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2 December 2018, januar og februar 2019

Praktiske oplysninger
AF HELLE AAEN
JENSEN

 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
kirkekontoret i god tid før den ønskede
dato. Inden vielsen udfyldes en
ægteskabserklæring på borger.dk. Der
træffes derefter aftale med præsten om
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 3 gange årligt i 4800
eksemplarer.
Udgives af Hasseris kirkes
menighedsråd.
Redaktion: Inge Dammeyer,  Søren
Ohlsen, Helle Aaen Jensen og Inge
Thomsen.
 
Materiale til sognebladet skal sendes til
kirkekontoret. Redaktionen forbeholder
sig ret til at forkorte indlæg og sortere i
evt. tilsendte billeder.
 
Næste sogneblad udkommer i uge 7.
Deadline for tekst/fotos er mandag den
7. januar 2019.
Tryk: Øko-Tryk, Skjern
 
Sognebladet kan også læses på kirkens
hjemmeside

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. 8-17,
lørdag kl. 8-12
 
Kirkens kontor: . Tlf. 96 34 65 00
Kontoret er åbent mandag – fredag  kl. 9 – 13,
torsdag tillige kl. 16 – 18.
Lørdag telefonisk kl. 10.00 – 11.00.
 
Kordegn Helle Aaen Jensen
Tlf 96 34 65 00. E-mail: hasseris.sogn@km.dk
 
Daglig leder: Søren Ohlsen
Tlf 20 88 61 79 E-mail: sooh@hasseriskirke.dk

Kirkens hjemmeside:
www.hasseriskirke.dk

Sognepræst Agnete Brink (kbf)
Lindskovvej 40
Træffes ikke fredag.
Tlf. 98 13 53 54. Email: agb@km.dk
 
Sognepræst Henriette Rosendal
Mester Eriks Vej 32
Træffes ikke fredag
Tlf. 98 18 01 37. Email: hsr@km.dk
 
Sognepræst Mikael Byrial Jensen
Følvænget 6
Træffes ikke mandag
Tlf. 25 21 19 56. Email: mibj@km.dk
 
Sognepræst Inge Thomsen
Højvangsvej 39, 9400 Nørresundby
Træffes ikke mandag
Tlf. 23 10 09 70. Email: inth@km.dk
 
Organist Marianne Haldrup
Tlf: 40 84 56 44
E-mail: maha@hasseriskirke.dk
 
Organist Peter Lindhardt Toft
Tlf. 61 65 63 33
E-mail: peterlindhardttoft@gmail.com
 
Kirketjenere:
Jesper Tølbøll Mortensen, tlf. 40 11 33 37
Susanne Andersen, tlf. 41 18 06 61
Anne Marie J. Holmgaard tlf. 41 18 28 94

Fælles Email: kirketjener@hasseriskirke.dk
 
Menighedsrådets formand Gert Husum
Tlf.: 41 1118 32. Email: gert@husum.email
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KIRKEBLADET 3

"Kærlighed ved første blik"

Hasseris Church
Dette essay er (på engelsk) forfattet af
en kinesisk pige, Eliza, der i 2017
opholdt sig nogen måneder i Aalborg.
Mens hun var her, fik hun et særligt
forhold til Hasseris Kirke. Hun blev også
grebet af H.C. Andersens eventyr og har
siden for Steen Koerner Studio oversat
en række eventyr til kinesisk. "Hans
Christian Andersen - Life's a Fairytale"
blev denne sommer opført i seks af
Kinas største operahuse.
 
Det smukkeste udtryk for skandinavisk
arkitektur er sandsynligvis kirkerne. Jeg
vil aldrig glemme Hasseris Kirke. Går
det an at sige, at det var ”kærlighed ved
første blik”.
Kirken lå ikke langt fra min bopæl. Jeg
kunne gå derhen.
I starten vidste jeg dog ikke, at det var
en kirke. Jeg var bare draget af
bygningen. Ja, det var nærmest et
æstetisk chok. Lige så stille stod den
der under den blå himmel med de hvide
skyer. For sig selv, men ikke alene.
Jeg tog i døren. Den var låst. Måske var
det en borg fra Middelalderen? En
historisk bygning, der ikke var åben for
offentligheden? Jeg kunne bare ikke
glemme den.
En dag, da jeg gik tur med en veninde,
kom vi forbi. Jeg spurgte til bygningens
oprindelse. Og hun fortalte mig, at det
var en kirke. Der i tusmørket ved
solnedgang blev jeg slået af kirkens
enestående skønhed.

