HASLE KIRKE
NR. 2 JUNI – AUGUST 2018

WWW.HASLEKIRKE.DK

02 Farvel til Anders og Lene

03 Ny forskning viser...

06 Folkekirkens familiestøtte

07 Sommeraktiviteter

04 Kunst og konfirmationsord
08 Gudstjenester

SOMMERFEST
FREDAG DEN 15. JUNI KL. 16.00 - 20.30
Hasle kirkes Sognehus
Viborgvej 158, Aarhus V

PROGRAM

Nyt

i år
Den store bagedyst!
Vær med i
konkurrencen
om at lave årets
kage!

Meld dig til
og bag kagen
hjemmefra.
Tilmelding til Birthe Vesterager på
3024 6264 eller bj-vesterager@stofanet.dk
senest fredag den 8. juni.

16.00

Velkomst og sang

16.15

Vinderne af ”Den store
bagedyst” kåres.
Kaffe/the, saft og kage.
Ten Sing danseshow

16.30

Bålaktiviteter og ansigtsmaling

17.00

Fælles leg

17.30

Underholdning for børn
v/ bugtaler Hans Jørn Østerby

18.30

Lækker salat og mad fra grillen

19.30

Canterinokoret synger

20.00

Aftensang i kirken

Sodavand, fadøl og vin
kan købes.
Mad fra grillen koster
kr. 40.
Børn (under 12 år)
spiser gratis.
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TAK FOR EN GOD TID

FARVEL TIL ANDERS

I de sidste ca. 10 måneder har jeg haft orlov fra
kirketjenerjobbet i Hasle
kirke for at prøve kræfter
med at undervise i skulptur på Aarhus Kunstakademis 4-årige uddannelse. Det har været sjovt at
undervise i det fag, jeg er
uddannet i, og da jeg nu
er blevet tilbud en fast stilling der som underviser fra
august, betyder det, at jeg forlader Hasle kirke pr. 31. juli.
Men I vil stadig se mig fra tid til anden, da jeg efter mange gode år i Hasle fortsætter lidt som vikar for de nye kirketjenere.
Lene Desmentik

Anders Christensen har i 12 år
været kirkegårdsleder med ansvar for bl.a. Hasle kirkegård. Nu
har han valgt at tage springet til
det nordjyske og er blevet administrativ leder af Skive Kirkegårde. Vi har derfor sagt farvel til
ham i Hasle, og herfra skal lyde
en stor tak for indsatsen gennem årene, for hjælpsomhed og god pasning og pleje af kirkegården. Anders har i
tidens løb fulgt med i og bidraget til menighedsrådets løbende overvejelser om renovering og nytænkning af kirkegården og således været en del af den proces, som nu
bliver sat i gang. Det vil vi også gerne sige tak for! Vi ønsker dig alt godt fremover!
Hasle Menighedsråd

KIRKELIGE HANDLINGER
DÅB
14.01.
14.01.
21.01.
28.01.
28.01.

BEGRAVELSER & BISÆTTELSER
Oskar Therkildsen Horn Rindom
Sigrid Emilie Busck Kjeldsen
Thobias Marco Schlüssel
Andreas Kaalund Bruun
Otto Storm Olin

11.02.
04.03.
04.03.
18.03.

Alfred Astrup Winde
Emma Goodlad Rasmussen
Karen Herlev Vrist
Linus Anker Haahr Frederiksen

05.01.
05.01.
10.01.
19.01.
03.02.
03.02.
15.02.
22.02.
27.03.

Lars Gormsen
Mary Pedersen
Erik Julius Nielsen
Svend Erik Jakobsen
Erling Graff Andersen
Ivan Benjaminsen
Gurli Kaustrup Pedersen
Tage Nielsen
Aage Jensen Boie

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

MENIGHEDSRÅDETS FORMAND
Niels Minamizawa Mathiesen
mathiesen@fdf.dk

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

Åbningstid: Man., ons., tors. og fre. kl. 10-12. Tirsdag kl. 11-17.

