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

Skiftende menighedsråd har i en årrække arbejdet
med en plan for renovering af kirkegården. Nu er planen klar! Arbejdet kommer til at ske løbende og i takt
med at fredningstiderne for gravstederne udløber –
og det kommer til at løbe frem til 2040. Kirkegårdsleder Anton Dalgaard er den, der skal stå for at gennemføre planerne. ”Der er mange elementer i planen, og
det er et omfattende arbejde, men jeg glæder mig til
arbejdet med at gøre planen til virkelighed.”

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

SOGNEPRÆST
Morten Skrubbeltrang
Præstevangsvej 50, 8210 Aarhus V
Tlf.: 3066 2050
ms@haslekirke.dk
Træffes efter aftale
Fridag: Mandag
DIAKON
Ele Bonde
Tlf. 5115 5658
diakon@haslekirke.dk

KIRKETJENERE
Dace Eglite
Tlf. 6120 1953
Simon Lyngholm Jakobsen
Tlf. 2026 5853
kirketjener@haslekirke.dk
GRAVER
Anton Dalgaard
Tlf.: 8626 2120
graver@haslekirke.dk
MENIGHEDSRÅDETS FORMAND
Niels Minamizawa Mathiesen
mathiesen@fdf.dk

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

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

Planen er udarbejdet af det aarhusianske landskabsarkitekt irma Møller & Grønborg med landskabsarkitekt Karen Marie Fisker Langkjer i spidsen. Om arbejdet med Hasle kirkegård fortæller Karen Marie, at
”det har været vigtigt for os at inde de elementer på
kirkegården, der fungerer godt og som gør Hasle kirkegård til noget særligt. Den nye udviklingsplan tager
afsæt i kirkegårdens historie, hvor kirkegårdens 3 aldre – den ældste kirkegård omkring selve kirken, 1900tals kirkegården nord for og den nyere del af kirkegården mod øst – bliver løftestang for en gradvis og
nænsom omdannelse. Målet er at øge variationen af
små steder og rumligheder og dermed skabe en mere
imødekommende og oplevelsesrig kirkegård, der kan
tilfredsstille nutidige behov for lere urnegravsteder,
steder man kan samles som familie, og steder hvor
der er plads til fordybelse i det grønne.”
Udviklingsplanen, der er inddelt i 12 etaper, omfatter bl.a. en ny kørevej til rustvognen, et skovbælte, et
åbent areal der vil give plads til udendørs gudstjenester, et lapidarium, en æblelund, en eng og et cirkulært andagtssted.

Åbningstid: Man. tors. fre. kl. 10-12. Tirs. kl. 11-17. Ons. kl. 13-15
Kirkekoordinator: Soﬁe Christine Fribert Lyng

Formand for menighedsrådet Niels Minamizawa Mathiesen fortæller, at ”arbejdet kommer til at ske i stor
respekt for gravstederne og de efterladte, som har begravet deres kære på Hasle kirkegård”, og han understreger, at ”hvis nogen har bekymringer i forhold til
planerne, og måske er usikre på, hvad der skal ske
med det gravsted de ejer, så er de meget velkomne til
at kontakte enten menighedsrådet, præsterne eller
kirkegårdslederen.”

B & U-ORGANISATIONER
FDF Hasle-Åbyhøj – mødes tirsdage
Åbyhøjvej 4, Aarhus V • www.fdfaarhus4.dk
De grønne spejdere – mødes onsdage
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www.pigespejder.dk/hasle-moellevang
Ten Sing Hasle – mødes torsdage
Hasle Sognehus (Annekset), Viborgvej 158, Aarhus V
www.gellerup.kfum-kfuk/aktiviteter/tensing/
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LAD BØRN VÆRE BØRN
Af sognepræst Morten Skrubbeltrang
Hver gang vi har barnedåb i kirken læser vi teksten fra Markus-evangeliet, hvor Jesus skælder ud på de disciple, der truer af
de små børn, der bliver båret til Jesus for at han skulle velsigne
dem. ”Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i,
for Guds rige er deres” siger Jesus og fortsætter ”den der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det”.
I dag er der et andet fokus på barndommen, end der var på Jesu
tid. Og godt for det. Derfor kan det også være mindre provokerende at høre, at Gudsriget tilhører de små børn, end det må have
været for disciplene og tilhørerne. Men alligevel tror jeg, at der er
brug for, at vi også i dag bliver mindet om det værdifulde i barndommen. For det er som om at barndommen er ved at forsvinde,
er ved at skrumpe ind. I dag siger man, at barndommen blot varer 6 – 7 år. 6 – 7 år! Så er der jo i sådan et gennemsnit-menneskes liv altså ca. 80 år tilbage, der så er noget andet.
Det lyder helt forkert i mine ører. Men det handler om, at børn i
dag tidligere og tidligere fravælger legetøj. Tidligere og tidligere puttes de ind i læreplaner og velmenende ordninger, der skal
gøre dem parate til næste skridt i livet – og næste skridt – og næste skridt. Ja allerede i vuggestuerne har vi i dag læreplaner der
skal sikre, at børnene fra de begynder i institutionen kan lære noget, der bringer dem fremad i livet, gør dem til vellykkede mennesker.

