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GODDAG OG PÅ GENSYN
Vi skal i Hasle kirke sige goddag til både So ie Christine Fribert
Lyng og Simon Lyngholm Jakobsen.
Simon startede som kirketjener d. 1. juli 2018, så lere af jer har
sikkert fået hilst på ham. Simon a løser Lene Desmentik. Simon
er uddannet socialdiakon fra Diakonhøjskolen i Aarhus fra 2015.
Simon er oprindeligt fra Herning men lyttede til Aarhus i forbindelse med studierne.
So ie startede 1. august 2018 som kirkekoordinator. So ie er
cand.mag. i historie og im-og medievidenskab fra Københavns
Universitet. So ie bor i Silkeborg og har netop afsluttet sin barselsorlov.
I kan læse mere om dem begge på kirkens hjemmeside.
Vi glæder os til samarbejdet, og håber at I vil tage godt imod dem.
Når vi har sagt goddag, må vi nødvendigvis også sige farvel eller
på gensyn til nogle andre. Lene Desmentik har valgt nye veje og
er blevet ansat på Aarhus Kunstakademi. Lene vil fortsat komme
i kirken som kirketjenervikar. So ie a løser Nana Hansen på kontoret. Nana skal i praktik som socialrådgiver pr. 1. september og
vil derefter afslutte sin uddannelse som socialrådgiver. Nana vil
hjælpe os frem til jul 2018. Vi vil gerne benytte lejligheden til at
sige tak for jeres tid og engagement i Hasle kirke.

BESØG FRA TANZANIA
Den 30. maj – 11. juni havde vi et dejligt besøg fra vores venskabsmenighed i Kyaitoke Sogn i Tanzania. Gæsterne var Mrs. Advela
Mujuni Kamugisha og Mr. Josiah Mwemezi Karwihula, der på billedet ses lankeret af Ellen Bodil Madsen og Laila Oraha fra Hasle kirke. Det blev nogle givende og interessante dage med besøg
rundt i landet, deltagelse i Internationale Kirkedage, privat indkvartering rundt om i Hasle og ikke mindst nyheder fra Kyaitoke.
På hjemmesiden kan du læse mere om vores venskabsmenighed.

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

På vegne af menighedsrådet,
Tina Stefansson, personalekontaktperson.

De grønne spejdere – mødes onsdage
Degnebakken 1, Aarhus V
www.pigespejder.dk/hasle-moellevang

KIRKEVEN SØGES

Ten Sing Hasle – mødes torsdage
Hasle Sognehus (Annekset), Viborgvej 158, Aarhus V
www.gellerup.kfum-kfuk/aktiviteter/tensing/

Kunne du have lyst til at gå i kirke hver 2. søndag kl. 10 i Hasle kirke
sammen med en anden, der ønsker at have en at følges med?
Kontakt diakon Ele Bonde, tlf. 51 15 56 58.

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: Soﬁe Christine Fribert Lyng

•
•

BØRNE- OG
FAMILIEMEDARBEJDER
Linette Lykke
Tlf. 2344 6005
linette@haslekirke.dk
ORGANIST
Lene Buch Rasmussen
Tlf. 8615 3764
organist@haslekirke.dk

Åbningstid: Man., ons., tors. og fre. kl. 10-12. Tirsdag kl. 11-17.
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Ele Bonde
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Deadline for stof til næste nummer: 1. november 2018
Udkommer 4 gange årligt

•

•

KIRKETJENERE
Dace Eglite
Tlf. 6120 1953
Simon Lyngholm Jakobsen
Tlf. 2026 5853
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Livet kommer til os
lige til det sidste!
Der er en vej,
som vi alle går alene,
ind i et mørke,
et ukendt skumringsland;
og ingen vender
tilbage fra de egne
med bud om, hvad vi
skal se bag tidens rand.

