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NYE TONER I HASLE
SOGNEHUSETS NYE FLYGEL INDVIES MED EN RÆKKE KONCERTER:

Franz Schuberts Winterreise
Tirsdag den 30. januar 2018 kl. 19.00 (bemærk tidspunktet)
Niels Bo Emgren, baryton & Lene Buch Rasmussen, lygel
Introduktion ved professor Søren Fauth
Koncert med John Damgaard, ϐlygel og
Benedikte Damgaard, violin
Fredag den 9. marts 2018 kl. 19.30

Koncert med Mira Kvartetten og
Lene Buch Rasmusen, ϐlygel
Søndag den 15. april 2018 kl. 19.30
Schumanns klaverkvintet
”Natten er så stille” Fællessangskoncert
med Mads Bærentzen, lygel
Tirsdag den 29. maj 2018 kl. 19.30

Der er fri entré!
Læs meget mere om koncerterne på kirkens hjemmeside: haslekirke.dk
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MENS VI VENTER…
PÅ 1. MARTS!
Det er den mørke tid, hvor vi
venter på lyset, selv om det på
en måde allerede er her: "Lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke".

Kære unge studerende!
Vi inviterer jer hermed til middag, for vi vil gerne forkæle jer lidt med retter på ægte
mormor-manér. Vi slutter af med en kop kaffe eller the… I skal vel tidligt op næste dag?
Det koster 20 kr. pr. gang
Tilmelding dagen før til
Ann Bomholt,
tlf. 31 789 002. Ring eller sms.

Og så venter vi jo altså også
på en ny, fastansat præst pr.
1. marts 2018 i stedet for Carsten. Mere om det i næste
kirkeblad, på hjemmesiden
og i vores nyhedsbrev (tilmelding via kontoret eller hjemmesiden).
Glædelig jul!

Vi glæder os til at forkæle jer!

Birthe
De to mormødre Ann og

Viborgvej 158, 8210 Aarhus V

KIRKELIGE HANDLINGER JULI – SEPTEMBER 2017
+ enkelte handlinger fra juni 2017, som vi beklageligvis ikke ik med i sidste kirkeblad
DÅB

16.07. Frida Therese Kiel Haysen
06.08. Otto Bach Kjeldsen
06.08. Emma Mathiasen Grant
13.08. Asta Hye Meier Elverdal
03.09. Daniel Quist
10.09. Karl Henry Blom Möller
17.09. Esther Skak Hessner
VIELSER & VELSIGNELSER

24.06. Stina & Mathias Hoffmeister Lose
01.07. Alice Rosendahl Schmidt og
Toke Nielsen Borgbjerg

15.07. Louise & Jennifer Gabriel
15.07. Karina Møller Rasmussen &
Martin Fisker Rasmussen
05.08. Pernille Edel Guldbrandine &
Svend William Bayley
12.08. Lise & Christian Ilsø Steffensen
19.08. Stine Marding Ladegaard Vogelius &
Jacob Ralph Vogelius
02.09. Anita Basballe Hannberg &
Esben Kofod-Olsen
09.09. Lene Kjærgaard Borgen &
Søren Weiss Borgen

BEGRAVELSER & BISÆTTELSER

23.06. Sigrid Mariager
23.06. Anders Elgaard Pedersen
29.06. Karen Nielsen
06.07. Birthe Kathe Poulsen Veland
18.07. Vita Margrete Clausen
29.07. Karen-Bente Nielsen
11.08. Marie Cecilie Andersen
25.08. Sonja Kristiansen
31.08. Else Marie Nielsen
05.09. Elva Ragnhild Klitgaard
26.09. Mona Lise Hebsgaard Nielsen

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

KIRKETJENER
Dace Eglite
Tlf. 6120 1953
kirketjener@haslekirke.dk

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

KIRKEGÅRDSLEDER
Anders Christensen
Tlf. 8626 2120
graver@haslekirke.dk

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 (orlov)
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. februar 2018
Udkommer 4 gange årligt

