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NY SOGNEPRÆST
I HASLE KIRKE
Morten Skrubbeltrang
er ny sognepræst i Hasle kirke
fra den 1. marts 2018.
Mød Morten ved indsættelsesgudstjenesten søndag den
11. marts kl. 10.00 og/eller til
frokosten i Sognehuset bagefter.
Vi håber, at rigtig mange vil
komme og byde Morten velkommen til sognet!

WWW.HASLEKIRKE.DK
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DU KAN FÅ GÆSTER FRA VORES VENSKABSKIRKE PÅ BESØG
BESØG FRA VENSKABSMENIGHEDEN I KYAITOKE
Vi er så heldige igen at få besøg fra vores venskabssogn i landsbyen Kyaitoke i Nordvesttanzania. Gæsterne er Mrs. Advela Mujuni Kamugisha og Mr. Josiah Mwemezi Karwihula. De skal
være med til Internationale Kirkedage, i gudstjenester og aktiviteter i Hasle og få et indtryk af
kirken, sognet, Aarhus og Danmark. Vi glæder os til at møde dem og høre nyt fra Kyaitoke og
livet der.

VÆRTSFAMILIER
Vi har brug for værtsfamilier for gæsterne i perioden 30. maj til 11. juni. Så har du/I lyst til at
have besøg og få mulighed for at komme lidt nærmere på vores afrikanske gæster, så er dette
chancen! De skal indkvarteres sammen og have hvert deres soveværelse. Det kan være et, to eller lere døgn pr. sted. Skriv eller ring til kirkekontoret og meld ind med hvilke datoer, I har lyst.

KOM MED TIL INTERNATIONALE KIRKEDAGE I AARHUS STIFT,
1. – 2. JUNI – ”SHARING FAITH”
For jerde gang a holdes Internationale Kirkedage i Aarhus Stift. Kirkedagene er et mødested
for alle de sogne i Aarhus Stift, der har etableret venskabsmenighedskontakter rundt omkring
i verden og deres venskabsmenigheder. Fra Hasle er der en gruppe, der deltager sammen med
vores gæster, og alle interesserede er velkomne til at være med til det fulde program eller dele
af det.
Se mere på www.haslekirke.dk

KIRKELIGE HANDLINGER
DÅB

BEGRAVELSER & BISÆTTELSER

01.10. Christian Thor Andersen
22.10. Neliya Meliya
Skovgaard Meilgaard
22.10. Saga Hadsund Brodde
29.10. Max Bell Lybecker
12.11. Freyja Leonora Rømer Trige

19.11. Elisabeth Baggesgaard
19.11. Vigga Kamp Birk
03.12. Willie Optimus
Hygum Mølbach
10.12. Mille Kofoed Gregersen

13.10.
17.10.
07.11.
14.11.
30.11.
01.12.
21.12.

Christian Vilhelm Pedersen
Karen Brandt Leth
Per Nielsen
Inger Hansted Jensen
Ulla Margrethe Christensen
Susanne Harritz
Lilly Norma Kristensen

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

SOGNEPRÆST
Morten Skrubbeltrang
Præstevangsvej 50, 8210 Aarhus V
Tlf.: 30 66 20 50
ms@haslekirke.dk
Træffes efter aftale
Fridag: Mandag

KIRKEKONTOR
Viborgvej 158, 8210 Aarhus V, Tlf. 8615 5853.
E-mails: kontor@haslekirke.dk og hasle.sognaarhus@km.dk

Kirkekoordinator: Nana Hansen

•
•

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

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

KIRKEGÅRDSLEDER
Anders Christensen
Tlf. 8626 2120
graver@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.