En søndag kom jeg igen i tanke om
kirken. Jeg gik derhen, åbnede forsigtigt
døren. Inde i kirken sad folk stille og
lyttede til hellig musik og præstens
prædiken. Det var virkelig noget særligt.
Det mægtige kirkerum gav mig en stor
fred i sindet. Her var et sted, hvor folk
var sammen med Gud og
kommunikerede med ham.
Jeg er ikke kristen, men det forhindrer
mig ikke i at nærme mig
kristendommen, lytte og føle. Skønt jeg
ikke forstod de ord, præsten på dansk
læste fra biblen, så kunne jeg
fornemme, at det var et menneske, der
udøse sin sjæl for Gud.
Kirkens mosaikruder var meget
specielle. Da jeg så op, fik jeg øje på
lyset, der kom fra et sted meget højt
oppe. Lyset fra den strålende himmel.
Da jeg så op på lyset, blev mit sind helt
stille.
Forrest i kirken var et kors. Jesus blev
korsfæstet. Jeg var overrasket over
farven. Ingen blod. Ingen rædsel. Jesu
lidelse og død bragte fred.
Jeg tillod mig at tage et par billeder fra
kirken. Det er svært at beskrive
atmosfæren. Ord slår ikke til. Men
billeder kan hjælpe mig med at mindes
de vidunderlige øjeblikke i kirken, og jeg
håber en dag at vende tilbage.
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4 December 2018, januar og februar 2019

Velkommen igen,
Guds engle små

Af Agnete Brink

De var der allevegne ved juletid, englene. I 'Tatol's vindue, i
lyserød og hvid sæbe. I købmandens beskedne
udstillingsvindue hang de i hvidt karton med glimmer side om
side med nisserne. I skolen fløj de rundt på et nøje afgrænset
stykke af tavlen i farvestrålende kridt, og i søndagsskolen blev
der uddelt flere glansbilleder end sædvanligt af store
underskønne engle.
Nu var der intet sært eller usædvanligt ved de mangeartede
englefremtoninger, blot var de kun antydningsvist så
vidunderlige som dem, der af og til viste sig omkring min
farmor.

Hun blev en meget gammel kone, men glæden og den ydmyge
taknemmelighed over julens evangelium bevarede hun på
barnlig vis alle sit livs dage. Det var det med englene, der
gjorde det, tror jeg.

Englene var ifølge min farmor Guds helt naturlige hjælpere;
de tog sig af mange ting. Det vidste hun fra bibelen, hvor
englene både er udførere af og sendebud for Guds hemmelige
planer. Og det er de særeste folk, Gud lader sine engle komme
til. Jakob, som har snydt sig til sin førstefødselsret og ligger
ene på jorden med en sten som hovedgærde. Da sender Gud
sine engle, op og ned ad himmelstigen vandrer de og
indvarsler forjættelses- og velsignelsesordene til Jakob.
Zakarias, et gammelt tidselgemyt af en præst, der har glemt,
at engle er Guds sendebud, - og Gud nåde og trøste den, der
har glemt og ikke tror det. Maria, en almindelig ung pige, der
forskrækkes, da Gabriel fortæller hende hvad hun er udset til,
men som ejer tro og tillid nok til at tage det på sig. Hyrderne,
fattige og frygtsomme forandredes de af lys og lyd og det
evangelium, som englen forkyndte for dem. Kvinderne ved
graven, bange og sørgende fik livet givet tilbage
påskemorgen, da englen fortalte dem, hvad der var sket.

Min farmor vidste, at der var ingen sorg, barnesorg eller
voksensorg, ingen mørkeangst eller alenehed, som Guds
engle ikke hjalp på. Og når hun sang og talte os til ro med det
løfte og den overbevisning, at der sad engle side om side
rundt om ens seng, så sad de der; jeg så dem selv.

 
Hun kunne pludselig gøre holdt midt i brunkagebagningen for
at tage os med udenfor, hvis der var kommet sne. Så blev der
knyttet snebolde, som blev stablet yndefuldt omkring et
tændt stearinlys. Det var englelys, så englene bedre kunne se,
hvor de skulle være. Og igen: de kom, de var der, jeg så dem

selv.
Det var aldrig min farmor, der læste juleevangeliet ved det
tændte juletræ juleaften, men hun var der, midt i fortællingen,
i Bethlehem, og bød englene velkommen igen.

Så sang vi om dem og gav dermed Vorherre en hånd ved
rejsningen af himmelstigen, som hans engle kunne vandre op
og ned ad. Selv stod han ved borgeleddet, der grangiveligt
lignede jernbaneleddet, som skilte gården Boelings jorde fra
'Sibirien', der var navnet på de endeløse marker og enge ud
mod fjorden. Og Guds fred og Guds rige var ikke bare ord,
men sanselig og fysisk mærkbar virkelighed. Det var jul.
 
