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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 8.
Deadline for tekst/fotos er 8. 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
Træffes på telefon 25 21 19 56
undt. mandag.
E-mail: mibj@km.dk

Organister:
Mogens Jensen, tlf.: 22 61 96 26 
E-mail: moje@hasseriskirke.dk

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

Kirketjenere:
Conni Rokkjær, tlf.: 41 18 06 61
Jesper Tølbøll Mortensen
Anne Marie Jensen, tlf.: 41 18 28 94

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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Det nye menighedsråd havde ved redaktionens slutning endnu ikke konstitue-
ret sig. Ole Lerup fik som 1. valgte medlem opgaven at indkalde til det første 
møde, hvor menighedsrådet konstituerer sig.

De 14 valgte medlemmer samt to suppleanter er følgende:

Det nye
menighedsråd 
i Hasseris sogn
2016-2020

Anna Hardeberg Bach Adelina Baleanu Inger Johanne Beyer

Anders Bach Jensen

Poul Sørensen

Suppleant:
Julie Robinson

Tinne Serup Bertelsen

Ole Volder Dahl Inge Dammeyer Gert Husum

Preben Sørensen Henning Thomsen Suppleant:
Ulla Kürstein Jensen

Pia Otte Jørgensen Arne Sloth Kristoffersen Ole Lerup
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Hasserisaften
”Du skal komme videre med dit liv” 
– eller skal du?
Foredrag ved Mikkel Wold, sognepræst ved Marmorkirken siden 1994, 
fra 2008 tillige lektor ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, 
Løgumkloster.

Onsdag den 18. januar kl.19.30

Der er så meget i vort liv, som i dag skal gøres til et projekt. Også 
sorgen er genstand for proces-betagelsen, ofte ud fra de bedste 
intentioner, men resultatet er ikke altid gavnligt for den ramte. Et 
sorgforløb kan gennemgå nogle faser, men nogle gange bliver faserne 
næsten til opskrifter på den korrekte måde at reagere på, lige som 
reaktionerne i nogle tilfælde søges bragt ind i faste og snævre ram-
mer. En sådan overfladisk og naiv tilgang til sorgen bliver tit til en 
belastning for de sørgende. Når man befinder sig i en sorg, kan det 
føles dybt krænkende at få besked på at ”komme videre med sit liv”.

Foredraget gør op med forståelsen af sorg som et ”arbejde” med nogle faser, man absolut skal igennem 
og derefter komme ’videre’. Vi ser på den nyeste forskning på området og på, hvad vi kan hente i kri-
stendommen.

Foredraget afholdes i samarbejde med Folkeuniversitetet og foregår i Hasseris Kirkes krypt. Der er ingen 
entre og alle er velkommen.

Mikkel Wold

JULEFEST
Onsdag 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 og der er tilmelding
til kirkens kontor senest den 22. december kl. 12.00. 
Tilmelding på tlf.: 96 34 65 00
eller på email: hasseris.sogn@km.dk
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Du er det lys
som blev tændt
En af de mere sælsomme historier 
i mands minde, var den med den 
gavmilde person fra Skanderborg.
   Kort fortalt havde en person sat 
sig for at uddele 100,- kr. til 750 
personer. Blot for at sprede lidt 
glæde og varme, som der stod 
at læse i brevet der fulgte med 
pengene.
   Vedkommende ville være 
anonym, og gik selv rundt og 
puttede gaven i folks postkasser.
   Mange af dem der var blevet 
betænkt med 100 kr. ringede 
bestyrtet til politiet. De mente 
bestemt der gik en sindsforvirret 
person rundt i området, og bad 
politiet rykke ud. Det gjorde 
politiet så. De fandt også frem 
til personen. Det viste sig, at det 
ikke var en sindsforvirret person. 
Blot et menneske, som gerne ville 
sprede lidt glæde og varme, som 
det jo fremgik af brevet. Nok 
blev vedkommende 75.000,- kr. 
fattigere på papiret, men mente 
selv han/hun også blev beriget for 
75.000,- kr.
   Historien er et skræmmende 
eksempel på, hvad det er vort 
samfund er ved at udvikle sig til.
   Hvorfor bliver vi 
mistænksomme, blot fordi vi 
møder en overrumplende godhed? 
Hvorfor bliver vi mistroiske når vi 
møder venlighed?
   Spørgsmålet er påtrængende 
aktuelt i dage, hvor vi begynder 
at forberede sind og hjerte på 
advent og jul.
   I juledagene er der rig 
tradition for, at vi mødes med 
familie og venner. Vi spiser og 
nyder samværet omkring bordet 
med efterfølgende vandretur, 
gode samtaler og kirkegang. 
En gang imellem tænker 
jeg såmænd på, hvorfor det 
efterhånden kun er i juledagene 
man sender hilsener, mødes, 

