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2 September, oktober og november

Gave på 2 ton.
 

Formand for menighedsrådet,
Else Kirkegaard og ingeniør

Jørn Jørgensen fra dansk
kirkeklokketeknik, beser

nogle af de 24 klokker som i
1978 var ankommet fra et
Hollandsk klokkestøberi.

 
Den tungeste klokke (på

daværende tidspunkt) vejer 
270 kilo, mens den mindste

vejer 20 kilo.
 

Klokkerne er skænket af
Stinne og Martinus Sørensen
som en en gave til kirkens 22

års fødselsdag og
klokkespillet blev indviet 

1. søndag i advent med deltag-
else af 4-500 mennesker

Praktiske oplysninger

Af Helle Aaen
Jensen, kordegn

Dåb:
Aftale om dåb træffes med
kirkekontoret. Der skal opgives navne
og adresser på 2 – 5 faddere. Herefter
vil man blive kontaktet af præsten med
henblik på at få lavet en aftale om en
samtale.

Vielse:
Aftale om vielse træffes med
kirkekontoret. Inden vielsen (tidligst 4
måneder før) udfyldes en
ægteskabserklæring på borger.dk.
Herefter vil man blive kontaktet af
præsten i forbindelse med at afholde en
samtale.

Begravelse/bisættelse:
Når begravelsens tidspunkt er fastsat,
aftales forløbet, herunder salmer, med
præsten.

Alle medlemmer af folkekirken har ret
til at blive begravet/bisat fra deres
sognekirke.

Hasseris Sogneblad

Bladet udkommer i 4800 eksemplarer,
4 gange årligt.
Udgives af Hasseris kirkes
menighedsråd.
Redaktion: Inge Thomsen
(ansvarshavende red.),
Søren Ohlsen, Helle Aaen Jensen.

Materiale til sognebladet skal sendes til
kirkekontoret. Redaktionen forbeholder
sig ret til at forkorte indlæg og sortere i
evt. tilsendte billeder.

Næste sogneblad udkommer i uge 46 .
Deadline for tekst/fotos er mandag
den 12. oktober 2020
Tryk: Øko-Tryk, Skjern

Sognebladet kan også læses på kirkens
hjemmeside

Hvis sognebladet IKKE er kommet
den 19/8, 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".

Ændringer ved gudstjenester og andet
kan ses på kirkens hjemmeside

Navne og adresser

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

Kirkens hjemmeside:
www.hasseriskirke.dk

Sognepræst (kbf)
Stillingen er vakant

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

Hasseris kirke er med i vejkirkeordningen.
Foldere ligger i våbenhuset

Forsidebillede: Lars Dammeyer

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

Layout #10123: Emma 10 -- Hasseris kirke                Sheet 2/16                Generated:  2020-08-20  08:39:24 UTC



KIRKEBLADET 3

”Miraklet
       i

 galaksen”

Fyraftensgudstjeneste

Alle indbydes til en gudstjeneste, som
er lidt anderledes end søndagens
gudstjeneste. Der vil fortsat være
mange af de kendte led, men sat
sammen på ny og med brug af andre
udtryksformer.
Aalborg Y’s Men’s Club Budolfi er med
til at forberede og stå for denne
fyraftensgudstjeneste.

Med temaet ”Miraklet i galaksen”
vælger vi bevidst at holde igen med
katastroferetorik for i stedet at kalde
på forundring over vores grønne jord,
dette mirakel i galaksen. Et væsentligt
perspektiv som udtryk for, at vi ikke
er ligeglade med klodens tilstand.

Gudstjenesten blev aflyst i foråret p.
g.a. coronapandemien. Og mon ikke
erfaringer derfra vil bidrage med
endnu flere vinkler på temaet.

Hvis det er muligt til den tid, afsluttes
gudstjenesten med et enkelt måltid.
Pris: 30 kr. Tilmelding er ikke
nødvendig.

Henning Thomsen, medlem af
menighedsrådet,
hennthomsen@gmail.com, tlf.
53707816 og Inge Thomsen,
sognepræst, inth@km.dk, tlf.
23100970

i Hasseris Kirke
tirsdag den den 17. november kl. 17.00
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4 September, oktober og november

Gudstjenester

Lørdag den 5. september
Kl. 11.00: Dåbsgudstjeneste *
Inge Thomsen
 
Søndag den 6. september 
13. søndag efter trinitatis
Matt. 20, 20-28
Kl. 10.00: Højmesse
Inge Thomsen
 
Søndag den 13. september 
14. søndag efter trinitatis
Joh. 5, 1-15
Kl. 10.00: Højmesse
NN
 
Lørdag den 19. september
Kl. 11.00: Dåbsgudstjeneste *
Mikael Byrial Jensen
 
Søndag den 20. september
15. søndag efter trinitatis
Luk. 10, 38-42
Kl. 10.00: Høstgudstjeneste
Mikael Byrial Jensen
 
Onsdag den 23. september
Kl. 16.15: Kirke & kokkeri for
småfolk
Henriette Rosendal
 

Søndag den 27. september
16. søndag efter trinitatis
Joh. 11, 19-45
Kl. 10.00: Højmesse
NN

