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Hasseris Sogneblad
Bladet udkommer 4 gange årligt
i 5300 eksemplarer.
Udgives af Hasseris Kirkes menighedsråd.
Redaktion: Inge Dammeyer (ansvarshavende 
redaktør), Helle Aaen Jensen, Lars Dammeyer, 
Agnete Brink og Søren Ohlsen.

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

Næste sogneblad udkommer i uge 9.
Deadline for tekst/fotos er 18. januar.
Tryk: Øko-Tryk, Skjern.

Hvis sognebladet udebliver:
Kontakt Hasseris Kirkes kontor 96 34 65 00.

Sognebladet  kan også læses på kirkens 
hjemmeside: www.hasseriskirke.dk

Navne og adresser

Dåb:
Aftale om dåb træffes med kirkekontoret 
i god tid før den ønskede dato. Der skal 
opgives navn og adresser på 2 – 5 faddere. 
Der træffes derefter aftale med præsten 
om en samtale.

Vielse:
Aftale om vielse træffes med kirkekonto-
ret i god tid før den ønskede dato. Inden 
vielsen udfyldes en ægteskabserklæring, 
dette gøres via Borger.dk. Der træffes 
derefter aftale med præsten om en 
samtale.

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

Alle medlemmer af folkekirken  har ret til 
at blive begravet/bisat fra deres sogne-
kirke.

Ændringer ved gudstjenester og andet, 
kan ses på kirkens hjemmeside.

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

Præster:
Sognepræst Agnete Brink (Kbf)
Lindskovvej 40
Træffes ikke fredag.
tlf.: 98 13 53 54   E-mail: agb@km.dk

Sognepræst Henriette Rosendal 
Mester Eriks Vej 32
Træffes ikke fredag.
tlf.: 98 18 01 37   E-mail: hsr@km.dk

Sognepræst Mikael Byrial Jensen
Følvænget 6
Træffes på telefon 25 21 19 56 undt. mandag.
E-mail: mibj@km.dk

Sognepræst Inge Thomsen
Højvangsvej 39, 9400 Nørresundby
Træffes på telefon 23 10 09 70 undt. mandag.
E-mail: inth@km.dk

Organist:
Marianne Haldrup, tlf.: 40 84 56 44
E-mail: maha@hasseriskirke.dk

Kirketjenere:
Jesper Tølbøll Mortensen, tlf.: 40 11 33 37
Anne Marie Jensen Holmgaard, tlf.: 41 18 28 94
Susanne Andersen, tlf.: 41 18 06 61

Fælles E-mail: kirketjener@hasseriskirke.dk

Menighedsrådets formand:
Anders Bach Jensen
tlf.: 29 62 37 57   E-mail: ab@hasseris-gym.dk

Kirkeværge:
Arne Sloth Kristoffersen
tlf.: 98 18 35 95   E-mail: askr@stofanet.dk

Praktiske oplysninger
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Kirkefrokost og sognemøde
1. søndag i Advent

Fyraftensgudstjenester
i Hasseris Kirke

Der er tradition for at afholde et årligt møde, 
hvor menighedsrådet gør status på økonomi 
og aktiviteter. Tidligere har vi kaldt det 
menighedsmøde, men har valgt fremover at 
ændre navnet til SOGNEMØDE. I år afholdes 
det i tilknytning til den kirkefrokost, som 
arrangeres efter højmessen 1.søndag i Advent 
(d.3.december), der i øvrigt også er kirkens
61-års fødselsdag.
Ved sognemødet vil der være oplæg fra 

medlemmer af menighedsrådet, men også fra 
nogle af de frivillige, der har ansvaret i forhold 
til forskellige af de aktiviteter, som foregår 
i tilknytning til kirken. Jeg håber på, at der 
er mange, der har tid og lyst til at deltage i 
kirkefrokosten og sognemødet.

Anders Bach Jensen,
formand for menighedsrådet.

Alle indbydes til en gudstjeneste, som er 
anderledes, end vi er vant til. Der vil fortsat 
være mange af de led, vi kender fra søndagens 
gudstjeneste, men sat sammen på ny og med 
brug af andre udtryksformer.

Gudstjenesterne foregår i samarbejde med 
forskellige grupper omkring kirken. Når flere på 
den måde tænker med og tager medejerskab, 
understreges det, at gudstjenesten ikke er 
præstens eller de øvrige ansattes, men hele 
menighedens gudstjeneste.

Første gang er det Aalborg Y’s Men’s Club 
Budolfi, der er med i planlægningen. 

Anden gang er det konfirmandforældre fra 
Stolpedalsskolen.

Gudstjenesten afsluttes med et lille, enkelt 
måltid. Pris: 30 kr.

For yderligere oplysninger:

Henning Thomsen, medlem af menighedsrådet, 
hennthomsen@gmail.com, tlf. 51 61 78 16.

Inge Thomsen, sognepræst,
inth@km.dk, tlf. 23 10 09 70.

