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VELKOMMEN TIL
BØRNE- OG FAMILIEMEDARBEJDER

LINETTE KORSHØJ LYKKE
Jeg hedder Linette Lykke, er gift med Bo, og vi bor i Odder. Jeg er
uddannet socialdiakon fra Diakonhøjskolen i Højbjerg og har en
professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik.
Jeg drømmer om, at kirken må være et samlingssted, hvor den
enkelte må blive mødt med åbenhed i et rummeligt fællesskab,
hvor tro, håb og kærlighed bliver formidlet og erfaret i øjenhøjde,
om du er barn, ung eller voksen.
Jeg ønsker at være med til at skabe fællesskaber, aktiviteter
og arrangementer målrettet børn og familier, og hvor formidling,
aktiviteter og samvær er tilpasset alder og behov. Fællesskaber,

aktiviteter og arrangementer for Hasles mange børnefamilier, og
gerne i samarbejde med lokale aktører.
Jeg brænder for, at børn og familier må opleve og erfare, at kirken er relevant, og at fællesskabet, biblens fortællinger, og budskabet om tro, håb og kærlighed opleves som inviterende og livgivende, om du er kirkevant eller ej.
Jeg glæder mig til at møde jer børn og familier i Hasle, og I er
meget velkomne til at kontakte mig.
Mail: linette@haslekirke.dk, mobil: 2344 6005 – Se også side 7.

HER BOR VI
SOGNEPRÆST
Carsten Clemmensen
Præstevangsvej 50,
8210 Århus V
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Fridag: Mandag
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FARVEL TIL

HASLE
Engang kunne man sige om et menneske,
at det havde nået ”skelsår”. Det er det tidspunkt i et menneskes liv, hvor det er blevet
voksen og moden nok til at træffe beslutninger og tage ansvar for sine egne handlinger. Hvornår et menneske er moden nok
er naturligvis en ret individuel ting, men
ihvertfald udgør 18 år en grænse, hvor
man kan forudsætte en vis både modenhed og evne til selvstændig tænkning.
Den 1. juni har jeg været præst i Hasle
kirke i præcis 18 år og har derfor – kunne
man sige – i præstemæssig forstand nået
skelsår.

HOSPITALSPRÆST
Den 1. juli skal jeg begynde som præst på
Psykiatrisk Hospital i Risskov. Det har været en rigtig svær beslutning, for jeg er og
har været meget glad for at være præst i
Hasle. Der er så meget og så mange, jeg vil
komme til at savne. Men samtidig har jeg
lyst til at prøve at være præst på en helt
anden måde og ikke mindst prøve kræfter
med et helt andet felt indenfor præstegerningen, nemlig som hospitalspræst med de
udfordringer, det rummer.

Af Carsten Clemmensen

Tak for lydhørhed, for respons og for overbærenhed,
når der var brug for det. Jeg er glad og taknemmelig
for mine år i Hasle, og jeg kan ikke forestille mig, at
jeg kunne have været et bedre sted.
bærenhed, når der var brug for det. Jeg er
glad og taknemmelig for mine år i Hasle,
og jeg kan ikke forestille mig, at jeg kunne
have været et bedre sted.
Tiden er løjet afsted, og man kan tænke, hvor i alverden den er blevet af. Men
selvom tiden konstant forsvinder, er der
heldigvis noget, der sætter sine spor og aflejringer. Jeg vil bære Hasle med i mit hjerte; de mennesker jeg har mødt og de erfaringer, jeg har gjort. For ikke mindst på
grund af Hasle er jeg den, jeg er i dag.
Det er nådigt, at vi sjældent kan se, hvilke spor, vi selv sætter. Og tilsvarende rummer det en nåde at opdage, at det jeg bærer med mig, kan jeg takke andre for. Man
er aldrig menneske, kristen eller præst for
sig selv.

