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2 Marts, april og maj

Orgel og pulpitur var oprindelig placeret 
hen over indgangen til kirkerummet. 

Det var bygget af firmaet Wilhelm Hemmersam, som var
tilknyttet Marcussens Københavns-afdeling.

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 20 .
Deadline for tekst/fotos er tirsdag den
12. april 2021
Tryk: Øko-Tryk, Skjern

Sognebladet kan også læses på kirkens
hjemmeside

Hvis sognebladetikke er kommet den
20. maj, 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 (kbf)
Anne Sofie Bredmose Jakobsen
Renal Baches Vej 9
98 13 53 54. E-mail: asos@km.dk

Sognepræst Henriette Rosendal
Mester Eriks Vej 32
Træffes ikke fredag
Tlf. 23 30 42 37. Email: hsr@km.dk
 
Sognepræst 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
Marianne Stig Nielsen
Tlf. 41 18 28 94
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

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

Layout #11105: Emma 12 COPY -- Hasseris kirke                Sheet 2/12                Generated:  2021-02-02  11:24:04 UTC



KIRKEBLADET 3

Træer giver
skygge - og liv

Digital sogneindsamling 
Søndag den 14. marts
Foto: Jakob Dall

Folkekirkens Nødhjælp
Vi samler ind digitalt til
verdens fattigste

Lige nu står problemerne i kø for
verdens fattigste.

Klimaforandringernes konsekvenser er
en realitet, samtidig er corona-
pandemien været med til at forværre
problemer, der eksisterer i forvejen.
Sult, ulighed og konflikter.

Vi må som næstekærlige mennesker
ikke vende det blinde øje til. Verdens
fattigste har mere end nogensinde brug
for en håndsrækning. Vi må i stedet
bevare håbet og troen på, at vi kan gøre
en forskel.

14. marts har du konkret mulighed for at
gøre en forskel. Her sætter vi alle
digitale sejl til og samler ind til verdens
fattigste.

Klimaproblemer øverst på listen

Klimaforandringerne er her –
konsekvenserne er bare ikke ligeligt
fordelt på verdensplan. Det er verdens
fattigste, der rammes hårdest.
Mennesker, der i forvejen ingenting har.
Folkekirkens Nødhjælp har ydet
nødhjælp til mennesker i snart 100 år,
længe før klimaforandringerne kom på
dagsordenen.

Og i den periode har der altid har været
naturkatastrofer – men aldrig i det
omfang, vi oplever nu.

Når vi samler ind den 14. marts, går
pengene blandt andet til klimahjælp som:

• Træplantning, der modvirker
jordskred og kan bremse
voldsomme oversvømmelser

• Vandpumper og
vandrensningsanlæg, som sikrer
folk rent drikkevand

• Køkkenhaver og nye afgrøder, der
kan klare tørke og omskifteligt vejr

Gør en forskel - meld dig som digital
indsamler

For andet år i træk sætter Corona-
pandemien en stopper for vores
traditionelle dør-til-dør indsamling. Men
det betyder ikke noget for dem vi
hjælper, om støtten er samlet ind fysisk
eller digitalt. Det betyder noget, at den
når frem.
 
Derfor kan du stadig gøre en verden til
forskel ved at melde dig som digital
indsamler hos din indsamlingsleder.
 
Så kontakt allerede nu Ole Lerup på
22 46 66 34 eller olelerup@gmail.com 
for at melde dig som indsamler. Du kan
også tilmelde dig på blivindsamler.dk.
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4 Marts, april og maj

Gudstjenester

Da tiden er forbundet med
meget usikkerhed, opfordrer
vi til at holde med hjemme-
siden, hvor ændringer og
eventuelle ekstra
gudstjenester vil fremgå.