•

•

MENIGHEDSRÅDETS FORMAND
Niels Minamizawa Mathiesen
mathiesen@fdf.dk

Redaktionsudvalg: Ele Bonde og Nana Hansen

Graﬁsk produktion: WERKs Graﬁske Hus a|s, Aarhus
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AT FINDE
SIG SELV

Berit Schelde Christensen

Af Berit Schelde Christensen
”Find dig selv”. ”Vær dig selv”. ”Slut fred
med dig selv”. Rådene er mange – og nogle gange også dyre, – når det gælder den
vanskelige kunst at inde balance og ro i livet. Når man googler ” ind dig selv”, kommer der ikke mindre end 22.300 netsider
op som resultat. Søger man på ” ind hinanden”, så er det bare 2.610 sider.
Jeg tror, at den vanskeligste fred er den
med sig selv. For hvem er jeg selv i det hele
taget? Og lader det sig overhovedet gøre at
inde sådan et selv derinde – i den rodebutik, der er mig?
Udfordringen er, at det nogle gange ser
ud som om, at der en hel hær af forskellige personer indeni én. Det er lidt som med
de russiske babuska-dukker, som man kan
åbne på midten. Inden i inder man en ny
dukke, der kan åbnes. Og ud af den kommer atter én. Det føles præcis, som var det
mig.
En af de udgaver af mig selv, jeg bedst
kan lide, er den veloplagte og overskudsagtige. Den, der altid har et smil parat og hurtigt kan få ordnet et hvilken som helst problem. En anden af mine yndlinge er hende,
der har nærvær og tålmodighed til at lyt-

te længe og empatisk uden at begynde at
bringe egne synspunkter og råd på banen. Som blot lige ryster et enkelt velplaceret visdomsord ud af ærmet til rette tid.
Men tro mig: Ud af selv samme person kan
der dukke en helt anden udgave op bare en
halv time senere. For eksempel hende der
er kort for hovedet og stram i betrækket.
Eller hende, der er træt og opgivende, og
som spørger sig selv, hvad meningen i det
hele taget er med noget som helst.
Der bor mange inden i mig, som bærer
mit navn. Berit Venlig. Berit God. Berit Sur.
Berit Sjov. Berit Håbløs. Jeg må nok vedkende mig dem alle sammen. Og jeg tror
faktisk ikke, at der indes én udgave af mig
selv et sted derinde, som er den ”sande” og
mest ægte udgave. Og hvis der var, så ville det nok også være lidt kedeligt. Både for
mig selv og andre. Jeg kan se den udgave
for mig, som jeg kunne forestille mig var
ideel, og jeg fornemmer, at hun ville være
lidt kvalmende i længden.
Hvor dybt man end graver, og hvor
mange lag, man piller eller hugger af, så
hører jeg ikke til dem, der tror, at man inder og bliver sig selv på den måde. Og jeg

NY KIRKETJENER
Jeg hedder Dace Eglite (udtales Dátsæ). Jeg er født og opvokset i Letland – men
har de sidste 24 år boet i Danmark. Det er her, jeg har min familie; jeg har ϐire
dejlige børn i alderen 9 til 21 år, og det er her, jeg føler mig mest hjemme.
Jeg har tidligere arbejdet med oversættelse, undervisning i sprog og musik
og bevægelse, og senest har jeg taget en billedkunstneruddannelse. Musik og
kunst er stadigvæk en stor del af mit liv, men nu glæder jeg mig også til at være
jeres kirketjener!

