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

Efter valg til menighedsråd 2018 er veloverstået, kan vi
hermed præsentere 3 nye medlemmer af Hasle sogns
menighedsråd. De erstatter Ann Wraae Bomholt, Jens
Birk og Jonna Ostersen.

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

SOGNEPRÆST
Morten Skrubbeltrang
Præstevangsvej 50, 8210 Aarhus V
Tlf.: 30 66 20 50
ms@haslekirke.dk
Træffes efter aftale
Fridag: Mandag
DIAKON
Ele Bonde
Tlf. 5115 5658
diakon@haslekirke.dk

Nina Kofoed
Jeg er ansat som lektor i historie ved
Aarhus Universitet. Jeg interesserer mig for kirkens rolle i samfundet,
både historisk og i dag. Derfor vil jeg
gerne arbejde med den funktion kirken har i lokalsamfundet og de aktiviteter, som kirken kan være ramme for.

KIRKETJENERE
Dace Eglite
Tlf. 6120 1953
Simon Lyngholm Jakobsen
Tlf. 2026 5853
kirketjener@haslekirke.dk
MENIGHEDSRÅDETS FORMAND
Niels Minamizawa Mathiesen
mathiesen@fdf.dk

Ida Engell
Jeg er hjemmegående mor til 3 friske
drenge. Jeg interesserer mig specielt
for tilbud til børn og kirkegårdens udformning.

GRAVER
Anton Dalgaard
Tlf.: 8626 2120
graver@haslekirke.dk

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

Marie Lund
Jeg arbejder som selvstændig oversætter og iloso isk praktiker. Jeg er
særlig interesseret i udvikling af højmesser og gudstjenester og alle aktiviteterne udenom. Jeg har en søn på
6 år. Vi bor i Tilst, men jeg har tidligere boet i Hasle og holder af kirken bl.a. pga. den særlige hjertevarme og fællesskabsfølelse jeg oplever her.

KIRKEKONTOR
Viborgvej 158, 8210 Aarhus V,
Tlf. 8615 5853.
E-mails: kontor@haslekirke.dk og hasle.sognaarhus@km.dk
Åbningstid: Man., ons., tors. og fre. kl. 10-12. Tirsdag kl. 11-17.
Pr. 1. januar 2019 ændrer kontoret åbningstiden
om onsdagen til kl. 13-15.
Kirkekoordinator: Soﬁe Christine Fribert Lyng

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

Vi søger frivillige til opsætning af plakater
o.lign., primært i lokalområdet. Vi hænger
plakater op med jævne mellemrum, og du
behøves ikke at kunne hjælpe med ophængningen hver gang.

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

Hvis det er noget for
dig, så kontakt kirkekontoret på mail:
kontor@haslekirke.dk
eller tlf. 8615 5853.

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

HASLE SOGNS
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DU SKAL VENTE LIDT PÅ LYSET!
Af sognepræst Berit Schelde Christensen
Forleden gik jeg ind på et offentligt toilet af den slags, hvor lyset
tændes automatisk, når nogen kommer ind i rummet. Der er ingen kontakter men en bevægelsescensor. Men den her censor var
åbenbart lidt langsom i det, så der skete ikke noget lige straks.
Havde jeg vidst det var jeg jo begyndt at fægte med arme og ben
indtil censoren vågnede. Nu skyndte jeg mig i stedet for lettere
forvirret ud for at se, om lyskontakten måske sad udenfor. Det
gjorde den ikke. Men så var der én der sagde: ”Du skal vente lidt
på lyset!”. Og jeg gik ind igen, og så skete det jo. Der blev lys.
Situationen er så almindelig, og jeg kan ikke lade være med at
sætte den ind i en større sammenhæng. For hvem har ikke prøvet det? Om det er at stå i mørke på et offentligt toilet. Eller om
det er at be inde sig på et sted og i en tid i sit liv, hvor det er helt
mørkt, og hvor lyset ikke tænder i tide. Man er forvirret og famler
sig frem og leder desperat efter en kontakt, som bare ikke er der!
Det er som om mørket er det eneste, der indes. Og man har brug
for, at der er en stemme, der siger det, man ikke ved, eller det man
har glemt: ”Du skal vente lidt på lyset!”
Den store svenske digter Tomas Tranströmer skriver om noget
der ligner det i digtet, Schubertiana. Hvordan der er så meget vi
må stole på for at kunne leve vor daglige dag uden at synke gennem jorden! ”Som når lyset på trappen går ud og hånden – tillidsfuld – følger det blinde gelænder der inder vej i mørket.” For vi
lever af tillid, og vi har brug for noget at stole på. For at nogen eller noget følger os et stykke på den mørke vej, eller fortæller os,
at vi bare skal vente lidt på lyset.
Adventstid er ventetid. Tid hvor vi venter i mørket. Venter på lyset – i tillid til, at det kommer. Vi venter på julen. Den er her ikke
endnu. Men den er ved at komme. Det er det, advent betyder. At
noget kommer. Og det venter vi på her i det mørke, der igen og
igen bemægtiger sig vores sind og vores verden.