Lørdag den 20. februar
Kl. 9.00-11.15: Lørdagsdåb
ved Henriette Rosendal*
 
Søndag den 21. februar
1. søndag i fasten
Matt 4,1-11
Kl. 10.00: Henriette Rosendal
Kl. 17.00: Henriette Rosendal
 
Søndag den 28. februar
2. søndag i fasten
Matt 15,21-28
Kl. 10.00: Mikael Byrial
Jensen
Kl. 17.00: Mikael Byrial
Jensen
 
Lørdag den 6. marts
Kl. 9.00-11.15: Lørdagsdåb
ved Inge Thomsen*
 
Søndag den 7. marts
3. søndag i fasten
Luk 11,14-28
Kl. 10.00: Inge Thomsen

Lørdag den 13. marts
Kl. 9.30 og 10.30:
Lørdagsdåb
ved Henriette Rosendal*

Søndag den 14. marts
Midfaste søndag
Joh 6,1-15
Kl. 10.00: Henriette Rosendal

Søndag den 21. marts
Mariæ bebudelses dag
Luk 1,26-38
Kl. 10.00: Anne Sophie
Bredmose Jakobsen
 
Onsdag den 24. marts
Kl. 16.15: Kirke & kokkeri for
småfolk
ved Henriette Rosendal
 
Søndag den 28. marts
Palmesøndag
Matt 21,1-9
Kl. 10.00: Inge Thomsen
 
Torsdag den 1. april
Skærtorsdag
Matt 26,17-30
Kl. 19.00: Henriette Rosendal

Fredag den 2. april
Langfredag
Matt 27,31-56 eller Mark
15,20-39
Kl. 10.00: Henriette Rosendal

Lørdag den 3. april
Kl. 9.30 og 10.30:
Lørdagsdåb
ved Mikael Byrial Jensen*

Søndag den 4. april
Påskedag
Mark 16,1-8
Kl. 10.00: Mikael Byrial
Jensen

Mandag den 5. april
Anden påskedag
Luk 24,13-35
Kl. 10.00: Anne Sophie
Bredmose Jakobsen
 
Lørdag den 10. april
Kl. 9.30 og 10.30:
Lørdagsdåb
ved Mikael Byrial Jensen*
 
Søndag den 11. april
1. søndag efter påske
Joh 20,19-31
Kl. 10.00: Mikael Byrial
Jensen

Lørdag den 17. april
Kl. 10.00: Konfirmation af 7.C
fra Stolpedalsskolen
ved Inge Thomsen

Søndag den 18. april
2. søndag efter påske
Kl. 9.00: Konfirmation af 7.A
fra Stolpedalsskolen
ved Mikael Byrial Jensen
Kl. 11.00: Konfirmation af 7.B
fra Stolpedalsskolen
ved Mikael Byrial Jensen

Lørdag den 24. april
Kl. 10.00: Konfirmation af 7.C
fra Gl. Hasseris Skole ved
Anne Sophie Bredmose
Jakobsen og Henriette
Rosendal

Søndag den 25. april
3. søndag efter påske
Kl. 9.00: Konfirmation af 7.A
fra Gl. Hasseris Skole ved
Anne Sophie Bredmose
Jakobsen og Henriette
Rosendal
Kl. 11.00: Konfirmation af 7.B
fra Gl. Hasseris Skole ved
Anne Sophie Bredmose
Jakobsen og Henriette
Rosendal
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KIRKEBLADET 5

Ring til præsten

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

Fredag den 30. april
Bededag
Matt 3,1-10
Kl. 10.00: Anne Sophie Bredmose
Jakobsen

Lørdag den 1. maj
Kl. 9.30 og 10.30: Lørdagsdåb ved
Anne Sophie Bredmose Jakobsen*

Søndag den 2. maj
4. søndag efter påske
Joh 16,5-15
Kl. 10.00: Anne Sophie Bredmose
Jakobsen

Lørdag den 8. maj
Kl. 9.30 og 10.30: Lørdagsdåb
ved Henriette Rosendal*

Søndag den 9. maj
5. søndag efter påske
Joh 16,23b-28
Kl. 10.00: Henriette Rosendal

Torsdag den 13. maj
Kristi himmelfarts dag
Mark 16,14-20
Kl. 10.00: Inge Thomsen

Konfirmationer

Søndag den 16. maj
6. søndag efter påske
Joh 15,26-16,4
Kl. 10.00: Mikael Byrial Jensen

Søndag den 23. maj
Pinsedag
Joh 14,22-31
Kl. 10.00: Anne Sophie Bredmose
Jakobsen

Mandag den 24. maj
Anden pinsedag
Kantategudstjeneste
Obs. se side 10
Kl. 16.00: Henriette Rosendal

Søndag den 30. maj
Trinitatis søndag
Joh 3,1-15
Kl. 10.00: Mikael Byrial Jensen

Lørdag den 5. juni
Kl. 9.30 og 10.30: Lørdagsdåb
ved Henriette Rosendal

Søndag den 6. juni
1. søndag efter trinitatis
Luk 16,9-31
Kl. 8.30: Henriette Rosendal
Kl. 10.00: Henriette Rosendal