ved heller ikke, om det er al besværet værd.
Man kunne måske endda blive skuffet over,
hvor relativt almindelig menneskelig man
opdager, at man er. Jeg tror til gengæld, at
man bliver til i mødet med andre mennesker. Og at hvert nyt møde er med til at forme og udvikle identiteten og kalde nogle
af de ting frem, som også indes i én. Sider
og dybder og muligheder, som man måske
slet ikke kender til. Og som venter på at
blive opdaget og udfoldet, fordi den endelige version af mig heldigvis endnu ikke er
set endnu. Nye møder kan åbne nye rum.
Hvert nyt menneske åbner til nye tanker
og følelser og sider af den, man er. Og nye
rum kan åbne sig i relationen til det menneske, jeg ellers har kendt i årtier. Nye horisonter udfoldet af tid.
Den svenske biskop emeritus Martin Lönnebo siger, at hvert menneske bærer på en bedre version af sig selv. De ord,
er der da virkelig håb i. Tænkt at det sidste ord endnu ikke er sagt, hverken om mig
selv eller de andre. Tænk hvad der kan ske?
Tænk hvad der kan vise sig? Tænk hvem
der dukker frem?
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SPROGET BLOMSTRER MELLEM
”NYE” OG ”GAMLE” DANSKERE
Af Christina Laursen
En grå og kold mandag begav jeg mig midt ind i Bispehaven for
at inde Fællesskabernes hus. Her dufter af kaffe, og stemningen
står i skøn kontrast til efterårsvejret. En gang om ugen mødes en
lok skønne mennesker for at snakke sammen. Nogle vil gerne
lære dansk, – andre vil gerne lære fra sig.
I virkeligheden er det et initiativ for alle, der har lyst, – men
det er primært kvinder, der møder op. Kvinder med forskellige
religioner, forskellige sprog og forskellige historier om hvorfor og
hvordan de er kommet til Danmark, – men fælles for dem alle er,
at de gerne vil tale samme sprog.
Vi begynder med at drikke kaffe og snakke uformelt med hinanden – og så synger vi første vers af ”Nu falmer skoven”. De leste synes at teksten er lidt svært, men alle synger med og smiler igennem de svære ord. Smil er heldigvis ens på alle sprog,
– og smil er der rigtig mange af denne eftermiddag. Jeg har fået
en plads ved siden af Iran, der kommer fra Iran: ”Jeg hedder det
samme som mit land”, siger hun storsmilende til mig.
Flere af kvinderne har boet i Danmark i mange år, men det er
ikke uvilje der gør at sproget aldrig er faldet på plads. De er nogle helt igennem seje damer, der har brugt al deres energi på at
etablere familien i et nyt land og sikre deres børn en god og solid
opvækst. Nu hvor børnene efterhånden er voksne, taler lydende dansk og har fået gode uddannelser, så er det blevet deres tur.
Efter kaffe og sang bliver de delt op i grupper alt efter niveau.
I den ene gruppe tales der om alt fra efterårsferie til dansk udenrigspolitik. En anden gruppe prøver at få styr på de danske familiebegreber: Far, mor, tante og oldefar. Ude i køkkenet sidder en

lille gruppe og øver ugedage og farver. Her tales meget langsomt
og tydeligt, – og det er fristende at slå over i enten arabisk eller
engelsk. ”Husk nu, at vi snakker dansk”, minder Ellen Bodil venligt om.
Hun er en af de frivillige der har været med til at starte ”Vi
snakker dansk” op. I begyndelsen mødtes gruppen i Sognehuset
ved Hasle kirke – men rykkede hurtigt over i Bispehaven, hvor
det bare har vokset sig større og større. – Deltagerne har lyst til at
mødes og snakke dansk mere end den ene gang om ugen, – men
for at det kan ske, er der brug for lere frivillige.
Er du nysgerrig, så er du meget velkommen, når der snakkes
dansk i Fællesskabernes Hus i Bispehaven, hver mandag eftermiddag kl. 14.30.

