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Kære læser
Hvad er lykke egentlig? Det spørgsmål stiller vi i denne særudgave af kirkebladet, hvor vi har inviteret en række beboere i Hasle til at tage hul på samtalen om det spørgsmål. Vi håber, at du bliver inspireret og kunne have lyst
til at deltage i nogle af de arrangementer omkring temaet ”lykke”, som løber
af stablen i Sognehuset i efteråret (se en oversigt på bagsiden).
Mange af os smiler måske lidt overbærende, når Danmark gang på gang
nævnes blandt de lande, hvor befolkningen er lykkeligst. Men faktisk ligger
der seriøs forskning bag. Det fortæller lykkeforskeren Christian Bjørnskov
om på side seks. Når vi smiler lidt, er det måske også fordi vi ved, at vi kan
blive forført af begrebet lykke. Som det lyder i en gammel talemåde, så er
alt der glimter, ikke nødvendigvis guld. Peter Lodberg, der er professor i teologi, giver os indsigt i hvad Bibelen siger om lykke, og i hvordan begrebet
ofte bliver vendt på hovedet. Det er på næste side. På side otte spørger vi
hasleboere, om lykke egentlig er noget, vi kan jage eller fange. For lektor
Jane Flarup hænger lykke og taknemmelighed sammen – læs på side fire
hvad hun fandt ud af om taknemmelighed på Ingeniørhøjskolen i Aarhus.

Selvom lykke kan virke ubegribelig, så er det et menneskeligt grundtræk, at vi håber på at blive lykkelige. At vores børn bliver lykkelige…
Ja, at verden bliver lykkelig. Kom – og lad os tale sammen om lykken.

God læselyst – Hasle kirke
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Måske så du jordbærboderne, der stod
forskellige steder i sognet, mandag 1.
juli? Ved de ubemandede boder kunne
du lægge en 20’er eller overføre på MobilePay, og så tage en bakke lækre jordbær med dig hjem. Med bakken fulgte
et lille kort, hvori du kunne læse om
hvordan tillid og lykke måske hænger
sammen. Boderne var en optakt og introduktion til efterårets tema om lykke. Temaet bliver udfoldet både her i bladet og i flere arrangementer i løbet
af efteråret.
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INTERVIEW AF Malene Fenger-Grøndahl

I KRISTENDOMMEN
handler lykken om relationer
Hvis vi ikke lykkes med alt det, vi drømmer om, er der trøst at hente i kristendommen.
For kristendommen fortæller os, at lykken ikke kun findes i succesen, men også kan
findes gennem det ulykkelige. Lykken er nemlig i kristen tankegang noget, vi kan modtage fra Gud, når vi ved, at vi ikke magter alting selv. Og så er lykken i bibelsk forstand
altid noget, der opstår i relationer, siger professor i teologi Peter Lodberg

I Bibelen står der ikke
meget om lykke. Faktisk optræder ordet
lykke kun ganske få
gange. Men kigger
man grundigt efter
og er lidt kreativ,
Peter Lodberg,
finder man ud af, at
professor i teologi kristendommen har
noget vigtigt at sige om lykke, siger professor i teologi ved Aarhus Universitet,
Peter Lodberg.
” I Det Gamle Testamente finder vi fx
begrebet shalom, eller fred. Det handler om, at hele Guds fylde kommer til
stede som en virkelighed, man kan leve
og ånde i. Det handler ikke bare om individuel og personlig lykke, som vi nok
har tendens til at tænke i, når vi taler
om lykke. Det handler om de relationer,
man indgår i, hvor man har mulighed
for at leve i overensstemmelse med Guds
vilje,” siger Peter Lodberg.
At lykkebegrebet i Bibelen handler
om relationer ser han også udfoldet i
det tilbagevendende slogan om, at Israels folk skal huske, hvordan de selv
var fremmede i Egypten, og derfor skal
behandle de fremmede med omsorg.
”De skal tage sig af flygtningene, de
faderløse og enkerne og sørge for, at de
ikke lever i ensomhed og økonomisk
fattigdom, men tværtimod kan leve
et lykkeligt liv, hvor de ikke skal være
bange for, at tilværelsen går i stykker,”
siger han.