HASLE SOGNS
KIRKEBLAD

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

Deadline for stof til næste nummer: 1. maj 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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FORANKRINGSPARAT
Jeg kører alene en mørk aften. Måske ude på landet et sted ad
små bugtede veje gennem landskab jeg ikke kender. Eller jeg sidder i et aftentog som en anonym togrejsende, mens toget kører
igennem en lille lække. Udenfor passerer husene forbi. Små og
store hjem med lys i vinduerne og mere eller mindre velplejede
haver omkring. Måske får jeg lige et hurtigt glimt at livet, der leves der. En vase i vindueskarmen som nogen – måske kvinden i
huset? – engang nøje har udvalgt sig og købt. Eller måske var den
en gave eller et arvestykke, som nogen for mange år tilbage nøje
udvalgte og glædede sig over. Blomster i vasen som nogen – måske manden i huset – har købt? Et trykimprægneret gyngestativ
på græsplænen som blev hentet hjem og gravet ned en dag i april.
Hvor helt almindelig leg udspillede sig mens børn voksede, og
nye verdener åbnede sig med kamp og glæde i.
For nogle helt speci ikke mennesker er det sted i virkeligheden
verdens centrum. Og jeg glider bare forbi. Som en, der betragter
det udefra. En, der er på vej fra punkt A til B. Da kan jeg blive grebet af den der tanke om, hvor tilfældigt livet på denne skøre kugle
af en jord kan virke. Med en blandet følelse af vemod og undren.
Jeg tror ikke, det er tilfældigt, at følelsen dukker op i en situation, hvor man er på vej. Og jeg tør slet ikke tænke på, hvordan det
må føles for den lygtning, der er på vej gennem totalt fremmed
land i månedsvis? Oplevelsen er stærkest, når jeg er på vej mod et
sted, jeg ikke kender og er usikker på vejen. Det hjælper ikke på
det, at min stedsans er elendig, og usikkerheden om hvor jeg er,
hvornår jeg skal dreje fra, og om jeg overhovedet kan inde frem,
med god grund lurer i tankerne. Som det skete en gang, jeg skulle holde et foredrag i en lille by et sted i Nordjylland. Og fór vild.
Jeg har accepteret, at jeg ikke stod først i køen, dengang der blev
delt stedsans ud, så derfor har jeg én gang for alle besluttet, at jeg
lige så godt kan spørge om vej først som sidst. Men i sagens natur
var der bare ikke en sjæl at spørge på vejene, der hvor jeg var! Så
jeg stoppede og bankede på døren til et hus med lys bag vinduerne. Jeg kom ind i et hyggeligt og helt almindeligt hus ude på landet og blev mødte af lys og varme og venlige mennesker. Og snart
var jeg på vej igen.

Det er mange år siden, men oplevelsen sidder dybt i kroppen. Jeg husker endda spisebordets form og
væggenes farve i køkkenet. Fra at
have tåget rundt ude i mørket, trådte jeg ind i et ualmindeligt almindeligt hyggeligt hjem ved spisetid. Og
fandt varme og ro og mening i form
af hjælp til at læse vejkortet.

Berit Schelde Christensen

”Forandringsparathed” har længe har været en vigtig egenskab i
samfundet og på arbejdsmarkedet ikke mindst. Men vores menneskenatur ændrer sig ikke med samme fart som markedsmekanismerne. Så langt fra. Vi har stadig det dybe menneskelige behov
for at være forankrede hos andre mennesker og i fortællinger og
sammenhænge, der giver tryghed og mening. Derfor bygger vi
huse og hjem og køber vaser og gyngestativer som liv gror omkring. Derfor kan vi blive ængstelige i mørket og ensomheden. Og
fornemme uroen når der åbnes døre i sindet ind til eksistensens
dybe spørgsmål. Det er ikke nogen skam at være forankringsparat.

