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Vær stille! Shhh … og lyt i fred
Hvad sku jeg ellers sige?
Er jeg alene, er Gud med
Det er dryp fra Himmelens rige
Gud holder hånden under os
Vi holder i hinandens hænder
Gud holder hånden under os –
og vores venner, og dem vi ikke kender
Når nogen kalder, si’r jeg: Ja!
Hvad sku jeg ellers sige?
Gud siger Ja til mig, hver dag
Det er dryp fra Himmelens rige.
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SOGNEPRÆSTEVIKAR
CHRISTINA LAURSEN

Jeg er ud af arbejderfamilie og opvokset på den jyske hede i det
mørke Midtjylland. Et forunderligt kontrastfyldt sted; på den
ene side åbne vidder og frit udsyn – på den anden side ordknaphed og vindblæste træer. Her midt i det vejrbidte, mellem
nøjsomme lyngplanter og pludselige vindstød, er mit sind formet.
De sidste to år har jeg været sognepræst i Vejle, men for nyligt lyttede vi tilbage til Hasle, hvor ungerne (på hhv. 10 og 11
år) er født og opvokset. Her føler vi os hjemme. Siden vi kom
tilbage til 8210, har jeg vikarieret som hospitalspræst på Skejby Sygehus, og nu glæder jeg mig meget til at vikariere som
sognepræst i Hasle kirke.
Kirke er noget vi laver sammen – noget vi er sammen. Der
hvor vi som mennesker mødes omkring det dybeste i tilværelsen. Kirken er der hvor vi bærer, trøster og glædes sammen.
Min ambition som præst er, at være med til at skabe og bevare
et rum, hvor det kan lade sig gøre.
Kærlig hilsen
Christina Laursen

KIRKELIGE HANDLINGER APRIL – JUNI 2017
DÅB

11.06.
09.04.
01.04.
14.05.
21.05.
11.06.
21.05.
14.05.
09.04.

Nicolai Mailund Jacobsen
Thilde Kathrine Duus Hansen
Ava Kruse Bøggild
Pil Halsboe-Vogler
Magnus Othar Aunsbjerg Jensen
Liv Werner Vogelius
Laura Bukdahl Fager
Silke Thrane Sønderbye Olesen
Sindri Thor Fannarsson

04.06.
28.05.
16.04.
18.06.
04.06.
25.06.

Lauge Ganshorn Damsgaard
Hugo Stolberg Yates
Micas Emil Skovgaard Laursen
Ellie Toft Rosendal
Frederik Valdemar Nørgaard
Viktor Hjortskov Kjeldsen

08.04.
15.04.
15.04.
21.04.
02.05.
11.05.
23.05.
24.05.
26.05.

BEGRAVELSER & BISÆTTELSER

07.04. Kirsten Marie Johansen
07.04. Niels Jørgen Svendsen

Erik Jensen
Villy Jensen
Tove Jensen
Georg Emil Cold
Norma Jensen
Gerda Davidsen
Jørn Boisen
Edel Margit Rams
Dorthe Hansen

HER BOR VI
SOGNEPRÆST
Berit Schelde Christensen
Klokkerfaldet 10
8210 Aarhus V
Tlf. 4035 4586
bsc@haslekirke.dk
Træffes efter aftale
Fridag: Mandag

KIRKEKONTOR
Viborgvej 158, 8210 Aarhus V
Tlf. 8615 5853
hasle.sognaarhus@km.dk

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

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

SOGNEPRÆST (VIKAR)
Christina Laursen
Tlf. 3066 2050
chrla@km.dk
Træffes efter aftale
Fridag: Mandag

KIRKEKOORDINATORER
Nana Hansen og Solveig Jeppesen
Tlf. 8615 5853
kontor@haslekirke.dk

BØRNE- OG
FAMILIEMEDARBEJDER
Linette Lykke
Tlf. 2344 6005
linette@haslekirke.dk

HASLE SOGNS
KIRKEBLAD

•
•

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

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

•

•

KIRKETJENER
Tlf. 6120 1953
kirketjener@haslekirke.dk
KIRKEGÅRDSLEDER
Anders Christensen
Tlf. 8626 2120
graver@haslekirke.dk
MENIGHEDSRÅDETS FORMAND
Niels Minamizawa Mathiesen
mathiesen@fdf.dk

