indgår i Matador, er
et relativt uudforsket område, som
Toner af Guld med stor entusiasme
har kastet sig over.

Tidens toner med Marguerite Viby,
Leo Mathiesen, Lulu Ziegler og Ib
Schønberg understreger
stemninger af glæde, vemod,
munterhed og drama. Det samme
gør Rødes bryllups-optræden, de
tyske soldaters traurige lieder samt
indslag på Postgaarden af
finkulturel karakter.

Toner af Guld guider publikum på en
musikalsk tidsrejse fra 1929-1947,
hvor genrerne er bredt
repræsenteret med alt fra operette
til revyviser og jazz. Numrene
bindes sammen af små fortællinger
om TV-succesen, musikken og
perioden, og de integrerede
fællessange afrundes på festlig vis
af Konsulinde Holms
sølvbryllupspoesi på ”Sølvstænk i
det gyldne hår”.

Den midtyske duo, Toner af Guld,
består af ægteparret Helle og Dynes
Skovkjær – en klassisk sopran og en
klaverspillende bedemand. Helle og
Dynes har gennem ni åroptrådt
sammen ved talrige kirke- og
sognekoncerter og private og
offentlige arrangementer med et
bredt repertoire, bestående af
operette, musical, wienermusik,
viser og evergreens samt den
danske salme- og sangskat. De har
begge en fortid som skuespillere på
sommerspillet Busbjerg, hvor de
traf hinanden i 2008.

Onsdag den 6.  november 2019:

"Politiet og politiets rolle i en stærkt
globaliseret verden.”

Foredrag af Anne Marie Roum
Svendsen, Politidirektør.

Hvad er befolkningens forvent-
ninger til politiet? Hvordan kan det
være, at mens kriminalitetstallene
styrtdykker flere år i træk, ja så
stiger utrygheden i befolkningen
samtidig? Og hvordan sikrer vi at
befolkningen fortsat har tillid til at
politiet løser opgaven med sikkerhed
og kriminalitets- bekæmpelse
fremover?

Jeg har været politidirektør siden
2017, og min vej dertil har været først
som jurist og senere offentlig
anklager. Jeg var således chef-
anklager for anklagemyndigheden i
Nordjylland, da jeg blev udnævnt som
direktør. At det skulle blive politi og
offentlig administration var ikke
noget tilfælde. Jeg er vokset op i en
familie, hvor det altid har været
vigtigt, at man kunne gøre en forskel
for nogle andre. Hvor der altid er
blevet talt for og imod, og hvor det
politiske aspekt af den offentlige
administration altid har haft en
fremtrædende plads. Det er en
ballast, som jeg værdsætter meget,
for min hverdag er fyldt med valg og
prioriteringer.

For hvad er for eksempel tilgængeligt
politi? Er det politistationer i mange
mindre byer? Er det on-line policing
24/7? Er det at politiet kommer
hurtigt, når der er behov for dem? Er
det en effektiv
straffesagsbehandling? De fleste vil
sikkert sige: Det hele!, men jeg vil
gerne illustrere de prioriteringer og
dilemmaer, som fylder rigtigt meget i
ledelsen af en politikreds.
Jeg håber, at vi kan få en god debat
undervejs omkring holdninger og
værdier til politi og tryghed.
 
Kontaktklubben holder møde i salen
under kirken den første onsdag i
måneden fra kl.1 4.30 - 16.30.
Alle er velkomne.
Mie Holmsberg tlf. 98 18 24 02
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I samarbejde med Folkeuniversitetet. Arrangementerne afholdes i kirkens krypt. 
Kaffe/te og kage kan købes for kr. 20,-

Årsmøde i Mellemkirkeligt Stiftsudvalg
Igen i år indbyder Mellemkirkeligt Stiftsudvalg til et årsmøde med en række spændende bidrag: 

Hovedforedrag ved Hans Raun Iversen: International inspiration til folkekirkens tværkulturelle udfordringer.