Holger Lissner

Af diakon Ele Bonde
Vi ved ikke, hvad vi skal se bag tidens rand. Men tiden lige før det
– tiden på tidens kant – overgangen fra livet i tiden til det, vi kalder døden, ved vi en hel del om. I foråret holdt vi en konference
om den tid, som vi også specielt inviterede frivillige og professionelle til. Vi kaldte konferencen Det udvidede rum på tidens kant,
og der var meget at tale om. Når vi taler om døden, som vi i tiden
heldigvis igen er blevet bedre til, begrænser vi ofte samtalen til,
hvornår det mon sker. Vi mangler at tale meget mere – og blive
bevidste om, hvad det er der sker, eller hvordan tiden ved tidens
kant er. Hvad bringer den med sig?
Den bringer et stort følelseshav med sig af angst, smerte, sorg og
måske mismod, vrede, rådvildhed osv., som en følge af det at give
slip og at forlade noget og nogen. Det er forståeligt. Men rummet udvides også, idet der KOMMER noget til os – i sidste ende
Gud selv. Det er det kristne håb. Vi forlader ikke kun, vi giver ikke
kun slip.
Hvad det er, der kommer til os, er individuelt. Det kan være en ny
bevidsthed, nye tanker, nye spørgsmål, nye horisonter. Det kan
føles som at stå på et bjerg og pludselig opdage, at man faktisk
kan se horisonten hele vejen rundt, som om nogen har jernet et
forhæng. Man kan pludselig se sammenhænge, som man ikke har
opdaget før. Måske ser og forstår man forhold, man tidligere har
ignoreret, overset eller fortrængt. Man får måske en essens givet
af det ene og andet.
Selv om det er bevægende, er grundstemningen ofte en større
klarhed og en større følelse af fred og forsonethed. Det sker mest
for den, som er på vej til at forlade livet, men også de efterlevende
kan opleve noget lignende. Livet kommer til os lige til det sidste!

Det er stort! Men det er lige så trist, som det er stort, når vi ikke
er opmærksomme på det og slet ikke opdager og ser det komme.
Det gælder os, som skal forlade tiden, men det gælder i endnu højere grad os, som er i færd med at miste nogen og må tage afsked.
Ofte går vi fuldstændig blinde igennem den tid. Vi tror ikke, der
sker noget nyt, vi er ikke nysgerrige over det, der måtte komme.
Vi er enten optaget af at forlænge livet så meget som muligt, eller vi er optaget af at drage omsorg eller føle dårlig samvittighed
over ikke at kunne drage omsorg, som vi ville. Som Esben Kjær,
én af foredragsholderne og som selv har mistet sin søn, sagde:
Min søn døde ensomt, fordi jeg var optaget af at forlænge hans liv.
I stedet kunne vi være vågne og nysgerrige og lyttende, for der
vil også komme nyt til os. Hvad, hvis vi gav os lov til at være modtagende? Hvad, hvis vi tillod os, at det var den døende, der viste
vej gennem den sidste tid? Det kunne jo være, at livet kom til os
fra den kant.

TIL FORÅRET PLANLÆGGER
VI EN NY KONFERENCE
Arbejdstitlen for konferencen er lige nu:
Klemt og glemt. Om brudte forhold til familie
og venner og den sidste tid. Selv om vi igen
vil invitere frivillige og professionelle, der
har at gøre med den sidste tid, så henvender
vi os til alle interesserede.