Deltagerne lige nu kommer fra Iran, Irak, Finland, Somalia og Libanon.
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VERDENS BEDSTE FLYGEL
INDVIES I SOGNEHUSET
Af Lene Buch Rasmussen
Købmand Herman Sallings Fond har gavmildt skænket Hasle kirke i Aarhus 260.000 kr. til et lygel og et møblement til Hasle sognehus. Det er vi meget glade og taknemmelige for! Vi har købt et
dejligt lygel fra det hæderkronede irma Steinway & Sons i Hamborg. Steinway- lygler er verdens bedste! Og det er fantastisk, at
vi har fået mulighed for at købe et til sognehuset. Instrumentet
er et skønt eksemplar fra 1976, som tidligere har stået i privat

eje i Sverige. Det har en størrelse og klang, som passer smukt til
sognehusets rammer. Flygelet kommer til at tjene som instrument ved arrangementer og koncerter til gavn for alle, der kommer i huset. Herudover er der købt en Børge Mogensen-sofa og
ire Cuba Flet-stole til foyeren, så det er blevet et rart sted at slå
sig ned. Vi vil indvie lyglet ved en række koncerter med fri entré
i sognehuset henover vinter og forår 2018.

Her kommer den første indvielseskoncert:

FRANZ SCHUBERTS WINTERREISE
Tirsdag den 30. januar 2018 kl. 19.00 (bemærk tidspunktet)
Niels Bo Emgren, baryton & Lene Buch Rasmussen, ϐlygel
Der strømmer en kulde fra musikken til Schuberts Winterreise
om den unge mand, der mister livsmodet, da han bliver forladt
af sin kæreste. Han lakker omkring og ser sine kaotiske følelser
spejlet i vinterlandskabet omkring ham. Schubert satte i 1828
musik til de 24 digte af Wilhelm Müller. I kraft af Schuberts geni,
blev det et helstøbt mesterværk, som stadig i dag fortæller om
tvivl, sorg, resignation, men også om at modnes som menneske
og inde en vej.
Aftenen indledes med en introduktion til værket af professor Søren Fauth. Fri entré.

Niels Bo Emgren

Søren Fauth
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KULTUR OG KIRKE

GUDSBILLEDER OG
VERDENSSYN

STRIKKECAFÉ

TIRSDAG DEN 2. JANUAR KL. 14.30 I SOGNEHUSET

Vi mødes den 1. mandag i hver måned i Sognehuset kl. 19.0021.00 (dog ikke den 1. januar 2018 – men den 8.) og strikker bl.a.
dåbsklude til sognets børn.

CANTERINOKORETS
JULEKONCERTER
HASLE LOKALCENTER
SØNDAG DEN 3. DECEMBER KL. 14.00
HASLE KIRKE FREDAG D. 8. DECEMBER KL. 19.30
Traditionen tro synger Canterinokoret julekoncert i Hasle kirke.
Koret synger også som noget nyt julekoncert på Hasle Lokalcenter. Programmet består af nye og gamle julesange samt fællessalmer. Vel mødt til alle! Fri entré.

VI SYNGER JULEN IND

Christina Laursen, som er vores sognepræstevikar, fortæller om
sammenhængen mellem gudsbilleder og verdenssyn. Christina
har været optaget af disse sammenhænge i nogle år og bl.a. medvirket i projektet ”Befri gudstjenesten”, som var et samarbejde
mellem Aarhus Domkirke og teatret Svalegangen.

SANGFOREDRAG
MED JENS ROSENDAL
TIRSDAG DEN 6. FEBRUAR KL. 14.30 I SOGNEHUSET
Digter og forfatter Jens Rosendal (f. 1932) er den nulevende forfatter, der har lest sange repræsenteret i Højskolesangbogen.
Han er tidligere højskolelærer på Løgumkloster Højskole og Jaruplund Højskole i Sydslesvig. Han står bl.a. bag forelskelsessangen ”Du kom med alt det der var dig”, der er en af de mest kendte og sungne fællessange i Danmark. Med er også Rasmus Skov
Borring (f. 1981), der er pianist og komponist. Sammen har de
to lavet sangen ”Imellem lyse strande”, der er skrevet til Kulturby Aarhus 2017.

HASLE KIRKE TORSDAG DEN 21. DECEMBER KL. 19.30
Vi synger julen ind er en af kirkens dejlige juletraditioner. I år er
det på vintersolhverv, hvor vi med musik og julesalmer fejrer julens og lysets komme. I år medvirker solo-oboist i Randers Kammerorkester, Jette Kristensen, sammen med Hasle kirkes organist, Lene Buch Rasmussen. Berit Schelde Christensen læser
undervejs en julehistorie. Så kom og mærk julestemningen brede sig og luk juleglæden ind! Til sidst serverer vi et glas varm julegløgg i våbenhuset.

