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Indvielsesvise
Ved indvielsen af Sognehuset
søndag den 22. januar 2017

Selvom uro og strid
har formørket vor tid,
har vi håb om en fremtid i lys.
Hver en tid har sit råb.
Hvert et råb har sit håb,
og hver skævhed fortjener et kys!
9HGHQODQGHYHMȴN+DVOHNLUNHVLWOLY
og så mennesker komme og gå.
Vi så blomsterne gro, der blev tærsket i lo,
PHGHQVVWRUNHQGHQȵºMWLOVLWER
%LVSHKDYHQVNºGRSȴNHQXQJRJVW¨UNNURS
vi så fremmede trækfugle komme her op.
Ved en landevej har Hasle kirke sit liv,
og til tider er udsigten klar.
Sognehuset er strakt som en hånd,
der er rakt i en sitrende venten på svar.
Vi vil lytte og se, lade opstå og ske,
vi vil sørge og danse og le.
Når vi bøjet af år, mod det ukendte går,
er vort håb, at de unge kun fredsvilje får.
Sognehuset er strakt som en hånd,
der er rakt i en sitrende venten på svar.
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FÆLLESSPISNING
I SOGNEHUSET

INDSAMLING
FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP

SKÆRTORSDAG
DEN 13. APRIL KL. 18.00

VI REDDER LIV
Foto: Mikkel Østergaard: Indsamling

SØNDAG DEN 12. MARTS 2017 afholder Folkekirkens Nødhjælp landsindsamling. Hasle Sogn er med – og vi
har brug for lere, der vil gå en frisk tur
rundt i sognet på en af indsamlingsruterne. Du vælger selv om det skal være
en kort eller længere rute, og om det
skal være med eller uden trapper. Vi mødes i Annekset ved Sognehuset kl. 11 og
igen bagefter til lidt varm mad.

Foto: Jonas Legaard

Meld dig som indsamler på
kirkekontoret på tlf. 8615 5853 eller
pr. e-post: kontor@haslekirke.dk

Vi begynder vores skærtorsdagsfejring med at spise sammen i Sognehuset. Menuen er som altid lam og et
godt glas vin. Undervejs vil vi høre om
baggrunden for det jødiske påskemåltid.
Gudstjenesten i kirken er kl. 19.30.
Tilmelding til skærtorsdagsmiddag:
Senest tirsdag den 11. april på
kirkekontoret, 8615 5853 /
kontor@haslekirke.dk.
Pris: Kr. 30,-

PROTESE-VÆRKSTED
FOR MINEOFRE
Myanmar er et af de mest minerede lande i verden. Mennesker, der træder på
en mine og mister et eller begge ben, har
meget svært ved at få et job. Derfor har
Folkekirkens Nødhjælp etableret et rullende proteseværksted, som hjælper mineofre. Efter at 26-årige Aung Tu Ra har
fået en protese, er det lykkedes ham at
inde arbejde. ”Jeg kan også køre på motorcykel, spille fodbold og danse med
min kæreste”, fortæller Aung Tu Ra glad.

Foto: Kirsten Østergaard

HER BOR VI
SOGNEPRÆST
Carsten Clemmensen
Præstevangsvej 50,
8210 Århus V
Tlf. 8615 5278 / 2360 3924
carsten@haslekirke.dk
Træffes efter aftale.
Fridag: Mandag
SOGNEPRÆST
Berit Schelde Christensen
Klokkerfaldet 10,
8210 Aarhus V
Tlf. 4035 4586
bsc@haslekirke.dk
Træffes efter aftale.
Fridag: Mandag

HASLE SOGNS
KIRKEBLAD

KIRKEKONTOR
Viborgvej 158, 8210 Århus V
Tlf. 8615 5853
kontor@haslekirke.dk

ORGANIST:
Lene Buch Rasmussen
Tlf. 8615 3764
organist@haslekirke.dk

Åbningstid:
Man., ons., tors. og fre. kl. 10-12
Tirsdag kl. 11-15.