04

NR. 3 2018
Illustration: Tegnestuen Møller & Grønborg

NY HELHEDSPLAN
FOR KIRKEGÅRDEN
– INFORMATIONSMØDE
TIRSDAG D. 18. SEPTEMBER
KL. 18.30-19.30 I SOGNEHUSET
Hasle kirkegård trænger til en kærlig hånd. Det vil vist ingen, der
har gået en tur deropppe, være uenig i. Menighedsrådet har det
sidste halve år arbejdet med hvilke kærlige hænder, der skal bruges, og hvordan de skal bruges.
Vi har indtil nu a holdt lere møder med den dygtige landskabsarkitekt Karen Marie Fisker Langkjer fra arkitekt irmaet Møller
& Grønborg. Hun lægger løbende hånd på de planer, som udstikkes sammen med menighedsrådet. Vi har selvfølgelig også løbende drøftelser med de folk, der til daglig lægger en kærlig hånd på
kirkegården.
Menighedsrådet har nu en overordnet plan for en gennemgribende renovering af kirkegården. Meget vil blive ved med at
være, som det er. Men der er også tanker om ændringer for at
gøre kirkegården mere besøgsvenlig og hyggelig at besøge som
den grønne oase, den er midt i Hasle.

Nogle af de overordnede ting, der indgår i planen er:
• Der bliver fortsat plads til forskellige former for gravsteder,
og der kommer nye former til, som er lettere at vedligeholde.
• Et større areal rundt om den gamle landsbykirke skal
frilægges. Idéen er, at den smukke gamle kirke så kommer
til at tage sig lottere ud, og der vil være mulighed for steder,
hvor man kan opholde sig. Det er klart, at fredningsperioden
for alle gravsteder skal overholdes.
• De store avnbøge ud mod Haslegårdsvej er desværre
så medtagne, at de må fældes.
• Der bliver tyndet ud i bestående træer, så de sunde træer
får bedre plads.
Det er tanken, at menighedsrådet snarest vedtager den overordnede plan. Realiseringen af planen kommer dog til at strække sig
over adskillige år, da der er mange hensyn at tage.
Alle interesserede er velkomne til informationsmøde. Skulle du
være interesseret i at være med til at arbejde med kirkegårdsplanen – og alle de andre ting omkring livet i Hasle kirke, – er der
mulighed for at stille op til menighedsrådet på et møde umiddelbart efter dette møde (læs mere på side 5).

Vi vil gerne præsentere den nye plan for kirkegården på et informationsmøde i Hasle Sognehus tirsdag d. 18. september kl. 18.30.

På gensyn!
Jens Birk, næstformand

UDSTILLING AF STENSKULPTURER I SOGNEHUSET
I oktober og november måned kan
Bolette Isager Sørensens stenskulpturer ses og røres i Hasle Sognehus
Bolette Isager Sørensen, 47, bor i Ry, men
er vokset op i Hasle, hvor hendes forældre
fortsat bor.
Det er Bolettes store passion at lave stenskulpturer, og hun går altid gerne tur for
at lede efter lotte sten. Enten på stranden;
på Bornholm eller i landmandens stenbunke. Hun bruger vinkelsliber til at skære og
slibe stenene og hugger med hammer og
mejsel.
Stenens form og farve giver inspiration til
igurens udformning, men resultatet er
ikke altid kendt, før den færdige sten står

der. Bolette holder meget af at behandle
over laden forskelligt, så der kommer lere
farvenuancer frem i samme sten, og kontrasten mellem det blanke og det rå giver
stenen forskellige udtryk.

Hvis du er interesseret, kan du se mere på
www.facebook.com/bolettes.sten – og
kom endelig forbi Sognehuset i løbet af oktober og november.
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DET ER DIG, VI SØGER:

SØGES:
NYE FOLK TIL
MENIGHEDSRÅDET!
Til november skal vi vælge nyt menighedsråd, og jeg vil da
lige ud af posen spørge dig, om du vil overveje at være med
og stille op til menighedsrådet? Jo, jeg mener dig, der lige
nu sidder og læser dette! Det nuværende råd har siddet i en
periode på to år, og det nye skal ligeledes vælges for to år.
Vi har nu fået rimeligt styr på vores nye sognehus; en ny
præst er fundet og lere nye medarbejdere ligeså i det forgangne år; en ny kirkegårdsplan er lige blevet sat på skinner (se side 4), – og NU skal vi for alvor i gang med at drøfte "hvem er vi", og hvad vi vil og skal som kirke her i Hasle.
Et visionsarbejde er sat på dagsordenen det næste år. Og
så håber jeg også, at vi får gang i vores gudstjenesteudvalg
og begynder at se på udvikling af højmesser og gudstjenester lidt efter lidt. Hvis du har lyst til at være med, kunne
det være super!
Kom med til orienterings- og opstillingsmøde
tirsdag den 18. september kl. 20.00 i Sognehuset,
hvor du er meget velkommen til at høre nærmere.
Og så skal du lige vide, at det er en meget
vigtig dato, da valget ofte afgøres
allerede til opstillingsmødet!
Med venlig hilsen,
Den gamle hvide kirke på toppen af bjerget