*: Hvis der er tilmeldt dåb

”Konfirmationer i Hasseris Kirke
2021”

Grundet usikkerhed i forbindelse med COVID19-
restriktioner har vi i Hasseris Kirke valgt at
tilbyde årets konfirmander to muligheder for
konfirmationstidspunkter:

Enten konfirmeres man
• På den oprindeligt udmeldte dato i april (17.

og 18. april for Stolpedalsskolen samt 24. og
25. april for Gl. Hasseris Skole), eller

• Efter sommerferien (21. og 22. august for
Gl. Hasseris Skole og 28. og 29. august for
Stolpedalsskolen)

Vi er oprigtigt kede af, at – også –
konfirmationerne bliver ramt af restriktioner, idet
vi ved, hvor megen forberedelse, der er gået
forud.
Samtidig ved vi fra sidste års konfirmationer, at
det bliver festlige dage på trods…
Vi glæder os til at fejre konfirmanderne sammen
med deres familier!
 
Inge Thomsen, Mikael Byrial Jensen, Anne Sophie
Bredmose Jakobsen og Henriette Rosendal

Har du brug for en at tale med i
disse tider, hvor vi skal holde
afstand og blive hjemme, er du
velkommen til at ringe eller skrive
til os.

Med venlig hilsen

Præsterne ved Hasseris Kirke

Anne Sophie Bredmose Jakobsen
Tlf.: 40 10 74 82. E-mail: asos@km.dk

Henriette Rosendal
Tlf.: 23 30 42 37. E-mail: hsr@km.dk

Inge Thomsen
Tlf.: 23 10 09 70. E-mail: inth@km.dk
 
Mikael Byrial Jensen
Tlf.: 25 21 19 56. E-mail: mibj@km.dk
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Foredragene afholdes i samarbejde med Folkeuniversitetet og foregår i Hasseris kirkes krypt. 
(for tiden muligvis i kirkerummet)

Der er ingen entre, men der er begrænset antal pladser og derfor er tilmelding nødvendig. 
Dette gøres ved henvendelse til kirkens kontor.

 

Onsdag den 10. marts kl. 19.30

Onsdag den 14. april kl. 19.30

Haserisaftener

”Hvad er et menneske?”

Foredrag af Sørine Gotfredsen
 
Ethvert menneske erfarer, at der findes andet end gode kræfter i
verden og i én selv, men vi har svært ved at tale om det. Det er en
mangel, og med inspiration fra både Bibelen, Martin Luther, litteratur,
debat og virkelighedens grusomhed skal vi prøve at forstå, hvad det
betyder for vores menneskesyn og opfattelse af gudsforholdet at
forholde sig til ondskab.

Med udgangspunkt i sine bøger Fri os fra det onde og Som Sørine læser
Bibelen argumenterer Sørine Gotfredsen for, at det onde skal
genopdages, for at vi for alvor kan forstå, hvad godhed og frihed er. Og
hvad et menneske er.

B. S. Ingemann

Foredrag af Lone Kølle Martinsen,
 
Hvem var i grunden B.S. Ingemann, og hvilket aftryk har han sat på det
danske samfund? Foredraget vil især komme ind på den række af
historiske romaner og digte han udgav mellem 1824 og 1836.
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KIRKEBLADET 7

Det årlige
Menighedsmøde
Normalt afholdes dette møde i februar, men i år pga.
Corona-situationen har vi valgt at flytte mødet til sidst på
foråret.
Menighedsrådet indbyder derfor alle sognets beboere til
Menighedsmøde efter højmessen Store bededag, søndag
den 9. maj.

På mødet vil der blandt andet blive gjort rede for sidste års
regnskab og for budgettet for 2022. En endelig/detaljeret
dagsorden for mødet vil kunne ses på kirkens opslagstavle
og på dens hjemmeside en uge før, og mødet vil blive
offentliggjort i Midt Vest avisen.

Efter Menighedsmødet byder menighedsrådet på et lettere
traktement i kirkens krypt.

Alle er hjerteligt velkomne

Ældregudstjeneste

Igen i år inviterer Hasseris kirke til påskegudstjeneste for
ældre.