Marie Bregendahl fortæller et sted om en mand, der ser
tilbage på sin barndoms jul. Han voksede op i midten af det
forrige århundrede på en stor gård. Indtil sit tolvte år kendte
han til hele julens fryd. Han beskriver forberedelserne:
storvask, slagtning, rengøring, bagning, madlavning,
ølbrygning, kort sagt alt, hvad der hører sig til på en stor gård
med mange folk. Et sted, hvor helligdagene varede til efter
Hellig tre konger. Mest indgående beskriver han juleaften,
højtiden, hvormed hans mor bød til bords og hans far læste
juleevangeliet. Så kommer det år, hvor drengen er blevet tolv
år om efteråret. Præcis de samme forberdelser som årene før
er gjort, alt skinner og dufter, alt er beredt og parat, der bydes
til bords. Faren læser juleevangeliet. Men det er ikke jul, der er
ingen højtid, ingen glæde, for drengens mor er død og med
hende julen. Han skriver, at han som voksen aldrig senere
genfandt juleglæden.

 
Hans jul var afhængig af og knyttet til et menneske; uden
hende ingen jul. Det er vel de færreste, der ikke forbinder jul
med nære familiemedlemmer eller venner. Ligesom mange
har erfaret, at tabet af en bestemt person, eller bare det at
man blev ældre, ikke bare dæmpede juleglæden, men
reducerede den til en flygtig stemning.

 
Sådan var det ikke for min farmor, og jeg tror det var det med
englene, den løbende kontakt med Vorherre. I hendes hus blev
det jul også de år, hvor sorgen lå som en grå tyngde overalt.

 
Det var tydeligt for enhver, hvor tæt evnen til kærlighed var
knyttet til evnen til sorg. Og sorgen fyldte meget nogle år,
men den stod ikke alene, for også i de tider vandrede Guds
engle op og ned på salmens tonestige og aldrig var sorgen så
omfattende, at det glædelige budskab, de bragte, ikke sendte
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KIRKEBLADET 5

stråler af lys og fred og glæde, så at det blev jul.

Grundtvig kunne næppe have skrevet det sidste vers af
'Velkommen igen Guds engle små', hvis ikke han selv havde
erfaret kraften og kærligheden i englenes budskab. Erfaret
konkret og nærværende, at i dét kan et menneske være
med den største sorg og få fred og trøst og glæde på trods.

'o, måtte vi kun den glæde se,
før vore øjne lukkes!
Da skal, som en barnemoders ve,
vor smerte sødt bortvugges.
Vor Fader, i Himlen! lad det ske!
lad julesorgen slukkes!

Alligevel formulerede Grundtvig dette sidste vers som en
bøn. En bøn om, at den engang ejede, men nu tabte store,
altomfattende og sjælsrystende juleglæde, som er barnets,
atter må blive ham til del. Også han tabte den undervejs,
men Grundtvig har set engle, og han beder i troen på, at
den kan vindes igen.
Min farmor sang med på det sidste vers, men hun
behøvede det ikke, for hun tabte aldrig den inderlige og
oprigtige fryd og glæde ved julen.
Hvorfor ikke? Det var det med englene, tror jeg.

ARNE SLOTH KRISTOFFERSEN
Midt i juli modtog vi i menighedsrådet den kedelig nyhed,
at Arne Sloth Kristoffersen var afgået ved døden. Arne
havde længe været alvorlig syg, men havde med sin
ukuelige vilje og energi kæmpet med sygdommen, så hans
pludselige død kom alligevel overraskende.
Arne var en person med mange interesser. Længe før jeg
mødte Arne, så vidste jeg, hvem han var. Hans holdninger
og resultater, da han var skoleinspektør på
Bavnebakkeskolen, fyldte jævnligt medierne, og viste en
skoleleder, der tænkte ud af boksen og havde fokus på
eleverne, både de dygtige og de mere svage, og som ikke
var bange for at sige sin mening, selv om den ikke fulgte
flertallets.
Alle de historiske betragtninger, som Arne skrev bl.a. i
Nordjyske, bidrog også til billedet af en vidende og
engageret formidler med meget på hjerte.
Da jeg kom ind i menighedsrådet ved sidste
menighedsrådsvalg, kom jeg lidt tættere på Arne. Arne var
jo nærmest en institution i menighedsrådet med sine
mange års erfaring, hvor han blandt andet havde været
stærkt engageret i at anskaffe den smukke og særegne
kunstneriske udsmykning bag alteret, som Niels Helledie
og Adi Holzer står bag.
I menighedsrådet var Arne meget opmærksom på os, der
var nye, huskede altid at spørge ind til, hvordan det gik,
forklarede gerne, hvordan tingene hang sammen i kirken,
og var dermed med til at give os en rigtig god start.
I sin funktion som kirkeværge var Arne helt speciel; jeg tror
ikke, at der noget sted i Danmark findes en kirkeværge, der
er mere engageret og grundig end Arne var. Han brugte
rigtig megen tid og satte sig ind i alle detaljer for at sikre
sig, at Hasseris kirke blev ordentlig passet og
vedligeholdt – og uden at rutte med pengene.
Til vores sidste menighedsrådsmøde før sommerferien var
det tydeligt, at Arne ikke havde det godt. Men han deltog i
mødet, indtil han havde fremlagt alle sine punkter – som
altid skulle der være orden i sagerne.
Ved begravelsen fra Hasseris Kirke den 20. juli var kirken
stuvende fuld af mennesker og blomster, som et symbol på,
hvor meget Arne betød for menneskene omkring ham.
I menighedsrådet efterlader Arne et stort savn, vi vil savne
hans store arbejdsindsats og engagement, og ikke mindst
vil vi savne hans gode humør og stærke personlighed.
 