Lørdag den 3. oktober
Kl. 11.00: Dåbsgudstjeneste *
Henriette Rosendal 

Søndag den 4. oktober
17. søndag efter trinitatis
Mark. 2, 14-22
Kl. 10.00: Højmesse
Henriette Rosendal
 
Søndag den 11. oktober
18. søndag efter trinitatis
Joh. 15, 1-11
Kl. 10.00: Højmesse
Mikael Byrial Jensen
 
Søndag den 18. oktober 
19. søndag efter trinitatis
Kl. 16.00: (OBS tidspunkt)
Kantategudstjeneste
Inge Thomsen
Se omtale side 9

Søndag den 25. oktober
20. søndag efter trinitatis
OBS: SOMMERTID SLUTTER
Matt. 21, 28-44
Kl. 10.00: Højmesse
NN

Onsdag den 28. oktober
Kl. 16.15: Kirke & kokkeri for
småfolk
Henriette Rosendal

Søndag den 1. november
Alle helgens dag
Matt. 5, 1-12
Kl. 9.45: Lystænding forud
for højmesse
Kl. 10.00: Højmesse
Inge Thomsen. Kirkens øvrige
præster medvirker

Lørdag den 7. november
Kl. 11.00: Dåbsgudstjeneste *
Henriette Rosendal
 
Søndag den 8. november
22. søndag efter trinitatis
Matt. 18, 1-14
Kl. 10.00: Højmesse
Henriette Rosendal.

Søndag den 15. november
23. søndag efter trinitatis
Mark. 12, 38-44
Kl. 10.00: Højmesse
Mikael Byrial Jensen

Søndag den 22. november
Sidste søndag i kirkeåret
Matt. 11, 25-30
Kl. 10.00: Højmesse
NN

Onsdag den 25. november
Kl. 16.15: Kirke & kokkeri for
småfolk
Henriette Rosendal

Søndag den 29. november
1. søndag i advent
Matt. 21, 1-9
Kl. 10.00: Højmesse
Agnete Brink

* Såfremt de er tilmeldt dåb
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KIRKEBLADET 5

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

Desværre er tilmelding nødvendig, da der på grund af
corona kun er plads til ca. 55 personer.
Kontakt kirkekontoret på tlf. nr. 96 34 65 00.

Nærmere oplysning: Mie Holmsberg tlf. 98 18 24 02

"Hvorfor springe
ud som forfatter
som 75-årig?"

Onsdag den 7. oktober:

Foredrag af forfatter Elsebeth Dissing.
 
Svarene er mange. Blandt andet, at der var en historie,
der skulle fortælles, og som endte med at blive til
romanen ”Tjenerindens døtre”, der udkom i foråret 2020.
 
Elsebeth Dissing, der i mange år var redaktionschef på
Nordjyske Medier, blev væltet omkuld af en voldsom
sorg, da hendes yngste søn døde i 2009 kun 29 år
gammel. Ideen om at skrive en roman, der havde
rumsteret i mange år, blev redningsplanken. Hun skrev
sig ud af kaos.
”Tjenerindens døtre”, der udspiller sig i årene 1937-1946 i
et lille samfund langt ude mod vest, er inspireret af
fortællinger fra hendes egen slægt. Blandt andet hendes
egen mors kamp for et anderledes liv end hendes mors.
Det er en fortælling om menneskeskæbner i et lille
samfund, nært og trygt. Men også barskt mod dem, der er
anderledes, falder uden for norm og moral, dem, der
forsøger at gå nye veje. Så slår sladderen til, får drømme
til at briste, skæbner til at kuldsejle.

"Jeg vil ha´ ret til
at fejle"

Onsdag den 2. september:

Foredrag af provst Gerda Neergaard Jessen,
sognepræst i Nibe-Vokslev pastorat.

I dette foredrag tager Gerda Jessen et kraftigt livtag
med det perfekte menneske, som ønsker den perfekte
karriere, den perfekte familie, den perfekte krop og
som ikke vil fejle. Hun er generøs med indspark fra
sociologien, fra samfundsdebatten, fra Biblen og fra
sit eget liv.
Og så er det en hyldest til det rodede liv og til
mennesket, der har set i øjnene, at man er fuld af fejl.
Gerda Jessen er en levende og givende
foredragsholder. Hun er underholdende, letforståelig
og vækker eftertanke. Hun har prædiket flere gange i
DR-kirken og udgivet en bog om børnegudstjenester.

Korshærs- og
arresthuspræst

Onsdag den 4. november:

” Foredrag ved Lena Margrethe Bentsen”

På arbejde blandt indsatte og udsatte med korshærs-
og arresthuspræsten.

Hun fortælle om sine mange oplevelser fra et rigt
arbejdsliv blandt samfundets udsatte.
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6 September, oktober og november

Håbet

Håbet: ”Et anker for
sjælen, urokkeligt og sikkert”.
Uden på Hasseris Kirke ser man de tre kristne symboler,
kors, anker og hjerte, aftegnet i murværket. Når jeg taler
med mine konfirmander om dem, kender de dem godt,
især fra smykker. Korset symboliserer troen, ankeret
håbet og hjertet kærligheden. Sammenstillingen af de tre
stammer fra Første Korintherbrev, kapitel 13, som
apostlen Paulus afrunder med ordene: ”Så bliver da tro,
håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er
kærligheden”. En af mine lærere på teologistudiet, Sigfred
Pedersen, kaldte dem tilsammen ”den kristne triade”, fordi
de sammenfatter hele den kristne tro.