KIRKETJENER
Lene Desmentik, tlf. 6120 1953
kirketjener@haslekirke.dk

KIRKEKOORDINATORER
Nana Hansen og Solveig Jeppesen
Tlf. 8615 5853
hasle.sognaarhus@km.dk

KIRKETJENER
Hanne Thing, tlf. 2026 5853

DIAKON
Ele Bonde
Tlf. 8615 3765
diakon@haslekirke.dk

•
•

KIRKEGÅRDSLEDER
Anders Christensen
Tlf. 8626 2120
graver@haslekirke.dk
MENIGHEDSRÅDETS FORMAND
Niels Minamizawa Mathiesen
mathiesen@fdf.dk

Deadline for stof til næste nummer: 1. maj 2017
Udkommer 4 gange årligt

•

•

Indvielsesvisen på forsiden er
skrevet af diakon Ele Bonde frit
efter "Jeg har boet ved en landevej"
af Harry Hartz. Den kan synges
på Alvar Krafts melodi fra 1939.

Redaktionsudvalg: Nana Hansen og Ele Bonde

Graﬁsk produktion: WERKs Graﬁske Hus a|s, Aarhus
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RETHINK 1517
I år fejrer vi Aarhus som europæisk kulturhovedstad. Vi skal gentænke.
Forude venter et utal af begivenheder og arrangementer.
Men 2017 er samtidig 500-året for den lutherske reformation.

Den 31. oktober 1517 bankede Luther ifølge traditionen sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Og dermed lød startskuddet til den reformation, der i løbet af de
kommende år ændrede Europa – og især
vores nordlige del af kontinentet. I Danmark vandt Luthers tanker langsomt indpas, og i 1536 kunne kong Christian den 3.
of icielt indføre reformationen i Danmark.
Her i 500-året for de berømte teser kan
det være vanskeligt at gennemskue, hvordan og i hvilken forstand reformationen
har sat sine aftryk – ikke bare i vores måde
at forstå kristendommen på, men også i den
måde vi har indrettet vores samfund på.
De nordiske velfærdsstater og vores
skolevæsen er områder, som har deres
rødder i den lutherske reformation. Adskillelsen af religion og politik, som vi kender det fra de protestantiske lande, kan
også føres tilbage til Luther, ligesom folkekirkens gudstjenester med salmesang
og ritualer på dansk selvfølgelig også står
i gæld til den tyske reformator.

REFORMATIONENS RØDDER
Men de samfundsændringer som reformationen skulle føre med sig var af gode
grunde uden for Luthers horisont den ok-

Af Carsten Clemmensen

Parallellen med Luther og hans tid er slående:
Som dengang er også vi fanget
i den forestilling, at enhver af os må klatre
ensomt op af selvudviklingens stige i troen på,
at vi selv skal sørge for vores egen lykke,
sundhed og frelse
toberdag i 1517. Han var derimod optaget af noget helt andet – og det er samtidig her, at Luther for alvor bliver aktuel
for os i 2017. For ved rødderne af den reformation vi i år fejrer, ligger en personlig
krise. En eksistentiel kamp hvis forløb og
indsigter også har gyldighed i dag. Parallellen med Luther og hans tid er slående:
Som dengang er også vi fanget i den forestilling, at enhver af os må klatre ensomt
op af selvudviklingens stige i troen på, at vi
selv skal sørge for vores egen lykke, sundhed og frelse. Og hvis ikke det går godt, ja,
så er det også vores egen skyld.
Det blev Luther – kompromisløs som
han var – der mere end nogen anden erfarede, at den vej kun ender ét sted, nemlig i