Man har brug for, at der er en
stemme, der siger det, man ikke
ved, eller det man har glemt:
”Du skal vente lidt på lyset!”
I Tranströmers digt er der ikke bare mørke – der på trappeafsatsen. Der er også et gelænder. I overført betydning kan det være
Gud eller en af os, der hjælper en anden med at inde vej og lys,
der hvor der bare er mørkt. Vi er mange, der ikke er eksperter i at
gå i mørke, men som alligevel bliver kastet ud i det. Famler i blinde og knapt vover at tage et skridt mere på vej ned ad trappen,
når lyset pludselig går ud.

Til advent hænger vi adventskransen op som tegn på håb. Som et kroget gelænder viser den vej igennem
decembers mørke frem mod mere
Berit Schelde Christensen
og mere lys. Og frem mod det evige
lys, som stråler ud fra et lille barn i
en krybbe. Det barn, som viser os Guds liv i verden og som kommer for at sprede mørket.
Og mens vi venter på at fejre den glæde, er der tid til at øve sig på
netop det. At vente! Vente i tillid til lyset. At opøve mod og tålmodighed og tro, som vi har brug for på de mørke strækninger, der
indes i livet. De tider, hvor det går op for os, at livet ikke bare er
anrettet som et tag-selv-bord af muligheder og veje. De tider hvor
vi famler efter kontakten, men ikke inder nogen – hverken på indersiden eller ydersiden af døren.
Du skal vente lidt på lyset!
Glædelig adventstid!
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KIRKEN ER BØRNENES
Af Soϔie Lyng og Linette Lykke

”Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres”
Når Linette Lykke skal sætte ord på arbejdet som børne- og familiemedarbejder i
Hasle kirke, så tager hun udgangspunkt i
Jesu ord ”Lad de små børn komme til mig,
det må I ikke hindre dem i”. Kirken er selvfølgelig altid åben for alle, men for Linette
betyder det, at kirken også skal være skarp
på at formidle tro, håb og kærlighed på en
relevant og nærværende måde for netop
børn.
Linette er uddannet socialdiakon, og diakonien er særlig vigtig for Hasle kirke.
Mens hendes kollega, diakon Ele Bonde
har fået besøgstjenesten til opgave, har Linette fået børn og familier til opgave. Hendes ønske er at række ud til børn og familier i sognet, og at de må opleve at blive
mødt af et rummeligt fællesskab.
Tro er et eksistensbegreb, som alle forholder sig til på et tidspunkt i livet, uanset om
man tror eller hvad man tror på. Vi har behov for at tro på noget større end os selv.
Kristendommen giver plads til både tro og
tvivl, og vi behøver ikke at have alle svarene. Bibelens fortællinger lærer os om Guds
kærlighed og det fællesskab, vi kan have
med Ham og hinanden. Der er mange almen menneskelige temaer i Biblen, som
udspiller sig i børnenes hverdag. F.eks. at
være en god ven, passe på ens ting, dele
med hinanden, men mest af alt siger fortællingerne noget om tro, håb og kærlighed. Til de kirkelige aktiviteter sættes fortællingerne ind i en ramme, som børnene
kan spejle sig i.
Det gør Linette også, når hun har børnekirke under prædiken til søndagens gudstjeneste. I børnekirken beskæftiger vi os med