Gert Husum
Menighedsrådsformand
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GUDSTJENESTER

Søndag den 18. november
25. søndag efter trinitatis
Lukas 17, 20 - 33
kl. 10.00: Højmesse
Agnete Brink
 
Søndag den 25. november
Sidste søndag i kirkeåret
Matthæus 11, 25-30
kl. 10.00: Højmesse
Inge Thomsen
 
Lørdag den 1. december
kl. 11.00: Dåbsgudstjeneste *
Mikael Byrial Jensen
 
Søndag den 2. december 
1. søndag i advent
Matthæus 21, 1-9
kl. 10.00: Højmesse
Mikael Byrial Jensen
 
Søndag den 9. december
2. søndag i advent
Lukas 21, 25-36
kl. 10.00: Højmesse
Agnete Brink
 
Søndag den 16. december
3. søndag i advent
kl. 16.00: De ni læsninger
Henriette Rosendal

Søndag den 23. december
4. søndag i advent
Johannes 1, 19-28
kl. 10.00: Højmesse
Mikael Byrial Jensen

Mandag den 24. december
Juleaften
Lukas 2, 1-14
kl. 11.00 og 12.30: Krybbespil
Henriette Rosendal
kl. 14.30 Gudstjeneste
Agnete Brink
kl. 16.00 Gudstjeneste
Mikael Byrial Jensen

Tirsdag den 25. december
Juledag
Lukas 2, 1-14
kl. 10.00: Højmesse
Inge Thomsen

Onsdag den 26. december
2. juledag
Matthæus 23, 34-39
kl. 10.00: Højmesse
Agnete Brink

Søndag den 30. december
Julesøndag
Lukas 2, 25-40
kl. 10.00: Højmesse
Henriette Rosendal

Mandag den 31. december
Nytårsaftensdag
Luk. 2, 21
kl. 15.30: Gudstjeneste
Mikael Byrial Jensen

Lørdag den 5. januar
kl. 11.00: Dåbsgudstjeneste *
Henrette Rosendal

Søndag den 6. januar
Helligtrekongers søndag
Matthæus 2, 1-12
kl. 10:00: Højmesse
Henriette Rosendal

Søndag den 13. januar
1. søndag efter H3k
Lukas 2, 41-52
kl. 10.00: Højmesse
Agnete Brink

Onsdag den 16. januar
Kirke & kokkerier for småfolk
kl. 16.15: Børnegudstjeneste
Henriette Rosendal

Søndag den 20. januar
2. søndag efter H3k
Johannes 2, 1-11
kl. 10.00: Højmesse
Mikael Byrial Jensen

Søndag den 27. januar
3. søndag efter H3k
Matthæus 8, 1-13
kl. 10.00: Højmesse
Inge Thomsen

Lørdag den 2. februar
kl. 11.00: Dåbsgudstjeneste *
Agnete Brink

Søndag den 3. februar
kl. 17.00:
Kyndelmissegudstjeneste
Agnete Brink

Søndag den 10. februar
Sidste søndag efter H3k
Matthæus 17, 1-9
kl. 10.00: Højmesse
Henriette Rosendal

Søndag den 17. februar
Septuagesima
Matthæus 20, 1-16
kl. 10.00: Højmesse
Agnete Brink

* Ved tilmeldte dåb

Andre gudstjenester

Gudstjenester på Otiumgården

Mandag den 24. december,
kl. 10.30: Agnete Brink

Gudstjenester på Thulebakken

Fredag den 30. november,
kl. 10.30: Mikael Byrial Jensen
Mandag den 24. december,
kl. 10.30: Mikael Byrial Jensen
Fredag den 25. januar,
kl. 10.30: Mikael Byrial Jensen