Jens Rosendal

FORLADT
TIRSDAG DEN 20. FEBRUAR KL. 19.30 I SOGNEHUSET
Bogen Forladt handler om forladte danske øer. Der er mere end
300 ubeboede øer i Danmark. Christina Vorre tager os med på
opdagelsesrejse til nogle af de øer, som engang var beboede, og
som byder på eventyrlige og sælsomme historier om mennesker,
der har levet et afsondret liv på småøer i de danske farvande.

Forladt

Christina Vorre

Canterinokoret

KIRKEN ER ÅBEN
Kirken står åben hver dag mellem kl. 10.00 og 18.00.
Der er mulighed for samtaler om eksistens og tro ved
præsterne og diakonen.
Se kontaktinfo forrest i bladet.
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BØRNEGUDSTJENESTE
OG FÆLLESSPISNING
ONSDAG DEN 31. JANUAR OG
ONSDAG DEN 28. FEBRUAR KL. 17-18.30

TÆND LYS I HASLE!

Børnegudstjenesten er målrettet mindre børn,
men alle er velkomne. Efter en kort gudstjeneste i kirken, spiser vi aftensmad i Sognehuset, og der er tid til leg. Børn spiser gratis, og voksne betaler 20 kr. Tilmelding er
ikke nødvendig.
Børnegudstjenesterne går i denne sæson på opdagelse i ord og udtryk i Bibelen,
for ét ord kan være nok til at åbne for en
hel verden af fortællinger og billeder.

ONSDAG DEN 13. DECEMBER KL. 17-19.
Kom og vær med til at gå Lucia i Hasle kirke. Oplev hvordan lys og
sang spreder sig i kirken, mens Lucia-optoget kommer ind. Alle
børn er velkomne til at være med. KFUK-spejderne deltager. Bagefter er der fællesspisning i sognegården.
Tidspunkt: Børnene møder op i Sognehuset kl. 16.45, hvor de
øver Lucia-optoget. Gudstjenesten begynder i kirken kl. 17.00
Pris: Børn spiser gratis, og voksne betaler 20 kr.
Alle er velkomne!

BØRNEKIRKE UNDER
GUDSTJENESTERNE
Der er børnekirke i Sognehuset den første og tredje søndag i måneden under gudstjenesten. Vi leger, synger, hører en fortælling
fra bibelen, drikker saft og hygger os. Alle børn er velkomne, –
også børn som fx 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.

MUSIKALSK LEGESTUE
I TRIVSELSHUSET

Hver fredag kl. 10.00-11.30 i Trivselshuset, Hasle Centervej 159,
8210 Aarhus V – læs mere på hjemmesiden.

BABYSALMESANG
Nyt hold starter onsdag den 10. januar 2018 kl. 10. Tilmelding
på kirkekontoret. Se yderligere information på kirkens hjemmeside.

FASTELAVN!
SØNDAG DEN 11. FEBRUAR KL. 14.00
Velkommen til fastelavnsgudstjeneste i kirken! Bagefter skal vi
lege nede i Sognehuset og selvfølgelig slå katten af tønden og
have fastelavnsboller og varm kakao. Tilmelding er ikke nødvendig. Alle er velkomne!

MINIKONFIRMANDER
– NYT HOLD
Mini-kon irmand er et gratis, frivilligt tilbud fra kirken til børn i
3. klasse, 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. Forårets
hold forløber alle onsdage fra 21. marts - 9. maj kl. 14.00-15.45.
Læs om det på kirkens hjemmeside, haslekirke.dk eller kontakt
os (se side 2).

GUDSTJENESTER
DECEMBER
Søndag den 3.
1. søndag i advent

Matt. 21,1-9: Den sagtmodige konge
Kl. 10.00: Christina Laursen
Mini-kon irmanderne deltager

Torsdag den 7.