Der planlægges desuden en række korte indlæg bl.a. om: 
Fire unge nordjyders deltagelse i Taize-Libanon møde i Beirut

Otte libaneseres besøg i en række sogne i Aalborg Stift
En dugfrisk rapport fra en studietur til Finland i september 2019

Mødet holdes på Hjallerup Kro mandag den 25. november 2019 kl. 18.00.
Der indledes med et fælles måltid, og der serveres te og kaffe. 
Der er fri adgang med tilmelding senest den 20. november på

aalborgstift.dk/mellemkirkeligt, hvor der også er yderligere informationer.

HASSERISAFTENER

Onsdag den 18. september kl. 19.30

Foredrag ved Peter Øhrstrøm, professor i informationsvidenskab ved Aalborg
Universitet og dr. scient. i videnskabsteori og videnskabshistorie.

”Tro og viden”
 
Kristen tro og videnskabelig erkendelse er to meget vigtige kilder til moderne vestlig
tænkning. Af og til hævdes det, at disse to kilder nødvendigvis giver anledning til en
modsætning, eller at de ligefrem er uforenelige. Jeg vil i foredraget argumentere for, at
den opfattelse er forkert. Det viser sig tværtimod, at der op gennem idé- og
videnskabshistorien har været et spændende samspil mellem kristen tro og forskellige
former for videnskab. Det er ligeledes tydeligt, at moderne videnskab og kristen tro kan
stimulere og inspirere hinanden på meget berigende vis.

Onsdag den 23. oktober kl. 19.30

Foredrag ved forfatter Lillian Munk Rösing.
 
”Anna Ancher”
 
I foredraget vil Lilian Munk Rösing præsentere sin anmelderroste bog om Anna Ancher.

Det handler om at få sit eget rum. Og om at “lære at se”. Det handler om farver. Det
handler om hvordan Anna A formår at indfange lyset stofligt, med tyk farve og grove
penselstrøg. Hvordan hun maler tætte vægge gennemskinnelige og gennemskinnelige
gardiner tætte. Hvordan hendes håndarbejdende skikkelser også er portrætter af
kunstneren. Hvordan hun som person og kunstner formår at bevare sit eget rum mens
hun krydser gennem sine forskellige livsrum og mange andres.

Rösing betragter Anna Ancher som den bærende akse i kolonien af skagensmalere, og
den i hvis værker dens vilde energi i højeste grad blev koncentreret til et malerisk nybrud.

Onsdag den 20. november kl. 19.30

Foredrag ved chefredaktør Rune Lykkeberg.
 
I foredraget vil Rune Lykkeberg tage udgangspunkt i sin anmelderroste
bog: ”Vesten mod Vesten”.

I bogen analyserer han Vestens historie, nutidige tilstand og fremtid med
eksempler fra kultur- og idehistorien. I flere århundreder har den vestlige
verden været den afgørende magtfaktor – både økonomisk, kulturelt og
videnskabeligt. Er denne status så småt ved at blive ødelagt indefra?

Det undersøger Rune Lykkeberg med væsentlige eksempler fra den
vestlige kulturs fortællinger.
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KIRKEBLADET 9

Kunstudstilling af kunstmaler Lise Duun

Fernisering af værkerne efter højmessen den 8. september.

Kunstneren, der er født 1966 i Hasseris, begyndte at male i 1984
og er autodidakt.
Tankerne og dagens lys skaber stemningen for det enkelte
maleri.
Naturen er inspirationskilden, men ikke helt som vi kender den.
Derimod er det de mange farveindtryk og former der giver sig til
udtryk i malerierne.
Bag dette ligger der et stort arbejde og en masse timer og
tanker. Disse tanker kommer ned på lærredet, men kan ikke
altid forklares med ord.

Nogle gange er denne proces en kamp og andre gange er det
ren magi og glæde. Tanken er at udforske skønheden i verden
omkring os gennem malingens magi.