I dag siger man, at barndommen
blot varer 6 – 7 år.
Men måske glemmer vi det vigtigste. Måske glemmer vi at lade
dem være lige præcis det, de allerede er, og tro på, at det er godt
nok. At det er godt at være barn og få lov til at være barn. At det
netop er nogle af de ting, som børn er gode til, der er det vigtige her i livet. At barnlig glæde, barnlig undren og nysgerrighed,
barnlig tillid og barnlig kærlighed er det, der er det vigtige også
for os voksne her i livet.
For nyligt læste jeg en skræmmende artikel om, at antallet af 10
– 12 årige, der henvender sig til Børnetelefonen med selvmordstanker er mere end fordoblet på fem år. Fordi de ikke får lov til at
være børn længere, men presses ind i en tankegang, hvor de allerede som børn skal præstere, levere og være gode nok. Hvor forventningerne hele tiden vokser og hvor det med nationale test

og øvrige måleværktøjer hele tiden
bliver frygtelig synligt, hvilket niveau man be inder sig på i skolen i
forhold til andre. Men lad os nu ikke
Morten Skrubbeltrang
falde i den fælde, at vi tror det er alt,
hvad der er at sige. Eller at alt afhænger af, at man som 7-årig eller 12-årig er lige præcis i stand
til at kunne det samme som andre 7- eller 12-årige.
Så lad os give alle børnene et frirum hvor de er gode nok, som de
er – lige præcis som de er og hvor de er. Det betyder ikke, at vi
skal lade dem være alene. Humanistisk Samfund i Norge havde
på et tidspunkt en kampagne med baggrund i teksten hvor Jesus
siger ”Lad de små børn komme til mig”. I Humanistisk Samfund
blev det til ”Lad de små børn komme til sig selv”. Men det kan jo
altså blive frygteligt ensomt at komme til sig selv.
Og det er ikke alene-tid og ensomhed, børnene har brug for. De
har derimod brug for at komme til voksne, der lader dem være
børn. Der står vagt om friheden til at være børn uden at præstere
noget bestemt eller noget særligt på lige præcis den ene eller anden givne alder. Børnene har ikke blot brug for at vide, at Gud elsker dem, som de er. Men de har også brug for at vide, at også vi,
alle os, der er omkring børnene, synes de er gode nok. At de kan
nok. Og de har brug for at mærke, at det hele ikke bare handler
om at blive voksne. De har brug for at mærke, at vi tør lade børnene være børn – også i mere end 6 til 7 år.

BØRNEKIRKE
– NU HVER SØNDAG!
Børnekirke er kirke i børnehøjde. Det har siden 2016
været en fast bestanddel af gudstjenesterne i Hasle
kirke den 1. og 3. søndag i måneden. Men nu er der
Børnekirke HVER søndag!
Børnekirken er et tilbud til alle børn, der deltager i
gudstjenesten, om at gå med børnekirkemedarbejderen ned i Sognehuset under prædiken. Børne- og familiemedarbejder, Linette Lykke, er ansvarlig for Børnekirken: ”Vi har siden Børnekirkens opstart, oplevet
at det har stor værdi, når man kommer som familie
til gudstjenesten, at der også er et relevant tilbud til
børnene, hvor de kan få de bibelske fortællinger fortalt i øjenhøjde. I Børnekirken beskæftiger vi os med
den samme tekst, som de voksne hører i kirken.” Til
at hjælpe Linette med børnekirken, har menighedsrådet ansat Christine Jessen, stud. theol. Tag godt imod
hende.
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PALMESØNDAG