Paulus skriver, at kærligheden er den største af de tre, og
det er rigtigt. På en bænk på et af Bergens såkaldte
byfjelde kan man læse et lille digt om kærlighedens
storhed: ”Kærligheden er vort livs største glæde og vort
livs største sorg. Den er livet”. Da min bror og jeg for fem
år siden skulle vælge sten til vores mors grav, satte vi som
inskription de sidste ord fra Paulus-citatet ovenfor: ”Men
størst af dem er kærligheden”. At kærligheden er størst,
betyder dog ikke, at vi kan undvære hverken troen eller
håbet. Det forekommer mig, at corona-krisen og verdens
tilstand i det hele taget har øget behovet for at tale om
håbet, som ellers i moderne tider har spillet en mindre
rolle i forkyndelsen end troen og kærligheden.

Håbet er i den kristne tradition knyttet sammen med
ankeret. Det skyldes, at Hebræerbrevet, kapitel 6, vers 19,
omtaler det kristne evighedshåb som et sjælens anker:
”Det håb er som et anker for sjælen; det er urokkeligt og
sikkert og rækker ind bag forhænget”. Med forhænget
tænker brevets forfatter på forhænget ind til det
allerhelligste i templet i Jerusalem. Her forestiller han sig,
at Jesus ved sin død gjorde det, de jødiske
ypperstepræster ikke kunne, når de gik ind bag forhænget
og forrettede det årlige ritual til renselse af folkets synd:
Han skaffede soning for hele verdens synder én gang for
alle. Oversat til moderne dansk betyder det, at Jesus
bragte Guds tilgivelse og håbet om det evige liv til os, så vi
kan leve vort liv i tillid til hans godhed i håb om en
glædelig opstandelse og i indbyrdes kærlighed.

Det kristne håb retter sig mod evigheden; men håbet som
almenmenneskeligt begreb lever i utallige andre
sammenhænge. Hvad enten vi håber på et evigt liv eller ej,
håber vi alle på en lang række forhold i tilværelsen: et
godt helbred, et lykkeligt liv, en god fremtid for vore børn
og unge. Vi kan også håbe på et heldigt udfald af
omstændigheder af mere privat karakter: at vi får det job,
vi har søgt, består den eksamen, vi er gået op til, eller,

mere alvorligt: at en bestemt operation går godt eller en
syg, vi elsker, bliver rask. ”Så længe der er liv, er der håb”,
lyder et ordsprog, og så længe vi lever, kan vi, under
normale omstændigheder, slet ikke lade være med at håbe.
Det er en kendt sag, at opgiver man først håbet, ser det
sort ud. Så mangler vi drivkraften, gnisten, lysten til at
leve, og alt bliver tungt og svært.

Her i sommer læste jeg historien om Vorupør Kirkegård.
Den gamle kirkegård ligger lidt uden for det vestjyske
fiskerleje. Der blev den anlagt i 1878 sammen med en kirke,
hvoraf kun våbenhuset står tilbage. Snart blev en ny kirke
opført inde i byen, og efter kun 50 års brug blev den gamle
kirkegård udfaset. I dag udgør den en tidslomme af stor
lokalhistorisk værdi, fordi den tydeligt afspejler et ganske
særligt miljø gennem en afgrænset periode.

På Vorupør Kirkegård hviler blandt andre en fiskerkone ved
navn Ane Kirstine Thomsen. Hendes skæbne vidner om den
tid, hun levede i og det, hun og de fleste andre håbede på i
et af Danmarks fattigste samfund. Hun ligger der sammen
med sin mand, fisker Anton Thomsen, som var 14 år yngre
end hende. Da de blev gift, blev han i en alder af 23 stedfar
til Ane Kirstines seks børn på mellem fire og 12 år. Hendes
første barn blev født uden for ægteskab og undfanget på
den gård, hvor hun tjente som ung. Siden giftede hun sig
først med en fisker, som druknede på havet, så med en
anden, som også druknede, og til sidst med sin fætter,
Anton. Sammen fik de yderligere fem børn, hvoraf en
datter på 13 og en søn på 22 blev begravet ved siden af
forældrene. Overalt på kirkegården er fiskere og mange
andre stedt til hvile i en tidlig alder.

Hvor må der have været megen frygt og uro i Ane Kirstine
Thomsens liv. Hvor må hun og hendes nabokoner have
tilbragt mange timer med at vente og håbe på det bedste
for deres mænd, som var på havet. Druknede nogen,
hvilket desværre skete jævnligt, var det en stor ulykke,
ikke bare følelsesmæssigt, men også økonomisk.
Velfærdsstaten var endnu ikke opfundet, og der var ikke
anden hjælp at hente end den, man kunne yde hinanden.
Inde på land var tilværelsen heller ingen dans på roser. Her
truede sult og fattigdom, mens druk og kortspil risikerede
at sætte hus og ejendele over styr, og sygdomme, som vi i
dag ikke anser for farlige, kunne koste mange livet. Jeg ved
ikke, hvad der forårsagede Ane Kirstine og Anton
Thomsens to børns død; men det kan have været alt fra
lungebetændelse til en arbejdsulykke.