SPOR

DET REVOLUTIONERENDE
BUDSKAB

Jeg husker stadig min første gudstjeneste i
den lille kirke på bakken, og fra dag ét har
jeg elsket det kirkerum. De udhuggede løver i granitten, de lidt umagelige bænke
og det tætte fællesskab, den lille kirke gør
muligt. De mange gudstjenester igennem
årene, nogle gange med god plads på bænkene og andre gange i en total pakket kirke. Og mennesker af alle slags; gamle, unge
og dem midt i mellem, de glade og de sørgende, de almindelige og de ualmindelige.
Tak for lydhørhed, for respons og for over-

Det er kristendommens grundlæggende påstand, at et menneske er, hvad det
får, og ikke hvad det præsterer. Det indebærer, at kirken ikke er sat i verden for at
gøre verden mere kirkelig, men derimod at
gøre den mere menneskelig. Det er i forlængelse af det budskab, jeg har villet og
forsat vil være præst. Og det er et privilegium at være redskab for et budskab, der
er både så frisættende og opmuntrende.
Både Folkekirken og kristendommen er til
debat, og der er ny-ateistiske kræfter, der

vil latterliggøre det at have en tro. Svaret er
hverken at blive fornærmet eller gå i skjul,
men derimod frimodigt at leve et liv ud,
der netop er båret af, at vi er det, vi modtager og ikke det, vi præsterer.
Budskabet om Guds kærlighed kommer ikke dumpende ned fra himlen, men
det skal formidles af mennesker. Det er
bl.a. præstens opgave, men mest af alt er
det en opgave, vi alle har: At vi i livet med
hinanden viser, at hverken vi selv eller vores medmennesker skal præstere sig til
at have værdi. Det er et revolutionerende
budskab.

TAK
Tak til menighedsråd, kollegaer og ansatte
ved Hasle kirke. Men ikke mindst tak til alle
jer i Hasle, der har sat jeres aftryk i mit liv,
og gjort det til et dejligt sted at være præst.
Helle, børnene og jeg bliver boende i
Aarhus og forhåbentligt et sted i den vestlige del af byen. Uden det skal lyde som
en trussel, så løber vi sikkert på hinanden
igen. Det vil jeg glæde mig til. Og så vil jeg
glæde mig til en gang i mellem at komme
forbi Hasle kirke og som en helt almindelig
kirkegænger sidde på en af de lidt umagelige bænke og fejre gudstjeneste sammen
med nogle af de mennesker, der har sat sig
spor i mit liv.
Tak til Hasle!
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’DET BEDSTE ER AT SE DEM STÅ
PÅ SCENEN OG FOLDE SIG UD’
Hver torsdag mødes en ϔlok teenagere i Sognehuset i Hasle for at øve dans, musik og drama – og for at
være en del af et fællesskab med en helt særlig ånd. For Jonas Bollerup, der er en af gruppens frivillige ledere, er den største glæde at se de unge få selvtillid og folde sig ud
Tekst og foto: Malene Fenger-Grøndahl
”Det bedste er helt klart at se, hvordan de unge får større selvtillid
og folder sig ud på scenen. Når et par 13-14-årige piger første gang
skal stå på scenen foran publikum og synge alene, er det meget nøgent og sårbart, og det føles stort at hjælpe dem i den proces.”
30-årige Jonas Bollerup er leder af Ten Sing Hasle, en af mange
grupper landet over, som med afsæt i det norske Ten Sing-koncept
– og med base i KFUM & KFUK – skaber rammer for, at unge mellem 13 og 19 år kan udtrykke sig kunstnerisk og kreativt med musik, teater og dans. Gruppen, som Jonas er en af syv ledere af, holder til i Hasle Sognehus, hvor de unge mødes hver torsdag aften for
at øve sig. De unge, som der for tiden er omkring ti af, er delt ind
i en dansegruppe, en bandgruppe og en teatergruppe, som øver
hver for sig de første timer under ledelse af Jonas og seks andre
såkaldte ’skubbere’, som lederne kaldes i Ten Sing-terminologien.
”Vi bruger ordet ’skubbere’, fordi vi ser os som vejledere, men
ikke som nogen, der skal styre eller lede. Vi skal være et sted,
hvor de unge kan afprøve deres egne idéer. Så vi er der til at guide
og inspirere – og til at nedlægge veto, hvis det bliver nødvendigt.
Men det er de unge, der skal udvikle idéerne, som hvert år munder ud i et stort show,” forklarer Jonas Bollerup.