SKÆRTORSDAG

LANGFREDAG

Fortalt af en frivillig ved Hasle kirke

Af Ellen Skov Birk, frivillig ved Hasle kirke

Af Christine Jessen, børnekirkemedarbejder

Palmesøndag er en
særlig dag i Mellemøsten markeret af sociale festligheder og
familiesammenkomster. Rammen om dagen er festmessen
i kirken. Den første
palmesøndag
skete det, at Jesus red
ind i Jerusalem på et
æsel. Da folk så ham,
tog de grene fra oliventræer og palmeblade og viftede og lagde dem på vejen, hvor han kom frem. Jesus
skulle være deres konge. De havde ikke nogen konge og ønskede, at det skulle være
ham. Men Jesus ville ikke være konge i den
fysiske verden. Guds Søn kom for at være
konge i menneskers hjerter.

Skærtorsdag er for mig
en vigtig dag som optakt til de dramatiske
begivenheder i påsken.
Jeg prøver at fastholde, hvordan den første
skærtorsdagsaften må
have været, før man
vidste, hvad der ville ske de næste dage.

Da jeg var barn i Syrien, forberedte vi os
godt til festmessen. De voksne tog deres
lotteste tøj på – mange købte nyt tøj, og
børnene gik i hvidt tøj med grene af oliventræer og lys i hånden. Vi møder Jesus
med hvidt tøj som symbol på Jesu renhed.
Hele menigheden går med børnene i spidsen omkring kirken og rundt i området og
synger. Det hele er præget af en stor glæde.
Jesus kunne være redet ind i Jerusalem
på den lotteste hest. Men han kom på et
æsel. Palmesøndag lærer han os, at man
skal være sagtmodig og ydmyg af hjertet,
almindelig og simpel. Selv om man er stor,
behøver man ikke at gøre det store ud af
det. Det handler om at have et stort hjerte.
Jesus kunne have brugt sin magt til meget,
alligevel var han bare menneskelig.
Familien på billedet har palmegrene i hånden. Man tager billeder og sender dem
rundt til sin familie og sine venner som hilsen fra den store dag. Af og til savner jeg
den fejring i Danmark.

Skærtorsdagsaften er skelsættende som
brydning mellem jødernes gamle pagt med
Gud efter udfrielsen af Egypten, og den nye
pagt som Jesus Kristus, Guds søn, indleder
som forsoning til syndernes forladelse.
Jeg prøver at forestille mig, hvordan Jerusalem har sydet af hektisk forventning og
oprørsstemning efter indtoget i Jerusalem.
Man kan fx. i dag sammenligne det med
“de gule vestes” oprør, man ved ikke, hvor
det ender. Jesus har i ugens løb ikke lagt an
til at lede et oprør mod romerne, men han
er i stedet nærmest gået amok på tempelpladsen over købmændenes kommercialisering af gudstroen.
Men nu skal jødernes traditionelle påskefest fejres med den fastlagte symbolske
menu til minde om udfrielsen af Egypten.
Så tager Jesus to af grundsubstanserne
til et godt måltid: brød og vin, og indstifter en ny kristen pagt. Der er sikkert ingen
ved bordet, som har forstået, hvad han talte om, men måltidsfællesskabet forstod de.
Derfor sætter jeg også pris på, at man i
Hasle sogn er begyndt at fejre skærtorsdag
med fællesspisning af lammesteg med tilbehør før gudstjenesten.
Jeg oplever gudstjenesten som præget af undren over, hvad er det lige, der foregår, og
med tømning af alterbordet til sidst lægges
der op til en knugende nat og en l a n g fredag.
Det var en stærk oplevelse for mig for lere
år siden at besøge Getsemane have og mindes den indre kamp, der må være foregået
i Jesus denne første skærtorsdag nat.