Det gør indtryk at læse om det hårde liv i Vorupør for ikke
så mange generationer siden. Da var der virkelig brug for
et håb, der som et fast anker på et uroligt hav kunne holde
en fast, så man ikke gik under. Selv om vores hverdag er
meget anderledes end deres dengang, håbede de sikkert
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KIRKEBLADET 7

på mange af de samme ting, som vi håber på i dag: at det må gå vore kære godt, at
vore børn og børnebørn må vokse op og blive lykkelige, at vore syge må blive raske
og, at vi, når tiden er inde, må komme godt herfra.

På Vorupør Kirkegård håbede de også på noget andet. Midt i deres usikre
tilværelse, hvor døden var en hyppig gæst, satte de deres lid til håbet om
opstandelsen og det evige liv. Det vidner Ane Kirstine og Anton Thomsens gravsten
om. Nederst på den står der: ”Jeg er opstandelsen og livet. Joh. 11,25”. Når der ikke
er mere at håbe på i dette liv, er det håb vores eneste trøst, også i dag. Det håb har
altid en plads i kirkens forkyndelse, men især til Alle Helgen, hvor vi om ikke så
længe skal mindes vore døde.

Af sognepræst Mikael Byrial Jensen

Bibelkredsen om Salmernes Bog fortsætter
Til september fortsætter bibelkredsen om Salmernes Bog.

Alle er velkomne til at møde op, også selv om man ikke bor i sognet. Nytilkomne kan fint springe til og tilmelde sig på
kirkekontoret på telefonnummer: 96 34 65 00 eller e-mail: Hasseris.sogn@km.dk. Der kan man også købe den bog,
vi bruger, Else K. Holts ”Kommentar til Salmernes Bog” for 100 kroner.

Vi mødes som regel hver anden tirsdag aften klokken 19.30 til 21.30 i kirkens krypt (indgang fra Thorsens Allé). Ud
over at være flittige vil vi også hygge os sammen over en kop kaffe eller te og et stykke kage.

Vi mødes følgende aftener: 1/9, 29/9, 27/10, 10/11 og 24/11. NB: Vi runder bibelkredsen af med foredrag den 8/12 kl.
19.30 ved forfatterinden til vores grundbog, Else K. Holt. Se andetsteds i bladet.

Til første gang bedes man have læst kapitel fire i bogen samt de henvisninger til Salmernes Bog, der optræder i
kapitlet.

Vi glæder os til at se jer!
Med venlig hilsen Christian Meidahl og Mikael Byrial Jensen

Kirke & Kokkeri for småfolk
Gudstjenesterne finder sted onsdag eftermiddage kl. 16.15. De varer omkring en halv time. Efter gudstjenesten er
der aftensmad (hvis myndighederne tillader det). Det er ganske gratis.

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 efteråret mulighed for det den 23. september, den 28. oktober og den 25. november.
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8 September, oktober og november

Musikarrangementer

"Kaffesang og Kage"
Søndag den 20. september kl. 14.30

Samvær med noget at lytte til og gode fællessange at synge
med på.

Denne gang synges sammen med Hasseris kirkes V-kor og
Peter Lindhardt Toft

Arrangementet forgår i kirkens store sal i kælderen.

Pierre Dørge & New Jungle
Orchestra -
40 års fødselsdagsfejring i Hasseris kirke!

Søndag den 27. september kl. 16.00

Siden 1980 har NJO spillet i nærheden af 2500 koncerter i
mere end 60 lande – fra Damascus i Syrien til Carnegie Hall i
N.Y.C. – for præsident Nelson Mandela i Pretoria, for den
japanske Kejser i Tokyo, i børnehaver, kirker og på
togstationer. ”.. de er et unikt kollektiv i dansk og international
musik, stilen et sammenrend af danske koraler, eksplosioner i
hornsektionen, swing, free jazz, impressionistisk klaver …. En
leg med sprog, titler og virkemidler” (Politikens anmelder
Munch-Hansen)
Fri entré.

Støttekoncert
for Kamillus, Hospice Aalborg

Torsdag den 8. oktober kl. 19:30

Igen i år er Hasseris kirke ramme om en støttekoncert for
Hospice i Aalborg.

De tre kor, Livsværk, Aalborgkoret og V-koret har sat et
program med dejlig kormusik sammen til koncerten.
Entre kr. 50,-

”Midtvest Pigekor”
Lørdag den 10. oktober kl. 15.00

Koret, der dirigeres af Dorte Bille, er et af de efterhånden
mange grene på den ”Den Jyske Sangskole”, Herning. Da
USA-turnéen dette efterår må udskydes grundet Corona,
lægger koret vejen forbi Hasseris kirke på en Jyllandsturné.