Meditation i Hasseris kirke

Tirsdag den 27. november,
kl. 17.00 Inge Thomsen
Nærmere omtale: side 11
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KIRKEBLADET 7

30 år med
Hasserisaftener

 I år er det 30 år siden, at de første foredragsaftener blev afholdt i Hasseris kirke. Det jubilæum vil vi naturligvis fejre, og det gør
vi ved at byde på jubilæumslagkage til vores Hasserisaften d. 28. november.
De sidste 30 år har der været ca. seks foredrag om året med temaer, der kredser om kristendom og kunst, om tro og samfund
og om livets store spørgsmål. Onsdag d. 13. januar 1988 kunne man f.eks. høre kgl. bygningsinspektør Jacob Blegvad tale om ”
Kirker set fra mit skrivebord”. Et par år senere kunne man møde Esben Hanefelt Kristensen og høre hans ”Tanker omkring
kirkeudsmykningen”. Man kunne i 1993 få indblik i ”Hvad står den katolske kirke for i dag?” ved Pater Frans Hoyos, Sct. Mariæ
kirke. Overrabbiner Bent Melchior fortalte i 1999 om ”Jødisk humor”, og i 2001 kunne man møde digteren Søren Ulrik Thomsen i
kirkens sal. Det var ligeledes i 2001, at foredragsaftenerne fik navnet Hasserisaftener. I samarbejde med Margrethekirken og
Folkeuniversitetet kunne Hasseris kirke i 2006 åbne dørene for et foredrag med Britta Schall Holberg med titlen: ”Har staten et
ansvar for det religiøse liv”, og i 2009 kom klimadebatten på tapetet, da Martin Lidegaard talte om ”Klimaet – en vindersag.”
Vi er lige nu midt i en foredragsrække, der handler om vore store salmedigtere. Professor Erik A. Nielsen fortalte i januar 2018
om Thomas Kingo. Ved vores jubilæumsaften kan man høre Bente Bramming fortælle om Hans Adolph Brorsons salmer, og man
kan glæde sig til foredrag om Ingemann og Grundtvig i det kommende år.
Vi samles til Hasserisaftner for sammen at blive klogere på noget, der interesserer os, og på noget, vi slet ikke vidste var
interessant. Man skal helst gå hjem fra en Hasserisaften i løftet stemning og en lille smule forandret af det levende ord, man har
hørt i fælleskab.

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

Onsdag den 23.
januar kl. 19.30
Foredrag ved forfatter
Jens Smærup Sørensen.
Jens Smærup Sørensen vil i foredraget tage udgangspunkt i
sin essaysamling ”Refleksioner” fra 2017. I den reflekterer
han over det enkelte menneskes plads i livet, historien og de
store fællesskaber. Han kommer blandt andet ind på løgnen,
ytringsfriheden og den omsiggribende uvirkelighed – og
drømmen om et lidt enklere liv.
Jens Smærup Sørensen debuterede i 1971 og har siden
forfattet en lang række digte, noveller, dramaer og romaner. I
2007 udgav han den prisbelønnede roman ”Mærkedage”, som
er en slægtsroman, der foregår i Sørensens egen hjemby
Staun. Senest har han udgivet bogen ”Jens. En fortælling”,
hvori han skriver om sit liv og sin tid.

Onsdag den 27.
februar kl. 19.30
Foredrag ved professor i teologi
Svend Andersen
Løgstrup og Luther 

Svend Andersen vil tale om forholdet mellem to af de
absolutte sværvægtere inden for protestantisk kristendom,
reformatoren Martin Luther og den danske filosof og teolog,
K.E. Løgstrup. For godt et år siden skrev Svend Andersen en
bog om netop dette forhold, en bog, som blev rost til skyerne
af anmelderne. Vi ser derfor frem til en spændende og lærerig
aften, hvor alle er velkomne.

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

Layout #4776: Emma 3 -- Hasseris kirke                Page 7/12                Generated:  2018-10-31  08:26:10 UTC



8 December 2018, januar og februar 2019

FDF sælger juletræer og
pyntegrønt
Kom og køb dit juletræ & pyntegrønt, og støt samtidig FDFs
ungdomsarbejde.
Salget foregår i den 2. weekend i advent:  den 8. og 9.
december.
Lørdag kl. 10.00 - 15.30 og Søndag kl. 11.30 - 15.00.
Lørdag er der mulighed for at varme sig på æbleskiver og
gløgg/saftevand.

Kaffesang og
kage

En hyggelig time i store sal i
kælderen med fællessang,
lidt musik at lytte til og
efterfølgende søndagskaffe
og kage.
Tre søndage kl. 14.30  
Den 27. januar: Musikere fra
Trio Vokalgruppe og Peter
Lindhardt Toft
Øvrige datoer 3. marts og
den 7. april, hvor det endnu
ikke er fasat hvem der
medvirker.