Gudstjenesten er tirsdag den 23. marts kl. 13.30 ved Anne
Sophie Bredmose Jakobsen.

Efter gudstjenesten er der kaffe og lagkage i salen (med
forbehold).
Alle er velkommen

Meditation i Hasseris
kirke
Et ”helle” i larmen,
med rum for stilhed og fordybelse.
 
I foråret 2021 er der meditation
følgende tirsdage kl. 17 – 17.30:
 
2. marts, 30. marts og 27. april

Meditationerne vil tage udgangspunkt i salmer
fra Salmernes Bog i Det Gamle Testamente.
Disse salmer er en uudtømmelige skatkiste.

Der findes ikke den situation eller sindstilstand,
som man ikke kan genkende i salmerne.
Fra dyb og smertefuld sorg til
jublende taknemlighed og lovsang til Gud.
 
I foråret vil der ikke være spisning og samtale efter
meditationen.
 

Nærmere info hos Inge Thomsen.
Tlf. 23100970, inth@km.dk
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8 Marts, april og maj

Opstandelseshåb i
nytårstalen

”Påskedag er i år d. 4. april.”

Sådan lød det knap halvvejs inde i
statsminister Mette Frederiksens
nytårstale d. 1. januar. Det er ikke
almindeligt, at landets statsminister
bruger dyrebar sendetid til at opremse
helligdagskalenderen, og det var
selvfølgelig heller ikke formålet. Det
handlede om corona-epidemien, om de
tunge mørke vintermåneder vi i
skrivende stund skal slæbe os igennem
med nødvendige, men udmattende
begrænsninger. Men det handlede også
om den vaccine, der kan ændre alting,
og som vi derfor sætter al vores lid til.
Det er den, der kan befri os fra de
omfattende begrænsninger, vi har
måttet leve med, den isolation og
ensomhed for mange, og den
indskrænkede bevægelsesfrihed for
alle.

Foråret bringer altså ikke kun flere
soltimer og spirende grønt med sig, det
bringer også håbet om, at vi snart må
blive befriet fra denne epidemis
lænkende greb om vores tilværelse.

”Påskedag er i år d. 4. april” lød det, og
der blev helt konkret sat en milepæl
forude, hvor vi tilsyneladende kan
opleve en gradvis befrielse fra det
mørke, der på flere måder klamrer sig
om os disse vintermåneder.

Og på den måde kom den del af talen til
at minde om en lille
påskedagsprædiken. Og som
statsministeren også sagde: mørket er
tættest, lige før solen bryder frem. Fra
påskeberetningen ved vi, at det er
sandt. Langfredagsmørket var kulsort,
for selv solen formørkedes, dengang

luften var tyk af fortvivlelse, ensomhed
og afmagt, ikke mindst fra Jesus selv.

Og stenen foran gravhulen var det
synlige tegn på, at det liv, der i alt havde
overskredet tidens normer for afstand,
og som med hele sin person havde
opsøgt de mest udsatte og sårbare, nu
var lukket inde og isoleret fra
omverdenen. Som om hele Jesu kamp
for at bringe kærligheden frem i hver en
afkrog af den menneskelige tilværelse
havde været forgæves. Og så er det, at
alting går i sort.

Ligesom det tungeste og meste dystre i
denne corona-tid har været alle de
fællesskaber, vi har været afskåret fra;
alle de gange vi ikke har kunne være
sammen med vores nærmeste og alle de
gange vi helt naturstridigt har skullet
holde os fra at give det knus, der midt i
omfavnelsen bekræfter samhørigheden.

Men påskedag er i år d. 4. april. Hvor vi
håber og tror, at vi har fået så meget
bugt med coronaen, at vi igen må
bevæge os frit rundt og give knus og
komme hinanden ved. Som en hel lille
opstandelsesfortælling, der vil udspille
sig i hvert eneste menneske.

Og når alt det er sagt, så står stadig det
tilbage, som end ikke en corona-vaccine
kan befri os fra. De tunge livsvilkår, der
til alle tider vil kaste skygger ind over
tilværelsen, fordi det sortner i vores
indre at tænke på, at vi før eller siden
skal skilles fra vores kære. Men når vi
ikke kan befri os fra disse vilkår, så må vi
befri os til dem, eller rettere: befri os til
at finde fred med at det er sådan livet

er.
Og den kamp, der udspillede sig på
korset og i den mørke gravhule, kan
hjælpe os med det. For ligesom vores liv
bliver mærket af det, vi kommer ud for,
så blev døden det også den
påskemorgen for længe siden. Mærket
og forandret, fordi den fra da af ikke
længere fik lov at stå alene. For da Gud
viste liv midt i døden, da blev dødens
suveræne magt brudt, og det betyder
for os, at vi både i livet og i døden har
Guds kærlighed at falde tilbage på.