Koret arbejder professionelt med dynamikken mellem
stemme, krop og koncertrum og kombinerer smuk, klassisk
korklang med koreografi og performance.
Fri entré.
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KIRKEBLADET 9

Kantategudstjeneste
Søndag den 18. oktober kl. 16.00

J.S. Bach : Kantate nr. 95 ”Christus, der ist mein Leben”
Margrethe Smedegaard, sopran
Jens Olav Heckmann, tenor
Søren Ohlsen, bas
Judith Blauw, obo
Marianne Haldrup, orgel
Inge Thomsen, liturg

Bachs kantate BWV 95 skrevet til 16. søndag efter trinitatis
fortrinsvis over Lukas 7,11-17 ”Opvækkelsen af enkens søn fra
Nain” indgår i eftermiddagens gudstjenesteforløb.

”Kaffesang og kage”
Søndag den 15. november kl. 14.30

Syng med, lyt og nyd en kop kaffe

Vi dykker ned i den herlige bunke af efterårets sange &
salmer – de fleste kendte og nogle helt nyskrevne - sammen
med Hasseris kirkes Pigekor ved Liv Lund Poulsen & Marianne
Haldrup, klaver.

Julekoncert
Onsdag den 25. november kl. 19.30

Marianne Mortensen, skuespiller/sanger og Michael
Vesterskov, guitar
Aftenens solister har musikalske rødder i henholdsvis rock og
viser samt mange år på diverse teaterscener. Marianne
Mortensen og Michael Vesterskov har – skønt endnu kun
november – sammensat et program /en optakt til julen med
kendte og ukendte sange/salmer og fortællinger.

Arr. i samarbejde med SIND-skolerne.
Billet a´kr. 175,- købes på www.place2book.com eller kirkens
kontor.

OBS!
Alle musikarrange-
menter afvikles efter
gældende coronaregler
om afstand m.m
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10 September, oktober og november

Foredragene afholdes i samarbejde med Folkeuniversitetet 
og foregår i Hasseris kirkes krypt. 

Der er ingen entre, og der er plads til ca. 50 personer.

Hasserisaftener

Onsdag den 16. september kl. 19.30

 ”Grundtvig - en gigant i dansk kultur og åndsliv”
Foredrag af Ove Korsgaard, Professor emeritus, dr.pæd.
  
Grundtvig er ikke til at komme uden om. Man støder konstant på ham i debatter
om dansk kultur og identitet, i diskussioner om skole og kirke, i historieundervisning
og sangbøger, og ikke mindst når vi synger hans sange og salmer i forbindelse med
årets højtider. Men hvem var han, Grundtvig?

De fleste danskere har hørt om ham, men de færreste kender til hans liv og virke.
Hans livshistorie er et drama, hans tankeunivers fyldt med ideer, og hans visioner
så grandiose, at vi først nu er i færd med at forstå flere af dem. I foredraget vil
hovedvægten blive lagt på hans politiske engagement og hans syn på folk,
nation og demokrati.

Onsdag den 21. oktober kl. 19.30

 ”Gådefuld må man være” – et foredrag om maleren Vilhelm Hammershøi og hans
inspiration fra Søren Kierkegaard.
Foredrag af Lisbeth Smedegaard Andersen, Sognepræst og forfatter.
 
Vilhelm Hammershøi er en af vores betydeligste billedkunstnere. Hans billeder har
altid været anset for at være gådefulde, men holder man dem sammen med dele af
Søren Kierkegaards forfatterskab, kastes der nyt lys ind over både hans figurbilleder
og hans kendte interiørbilleder, hvor hustruen Ida ofte er afbildet som en stille,
rygvendt skikkelse i en sparsomt møbleret stue.

Onsdag den 18. november kl. 19.30

 ”Tro på Gud. Om kristendom i en sekulær verden”
Foredrag af Kåre Egholm Pedersen, Sognepræst og forfatter
 
Der var engang, hvor troen på Gud ikke stod til diskussion. Den kristne Gud var
ikke alene skaber og opretholder, men også garanten for tilværelsens urokkelige
orden i universet, i samfundet og på det moralske plan. I dag forholder det sig
nærmest lige omvendt. For de fleste nutidige, vestlige mennesker er det lige så
svært at tro på Gud, som det var for datidens mennesker at tvivle på Guds
eksistens. Som følge af en række ændrede betingelser for det, vi kan tænke og
forestille os, er troen på Gud med tiden blevet til én omstridt mulighed blandt
flere andre.

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

Layout #10123: Emma 10 -- Hasseris kirke                Sheet 10/16                Generated:  2020-08-20  08:39:24 UTC



KIRKEBLADET 11

Samtale med et par fra
menigheden:
Britta og Poul Kærsgaard

Af Tinne Bertelsen

Glæden ved
god musik og
stærkt
fællesskab.
Britta og Poul Kærsgaard er netop
vendt tilbage til byen fra deres
sommerhus i Saltum, og jeg møder dem
i deres hjem i Stolpedalsparken til kaffe
og hjemmebagt kage og en samtale om
deres forhold til Hasseris Kirke. Vi taler
også om deres pensionisttilværelse og
om deres arbejdsliv som sygeplejerske
og bygningskonstruktør/arkitekt.
Samtalen handler dog mest om at
deltage aktivt i kirkelivet.