HASLE SOGNS
KIRKEBLAD

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

Deadline for stof til næste nummer: 1. august 2018
Udkommer 4 gange årligt

•

•

GRAVER
Tlf.: 8626 2120
graver@haslekirke.dk

Redaktionsudvalg: Ele Bonde og Nana Hansen

Graﬁsk produktion: WERKs Graﬁske Hus a|s, Aarhus
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NY FORSKNING VISER…
– OM FORSKELLIGHED
OG FÆLLESSKAB
For nogle uger siden var der endnu engang en overskrift i avisen,
der startede med “Ny forskning viser…”. Jeg synes, det er ret ofte,
at “ny forskning viser” et eller andet mere eller mindre brugbart,
men denne gang handlede forskningen om behovet for Gud. Og
så var nysgerrigheden vakt. For et amerikansk studie har vist, at
jo større hjælp staten yder, jo mindre behov er der for Gud, og at
en stærk velfærdsstat som den danske har antaget en guddommelig karakter og overtaget troens funktion. Så er det jo på plads
– altså ifølge forskningen.
Jeg er nu ikke helt overbevist. Faktisk tværtimod. For i virkeligheden har velfærdsstaten ikke nogen særlig stor betydning for
min tro eller ikke tro på Gud. Der ville kun være en sammenhæng mellem en stærk stat, der hjælper mennesker med behov
for hjælp og troen på Gud, hvis jeg troede på, at Gud sådan helt
konkret og fysisk, hver gang der måtte opstå et behov, greb ind
og sikrede tag over hovedet, helbredelse af sygdomme, pasning
af børn, mad og lignende. Og det er ikke lige den form for tro på
Gud, jeg har.
Så faktisk forholder det sig sådan, at det i højere grad er min tro,
der har betydning for velfærdsstaten. I Johannesevangeliet får vi
fx at vide, at Jesus beder Gud om, at vi mennesker må være ét
med Gud. At være ét er det modsatte af at være ene, for at være ét
er at være i fællesskab. Der indes mange former for fællesskaber,
og oftest er det et positivt ord, der har en varm og venlig stemning over sig. Et fællesskab er et trygt sted, hvor mennesker ikke
er fremmede over for hinanden, hvor vi kan stole på hinanden og
tro på, at vi hjælper hinanden, hvis vi snubler. Et sådan fællesskab
er velfærdsstaten også. Et trygt sted, hvor vi hjælper hinanden,
hvis vi har brug for det.
Men er det nu også sådan, det store fællesskab stadig er? Er det
sådan, vi stadig kan forstå fællesskabet som fx velfærdsstaten?
Der er en tendens i tiden til, at fællesskabet viger fra dets løfter
og det, som vi troede, det var. Det er som om, at vi i højere grad taler om skatteborgere end om medborgere i dag, og det har betydning for menneskesynet og rummeligheden i fællesskabet. For
nu kan samfundet – det store fællesskab – for mange give mere
usikkerhed og utryghed end det modsatte.

Nu handler det om "noget for noMorten Skrubbeltrang
get" og næstekærligheden er trådt
i baggrunden. “Gør det selv” handler ikke kun om håndværk, men om livsværk. Du skal kunne selv,
du skal klare dig selv, og hvis ikke du kan det, så må du lytte derhen, hvor de ubrugelige forbrugere bor – stedet for mennesker,
der ikke er nogen økonomisk eller politisk nytte af. Den nyligt afdøde sociolog Zygmunt Bauman viste i sit arbejde, at fællesskab
i dag ikke er inkluderende over for de svage, anderledes og fremmede, men at fællesskab betyder ensartethed. Vi foretrækker at
være ét med dem, som ligner os selv og ønsker fraværet af vores
næste, hvis vedkommende er anderledes. Fællesskabet de ineres
med mure, isolation og adskillelse. Fællesskabet bliver et beskyttelsesrum mod de anderledes andre.

