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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 
og Agnete Brink.

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 35.
Deadline for tekst/fotos er 18. juli.
Tryk: Øko-Tryk, Skjern.

Hvis sognebladet udebliver:
Kontakt Aalborg Postkontor tlf. 70 70 70 30.

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.

Sognepræst Agnete Brink (Kbf)
Følvænget 6
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

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

Kirkens hjemmeside: 
www.hasseriskirke.dk

Præster:

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
Hans Jørgen Ottesen, tlf.: 22 78 19 72
Søren Ohlsen, tlf.: 20 88 61 79

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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Jeg er rumæner og er døbt 
ortodoks kristen, ligesom et 
flertal i mit land. Præsten døber 
barnet, hvis og når forældrene 
efterspørger det. Så får barnet 
vejen åbnet til den kristne tro. 
Konfirmationen eksisterer ikke. 
Lige efter at jeg kom til verden, 
var jeg ved at dø af en sygdom. 
Så skulle jeg døbes straks, 
for at kunne dø som et rigtigt 
menneske. Mine forældre fandt 
en gudmor, som hed Adelina. 
Efter traditionen får barnet 
gudmoderens navn. Så jeg blev 
opkaldt efter hende og fik navnet 
Adelina.

Efter et liv som ung og voksen 
i mit hjemland, flyttede jeg til 
Danmark for 6 år siden. Sprog, 
arbejde og venner skiftede, og 
meget mere kom til. En af dem 
var, at jeg blev medlem af den 
danske folkekirke. Hasseris Kirke 
blev min kirke. 

Der er mange flotte kirker 
i Rumænien, men hvad har 
kirken betydet for mig? Fra min 
barndom husker jeg den lille 
kirke fra mine bedsteforældres 
landsby, hvor morfar og mormor 
tog til gudstjeneste hver søndag. 
Som skolebarn fulgte jeg dem i 
kirke. I en alder af 76 år, døde 
morfar, da han sad hjemme og 
læste i Bibelen. Jeg gik i den 
sidste klasse i gymnasiet, og 
hans død påvirkede mig meget.  
Jeg begyndte at spørge mig 
selv, hvad var kirken til for? Var 
det kun til dåb, gudstjeneste, 

vielse og begravelse? Eller var 
der andre ting, som jeg ikke 
vidste? Gudstjenesten varede 
længe, og gjorde ingen indtryk 
på mig, imens min kristendoms-
opfattelse ikke blev bedre. Jeg 
vendte ryggen til kirken.

Kirken var et, men troen var 
noget andet. Troen på Gud 
mistede jeg aldrig. Som barn og 
ung fik jeg både kærlighed og 
hårdhed. For at sejle på sådanne 
farvande, søgte jeg hjælp hos 
Gud. Jeg husker når jeg læste 
i min morfars gamle Bibel, 
hvor svært det var at forstå 
meningen. Men jeg stoppede 
aldrig med at søge efter mening i 
læsningerne.

Folkekirken er anderledes 
end den kirke jeg kendte. 
Ikke kun fordi gudstjenesten 
er kort og enkelt, budskabet 
er understreget af ro, og 
stilheden giver plads til 
refleksion. Men også fordi 
kirkesproget er nutidigt, og 
prædikenerne forståelige. 
Jeg husker nogle prædikener 
som “aha-oplevelser”, der har 
taget bekymringer og tvivl 
fra mig. Eller prædikener om 
håb og lettelse, og om tunge 
eksistentielle spørgsmål. 
Folkekirken er for folk som er 
almindelige mennesker, ikke for 
”hellige”.

Derudover giver alle aktiviteter, 
koncerter, foredrag og udstillin-
ger et særligt fælleskab. En 
koncert i Hasseris Kirke er 
ikke det sammen som en i 
Musikkens Hus. En koncert i 
Hasseris Kirke med pigekoret er 
anderledes, fordi det ikke kun 
er en musikalsk, men også en 
spirituel oplevelse. Det er også 
et spirituelt fælleskab. Dette kan 
ikke betales med penge.

I Hasseris Kirke har jeg fået et 
åbent hus, hvor jeg føler mig 
tryg, og hvor jeg får ro til at 
tænke på spørgsmål om godt og 
ondt, rigtigt og forkert. Det er 
også stedet, hvor jeg har mødt 
mange mennesker, som jeg ellers 
ikke ville komme til at kende. 

Nu hvor verden er udfordret 
på så mange måder, finder 
jeg i folkekirken støtten, som 
jeg har søgt dengang jeg var 
ung. Hver gang jeg deltager i 
gudstjenesten, føler jeg, at vi 
mennesker som sidder der på 
bænkene, ikke er alene. 

Nogen synes, at folkekirken er 
blevet for intellektuel, og har 
indblandet for meget kultur og 
verdens problemstillinger. Andre 
synes, at prædikerne er blevet 
humanistiske, og derfor mister 
helligånden.