Mikael Byrial Jensen, sognepræst,
mibj@km.dk, tlf. 25 21 19 56.

Søg på Hasseris Kirke, like og følg os her, så du jævnligt
opdateres på alle vores arrangementer.

Hasseris Kirke er
kommet på Facebook

Tirsdag den 16. januar kl.17.00 og tirsdag den 6. februar kl.17.00
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Lidt om
advent og jul

Så skete det igen: Advent og jul
står for døren. Midt i vinter-
mørket tændes lysene på gader
og stræder, og vi hænger 
lyskæder på træer og buske i 
haven. Det gør vi for at dele 
den forventningens glæde, som 
adventstiden vækker i os, fordi 
julen snart kommer.

Advent betyder komme, Guds 
komme til os i barnet i krybben. 
Jesus blev født for at tænde lys 
i vores mørke, så vi kan vide, 
at lyset altid er stærkest. Det 
budskab forkynder ikke bare 
præsten i kirken, men naturen 
selv. Netop ved vintersolhverv, 
hvor mørket er tættest, begyn-
der lyset at tiltage igen som et 
vidnesbyrd om, at Guds lys er 
kommet til verden.

Uanset, hvor sort det ser ud, 
sejrer lyset til sidst. Det gælder 
både bogstaveligt, når vi ser ud 
af vinduet, og i overført betyd-
ning i vores liv. Hvert år ved 
juletid vender det igen, mørket 
trænges tilbage, og de lyse timer 

får langsomt overtaget. Det 
samme sker i vores sind, når vi 
plages af bekymringer og sorg, 
og mørket synes at fylde det 
hele. På et tidspunkt øjner vi et 
lysglimt midt i alt det svære, og 
det vokser, indtil vi føler, vi har 
fået livet igen.

Her til advent venter vi på at 
fejre Jesu fødsel. Vi venter på 
at fejre, at Guds lys kom ved 
hans komme. På den måde bærer 
julen også påskens glæde i sig: at 
Jesu opstandelses lys har vundet 
over dødens mørke. Ligesom 
det lille barn i krybben bærer 
kimet til den korsfæstede og 
opstandne i sig, rummer julen 
også påsken og pinsen. ”Påske 
og pinse udsprang af jul, / så lad 
og glæden af tro i skjul / spørge 
forgæves om magen!”
(DDS 403,3). Det er ikke blot 
enhver fødsels under, vi fejrer 
i julen, men verdens frelsers 
komme. Den frelser, der med sit 
liv, sin død og opstandelse har 
vist os, at Gud er kærlighed, og 

at hans kærlighed er stærkere 
end alt, selv døden.

Da vi blev døbt, lød Jesu ord ved
døbefonten: ”Og se, jeg er med 
jer alle dage indtil verdens 
ende”. Ikke indtil livets, men 
verdens ende. Det lys, som kom 
til jorden julenat, voksede sig så
stærkt, at end ikke dødens 
mørke kunne få bugt med det. 
Lyset fra Kristi opstandelse 
blændede døden, så den måtte 
slippe sit tag i ham og dermed i 
alle os andre, der er døbt til at
tilhøre ham. Håbet om opstan-
delsen og det evige liv blev født 
med barnet julenat. Det trøster 
os i sorgen over dem, vi savner 
særligt her til jul. Fødselsdage, 
andre mærkedage og ikke mindst 
her til jul kan sorgen over dem, 
vi har mistet, blusse op og tilføre 
juleglæden en snert af smerte. 
Da er det godt at tænke på, at 
de i døden ikke blev overladt 
til sig selv, men at Gud har 
grebet og løftet dem op til sig. 
Der sidder de nu med ved det 

Af
Mikael Byrial
Jensen
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himmelske festmåltid, hvor vi 
også selv er indbudt til at deltage 
en dag. Den trøst handler en af 
vore julesalmer om (DDS 129): 
”Julebudet til dem, der bygge / 
her i mørket og dødens skygge, / 
det er det lys, som, aldrig slukt,/ 
jager det stigende mulm på flugt, 
/ åbner udsigten fra det lave, / 
trøster mildelig mellem grave.”

I adventstiden venter vi på jul. 
Julen er festen for Kristi komme 
til jord. Det er imidlertid ikke 
sådan, at han først kommer jule-
aften, for han er jo kommet for
længst, har levet, lidt og er død
på et kors. Var beretningen om
Jesus endt der, havde der hver-
ken været nogen jul, påske eller 
pinse; men fordi han opstod, 
lever han og kommer til os ved 
sin ånd. Han kommer til os i sit 
ord, i dåben og i nadveren, hver 
gang vi går i kirke og møder ham
der. Han kommer til os i sit bud-
skab om syndernes forladelse og
det evige liv, som han gør leven-
de for os i kraft af sin ånd.