Der lages på halvt og før i tiden var der
ingen, der arbejdede på denne dag. Langfredag betragtes af mange som en sørgedag, men det behøver den ikke at være, for
den forbereder os på påskens håb. Det er
dagen, hvor Jesus frelser os fra den synd,
vi som mennesker altid vil være skyldige i. Fortællingerne går på, at Jesus lider
en ydmygende og pinefuld død på korset
med forbrydere ved sin side, og den del er
helt bestemt sørgelig, men vi skal huske os
selv på, at han gør det for os. Vi lever med
skyldfølelse over det onde vi gør, men vi
kan trygt stole på, at fordi Jesus på langfredag frelste os, og påtog sig vores synd,
at livet trods smerte, skyld og ondskab er
skænket os i evighed.
Men hvad betyder det? Jo, for mig betyder
det, at jeg ved, at jeg kommer til at begå
fejl, men at de fejl er en del af at være menneske, så jeg kan lettere tilgive mig selv i
troen på, at jeg er tilgivet. Denne tanke viderefører jeg også til mine relationer. På
den måde forsøger jeg at opfylde buddet
om næstekærlighed, som Jesus i evangeliefortællingerne pålægger os.
På langfredag kan vi med eftertænksomhed møde Jesus, en lidende igur, som viser os hvordan man både kan leve og dø
i ydmyghed, men samtidig være den største frelser-konge. Jeg bruger ikke langfredag på at sørge, for selvom fortællingen er
tragisk og smerten er stor, så husker jeg på
påsken, som måske får langfredag til at se
trist ud, men som også kan oplyse den.
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– HVAD BETYDER PÅSKEN FOR DIG?

PÅSKELØRDAG

PÅSKESØNDAG

2. PÅSKEDAG

Af diakon Ele Bonde

Af Priya Skrubbeltrang,
lærervikar på Hasle skole

Af ϔilosof og menighedsrådsmedlem
Marie Lund
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I Indien er påskesøndag forløsningens dag
efter 40 dages fastetid. Som barn oplevede jeg påske som den
mest intense tid. Og
jeg elskede det!

For mig er påskelørdag bedrøvelsens dag.
Dagen, hvor ingen ord kan siges, for ethvert ord ville føles som aske i munden.
Alt det, der var sket! Over løgn og bedrag,
svigt og hån til grusomhed. Og kunne ingen
gråd, troskab eller kærlighed forløse forladtheden? Til allersidst talte selv naturen
med jordskælv og mørke. Nu er det slut.
Stille. Mennesket, naturen og Gud. Tavs.
Det er den dybeste sorgens og bedrøvelsens dag, for den åbenbarer kærlighedens
pris. Det kræver en stilhed mættet med alt.
Og tømt for alt.
Dagen i dag rummer det uudgrundelige
mysterium Gud. Og menneske. Jeg tror, at
Gud er den dybest bedrøvede af alle i dag.
Og jeg vover at tillægge Gud en søgen efter
et menneske.
Hvor er det menneske, der altid forsvarer ethvert andet menneske? Ja mennesket? Hvor er det menneske, der altid lever
i tillid til sin Gud? Der taler godt om mennesker og godt om sin Gud? Hvor er det
menneske, der altid bevarer kærligheden,
tilliden og håbet?
Det menneske – tror jeg, ønskede Gud ved
sin højre side.
Og kun det menneske kan åbne dødens
port. Kan dø med i alles død – fra råb om
hjælp uden at få svar til i tillid at hengive
sig i Guds hænder. Og leve alles opstandelse. Gud fandt det menneske i sin førstefødte Søn. Det lykkedes. Men hvor forfærdeligt
bedrøveligt at måtte gå til det yderste uden
at gribe ind – før i nat.