Jeg synes at folkekirken viser 
fleksibilitet og visdom for at 
tilpasse sig til nutiden. I denne 
sammenhæng, er pragmatismen 
ikke noget galt, så længe 
folkekirken bevarer sine egne 
værdier og principper.
Folkekirken i dag er ikke som for 
100 år siden. De unge er meget 
mere uafhængige end før. Et nyt 
fænomen forekommer: At nogle 
af dem, som ikke tror på Gud, vil 
konfirmeres på de “humanistiske 
værdier”. Konfirmanderne siger, 
at denne værdi er de kristne 
værdier. Så har de kristne 
værdier fået dybe rødder i det 
danske samfund. Med det har 
folkekirken nået et mål, tror jeg.  
Troende og ikke troende kan leve 
sammen uden konflikt på grund 
af værdier.  
Jeg er glad for det, og stolt af at 
være medlem af folkekirken.

folkekirken og mig

Af
Adelina 
Baleanu
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Der lå et lille brev på bordet, da 
han stod op om morgenen. Det 
var skrevet på en lap papir, revet 
af en blok. Det så ikke ud af 
meget, og manden lagde egentlig 
heller ikke rigtig mærke til det 
først. Han lavede kaffe og fik 
hældt havregryn op i en tallerken 
og fik mælk på.
Han satte sig ned ved bordet, og 
begyndte at spise. Så strakte han 
sin hånd ud og tog sedlen. 
Der stod nogle få ord på det: 
- TAK for dig, kæreste.
Og underneden din ....
Sedlen med den korte tekst 
overrumplede ham. Overraskede 
ham. Glædede ham usigelig 
meget.
Jo, det var hans kone, der havde 
skrevet ordene. 
Straks greb han mobiltelefonen 
og skrev følgende lille sms: - 

Tusind tak også for dig. Vil glæde 
mig til at se dig, min elskede.
Se sådan begyndte en morgen for 
to mennesker, og hvis du synes, 
at det må have været en god og 
dejlig morgen, er jeg helt enig 
med dig. 
Da jeg hørte om denne lille 
hændelse, kom jeg til at tænke 
på, hvor meget tid, der egentlig 
var gået med denne dejlige 
brevveksling. Et minut måske 
eller højest.
Tænk, at nogen kan gøre en 
anden så glad på så kort tid og 
med så få udgifter. 
Jo konen, der skrev den første 
besked, havde siddet der ved 
bordet et kort øjeblik og glad og 
taknemlig skrevet sin besked, 
før hun formodentlig skulle nå så 
meget andet.
Men hun gjorde sin mand glad, 
rigtig glad, og han tog imod 
hendes glæde og tak og spillede 
bolden tilbage til hende ved sit 
svar.
En dejlig dag var begyndt.
Nogen tid efter at have hørt 
om denne lille hændelse 
læste jeg i en bog, at det at 
sige tak er noget af det mest 

betydningsfulde, vi kan gøre.
Det udvikler en dyb glæde i os, 
også selvom vores liv er fyldt 
med lidelse og vanskeligheder.
Og vores tak fylder også 
modtageren med stor glæde.

At sige Gud tak
En mand fortæller, at han altid 
begynder sin dag med at sige Gud 
tak. Han siger Gud tak, fordi han 
har fået øjne at se med, ører at 
høre med, led, han kan bevæge, 
så han kan gå rundt, et godt 
helbred, som gør, at han føler sig 
rask og kan glæde sig over livet. 
Og han siger tak for, at det er 
dejligt at spise.
Endelig siger manden Gud tak 
for sin familie og for sine venner, 
og fordi han bor i et så skønt 
land, som Danmark er efter hans 
opfattelse.
Et land hvor ”få har for meget og 
færre for lidt”.
Et land hvor vi har lov til at være 
ens og forskellige. Og hvor der er 
plads til fremmede og dem, der 
er anderledes.

I 1959 ”tomlede” jeg en sommer 
fra Wien i Østrig mod München. 

Glæde
og
taknemlighed

Af
Christian
Meidahl
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Vi stod en 17-20 unge med 
hver vores oppakning ved en 
motorvejs begyndelse og ventede 
på, at en eller anden bilist ville 
tage os med. De fleste biler kørte 
forbi, enkelte standsede og tog 
de nærmeste op.
Da kom der en bil kørende og 
pludselig sagtnede den farten 
og holdt ind til siden. De første 
ti unge røg af sted, men de blev 
alle afvist af manden i bilen.
Det viste sig, at manden i bilen 
kun ville have ham med det 
danske flag med. Det var så mig. 
Senere fortalte manden, at han 
var en stor beundrer af Danmark, 
fordi vi efter 2. verdenskrig 
havde taget imod syge og 
handicappede flygtninge.
Det syntes han var flot. Og det 
ville han aldrig glemme.
Og så er det, at jeg spørger mig 
selv:
Den gang efter krigen var vi 
fattige, men ville gerne dele 
vores fattigdom med andre. 
I dag er vi et af de rigeste lande 
i verden, men nu er det, som om 
vi ikke er så glade for at dele 
vores rigdom med for mange 
andre. 