I Det Gamle Testamente er lykke
altså noget, der kan opstå, når Guds
fylde er til stede, og når menneskene
lever i relationer, der svarer til Guds vilje.
”Det handler om fællesskab og om
bevidstheden om, at man som menneske indgår i et skaberværk, hvor jord

Hvad er Guds rige?
Guds rige er den virkelighed,
vi kan leve og ånde i.
Hver gang, vi oplever, at vi kan
trække vejret frit, og vi føler, at
vi kan leve og ånde, uden at vi
behøver at udelukke nogen eller
noget, har vi erfaret Guds rige.

Hvad er Guds vilje?
At alle kan leve og ånde frit.
At leve i relationer, der svarer til
Guds vilje, er at arbejde på, at
alle kan leve og ånde frit.
Ifølge Bibelen kommer lykken,
når vi strejfer denne
virkelighed.
Redaktionen

og penge tilhører alle,” siger Peter Lodberg og nævner, at man inden for jødisk tradition kun beder såkaldte lovprisningsbønner under sabbatten, mens
de individuelle bønner om, hvad man
ønsker, at Gud skal gøre for én eller give
én, så kan bedes på de øvrige ugedage.
”Det afspejler en erkendelse af, at
det er i selve det at være skabt og indgå
i skaberværket, at lykken kan opstå.
Selve det at Gud er til stede og husker
på sit folk er grund til stor tak. Den individuelle fremgang og succes er ikke
en forudsætning for lykke,” siger Peter
Lodberg.
Samme tanke går igen i Det Nye
Testamente, hvor det igen er relationerne og det at vide sig afhængig af Guds
nåde, der åbner for lykken.
”Jesus siger ifølge Johannesevangeliet kapitel 10, vers 10: ”Jeg er kommet
for, at de skal have liv og have i overflod”. Kristus er livets fylde, og Kristus
rækker Guds fred, så det kan leve lykkeligt”, siger Peter Lodberg.
Og denne lykke er vel at mærke ikke
baseret på materielle goder eller alene
på fravær af krig og fattigdom. Selv om
materiel velstand kan være behagelig
og praktisk, handler lykken ifølge Det
Nye Testamente om en livsfylde, som
vi på ingen måde selv kan skaffe eller
sikre os ved at opnå succes på parametre som økonomisk velstand og karriere.
”I Bjergprædikenen priser Jesus alle
de mennesker salige, som netop ikke har
Hasle sogns kirkeblad |
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Tak er ikke kun et fattigt ord
INTERVIEW AF Malene Fenger-Grøndahl

Af Jane Flarup, lektor ved Ingeniørhøjskolen i Aarhus og leder af forretningsingeniørspecialiseringen, Aarhus
Universitet. Cand.mag. og Master i Positiv
Psykologi (MoPP). Forfatter. Forsker i
gode fortællinger i organisationer og taknemlighed som teambuilding-redskab.

"Taknemlighed er nærmest et
vidundermiddel. Tak udløser
en kaskade af positive følelser, og husker du at sige tak
til andre, hjælper det både
dine medmennesker og giver
dig en stærkere oplevelse af livskvalitet og
trivsel. Et lille forsøg med nogle af mine
studerende viste, at en lille indsats i hverdagen kan gøre en stor forskel"