Jesu kamp for at bringe kærligheden ud
i hver en afkrog, ja selv ind i dødens
område, var ikke forgæves, men
tværtimod blev det et håb, vi har at leve
på, når vi ikke længere kan befries fra
det uundgåelige.

Det skal fejres d. 4. april. Og d. 17. april
næste år. Og d. 9. april i år 2023. Og så
videre…

Det er måske et lige lovligt fromt ønske
at landets statsministre også fremover
vil minde os om forårets højdepunkt i
form af påskedag. Og i øvrigt fejres det
jo også langt bedre på dagen med sang
og evangelium i fællesskab i kirken.

Men når nu påskedag i år er hvad vi kan
kalde en ”dobbelt-håbsbebuder”, så er
det da værd at gentage
statsministerens ord:

”Påskedag er i år d. 4. april.”
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KIRKEBLADET 9

Kontaktklub
Kontaktklubben holder møde i salen under kirken den første onsdag i måneden fra kl. 14.30 - 16.30.
Desværre er tilmelding til kirkens kontor nødvendig, da der i tiden er begrænsede pladser, tlf. 96 34 65 00.
Yderligere oplysning: Mie Holmsberg, tlf. 98 18 24 02

Onsdag den 3. marts:

”Jeg skal i hvert fald ikke være præst”.
Foredrag ved Anne Sofie Bredmose Jakobsen.

Den sætning har jeg gentaget mange gange i løbet af min ungdom. Og her knap 25 år senere er jeg
jublende glad for, at jeg er blevet ansat som sognepræst ved Hasseris kirke.

På pastoralseminariet var jeg privilegeret med en passioneret underviser, der stillede mig
spørgsmålet ”Hvad er Gud for dig?”
Det spørgsmål har drevet mig lige siden.

Foredraget denne eftermiddag er for mig en god mulighed for at hilse på mange af jer, der hører til i
Hasseris sogn. Og samtidig vil jeg præsentere mig for jer ved at fortælle om min baggrund og min vej
til præstegerningen.  Jeg vil gøre nedslag i de begivenheder, som har præget og gjort indtryk på mit
liv, både personligt og teologisk. Og som alt sammen ligger til grund for, at jeg i dag er en del af
Hasseris kirke.

Onsdag den 7. april:

”Lad håbet trække det længste strå”
Foredrag ved Hanne Brusgaard Petersen.

Den 25. november 2016 mistede Hanne sin mand Kjeld. Han cyklede hjem fra sin sædvanlige tur til
Vinterbadeklubben i Aalborg og blev påkørt af en lastbil. En time efter vidste Hanne præcist, hvad det
betyder, når ”de pårørende er underrettet”.
 
Foredraget er Hannes fortælling om at miste og alligevel komme til at holde af livet på trods.

Ved Kjelds bisættelse ønskede familien penge til et varigt minde i stedet for blomster. Pengene er gået til
en mindebænk, der i dag står ved vinterbadeklubben tæt ved Kjelds elskede fjord. På bænken er et
mindeskilt med familiens motto: ”Lad håbet trække det længste strå.”

Onsdag den 5. maj:

SANDHEDEN OM NORDKOREA. 
En førstehåndberetning fra verdens strengeste diktaturstat.
- med tryllekunstneren og tv-debbatøren fra TV2-Østjylland, Jesper Grønkjær, som er aktuel med sin
anmelder roste bog “Frihed fra himlen”.
 
Ved ankomsten til landet blev han modtaget af to vagter, der overvågede ham under hele turen. Hans
pas blev taget fra ham, og om aftenen blev han lukket inde på hotellet. Han blev afskærmet fra
lokalbefolkningen, som han hverken måtte tale med eller fotografere. Til dagligt blev det til mange
timers påtvungen kørsel for at komme ud at se monomenter og statuer, der alle havde det ene mål at
hylde præsidenterne fra Kim-dynastiet.
 