Det hele begyndte med, at alle familier ik
en sparebøsse af kirken til at spare op til
de fattige. Mange undlod at spise kød. Og
kvinderne lod være med at købe ranker af
jasminblomster, som de ellers satte i håret
hver morgen. Jeg var ivrig efter at putte de
penge, vi sparede, i sparebøssen.
Alt forandredes. De voksne blev alvorlige.
Mændene holdt op med at barbere sig, og
alle læste meget i Biblen og bad. Hver fredageftermiddag mødtes vi i kirken, hvor
dem, der ville, delte tanker.
Langfredag bragte vi vores sparebøsse til
kirken, som var sort og mørk den dag. Lørdag rensede vi kirken, vi skrubbede og malede. Og der blev bragt overdådig mange
jasminblomster til kirken.
Så kom påskemorgen. Vi tog hvidt tøj på,
det aller lotteste tøj, vi havde. Nogen tog
deres bryllupstøj på, andre købte nyt. Kl.
5 samledes vi udenfor kirken og ventede
på, at solen skulle stå op. Det var en fantastisk stemning, og foråret var også på vej.
Da vi endelig kom ind i kirken, var det som
en beruselse. Det duftede overvældende af
jasminblomster, alt var hvidt pyntet, og så
fejrede vi!
Vi var så sultne, når vi kom hjem, spiste
dejlig mad og kylling. Om eftermiddagen
malede vi æg og hyggede og bragte hilsener til hinanden.
Påske var en fysisk vandring gennem alle
de trængsler, vi kunne forestille os eller
har oplevet, og til sidst kom døden. Om
søndagen var håbet tilbage med Jesu opstandelse. Lutret og renset mærker vi, at livet bliver nyt, sammen med Jesus.

2. påskedag – dagen derpå. Fed fest i går,
men var det tømmermændene værd? De
eksistentielle tømmermænd. Jeg gik i kirke
i går og gav mig hen til den frydefulde tanke, den forjættende forestilling, det fortvivlede håb om at Jesus virkelig gjorde fyldest
for alle mine synder og sprængte dødens
bånd. Men tør jeg tro det? Kan jeg tro det?
Jeg dulmer smerten med påskeæg.
2. påskedag – stedbarnet blandt påskedagene. Hvorfor har vi en 2. juledag, en 2. påskedag, en 2. pinsedag? De har ingen selvstændig betydning. Påhængshelligdage. De
er bare med. Føler sig måske lidt fremmedgjorte hjemme hos svigerfamilien. Guds
børn på gule plader. Som jeg. Så tungnem
til at tro. Men jeg forstår at Gud ikke gør
forskel på nogen.
2. påskedag – legogudstjeneste i Tilst kirke. Påsken genfortalt i farvestrålende plastic. Formidlet i øjenhøjde for børn og vantro voksne, og de skal få nyt mod for evigt.
Lille Peter Edderkop er første salme, for
den handler om at kravle op igen. Jeg hører kun halvt efter; har travlt med at inde
de rigtige klodser. Hvad skal jeg bygge på?
2. påskedag – eftertænksomhedens dag.
Vi taler med hinanden om alt det som er
sket. Mit hjerte brænder i mig. Eller er det
bare de tømmermænd? Som græs er menneskets dage. Har vi noget at betyde? I det
mindste har vi hinanden, og vi kan gå et
stykke af vejen sammen. Bliv hos mig! Det
er snart aften, og dagen er allerede gået på
hæld.
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SOGNEEFTERMIDDAG
– KAI NORMANN ANDERSEN

DET UDVIDEDE RUM – PÅ TIDENS KANT
OM FORTÆLLINGENS KRAFT

Hasle Sognehus tirsdag d. 5. marts kl. 14.30
V/ skoleleder Kenneth Degnbol og journalist og højskolelærer
Dagmar Winther
Dagmar Winther og Kenneth Degnbol inviterer til en guidet tur
rundt i Kai Normann Andersens sange – og univers,, hvor vi også
vil møde Poul Henningsen, Liva Weel, Bernhard Christensen og
lere andre fra datidens revyer. Dagmar og Kenneth spiller og
synger for og inviterer publikum til at synge med på de mange
skønne sange.

Tirsdag d. 26. marts kl. 19.30 i Hasle kirke
v. Eventyrfortæller Lise Marie Seidelin Nedergaard fra Odense Bys
Museer
Hvordan kan vi fortælle på tidens kant? Som barnebarn af Anna
Sophie Seidelin er Lise Marie vokset op med den mundtlige fortælling som en del af livet. Med fortællinger om smerte og glæde,
om umenneskelighed og medmenneskelighed, om fortabelse og
håb, om fødsel og død.
En aften med fortælling og samtale. Samtalen ledes af hospitalspræst Steen Bonde. Læs mere på haslekirke.dk

SOGNEINDSAMLING
– FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP
Hasle Sognehus søndag den 10. marts
Som indsamler er du med til at samle ind til broer, diger og lugtveje, der kan udgøre et værn mod katastrofer forårsaget af klimaforandringer. Vi håber at se så mange frivillige som muligt til
den altid hyggelige indsamlingsdag. Tilmeld dig som indsamler
på Blivindsamler.dk eller på kirkekontoret.