den samme tekst, som de voksne hører i
kirken. Teksten formidles via et visuelt virkemiddel kaldet en lonellograf. Redskabet
har eksisteret i mange årtier, men overfor børnene italesætter Linette det som
en ”gammeldags iPad”. Det gør redskabet
forståeligt. Børnene får lov at bruge deres
stemmer, krop, øjne og ører, og de får altid en ting med hjem, som kan minde dem
om det de har hørt. Måske giver det anledning til snak med venner og familie. Børnegruppen er meget forskellig fra gang til
gang. Der er både gengangere og skiftende dåbsgæster. Uanset, om man blot kommer én gang eller mange gange, så gør vi
os umage for, at børnene får en god og meningsfyldt oplevelse.
”Forkyndelsen og troen skal formidles
i øjenhøjde – om du er barn, ung eller
voksen.”
Når man går i 3. klasse, kan man blive mimikon irmand. Minikon irmanderne har
en alder, hvor kristendommen og biblens
fortællinger kan blive udfoldet. De begynder nu at stille spørgsmål til tilværelsen –
til alt mellem himmel og jord – og også de
mere eksistentielle spørgsmål om f.eks. liv
og død. De søger efter svar og inder ud af,
at det faktisk ikke er alt, man kan inde et
svar på, men at noget må være op til tro,
tvivl og overbevisning. Til minikon irmand
skaber vi et rum for spørgsmålene, troen
og tvivlen gennem biblens fortællinger og
tematikker, leg og kreativitet. For der er
også drøn på i deres alder.
Hasle kirke ønsker også at være kirke i lokalområdet, og her kommer diakonien
særligt i spil. Vi vil møde mennesker på de-

res hjemmebane og på deres præmisser i
de lokalt forankrede fællesskaber. Derfor
har Linette startet en musikalsk legestue
i Trivselshuset i Bispehaven i samarbejde
med de boligsociale medarbejdere.
Her er vi med til at skabe et rum for småbørn og deres voksne med sang, musik
og fællesskab. Vi ønsker, at legestuen kan
være et sted for ALLE uanset tro, kulturel baggrund og status. Det har været en
stor glæde for Linette at opleve, at legestuen faktisk kan skabe den plads og det rum,
hvor forskelligheden trives.
Højtider som jul, fastelavn og påske fejrer
mange familier i dag. Det elsker vi også. Og
Hasle kirke inviterer til fejring af højtiderne, hvor familien kan samles og få en fælles oplevelse, hvad enten det er til familiegudstjeneste, juleværksted, tøndeslagning
eller fællesspisning. Lige om hjørnet har vi
gudstjeneste med luciaoptog den 12. december kl. 17 og juleaftensgudstjeneste i
børnehøjde den 24. december kl. 11:30.
Har du lyst til at være med til at skabe meningsfulde aktiviteter for børn og familier
i Hasle? Eller ser du et behov, eller har et
ønske til en aktivitet for børn og familier,
så kontakt endelig Linette.
Vi er gerne medspillere i lere aktiviteter
lokalt både i og udenfor kirkerummet og
prøver at afsøge lokalområdets ønsker og
behov. Så kom frit frem – uanset religiøs
baggrund og uanset tro eller tvivl.
Velkommen i Hasle kirke alle børn
– kirken er jeres!
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betydning for uhelbredeligt syges muligheder for at magte livet på trods af sygdom.
Vi ved også, at pårørende ofte oplever en
betydelig følelses- og arbejdsmæssig byrde, som kan føre til fysisk og psykisk udmattelse, helbredsproblemer, stress, angst,
depression og ensomhed.

spitalet, men også fra den systemisk fænomenologiske familieopstilling, hvor vi beskæftiger os med de dybe sammenhænge
mellem mennesker, med ekkoer fra slægten og med solidaritet. Og vi vil tale om
muligheder og udfordringer.

Dette oplæg vil handle om, hvordan vi
som pårørende kan udvise trøst og støtte, og hvordan alle parter kan inde styrke
og kræfter til at leve livet med uhelbredelig sygdom.

OM FORTÆLLINGENS KRAFT
Tirsdag den 26. marts kl. 19.30
i Hasle kirke
Eventyrfortæller Lise Marie Seidelin
Nedergaard fra Odense Bys Museer

Af diakon Ele Bonde

Det udvidede rum er foredrag,
samtale 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. Hver aften prioriteres samtalen, som ledes af
hospitalspræst Steen Bonde.
OM TRØST OG PÅRØRENDE
Tirsdag den 19. februar kl. 19.30
i sognehuset
Helle Nordestgaard Matthiesen, sygeplejerske, ansat som klinisk sygeplejespecialist i Enhed for Lindrende Behandling på
Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital. Her arbejder hun med uhelbredeligt
syge og deres familier – og er i øvrigt bosat i Hasle.