Vi søger nogle
frivillige, som vil være
med til at ”hygge” om
arrangementet. F.eks at
hjælpe med at dække borde
og tage imod nye deltagere.
Har du lyst til at være med til
dét, kan du henvende dig til
kirkens kontor: Tlf. 96 34 65
00. Email: hasserissogn@km.
dk

Julen er en
ekstraordinær
tid.
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. 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.

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

Juletræstæn
ding på
plænen foran
Hasseris
kirke.
Lørdag d. 1. december kl.
16.00 markeres tænding af
juletræet foran Hasseris
kirke.
Der bliver taler ved Hasseris
Grundejerforening og
Hasseris Menighedsråd.
Herudover bliver der også
mulighed for alle deltagere at
få rørt stemmebåndene i et
par fællessange.
Ungdomskoret, Ole Bech og
Marianne Haldrup medvirker.
Efter at lysene på træet er
blevet tændt, er der lidt
varmt til halsen, idet KFUM-
spejderne tilbyder varm
gløgg og æbleskiver.

Ældre-
julegudstjeneste
- for plejehjemsbeboere og
øvrige borgere i sognet,
tirsdag d. 11. december kl.
13.30 i Hasseris kirke

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

Julehjælp

Hvis du er økonomisk trængt,
skal du være velkommen til
at søge julehjælp – enten hos
Kirkens Korshær i Aalborg
eller hos din lokale
sognekirke. Hasseris Kirke
kan være behjælpelig med en
håndsrækning til økonomisk
trængte familier, der bor i
Hasseris sogn.
Vi beder derfor om, at man
sender eller afleverer en
ansøgning til kirkens kontor.
Mærk kuverten ”Julehjælp”
og skriv meget gerne dit
telefonnummer i brevet.
Ansøgningen skal afleveres
senest den 3. december
2018.

Hasseris Kirkes
menighedsråd

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

Layout #4776: Emma 3 -- Hasseris kirke                Page 8/12                Generated:  2018-10-31  08:26:10 UTC



KIRKEBLADET 9

Kirkens Korshærs
landsindsamling til fordel for hjemløse og mennesker i
nød.
I Kirkens Korshær ser vi flere og flere mennesker, der lever
i fattigdom uden kontakt til familie og venner, og forsømte
børn der kommer i skole uden madpakke og overtøj.
Behovet for vort sociale arbejde er stort og voksende –
derfor har vi brug for din hjælp.
Du kan hjælpe ved at melde dig som indsamler    
søndag, den 25. november, fra kl. 11.30 
Sæt perspektiv på livet – få en hyggelig dag og gør noget
godt for andre.
Du kan også hjælpe ved at tage godt imod vore indsamlere
og give et bidrag til det arbejde, som bl.a. udføres i
varmestuer og herberger samt til børne-familiearbejde.
Indsamlingen finder sted fra et af lokalerne under Hasseris
Kirke, Thorsens Alle 2
Du kan melde dig som indsamler på Hasseris kirkes kontor
tlf.nr. 9634 6500.
Inger Beyer
Medlem af Hasseris menighedsråd og af Korshærsrådet i
Aalborg.

Studiekreds forår 2019
Til studiekredsen i foråret har jeg valgt Jens Smærup
Sørensens: Feriebørn.
Omtale af bogen kan læses på kirkens hjemmeside.
Tid: mandag den 21. januar, mandag den 25. februar,
mandag den 18. marts og mandag den 8. april.
Sted: Hasseris kirke, salen
Tilmelding til kirkekontoret 96 34 65 00. Bogen kan købes
på kontoret fra 3. januar og den koster kr. 270,-.
Jeg vil bede om, at man til første gang har læst til side 73.
Agnete Brink

Kirke & kokkeri for
småfolk
En lille gudstjeneste der er målrettet børn mellem 2 og 7
år – men yngre og ældre søskende er naturligvis meget
velkomne! Gudstjenesterne finder sted en onsdag eller
torsdag eftermiddag hver måned fra kl. 16.15. De varer
omkring en halv time. Efter gudstjenesten er der
aftensmad – alle kan være med, og det er ganske gratis.
Vi har taget de forreste stole ud af kirkerummet og lagt
puder på gulvet i stedet. Her sætter de modigste børn sig,
mens de, der endnu ikke er helt trygge ved situationen,
sidder ved mor/far/bedsteforældre på kirkebænken.
 
Kunne du sammen med dit barn/dine børn tænke dig at:
synge?
høre/opleve bibelhistorier?
bede Fadervor?
være sammen med mange andre børn og deres voksne?
gå på opdagelse i kirken?
få aftensmad, inden I tager hjem igen?