Vi har stadig det dybe
menneskelige behov for at være
forankrede hos andre mennesker
og i fortællinger og sammenhænge,
der giver tryghed og mening.
Vi nærmer os påsken. Det er den højtid, der er ankerpunktet for
den kristne tro. Og selv om det kan være et kors for tanken, så fejrer vi, at der gror mening ud af en tom grav! En mening, som vi
kan forankre vores liv i. Bygge og skabe og dyrke og præge det liv
og den utrolige verden med kamp og glæde i, som er blevet vores.
Med taknemmelighed og på et vildt håb om, at der er lys og varme også i det mest uigennemtrængelige mørke. Og liv på den anden side af vores død.

PS: Samtalesalon om forankring
– se side 4.

VI SPISER SAMMEN SKÆRTORSDAG
Torsdag den 29. marts kl. 18.00 serverer vi lam og god vin i Sognehuset.
Vi spiser sammen, inden der er gudstjeneste i kirken kl. 19.30.
Alle er velkomne til at spise med, også selv om man ikke går med i kirke bagefter. Prisen er 30 kr.
Tilmelding til kirkekontoret, tlf.: 8615 5853 / e-mail: kontor@haslekirke.dk senest tirsdag den 27. marts.
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HASLE ER DET
STED, HVOR JEG
ALLERHELST VIL
VÆRE PRÆST
Af Morten Skrubbeltrang
”Hasle kirke er det sted, hvor jeg allerhelst vil være præst”. Sådan
har jeg sagt til alle dem, der har spurgt mig, om jeg glæder mig til
at blive sognepræst. Og ja, jeg glæder mig, og ser frem til at blive
en del af Hasle kirke – igen.
Mit navn er Morten Skrubbeltrang, jeg er 40 år gammel og jeres
nye sognepræst. Da jeg blev ordineret som præst for godt otte år
siden var det primært i forbindelse med min daværende ansættelse som præst i FDF (Frivilligt Drenge- og Pigeforbund), - men
jeg blev også ordineret til en lille tilknytning til Hasle kirke. Og
det nød jeg! Derfor har jeg også lige siden tænkt, at Hasle kirke
kunne være et godt sted at være præst, og jeg er utrolig glad for,
at det nu er det, der venter. Jeg er gift med Priya, der er uddannet lærer og kandidat i pædagogisk iloso i, og vi har to børn på
knap fem og godt et år. Vi glæder os alle til at rykke ind på Præstevangsvej og blive en del af hverdagen i lokalområdet.
Siden jeg var i Hasle sidst, har vi boet i København, hvor jeg har
været generalsekretær i Kirkefondet i tre år og generalsekretær i
FDF i knap fem år. Det har været nogle spændende år med arbejde i kirkelige organisationer, hvor jeg har haft mulighed for at blive inspireret og klogere på frivillige, på folkekirken og mulighederne for udvikling, børn og unge, ledelse og meget andet.

Men jeg ser frem til at blive en del af en lokal sognekirke, hvor det
handler om at skabe en relevant og vedkommende kirke i hverdagen. Jeg tror på, at Hasle kirke har så meget at byde lokalområdet – både til dem, der kender kirken i forvejen og dem, der ikke
har nogen idé om, at der heroppe på bakken kan foregå noget,
der er relevant i netop deres liv. Så jeg glæder mig til at møde jer
alle rundt omkring i Hasle i og uden for kirken.

INDSÆTTELSESGUDSTJENESTE OG FROKOST
Søndag den 11. marts kl. 10.00 bliver Morten indsat som ny
sognepræst i Hasle kirke. Alle er meget velkomne – både i kirken
og i Sognehuset bagefter, hvor vi spiser frokost sammen. Vi håber,
at rigtig mange vil komme og byde Morten velkommen til sognet!
Tilmelding er ikke nødvendigt.