Musikken i gudstjenesten er et
genkommende tema. Britta og Poul er
glade for den klassiske kirkemusik og
fortæller om gode oplevelser med kor
og salmer. De fortæller om den
gudstjeneste i Herning Kirke, hvor deres
datter og børnebørn blev døbt, og hvor
Herning Kirkes dygtige drengekor sang.
Britta fortæller om, at hun har
medvirket i Margrethekirkens
lejlighedskor. De er begge glade for at
sidde med salmebogen i hånden og
synge til gudstjenesten.

Britta og Poul blev en del af Hasseris
Kirkes menighed for et par år siden. De
skiftede fra Baptistkirken til Folkekirken
efter lang betænkningstid og nøje
overvejelser.

De er begge født ind i et frikirkeligt miljø
og døbt som voksne. De har dog
gennem årene fulgt med i Folkekirkens
virke og aktiviteter. I forbindelse med
skiftet til Folkekirken udforskede de
forskellige kirker i Aalborg. De endte
med at løse sognebånd til Inge
Thomsen, da de på daværende
tidspunkt ikke boede i sognet. Det gør
de nu, og samtalen finder sted i deres
hyggelige hjem, der ligger i gåafstand til
kirken.

De synes, at de fik en god modtagelse i
kirken, da de kom som nye i
menigheden. Der var mange, der hilste
på og inddrog dem i fællesskabet. De
sætter pris på, at der snakkes og hilses,
når man mødes om søndagen. De
fornemmer en god kemi blandt kirkens
præster og andre ansatte. De er hurtigt
kommet til at kende mange mennesker
og føler, at de har fået et godt netværk i
kirken.

Netværket er blevet skabt ved, at Britta
og Poul har deltaget i en række af
kirkens aktiviteter og frivillige opgaver.
De deltager gerne i
meditationsgudstjenester og i
bibelkredsen, de har haft en lille gruppe
konfirmander på besøg til samtale om
livets store og små spørgsmål, og Poul
er en af de mænd, der bager småkager
til kirkekaffen. Først og sidst sætter de
pris på at deltage i højmessen. De
fremhæver kirkens dygtige præster og
deres gode prædikener som en årsag til,
at de valgte at skifte til Hasseris kirke.

Vores samtale kredser om kirkens og
kristendommens betydning i livet. De
citerer valgmenighedspræsten Morten
Kvist, der siger: ”Kristendommen er den
bedste og mest
ligeværdighedsskabende religion.”
Kristentroen er for Britta og Poul en
ballast, der giver tryghed i tilværelsen.

Troen udleves i og understøttes af den
aktive deltagelse i kirkens liv. En god
prædiken kan give stof til eftertanke, en
samtale om gamle ord og kirkehistorie i
bibelkredsen åbner for genlæsning af
kendte bibeltekster, og årstidens salmer
klinger med.

Og så er vi tilbage ved musikken. Britta
og Poul er glade for højmessens
velkendte liturgi og for den
mangfoldighed af musik, der udfoldes i
kirken. De kan godt lide, at salmerne
spiller sammen med dagens
bibeltekster og prædiken. De er glade
for at synge både gamle og nyere
salmer. De har svært ved at udpege
yndlingssalmer, men den smukke
sommerdag uden for vinduet inspirerer
Britta til at nævne

Grundtvigs:
”I al sin glans nu stråler solen” og
Carl David af Wirsén:
”Det dufter lysegrønt af græs”.
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12 September, oktober og november

Kommende udstillinger i kirken

Hvad nu hvis der kom en
varevogn?
Erik Boye skriver her om sine malerier, der udstilles i
Hasseris kirke i september-oktober.
Fernisering efter gudstjenesten søndag den 6. september.

"Jeg bor nord for Aarhus og går tit ned til Aarhusbugten.
Der er ret lavvandet. Ved Studstrup ligger et par både. Jeg
maler landskaber, og sidder gerne udenfor med en blyant,
som andre sidder med en fiskestang eller et gevær. Nogen
gange kommer der mennesker forbi, som kommer med på
tegningen, men ikke den dag.

Hvad nu hvis der kom en varevogn, og ud af den myldrede
nogen mennesker, der tilsyneladende skulle videre med
båd? De havde ikke ret meget med og ikke rigtig noget tøj
på. Tilsyneladende bare mennesker uden ret meget
bagage. Måske en slags flygtninge. Nøgne mennesker i en
udsat position.

Jeg har hus, tøj og sikkerhed. Jeg ved godt, at jeg ikke er
usårlig. Der er noget, der knirker og minder mig om det.
Aarhus bugten er ikke noget, jeg partout skal over. Jeg
nyder at kikke på den og bade i den. Jeg kikker på vejret og
maler det med på mine billeder. Jeg sidder ude og maler.
Men jeg går også hjem og maler videre. Det hele skal ikke
være indtryk. Der skal også være plads til udtryk".

Afrikansk kunst
Søndag den 8. november er der efter gudstjenesten
fernisering på en afrikansk udstilling med verdensnavne.

Det er det nordjyske galleri Glocal Art, der står bag
udstillingen.