Det er som om, at vi i højere grad
taler om skatteborgere end om
medborgere i dag, og det har
betydning for menneskesynet
og rummeligheden i fællesskabet
Men fællesskabet må aldrig blive til et ekskluderende beskyttelsesrum. At blive ét handler om forskelligheden og om at give
plads til den. Evangeliet handler altid om forskelle, og det handler om, at der netop er plads til forskellene uden frygt, aggressivitet eller vold. Faderen og Sønnen er ét. Gud og Kristus er ét, og
deres indbyrdes kærlighedsforhold gennemtrænger alle grænser og barrierer. Det skal vi leve efter. Vi skal skabe et fællesskab,
hvor vi er ét, dvs. at vi alle regnes for ligeværdige trods forskelle. Hvor vi ikke udskammer nogen, uanset hvad de kan eller ikke
kan bidrage med. Hvor vi giver plads til andre end dem, der tænker ligesom vi og ikke forbyder alt, hvad der i vores øjne er anderledes. Og når vi gør det, så kan vi forestille os et studium, der
ender ud med at sige, at “Ny forskning viser, at velfærdsstaten er
a hængig af Gud!”.
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Agnes, Johanna og Patience

KUNST OG KONFIRMATIONSORD
Af Berit Schelde Christensen
Hvordan får kon irmander en god forståelse af deres kon irmationsord, så de også kan huske det og bruge det i årene fremover? I
år brugte kon irmanderne en temadag på at fordybe sig i det konirmationsord, de hver især havde valgt. Vi er så heldige, at vores
kirketjener, Dace Eglite, også er kunstner, og hun var med til at
guide og inspirere kon irmanderne i processen. Ved dagens ende
var ordene omsat til de lotteste kunstværker gennem arbejdet
med symboler, farver og materialer.
Agnes Grønne Laursen, Patience Mensah Philips og Johanna Gubi
Axelsen er tre af årets kon irmander fra Hasle kirke. Jeg spurgte
dem, hvilke overvejelser de gjorde sig, da de valgte deres kon irmationsord. Og hvilken betydning det har for dem?
Johanna siger: ”Jeg valgte et ord, der passede til mig, og som jeg
kan relatere til. I begyndelsen var det lidt svært, og jeg skulle lige
tænke. Men så kom jeg i gang.”

Patience valgte sit ord var, fordi det giver tryghed. ”Det er trygt at
vide, at Gud vil være med, hvad der end sker. Også selv om man
nogen gange kan blive i tvivl.”
Agnes mærker også, at et kon irmationsord kan gøre noget ved
den måde, man tænker eller føler på: ”Det betyder noget, at det er
noget, man selv har valgt og gerne vil huske. For mig er mit konirmationsord en forbindelse til kristendommen og samtidig et
ord, der er helt mit eget. Mit ord gør mig glad, – for det er rart at
føle, at man tilhører lyset.”

Et konϔirmationsord er et vers eller sætning fra
Bibelen. Nogle steder vælger konϔirmanderne selv
deres bibelord. Andre steder vælger præsten et ord til den
enkelte konϔirmand. De mest populære konϔirmationsord
handler dels om troens indhold, dels om troens liv og forholdet til andre.
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Agnes:
I er jo alle lysets børn (1. Thess. 5,5)
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Johanna:
Jesus siger: ”Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig,
skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste”
(Joh. 6,35)

Patience:
Jesus siger: ”Se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende” (Matt. 28,18-19)
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KAN VI VIRKELIG FÅ HJÆLP
AF FOLKEKIRKEN TIL DET?
Af Lise Møller Nissen, koordinator, Folkekirkens Familiestøtte
Sådan spørger et forældrepar, da jeg
har sat mig til rette i deres sofa. Rundt
om sofabordet stavrer en lille pige på
1 år, mens hendes storebrødre leger i
værelset ved siden af.

VI SYNES, DET ER PINLIGT
Siger forældrene tøvende og ved ikke helt, hvor de skal kigge hen.
Tænk at vi ikke kan inde ud af en helt almindelig ting som at
strukturere vores hverdag. Jeg roser dem. Tænk at de faktisk tør
række hånden ud og bede om hjælp, det er der bestemt ikke alle,
der har modet til at gøre. Forældrene slapper lidt mere af. Skuld-

rene sænker sig endnu mere, da jeg fortæller dem, at lere forældre med samme udfordring får hjælp af Folkekirkens Familiestøtte, og at det er et helt almindeligt problem hos børnefamilier.