RUNDT OM LUTHER
I år er det 500 år siden, at Luther slog sine berømte 95 teser op på døren til
slotskirken i Wittenberg. Det vil Hasle kirke markere på forskellig vis – bl.a.
med en studiegruppe, hvor vi vil læse små tekststykker af Luther og tale om,
hvad han har betydet for vores måde at forstå kristendommen på.
Vi mødes 3 tirsdage i foråret:
28. marts, 18. april og 9. maj. Alle gange kl. 19.30 i Annekset.
På vores hjemmeside haslekirke.dk vil der fra den 1. marts ligge
en nærmere beskrivelse af forløbet samt tekster til download.
Henvendelse: Carsten Clemmensen, carsten@haslekirke.dk, tlf.: 2360 3924.

det personlige sammenbrud, i en eksistentiel krise affødt af, at hverken kræfter eller evner rækker at nå den lykke eller frelse, som man så ihærdigt stræber efter. For
vejen til det meningsfyldte liv går ikke via
selvudvikling eller personlig vækst. Ud af
reformationen opstår derimod den erkendelse – og som er grunden til overhovedet
at fejre den – at et menneske er hvad det
får! At meningen med livet ikke er resultatet af en individuel præstation, men en
gave. Den er gratis, som vi siger med sprogligt lån fra det latinske ord ”gratia”, nåde.

SOLA GRATIA
Denne frisættende erfaring af nåden, at livet er en gave, udsprang af Luthers møde
med den kristne forkyndelse af Guds kærlighed som ubetinget. Det vil sige en kærlighed, der består, er virksom og er gældende, uanset, om den bliver gengældt!
Når vi her i 2017 skal gentænke reformationen, er det dén indsigt, vi skal lade os
inspirere af. Alternativet er et liv, hvor vi –
for at bruge et billede, som Luther bruger
– er indkrogede i os selv. Og man kan næsten se bevægelsen for sig: At man er bøjet ned over sin egen navle og ikke har sans
for verden omkring sig. Det var netop denne mørke side af selvudviklingen, Luther
blev konfronteret med, og som førte ham
frem til kristendommens grundlæggende
påstand: Et menneske er, hvad det får!
Glædeligt reformationsår!
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HUSET SOM SKAL VÆRE FOR HELE FOLKET
Allerede på indvielsesdagen viste Hasle kirkes nye sognehus sit potentiale for ikke bare at være medborger- og
forsamlingshus – men også en udvidelse af kirken. Og ligesom Aarhus 2017 lægger det op til gentænkning.
Det er tegnet som en udstrakt hånd med fem ingre, der rækker
ud mod sognet fra kirken.
"Det er hele områdets hus. Kom og brug det. Det vil være den
bedste gave", sagde sognepræst Carsten Clemmensen ved indvielsen.

Og brugt blev det nye sognehus – allerede under gudstjenesten
før den of icielle indvielsesreception søndag den 22. januar. De
110 pladser i kirken var nemlig slet ikke nok til de fremmødte,
og godt 80 personer deltog via storskærm i Sognehuset, da biskop Henrik Wigh-Poulsen forestod gudstjenesten oppe i kirken.

Vi vil gerne sætte rammer for det gode fællesskab og skabe et
miljø, hvor alle føler de hører til. Hvor der er plads til at komme
med idéer. Ligesom Kulturhovedstadsåret Aarhus 2017 med temaet Rethink lægger op til gentænkning af vores måde at leve
på, vil vi også gerne lægge op til gentænkning. Hvad skal vi være
og kunne – udover at døbe, kon irmere, vie og bisætte? Hvordan
skubber vi til samfundets tendens til at fokusere på mennesket
som human doing – til at give plads og rum for human being? Den
slags tanker skal der være plads til her, mener sognepræst Berit
Schelde Christensen.

RETHINK
Biskop Henrik Wigh-Poulsen prædikede over kontrasten mellem
at slå ring om sine egne og sætte grænser for andre og “det længselsfulde hjertes tillid”. Og det er er det sidste, der er udgangspunktet for det nye sognehus: Det er tegnet med udgangspunkt i
et ønske om åbenhed og fællesskab.