INDSAMLING SAMME DAG
Søndag den 11. marts – landsindsamling til Folkekirkens Nødhjælp. Få en rute i Sognehuset på dagen eller tilmeld dig via kirkekontoret eller nødhjælp.dk

SAMTALESALON
En samtalesalon er et samlingspunkt for folk, der gerne vil snakke med hinanden på en ny måde.
Over en kop kaffe, et glas vin og med lys og duge på bordene, er her en mulighed for at forlade
de sociale medier og venneboblen et par timer og møde andre mennesker ansigt til ansigt.
Samtalesaloner har den spørgende, nysgerrige, undrende og fremfor alt åbne samtale mellem
almindelig mennesker i centrum. Der er ingen dagsorden ud over det overordnede emne og en
samtalemenu, der blot sikrer, at deltagerne kommer til at tale med forskellige andre deltagere
i løbet af aftenen.
Onsdag den 4. april kl. 19.30: Temaet er forankring
Onsdag den 2. maj kl. 19.30: Temaet er valg
Værter er Berit Schelde Christensen og teolog
og tidligere sognepræst Christina Kousholt.
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Hasle kirke inviterer til foredrag, undervisning og teater om det særlige rum på tidens kant, som vi træder ind
i før, i og efter døden. Inviteret er professionelle og frivillige - og ganske almindeligt dødelige. Der kræves kun
tilmelding til SIDSTEHJÆLP, men tilmelder man sig alle tre, indbydes man til et let traktement tre kvarter før
tid. Idéen er at forblive i samtalen med hinanden hen over alle tre arrangementer.

TILMELDING
På telefon: 86 15 58 53 eller på hjemmesiden:
https://www.haslekirke.dk/om-tro-og-livsmod/det-udvidede-rum-paa-tidens-kant.

FOREDRAG:
TAL OM DØDEN / TIRSDAG DEN 20. MARTS KL. 19.00.
Radioværten og forfatteren Esben Kjær har sammen med præsten Lotte Blicher Mørk sat sig for at hjælpe os med at blive bedre til at tale om
og leve med sorg.
I et kraftfuldt og tankevækkende foredrag ankommer en præst og en efterladt til døden fra hver deres side – og ender med at inde helt nye
ting på en anderledes rejse gennem det, alle frygter, men ingen undgår.
Bøger: Esben Kjær ”Min usynlige søn”, Lotte Blicher Mørk ”På en måde skal vi dø”.

UNDERVISNING:
SIDSTEHJÆLP / TIRSDAG DEN 10. APRIL KL. 16 - 20.
V/ instruktørerne Helle Thorsted og Marita Rask.
Foreningen for Palliativ Indsats tilbyder kurset Sidstehjælp, der giver viden om døden og palliativ pleje.
På kurset beskrives, hvad der sker, når et menneske er døende og de processer, der er forbundet hertil. Herunder omtales aspekter som
fysiske forhold, psykologiske processer, sociale og juridiske problemstillinger, samt eksistentielle og religiøse temaer. Kursets formål er at
gøre deltagerne bedre i stand til at forholde sig til døden og problemstillinger i et dødsforløb.

TEATER:
VÅGEKONEN / TIRSDAG DEN 24. APRIL KL. 19.00.
Et teaterstykke af fortæller Ellen Dahl Bang med akkompagnement af Trine Opsahl på keltisk harpe.
Vågekonen er en tragikomisk fortælling om døden og livet oplevet gennem Erika, der mod sin vilje bliver sat til at passe de døende. Og om
alle de sære, stærke og provokerende øjeblikke hun gennemlever med døden ved sin side. Teaterstykket følges op af en samtale mellem
fortælleren Ellen Dahl Bang, hospicemedarbejder Trine Opsahl og Steen Bonde, præst i enhed for lindrende indsats (Det Palliative Team)
– samt alle os.
Hent folder med uddybende info i Sognehuset eller fra hjemmesiden. Det er gratis at deltage.
Velkommen til tre dage med spændende udfordringer og lærdom.