Der udstilles kunst fra både Vest- og Østafrika. Fra Uganda
kan nævnes Kizito Maria Kasule og Joseph Ntensibe. Kizito
bruger sine indtægter på en kunstskole, NIAAD, og Ntensibe
har nærmest indrettet et børnehjem i sit hus i Kampala for
børn, der kommer fra hjem med problemer.
 
Fra Senegal deltager Kiné Aw, der har fået betegnelsen
Afrikas Picasso. Forklaringen er ligetil: Hun er et stort talent,
hvis stil kan minde om Picasso. Picasso var en stor
inspirationskilde for Afrika: Som den første hvide mand
udtrykte han beundring for værdier i Afrika, og han lod sig
inspirere af de afrikanske masker.
 
Frede Hansen fra Glocal Art tror på, at det er vigtigt at bakke
op om kreative miljøer i Afrika, at der dér - såvel som i
Danmark - er brug for kreative og innovative mennesker.
Kunstnerne, der alle er professionelle, præsenteres med
værker fra 850 kr til 35.000 kr., så der er noget for enhver
pengepung. De fleste har nok ikke hørt meget om afrikansk
kunst, men internationalt er der en stigende interesse for
kunst fra Afrika. På en auktion i Paris sidste år, blev et værk
af Joseph Ntensibe solgt for 1.175.000 kr.

Nu får alle i Hasseris mulighed for at stifte bekendtskab med
nogle af de afrikanske kunstnere, som normalt udstiller på
Glocal Art.
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KIRKEBLADET 13

Foredrag
med Else K.
Holt

Tirsdag den 8. december kl. 19.30

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

"De gammeltestamentlige salmer og deres teologi"

I vores Bibel udgør de gammeltestamentlige salmer en fin
digtsamling, der begynder og slutter med en stærk opfordring
til at lovprise Gud. Men Salmernes Bog rummer også udtryk
for lidelse og klage, for dyb taknemmelighed, beskrivelser af
Guds skaberværk og almindelig livsvisdom. I foredraget vil vi
se på samlingens opbygning, forfølge nogle af de forskellige
teologiske linjer i Salmernes Bog og stille spørgsmålet: Hvad
kan disse gamle, religiøse digte bruges til i vores egen
tilværelse?

Meditation i
Hasseris kirke

Meditationerne er tænkt som ”et helle” i larmen, med rum for
stilhed og fordybelse.

Efter en lang ”Coronapause” er der igen meditation i kirken.
 
Det bliver følgende tirsdage kl. 17 – 17.30:   
 29. september
 27. oktober
 24. november

I den kommende sæson vil vi samle op på meditationerne over
Fadervor og fordybe os i de bønner, vi p.g.a. pausen ikke nåede
i foråret: ”Led os ikke i fristelse og: ”Fri os fra det onde”.
 
Der plejer at være mulighed for fællesspisning efter
meditationerne. Det er endnu uvist, om det kan praktiseres
igen i efteråret og på hvilke præmisser.
Nærmere oplysninger vil blive meldt ud via faceboook og
hjemmeside.
 
Kontakt: Sognepræst Inge Thomsen,
tlf. 23 10 09 70, inth@km.dkNy korleder

for Hasseris
kirkes
pigekor og
børnekor.
Liv Kirstine Lund Poulsen har pr. 1. august overtaget stillingen
som korleder for Hasseris kirkes pigekor og Hasseris kirkes
børnekor (sidstnævnte i samarbejde med Peter L. Toft) efter
Marianne Haldrup, der nu er gået på nedsat tid.

Liv Lund Poulsen har været engageret i Hasseris kirke de
sidste 15 år på forskellig vis, først som medlem af børnekoret,
senere som korist i pigekoret og for nylig blev hun ansat som
sopran i kirkens vokalgruppe.

Kor og korliv er Liv´s store og altoverskyggende passion, hun
blev her i foråret kandidat fra musikkonservatoriet i Rytmisk
Korledelse og har allerede flere kor under sine vinger og en
stor, bred erfaring som korleder i mange sammenhænge.

Vi glæder os over, at Liv nu fortsætter dette engagement i
Hasseris kirke i arbejdet med videreudvikling af kirkens
børne- og ungdomskor.
Velkommen Liv!

Ny
kirketjener

Menighedsråd og personale byder velkommen til Marianne Stig
Nielsen, som tiltrådte som kirketjener i en halvtidsstilling ved
Hasseris kirke den 1. juli.
 
Marianne er 55 år og bosat i Dall. Hun har været
hjemmegående med mange forskellige frivillige arbejder -
vågekone, medhjælper i "Biffen", suppleant i menighedsråd
- men ønsker nu at prøve kræfter med kirketjenerarbejdet.
 
 Vi glæder os meget til samarbejdet. Velkommen Marianne!
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  Kunst i Hasseris afvikles den 19. og 20. september 2020
    i KFUM Hallen i Hasseris. 

Der holdes åben lørdag kl. 11 til 17 og søndag kl. 11-16, og der vil være omkring 60 udstillende kunstnere i et hyggeligt miljø,
hvilket alt sammen er som det plejer.
 
Da vi ønsker at afvikle udstillingen i trygge og sikre rammer, er der som følge af hensynet til Covid-19 en række ændringer fra
de tidligere år.