Hvad er der sket i de mellem-
liggende år?

Det gode liv
I salmen Du som gir os liv og gør 
os glade sammenfatter digteren 
Hans Anker Jørgensen det gode 
liv på følgende måde. Først 
fastslår han, at vi ikke kan tjene 
både Gud og Fanden, men må 
vælge mellem liv og død. 
Og så skriver han, at vi skal dele 
glæde, sorg og brød. 
Derfor:
Tjen hinanden, I er alle lige, 
der er ingen rige i mit rige!

Og hvor det sker, kan vi tage 
hinanden i hænderne og synge 
med på følgende salmevers:

Tak, Gud, for denne lyse morgen,
tak, Gud, for denne nye dag. 
Tak, Gud, for kærlighed og varme 
jeg kan leve af.

Tak, Gud, for glæden ved at 
slide, 
tak, Gud, for leg og dovneri. 
Tak, Gud, når jeg hver dag kan 
vide 
at jeg har værdi.
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Lørdag d.4.juni
Kl.11.00 Dåbsgudstjeneste*
Agnete Brink

Søndag d.5.juni
2.s.e.trinitatis
Kl.10
Agnete Brink

Søndag d. 12.juni
3.s.e.trinitatis
Kl.10.00 Højmesse
Mikael Byriel Jensen

Søndag d.19.juni
4.s.e.trinitatis
Kl.10.00 Højmesse
Henriette Rosendal

Søndag d.26.juni
5.s.e. trinitatis
Kl.10.00 Højmesse 
 Agnete Brink

Søndag d.3.juli
6.s.e.trinitatis
Kl.10.00 Højmesse
N.N.

Søndag d.10.juli
7.s.e.trinitatis
Kl.10.00 Højmesse
Mikael Byriel Jensen

Søndag d.17.juli
8.s.e.trinitatis
Kl.10.00 Højmesse
N.N.

Søndag d.24.juli
9.s.e.trinitatis
Kl.10.00 Højmesse
Henriette Rosendal

Søndag d.31.juli
10.s.e.trinitatis
Kl.10.00 Højmesse
Christian Mejdahl

Lørdag d.6.august
Kl.11.00 Dåbsgudstjeneste*
Agnete Brink

Søndag d.7.august
11.s.e.trinitatis
Kl.10.00 Højmesse
Agnete Brink

Søndag d.14.august
12.s.e.trinitatis
Kl.10.00 Højmesse
Mikael Byriel Jensen

Søndag d.21.august
13.s.e.trinitatis
Kl.10.00 Højmesse
Henriette Rosendal

Søndag d.28.august
14.s.e.trinitatis
Kl.10.00 Højmesse
Agnete Brink

Lørdag d.3.september
Kl.11.00 Dåbsgudstjeneste*
Henriette Rosendal

Søndag d.4.september
15.s.e.trinitatis
Kl.10.00 Højmesse
Henriette Rosendal

* Såfremt der er tilmeldt dåb.

starter ny sæson efter ferien
Torsdag d. 25. august kl. 18.00.
Der er plads til enkelte nye
medlemmer.
Kontakt korleder Marianne Haldrup, 
40 84 56 44, maha@live.dk

Hasseris Kirkes
Ungdomskor
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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: 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:
den 25. august kl.19.00.
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

Hør en prædiken via
computeren
på www.hasseriskirke.dk, klik på “kalen-
der” på forsiden. Her downloader man 
søndagens prædiken fra Hasseris Kirke.

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 

Vi holder sommerferie i
juli og august.

For yderligere oplysning kontakt:
Karen Krarup på tlf. 98 16 69 94
eller Solveig Asmussen på tlf. 98 79 00 11

Hasseris Kirkes Ungdomskor
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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.

Vi kører fra kirken kl. 12.30  via Hobro til Mariager, hvor - Ingemann Nielsen - vil fortælle om 
Mariager Kirke og det nye orgel. Omkring kirken er der anlagt en rosenhave, som vi har lejlighed til at se, 
hvorefter vi går ned til torvet for at se på de gamle og smukke huse.
Derefter kører vi igennem Dania - en herlig blanding af smuk natur, charme og historie - til restaurant 
Orkidee Dania, hvor kaffe/the med hjemmebagte boller, kringle og lagkagekage nydes med udsigt over 
Mariager fjord.
Vi kører videre til Hohøj, hvor den 3.300 år gamle gravhøj ligger, den er Skandinaviens største 
bronchealderhøj.
Hjemturen går over Hadsund og vi forventer at være hjemme ca. kl. 18.00.

Pris kr. 100,- betales ved tilmelding.

PS! Tilmelding til udflugten skete ved mødet 4. maj, som skrevet i sidste sogneblad. Når dette blad 
udkommer, kan man ringe til kirkens kontor for at høre om der er flere pladser.

I juli og august måned er der sommerferie.

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

Halvdags sommerudflugt
til Mariager - rosernes by

Torsdag den 2. juni