IND MED UNGDOMSBOLDEN
Blandt de nye tiltag i Sognehuset er tal-dansk-gruppen, som er
blevet til på Ellen Bodil Madsens initiativ. Ellen Bodil kørte med
en taxachauffør, som fortalte hende, at han var rigtig ked af, at
han ikke talte så godt dansk og manglede nogen at tale med. Så
hun tog initiativ til en gruppe, hvor hun og andre taler dansk med
taxachaufføren og alle andre nydanskere og udlændinge, som
gerne vil øve deres samtale-dansk.
Et stort ønske er også, at nogen kommer og kaster en stor
ungdomsbold ind i huset:
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Det kan være alt fra fra ilmhygge og madlavning til samtalesaloner, debat og natkirke. Der er så mange unge mellem 18-25,
som slås med ensomhed, stress, angst og usikkerhed. Dem ville
jeg gerne, at vi også kan skabe rum for. Så hvis nogen har en idé i
den retning, er de mere end velkomne, siger Berit Schelde Christensen.

EN DEL AF MILJØET
Unge Tensingere, det mere voksne Canterino-kor, konservatorieuddannede sopraner og seks kaldæiske kvinder sang på dansk,
engelsk, tysk og arabisk som et levende bevis på Hasle sognehus’
mangfoldighed, som hviler på et stærkt fundament.
Og arkitekten bag det hele, Jan Buthke fra Oooja Architects er
en stolt og tilfreds mand:
Jeg er meget glad for at se, at huset fungerer, som vi havde
tænkt det. Åbenheden mellem rummene og måden bygningerne
lægger sig i landskabet. Det var netop sådan, det skulle være. Og
jeg vil vende tilbage engang imellem og se, hvordan huset glider
mere og mere ind i miljøet og er en del af det, siger Jan Buthke.
Tekst: Lene Rode

TAK TIL ALLE JER DER KOM OG
GJORDE DAGEN TIL EN FEST!

Læs biskoppens prædiken på hjemmesiden:
haslekirke.dk
Fotos: Hung Nguyen, Kirsten Østergaard og Carsten Clemmensen
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– ALLE ARRANGEMENTER ER I SOGNEHUSET

FRA PILGRIM VED NIDAROSDOMEN
TIL PILGRIM I HASLE

DET HALVE MENNESKE

TIRSDAG DEN 7. MARTS KL. 14.30

Journalist og forfatter Kim Basse har
skrevet en roman, der er inspireret af
hans opvækst i Frydenlund, hvor tre personer fra hans gamle omgangskreds i
dag sidder i fængsel for mord eller drab,
mens en jerde blev skudt af politiet i en
af landets mest omtalte kriminalsager,
Tilst-sagen.

Sognepræst Berit Schelde Christensen har
været pilgrimspræst i Norge, før hun kom
til Hasle. Det er ire år siden. Kan man
være en pilgrim i Hasle uden at gå på vejene? Hvad vil det sige at være en pilgrim og
have en pilgrimssjæl? Berit fortæller.

EN GARVET JAZZPIANIST
OG HANS LEG MED SALMERNE
TIRSDAG DEN 4. APRIL
KL. 14.30
Den legendariske organist Willy Egmose,
som har været ved Skjern Kirke i 46 år, har
sat musik til mange salmer, og han er stadig dugfrisk med nyt. Sprudlende i musik
og tale.

GERHARD RICHTERS GLASMALERIER
TIRSDAG DEN 4. APRIL KL. 19.30
Kunsthistoriker Lina Erbs vil fortælle om moderne kristen kunst
med særlig fokus på Gerhardt Richters glasmaleri i Kølns domkirke fra 2007. Værket har vakt opsigt og kritik – men hvorfor?
Aftenen indgår i forberedelsen til sognerejsen til Køln til maj,
men alle interesserede er velkomne.

TIRSDAG DEN 25. APRIL KL. 19.30

Hør ham fortælle om sine erfaringer fra
miljøet og hans bud på, hvad samfundet
kan gøre for at åbne op ind til lignende
belastede miljøer.