DET UDVIDEDE RUM – PÅ TIDENS KANT.
OM DE GLEMTE OG MÅSKE KLEMTE
Tirsdag d. 12. marts kl. 19.30 i Sognehuset
v. 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 komme til at tænke på mange mennesker. De gode forhold og de brudte. Hvad vil det sige? Vi vil denne aften fortælle om erfaringer fra besøgstjenesten og hospitalet,
men også fra den systemisk fænomenologiske familieopstilling,
hvor vi beskæftiger os med de dybe sammenhænge mellem mennesker og med ekkoer fra slægten.

HØJMESSENS ABC
Hasle Sognehus onsdag d. 27. marts kl. 19.30 – 21.30
Søndag efter søndag holder vi højmesse på stort set samme måde
i kirker over hele landet. Men hvad sker der egentlig i gudstjenesten? Hvad er historien bag de enkelte led, som den består af?
Vær med til en aften, hvor vi sammen bliver klogere på højmessens historie både i og uden for Hasle kirke. Aftenen afvikles i
Sognehuset af Morten Skrubbeltrang. Der er ingen tilmelding.

SOGNEEFTERMIDDAG – MODERNE KIRKEKUNST
Hasle Sognehus tirsdag d. 2. april kl. 14.30
Af Benny Grey Schuster, cand.theol., lektor ved Folkekirkens
Uddannelses- og Videnscenter.
I den danske folkekirke fejrer vi gudstjenester i bygninger og
rum, der strækker sig langt bag om reformationens indførelse. Tidens gang og modernes skifte sætter sit præg på rummene. Med udgangspunkt i databasen modernekirkekunst.dk, som
Benny Grey Schuster har opbygget, giver han os et overblik over
de 3000 kunstværker, der de seneste 60 år har fået plads i de
danske kirker.

SKÆRTORSDAG – MIDDAG OG GUDSTJENESTE
KONCERT MED DUO ES
Hasle kirke tirsdag d. 19. marts kl. 19.30
DUO ES – EbbeSigne – som består af Ebbe Ringblom, basun, og
Signe Buch Ladehoff, orgel og klaver, giver koncert i Hasle. En
koncert med vægt på smukke melodier og en afslappet stemning.
På programmet er bl.a. Bach og Piazzolla. Første del af koncerten
foregår i kirken og anden del i sognehuset med lygelakkompagnement. Der bliver også et par fællessange undervejs. Fri entré.
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Hasle Sognehus torsdag d. 18. april kl. 18.00
Skærtorsdag aften inviteres du til middag kl. 18.00 med efterfølgende gudstjeneste i kirken kl. 19.30. Sammen med Østens Assyriske kirke serverer vi lam, som vi spiser sammen, og efterfølgende holder vi nadvergudstjeneste sammen. Tilmelding til
kirkekontoret senest onsdag den 10. april. Spisning koster kr. 30
pr. person.
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SOGNEEFTERMIDDAG – KIRKEN I BYEN
Hasle Sognehus d. 7. maj kl. 14.30
v/ Lars Viftrup, cand.theol. og stud. ph.d. i Aarhus Stifts projekt
”Kirken i byen”
Den gode by, hvad er det? Og hvordan skaber man en god by? Et
er sikkert, den gode by bliver til i et sindrigt samspil mellem mennesker og institutioner, som gensidigt virker ind i hinanden. Hør
om Lars Viftrups spændende arbejde. Vi begynder eftermiddagen med en kort gudstjeneste i Sognehuset.

FOREDRAG OM BJØRN NØRGAARDS GOBELINER
Møllevangskirkens sognegård søndag d. 12. maj kl. 14.30
Af idehistoriker Lars Morell
Ved Dronning Margrethes 50-års fødselsdag i 1990 var den oficielle gave til hende nye gobeliner til riddersalen på Christiansborg. De ni store gobeliner skildrer kongehusets historie
fra vikingetiden til vor tid. Det var naturligvis kontroversielt, at
anarkisten og rebellen Bjørn Nørgaard blev valgt til at udføre opgaven. I sit foredrag skildrer Lars Morell, hvordan både Bjørn
Nørgaard og opgaven måtte ” lytte” sig for at enderne kunne mødes. Foredraget er en del af turen til Nordsjælland (se omtale andet sted), men alle er velkomne til foredraget også selvom man
ikke deltager på turen. Gratis entré.