LYSPUNKT MED SAMTALE,
FADERVOR OG VELSIGNELSE
Når de tre grupper har øvet hver for sig i et par timer, samles
alle for at synge sammen fra KFUM & KFUK’s PULS-sangbog, som
indeholder 250 kristne sange og salmer, og så sluttes aftenen af
med en andagt eller et ’lyspunkt’, som det også kaldes. Det kan
være i form af en samtale om det, de unge inder mest presserende i deres liv lige nu, eller der kan være et indlæg ved en af ’skubberne’ eller ved en præst fra Hasle kirke eller Møllevangskirken.
Andagten eller ’lyspunktet’ sluttes af med fadervor og velsignelsen, som Jonas og de øvrige skubbere ofte sætter lidt ekstra tempo på ved at spille guitar til.
”Andagten er det tætteste, vi kommer på at forkynde direkte for de unge. Det er også en måde at signalere til de unge, at vi
godt tør tale om tro og tvivl, hvis de har behov for det,” siger Jonas Bollerup.
Han tager dog ikke selv tro og teologi op med de unge, men
oplever indimellem, at de spørger til hans kristne baggrund eller
lufter deres egen tvivl.
”De leste unge, vi har med i Ten Sing her i Aarhus, er ikke vokset op i kirkelige familier og har typisk ikke haft tilknytning til
KFUM og KFUK eller andet kirkeligt ungdomsarbejde. Vi får som
regel kontakt med dem via den kon irmandlejr, som Gellerup Kirke, Hasle Kirke og Møllevangskirken arrangerer hvert år. Der er
vi en gruppe Ten Singer med, som viser, hvad vi laver, og inviterer de unge til at prøve, om det er noget for dem,” forklarer han.

Jonas Bollerup
”I Ten Sing er det ikke den direkte forkyndelse, der er i centrum.
Men den måde, vi er sammen på, afspejler nogle kristne værdier, bl.a. fordi vi insisterer på, at alle skal være med i fællesskabet.
Derudover møder de præsterne til en del af vores øveaftener og
kan gå til dem med deres spørgsmål,” siger Jonas Bollerup.

FRA BORDFODBOLD TIL PERFORMANCE
Han er vokset op i Herning med forældre, der var meget aktive i
KFUM og KFUK. Hans mor sad desuden i menighedsrådet i den
lokale kirke, og familien gik jævnligt til gudstjeneste om søndagen. Det var naturligt for Jonas og hans to yngre brødre at deltage
i sommerlejre med KFUM & KFUK. Men det var mødet med Ten
Sing-konceptet, der for alvor engagerede Jonas Bollerup.
”Jeg var 13 år, og min far kørte mig og en af mine kammerater
hen til et Ten Sing-møde. ’Du skal lige prøve at være med og se,
hvad det er’, sagde han. Men den første aften brugte jeg det meste
af tiden på at spille bordfodbold med min kammerat, for det virkede lidt farligt og overvældende at skulle stå på en scene foran
andre,” husker Jonas Bollerup.
Han gik ganske vist til klaver, men havde aldrig spillet i band
og var ikke vant til at stå foran andre og lave en performance. Så
det tog noget tid, før han for alvor kastede sig ud i Ten Sing-fællesskabet og foldede sig ud på en scene.
”Jeg kom i gruppen de næste år og kunne godt lide fællesskabet og musikken osv. Men det var først, da jeg kom tilbage til Ten