Kravle-jul (for de 0-3-årige)
Kl. 11.00: Berit Schelde Christensen

Søndag den 10.

Luk. 21,25-36: Snart bliver I befriet
Kl. 10.00: Christina Laursen

2. søndag i advent

WWW.HASLEKIRKE.DK

FEBRUAR
Søndag den 4.
Seksagesima

Onsdag den 13.

Børnehave-jul
Kl. 10.00: Christina Laursen

Onsdag den 13.

Luciagudstjeneste og fællesspisning
(se side 7)
Kl. 17.00: Berit Schelde Christensen

Søndag den 17.

Matt.: 11,2-10: Er du den, der kommer?
Kl. 10.00: Berit Schelde Christensen

Søndag den 18.

Vi synger julen ind (se side 6)
Kl. 19.30: Berit Schelde Christensen

Søndag den 25.

3. søndag i advent

Torsdag den 21.
Søndag den 24.
Juleaften

Mandag den 25.
Juledag

Tirsdag den 26.
2. juledag

Søndag den 31.
Julesøndag

11.30: Julegudstjeneste i børnehøjde
Christina Laursen
13.30: Christina Laursen
14.40: Christina Laursen
15.50: Berit Schelde Christensen
17.00: Berit Schelde Christensen
Luk. 2,1-14: Julemorgens glæde
Kl. 10.00: Berit Schelde Christensen
Matt. 23,34-39: Sankt Stefans dag
Kl. 10.00: Christina Laursen
Luk. 2,25-40: Mine øjne har set din frelse
Kl. 10.00: Christina Laursen

Nytårsdag

Søndag den 7.
1. søndag efter H.3.K.

Søndag den 14.
2. søndag efter H.3.K.

Søndag den 21.
Sidste søndag efter H.3.K.

Søndag den 28.
Septuagesima

Onsdag den 31.

Fastelavn

1. søndag i fasten

2. søndag i fasten

Onsdag den 28.

Matt. 3,13-17: Den åbne himmel
Kl. 10.00: Christina Laursen
Fastelavnsgudstjeneste (se side 7)
Kl. 14.00: Christina Laursen
Matt. 4,1-11: Mennesket lever ikke kun af brød
Kl. 10.00: Christina Laursen
Mark 9,14-29: Forbarm dig over mig
Kl. 10.00: Christina Laursen
Børnegudstjeneste
Ja!
Kl. 17.00: Christina Laursen

MARTS
Søndag den 4.
3. søndag i fasten

Luk. 11,14-28: Ved Guds inger
Kl. 10.00: Berit Schelde Christensen

HASLE LOKALCENTER
Tirsdag den 19. december
Kl. 14.30: Berit Schelde Christensen

JANUAR
Mandag den 1.

Søndag den 11.

Mark. 4,26-32: Hør budskabet og tag det til jer
Kl. 10.00: Christina Laursen
Diakoni-gudstjeneste, prædikant Ele Bonde

Luk. 2,21: En god begyndelse
Kl. 16.00: Berit Schelde Christensen
Skriftemålsgudstjeneste
Luk. 2,41-52: Ledestjernen
Kl. 10.00: Christina Laursen
Joh. 2,1-11: Vand til vin
Kl. 10.00: Berit Schelde Christensen
Matt. 17,1-9: Frygt ikke
Kl. 10.00: Christina Laursen
Matt. 20,1-16: Arbejde i vingården
Kl. 10.00: Berit Schelde Christensen
Børnegudstjeneste
Hjælp!
Kl. 17.00: Berit Schelde Christensen

Tirsdag den 30. januar
Kl. 14.30: Christina Laursen
Tirsdag den 27. februar
Kl. 14.30: Christina Laursen
Gudstjenesterne på Hasle Lokalcenter er for alle i Hasle. Der er
let adgang for gangbesværede. Taxi bestilles på kirkekontoret.

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.