 
• Det er fri entre til udstillingen og et gratis kunstnerkatalog til alle.
• I stedet for et glas vin er der fri udskænkning af kaffe og te.
• Ferniseringen udelades, og der bliver ingen forud annoncerede musikalske indslag. I stedet vil der blive arrangeret

hyggemusik.
• Turen rundt i Hallen bliver ensrettet.
• Cafeen erstattes med salg af is.

Det bliver således en lidt anderledes udstilling, men der vil også i år være mulighed for at se værker af kunstnere fra hele
landet, herunder et bredt udvalg af malerier, skulpturer og smykker.

Vi opfordrer til at man bakker op om udstillingen og kigger ind. Køb gerne et af de mange kunstværker! Kunstnerne har i lang
tid været hæmmet af Covid 19.

Vi gør alt, hvad vi kan for at skabe de sikrest mulige rammer, og følger naturligvis alle sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Overskuddet fra udstillingen går som tidligere til Folkekirkens Nødhjælp og lokalt, kirkeligt ungdomsarbejde.

Se mere på www.kunstihasseris.com

Aalborg Y’s Men’s Club Budolfi
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KIRKEBLADET 15

Kom og syng med er
aflyst resten af året

Da faren for corona-smitte stadig ikke er ovre, vil der ikke
være "Kom og syng med" i den kommende sæson.

Forhåbentlig ser situationen bedre ud når vi går ind i 2021

Alle Helgens dag
Søndag
den 1. 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. 9.45, 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.
 

Aktiviteter i kirken
Babysalmesang og Legestuesalmesang
Nyt hold – se på kirkens hjemmeside.
ved Lene Forup, tlf. 40132480
 
Børnekor (3.-5. kl.)
Onsdage kl. 15.30-16.45
Korprøver er endnu ikke fastlagt pga. covid-19
Kontakt Peter Lindhardt Toft.
Tlf. 61 65 63 33
 
Pigekor (fra 6. kl.)
Korprøver aftales løbende pga. covid-19
Kontakt Liv Kirstine Lund Poulsen
Tlf. 42 20 29 53

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

Savner du lidt frivilligt
arbejde?

Hvis du har lyst til at give en hånd i ny og næ,
kan Hasseris Kirke tilbyde følgende frivillige
arbejder:

• Du kan være en del af den gruppe mennesker, som
serverer kaffe efter højmessen og står for oprydning
og opvask efterfølgende.

• Kirken har et ”Småkagelaug” som sørger for, at der er
hjemmebagte småkager til kaffen efter højmessen.

• Der er mulighed for at være med i en lille kreds, som
sender en hilsen én gang om året, til de børn som er
blevet døbt, indtil barnet er fyldt 4 år. Kredsen mødes
3 gange årligt i en times tid.
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16 September, oktober og november

Få indflydelse på din kirkes liv 
Stil op til menighedsrådsvalg 2020

Medlemmer til menighedsrådet vælges på en valgforsamling
der afholdes tirsdag den 15. september kl. 19.00 i Hasseris
Kirkes krypt

Valgforsamlingen er offentligt tilgængelig, hvilket betyder, at
alle interesserede har mulighed for at deltage. Det er kun
medlemmer af folkekirken med valgret i Hasseris sogn, der
har tale- og stemmeret på valgforsamlingen.
I Hasseris sogn skal der vælges 14 medlemmer, som sammen
med sognets præster udgør menighedsrådet.

Hvis du vil stille op til menighedsrådet skal du
-    Tjekke om du har adresse i Hasseris sogn - hvis ikke skal
du senest 1. september kl. 12.00 have løst sognebånd til én af
kirkens præster.
-    Møde op på valgforsamlingen. Du vil blive opfordret til at
give en lille præsentation af dig selv og din interesse for
kirken. Hvis du har konkrete ídeer/holdninger, er du meget
velkommen til at fremlægge dem.

Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er valgt til
menighedsrådet, og  det vil blive offentliggjort på www.
hasseriskirke.dk samt i dagspressen hurtigst muligt.

Senest 4 uger efter valgforsamlingen, dvs. senest tirsdag den
13. oktober 2020, kan der indgives en kandidatliste, som
derved udløser afstemningsvalg. Dette vil i givet fald foregå
den 17. november 2020.

Hvad laver menighedsrådet?

Menighedsrådet har det overordnede ansvar for styring og
udvikling af arbejdet, fastlægger målsætninger og rammer for
sognets arbejde, godkender udviklingsplan, gudstjenesteplan,
budget og regnskab, og indstiller, hvem der skal ansættes som
præster i sognet.

Hvad kræver det at være medlem af menighedsrådet?

Der er brug for mange typer af kompetencer i et
menighedsråd, og det kræver ikke en bestemt viden eller
baggrund at være med. Det vigtigste er, at du kommer med
engagement og en vilje til at involvere dig i arbejdet med
ledelse og udvikling af kirken.
Menighedsrådet mødes minimum 6 gange i løbet af et år.
Herudover kan der være udvalgsarbejde.

Menighedsrådene bliver "klædt på"  til opgaven gennem et
informations- og undervisningsprojekt.
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