Redaktionsudvalg: Ele Bonde og Solveig Jeppesen

Graﬁsk produktion: WERKs Graﬁske Hus a|s, Aarhus
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ORD AF
BETYDNING
Nogle gange skal der ikke så meget til. Ét
ord kan være nok. Nogle gange. Ét ord – og
du sagde ja til at følges med din ægtefælle
resten af livet. Eller du sagde nej til en, der
kunne have været blevet det. Og vejen blev
til derefter. Indrømmet! Der er som oftest
gået mange ord forud. Skønne ord. Ømme
ord. Svære ord. Men på et tidspunkt er det
et ”ja” eller et ”nej”, der afgør det.
Nogle af de ord, vi lægger særligt vægt
på, er ”de sidste ord” som et menneske siger på sit dødsleje. Ikke mindst berømte
menneskers sidste ord. Steve Jobs (grundlæggeren af Apple) sidste ord skulle have
været ”Oh wow.” Ifølge hans søster var Steve Jobs sidste øjeblikke præget af ærefrygt.
Der gled et overrasket udtryk over hans
ansigt, og mens hans blik dvælede ved
hver enkelt af sine nærmeste, udbrød han:
”Oh wow. Oh wow. Oh wow.” Hvorefter han
døde. Sådan ville jeg gerne have lov til at
ende mit liv. Jeg vil i hvert fald håbe, at de
sidste ord, jeg kommer til at sige, er gode
ord. Meningsfulde eller kærlige ord. Måske
bare et ”tak”?
Ord åbner verdener. Ord kan være
kraftfulde. Ord har magt. En person, der
har ordet i sin magt kan lytte ting, tegne
visioner og muligheder, som ingen ellers
umiddelbart kan se. I en af bibelens fortællinger sender en rig of icer bud til Jesus
for at få ham til at komme og gøre hans elskede og meget syge tjener rask. Of iceren
er vant til, at hans egne ord har magt, og
han ved, at han kan få noget til at ske ved
at bruge befalingsord. Men han ved også,
hvor hans egne ords grænser går. Hvor succesfuld og dygtig han end er, har han ikke

magten over alt. Og hans besked til Jesus
er: ”Sig blot et ord og helbred min tjener!”
Of iceren ved, at ord har magt. Men han
ved nok også, at selv om et ord er nok, så er
det ikke ligegyldigt hvor det ord kommer
fra. Det ved vi også. Ord kan være nok så
store eller kønne, men hvis de kommer fra
et tomt sted, kan de ikke rigtigt virke noget
– få noget til at ske – i hvert fald ikke noget, der har dybde og sandhed. Derfor har
vi brug for himmelske dryp af liv og håb.
Fra kilder, der er større end os selv. Tro og
kraft der kan vande vores ord til hinanden
og få dem til at spire og gro. Næring til alle
hverdagens ord, som vi i pressede situationer eller i kedsomhed kan komme til at
bruge som gift. Og kraft og mod til de store
ord, når vi siger de store og livsafgørende
ord til hinanden. Når vi står ved de svære
vejvalg. Og ved grænsen for vores egen
magt. Sig kun et ord.
Som man kan se længere fremme i bladet, kommer vi til at fokusere nærmere
på ”vigtige ord” i den kommende sæsons
i Hasle kirke. Børnegudstjenesterne tager
hver gang udgangspunkt i ét ord, som bruges til at åbne bibelfortællinger op. Alle er
velkomne til at være med. Og tre aftener
igennem efteråret holder vi Samtalesalon
i Sognehuset. Disse aftener inviterer vi indenfor i et rum, hvor det er samtalen om
det fællesmenneskelige, der er i centrum,
og hvor det bærende element er deltagernes lyst til at dele tanker, meninger og ord
med hinanden. For hvor tit taler vi egentlig
med mennesker, vi ikke kender, om noget,
vi synes er væsentligt? Nogle gange skal
der ikke så meget til. Ét ord kan være nok.