 Du har interesse for kirke og kristendom. Det betyder
ikke, at du skal være stærk i troen eller ikke må tvivle.
Det må du meget gerne! Det vigtige er, at du er nysgerrig og har sans for, at vi mennesker ikke lever “af brød
alene”.
 Du er god til at samarbejde, er upartisk, fordomsfri, har
lyst til at bidrage til udvikling af dit lokalområde, og du
er bevidst om den arv, som Folkekirken forvalter – og
bevidst om, at det er en arv, der skal bringes i spil i nutiden for ikke at visne og blive ligegyldig.
 Det er int, hvis du har sans for fx økonomi, kommunikation, koordinering, kultur, personaleforhold, bygningsforhold eller samfundsforhold.
 Du er klar til at være med fra november 2018 og to år
frem.

SÅDAN BLIVER DU VALGT
TIL MENIGHEDSRÅDET
1. Kom til orienterings- og opstillingsmødet d. 18. september kl. 20.00 i Hasle Sognehus
2. Hør om menighedsrådets arbejde i den forgange 2-årige periode, og få et indblik i rådets roller og opgaver.
3. Skriv dit navn på en kandidatliste. Det er op til dig – og
de andre kandidater – at få sammensat listerne. Det
sker oftest denne aften til et efterfølgende opstillingsmøde.
4. Hvis der indkommer mere end én liste, bliver der afstemningsvalg. Det foregår i så fald tirsdag den 13. november.
Læs mere på www.menighedsraad.dk

Jeg er stolt af,
at der i vores lille kirke
er ”plads til alle”
Ann Wraae Bomholt, 50 år og dagplejemor, blev for første
gang valgt ind i menighedsrådet for to år siden. Hun regner
ikke med at stille op igen – i denne omgang – men "gerne
igen om nogle år", hvor hun regner med at have bedre tid.

og samarbejde med migrantkirker. Før tænkte jeg, at det mest
bare handlede om søndagsgudstjenesterne eller begravelser. Nu
kan jeg stolt fortælle, at vores lille kirke gør en masse for, at her
skal der være plads til alle.

Hvorfor stillede du op som kandidat til menighedsrådet?
Jeg blev spurgt, om jeg kunne tænke mig at være med. Jeg var
i tvivl, om de kunne bruge mig; men de ville gerne have nogen,
der havde erfaring med familier og børn, og jeg har et godt netværk i området.

Hvad blev du mest overrasket over?
Jeg blev mest overrasket over hvor stor ind lydelse man har på
store og små beslutninger, der skal træffes.

Hvad har været den vigtigste erfaring,
du har fået ved at deltage i arbejdet?
Det har været spændende at få et indblik i, hvor meget kirken gør
for vores lokalområde fx med opsøgende arbejde i Bispehaven

Selv om Ann ikke genopstiller denne gang, fortsætter hun
arbejdet som frivillig i menighedsrådets aktivitetsudvalg;
som ”madmor” ved Studentermiddagene og som ansvarlig
for Strikkecaféen. Se omtaler på hjemmesiden.
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KONCERTER

RUNDT I ROMANTIKKEN

ALLE DE KVINDER VI ER – EN MUSICALHYLDEST

Hasle Sognehus tirsdag
d. 20. november kl. 19.30
Duoen Niels Bo Emgren, sang,
og Lene Buch Rasmussen, lygel,
præsenterer et skønt og varieret
program fra romantikkens indholdsrige univers. Lieden – den
klaverakkompagnerede sang –
havde en stor tid i romantikken, og dens kombination af poesi
og musik taler stadig til os på sin egen særlige, direkte måde.