EN BERETNING OM SYRIEN
TIRSDAG DEN 2. MAJ KL. 14.30
Vi får besøg af journalist og forfatter Malene Fenger-Grøndahl. De seneste ti år
har hun rejst i Mellemøsten, Europa og
Asien, og mange af hendes bøger, foredrag og artikler tager udgangspunkt i research foretaget på disse rejser. Denne
dag vil hun tage os med til Syrien.

GÅRDSANGERE
OG ANDET GODTFOLK
– glemte historier fra Bispehaven og resten af Danmark

HVAD HASLE VAR – ER – KAN BLIVE
Udstilling i Hasle sognehus,
onsdag den 3. maj – søndag den 7. maj,
alle dage kl. 10.16
Kom og se billeder af det gamle Hasle!
Se hvordan det er nu – og lad dig inspirere til fremtiden.
Vi har idéer – har du også?
Arrangør: Hasle Fællesråd i samarbejde med
Lokalhistorisk Arkiv, Østjysk Bolig, Center for Byens Anvendelse,
Kommuneplanafdelingen, Borgermesterafdelingen (Medborgerskabspolitik), Aarhus Letbane, Team Medborgerskab,
Borgerservice (Digital Bydel) og Hasle kirke.

ONSDAG DEN 5. APRIL KL. 19.30
Gårdsangere er et næsten glemt fænomen i Danmark, og der er heller ikke
mange af dem tilbage. Men selv om gårdene er lukket af, er de der endnu; de
inder andre scener og nye veje. Malene
Fenger-Grøndahl fortæller historien om
Sonni Blom Christensen, gårdsanger i 3.
generation, og hans slægt. Sonni voksede op i Bispehaven som søn af et af Danmarks mest legendariske gårdsangerpar,
Herman & Ulla.
Efter foredraget er der minikoncert ved Sonni Blom Christensen
& Jacob Hogrebe, også kendt som Baggårdsmusikanterne.

NR. 1 2017
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FAMILIE OG BØRN
KONCERT MED
BØRNEORKESTRET MUSIKSAK

TENSING HASLE

SOGNEHUSET LØRDAG DEN 25. MARTS KL. 14
MusikSak er et børnestrygerorkesterprojekt på Hasle Skole,
hvor børn fra 1.-6. klasse i fællesskab lærer at spille på strygeinstrumenter. Inspirationen
kommer fra et projekt i Venezuela, El Sistema, og formålet er at
give alle børn adgang til at spille musik.
Børnene har spillet sammen i knap to års tid, og sammen er
de nået rigtig langt! Til denne koncert spilles værker af bl.a. Mozart og Beethoven.
Efter koncerten byder vi på en kop kaffe og der vil være mulighed for at købe kage af børnene. Hele overskuddet går til MusikSaks virke.

Er du mellem 13 og 19 år?
Er du vild med dans, drama,
musik og sang? Har du lyst til
at være med i Tensing? Vi øver
hver torsdag kl. 18.30 i Sognehuset. Vi laver koncerter, hygger
os og har det sjovt! Du skal bare
møde op torsdag kl. 18.30, hvis
du gerne vil være med. Vil du
høre mere, så ring eller skriv
til Jonas på tlf.: 2425 4827.

GUDSTJENESTE & ÅBEN HIMMEL
– på Amϔiscenen i Botanisk Have

2. PINSEDAG, MANDAG DEN 5. JUNI KL. 10.00-12.30

BØRNEGUDSTJENESTE
& FÆLLESSPISNING
Onsdag den 29. marts kl. 17
Gud er som et tag! Vi skal høre om dengang,
Gud skabte verden og lavede et himmel-tag
med stjerner på!
Onsdag den 26. april kl. 17
Gud er som et bord! Vi hører fortællingen
om det sidste måltid, Jesus spiste sammen
med sine disciple.
Onsdag den 31. maj kl. 17
Gud er som en have! Gud elsker alt, der gror! Vi sår og vander ...
Hver gang begynder vi i kirken med en kort gudstjeneste for børn
i førskolealderen og de yngste klasser. Bagefter spiser vi aftensmad sammen i Sognehuset. Det koster 20 kr. for voksne og er gratis for børn. Tilmelding er ikke nødvendig.