Af Berit Schelde Christensen

Der er skrevet en ny salme
til det næste års børnegudstjenester. Til hver gang er der
et nyt vers.
Her et lille uddrag:
Hurra, Hurra! Det råber jeg
Hvad sku jeg ellers sige?
Da jeg var væk, så fandt I mig
Det er dryp fra Himmelens rige
Omkvæd
Gud holder hånden under os
Vi holder i hinandens hænder
Gud holder hånden under osog vores venner, og dem vi ikke
kender
At sige undskyld til min ven
Hvad sku jeg ellers sige?
når jeg har gjort ham trist igen
Det er dryp fra Himmelens rige
Jeg siger: Wauw! – og ikke mer´
Hvad sku jeg ellers sige?
Jesus stod op, miraklet sker
Det er dryp fra Himmelens rige.
Vær stille! Shhh.. og lyt i fred
Hvad sku jeg ellers sige?
Er jeg alene, er Gud med
Det er dryp fra Himmelens rige
Tekst: Hanne Jul Jakobsen
Melodi: Odd Halvor Moen
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NYE TILTAG
SAMTALESALON I SOGNEHUSET
HVOR TIT TALER DU MED MENNESKER, DU IKKE KENDER OM NOGET, DU FØLER ER VÆSENTLIGT? OG
ER DET NOGET, DU SAVNER?
Rundt omkring i Danmark er der de sidste år skudt ikke så få samtalesaloner op – alle med det formål, at få mennesker der ikke kender
hinanden til at tale sammen om ting, der ligger dem på sinde. Over tre aftener i efteråret vil vi i Hasle kirke tage denne tråd op under overskrifterne:
Frihed: Onsdag den 13. september kl. 19.30-21.30
Tillid: Onsdag den 11. oktober kl. 19.30-21.30
Alder: Onsdag den 22. november kl. 19.30-21.30
Vi inviterer disse aftener indenfor i et rum, hvor det er samtalen om det fællesmenneskelige, der er i centrum, og hvor det bærende element er deltagernes lyst til at dele tanker, meninger og holdninger med hinanden. Hver aften følger en fast form. Vi starter med et lille oplæg. Herefter bliver deltagerne sat sammen i små grupper, der hver især får udleveret spørgsmål, der kan i gangsætte en samtale. Grupperne bliver sat sammen på nye måder i løbet af aftenen. Alle er velkomne. Der kræves ingen bestemt forudsætning, tro, alder eller viden.
Aftenen lægger ikke op til, at vi skal blive enige – blot mødes med helt nye mennesker, med andre vinkler på livet end os selv.
Værter: Sognepræst Berit Schelde Christensen og teolog og tidligere sognepræst Christina Kousholt.

RETHINK CHURCH

STRIKKECAFÉ

STØRRE DRØMME FOR FOLKEKIRKEN

FØRSTE MANDAG I MÅNEDEN KL. 19.00-21.00

Der lyder en række mere eller mindre gode argumenter for at
melde sig ud af Den danske Folkekirke for tiden. Vores forventning er, at der er personer, der har bedre argumenter og større
drømme for Folkekirken. Derfor vil vi invitere til en række foredrag med centrale personer i Aarhusiansk eller dansk kirkeliv.
Måske det kan være yderst frugtbart og til stor inspiration at dele
vores livserfaringer og drømme for kirken med hinanden.

Den første mandag i måneden mødes vi i annekset og strikker
dåbsklude til sognets børn. Dåbsklude er små strikkede klude
som bliver brugt til at tørre barnets hoved ved en dåb. Vi stiller
garn og mønstre til rådighed og et begrænset antal strikkepinde.
Medbring gerne egne pinde i str. 2,5 og 3. Alle er velkomne og der
vil være hjælp at hente, hvis man ikke er så rutineret en strikker,
men bare ønsker at indgå i et hyggeligt samvær.

Gæsten vil besvare to enkle spørgsmål:
• Hvad er min historie og hvilken betydning har Gud for mig?
• Hvad er min drøm og bøn for kirken?