Motiverne handler mere om at frembringe en helt speciel,
nærmest magisk atmosfære og stemning i et sted eller et
øjeblik i tiden end om at male et traditionelt motiv.

Planlagte motiver tager til tider en drejning under
maleprocessen og kommer naturligt nok til at bære præg af et
til tider ikke jordnært univers.

"Børnekvarteret" har akut brug
for nogle flere medhjælpere.

Under gudstjenesten, mens præsten prædiker,
inviteres mindre børn ( og evt. også forældre) ned i
kirkens lille sal.

Børnekvarteret er fortrinsvis for mindre børn, ofte fra
dåbsfølget, hvorfor forudsætningerne er forskellige.
Man kan fortælle bibelhistorier, mens børnene tegner,
man kan snakke eller lege med børnene.

Kunne du have lyst til at være med i gruppen, der
giver et kvarter en gang eller to i kvartalet? Så hold
dig endelig ikke tilbage for at henvende dig til kirkens
kontor. tlf 96 34 65 00 eller hasseris.sogn@km.dk

Kunstudstilling
af billedvæver
Doris
Bundgaard
Hansen

Fernisering af værkerne efter højmessen den 10 november.

Doris Bundgaard Hansen har vævet stort set hele sit liv. Hun er
uddannet på Aarhus Kunstakademi og har ligeledes modtaget
undervisning hos væver Ann Mari Kornerup, Medevi, Sverige.
Doris er medlem af kunstnergruppen Silkaden i Silkeborg og har
udstillet utallige steder, inkl. en række censurerede udstillinger,
bl.a. Dronninglund Kunstcenter, Kunstnernes Sommerudstilling
i Tistrup, og påskeudstillingen på Fussingø Slot.
Internationalt har Doris udstillet i Tyskland, England, Irland, på
Grønland og i Polen.
Doris har desuden vævet kirketekstiler til kirkerne i Balle og
Serup.
Billedvævning er en meget lang proces, og det er en stadig
udfordring at få garn og tråde til at give billedet liv, lys og
skygge, samt ikke mindst dybde. Man må gerne tænke: ”Hvad er
der bagved?” Inspirationen til billedtæpperne kommer oftest fra
naturen. Det kan være linjer og farver i en sten, skyernes
omskiftelighed eller et smukt landskab. Billedvævning er at
skabe et værk, der udstråler stemninger og følelser sammen
med den glæde og tålmodighed, der har været forbundet med
de mange timers arbejde ved væven.

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.
 
Vi begynder igen med ”Kirke & kokkeri for småfolk” i september
måned!
 
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
med mange andre børn og deres voksne, gå på opdagelse i
kirken og få aftensmad, inden I tager hjem igen?
Så er der i sæson 2019/2020 mulighed for det på disse onsdage
kl. 16.15:

Onsdag den 11/09, onsdag den 09/10, onsdag den 27/11 - 2019
 
Følg os på Facebook!
På glædeligt gensyn fra Peter, Marianne, Lene og Henriette
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10 September, oktober og november 2019

NY BIBELKREDS
Begyndelsen. Første Mosebog

Efter sommerferien begynder en ny bibelkreds ved Hasseris
Kirke. Denne gang begynder vi med begyndelsen, og det er jo
altid en god idé. Vi skal læse Første Mosebog, der rummer de
helt grundlæggende fortællinger i Bibelen og vores
kulturkreds, blandt andet: Skabelsen, Syndefaldet,
Syndfloden, Babelstårnet, Abraham, Isak, Esau og Jakob samt
Josef og hans brødre. Det vil vi gøre med hjælp fra Søren
Holsts glimrende ”Kommentar til Første Mosebog”, som kan
købes på kirkekontoret formedelst 200 kroner. Søren Holst er
lektor, ph.d. i Gammel Testamente ved Det Teologiske Fakultet
i København. Hvis du har tid og lyst, er du velkommen til at
tilmelde dig på kirkekontoret på telefonnummer: 96 34 65 00
eller e-mail: Hasseris.sogn@km.dk 
Gengangere fra bibelkredsen om korintherbrevene behøver
ikke tilmelde sig igen, men må gerne afmelde sig, hvis de ikke
fortsætter.
Vi mødes hver anden tirsdag aften klokken 19.30 til 21.30 i
kirkens krypt (indgang fra Thorsens Allé). Alle er velkomne,
det er gratis, og der kræves ingen særlige forudsætninger. Ud
over at være flittige vil vi også hygge os sammen over en kop
kaffe eller te og et stykke kage.
Vi mødes følgende aftener: 20/8, 3/9, 17/9, 1/10, 15/10,
29/10, 12/11, 26/11 og 10/12.
Vi glæder os til at se jer!
Med venlig hilsen
Christian Meidahl og Mikael Byrial Jensen