Torsdag den 29/11, 2018, onsdag den 16/1, torsdag den
28/2, onsdag den 20/3, og onsdag den 10/4, 2019
På glædeligt gensyn fra
Peter, Marianne, Lene og Henriette (Følg os på Facebook!)

Bibelkredsen fortsætter
Bibelkredsen om 1. og 2. Korintherbrev fortsætter. Vi er
allerede en pænt stor flok; men der er altid plads til en til.
Hvis du har lyst, er du derfor velkommen til at springe på
og tilmelde dig på kirkekontoret på telefonnummer: 96 34
65 00 eller e-mail: Hasseris.sogn@km.dk 
Gengangere behøver ikke tilmelde sig igen, men må gerne
afmelde sig, hvis de ikke fortsætter.
Vi mødes hver anden tirsdag aften klokken 19.30 til 21.30 i
kirkens krypt (indgang fra Thorsens Allé). Alle er velkomne,
og der kræves ingen særlige forudsætninger. Nytilkomne
bedes anskaffe sig: ”Korintherbrevene. Studieudgave ved
Kai Kjær Hansen”. Bogen er udgivet af Det Danske
Bibelselskab i 2001 og kan bestilles hos nogle boghandlere
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 et stykke kage.
Her i vinter mødes vi følgende aftener: 11/12, 8/1, 22/1, 5/2
og 26/2.

Vi glæder os til at se jer!
Med venlig hilsen Christian Meidahl og Mikael Byrial
Jensen
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10 December 2018, januar og februar 2019

   KONTAKTKLUB
 
Kontaktklubben
holder møde i salen
under kirken den
første onsdag i
måneden fra
kl.14.30 - 16.30.
Alle er velkomne.
Nærmere oplysning:
Mie Holmsberg
tlf. 98 18 24 02

9. januar
2019:

Foredrag

”Foredrag om livet, døden og alt det herlige midt
imellem”
Foredragsholder Per Andersen – bestyrelsesformand
i Skyggebørn.
 
Lev dit liv lige nu og her, og som du ønsker at leve det.
Hvornår skal du ellers få tid og mulighed for at gøre
det?
 
En stærk historie som giver publikum en indsigt i, hvor
meget et menneske selv kan medvirke til at flytte sig.
Mine ingredienser er en stædig tro på, at jeg kan
lykkes, en åbenhed og en søgning mod fællesskabet,
samt, ikke mindst, dagligt at stille mig det simple
spørgsmål: Hvad kan jeg selv gøre, for at forbedre
situationen?
 Jeg trækker også på min viden fra mit frivillige
arbejde i Skyggebørn, som er sorggrupper for børn,
der har forældre eller søskende som de enten har
mistet eller som er alvorligt syge.

 5. december
 2018:

”Adventsfest”

 ”Adventsfest”
Julen står for døren og denne dag får vi besøg af
kirkens børnekor, som vil gå Luciaoptog og synge
julens sange og salmer for os under ledelse af
Marianne Haldrup og Peter Lindhardt Toft.
Vi hygger os med udvidet kaffebord og pakkespil.
Sognepræst Mikael Byrial Jensen vil underholde.

6. februar
2019:

Foredrag

Foredrag ved koordinator Anne Nørby.
”At støtte familier er en håndsrækning til børnene.”

Hasseris Kirke er med i Folkekirkens Familiestøtte, og
denne eftermiddag kommer Anne Nørby, som er
koordinator i Folkekirkens Familiestøtte. Hun vil
fortælle om arbejdet med at skabe bedre trivsel for
børnefamilier i Aalborg. Som tidligere skoleleder og
lærer er det et emne, som har optaget Anne Nørby i
mange år.
Folkekirkens Familiestøtte tilbyder forældre sparring
om opdragelse, rutiner, kommunikation og andet, der
er udfordrende i familien. Folkekirkens
Familiestøtte støtter med en forældreven i familiens
hjem og gennem kurser og forløb – alt sammen for
børnenes skyld.
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KIRKEBLADET 11

Kom og syng med
Har du lyst til at synge og til socialt samvær, så kom og
vær med i Hasseris kirkes lille sal, onsdage kl. 14.00 
den 12. december, den 9. januar og den 13. februar
Yderligere oplysninger: Solveig Asmussen, tlf. 98 79 00 11
Akkompagnatør Bente Frendrup

Meditation i Hasseris kirke
tirsdag den 27. november kl. 17.00

Et ”helle” i larmen
med stilhed og fordybelse
For de, der har lyst, er der efter meditationen mulighed for
samtale om dagens tema og for at dele et enkelt måltid
(pris: 20 kr.).
Mere info: sognepræst Inge Thomsen, tlf. 23100970,
inth@km.dk

Middagsværter søges
Dine with a Dane – hvor mennesker og kulturer mødes!
Har du lyst til at møde mennesker på tværs af kulturer og
nationaliteter?
Har du lyst til at invitere et par udenlandske studerende
på middag?
Så tilmeld dig som middagsvært på www.praesten.aau.dk.