NR. 2 2017

Sing efter et år på efterskole, at jeg for alvor slog mig løs,” siger
han.
Han husker særligt en oplevelse under en af de årlige Ten
Sing-events, hvor Ten Sing-grupper fra hele landet mødes for at
optræde for hinanden.
”Jeg var vel 16 år og skulle optræde med Robbie Willams-nummeret Angels. Der var nok ikke mere end 40 publikummer, men
det føltes som lere hundrede. Jeg skulle både spille klaver og
synge, og mens jeg var i gang, begyndte mikrofonstativet at glide ned, og jeg havde mest lyst til bare at løbe ned fra scenen. Men
folk heppede og klappede, og da jeg så nåede til omkvædet, tog
jeg bare mikrofonen og stormede frem på scenen og sang igennem, og folk brølede og klappede begejstret,” erindrer Jonas Bollerup med et smil.

EN SÆRLIG TEN SING-ÅND
”Det var den særlige Ten Sing-ånd. Man kan mærke, at den samme ånd indes i alle grupper over hele landet. Det er en ånd, hvor
man bakker op og støtter hinanden, så der er plads til, at den enkelte kan folde sig ud, men netop som en del af et stærkt fællesskab,” siger han.
Han tilføjer, at det er den ånd, der gør det muligt for unge, som
ikke føler sig godt tilpas i andre fællesskaber og fx savner venner
i skolen, at blive trygge i en Ten Sing- gruppe.
”Jeg har set unge i vores gruppe, der til at begynde med slet
ikke tør stille sig frem foran andre. Men efter to år kan de gå på
scenen foran 200 gæster og lave det vildeste show med drama,
dans og musik. Når jeg ser det, giver det virkelig mening for mig
at lægge mange timer i Ten Sing hver uge,” siger Jonas Bollerup,
som efter at have uddannet sig som elektriker i Herning i 2010
lyttede til Aarhus for at videreuddanne sig.
Han er netop ved at være færdig som bygningsingeniør og
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har travlt med sin bacheloropgave og med at forberede sig på
jobsamtale hos det irma, hvor han har studiejob. Desuden bruger han en del tid på at spille klaver i rockbandet Dynamic Dunes, som han har dannet sammen med bl.a. en Ten Sing-kammerat fra Herning. De optræder med egne numre og har bl.a. spillet
på caféen Fairbar i centrum af Aarhus, som drives af frivillige fra
KFUM & KFUK. Med andre ord har Jonas Bollerup rigeligt at lave.
Men ikke desto mindre har han fra kort efter sin ankomst til Aarhus været aktiv som ’skubber’ i Ten Sing, sådan som han også var,
mens han boede i Herning.
”Det giver virkelig mening se de unge vokse. Jeg tænker det
ikke som kristen forkyndelse, men selvfølgelig forsøger vi som
’skubbere’ at være en form for forbilleder. Vi vil gerne være i øjenhøjde med de unge og være nogle, de kan spejle sig i. Men samtidig viser vi også ved selv at være rolige og rummelige, at det er
sådan, vi ønsker, at de indgår i fællesskab. Oplever vi, at nogen
bliver holdt udenfor, sætter vi en stopper for det,” siger han.
Han tilføjer, at de unge ofte spørger, hvad ’skubberne’ får i løn,
og bliver overraskede, når de hører, at arbejdet er ulønnet.
”Vi joker ofte med, at vi får løn den ene gang om året, hvor vi
optræder med vores show og bagefter taler med forældrene, som
altid giver udtryk for, hvor enormt meget det betyder for deres
børn at være en del af Ten Sing. Det er det hele værd,” siger Jonas
Bollerup og tilføjer: ”Jeg er den ældste af ’skubberne’, og jeg er bevidst om, at jeg skal holde op, når jeg bliver for gammel til, at de
unge kan forholde sig til mig. Når den dag kommer, vil jeg virkelig
savne det, og så må jeg se mig om efter et andet sted at give noget
af det samme – som underviser inden for mit fag for eksempel.”
Du kan læse mere om Ten Sing og om Ten Sing Hasle her:
http://tensing.dk/
http://www.haslekirke.dk/page/120/ten-sing-hasle