sender varme smil, spreder lidt 
glæde også blandt dem der 
måske står lidt i periferien af 
bekendtskabskredsen.
   Hvorfor ikke strække godheden 
og glæden og varmen og smilet til 
at gælde hele året? Hvorfor ikke 
gå rundt, og i overført betydning, 
putte lidt glæde ind af folks 
brevsprække? Der er mange der 
trænger til det. Der er mange der 
har overskud både menneskelig og 
mentalt til at gøre det. 
   
Johannes Møllehave skriver om 
det i en af sine sange, hvor det 
hedder: 

Du er det lys som blev tændt
du skal varme og lyse.
Slukkes det lys som blev tændt,
er der fler der må fryse.

Du er det lys som blev bragt
trods de tungeste dage.
Husk hvad der en gang blev sagt
sæt dit lys i en stage.

Julens budskab er først og sidst 
fortællingen om, at Gud blev 
menneske i Jesus Kristus for at 
dele liv og død og opstandelse 
med os. For at han skulle række 
Guds kærlighed rundt til alle 
mennesker.  Også os.

Lad os leve julen ud og strække 
dens budskab om glæde og lys 
og varme til at gælde hele året. 
Lad os være det lys, vi er sat 
til at være hver på vores måde. 
Så vi både i advents-, jule- og 
nytårsdage, ja, hver levet dag, 
kan være med til at flere kan 
føle sig som et elsket og dyrebart 
menneske.

Alle i hjem og sogn ønskes 
en glædelig jul samt et godt, 
velsignet nytår.

Af:
Henning
Toft Bro,

biskop.
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Søndag den 27. november
1. søndag i advent
Kl. 10.00: Højmesse
Agnete Brink
(Kirkens 60 års fødselsdag)

Onsdag den 30. november
Kl. 16.15: Kirke for Småfolk
Henriette Rosendal

Søndag den 4. december
2. søndag i advent
Kl. 10.00: Højmesse
Agnete Brink

Søndag den 11. december
3. søndag i advent
Kl. 10.00: Højmesse
Mikael Byrial Jensen

Onsdag den 14. december
Kl. 13.30: Gudstjeneste for ældre
Mikael Byrial Jensen

Søndag den 18. december
4. søndag i advent
Kl. 17.00: Indsættelse af
Inge Thomsen ved Domprovst 
Niels Christian Kobbelgaard

Lørdag den 24. december
Juleaften
Kl. 11.00: Familiegudstjeneste 
med krybbespil
Henriette Rosendal
Kl. 12.30: Familiegudstjeneste 
med krybbespil
Henriette Rosendal
Kl. 14.30: Julegudstjeneste
Mikael Byrial Jensen
Kl. 16.00: Julegudstjeneste
Agnete Brink

Søndag den 25. december
Juledag
Kl. 10.00: Højmesse 
Inge Thomsen

Mandag den 26. december
2. juledag
Kl. 10.00: Højmesse
Agnete Brink

Lørdag den 31. december
Nytårsaftensdag
Kl. 15.30: Nytårsgudstjeneste
Mikael Byrial Jensen