STUDIEKREDS
efteråret
2019
H C Andersen

Dette efterårs studiekreds vil handle om H C Andersen. Vi vil
læse udvalgte eventyr og samtidigt se på den store digters
biografi, litterære betydning og samtid
Jeg vil bede om, at man til første gang har læst eventyret ”
Snedronningen”.
Studiekredsen mødes følgende mandage:
16. september, 7. oktober, 28. oktober og 18. november.

Vi samles i kirkens store sal kl. 19.30. Kaffe og kage kan købes
for et beskedent beløb.
Alle er velkomne
Til melding til kordegnen på telefon 96 34 65 00 eller mail:
haaj@km.dk 
Venlig hilsen Agnete Brink

Meditation i Hasseris Kirke
følgende tirsdage kl. 17 – 17.30:
august, 24. september, 29. oktober og 26. november.
 
Meditationen er tænkt som ”et helle” midt i larmen, med rum
for stilhed og fordybelse.
 
I den kommende sæson vil vi fordybe os i Fadervor, verdens
mest kendte bøn,
som i virkeligheden består af 7 bønner.
Millioner af mennesker har allerede som børn lært Fadervor.
Bønnen er central for alle kristne, fordi det ifølge biblen var
Jesus selv, der formulerede den.
Men hvad betyder det egentlig, at vi kalder Gud for far, at han
bor i himlen, at hans vilje må ske osv.?
 
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

Afsked med gode
rutinerede kræfter.
Den 31 august 2019 er der sidste arbejdsdag i Hasseris Kirke
for to af de mest trofast og rutinerede medarbejdere i kirkens
stab.

Cathrine Benedict Klange og Karen Grarup, der blev ansat her
ved kirken i henholdsvis januar måned 1993 og oktober
måned 1999, har været solide ankre i en meget stor del af det
eksperimenterende og mangefacetterede musikalske arbejde
der har kendetegnet Hasseris Kirke igennem mere ende 3
årtier. Karen gennem en stor del af sit voksenliv og Cathrine
helt fra sin tid i børnekoret.

Der vil være mange i og omkring kirken der vil nikke
genkendende til den store betydning deres indsats har haft
for det musikalske udtryk gennem årene, og som sammen
med ansatte og menighedsråd vil udtrykke en tak for det
store arbejde og ønske Cathrine og Karen alt det bedste for
fremtiden.

Med venlig hilsen Menighedsrådet
 

”Vi glæder os til..
...at byde velkommen til seks nye konfirmandhold:
7A, 7B og 7C fra Stolpedalsskolen samt
7X, 7Y og 7Z fra Gammel Hasseris Skole
Det bliver spændende at møde jer og lære jer at
kende!”
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KIRKEBLADET 11

KOM OG SYNG MED
Er du interesseret i at synge 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. september, 23. oktober og 20. november.

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

KUNST I HASSERIS - 2019
Lørdag den 21. september kl. 11 åbner dørene i KFUM
Hallen, Hasserisparken for årets ”Kunst i Hasseris” med
omkring 60 kunstnere og kunsthåndværkere, der udstiller
deres værker hele weekenden. På udstillingen er der
mulighed for at se et bredt udvalg af kunstneres værker,
herunder malerier, skulpturer, fotos og smykker.