Hasle Sognehus onsdag d. 19. september kl. 19.30.
Ved denne koncert vil vi møde kvinder, der både repræsenterer
de gamle klassikere og de moderne musicals, som samlet set hylder de stærke, frustrerende, sjove, skøre og højtråbende kvinder fra musicalens verden! Koncertens syngende kvinder er henholdsvis Amanda Loft Sandegaard (f. 1992) og Anne Christine
Bauer (f. 1995). De akkompagneres af Morten Bunk (f. 1994).

Fri entré

SÆT KRYDS – JULEKONCERT
Hasle kirke fredag d. 7. december kl. 19.30
Vores lokale kor, Canterino-koret, synger julen ind.
Fri entré

SOGNEEFTERMIDDAGE

Fri entré

CLAUDE DEBUSSYS PRÆLUDIER FOR KLAVER
Hasle Sognehus tirsdag d. 9. oktober kl. 19.30
Claude Debussy døde i år for hundrede
år siden, og det markerer pianisten Jesper René med en række koncerter. Det
er noget af den mest originale musik for
klaver; iørefaldende, sværmerisk, poetisk
men også humoristisk og grotesk. Jesper
René, født 1974, er en af Danmarks littigste koncertpianister med mere end et
halvt hundrede solokoncerter årligt.

Tirsdag den 4. september: Besøg på Psykiatrisk Hospital
Vi besøger Psykiatrisk Hospital i Risskov og hospitalspræst Carsten Clemmensen, før hospitalet lukkes ned og lytter til Skejby.
Besøget starter i kirken på Psykiatrisk Hospital og afsluttes med
rundtur på Museum Ovartaci. OBS: Vi starter fra Sognehuset kl.
14.00. Turen egner sig desværre ikke til gangbesværede.
Tilmelding til kirkekontoret
senest mandag den 3. september kl. 12.00.

Fri entré

SYNG DANSK
Hasle Sognehus torsdag d. 1. november kl. 19.30
Spil Dansk-ugen er den tid på året, hvor musiklivet samler kræfterne og gør sig umage med at hylde, forny og viderebringe den
danske musik. Det vil vi gerne være med til – og inviterer hermed til en sangaften, hvor vi synger et bredt udvalg af sange fra
den store danske sangskat. Undervejs får du mulighed for at vælge din yndlingssang!

Tirsdag den 2. oktober kl. 14.30 i Sognehuset:
Gadepræst Mette Birk
Mette er gadepræst i Aarhus og vil fortælle om arbejdet som
præst for socialt udsatte i Aarhus, om det at arbejde med mennesker i akut krise, og om det at være præst i et samarbejde med
Østjyllands Politi, om arbejdet med antiradikalisering og interreligiøs dialog i det østjyske. Derudover vil hun tegne et billede af
Aarhus set fra de usynligt udsatte borgeres synspunkt, altså alle
dem, der kæmper med ekstreme problemer og kriser i det skjulte, og derved også lades alene med ansvaret for at vende tilbage
til en normal hverdag.
Tirsdag den 6. november kl. 14.30 i Sognehuset:
Program følger – se hjemmesiden.

Kaffe 20 kr.