Også uden for kirkens trygge
mure møder vi Jesus, nemlig i
skikkelse af vores nødlidende 
næste. Her til jul, ”hjerternes 
fest”, er vi særligt opmærksom-
me på det; men buddet om at 
elske Gud og vor næste som os
selv er ikke kun et julebud. Det
gælder året rundt, livet igen-
nem, at som han hjælper os, skal
vi hjælpe hinanden. Som de
”verdens lys”, han i Bjergprædi-
kenen siger, vi er, skal vi lyse op 
for hinanden, ligesom han gjorde 
det for os ved sin fødsel, død og 
opstandelse.

Julen er hjerternes og lysenes 
fest; men den er også gavernes 
fest. Hvert år er vi nogen, der
irriteres over decembers galop-
perende gaveræs; men det 
skyldes måske, at vi har glemt, 
at julen, ja hele kristendommen, 
handler om en gave. Julenat 
gav Gud os den største gave, 
verden endnu har set: sin egen 
søn, sig selv i skikkelse af Jesus 
Kristus. Hver gang vi giver noget 

til andre, efterligner vi Gud og 
hans søn, som gav sig selv til 
os i livet og i døden. At vi giver 
hinanden for store gaver til 
jul er derfor ikke vores største 
problem. Det er tværtimod, at 
vi giver hinanden for små gaver 
året rundt i form af vores tid, 
overbærenhed og hjælp, fordi 
vi er så optaget af os selv og 
vore egne problemer. Hvis vi lidt 
oftere huskede på, hvor store 
gaver, Gud har givet os i sin søn, 
for slet ikke at tale om det liv, vi 
har fået af ham, ville vi i langt 
højere grad fyldes af glæde og
taknemmelighed og give hinan-
den, det, vi har brug for, helt af 
os selv.

Julebudet til dem, der græde, 
det er vældet til evig glæde. 
Glæd dig da kun, du 
menneskesjæl, 
stinger end ormen endnu din 
hæl! 
Favn kun trøstig, hvad Gud har 
givet.
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Onsdag den 29.november
kl.16.15 Kirke for småfolk
Henriette Rosendal

Lørdag den 2.december
Kl.11.00 Dåbsgudstjeneste *
Inge Thomsen

Søndag den 3.december
1.søndag i advent
Kl.10.00 Højmesse
Inge Thomsen

Søndag den 10.december
2.søndag i advent
kl.10.00 Højmesse
Agnete Brink

Søndag den 17. december
3.søndag i advent
kl.10.00 Højmesse
Mikael Byriel Jensen

Søndag den 24.december
Juleaften

Kl.11.00 og 12.30 Krybbespil
Henriette Rosendal

kl.14.30 Gudstjeneste
Mikael Byriel Jensen

kl.16.00 Gudstjeneste
Agnete Brink

Mandag den 25.december
1.juledag
kl.10.00 Højmesse
Henriette Rosendal

Tirsdag den 26.december
2.juledag
kl.10.00 Højmesse
Inge Thomsen

Søndag den 31.december
Nytårsaftensgudstjeneste
kl.15.30
Agnete Brink

Lørdag den 6.januar
kl.11.00 Dåbsgudstjeneste *
Mikael Byrial Jensen

Søndag den 7.januar
1.søndag efter Hellig 3 konger
Kl.10.00 Højmesse 
Mikael Byrial Jensen

Søndag den 14.januar
2.søndag efter Hellig 3 konger
kl.10.00 Højmesse
Agnete Brink

Tirsdag den 16.januar
kl.17.00 Temagudstjeneste
(se omtale)
Inge Thomsen

Onsdag den 10.januar
kl.16.15 Kirke for småfolk
Agnete Brink

Søndag den 21.januar
3 søndag efter Hellig 3 konger
kl.10.00 Højmesse
Mikael Byrial Jensen

Søndag den 28.januar
Septuagesima
kl.10.00 Højmesse
Agnete Brink

Tirsdag den 30.januar
kl.17.00 Meditation
Inge Thomsen

Lørdag den 3.februar
kl.10.00
Dåbsjubilæumsgudstjeneste
for 0 – 6 årige
Mikael Byrial Jensen

Lørdag den 3.februar
kl.11.30 Dåbsgudstjeneste *
Mikael Byrial Jensen

Søndag den 4.februar
Seksagesima
kl.10.00 Højmesse
Mikael Byrial Jensen

Tirsdag den 6.februar 
kl.17.00 Temagudstjeneste
(se omtale)
Mikael Byrial Jensen

Onsdag den 7.februar
kl.16.15 Kirke for småfolk
Agnete Brink

Søndag den 11.februar
Fastelavn
kl.10.00 Højmesse
Inge Thomsen
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NYTÅRSAFTENSGUDSTJENESTEN
Den 31. december kl.15.30
ved Agnete Brink

Efter gudstjenesten serveres et glas vin og kran-
sekage i våbenhuset og alle er meget velkomme 
til at deltage og således ønske hinanden et godt 
nytår.