Ved ferniseringen lørdag den 21. september kl. 11.30 taler
Kunstfaglig leder ved Kunsthal Nord, Henrik Broch-Lips.
Derefter er der et musikalsk indslag ved FAZE´N´MIR, der
også selv udstiller sin kunst.

Det er Aalborg Y´s Men´s Club Budolfi, der står bag og
arrangerer Kunst i Hasseris. Y’s Men’s klubben arbejder for
at samle penge til velgørende formål, og i år vil halvdelen af
overskuddet fra kunstudstillingen gå til Folkekirkens
Nødhjælp, og den anden halvdel vil gå til lokalt børne- og
ungdomsarbejde i og omkring Aalborg, herunder især til 
FDF i Kærby til opførelse af en tilbygning til kredshuset for
at gøre plads til mange nye medlemmer.

Entre til udstillingen er kr. 50 for voksne over 16 år. Det
inkluderer et glas vin eller sodavand og et kunstnerkatalog.
Der er fri adgang for børn. I forbindelse med udstillingen er
der mulighed for at købe kaffe og brød eller en let frokost i
udstillingens café.
Udstillingen er åben lørdag den 21. september kl. 11-17 og
søndag den 22. september kl. 11-16.
Se om arrangementet på www.kunstihasseris.com

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 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
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

ALLE HELGENS DAG
Søndag den 3. november kl. 10.00
 
Alle Helgens Dag er den dag, hvor vi i kirken i særlig grad
tænker på og mindes vore afdøde, takker for det, de gav os
og retter håbet mod den evighed, der forbinder os med
dem.
 
Inden gudstjenesten begynder, vil der fra kl. 9.30 være
mulighed for at tænde et lys i kirken for på den måde at
give rum for mindet. Imens vil der blive spillet meditativ
musik.
 
I løbet af selve gudstjenesten vil navnene på dem, der er
døde eller begravede i Hasseris Sogn siden Alle Helgens
Dag sidste år, blive læst op.
I det hele taget vil gudstjenesten gennem salmer, musik og
ord samle sig om denne dags særlige karakter.
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12 September, oktober og november 2019

MUSIKARRANGEMENTER

 Søndag den 15. september kl. 14.30

”Kaffesang & kage”
Syng, lyt og nyd en kop kaffe .
Hasseris kirkes vokalgruppe v. Peter Lindhardt Toft

Torsdag den 26. september kl. 19.30

Musikgudstjeneste
”JOSEF´s DRØMME”
Oratorium af John Højbye
Tekst: Johs. Møllehave
for kor, fløjte, 3 marimbaer, klaver, bas
Om drømmeren Josef, der redder hele verden fra sult og
undergang.
Hasseris kirkes pigekor v. Marianne Haldrup

Søndag den 20. oktober kl. 16.00

Kantategudstjeneste
J.S. Bach kantate nr. 49
”Ich geh´ und suche mein Verlangen”
Marianne Heuer, sopran
Søren Ohlsen, bas
Judith Blauw, obo
Marianne Haldrup, orgel
Agnete Brink, liturg

Søndag den 27. oktober kl. 14.30

”Kaffesang & kage”
Syng, lyt og nyd en kop kaffe.
Hasseris kirkes pigekor v. Marianne Haldrup

Tirsdag den 12. november kl. 19.30

REQUIEM
Maurice Duruflé
Coro Misto, dir. Søren Birch
Marie Keller Sørensen, alt
Thomas Rewes, bas
Christian Præstholm, orgel
Fri entré

Søndag den 17. november kl. 14.30

”Kaffesang & kage”
Syng, lyt og nyd en kop kaffe
Hasseris kirkes V-kor v. Peter Lindhardt Toft

Søndag den 24. november kl. 14.00

Folkekirkens Ungdomskors Landskor,
dir. Birgitte Næslund Madsen
Kormusik for og med unge elitestemmer
Fri entré
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