JOHN RUTTERS REQUIEM
– ALLEHELGENSKONCERT
Gellerup kirke søndag d. 4. november kl. 16.00
I år samles Aarhus Vestre Provstis koncertkor på Allehelgens
søndag om opførelsen af engelske John Rutters Requiem. Dirigent i år er Martin Hornstrup og ved orglet sidder Anders Gaden.
John Rutter er en af nutidens største og mest populære komponister af kor-og kirkemusik. Hans musik er fuld af dejlige iørefaldende klange og velformede, syngende melodier.
Billetter á 50 kr. kan reserveres på kirkekontoret

CHARLOTTE RØRTH:
DE MØDTE OGSÅ JESUS!
Hasle kirke torsdag d. 29. november kl. 19.30
Journalist Charlotte Rørth besøgte Hasle kirke for 1½ år
siden med sin første bog: “Jeg mødte Jesus”. Nu kommer
hun igen med sin anden bog, “Vi mødte Jesus” fra 2017,
hvor hun har interviewet mange andre, der har haft
lignende oplevelser.
Aftenen indledes af journalist Jane Flarup.
Fri entré
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FOKUS PÅ
FAMILIENS TRIVSEL
Læste du artiklen om
Folkekirkens Familiestøtte
i sidste kirkeblad?
Nu udbydes en række
gratis kurser med titlerne
“Få styr på familiens skærmforbrug”, “KIFF: Samarbejdsforløb for skilte forældre”
og “PREP: Kommunikationsforløb for par”.

FAMILIE-FDF
Har du børn mellem 0 og 6 år?
Kan du og din familie li' at lege?
Så er familie-FDF noget for jer. FDF Hasle-Åbyhøj starter
familie-FDF den første lørdag i hver måned kl. 10-12.
Vi skal lege, lave bål, være kreative og hygge.
Vi mødes i Sognehuset – første gang er lørdag d. 1. sept.
Derefter d. 6. oktober, 3. november og 1. december.
Har du spørgsmål så kontakt
Anni Albæk på 24278154/alal@km.dk eller
Morten Skrubbeltrang på 30662050/ms@haslekirke.dk

Find datoer og mere info på www.folkekirkensfamiliestotte.dk eller kontakt koordinator Astrid Sonne Svith,
tlf.: 51 60 01 88 / mail: assvi@km.dk

JULEHJÆLP
ANSØGNINGSFRIST 27. NOVEMBER
Hasle kirke og Lions Club St. Clemens samarbejder igen
i år om uddelingen af julehjælp i Hasle sogn. Hjælpen vil
fortrinsvis bestå af en julekurv / julepakke med godt til
julen.

SIDSTE ONSDAG I MÅNEDEN
Vi indbyder hermed alle mindre børn og deres familier til
Gud & Spaghetti. Vi begynder i kirken med en kort gudstjeneste, hvor vi synger, sanser og hører fortællinger. Bagefter er der fællesspisning, hygge og krea i Sognehuset. Vi
er færdige kl. 19.00. Maden er gratis for børn og koster 20
kr. for voksne. Tilmelding er ikke nødvendig.
Følgende onsdage kl. 17.00 i efteråret:
d. 26. september, d. 31. oktober og d. 28. november

HØSTGUDSTJENESTE I KIRKEN
Søndag den 30. september kl. 10.00
Denne dag siger vi tak for alt det gode, som vi har fået
givet at leve af. Medbring gerne lidt af din egen ”høst” –
en pose boller, en kage eller frugt og grøntsager fra haven.
Bagefter spiser vi suppe sammen i Sognehuset og a holder auktion over høsten. Pengene går til uddeling af årets
julehjælp og vores venskabsmenighed i Tanzania.
Tilmelding er ikke nødvendig.

Ansøgninger skal sendes eller a leveres senest tirsdag
den 27. november til kirkekontoret, Viborgvej 158 eller
til sognepræst Berit Schelde Christensen, Klokkerfaldet
10 / bsc@haslekirke.dk. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om månedlig indkomst samt eventuelle børn
under 10 år.

JULEVÆRKSTED
SOGNEHUSET
SØNDAG D. 25. NOVEMBER KL. 11.00-15.00
Velkommen til vores drop-in-juleværksted, hvor vi sammen bager småkager, laver adventskranse og juledekorationer til kalenderlys og klipper julepynt i lange baner...
og HYGGER os! Der serveres lidt frokost undervejs.
Alle er velkomne, alene eller med familien og naboerne.
Gratis for børn og 20 kr. for voksne.
Tilmelding er ikke nødvendig.