STORT TILLYKKE TIL
KONFIRMANDERNE 2017

Bagerst fra venstre: Kathrine Holmberg, Selma Lund Ehrenreich, Rose Marie Gubi Axelsen, Marie Sixhøj Mors.
Forrest fra venstre: Mikkel Birk, Jens Bertel Ejskjær Gravholt, Thomas Fredensborg Jensen.
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KIRKE OG KULTUR
ARRESTHUSPRÆST ANITA FABRICIUS:
FOREDRAG OG GUDSTJENESTE
TIRSDAG DEN 6. JUNI KL 14.30
Anita Fabricius har indtil fornyelig været præst ved Aarhus Arrest, som ligger overfor ARoS. Hun vil fortælle om sit arbejde med
fokus på spørgsmålet: Hvad kan vi stille op med vores skyld? Det
er måske et tungt spørgsmål at stille på en sommerdag. Men mon
ikke letheden kommer i selskab med tyngden? For ved skylden
skærpes vores sans for liv!

SOMMERCAFÉ
TIRSDAG DEN 4. JULI KL. 14.30
Traditionen tro har vi sommercafé med fortælling og sang og musik, med jordbær og kirsebær i massevis. Hvis vejret tillader det,
vil caféen foregå i vores nye gård.

GÅRDSANGERNE
OG FÆLLESSPISNING
TIRSDAG DEN 15. AUGUST KL. 18.00

SOMMERFEST
FREDAG DEN 16. JUNI FRA KL. 16.00
Vi har i forbindelse med vores nye sognehus fået nogle rigtig dejlige udearealer. De skal indvies og tages i brug. Derfor inviterer vi
til sommerfest.
Vi begynder kl. 16.00 med kaffe, kage og saftevand. Kl. 16.30
begynder et program med indslag fra de forskellige kor og grupper, der låner Sognehuset, børneaktiviteter og ikke mindst har vi
inviteret dukketeateret ”Guldlok”, der kl. 17.30 giver en forestilling for børn og barnlige sjæle.
Kl. 18.30 kan der købes mad og drikke. Vi sørger for grillen,
fadøl og sodavand.
Se nærmere på vores hjemmeside: haslekirke.dk på facebook
i begyndelsen af juni.

JAKOB KULLBERG STRYGERTRIO:
TIVOLIKONCERT
HASLE KIRKE SØNDAG DEN 18. JUNI KL. 19.30
I sommeren 2017 er Jakob Kullberg artist in residence hos Tivolis Koncertsal. Koncerten I Hasle kirke vil være en mulighed for
at opleve én af hans tre Tivolikoncerter i Århus. Ved den lejlighed optræder han med et ensemble bestående af den hollandske
stjerneviolinist Liza Ferschtman, samt en af de mest efterspurgte
danskboende bratschister, nemlig inske Sanna Ripatti.
Programmet vil bestå af to strygetrioer af Beethoven og E.
Schulhoffs forunderlige duo for violin og cello. Der er fri entré.

I foråret havde vi besøg af gårdsangerne Sonni Bloom Christensen og Jacob Hogrebe. Det var en fantastisk aften, som kalder på
en ny. I sommervarmen inviterer vi til fællesspisning i gården,
gårdsang og fællessang.
Tilmelding til kirkekontoret senest torsdag den 10. august: tlf.
8615 5853.

SOGNEUDFLUGT
TIRSDAG DEN 22. AUGUST 9.00-16.30
Sogneud lugten går i år til Silkeborg kirke, som lige er blevet gennemrenoveret og har fået nyt alterparti af Peter Brandes. Efter
besøget i Silkeborg kirke går turen til Aalekroen ved Sejs, som ligger smukt lige ned til vandkanten ved indsejlingen til Juelsø. Efter
en dejlig middagspause her kører vi videre til Aqua Aquarium og
Dyrepark, hvor vi får en guidet rundvisning og bagefter kan nyde
opholdet på egen hånd. Pris: 200 kr. Tilmelding til kontor@haslekirke.dk/8615 5853 senest onsdag d. 16/8.