BRORSON – HANS TID, BY OG SKRIFTER
SØNDAGSFOREDRAG DEN 6. MAJ KL. 14.30 I HASLE SOGNEHUS
Brorson boede i den lille by Ribe med 1300 indbyggere. Her begravede han sine børn og sin første kone, giftede sig og avancerede. Her
virkede han som biskop, og her skrev han mange af sine mest elskede salmer som ”Her vil ties”. I foredraget fortæller Torben Bramming
om Brorson og belyser forholdet mellem pietisme og oplysningstænkning. Foredraget tegner et billede af pietismen og oplysningen, der
kom til at betyde så meget for kirke og samfund i Danmark i mange generationer.

VI LAVER OGSÅ EN HELDAGSTUR TIL RIBE
Det er torsdag den 24. maj – hør nærmere på kirkekontoret.
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EFTERMIDDAGE I SOGNEHUSET
TIRSDAG DEN 6. MARTS KL. 14.30
Fra pilgrim i Nidarosdomen til pilgrim i Hasle
Sognepræst Berit Schelde Christensen har været pilgrimspræst
i Norge, før hun kom til Hasle. Kom og hør hende fortælle om at
leve som pilgrim.

TIRSDAG DEN 3. APRIL KL. 14.30
Indien tur/retur
Sognepræst Morten Skrubbeltrang er gift med en inder og har
boet i landet. Hør hans fortælling om mødet med de mange religioner i Indien, og om hvordan danske missionærer for mere end
300 år siden bragte den lutherske kirke til Indien. En forbindelse mellem Danmark og Indien, der stadig holdes i live og mærkes.

TIRSDAG DEN 1. MAJ KL. 14.30
At være præst på Psykiatrisk Hospital
Carsten Clemmensen holder gudstjeneste og fortæller om sit første år på hospitalet. Citat fra Carsten og Kierkegaard: ”Det menneske indes ikke, om hvem det kan siges, at det er helt rask”.

maniske forelskelsestrip i 1841; det år, han blev gift med pianistinden Clara. Her skal vi høre Mira Kvartetten sammen med
Hasles huspianist, Lene Buch Rasmussen, i dette hovedværk indenfor kammermusikken. På programmet er også strygerkvartetter af Smetana og Haydn. Pressen skrev: ”Mira Kvartetten besidder tilsammen en sublim fornemmelse for at skabe netop den
ensembleklang, som får musikken til at røre og bevæge i hvert
eneste sekund”. Fri entré.

KONCERTER I SOGNEHUSET
KAMMERMUSIK AF GRIEG OG BRAHMS M.FL.
Fredag den 9. marts kl. 19.30
Det er en ære at kunne præsentere pianisten John Damgaard ved
Hasle Sognehus’ nye lygel. John Damgaard hører til blandt sin
generations største danske pianister med en lang og spændende
karriere bag sig. Han er født i 1941, og 16 år gammel rejste han til
New York for at studere. Siden har han bl.a. været professor ved
Det Jyske Musikkonservatorium. Han har gennem årene givet talrige koncerter i ud- og indland. Ved koncerten i Hasle spiller han
sammen med sin datter Benedikte, som er violinist, og på programmet er Griegs sonate i c-mol, Brahms’ d-mol sonate og blandede soloklaverstykker. Fri entré.

”NATTEN ER SÅ STILLE” – SANGE AF WEYSE

MIRA KVARTETTEN
Søndag den 15. april kl. 19.30
”Hvis der fandtes en skala, der kunne måle forelskelse, ville Schumanns Klaverkvintet sprænge den til atomer” (Helge Baun Sørensen, DR P2). Kvintetten er skrevet på Schumanns nærmest

Tirsdag den 29. maj kl. 19.30
Mads Bærentzen har i lere år været en af de mest efterspurgte danske jazzpianister. Han er denne aften på besøg med sit solo-repertoire, der tager udgangspunkt i CD’en ”Natten er så stille” med fortolkninger af en række sange skrevet af den danske
komponist C. E. F. Weyse (”Altid frejdig, når du går”, ”Nu titte til
hinanden”, ”Den signede dag” osv.). ”Jeg håber med denne musik
at kunne bygge bro mellem den vidunderlige danske sangskat og
det moderne jazzmusikalske og improviserede univers, der har
sit udspring i såvel den amerikanske som den skandinaviske tradition”, udtaler Mads. Fri entré.