Se evt. Facebook siden ’Dåbskluden’ eller ’Vi strikker dåbsklude’
for mere information.
Kontaktperson: Ann Bomholt. Tlf. 3178 9002 / abom@gaten.dk

Derefter er der en kop kaffe og samtale ved bordene.
Korshærspræst Morten Aagaard,
søndag den 24. september kl. 14-15
Sted: Åbyhøj kirke, Silkeborgvej 290, 8230 Åbyhøj
Biskop emeritus Steen Skovsgaard,
søndag den 29. oktober kl. 14-15
Sted: Møllevangskirken, Møllevangs Allé 47-49
Center- og afdelingsleder Birgitte Graakjær,
søndag den 26. november kl. 14-15
Sted: Hasle kirke, Viborgvej 158
Arrangører:
En række kirker og personer fra Vestre Provsti i Aarhus.
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KIRKE OG KULTUR
DUO ASKOU/
ANDERSEN
HASLE SOGNEHUS SØNDAG DEN 10. SEPTEMBER KL. 16.00
Violinist Hanne Askou og accordeonist Frode Andersen er begge højtuddannede
musikere med et alsidigt virke i dansk musikliv. Musikken spænder over mange
genrer og over 500 års musikhistorie – fra den tidlige barok og gamle salmer,
over folketoner og nordisk folkemusik.
Fri entré.
Læs mere på www.haslekirke.dk

ALLEHELGENSKONCERT
SØNDAG DEN 5. NOVEMBER
KL. 16.00 I SKJOLDHØJ KIRKE
Aarhus Vestre Provstis Koncertkor præsenterer til Allehelgen sit hidtil største og
mest ambitiøse projekt, Johannes Brahms’ Ein Deutsches Requiem, i år i selskab med Det Ny Kammerkor. Ein Deutsches Requiem er sørgemusik i bred forstand. Det er mere en messe for de levende end for de døde, og det er budskabet
om det meningsfyldte ved at være blandt de levende her på jorden og ikke uhyggelige forestillinger om en dømmende Gud, der bærer værket.
Entré: 80 kr.
Læs mere på www.haslekirke.dk

ENSOMHEDENS SORG
– OG NYT LIVSMOD
TIRSDAG DEN 7. NOVEMBER KL. 14.30
Foredrag v/ Jørn Henrik Olsen, forfatter, teolog, ph.d.
Tab og adskillelse åbner ofte vejen til et liv i ensomhedens sorg. Som mennesker
bliver vi ramt alvorligt og dybt i livet, når vi mister én, vi måske netop ikke kan
tåle at miste. Livet – herunder hele ens følelsesliv – ændres så meget af en sådan
erfaring, at det kan være svært på ny at inde livsglæden, livskvaliteten og livsmodet. Sorg er virkelig kærlighedens og tilknytningens dyreste pris. Sådan oplever vi det. Foredraget vil give gode idéer og tankeredskaber til at få givet plads til
både glæden og modet, så ensomhedens sorg bliver brudt og tavshedens mørke
bliver reduceret.
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KIRKE OG KULTUR
MADE IN AARHUS

SALME MARATON

TIRSDAG DEN 5. SEPTEMBER KL. 14.30

TORSDAG DEN 12. OKTOBER KL. 19.30

”Virkelig! Er Magnum-isen blevet til i Aarhus? Det anede jeg ikke.”
Sådan reagerer mange, når de hører, at den verdensberømte issucces blev opfundet her. Eller hvem var klar over, at koen Karoline og Føtex har udspring i Aarhus? Forfatter til bogen "Made in
Aarhus", Dorte Søholm, kommer og fortæller.

100 salmer er et nyudgivet tillæg til Den Danske Salmebog.
I perioden september 2017 til juni 2018 synger vi hele salmebogstillægget igennem ved 10 salmemaraton-aftener i 10 forskellige
sogne. Denne aften er det i Hasle kirkes sognehus.
Kom og syng med! Find de andre datoer i Sognehuset og på www.
haslekirke.dk

TRYLLEFLØJTEN
SØNDAG DEN 1. OKTOBER
KL. 16.00 I HELLIGÅNDSKIRKEN
Hasle kirkes organist, Lene Buch Rasmussen er pianist, og Helligåndskirkens organist, Anders Gaden fortæller om trylle løjten
ind imellem arierne og ensemblerne. Solister fra Det Jyske Musikkonservatorium og korsangere fra Helligåndskirken synger.
Entré: 100 kr.
Læs mere på www.haslekirke.dk

REFORMATION AF
ÆGTESKAB OG FAMILIELIV
TIRSDAG DEN 14. NOVEMBER KL. 19.30
Reformationen betød at munke og nonner kunne blive gift, og
at ægtefolk kunne blive skilt. Men hvad var de teologiske tanker
bag? Og hvad betød reformationen i øvrigt for ægteskabet og familielivet. Foredraget stiller skarpt på de forandringer reformationen bragte i det nære liv, på de sociale og følelsesmæssige forpligtelser Luther placerede i familien og ægteskabet, og på
hvordan det har påvirket vores samfund i dag. Foredrag ved Nina
Javette Koefoed, lektor i historie ved Institut for kultur og samfund ved Aarhus Universitet.