Nytårsaftensgudstjeneste 
den 31. december kl. 15.30 ved Mikael Byrial Jensen.
Efter gudstjenesten serveres et glas vin og kransekage i
våbenhuset og alle er meget velkommen til at deltage og
således ønske hinanden et godt nyt år.

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

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.-5. kl.)
Kontakt Marianne Haldrup, tlf. 40 84 56 44 eller
Peter Lindhardt Toft, tlf. 61 65 63 33
 
Ungdomskor (fra 6.kl.)
Torsdage: kl. 18.00 – 20.00
Kontakt Marianne Haldrup, tlf. 40 84 56 44
 
FDF Hasseris
Kontakt Poul Sørensen,
tlf. 29 23 77 83
 
KFUM spejderne Knuden
Kontakt Henrik Torsgaard Hansen,
tlf. 26 79 45 05
 
Menighedsrådsmøder
Datoer for møderne findes på kirkens hjemmeside.
Dagsordenen ophænges i våbenhuset en uge før mødet.
Møderne er offentlige

Kirkefrokost på kirkens
fødselsdag

Hasseris kirke blev indviet 1. søndag i advent 1965. Hvert år
siden da, er kirken blevet fejret denne dag.
Efter højmessen er menighedstrådet vært ved en frokost
hvor alle er velkomne. Frokosten er ganske gratis, men vi
vil gerne opfordre til, at man donerer et beløb til Kirkens
Korshær, som er kirkens indsamlingsformål i december.
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Koncerter

Søndag den 2. december
kl. 19.30
”LIVSVÆRK” – advent & jul
Julekoncert med Livsværk
Det rytmiske kor, Livsværk vil igen i år synge julen ind i
Hasseris Kirke.
Koret vil synge varme juleklassikere, julekalendermusik fra
både gamle og nye tider samt de lidt mere vinterkolde og
frysende julesange.
Kom julen i møde med alle dens stemninger!
Entre: Voksne: 50 kr., studerende og børn under 12 år: 25 kr.
Korleder: Liv Lund

Torsdag den 6. december
kl. 19.30
”Engleklang og julesang for små & store”
Der er garanteret 100 % julestemning og varme røde hjerter
denne aften, når både Hasseris kirkes børnekor, Hasseris
kirkes Pigekor, Hasseris kirkes nyopstartede V-kor og kirkens
ensemble sammen med Marianne Haldrup og Peter Lindhardt
Toft forener de musikalske julekræfter i gamle og helt nye
julesange og salmer. Der bliver naturligvis også mulighed for
selv at synge med undervejs.
Fri entré.

Onsdag den 12. december

kl. 19.30

”VOX 11 i forrygende JULEstemning”
Også i år har vi fornøjelsen af besøg af
det internationalt anerkendte rytmiske
vokalensemble VOX 11, der allerede har
3 CD-udgivelser bag sig. Fra denne
decemberaftens program vil der være
flere numre fra deres seneste CD ”Home
for Christmas”. Gruppen synger
groovebaseret a capella musik
sprudlende fuld af både energi og
indlevelse.
Entré 100 kr./stud. 50 kr
på billetto.dk/kirkens kontor, rest.
billetter i døren

Onsdag den 9. januar

kl. 19.30

NYTÅRSKONCERT med JESPER
LUNDGAARD
Få danske sangere har vist en bredde i
deres karriere som Jesper Lundgaard.
Fra storladne musicals (Les Miserables,
Phantom of the Opera etc.) over gospel,
fortolkninger af de helt store sangikoner
som både Elvis og Sinatra til
nærværende fortolkninger af kendte
danske sange.
Entré 200 kr.
Arr. i samarbejde med SIND. Billetter
kan købes på billetto.dk/kirkens kontor

Mandag den 11. februar

kl. 19.30
Carion blæserkvintet – mød en
bevægende formidling af klassisk musik.
Carion har gennem omfattende
koncertvirksomhed i ind- og udland
opnået stor anerkendelse for deres
professionelle og meget anderledes
formidling af musikken. Musikken spilles
udenad, og fraværet af nodeblade og
nodestativer tillader musikerne at
bevæge rundt i en koreografi, der følger
musikken, og som underbygger
musikkens indre struktur. Her er tale om
en koncertoplevelse tilført en ekstra
dimension, hvor selv de mere
komplicerede dele af musikken kommer
en i møde på en selvfølgelig måde, også
for den der ikke er fortrolig med genren.
Entré 75,-
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