BØRN OG FAMILIER
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kommenterer og bygger videre på H.C. Andersens eventyr ”Kjærestefolkene”. Koret ledsages af en blæserkvintet, der består af
John Traasdahl, klarinet, Karen Traasdahl, horn, Lene Kinch-Hansen, obo, Barbara Carlsen, fagot og Caspar Koch på løjte.

FASTELAVN
Hasle kirke søndag d. 3. marts kl. 14.00
Hasle kirke og FDF Hasle-Åbyhøj inviterer til fastelavn
med gudstjeneste og efterfølgende tøndeslagning, fastelavnsboller og varm kakao i Sognehuset. Det er gratis, og
tilmelding er ikke nødvendigt.

BØRNEKIRKE – HVER SØNDAG
Børnekirke er kirke i børnehøjde! Børnene går med børnekirkemedarbejderen ned i Sognehuset under prædiken. Det er hver søndag i forbindelse med gudstjenesten
kl. 10.00.

SOGNEUDFLUGT TIL NORDSJÆLLAND
23. – 25. maj er der mulighed for at komme med på Møllevangskirken og Hasle kirkes fælles sogneud lugt. Denne gang
går turen til Nordsjælland, hvor vi skal bo på Tisvilde Højskole
og derfra tage på opdagelse i kirker, kultur og natur. På turen besøger vi bl.a. Odense og Roskilde Domkirker, Frederiksborg Slot,
Søfartsmuseet i Helsingør, Bjørn Nørgaards gobeliner på Christiansborg og meget mere. Læs mere om turen i brochuren, der
indes i Sognehuset eller på haslekirke.dk.

KONCERT MED ERIK KALTOFT OG
FREDERIKKE KAMPMANN
Hasle Sognehus tirsdag d. 28. maj kl. 19.30
Erik Kaltoft er en af sin generations førende pianister og bor
tillige i Hasle! Ved denne koncert optræder han sammen med
sangerinden Frederikke Kampmann. Erik Kaltoft Han har altid
brændt særligt for Ny-tid og Nu-tid i musikken ligesom kammermusik og vokalmusik har stået stærkt i hans musikalske virke.
I 2005 tiltrådte Erik Kaltoft som professor ved Det Fynske Musikkonservatorium i Odense. Frederikke Kampmann er uddannet fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i København og i
Wien med debut i 2008. Frederikke har modtaget en række priser bl.a. prisen for Årets unge Operatalent ved Copenhagen Opera Festival i 2013. På programmet i Hasle er musik af P. Heise,
Grieg, Schierbeck, Strauss og et par operaarier. Fri entré.

KONCERT: ”KJÆRESTEFOLKENE I NYE KLÆDER”
Hasle Sognehus torsdag d. 6. juni kl. 19.30
Canterinokoret har sammen med dets dirigent Philip Eick arbejdet intenst på at indstudere korværket ”Kjærestefolkene i nye
klæder” af Michael Boiesen. Korværket består af 12 satser, der

MUSIKALSK LEGESTUE – HVER FREDAG
Trivselshuset, Hasle Centervej 159, 8210 Aarhus V,
fredage kl. 10.30-11.30 – drop in fra kl. 10.00.
Legestue for småbørn og deres forældre med musik og
sang. Det er gratis at være med, og tilmelding er ikke nødvendig.

PÅSKEVÆRKSTED
Hasle Sognehus Palmesøndag d. 14. april kl. 11.00 – 14.00
Vi inviterer til påskeværksted, hvor vi skal lave påskepynt,
påskedekorationer, gækkebreve, male på æg og på æggejagt. Der vil være mulighed for at få en rugbrødsmad undervejs. Tilmelding ikke nødvendig. Gratis for børn, 20
kr. for voksne.