TI MÅNEDER PÅ TAO FONG SHAN
TIRSDAG DEN 3. OKTOBER KL. 14.30
Tao Fong Shan ligger på et bjerg udenfor Hong Kong. Det er et
kristent center for dialog mellem buddhister og kristne. Areopagos udsender senior volontører hvert år for at medvirke i dagligdagen på centret. Anne So ie og Leif Holm har været udsendt
sidste år. Anne So ie brugte Ikebana, en japansk tradition for
blomsterbinding, som ramme omkring livs- og trosfortælling. Vi
ser en smagsprøve, ser billeder og hører om stedet.

JULEEFTERMIDDAG
TIRSDAG DEN 5. DECEMBER KL. 14.30
Hyggeeftermiddag med god musik fortællinger, sang, lotteri,
æbleskiver og andre godter.

Tao Fong Shan

Nina Javette Koefoed
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FAMILIE OG BØRN
MINIKONFIRMAND 2017-2018

ÆBLEMOSTERI

Mini-kon irmand er et gratis, frivilligt tilbud fra kirken, og det er
ingen betingelse at være døbt for at kunne deltage.
Formålet er at lære sin kirke og kristendommen bedre at kende og
samtidig have det hyggeligt og sjovt sammen. Alle børn i 3. klasse er velkomne! Der vil være to mini-kon irmandforløb i det kommende skoleår. Man er velkommen til at følge det, der passer bedst.

SØNDAG DEN 8. OKTOBER KL. 10.00-14.00

Efterårsstart: Onsdag den 4. oktober kl. 14.00-15.45
Forårsstart: Onsdag den 21. februar kl. 14.00-15.45
Lære mere på www.haslekirke.dk

BØRNEGUDSTJENESTE
OG FÆLLESSPISNING
Årets børnegudstjenester går på opdagelse i ord og udtryk i Bibelen. For ét ord kan være nok til at åbne for en verden af fortællinger, billeder og oplevelser.
Onsdag den 27. september: Tak!
Onsdag den 25. oktober: Undskyld!
Onsdag den 29. november: Kom!
Vi begynder kl. 17.00 i kirken med en kort gudstjeneste med bibelfortælling, sang og leg. Bagefter er der aftensmad i Sognehuset. Når børnene har spist, er der tid til leg, krea-hjørne og en
snak over kaffen. Vi slutter omkring kl. 18.30.
Gudstjenesterne er tilrettelagt for mindre børn. Maden koster 20
kr. for voksne. Børn spiser gratis. Tilmelding er ikke nødvendig.

LEGESTUE
HVER FREDAG KL. 10.00-11.30 I TRIVSELSHUSET,
HASLE CENTERVEJ 159, 8210 AARHUS V.
Legestuen starter op igen efter sommerferien. 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. For børn i alderen 0-4 år og deres voksne.

Hasle kirke og Grundejerforeningen Solbakken inviterer til
æblemosteri. Vi stiller æblepresseren frem i Sognehusets gård,
og så skal der ellers mostes. Alle er velkomne til få deres æbler
presset, hvad enten de er fra haven eller fra butikken. Husk at
medbringe beholdere til saften!

JULEVÆRKSTED
SØNDAG DEN 26. NOVEMBER KL. 11.00-15.00
Juledekorationer, pebernødder, julehjerter, honningkager, musetrapper, vaniljekranse og meget mere. Vi bager småkager, laver juledekorationer og klipper julepynt i lange baner. Alle er velkomne til at deltage og tage resultatet med sig hjem. Det er gratis
for børn, voksne betaler 20 kr.