JULEGUDSTJENESTE
 - for plejehjemsbeboere og øvrige borgere 
i sognet, tirsdag den 12. december kl.13.30     
ved Inge Thomsen.

Efter gudstjenesten er der kaffe og lagkage i 
salen under kirken. Alle er hjerteligt velkommen 
til at deltage, men vi beder om at man melder 
sig til af hensyn til kageindkøb på tlf. 9634 6500.

GUDSTJENESTER PÅ OTIUMGÅRDEN:
Juleaften kl.10.30 ved Agnete Brink

Torsdag d.18.januar kl.14.00 ved Agnete Brink

Torsdag d.15.februar kl.14.00 ved Agnete Brink

GUDSTJENESTER PÅ THULEBAKKEN:
Juleaften kl.10.30 ved Mikael Byrial Jensen

Fredag den 26. januar kl.10.30 ved Inge Thomsen

Fredag den 23. februar kl.10.30 ved Inge Thomsen

JULEHJÆLP
Hvis du er økonomisk trængt, 
skal du være velkommen til 
at søge julehjælp – enten 
hos Kirkens Korshær i 
Aalborg eller hos din lokale 
sognekirke. Hasseris Kirke 
kan være behjælpelig med en 
håndsrækning til økonomisk 
trængte familier, der bor i 
Hasseris sogn.

Vi beder derfor om, at man 
sender eller afleverer en 
ansøgning til kirkens kontor.  
Mærk kuverten ”Julehjælp” 
og skriv meget gerne dit 
telefonnummer i brevet. 
Ansøgningen skal afleveres 
senest den 5. december 2017.

Med venlig hilsen

Hasseris Kirkes menighedsråd

Søndag den 18.februar
1.søndag i fasten
kl.10.00 Højmesse
Agnete Brink

Søndag den 25.februar
2.søndag i fasten
kl.10.00 Højmesse
Inge Thomsen

Tirsdag den 27.februar
kl.17.00 Meditation
Inge Thomsen

Lørdag den 3.marts
kl.11.00 Dåbsgudstjeneste *
Agnete Brink

Søndag den 4.marts
3.søndag i fasten
kl.10.00 Højmesse
Agnete Brink

* Hvis der er tilmeldt dåb.

7
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Kontaktklubben
Kontaktklubben holder møde i salen under kirken den første onsdag i måneden fra kl.14.30 - 16.30.
Alle er velkomne.

6. december:

”Adventsfest”
Julen står for døren og denne dag får vi besøg af medlemmer af 
kirkens ungdomskor og kirkens børnekor, som vil gå Luciaoptog og 
synge julens sange og salmer for os under ledelse af Heidi Bisgaard 
Jonsdahl og Marianne Haldrup.
Vi hygger os med udvidet kaffebord og pakkespil.
Sognepræst Inge Thomsen fortæller julehistorier mv.

Tilmelding til kirkens kontor senest den 30. nov. på tlf. 96 34 65 00.

Foredrag ved Ole Kamp der bor i Aalborg og arbejder med trivsel, 

konflikthåndtering, arbejdsmiljø og udviklingsopgaver.

Hvordan bliver livet godt? Hvordan styrer vi i den retning, vi 
allerhelst vil? Og hvad gør vi, når vi er lige ved at mislykkes?

Alt for ofte bliver vi lammet af vanetænkning og tradition. Eller af 
pænhed og fantasiløshed. Og så sker det ind i mellem, at glæden 
alligevel pibler frem. Som en mælkebøtte, der skyder op mellem 
fliserne. Og når vi er rigtig heldige, skaber glæden uorden i alle 
vanerne. Ole Kamp fører os gennem nogle tanker om livets vilkår.

Både de barske og svære ting, de store valg og den glæde, der til 
tider kan virke så fjern og tilhøre alle andre. Bid fast i livet og tag 
fat på mulighederne! Ole Kamp vil øse af erfaringer fra livet som 
forstander, præst, debattør, udviklingskonsulent, foredragsholder – 
og menneske.

Nærmere oplysning: Mie Holmsberg tlf. 98 18 24 02

7. februar:

”At vælge livet
– med humor, glæde og værdi”

En personlig fortælling om tilværelsen og politisk engagement i 
Nordjylland og på Christiansborg. Orla Hav har livet igennem været 
optaget af politik; men også haft tid til at være købmandsbud, 
avisbud, totalisatormedarbejder, lærer og far til fire. Alt sammen 
med udgangspunkt i Nordjylland og Nørresundby.

3. januar:

”Foredrag ved tidligere amts-
borgmester og nuværende 
folketingsmedlem Orla Hav.”