OBS: Har du gode idéer til værkstedet eller kunne du tænke
dig at være med til at planlægge dagen, så henvend dig endelig til kirkekontoret.

GUDSTJENESTER
SEPTEMBER
2. september
14. søndag efter trinitatis

9. september
15. søndag efter trinitatis

16. september
16. søndag efter trinitatis

23. september

Joh 5, 1-15
Berit Schelde Christensen
Luk 10, 38-42
Berit Schelde Christensen
Joh 11, 19-45
Carsten Clemmensen

17. søndag efter trinitatis

Mark 2, 14-22
Morten Skrubbeltrang

25. september
kl. 14.30

HASLE LOKALCENTER
Morten Skrubbeltrang

26. september
kl. 17.00

Gud & Spaghetti
Berit Schelde Christensen

30. september

Joh 15, 1-11
Berit Schelde Christensen
Høstgudstjeneste og bagefter suppe
og auktion i Sognehuset. Se side 7.

18. søndag efter trinitatis

OKTOBER
7. oktober
19. søndag efter trinitatis

14. oktober
20. søndag efter trinitatis

21. oktober
21. søndag efter trinitatis

28. oktober

Joh 1, 35-51
Morten Skrubbeltrang
Matt 21, 28-44
Berit Schelde Christensen
Luk 13, 1-9
Morten Skrubbeltrang

22. søndag efter trinitatis

Matt 18, 1-14
Berit Schelde Christensen

30. oktober
kl. 14.30

HASLE LOKALCENTER
Berit Schelde Christensen

31. oktober
kl. 17.00

Gud & Spaghetti
Morten Skrubbeltrang

NOVEMBER
4. november
Allehelgens Dag

11. november
24. søndag efter trinitatis

18. november
25. søndag efter trinitatis

25. november

WWW.HASLEKIRKE.DK

Matt 5, 1-12
Berit Schelde Christensen og
Morten Skrubbeltrang
Joh 5, 17-29
Morten Skrubbeltrang
Luk 17, 20-33
Lars Lindgrav Sörensen

Sidste søndag i kirkeåret

Matt 11, 25-30
Morten Skrubbeltrang

27. november
kl. 14.30

HASLE LOKALCENTER
Morten Skrubbeltrang

28. november
kl. 17.00

Gud & Spaghetti
Berit Schelde Christensen

HASLE LOKALCENTER
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
Tirsdagene 4./9., 2./10., 6./11. og 4./12. 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.

KOM OG BLIV DØBT
Fælles dåb i Hasle kirke lørdag den 10. november kl. 14.00
Er du aldrig blevet døbt som barn, og vil du egentlig gerne døbes?
Blev barn to eller tre ikke lige døbt fordi der var lidt travlt? Er du
kon irmand eller på vej til at blive det, og blev du ikke døbt som lille? Har du gået og overvejet at blive døbt, men har ikke lige fundet
anledning til at få det arrangeret? Vil du gerne være medlem af Folkekirken? Eller…?
Uanset hvad der er baggrunden, har du her
lejligheden til at blive døbt i Hasle kirke.
Lørdag den 10. november kl. 14.00
arrangerer vi fælles dåbsgudstjeneste,
hvor man kan komme og blive døbt. Man
kan komme alene eller tage gæster med.
Som voksen, barn eller ung. Bosat i sognet eller ej.
Efter dåbsgudstjenesten er Hasle kirke vært med kaffe og kage. Her
er både du og dine gæster velkomne.
Vil du gerne døbes, så henvend dig til kirkekontoret senest 5. november. Har du spørgsmål vedr. dåben eller dåbsdagen er du altid velkommen til at kontakte en af kirkens præster.

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

BRUG FOR EN SAMTALE?
Kontakt kirkens diakon eller præster.