KIRKELIGE HANDLINGER
OKTOBER - DECEMBER 2016
VIELSER & VELSIGNELSER
05.11.: Nadja Kate & Mikael Scheel Andersen
DÅB
09.10.:
09.10.:
09.10.:
16.10.:
23.10.:

Emilie Marie Roi Kristensen
Philip Bræmer Nygaard
Sebastian Bræmer Nygaard
Luca Klintrup
Sebastian Hougaard Mikkelsen

30.10.:
30.10.:
20.11.:
20.11.:
27.11.:
04.12.:
10.12.:

Det er sommer. Det er pinse. Det
er 500 år siden reformationen.
Kom og vær med til at fejre
det hele med gudstjeneste under åben himmel for hele Aarhus Vest! Rytmisk band, FDF
Aarhus Brass Band og kirkernes
børnekor sørger for god musik
og fællessang. Efter gudstjenesten er der livemusik med lokale artister og kor, og der er underholdning og aktiviteter for hele
familien. Der er mulighed for at købe mad og drikkevarer, og man
kan selvfølgelig også medbringe egen madkurv. Parkeringsmuligheder ved Møllevangsskolen.
Har du lyst til at optræde med dit band eller kor, så kontakt
Hans Dammeyer, organist@skjoldhoejkirke.dk.
Lokale foreninger inviteres til at opstille en bod med salg af
mad/drikkevarer, lopper eller andre aktiviteter. Kontakt Torben
Tramm, torben@helligaandskirken-aarhus.dk.

Vilfred Marius Korsgaard
Jens Rahbek
Joseph Peng Kristiansen
Ida Lund-Olsen
Noé Sørensen
Vitus Frøjk Odgaard
Aviaya Kazarian Halkjær

BEGRAVELSER & BISÆTTELSER
04.10.: Ane Kirstine Jensen
08.10.: Inger Christensen
14.10.: Gunni Rask Nymann

18.10.:
22.10.:
25.10.:
04.11.:
17.11.:
19.11.:
26.11.:
03.12.:
10.12.:
20.12.:
22.12.:
30.12.:

Per Brun Kjærgaard
Claus Gahrn-Pedersen
Ann-Dorthe Mosbæk Nielsen
Poul-Anders Moustsen
John Frode Gjøderum
Kirsten Andersen
Preben Schartau
Arne Kruse Hansen
Grethe Tove Loft
Alice Malene Andersen
Tove Kudahl Mølgaard
Inga Nielsen

GUDSTJENESTER
MARTS
Søndag den 5.
1. søndag i fasten

Søndag den 12.
2. søndag i fasten

Søndag den 19.
3. søndag i fasten

Søndag den 26.
Midfaste

Onsdag den 29.
Børnegudstjeneste

Matt. 4,1-11: Ikke af brød alene
Kl. 10.00: Berit Schelde Christensen
Matt. 15,21-28: Den store tro
Kl. 10.00: Carsten Clemmensen
Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling
Luk. 11,14-28: Ved Guds inger
Kl. 10.00: Berit Schelde Christensen

Mariæ Bebudelses dag

Søndag den 9.
Palmesøndag

Torsdag den 13.
Skærtorsdag

Fredag den 14.
Langfredag

Søndag den 16.
Påskedag

Mandag den 17.
2. påskedag

Søndag den 23.
1. søndag efter påske

Kl. 17.00: Berit Schelde Christensen
Gud er som et tag

Luk. 1,26-28: Intet er umuligt for Gud
Kl. 10.00: Berit Schelde Christensen
Matt. 21,1-9: Kongen på æslet
Kl. 10.00: Carsten Clemmensen
Matt. 26,17-30: Mysterium
Kl. 18.00: Skærtorsdagsmiddag i Sognehuset
Kl. 19.30: Carsten Clemmensen
Kl. 10.00: Berit Schelde Christensen
Passionsgudstjeneste
Mark. 16,1-8: Opstandelse
Kl. 10.00: Carsten Clemmensen

Joh. 20,19-31: Thomas, tvivl og tro
Kl. 10.00: Berit Schelde Christensen
Kl. 17.00: Berit Schelde Christensen
Gud er som et bord

Søndag den 30.