BØRNE- OG
UNGDOMSORGANISATIONER
FDF Hasle-Åbyhøj
Åbyhøjvej 4, Aarhus V
fdfaarhus4.dk
De grønne pigespejdere
Degnebakken 1, Aarhus V
pigespejder.dk/hasle-moellevang
Ten Sing Hasle
Hasle Sognehus (Annekset)
Viborgvej 158, Aarhus V
gellerup.kfum-kfuk.dk/aktiviteter/tensing/

GUDSTJENESTER
SEPTEMBER
Søndag den 3.
12. søndag efter trinitatis

Søndag den 10.
13. søndag efter trinitatis

Søndag den 17.
14. søndag efter trinitatis

Søndag den 24.
15. søndag efter trinitatis

Onsdag den 27.

Mark. 7,31-37: Luk dig op!
Kl. 10.00: Berit Schelde Christensen
Velkommen til de nye kon irmander
Luk. 10,23-37: Gå du hen og gør ligeså!
Kl. 10.00: Christina Laursen
Luk. 7,11-17: Troens vej
Kl. 10.00: Christina Laursen
Matt. 6,24-34: Vær ikke bekymrede
Kl. 10.00: Berit Schelde Christensen
Høstgudstjeneste – medbring lidt ’høst’
til den efterfølgende auktion!
Tak!
Kl. 17.00: Berit Schelde Christensen
Børnegudstjeneste og fællesspisning

OKTOBER
Søndag den 1.
16. søndag efter trinitatis

Søndag den 8.
17. søndag efter trinitatis

Søndag den 15.
18. søndag efter trinitatis

Søndag den 22.
19. søndag efter trinitatis

Luk. 7.11-17: Græd ikke!
Kl. 10.00: Berit Schelde Christensen

Matt. 22,34-46: Guideline til livet
Kl. 10.00: Christina Laursen
Mark. 2,1-12: Rejs dig!
Kl. 10.00: Christina Laursen
Undskyld!
Kl. 17.00: Christina Laursen
Børnegudstjeneste og fællesspisning

Søndag den 29.

Matt. 22,1-14: Dækket op til fest
Kl. 10.00: Christina Laursen
Særgudstjeneste i forbindelse med reformationsfejringen. Efter gudstjenesten vil
der være fælles drøftelse og lutter lagkage
i Sognehuset

NOVEMBER
Søndag den 5.
Alle helgens dag

Søndag den 12.
22. søndag efter trinitatis

Søndag den 19.
23. søndag efter trinitatis

Søndag den 26.
Sidste søndag i kirkeåret

Onsdag den 29.

Matt. 5,1-12: Salige er de, som sørger
Kl. 10.00: Berit Schelde Christensen
Matt. 18,21-35: At tilgive af hjertet
Kl. 10.00: Christina Laursen
Matt. 22,15-22: En verden til forskel
Kl. 10.00: Berit Schelde Christensen
Matt. 25,31-46: Den største i den mindste
Kl. 10.00: Christina Laursen
Kom!
Kl. 17.00: Christina Laursen
Børnegudstjeneste og fællesspisning

DECEMBER
Søndag den 3.
1. søndag i advent

Søndag den 10.
2. søndag i advent

HASLE LOKALCENTER
Tirsdag den 26. september
Kl. 14.30: Berit Schelde Christensen
Tirsdag den 31. oktober
Kl. 14.30: Christina Laursen
Tirsdag den 28. november
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. 14,1-11: Plads til livet
Kl. 10.00: Berit Schelde Christensen

Onsdag den 25.

20. søndag efter trinitatis

WWW.HASLEKIRKE.DK

Luk. 4,16-30: Godt nyt
Kl. 10.00: Christina Laursen
Matt. 25,1-13: I skal holde jer klar
Kl. 10.00: Christina Laursen

BØRNEKIRKE under prædikenen
Søndag den 3. september
Søndag den 1. oktober
Søndag den 5. november
Søndag den 3. december
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.

VI SØGER FRIVILLIGE!
Vi søger lere frivillige til vores fantastiske kaffehold, som
hjælper til ved vores sogneeftermiddage med bl.a. kaffebrygning, borddækning og efterfølgende oprydning. Men
vigtigst af alt: Med at sprede den gode stemning. Så har du
lyst og mulighed for at hjælpe til, vil vi meget gerne høre fra
dig.
Kig forbi, skriv eller ring til Nana på
kontor@haslekirke.dk / 8615 5853.

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.