ALLE FORÆLDRE BURDE KENDE
TIL FOLKEKIRKENS FAMILIESTØTTE
Sådan siger forældrene, da jeg 4 måneder senere igen sidder i
sofaen. Stemningen er en helt anden end første gang. Forældrene er lettede, og de udviser et overskud. I sofaen sidder også den
frivillige forældreven, der har hjulpet dem med at nå deres mål
omkring at blive bedre til at planlægge deres hverdag, få aftaler skrevet i en fælles kalender, og få nogle gode rutiner omkring
hverdagsting som at hente børn, købe ind og lave mad.
Forældrene fortæller, at det har været en god proces, og at det
var rart at den frivillige kom og støttede dem i at holde fast i aftalerne. De havde nemlig selv tidligere prøvet at skabe disse rutiner uden resultat, fordi de gav for hurtigt op og ikke overholdt
aftalerne.

STØTTER FAMILIER I AT SKABE TRIVSEL
Børnene i den ovenstående familie nyder i høj grad, at forældrene har indarbejdet nogle gode rutiner i hverdagen. Der er mere
overskud til at lege og spille med børnene, ligesom forældrene
fortæller, at deres lunte i forhold til skæld ud er blevet meget længere, da de ikke længere er så pressede i hverdagen.

VIL DU HØRE
OM TILBUDDENE HOS

FOLKEKIRKENS
FAMILIESTØTTE?
Kontakt mig meget gerne
Lise Møller Nissen
Koordinator, Folkekirkens Familiestøtte
Mobil: 30 36 86 96
Mail: limn@km.dk
www.folkekirkensfamiliestotte.dk
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KIRKEFROKOST OG BESØG
FRA VENSKABSMENIGHEDEN I TANZANIA
Søndag den 10. juni kl. 10.00 i kirken og kl. 11.30
i Sognehuset
I juni får vi besøg af gæsterne Josiah Mwemezi Karwihula og Advela Mujuni fra Hasle sogns venskabsmenighed i landsbyen Kyaitoke i Tanzania. Der vil blive mulighed for at hilse på gæsterne
i forbindelse med gudstjenesten søndag den 10. juni kl. 10.00.
Bagefter er der kirkefrokost i Sognehuset, hvor vores gæster vil
fortælle nyt fra deres og menighedens liv i Tanzania.
Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig frokosten (som er
gratis).

SOMMERAKTIVITETER
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BABYSALMESANG
Nyt hold fra onsdag den 29. august kl. 10.00.
– Læs mere på hjemmesiden (haslekirke.dk).

SOMMERFEST!
Fredag den 15. juni kl. 16-20.30 – Se forsiden!
Tilmelding er ikke nødvendig – kun til "bagedysten".

SOMMER-SOGNECAFÉ
Tirsdag den 3. juli kl. 14.30 i Sognehuset
Vi mødes i sommervarmen til en hyggelig eftermiddag
med fællessang, en god fortælling og friske jordbær!

MUSIKALSK LEGESTUE
– ÅBEN HVER FREDAG HELE SOMMEREN
PÅ TUR MED KONGEN AF ROCK’ N’ ROLL,
ELVIS PRESLEY; SALMEDIGTEREN
JAKOB KNUDSEN SAMT GODE FOLK
FRA HASLE KIRKE

Hver fredag kl. 10.00 i Trivselshuset, Hasle Centervej 159,
Aarhus V – Læs mere på hjemmesiden (haslekirke.dk).

Tirsdag den 21. august kl. 9 – ca. 17
Kom i godt selskab og tag med, når vi tager på sogneud lugt til Mellerup og Randers.
Turen byder bl.a. på:
• Besøg Elvis’ hjem Memphis Mansion
– en kopi af Graceland – i Randers
• God frokost på "Café Jens Otto" i Randers
• Besøg i Mellerup Valgmenighed
• Foredrag om menigheden samt ikke mindst deres
første præst, salmedigteren Jakob Knudsen
(der bl.a. har skrevet “Se nu stiger solen”)
• Kaffebord på "Café Færgestedet" ved Mellerup
– og lot natur
Tilmelding senest tirsdag den 14. august til kirkekontoret
på tlf. 86 15 58 53 eller kontor@haslekirke.dk.
Der er plads til max 50 i bussen efter først-til-mølle-princippet. Turen koster kr. 200, som betales på dagen.