Joh. 10,11-16: Den gode hyrde
Kl. 10.00: Carsten Clemmensen

MAJ
3. søndag efter påske

Joh. 16,16-22: Sorg og glæde
Kl. 10.00: Carsten Clemmensen

Fredag den 12.
Bededag

Kl. 11.00: Gudstjeneste og kon irmation

Lørdag den 13.

Kl. 10.30: Kon irmation

Søndag den 14.

Joh. 16,5-15: Sandhedens Ånd
Kl. 10.00: Carsten Clemmensen

4. søndag efter påske

Søndag den 21.
5. søndag efter påske

Torsdag den 25.
Kristi Himmelfarts dag

Søndag den 28.
6. søndag efter påske

Onsdag den 31.
Børnegudstjeneste

Pinsedag

Mandag den 5.

Joh. 14,22-31: Talsmanden
Kl. 10.00: Berit Schelde Christensen
God pinse med et glas vin og jordbær
i våbenhuset efter gudstjenesten
Kl. 10.00: Friluftsgudstjeneste i Botanisk Have

2. Pinsedag

Tirsdag den 28. marts
Kl. 14.30: Berit Schelde Christensen
Tirsdag den 25. april
Kl. 14.30: Carsten Clemmensen
Tirsdag den 30. maj
Kl. 14.30: Berit Schelde Christensen
Gudstjenesterne på Hasle Lokalcenter er for alle i Hasle. Der er
let adgang for gangbesværede. Taxi bestilles på kirkekontoret.

Luk. 24,13-35: Medvandring
Kl. 10.00: Berit Schelde Christensen

Onsdag den 26.

Søndag den 7.

Søndag den 4.

HASLE LOKALCENTER

Børnegudstjeneste

2. søndag efter påske

JUNI

Joh. 6,1-15: Brød til verden
Kl. 10.00: Carsten Clemmensen

APRIL
Søndag den 2.

WWW.HASLEKIRKE.DK

MEDITATION
Den første tirsdag i hver måned kl. 19.30-ca. 21.00 er der
meditation i Hasle kirke ved Jesper Nymann Madsen og/
eller diakon Ele Bonde. Aftenen begynder med en kort
introduktion til meditation. Derefter sidder vi i stilhed
2 gange 20 minutter a brudt af en pause. Aftenen afsluttes
med en kop te og udveksling af erfaringer.

MORGENBØN
Hver fredag kl. 8.30-9.00. Begynd fredag morgen med
morgenbøn i Hasle kirke. Vi samles om bøn, stilhed,
sang og læsninger efter en fast form, der giver ro for
tanken og mulighed for fordybelse.
Morgenbønnen ledes på skift af Carsten Clemmensen,
Inger Birgitte Bruhn og Hanne Jul Jakobsen.
Alle er velkomne!

Joh. 16,23b-28: Bed, og I skal få
Kl. 10.00: Berit Schelde Christensen
Mark. 16,14-20: For hele skabningen
Kl. 10.00: Berit Schelde Christensen
Joh. 15,26-16,4: Talsmanden
Kl. 10.00: Carsten Clemmensen
Kl. 17.00: Berit Schelde Christensen
Gud er som en have

KIRKEN ER ÅBEN
Kirken står åben hver dag mellem kl. 9.00 og 18.00.
Der er mulighed for samtaler om eksistens og tro ved
præsterne og diakonen.
Se kontaktinfo forrest i bladet.