DANMARK SPISER SAMMEN!
Hasle Sognehus tirsdag d. 30. april kl. 17.00-19.00
Vi gentager succesen fra efteråret og inviterer til Generationsmiddag. Vi spiser dejlig middag og synger sange sammen generationer på tværs. Når børnene har spist, har de
mulighed for at være kreative. Tilmeldingsfrist d. 24. april
til kirkekontoret.
Pris: Børn spiser gratis, 30 kr. for voksne.
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GUDSTJENESTER
MARTS
Søndag d. 3. marts

Matt 3,13-17

Fastelavn

Kl. 10.00:
Kl. 14.00 m. efterfølgende
tøndeslagning:

Berit Schelde Christensen
Berit Schelde Christensen

MAJ

Søndag d. 10. marts

Matt 4,1-11

Søndag d. 5. maj

1. søndag i fasten

Kl. 10.00:

Morten Skrubbeltrang

Søndag d. 17. marts

Matt 15,21-28

2. søndag i fasten

Kl. 10.00:

Morten Skrubbeltrang

Søndag d. 24. marts

Luk 11,14-28

3. søndag i fasten

Kl. 10.00:

Berit Schelde Christensen

Søndag d. 31. marts

Joh 6,1-15

Midfaste søndag

Kl. 10.00:

Berit Schelde Christensen

Kl. 10.00:

Berit Schelde Christensen

Søndag d. 12. maj

Joh 16,16-22

3. s.e. påske

Kl. 10.00:

Søndag d. 7. april

Morten Skrubbeltrang

Fredag d. 17. maj
Bededag – konϔirmationer

Berit Schelde Christensen og Morten Skrubbeltrang
Lørdag d. 18. maj
Konϔirmationer

Berit Schelde Christensen og Morten Skrubbeltrang
Søndag d. 19. maj

APRIL

Joh 10,11-16

2. s.e. påske

Joh 16,5-15

4. s.e. påske

Luk 1,26-38

Mariæ Bebudelsesdag

Kl. 10.00:

Morten Skrubbeltrang

Søndag d. 14. april

Matt 21,1-9

Palmesøndag

Kl. 10.00:

Berit Schelde Christensen

Torsdag d. 18. april

Matt 26,17-30

Kl. 10.00:

Berit Schelde Christensen

Søndag d. 26. maj

Joh 16,23b-28

5. s.e. påske

Kl. 10.00:

Morten Skrubbeltrang

Torsdag d. 30. maj

Mark 16,14-20

Kr. himmelfartsdag

Kl. 10.00:

Berit Schelde Christensen

Skærtorsdag

Kl. 19.30:

Morten Skrubbeltrang

Fredag d. 19. april

Matt 27,31-56/Mark 15,20-39

Langfredag

Kl. 10.00:

Berit Schelde Christensen

Søndag d. 21. april

Mark 16,1-8

Påskedag

Kl. 10.00:

Morten Skrubbeltrang

Mandag d. 22. april

Luk 24,13-35

Anden Påskedag

Kl. 10.00:

Berit Schelde Christensen

Søndag d. 28. april

Joh 20,19-31

I marts, april og maj er der ikke fast månedlig børnegudstjeneste.
I den periode arbejder vi med at udvikle nye former for børnegudstjenester og andre tilbud til børn og børnefamilier.
Læs mere i næste kirkeblad!

PINSEGUDSTJENESTE
– JORDS OG HIMMELS HJERTEBÅND
Botanisk Have, 2. Pinsedag mandag d. 10. juni kl. 11.00
Kæmpe friluftgudstjeneste på Am iscenen arrangeret af alle
kirker i Aarhus vest. Det er for hele familien og alle aldre. Der
vil være store ord, skønne sange og himmelske bønner.

1. s.e. påske

Kl. 10.00:

Morten Skrubbeltrang

DROPIN DÅB
HASLE LOKALCENTER
26. marts – Berit Schelde Christensen
30. april – Morten Skrubbeltrang
28. maj – 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

Møllevangskirken, 2. pinsedag mandag d. 10. juni
kl. 12.30-15.00
I forlængelse af friluftsgudstjenesten 2. Pinsedag i Botanisk
Have inviteres til DropIn Dåb i Møllevangskirken, som ligger
lige ved siden af på Møllevangs Allé 49. Alle er velkomne, børn
som voksne, også selvom man ikke bor i byen. Man er velkommen til at have gæster med, men man kan også komme alene. Medbring gyldig legitimation med foto. Alle under 18 skal
have forældre eller værge med.