Orla Hav

Ole Kamp

8
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Nyt fra Hasseris Kirke
Et festligt farvel til organist Mogens Jensen

Et farvel til Niels Bosworth

Pr. 15. november 2017 har vores 
tenor i vokal-gruppen, Niels Bos-
worth, valgt at opsige sin stilling 
som sanger ved Hasseris Kirke.
Niels blev ansat ved kirken den 
1. september 2014 samtidig med
at han begyndte studier i rytmisk
korledelse ved Nordjysk Musik-
konservatorium. Niels har, gen-
nem de godt tre års ansættelse, 

altid bidraget til arbejdet i 
vokal-gruppen og kirken med 
inspirerende musikalsk indsigt, 
professionalisme i arbejdet, og 
en omgangsform og humor som 
alle i hans nærhed kun kunne 
blive opløftet af.
Igennem hele ansættelsen har
Niels stadig haft base i Køben-
havn, og har derfor, efter 

studiets afslutning, valgt at 
koncentrere sit arbejdsliv 
tættere på herpå. Niels skal 
hermed have en stor tak for 
sit bidrag og arbejde mens han 
har været ansat her i kirken, og 
ønskes alt det bedste fremover.

Søren Ohlsen
Daglig leder

Mogens blev, efter sin afslut-
tende organisteksamen ved Det 
Nordjyske Musikkonservatorium 
fastansat som organist ved Has-
seris Kirke den 1. juli 1988.

Han har i næsten 30 år, frem til 
2005 som kirkens eneste faste 
organist og herefter i samarbejde 
med Marianne Haldrup, sat et 
unikt præg på musikken og arbej-
det i Hasseris Kirke. Mogens har 
med sin vision og sit ønske om at 
arbejde helt fremme i fronten af 
udvikling og berigelse af den kir-
kemusikalske skat været med til 
at udforske og skabe et musikalsk 
udtryk og formsprog, som bedst 
muligt kan inddrage menneske og 
menighed på nutidens vilkår.

Denne mangeårige, omfattende 
og tidkrævende indsats har sendt 
bølger ud i hele det danske og 
skandinaviske kirkelandskab, 
og det er sket i et langvarigt og 
konstruktivt samarbejde med en 
række af tidens fremmeste sal-
medigtere og forfattere som et 
helt centralt element.

Det store arbejde har resulteret 
i en kæmpeproduktion af nye 
salmer, salmemelodier, arrange-
menter og kompositioner, hvoraf 
en solid del er blevet en fast del 
af repertoiret ikke bare i Hasseris 
kirke.

Mogens’ ønske om at forene ny-

tænkning og tradition, at inklu-
dere og invitere, gennemsyrer 
også hans måde at omgås kolle-
gaer og medmennesker på. Gen-
nem alle årene har utallige med-
arbejdere, musikere, sangere og 
medlemmer af råd og menighed 
oplevet en nysgerrighed, reflek-
sion, omsorg, varme og humor 
i mødet og samarbejdet med 
Mogens. Dette har parallelt med 
musikken sat spor og inspireret 
mange - også til selv at beskæf-
tige sig professionelt med musik.

Mogens har altid brugt stor ener-
gi på at fjerne enhver tærskel og 
invitere indenfor. Ikke mindst af 
den grund er vi givetvis mange, 
der med stor beklagelse har fulgt 
med i den seneste tids store ud-
fordringer og Mogens’ deraf føl-

gende beslutning om at stopper 
som organist ved Hasseris Kirke 
den 31. december i år.

Med den største tak for det store 
arbejde og engagement, og de 
bedste ønsker om held og lykke 
fremover, vil der være mulighed 
for at tage afsked med Mogens 
ved en reception, hvor alle er 
velkomne.

Receptionen foregår i kirkens 
sal 2. søndag i Advent (den 10. 
december) i umiddelbart forlæn-
gelse af højmessen.

Søren Ohlsen
Daglig leder
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Hasserisaftner
Onsdag den 17. januar kl.19.30

”Thomas Kingo”
Foredrag ved professor og litteraturhistoriker Erik 
A. Nielsen.

Thomas Kingo var en stor digter, der (derfor) også 
blev en stor salmedigter. Det sidste véd mange 
danskere, det første er de fleste uvidende om. 
Men det forøger portrættet af mennesket og 
kunstneren Kingo at kende til en række af hans 
andre egenskaber. En raket i det unge enevældige 
samfund, en koleriker, en stræber og en livlig til-
beder af kvindekønnet. Og så lige den digter, der 
satte et forpligtende højt niveau for dansk salme-
digtning

Onsdag den 28. februar kl.19.30

’’De syv dødssynder
og det moderne 
menneske’’
Foredrag ved præst og forfatter Martin Herbst.

Med afsæt i sin bog fra 2017 ’De Syv Glæder’ tager 
præst og forfatter Martin Herbst sine tilhørere på 
en begivenhedsrig rejse ned gennem de syv døds-
synders historie og tilbage igen til det moderne 
menneskes liv og udfordringer.