Foredraget er en unik førstehåndsberetning fra en ellers lukket verden. Som den første danske forfatter,
er det lykkedes Jesper Grønkjær at opspore og lave interviews med nordkoreanske afhoppere i andre
dele af Asien.
 
Jespers force er, at han balancerer mellem det humoristiske og det seriøse. Tilhørerne i foredraget både
griner og gruer i et foredrag med smukke fotos og unikke tv-klip

Sommerudflugt – onsdag den 3. juni.

Tilmelding skal ske den 6. maj 2020 fra kl.14.00 inden mødet i Kontaktklubben.
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10 Marts, april og maj

Kantategudstjeneste

2. PINSEDAG, mandag d. 24.5 kl. 16.00

Johann Sebastian Bach´s kantate 173 til 2. Pinsedag
“Erhöhste Fleisch und Blut”

Teksten til kantaten her til 2. pinsedag er skrevet af en
anonym tekstforfatter over  Apostlenes Gerninger 10, 42-48
og Johs. 3, 16-21.

Musikken stammer oprindeligt fra en fødselsdagskantate
skrevet i 1717 til ære for Prins Leopold af Anhaltköthen, som
Bach en tid var ansat hos. 10 år senere genbrugte Bach
musikken et af sine første år i Leipzig til kantate 173 til 2.
pinsedag.

Medvirkende:
Margrethe Smedegaard, sopran
Jens Olav Heckmann, tenor
Søren Ohlsen, bas
Else-Marie Tolbøll, violin
Miriam Cherry, tværfløjte
Marianne Haldrup, orgel
Henriette Rosendal, liturg
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KIRKEBLADET 11

Koncerter /
Kaffesang&Kage

"Venter med længsel"

”Grundet den fortsat usikre C19situation er der ikke på
forhånd fastlagt datoer for  hverken KONCERTER eller
KAFFESANG&KAGE .

Når der igen åbnes for at afholde arrangementerne, står vi
og tripper for at komme i gang.

SÅ FØLG MED PÅ KIRKENS HJEMMESIDE & FACEBOOK,
hvor vi løbende vil orientere om kommende
arrangementer,  når tiderne forhåbentlig snart igen  giver
os mulighed for at være flere sammen om musikken.”

Bibelkreds

Bibelkredsen: ”Som Sørine læser Bibelen”
 
I skrivende stund er det svært at vide, hvor langt vi er nået i
bibelkredsen om Sørine Godtfredsens seneste bog, ”Som
Sørine læser Bibelen”. Det skyldes corona-situationen.

Ifølge planen skal vi mødes første gang i foråret tirsdag den
9. marts klokken 19.30, og det håber jeg stadig kan lade sig
gøre. Jeg vil dog henvise til meddelelserne efter søndagens
prædiken, kirkens hjemmeside og Facebook-side for
seneste nyt.

På forhåbentligt snarligt gensyn og med venlig hilsen
Mikael Byrial Jensen

Faste aktiviteter i kirken

Babysalmesang og Legestuesalmesang
Nyt hold – se på kirkens hjemmeside.
ved Lene Forup, tlf. 40 13 24 80
 
Børnekor (3.-5. kl.)
Onsdage kl. 15.15-16.30
Kontakt Peter Lindhardt Toft.
Tlf. 61 65 63 33
 
Pigekor (fra 6. kl.)
Torsdage kl. 16.00-18.00
Kontakt Liv Kirstine Lund Poulsen
Tlf. 42 20 29 53

V-kor.
Kontakt Peter LindhardtToft , tlf. 61 65 63 33

Kom og syng med.
Ingen arrangementer på grund af covid19
 
Menighedsrådsmøder
Datoer for møderne findes på kirkens hjemmeside.
Dagsordenen ophænges i våbenhuset en uge før mødet.
Møderne er offentlige

Kontakter -
andre aktiviteter
FDF Hasseris
Kontakt Poul Sørensen, tlf. 29 23 77 83
 
KFUM spejderne Knuden
Kontakt Ida Damm Andersen, tlf. 40 20 41 45
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12 Marts, april og maj

Her vil ties, her vil bies

Af Tinne Serup Bertelsen, medl. af menighedsrådet

Kyndelmisse er den tid på året, hvor dagene bliver mærkbart længere, men hvor vi samtidig oplever, at frosten bider hårdere. ”
Dagene længes, vinteren strænges”, står der i salmen Her vil ties, her vil bies. Den er skrevet i 1765 af Hans Adolf Brorson,
salmedigter og biskop i Ribe. Salmen handler om vores længsel efter og venten på foråret og på bedre tider. Vi skal bie – altså
vente endnu et stykke tid.