AFSKEDSGUDSTJENESTE
FOR SOGNEPRÆST
CARSTEN CLEMMENSEN
SØNDAG DEN 18. JUNI KL. 10.00
Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådet til en afskedsreception i Sognehuset.
Alle er hjertelig velkomne! – Læs også side 3.
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FAMILIE OG BØRN
BABYSALMESANG

NYT: LEGESTUE

Onsdag den 16. august kl. 10.00 starter der et nyt hold babysalmesang. Babysalmesang giver mulighed for et dejligt nærvær
med dit barn i en musikalsk ramme i kirkerummet. Vi skal synge
salmer og sange, lave rim og remser, danse, lytte til musik og udforske kirkerummet. Formålet er at give forældre og børn en dejlig fælles musikalsk oplevelse, blive fortrolig med kirkerummet
og lære sange, som også kan synges derhjemme.
Alle forældre med babyer mellem 0 og 9 måneder kan melde
sig til, – det kræver ingen særlige forudsætninger. Det er gratis
at deltage. Efter sangen er der kaffe/
te og hygge for dem, der har tid og
lyst. Babysalmesangen ledes af organist Lene Buch Rasmussen. Der er 8
mødegange. Hver gang onsdag kl. 10.
Tilmelding til kontor@haslekirke.dk
/ tlf. 8615 5853.

Har du børn i alderen 0-4 år, og har du
lyst til at mødes med andre forældre
og deres børn i et hyggeligt fællesskab? Vi mødes og synger sange, spiller musik, hører historie og leger sammen med børnene.
Efterfølgende vil der være god tid til fællesskab over en kop kaffe/te og en bolle.
Sted og tidspunkt: Fredage kl. 10.00-11.30 (start 2. juni) i
Trivselshuset, Hasle Centervej 159, 8210 Aarhus V.
Legestuen a holdes i samarbejde med Trivselshuset. For mere
info kontakt: Linette Lykke, tlf. 2344 6005 eller linette@haslekirke.dk

NYHED:
KIRKE I BØRNEHØJDE!
Børn er velkomne til alle gudstjenester i Hasle
kirke! I vores smukke gamle kirke er der
er masser af ”øjenguf” og ”undre-ting”. Lystænding og nadver er også
punkter i gudstjenesten, som mange børn holder af at være med
til. I våbenhuset er der lege-kufferter, bøger og tegninger, som
man kan beskæftige sig med under prædikenen.
Som noget nyt vil der være børnekirke den første søndag i
måneden under gudstjenesten. Inden prædikenen går børnene
med Linette ned til Sognehuset, hvor vi leger, synger, hører en
fortælling fra bibelen, drikker saft og hygger os. Alle børn er velkomne, – også børn som er gæster ved en barnedåb. Forældre er
velkomne til at gå med. Hvis barnet er under 3 år skal det helst
have en voksen med. Vi holder børnekirke følgende søndage:
Den 4. juni, 2. juli, 6. august og 3. september.
Har du lyst til at være frivillig børnekirkehjælper? Så kontakt
Linette på tlf. 2344 6005 eller linette@haslekirke.dk.

PINSEGUDSTJENESTE
UNDER ÅBEN HIMMEL
2. PINSEDAG, MANDAG DEN 5. JUNI KL. 10.00 -12.30
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.

KIRKELIGE HANDLINGER JANUAR – MARTS 2017
DÅB

08.01.
08.01.
08.01.
15.01.
29.01.
12.02.
12.02.
12.02.
19.02.
26.02.