Lørdag den 7. januar
Kl. 11.00: Dåbsgudstjeneste *
Henriette Rosendal

Søndag den 8. januar
1. søndag efter Helligtrekonger
Kl. 10.00: Højmesse
Henriette Rosendal

Søndag den 15. januar
2. søndag efter Helligtrekonger
Kl. 10.00: Højmesse
Agnete Brink

Onsdag den 18. januar
Kl. 16.15: Kirke for Småfolk
Henriette Rosendal

Søndag den 22. januar
3. søndag efter Helligtrekonger
Kl. 10.00: Højmesse
Mikael Byrial Jensen

Søndag den 29. januar
4. søndag efter Helligtrekonger
Kl. 10.00: Højmesse
Inge Thomsen

Lørdag den 4. februar
Kl. 11.00: Dåbsgudstjeneste *
Mikael Byrial Jensen

Søndag den 5. februar
Sidste søndag efter
Helligtrekonger
Kl. 10.00: Højmesse
Mikael Byrial Jensen

Søndag den 12. februar
Septuagesima
Kl. 10.00: Højmesse
Henriette Rosendal
kl. 17.00: Kantategudstjeneste
Agnete Brink

Onsdag den 15. februar
Kl. 16.15: Kirke for Småfolk
Henriette Rosendal

Søndag den 19. februar
Seksagesima
Kl. 10.00: Højmesse
Agnete Brink
Søndag den 26. februar
Fastelavn
Kl. 10.00: Højmesse
Inge Thomsen
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Nytårsaftensgudstjeneste 
Lørdag den 31. december kl. 15.30 er der 
nytårsaftensgudstjeneste 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 Godt Nytår.

Gudstjenester på

Otiumgården
Juleaften kl. 11.00
v/ Agnete Brink

Torsdag den 26. januar
kl.14.00

Torsdag den 16. februar 
kl.14.00

Gudstjenester på

Thulebakken
Juleaften kl.10.00
v/ Mikael Byrial Jensen

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 en 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.

Julen er en
ekstraordinær tid!

Lørdag den 4. marts
Kl. 11.00: Dåbsgudstjeneste *
Agnete Brink

Søndag den 5. marts
1. søndag i fasten
Kl. 10.00: Højmesse
Agnete Brink

* Såfremt der er tilmeldt dåb.

Advent i
DR-kirken på 
DR-K
DR-kirken var på besøg i Has-
seris Kirke to dage i oktober, 
og optog ialt fire gudstjenester, 
som vises på DR-K de fire ad-
vents søndage.
Den første vises den 27. no-
vember kl.14.00.
Det er kirkens præster, orga-
nister, musikere og kor samt 
øvrigt personale der medvirker.
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En kirketjener takker af
Vores kirketjener siden 2004, Hans Jørgen Ottesen har valgt at gå på pension. Det er en farverig person, 
der nu takker af. Tusindvis af mennesker har i årenes løb mødt ham i kirkedøren ved gudstjenester, 
bryllupper og begravelser. Han har med sit venlige, men også myndige væsen været med til at sikre, at 
alt er gået rigtigt til. 
Han har altid udvist et levende engagement i alt, hvad der har med kirken at gøre. Bl.a. har han ydet 
en værdsat indsats i Menighedsrådet, og gennem en længere periode var han en effektiv koordinator for 
de årlige indsamlinger til Folkekirkens Nødhjælp. Engagementet rakte videre end som så. I en årrække 
var han således lokalformand i Kirketjenerforeningen og har bistået kirketjenerkolleger rundt omkring i 
Nordjylland med at sikre gode og stabile arbejds- og lønvilkår.
I samarbejdet med Hans Jørgen går bølgerne til tider højt. Han har sine meningers mod, og det lægger 
han ikke skjul på. Så kedeligt har det aldrig været.
Stor tak til Hans Jørgen for en fornem indsats som kirketjener ved Hasseris Kirke.