Herbst bringer os til det gamle Grækenland, til 
ørkenfædrene, til paverne, til klostrene, til litte-
raturens allerstørste værker og til reformationen. 
Med disse historiske afsæt lader han tilhørerne 
forstå, at de syv dødssynder er nøglen til at be-
gribe, hvordan vi som moderne mennesker lever 
mere helhjertet, nyder livet sammen, og gør ver-
den til et bedre sted for vores efterkommere.

Foredragene afholdes i samarbejde med Folkeuni-
versitetet og foregår i Hasseris Kirkes krypt.
Der er ingen entre og alle er velkommen.

Thomas Kingo - biskop og salmedigter, 1634-1703.

Hieronymus Bosch’s maleri De syv dødssynder og 
de fire stadier, 1485.

10
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Har du lyst til at dykke ned i et par af de vigtigste 
skrifter i Det Nye Testamente? Det bliver der nu 
mulighed for i Hasseris Kirke. Efter nytår begyn-
der en ny bibelkreds for alle, der har lyst til at 
læse og tale med andre om Paulus første og andet 
brev til menigheden i Korinth. Det drejer sig om 
to af de ældste skrifter, vi har i Det Nye Testa-
mente, som apostlen Paulus skrev til en af de nye, 
kristne menigheder. Her behandler han nogle af de 
spørgsmål, som spillede en stor rolle for de første 
kristne, og som stadig gør det for os den dag i dag: 
Hvad er opstandelsen? Hvordan forholder man sig 
til anderledes troende? Hvordan er det kristne æg-
teskab? Det er problemstillinger, som kredser om 
det samme, grundlæggende spørgsmål: Hvad vil 
det sige at være kristen?

Vi mødes hver anden tirsdag aften klokken 19.30 
til 21.30 i kirkens krypt (indgang fra Thorsens 
Allé). Alle er velkomne, og der kræves ingen sær-
lige forudsætninger for at deltage. Til første gang 
bedes man have anskaffet sig den bog, vi vil bru-

Ikke mindst juleaftensdags gudstjenesterne er 
ekstraordinære, hvilket blandt andet kommer 
til udtryk ved at vi i kirken har hele 4 meget 
velbesøgte af dem.
Julen er givetvis et årligt kirkeligt højdepunkt for 
rigtig mange mennesker, fyldt med forventning 
og traditioner. Det er det solide fremmøde 
ganske sikkert også et tegn på. Selv om hele 
huset summer og vi har dagen fyldt op med 4 
gudstjenester ”i huset” samt gudstjenester på 
plejehjem og sygehus, vil vi sikkert ikke kunne 
undgå at nogle kirkegængere kommer til et se 
langt efter er god siddeplads, eller plads i det 
hele taget.
Vi håber at alle kommer i god tid, og med den 
sikkert overvældende interesse for øje, bærer 
over med, at vi efter først til mølle princippet, 
uden reservationsmulighed, og på bedst mulig 
måde finder plads til alle dem vi overhovedet kan.

Med julehilsen
Søren Ohlsen, daglig leder.

Nyt: Bibelkreds om
1. og 2. Korintherbrev

ge: ”Korintherbrevene. Studieudgave ved Kai Kjær 
Hansen”. Bogen er udgivet af Det Danske Bibelsel-
skab i 2001 og kan bestilles ved boghandleren eller 
på nettet. Den koster cirka 200 kroner. Ud over at 
være flittige vil vi også hygge os sammen over en 
kop kaffe, te og lidt kage.

I januar og februar mødes vi følgende aftener: 9. 
januar, 23. januar, 6. februar og 20. februar. Flere 
datoer følger senere.

Af hensyn til kaffen vil det være rart at vide, hvor 
mange der kommer første gang. Ring eller skriv 
derfor venligst til kirkekontoret inden jul på te-
lefonnummer: 96 34 65 00 eller e-mail: Hasseris.
sogn@km.dk, hvis du vil være med.

Vi glæder os til at se dig!

Med venlig hilsen
Christian Meidahl og Mikael Byrial Jensen

Julen er en
ekstraordinær tid

Billederne er fra
krybbespillet
juleaften 2014.
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Hermed lidt om mig selv 
og mit maleri. Jeg er født i 
Aalborg i 1933. Mine første små 
oliebilleder blev til i klitterne 
i Blokhus, hvor mine forældre 
havde sommerhus. I sommeren 
1956 fik vi besøg af ”fætter 
Vagn”, som vi kaldte ham. Han 
var en habil fritidsmaler, og vi 
stod sammen på stranden og 
malede, og han gav mig den 
første praktiske og tekniske 
viden. Jeg blev så grebet af at 
male, at jeg har gjort det lige 
siden. Netop Vesterhavet i alle 
dets afskygninger, fra det mest 
voldsomme til det mest blide, de 
fantastiske og flotte solnedgange, 
har været og er stadig en stor 
kilde til inspiration. En anden 
er musikken med dens rytme og 
farverige klange. Jeg kan også 
godt lide, hvis min fantasi tager 
over, og der rent spontant sker 
en drejning af det naturalistiske 
til et fantasilandskab, befolket 

Udstilling af Hovard Borggaard
Fernisering søndag den 11. februar efter højmessen.

af fabelvæsner, halvt dyr og 
halvt mennesker. Undertiden kan 
mit maleri tangere et næsten 
rent abstrakt billede. Igennem 
årene har jeg været med på flere 
censurerede udstillinger og haft 
talrige udstillinger i gallerier, 
kunstforeninger m.m. Solgt til 

bl.a. Aalborg Kunstfond.
Jeg vil være til stede ved ferni-
seringen, hvor jeg vil besvare 
evt. spørgsmål.