OM DE GLEMTE
OG MÅSKE KLEMTE
Tirsdag den 12. marts kl. 19.30
i sognehuset
Diakon Ele Bonde, som også er familieopstiller, og hospitalspræst Steen Bonde fra
Enhed for Lindrende Behandling på Aarhus
Universitetshospital
Når et liv nærmer sig afslutningen – ung
eller gammel – vil både pårørende og den
døende uvilkårligt komme til at tænke på
mange mennesker. De gode forhold, de
brudte; dem, der er gået tabt undervejs
og er blevet glemt; søskende, man ikke
har holdt kontakt med. Mennesker, der på
godt og ondt pludselig kommer til at betyde meget.
Hvad vil det sige for den, der står ved tidens kant? Og hvad kan de, der står ved
siden af, gøre? Vi vil denne aften fortælle
om erfaringer fra besøgstjenesten og ho-

Som barnebarn af Anna Sophie Seidelin
har Lise Marie haft den glæde at vokse op
med den mundtlige fortælling som en naturlig del af livet. At dele fortællinger med
hinanden om smerte og glæde, om umenneskelighed og medmenneskelighed, om
fortabelse og håb, om fødsel og død. At
dele fortællinger med hinanden styrker os
som mennesker og som fællesskab. Denne
aften foregår i kirkerummet med historiefortælling og samtale.

TO FORSKELLIGE MULIGHEDER
FOR DELTAGELSE
1. Man kan komme til én eller alle aftener kl. 19.30.
Det kræver ingen tilmelding.
2. Man kan tilmelde sig alle tre aftener og begynde hver aften kl. 18.00
med en sandwich og en fokuseret samtale med udgangspunkt i den
enkelte deltagers erfaringer – om det er som frivillig i besøgstjenesten, vågetjenesten eller anden frivillig, som plejepersonale, pårørende eller som
bare den, man er.
Hvordan støtter og trøster man? Vi ved fra
undersøgelser, at den støtte og trøst, pårørende er i stand til at udvise, har afgørende

Tilmelding til alle tre aftener med start hver aften kl. 18.00 til kirkekontoret
eller til diakon Ele Bonde: diakon@haslekirke.dk
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KULTUR OG KIRKE

JULEHYGGE
Hasle Sognehus tirsdag den 4. december kl. 14.30
Denne sogneeftermiddag står i julehyggens tegn med julebag til
kaffen, julefortælling, lotteri og musikquiz.

CANTERINOKORETS JULEKONCERT
Hasle kirke fredag den 7. december kl. 19.30
Det bliver ikke jul i Hasle før Canterinokoret har sunget julekoncert i Hasle kirke. Koncerten består af danske, svenske og engelske julesange samt fællessalmer. Det bliver en dejlig og stemningsfyldt koncert med masser af musik og sang, der stemmer
sindene til jul. Vel mødt!
Fri entré

VI SYNGER JULEN IND
Hasle kirke torsdag den 20. december kl. 19.30
Her tæt på jul indbyder vi til fællessang og julemusik. Kom og
syng højtiden i møde og mærk julestemningen brede sig. Vi synger julens skønne salmer krydret med dejlig og festlig julemusik. Undervejs får vi fortalt en lille julehistorie. Aftenen rundes af
med gløgg i våbenhuset.
Fri entré

SALMEDIGTEREN HOLGER LISSNER
Hasle Sognehus tirsdag d. 8. januar kl. 14.30
Holger Lissner er tidligere højskolelærer, præst og salmedigter.
Hans folkekære salmer er optaget i lere sang- og salmebøger
samt salmebogstillæg. Toner fra ”Nu går solen sin vej” og ”Guds
fred er glæden i dit sind” er velkendte i de danske kirker. I sommers fyldte Holger Lissner 80 år, og han digter fortsat.