BØRN, UNGE OG FAMILIER
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MINIKONFIRMANDER
– FOR ALLE BØRN I 3. KLASSE
Til minkon irmand spiser vi, synger, går på opdagelse i kirken og
kirketårnet, hører bibelhistorier, leger lege, tegner, maler, hamrer og banker og laver skuespil, beder fadervor, og nogle gange
hjælper vi med at lave gudstjeneste. Næste hold starter onsdag
den 21. marts. Tilmelding via kirkekontoret eller hjemmesiden.

BABYSALMESANG
Nyt hold fra onsdag den 18. april – se mere på hjemmesiden.

MUSIKALSK LEGESTUE
Hver fredag kl. 10.00 i Trivselshuset,
Hasle Centervej 159, Aarhus V
– læs mere på hjemmesiden.

BØRNEKIRKE UNDER GUDSTJENESTERNE
Den 1. og 3. søndag i hver måned. Alle børn er velkomne – også
børn, som fx er gæster ved en barnedåb.

BØRNEGUDSTJENESTE OG FÆLLESSPISNING
Den sidste onsdag i hver måned (dog ikke i ferierne) er der en
kort gudstjeneste i kirken, som er målrettet de mindre børn – og
deres voksne. Bagefter går vi ned i Sognehuset og får aftensmad.
Det koster 20 kr. for voksne og er gratis for børn. Det er ik
ikke nødvendigt at tilmelde sig.
De næste gange er:
Onsdag den 21. marts kl. 17.00
Onsdag den 25. april kl. 17.00
Onsdag den 30. maj kl. 17.00

TEN SING SHOW
Lørdag den 21. april kl. 19.00 i Sognehuset.
Info følger på hjemmesiden – men sæt kryds i kalenderen allerede nu!

STUDENTERMIDDAGE
Find datoer og menu på hjemmesiden.

B & U-ORGANISATIONER
FDF Hasle-Åbyhøj – mødes tirsdage
Åbyhøjvej 4, Aarhus V
fdfaarhus4.dk

VI SØGER EN FRIVILLIG
Verdens hyggeligste frivilligjob! Vi søger en fast frivillig til Musikalsk Legestue hver fredag kl. 9.45 - 12. Ønskede kvali ikationer
er først og fremmest lyst til samvær med småbørn og småbørnsforældre. Hvis du vil høre mere så kontakt Bente Larsen, der er
ansvarlig for legestuen på bente@haslekirke.dk Legestuen afholdes i samarbejde med Trivselshuset.

De grønne pigespejdere – mødes onsdage
Degnebakken 1, Aarhus V
pigespejder.dk/hasle-moellevang
Ten Sing Hasle – mødes torsdage
Hasle Sognehus (Annekset) Viborgvej 158, Aarhus V
gellerup.kfum-kfuk.dk/aktiviteter/tensing/

WWW.HASLEKIRKE.DK

GUDSTJENESTER
MARTS
Søndag den 4.
3. søndag i fasten

Søndag den 11.
Midfaste søndag

Søndag den 18.
Mariæ bebudelsesdag

Onsdag den 21.

Søndag den 25.
Palmesøndag

Torsdag den 29.
Skærtorsdag

Fredag den 30.
Langfredag

Joh. 8,42-51: Jeg siger sandheden
Kl. 10.00: Studenterpræst Loa Mortensen
Indsættelsesgudstjeneste – se side 4
Joh. 6, 24-37: Himmelbrød
Kl. 10.00: Morten Skrubbeltrang
Luk. 1,46-55: Marias lovsang
Kl. 10.00: Berit Schelde Christensen

Mandag den 21. maj, 2. pinsedag, er der friluftsgudstjeneste kl. 11.00
i Botanisk Have. Det er en gudstjeneste under åben himmel for hele Aarhus
Vest! 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.