BØRNEGUDSTJENESTE OG FÆLLESSPISNING
Onsdag den 29. august kl. 17.00 i kirken
ved Morten Skrubbeltrang
Vi skal synge sange og salmer, tænde lys og høre historier. Børnene bliver inddraget i det omfang, de har lyst til det. Bagefter er
der familievenlig aftensmad i Sognehuset med godt til både børn
og voksne. Vi har to skønne frivillige, der bager og kokkererer, så
hele Sognehuset dufter herligt! Og der er god plads at lege på for
dem, der går først fra bordet.

GUDSTJENESTER
JUNI
Søndag den 3.
1. søndag efter trinitatis

Søndag den 10.
2. søndag efter trinitatis

Søndag den 17.
3. søndag efter trinitatis

Søndag den 24.
4. søndag efter trinitatis

Luk. 12, 13-21
Berit Schelde Christensen
Besøg fra venskabsmenigheden i Kyaitoke
– og kirkefrokost – se side 7
Luk. 14, 25-35
Morten Skrubbeltrang
Luk. 15, 11-32
Berit Schelde Christensen
Matt. 5, 43-48
Berit Schelde Christensen

5. søndag efter trinitatis

Søndag den 8.
6. søndag efter trinitatis

Søndag den 15.
7. søndag efter trinitatis

Søndag den 22.
8. søndag efter trinitatis

Søndag den 29.
9. søndag efter trinitatis

Matt. 16, 13-26
Berit Schelde Christensen
Matt. 19, 16-26
Berit Schelde Christensen
Matt. 10, 24-31
Berit Schelde Christensen

10. søndag efter trinitatis

Søndag den 12.
11. søndag efter trinitatis

Søndag den 19.
12. søndag efter trinitatis

Søndag den 26.
13. søndag efter trinitatis

Onsdag den 29.

Luk. 18, 1-8
Morten Skrubbeltrang

Matt. 11, 16-24
Morten Skrubbeltrang

14. søndag efter trinitatis

Søndag den 9.
15. søndag efter trinitatis

Tirsdag den 28. august
Kl. 14.30: Berit Schelde Christensen
Gudstjenesterne på Hasle Lokalcenter er for alle i Hasle.
Der er let adgang for gangbesværede. Taxi kan bestilles
på kirkekontoret, tlf.: 8615 5853

MEDITATION I KIRKEN
Tirsdag den 5. juni kl. 19.30
Tirsdag den 3. juli kl. 19.30
Tirsdag den 7. august kl. 19.30
Tirsdag den 4. september kl. 19.30
Aftenen begynder med en kort introduktion til meditation.
Derefter sidder vi i stilhed 2 x 20 minutter a brudt af en pause. Aftenen afsluttes med te og udveksling af erfaringer.

Luk. 7, 36-50
Morten Skrubbeltrang
Matt. 12, 31-42
Berit Schelde Christensen

KIRKEN ER ÅBEN

Matt. 20, 20-28
Morten Skrubbeltrang

Du kan komme forbi og tænde et lys og sidde i kirkerummet.
Kirken er sædvanligvis åbent mandag – fredag kl. 10–18.

Børnegudstjeneste
Kl. 17.00: Morten Skrubbeltrang

SEPTEMBER
Søndag den 2.

Tirsdag den 26. juni
Kl. 14.30: Berit Schelde Christensen

Matt. 7, 22-29
Morten Skrubbeltrang

AUGUST
Søndag den 5.

HASLE LOKALCENTER
Tirsdag den 31. juli
Kl. 14.30: Morten Skrubbeltrang

JULI
Søndag den 1.

WWW.HASLEKIRKE.DK

Joh. 5, 1-15
Berit Schelde Christensen
Velkomst til de nye kon irmander
Luk 10, 38-42
Berit Schelde Christensen

BRUG FOR EN SAMTALE?
Kontakt kirkens diakon eller præster.