DET DER MED GUD…
TO AFTENER HVIS DU VIL VIDE MERE
Hasle Sognehus tirsdag den 22. januar og 5. februar
kl. 19.00 – 21.30
Er du nysgerrig på, hvad kristendommen egentlig er? Hvem er
Gud og Jesus, og hvad er det for noget med næstekærligheden?
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Disse – og andre spørgsmål – er der nu mulighed for at blive klogere på. På to aftener taler vi om noget af det grundlæggende i
kristendommen og gudstjenesten. Programmet henvender sig
især til nuværende eller kommende kon irmandforældre, men
alle, der er nysgerrige på at vide lidt mere om det med Gud er
meget velkomne.
Aftenerne a holdes af Morten Skrubbeltrang i Sognehuset, og der
er mulighed for at deltage i den ene eller begge aftener ua hængigt af hinanden. Der er ingen tilmelding, så tag din nabo under
armen og vær med.

ADIOS ASTOR – EN HYLDEST TIL PIAZZOLLA
Hasle Sognehus fredag den 1. februar kl. 19.30
Passion, nerve og energi. Dette er kodeordene, når TangoNuevoTrio spiller koncert. Trioen har turneret med medrivende koncerter over hele landet siden debuten i Aarhus i 2005. Albummet ”Adios Astor”, som er en hyldest til den store argentinske
komponist Astor Piazzolla, har høstet stor ros og anerkendelse
blandt anmelderne. Trioen spiller også mere traditionel tango
såvel som egne kompositioner.
TangoNuevoTrio er: Emir Bosnjak, bandoneon, Jens Munch, klaver og Mads Uldall på kontrabas. Alle tre musikere er uddannet
på Det Jyske Musikkonservatorium og har rødder i det aarhusianske musikliv.
Fri entré.

DET FORUNDERLIGE UNIVERS
Hasle Sognehus tirsdag den 5. februar kl. 14.30
Af Hans Kjeldsen, astronom og forsker ved Aarhus Universitet.
Nysgerrighed og fascination har altid været væsentlige drivkræfter bag vor trang til at undersøge naturen i et forsøg på at
forstå sammenhængene i den verden, som omgiver os. Selv i
dag rummer universet et utal af spændende gåder – både løste
og uløste. Foredraget vil komme ind på, hvad vi inder derude
blandt stjernerne og blandt andet omtale Big Bang, solsystemet
og søgning efter planeter omkring andre stjerner. Foredraget
vil blive illustreret med en serie af billeder fra det forunderlige univers.
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TÆND LYS I HASLE!

FASTELAVN

Stemningsfyldt Lucia-gudstjeneste og fællesspisning

Hasle kirke søndag den 3. marts kl. 14.00
Velkommen til fastelavnsgudstjeneste i kirken! Bagefter
skal vi slå katten af tønden, lege, og have fastelavnsboller og varm kakao i Sognehuset. Alle er velkomne! Tilmelding ikke nødvendig.

Onsdag den 12. 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. De
Grønne Pigespejdere deltager. Bagefter er der fællesspisning i sognegården.
Tidspunkt: Børnene møder op i Sognehuset kl. 16.30,
hvor de øver Lucia-optoget. Gudstjenesten begynder i
kirken kl. 17.00

MUSIKALSK LEGESTUE

Pris: Børn spiser gratis, og voksne betaler 20 kr.
Alle er velkomne!

Trivselshuset, Hasle Centervej 159, 8210 Aarhus V,
hver fredag kl. 10-11.30
Legestue for småbørn og deres forældre med musik og
sang. Det er gratis at være med, og tilmelding er ikke nødvendig.

BABYSALMESANG
– NYT HOLD STARTER I JANUAR

BØRNEKIRKE UNDER SØNDAGENS
GUDSTJENESTE

Hasle kirke, tirsdage fra d. 22. januar til d. 2. april
kl. 10-11
Til babysalmesang får forældre og børn en dejlig fælles
musikalsk oplevelse, bliver fortrolige med kirkerummet
og lærer nye sange. Det er gratis, men kræver tilmelding
til kontoret.

De. 1. og 3. søndag i hver måned, Hasle kirke
Under prædiken for de voksne, kan alle børn, der har lyst,
gå med børnekirkemedarbejderen ned i Sognehuset for
at høre en fortælling, lege og være kreative, få lidt saftevand og måske en kiks.

BØRNEGUDSTJENESTE – GUD&SPAGHETTI
Sidste onsdag i måneden kl. 17-19
Vi begynder i kirken med en kort gudstjeneste, hvor vi synger,
sanser og hører fortællinger. Bagefter er der fællesspisning, hygge og kreative udfoldelser i Sognehuset. Vi er færdige kl. 19.00.