Anders Bach Jensen
Formand for Menighedsrådet.

Ny daglig leder ved Hasseris Kirke
1.september 2016 blev Søren Ohlsen ansat som daglig leder.
Søren har gennem mange år været tilknyttet Hasseris Kirke. Det starter tilbage i 1988, hvor han blev 
ansat som sanger ved kirken. Efter studier på Nordjysk Musikkonservatorium og skiftende ansættelser 
blev han i 2007 fastansat i en dobbeltstilling som kirketjener og kirkesanger.
Søren er således blevet daglig leder på en arbejdsplads han efter mange års erfaring kender ud og ind. 
Lederjobbet indebærer, at han skal koordinere de mange forskelligartede aktiviteter i tilknytning til 
kirken og sikre gode samarbejdsrelationer mellem de forskellige medarbejdergrupper. Ved siden af 
lederfunktionen skal han være assisterende kordegn.
Søren er kommet fint fra start, og vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med ham.

nyt fra menighedsrådet
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Koncerter i
Hasseris Kirke

Søndag den 12. februar kl. 17.00 
KANTATEGUDSTJENESTE

J.S. Bach kantate 32.
Margrethe Smedegaard, sopran. Søren Ohlsen, bas.

Marianne Haldrup, orgel. Agnete Brink, liturg.

Lørdag den 28. januar kl. 16.00
Åben workshopkoncert
efter FUKstævne for øvede korsangere
Gæstedirigent: Christian Ronsfeldt,
Leder af Mariagerfjord pigekor.
Fri entré.

Søndag den 15. januar kl. 19.30
Indledning til Reformationsåret:
”Uddrag af Dritter Teil der ClaverÜbung – Orgelmesse”
Efter den Lutherske højmesse og Luthers katekismussalmer.
Lars Sømod, orgel
Introduktion v. sognepræst Agnete Brink
Fri entré.

Onsdag den 7. december
kl 19.30
“VOX 11 I julestemning!”
Unikt rytmisk vokalensemble
i TOPKLASSE!
Entré: 100,- kr, stud.: 50,- kr.

Torsdag den 1. december
kl. 19.00
”ADVENT OG JUL”
med Hasseris Kirkes børnekor og ungdomskor 
v. Heidi Bisgaard Jondahl og Marianne Haldrup
Pigevokalgruppe fra konservatoriet.
Ole Bech, guitar
Jakob Mygind, sax
Julesalmer og sange, Christmas Carols samt
satser fra John Højbyes ”Maria Conceived”.
Fri entré.

Hasseris Kirkes ungdomskor

VOX 11

Christian
Ronsfeldt

Margrethe Smedegaard

Lars Sømod
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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.

10

7. december

”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 Heidi Bisgaard Jonsdahl.
Vi hygger os med udvidet kaffebord og pakkespil.
Sognepræst Agnete Brink fortæller julehistorier mv.

1. februar

”Seks uger i Guatemala”

4. januar

”Hjælp Voldsofre”
Foredrag ved Sarah Kruse.
Sarah Kruse fra Aalborg følte sig overladt til sig selv efter en 
voldtægt i 2008.
Det ønsker hun ikke, at andre skal opleve. Derfor har hun oprettet en 
lokalforening under: ”Hjælp Voldsofre”.
Foreningen er en frivillig, humanitær og uafhængig forening, som har 
eksisteret siden 1981.
Foreningen tilbyder at hjælpe og rådgive ofre, pårørende og andre 
efter en forbrydelse, herunder i særdeleshed personrelaterede 
forbrydelser som vold, røveri, voldtægt og andre seksuelle overgreb.
Rådgivningen omfatter bl.a.