Venligste hilsner
Hovard Borggaard

MEDITATION
I HASSERIS KIRKE

er kommet for at blive.

Det må vi konkludere ved efterårssæsonens 
afslutning.

I foråret er der Meditation i Hasseris Kirke 
følgende tirsdage kl.17.00 – 17.30:

30.januar, 27.februar, 20.marts, 24.april

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

Har man tid og lyst, er der efter meditatio-
nen mulighed for at dele et enkelt måltid 
(pris: 25 kr.) og samtale om dagens tema.

Mere info: sognepræst Inge Thomsen,
tlf. 23 10 09 70, inth@km.dk

Gå ikke glip af et julemusikalsk pusterum med 
dejlige, velkendte juletoner. Vi garanterer den 
skønneste julestemning.

Hasseris Kirkes ungdomskor står på scenen i Musik-
kens Hus sammen med Klarup Pigekor, Louise Fribo 
samt blæsere fra Aalborg Symfoniorkester.

Billetter købes på www.musikkenshus.dk

Englesang
og messingklang

Onsdag den 21. december kl.19.30
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 Julekoncerter i
Hasseris Kirke

”Så er det snart juuuul!!”
Julemusik fra alverdens riger og lande.

Hasseris kirkes børnekor
Hasseris kirkes ungdomskor
Heidi Jondahl Bisgaard & 
Marianne Haldrup, korledelse/klaver
Jabob Mygind, sax
Ole Bech, guitar/bas
- Fri entré.

3. december, søndag kl.19.00

Julekoncert
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29. november, onsdag kl.19.30

Julemusik med Kurt Ravn
Birgitte Lindum, obo

Michael Frank Møller, trompet
Carl Ulrik Munk-Andersen, klaver/orgel

VELGØRENHEDSKONCERT til fordel for SINDskolerne.
Entré: 250,- kr., billetter kan købes på kirkens kontor eller hos SIND.

Evt. resterende billetter kan købes i døren. 

Onsdag den 13. december
kl.19.30

’’Vox 11’’
Unikt og internationalt anerkendt 

rytmisk vokalensemble
i julestemning!

Entré 100,- kr./stud. 50,- kr.

Søndag den 17. december kl.19.30

Livsværk
Julestemningsfuld aften med tændte 

stearinlys, improvisationer, julesange og 
salmer.

Mads Kiel, akkompagnatør.
Liv Lund, korledelse.

- Fri entré.



Fra 2018 inviterer vi i forbindelse med 
vores ”Kirke for Småfolk”-gudstjenester på 
efterfølgende aftensmad. Det er selvfølgelig 
børnevenlige retter, der serveres.

Det er gratis for alle at spise med, så kom, vær 
med og slip for at lave aftensmad J Vi forventer at 
være færdige med at spise senest kl.18.00.
Der vil være aftensmad efter gudstjenesterne den

•	 10. januar
•	 7. februar
•	 21. marts og
•	 25. april

Har du mon et forslag til, hvad vi kunne kalde 
disse gudstjenester?
Så giv dit bud enten på vores Facebook-side eller 
til sognepræst Henriette Rosendal på hsr@km.dk 
– eller på sms 2330 4237. Og vi har brug for flere 
end 10 bud ;-)

Giv et bud

Der er en fredagskasse med godt til store og små 
på højkant, hvis det er dit forslag, vi fremadrettet 
bruger. Præmien uddeles den 10. januar.
Forslaget skal være afleveret/sendt/postet på 
Facebook senest den 31. december 2017.

                         Venlig hilsen Henriette Rosendal

Solen strålede fra en skyfri himmel onsdag den 20. 
september, da ”Kom og syng med” skulle fejre sit 
40 års jubilæum.

Jubilæumsgæsterne blev modtaget med flag og 
der var feststemning lige fra begyndelsen. Den 
lille sal blev hurtigt fyldt og der måtte dækkes et 
ekstra bord.

Solveig Asmussen præsenterede sig selv og bød 
derefter velkommen til alle fremmødte og til 
Bente Frendrup, som akkompagnerer til sange og 
salmer.

Efter en kort orientering om ”Kom og syng med”´s 
tilblivelse, spillede Bente Frendrup ”Sangen har 
vinger” fra Emil Reesens operette, Farinelli. Her-
efter var der fællessang med sensommer- og ef-
terårs sange og salmer.