Børnegudstjeneste og fællesspisning
Wauw!
Kl. 17.00: Berit Schelde Christensen

Søndag den 20.

Joh. 12,1-16: Den kostbare salve
Kl. 10.00: Morten Skrubbeltrang
Joh. 13,1-15: Fællesskab
Kl. 18.00: Skærtorsdagsmiddag
i sognegården – se side 3
Kl. 19.30: Berit Schelde Christensen

Påskedag

Mandag den 2.
2. påskedag

Søndag den 8.
1. søndag efter påske

Søndag den 15.
2. søndag efter påske

Søndag den 22.
3. søndag efter påske

Onsdag den 25.

Fredag den 27.
Bededag

Søndag den 27.
Trinitatis søndag

Onsdag den 30.

Joh. 14,15-21: Jeg kommer til jer
Kl. 10.00: Berit Schelde Christensen
Kl. 11.00: Friluftsgudstjeneste
i Botanisk Have
Matt. 28,16-20: Rejs ud!
Kl. 10.00: Morten Skrubbeltrang
Børnegudstjeneste og fællesspisning
Gå!
Kl. 17.00: Berit Schelde Christensen

JUNI
Matt. 28,1-8: Stået op fra de døde
Kl. 10.00: Berit Schelde Christensen

Søndag den 3.

Joh. 20,1-18: Tegn til tro
Kl. 10.00: Morten Skrubbeltrang

Søndag den 10.

Joh. 21,15-19: Brugbar
Kl. 10.00: Berit Schelde Christensen
Joh. 10,22-30: Det som er større
Kl. 10.00: Morten Skrubbeltrang
Joh. 14,1-11: Vejen, sandheden og livet
Kl. 10.00: Berit Schelde Christensen
Børnegudstjeneste og fællesspisning
Shhh!
Kl. 17.00: Morten Skrubbeltrang
Kl. 11.00: Kon irmation
Ellekærskolen og Hasle skole

Lørdag den 28.

10.30: Kon irmation
Gammelgårdsskolen

Søndag den 29.

Joh.: 8,28-36: I skal blive frie
Kl. 10.00: Morten Skrubbeltrang

4. søndag efter påske

Mandag den 21.
2. pinsedag

Passionsgudstjeneste
Kl. 10.00: Morten Skrubbeltrang

APRIL
Søndag den 1.

Pinsedag

1. søndag efter Trinitatis

2. søndag efter Trinitatis

Luk. 12,13-21: I skal ikke være grådige
Kl. 10.00: Berit Schelde Christensen
Besøg fra venskabsmenigheden i Kyaitoke
– se side 2
Luk. 14,25-35: At give a kald
Kl. 10.00: Morten Skrubbeltrang

HASLE LOKALCENTER
Tirsdag den 27. marts
Kl. 14.30: Morten Skrubbeltrang
Tirsdag den 24. spril
Kl. 14.30: Berit Schelde Christensen
Tirsdag den 29. maj
Kl. 14.30: Hospitalspræst Steen Bonde
og diakon Ele Bonde
Gudstjenesterne på Hasle Lokalcenter er for alle i Hasle.
Der er let adgang for gangbesværede. Taxi kan bestilles
på kirkekontoret, tlf.: 8615 5853

MAJ
Søndag den 6.
5. søndag efter påske

Torsdag den 10.
Kr. Himmelfartsdag

Søndag den 13.
6. søndag efter påske

Joh. 17,1-11: Afskedsbøn
Kl. 10.00: Morten Skrubbeltrang
Luk. 24,46-53: Overalt
Kl. 10:00: Berit Schelde Christensen
Joh. 17,20-26: De skal se min herlighed
Kl. 10.00: Morten Skrubbeltrang

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.