•	 Advokatbistand
•	 Psykologhjælp
•	 Erstatningsspørgsmål
•	 Skadeanmeldelse/ansøgning om erstatning

Foredrag ved Else-Asp Poulsen og Tove Petersen.
Det er ikke kun forbeholdt de unge at rejse ud og arbejde i projekter.
Else-Asp Poulsen og Tove Petersen rejste til Guatemala, hvor de gik 
på sprogskole.
De boede privat og arbejdede med de lokale.
De fortæller om Guatemala, opholdet, samfundet, befolkningen, 
projektarbejdet og om
at rejse ud på egen hånd.

Nærmere oplysning: Mie Holmsberg tlf. 98 18 24 02.

Sarah Kruse
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Åbning af udstilling af billeder af fotograf 
Henrik Kloch
Søndag den 5. februar, ca. kl.11.30
Udstillingen vil omfatte billeder fra en 
større udstilling i København
”Kærlighed og længsel i Potosi”, beskriver med billeder og tekst de 
mennesker, der bor og arbejder i byen Potosi og i området omkring 
Sølvminen ”Cero Rico” i Bolivia.

Intet andet land har så høj en procentdel af børn på børnehjem, som 
Bolivia.

I Potosi området, er en stor del af befolkningen oprindelige India-
nere, der arbejder i minerne. Ofte er folk geografisk flyttet fra andre 
dele af landet, for at få et job, og for at være i stand til at brødføde 
deres familie. Mange minearbejdere i området er klar over de sund-
hedsmæssige risici forbundet med arbejdet, men de har ikke andet 
valg, da der ikke er andre muligheder for at få et job.

Dødeligheden blandt minearbejdere er meget høj, så mange familier 
er knuste og mange børn i området er henvist til en anden opdrager 
- ofte børnehjem. Projektet beskriver et næsten ekstrem samfund, 
hvor opgaven med at holde familien intakt er en daglig udfordring.

Formålet med dette produkt er specielt at sætte fokus på nogle af 
konsekvenserne af migration fra land til By, især ”vold mod kvinder” 
og Børns vilkår.

I marts i år var jeg sammen med en gruppe andre 
præster med Unitas Rejser i Luther-land. Det var på 
alle måder en stor oplevelse. Ikke mindst at være de 
steder, hvor reformationen udspillede sig, og så at 
sige vandre i Martin Luthers fodspor, var noget helt 
særligt. Den spændende historie om reformationen 
fik krop og blev konkret nærværende på en anden 
måde end før. Den oplevelse vil jeg gerne dele 
med alle, som har lyst til at rejse med, uanset, 
om man bor i Hasseris eller ej. Derfor arrangerer 
jeg i samarbejde med Unitas Rejser en sognerejse 
under overskriften: ”Luther og reformationen. En 
rejse i Luthers fodspor”. Turen varer fra d. 15. 
til og med d. 19. maj 2017 og finder således sted 
midt under festlighederne i Tyskland i anledning af 
femhundredeåret for reformationen.
Der ligger brochurer om rejsen til fri afbenyttelse i 
kirkens våbenhus samt på kirkekontoret. Heri findes 
også en tilmeldingsblanket, som man bedes udfylde 
og aflevere til undertegnede eller kordegnen. 
Man kan også læse om og tilmelde sig rejsen på 
hasseriskirke.dk/lutherreise-2017. Sidste frist for 
tilmelding er den 15/12 2016. 

Velkommen på en spændende og hyggelig tur! 
Med venlig hilsen
Mikael Byrial Jensen

Sognerejse 
i Luthers 
fodspor

Erfurt

Henrik Kloch
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Husk
KANTATEGUDSTJENESTESøndag den 12. februar kl . 17.00 

Invitation
til Hasseris Kirkes 60 års fødselsdag,

kirkefrokost og fernisering.

Søndag den 27. november, 1. søndag i advent, er 

det Hasseris Kirkes fødselsdag. I år er det 60 år 

siden at kirken blev indviet.