40 års jubilæum
i ”Kom og syng med”

Ved kaffen blev der i dagens anledning serveret 
lagkage, vin og chokolade.

Bente Frendrup indledte eftermiddagens anden 
afdeling med klaverstykket ”Kejservals” af Johann 
Strauss hvorefter hun igen spillede til fællessan-
gene. Som afslutning på dagen dukkede kirkens 
ungdomskor og organist Marianne Haldrup op og 
underholdt med en række sange.

Alt i alt blev det en uforglemmelig og meget vel-
lykket eftermiddag.

Datoer for kommende sangeftermiddage kan findes 
andetsteds i bladet.

Med venlig hilsen
Solveig Asmussen
Leder og programlægger
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”Kom og syng med”
Har du lyst til at synge og til socialt sam-
vær, så kom og syng med i Hasseris Kirkes 
lille sal onsdage kl.14.30 

                 •  den 13. december
                 •  den 17. januar
                 •  den 14. februar
                 
For yderligere oplysning kontakt:
Solveig Asmussen på tlf. 98 79 00 11.
Akkompagnatør Bente Frendrup.

Aktiviteter i Hasseris Kirke
Babysalmesang
Nyt hold - se på kirkens hjemmeside.
ved Lene Forup

Legestuesalmesang
Nyt hold - se på kirkens hjemmeside.
ved Lene Forup

Spire- og børnekor (3.-6. kl.)
Kontakt Heidi Bisgaard, tlf. 26 39 09 26.

Ungdomskor (fra 6. kl.)
Torsdage: Kl.17.30-20.15

Kontakt Marianne Haldrup, tlf. 40 84 56 44

FDF Hasseris
Kontakt Anita Lambertsen, tlf. 98 12 46 07
eller Poul Sørensen, tlf. 98 10 11 28

KFUM spejderne, Knuden
Kontakt Henrik Torsgaard Hansen, tlf. 26 79 45 05

Menighedsrådsmøde:
Datoer for menighedsrådsmøder findes på kirkens 
hjemmeside.
Menighedsrådsmøder er offentlige.

Sct. Nicolai Tjenesten
- et folkekirkeligt tilbud om en anonym 
telefonsamtale.
Åben hver aften mellem kl. 20.00 og 02.00
Tlf. 70 120 110

Kirkebil
Gangbesværede, som gerne vil i kirke,
kan benytte kirkebilsordningen.
Tilbudet gælder for sognets beboere til 
gudstjenester og øvrige arrangementer. 
Kontakt kirkekontoret på tlf. 96 34 65 00 
senest fredagen før søndagens højmesse, 
ellers dagen før arrangementet.

Hasseris Kirkes menighedsråd

Har du problemer med at læse 
artiklerne i sognebladet?
Alle bladets artikler kan fåes som ren 
tekst i sort/hvid ved henvendelse på kir-
kens kontor.

Lørdag d. 2. december kl. 16.00 tændes 
juletræet på plænen foran Hasseris Kirke.

Det markeres med taler ved Hasseris 
Grundejerforening og Hasseris Menighed-
sråd og Hasseris kirkes børnekor underhold-
er med julemusik og nissesang.

Herudover bliver der også mulighed for alle 
deltagere at få rørt stemmebåndene i et 
par fællessange.

Efter selve juletræstændingen er der lidt 
varmt til halsen, idet KFUM-spejderne til-
byder varm gløgg og æbleskiver.

Juletræstænding
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Kom og køb dit juletræ og/ eller lidt pyntegrønt og støt FDFs arbejde blandt børn og unge.

Salget foregår på Hasseris Kirkes gårdsplads ved Thorsens Allé.

I år holder vi åbent for salget den 9.- 10. december og, hvis der er
træer tilbage, også den 16. – 17. december (2. og 3. søndag i advent)
Lørdag fra kl.10.00 – 16.00 og søndag fra kl.11.30 – 15.00
Den første lørdag er der mulighed for at varme sig på gratis æbleskiver med gløgg eller saftevand.

Julefest
Torsdag den 28. december inviterer Hasseris Kirkes 
”Børnekvarter” alle interesserede, store som små, til 
traditionsrig julefest i den store sal i kirkens krypt.
Julefesten begynder kl.14.00 og slutter ca. kl.16.30 

Eftermiddagen byder på:
•	 Dans omkring juletræet
•	 Besøg hos julemanden i klokketårnet
•	 Sanglege
•	 Uddeling af godteposer
•	 Kaffe/the/sodavand og kage

Arrangementet koster 20,- kroner, som betales ved 
indgangen (kun kontanter). 
Skulle du/I blive forhindret i at deltage er et afbud 
meget velkomment, da vi altid har folk på venteliste.
Tilmelding til kirkens kontor senest
den 21. december kl.12.00 på tlf.: 96 34 65 00
eller på email: hasseris.sogn@km.dk 

FDF-Hasseris
sælger juletræer