Kaya Gulddal Christensen
Victor Gulddal Christensen
Karen Gulddal Christensen
Viggo Støvring Sorgenfrei
Oscar Bønsø Stürup
Agnes Kjærulff James-Olsen
Liva Vangsgaard Bak
William Karl Leth Rosenlund
Ida Marie Wulf Nielsen
Victor Bering Storgaard

12.03.
12.03.
19.03.
19.03.
26.03.

Ida Krøjmand Frandsen
Carl Erik Harck
Conrad Lopdrup Møller
Mille Nordemann Nees
Nanna Bick Mors

BEGRAVELSER & BISÆTTELSER

14.01.
14.01.
18.01.
24.01.

Aase Mathilde Hou
Benedikt Otzen
Kamma Marie Nielsen
Georg Laursen Ørskov

27.01.
01.02.
03.02.
07.02.
15.03.
16.03.
16.03.
18.03.
24.03.
24.03.
29.03.
31.03.

Gunhild Margrethe Pedersen
Knud Møller Jensen
Jeppe Damgaard Petersen
Majbrit Bech Nielsen
Peter Kvorning
Eigil Larsen Thybo
Poul Mortensen
Ingerlise Glud Nielsen
Erik Lauritsen
John Jørgensen Nielsen
Morten Ole Kjærsgaard Mortensen
Else Julia Marie Rosdahl Sørensen

GUDSTJENESTER

WWW.HASLEKIRKE.DK

JUNI
Søndag den 4.
Pinsedag

Mandag den 5.
2. pinsedag

Søndag den 11.
Trinitatis søndag

Søndag den 18.
1. søn. efter trinitatis

Søndag den 25.
2. søndag efter trinitatis

Joh. 14, 22-31: Fred efterlader jeg jer
Kl. 10.00: Berit Schelde Christensen
God pinse med jordbær og vin
efter gudstjenesten
Kl. 10.00: Friluftsgudstjeneste i Botanisk Have
Se side 7
Joh. 3,1-15: Vinden blæser, hvorhen den vil
Kl. 10.00: Carsten Clemmensen

3. søndag efter trinitatis

Søndag den 9.
4. søndag efter trinitatis

Søndag den 16.
5. søndag efter trinitatis

Søndag den 23.
6. søndag efter trinitatis

Søndag den 30.
7. søndag efter trinitatis

Tirsdag den 25. juli
Kl. 14.30: NN
Tirsdag den 29. august
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. 16,19-31: En afgrund til forskel
Kl. 10.00: Carsten Clemmensen
Afskedsgudstjeneste – se side 3 og 6
Luk. 14,16-24: Kom nu!
Kl. 10.00: Berit Schelde Christensen

JULI
Søndag den 2.

HASLE LOKALCENTER

Luk. 15,1-10: Større glæde
Kl. 10.00: Berit Schelde Christensen
Luk. 6,26-42: Elsk jeres jender
Kl. 10.00: Berit Schelde Christensen
Luk. 5,1-11: Ordet skaber, hvad det nævner
Kl. 10.00: Berit Schelde Christensen
Matt. 5,20-26: Det gode liv
Kl. 10.00: NN

BØRNEKIRKE under prædikenen
Søndag den 4. juni
Søndag den 2. juli
Søndag den 6. august
Søndag den 3. september

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.

Luk. 19,1-10: At blive inviteret hjem til sig selv
Kl. 10.00: NN

MORGENBØN

AUGUST
Søndag den 6.
8. søndag efter trinitatis

Søndag den 13.
9. søndag efter trinitatis

Søndag den 20.
10. søndag efter trinitatis

Søndag den 27.
11. søndag efter trinitatis

Onsdag den 30.

Matt. 7,15-21: Falske profeter
Kl. 10.00: NN
Luk. 16,1-9: Hvad der virkelig tæller
Kl. 10.00: NN
Luk. 19,41-48: Hvad der tjener til din fred
Kl. 10.00: Berit Schelde Christensen
Luk. 18,9-14: At blive høje
Kl. 10.00: NN
Børnegudstjeneste og fællesspisning
Kl. 17.00: Berit Schelde Christensen

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!

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.