I dagens anledning uropføres ved højmessen et 

til Hasseris Kirke nykomponeret stykke musik: 

”Pezzo Festivo”, skrevet for trompet og orgel 

af organist ved Sct. Mortens Kirke i Randers, 

Christian Præstholm.
Efterfølgende inviterer Hasseris menighedsråd 

på frokost og fernisering af ny kunstudstilling i 

kirkens krypt efter højmessen. Kunstudstillingen 

er med værker af den lokale billedkunstner

Ib Bernat. 
Alle er hjertelig velkommen.
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Husk 

KIRKENS KORSHÆRS 
LANDSINDSAMLING 

søndag den 27. november. 

Der er god brug for hjælp til at samle penge 
ind og der uddeles indsamlingsruter 

kl . 11.30 i Hasseris kirkes Krypt.

Sæt kryds i kalenderen og gå med i kampen mod sult Den 12. marts 2017 kan du igen være med 
til at samle penge ind til Folkekirkens 

Nødhjælps arbejde med at bekæmpe sult 
blandt verdens fattigste . Nærmere orientering 

følger i næste sogneblad.

Husk 
Juletræstænding 

foran Hasseris Kirke

Lørdag d. 26. nov. kl . 16.30

Nytårsaftensgudstjeneste 

31. december kl . 15.30

med vin og kransekage i våbenhuset 

og vi ønsker hinanden Godt Nytår
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Den lille gudstjeneste der indledte sæsonen for Kirke for Småfolk, 
indbød børn, forældre og bedsteforældre til en anderledes børne-
gudstjeneste i Hasseris Kirke.
Det handlede om høst, og i den forbindelse kom Trylle-Andreas på 
besøg, og viste os en verden af fortryllende overraskelser.

Høstgudstjeneste for småfolk

FDF - Hasseris sælger juletræer
Kom og køb dit juletræ og 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 3.-4. december og 10.–11. december. (2. og 3. søndag i advent)

Begge lørdage fra kl. 10.00–16.00 og begge søndage fra kl. 11.30–15.00.

Den første lørdag har du mulighed for at varme dig på gratis æbleskiver med gløgg eller saftevand.
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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:
Se datoer for menighedsrådsmøder 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.

”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 14. december
                 •  den 18. januar
                 •  den 15. februar
                 
For yderligere oplysning kontakt:
Solveig Asmussen på tlf. 98 79 00 11

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 6. december 2016.

Med venlig hilsen
Hasseris Kirkes menighedsråd
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Da jeg første gang hørte om babysalmesang var 
jeg lidt skeptisk, fordi jeg selv sjældent går i 
kirke. Min veninde forsikrede mig dog, at det var 
helt fantastisk, og at jeg ikke måtte gå glip af det. 
Det havde hun helt ret i.

Jeg gik til salmesang med min søn for to år siden 
og går nu igen med min datter på fem måneder. 
For hende - og også for mig - er det at gå til 
babysalmesang en stor oplevelse. Det er fantastisk 
at se, hvor meget de små får ud af det. Så snart, 
vi går i gang med at synge, lyser deres små 
ansigter op, og kombinationen af musik, farver og 
bevægelse er virkelig et hit. Vi synger de samme 
sange igen og igen, og gentagelserne gør børnene 
trygge og skaber glæde.

Vi starter hver session med at synge for hvert 
enkelt barn, og til sidst sluttes der af med, at der 
tændes et lys for hvert barn. Det er sådan en smuk 
gestus, og det er med til at gøre babysalmesang til 
noget helt særligt.

Når vi er færdig med at synge, drikker vi kaffe 
sammen, og så bliver der jo tid til at få snakket 
med de andre mødre. Det sociale samvær betyder 
helt sikkert også noget, og når man er på barsel er 
det jo skønt at komme ud og møde ligesindede.

Jeg vil helt sikkert anbefale babysalmesang til 
alle, der går på barsel - både for deres egen og for 
deres barns skyld.

Sanne Østergaard Treumer

Sådan opleves
babysalmesang
- en mors beskrivelse