I salmen synger vi til os selv, til vores indre utålmodige jeg. Vi har det, som Brorson kalder ”et svagt sind”. Vi mister
tålmodigheden, håbet og troen i vintertiden og i andre ”trange tider”. Vi er den turteldue i salmen, som skal lære at tro, og som
skal få øje på de allerførste tegn på forår, som man kan finde bag gærdet. Vi skal få øje på de små vintergækker, der allerede
kan ses. Vi skal lægge mærke til, at de beskyttes mod frost og kulde af sneen – lige som vi også beskyttes af Gud.

Brorson var en gammel mand, da han skrev salmen. Den blev udgivet i samlingen ”Svane-sang” året efter hans død. Salmen
handler da også om døden. Den lange vinter er livet. De trange tider med frysen og gysen er alderdommen. Længslen efter
foråret er længslen efter døden. Det forår, vi venter på, er døden og efterlivet i Paradis.

I sidste vers antydes fortællingen om Noahs ark. Noah sender en due ud for at få at vide, om der er dukket land frem i den
oversvømmede verden, og duen vender tilbage med en grøn gren – med håbet. På samme måde titter vintergækker frem med
håb i vinterkulden. I salmen er vi den due, der med håbet i hjertet, finder hjem til arken – til Gud i Paradis.

Professor i dansk litteratur Erik A. Nielsen har i et radioprogram påstået, at han nok er den eneste, der forstår salmen til bunds.
Man kan på den baggrund vælge at opgive denne komplicerede tekst. Eller man kan trøste sig med, at man så ikke er den
eneste, der ikke forstår det hele. Jeg synes, at det inspirerer til at pusle med det gådefulde, til at forstå i brudstykker og til at
opleve salmen som ren vellyd. Man kan nyde i-lydene i ordene tie og bie og sind, der gengiver lyden af klingende frost. Man kan
trække a-lydene i ordene trange, langsomme og art ud, så den lange ventetid anskueliggøres. Man kan kurre som duen på u-
lydene i ordene turteldue og skue. Og man kan lade sig trøste af bløde ø-lyde i søde førstegrøde.

Vi kan ikke synge salmen sammen i denne vinter, men vi kan jo synge derhjemme. Under sangen kan man danne sine egne
indre billeder, udvælge en linje, som man synes er særligt smuk at lære udenad, og mindes en lejlighed, hvor man sang salmen i
fællesskab med andre.

1
Her vil ties, her vil bies,
her vil bies, o svage sind!
Vist skal du hente, kun ved at vente,
kun ved at vente, vor sommer ind.
Her vil ties, her vil bies,
her vil bies, o svage sind!

2
Trange tider langsomt skrider,
langsomt skrider. Det har den art.
Dagene længes, vinteren strenges,
vinteren strenges. Og det er svart.
Trange tider langsomt skrider,
langsomt skrider. Det har den art.

3
Turteldue, kom at skue,
kom at skue! Bag gærdet hist
dér skal du finde forsommers minde,
forsommers minde, alt grøn på kvist.
Turteldue, kom at skue,
kom at skue bag gærdet hist!

4
Eja, søde førstegrøde,
førstegrøde af bliden vår!
Lad det nu fryse, lad mig nu gyse,
lad mig nu gyse. Det snart forgår.
Eja, søde førstegrøde,
førstegrøde af bliden vår!

5
Due, kunne du begrunde,
du begrunde, hvad der nu sker!
Kulden den svækkes, blomsterne dækkes,
blomsterne dækkes, jo mer det sner.
Due, kunne du begrunde,
du begrunde, hvad der nu sker!

6
Kom, min due, lad dig skue,
lad dig skue med olieblad!
Se! nu er stunden næsten oprunden,
næsten oprunden, som gør dig glad.
Kom, min due, lad dig skue,
lad dig skue med olieblad!

                Hans Adolph Brorson, 1765

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

Layout #11105: Emma 12 COPY -- Hasseris kirke                Sheet 12/12                Generated:  2021-02-02  11:24:04 UTC