Maden koster 20,- pr. voksen. Børn spiser gratis, og tilmelding er
ikke nødvendig. Datoer i første halvår af 2019: 30. januar, 27.
februar, 27. marts, 24. april, 29. maj

WWW.HASLEKIRKE.DK

GUDSTJENESTER
DECEMBER
Søndag den 2.

Matt. 21, 1-9

1. s. i advent

Kl. 10.00:

Berit Schelde Christensen

Onsdag og torsdag den 5. og 6.
Kravlegudstjenester for vuggestue og dagpleje

Kl. 10.00:

Berit Schelde Christensen

Søndag den 9.

Luk 21,25-36

2. s. i advent

Kl. 10.00:

Morten Skrubbeltrang

Onsdag og torsdag den 11. og 12.
Julegudstjenester for børnehavebørn

Kl. 10.00:

Morten Skrubbeltrang

Onsdag den 12.
Kl. 17.00:

Berit Schelde Christensen

Søndag den 16.

Matt. 11,2-10

3. s. i advent

Berit Schelde Christensen

Torsdag den 20.
Berit Schelde Christensen og
Morten Skrubbeltrang

Kl. 16.00:

Berit Schelde Christensen

Søndag den 6.

Matt 2,1-12

Helligtrekongers søndag

Kl.10.00:

Berit Schelde Christensen

Søndag den 13.

Luk 2,41-52/Mark 10,13-16

Kl. 10.00:

Morten Skrubbeltrang

Søndag den 20.

Joh 2,1-11

2. søndag efter helligtrekonger

Kl. 10.00:

Berit Schelde Christensen

Søndag den 27.

Matt 8,1-13 – Diakonigudstjeneste

Kl. 10.00:
Prædikant:

Morten Skrubbeltrang
Diakon Ele Bonde

Onsdag den 30.

Torsdag den 20.

Børnegudstjeneste

Vi synger julen ind

Kl. 19.30:

Morten Skrubbeltrang

Søndag den 23.

Joh 1,19-28

4. s. i advent

Kl. 10.00:

Skriftemålsgudstjeneste

Nytårsdag

3. søndag efter helligtrekonger

Julegudstjeneste for Ellekærskolen

Kl. 11.00:

Mandag den 1.

1. søndag efter helligtrekonger

Luciagudstjeneste

Kl. 10.00:

JANUAR

Morten Skrubbeltrang

Kl. 17.00:

FEBRUAR
Søndag den 3.

Mandag den 24.

Morten Skrubbeltrang

Kl. 10.00:

Matt 8,23-27
Berit Schelde Christensen

13.30:
14.40:
15.50:
17.00:

Julegudstjeneste i børnehøjde,
Berit Schelde Christensen
Berit Schelde Christensen
Berit Schelde Christensen
Morten Skrubbeltrang
Morten Skrubbeltrang

Søndag den 10.

Matt 17,1-9

Tirsdag den 25.

Luk 2,1-14

Søndag septuagesima

4. søndag efter Helligtrekonger

Juleaftensdag

Kl. 11.30:

Juledag

Kl. 10.00:
Onsdag den 26.

Morten Skrubbeltrang
Matt 23,34-39

2. Juledag

Kl. 10.00:

Berit Schelde Christensen

Søndag den 30.

Luk 2,25-40

Julesøndag

Kl. 10.00:

Sidste søndag efter Helligtrekonger

Kl. 10.00:

Morten Skrubbeltrang

Søndag den 17.

Matt 20,1-16

Kl. 10.00:

Berit Schelde Christensen

Søndag den 24.

Luk 11,14-28

Søndag seksagesima

Kl. 10.00:

Morten Skrubbeltrang

Onsdag den 27.
Børnegudstjeneste

Kl. 17.00:

Berit Schelde Christensen

Morten Skrubbeltrang

MEDITATION I KIRKEN
Den første tirsdag i hver måned kl. 19.30
Aftenen begynder med en kort introduktion til meditation.
Derefter sidder vi i stilhed 2 x 20 min a brudt af en pause.
Aftenen afsluttes med te og udveksling af erfaringer.

HASLE LOKALCENTER
18. december – Morten Skrubbeltrang
29. januar – Berit Schelde Christensen
26. februar – Morten Skrubbeltrang
Gudstjenesterne på Hasle Lokalcenter er for alle i Hasle.
Der er let adgang for gangbesværede. Taxi kan bestilles
på kirkekontoret, tlf.: 8615 5853