”Kære Farmor. Tak fordi du altid har taget godt
imod mig og min søster, både når vi har været syge
og skulle passes, men også når far og mor havde
travlt med arbejde. Så kørte du den lange tur hele
vejen til Stavtrup for at hente os fra børnehave.”
Sådan lyder indledningen til et såkaldt taknemlighedsbrev, som en mandlig maskiningeniørstuderende skrev sidste forår som en del af et forløb, hvor 41
studerende fra 2. semester på maskiningeniørstudiet
deltog. Formålet med undersøgelsen var at finde ud
af, om de studerende ved at lave nogle små daglige



succes eller sikkerhed set med vores moderne briller. Det er de fattige, udstødte
og sørgende, han tilsiger salighed – eller
lykke. Det viser, at kun dem, der mangler alt det, vi ellers stræber efter, er i en
position, hvor de kan modtage det nye
liv af Gud. De ved, at de er afhængige af
Gud, og har ikke andet at vente på end
den himmelske lyksalighed, som kommer med Gudsriget,” siger Peter Lodberg.
Han understreger, at det ikke betyder, at lykken ifølge kristendommen
kun kan findes i livet efter døden.
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øvelser ville opleve større taknemlighed. Halvdelen
af gruppen arbejdede med mindfulness (nærvær); den
anden halvdel med gratitude (taknemlighed). De daglige øvelser i seks uger drejede sig udelukkende om
at skrive tre sætninger i en lille dagbog om det, man
henholdsvis følte nærvær ved eller var taknemlig for.
Begge grupper blev både før og efter forløbet målt for
deres grad af positiv tænkning og deres grad af taknemlighed. Gruppen, der arbejdede med taknemlighedsøvelser, kunne måles til at blive mere positive og
taknemlige som følge af forsøget med dagbogsskriveri
om ting, de var taknemlige for. Mindfulnessgruppen

”Vi kan sagtens opleve glimt af Gudsriget og dermed af lykken, mens vi lever
vores liv her og nu. Vi skal blot åbne os
for den erkendelse, at vi ikke kan skabe
lykken selv. Lykken henter sit indhold
i livets skaber og opretholder, ikke i os
selv", siger Peter Lodberg og tilføjer, at
det kristne lykkebegreb, som han ser det,
er mere realistisk end den opfattelse, at
vi skal være vores egen lykkes smed.
”I dag taler vi meget om succes, og vi
kan få en fornemmelse af, at vi skal finde
lykken via vores individuelle succes. Det

kan være en byrde for den enkelte, for
før eller siden oplever vi alle, at vores
liv bryder sammen. Når det sker, er det
godt at huske på, hvad kristendommen
fortæller os: At vi kan finde lykken gennem det ulykkelige, og at lykken henter
sit indhold i livets skaber og opretholder, ikke i os selv. Det kan der være stor
trøst i,” siger han. ∷
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”Jeg er taknemmelig for…”
Kvindelig maskiningeniørs dagbogsnotater. Gengivet med tilladelse.

Foredrag med Jane Flarup
Tak er ikke kun et fattigt ord
Tirsdag 19. november 19.00
i Sognehuset
Jane Flarup fortæller om en undersøgelse på
Ingeniørhøjskolen i Aarhus, hvor elever gennem små, daglige øvelser oplevede større taknemlighed, men også større trivsel på studiet.
Jane Flarup vil denne aften koble sin egen og andres forskning og teori med praksis, så alle kan
mærke, hvad taknemlighed sætter i gang.

Læs mere på: www.janeflarup.dk

blev derimod mindre positiv, og der kunne ikke registreres nogen ændring i deres grad af taknemlighed. Gruppen, der arbejdede med taknemlighed, var
markant mere positiv i en række udsagn, og de følte
sig bedre tilpas i studiegruppen efter forsøget - mere
glade, rolige og mindre stressede. De udtalte mere
taknemlighed for de ting, der virker, og mere robuste
over for de ting, der ikke virker. Flere af dem ønskede
at fortsætte med dagbogsnotaterne om taknemlighed
efter forsøget. Nogle deltog i en øvelse om taknemlighedsbreve til udvalgte personer. Derimod ønskede ingen af de studerende fra mindfulnessgruppen at
fortsætte med dagbogsnotaterne eller andre øvelser.
Forsøget bekræfter forskning, som de senere år har dokumenteret mange positive effekter af at arbejde med
taknemlighed. Tak er nærmest et vidundermiddel til
at sætte negative tanker og følelser på pause og til at
udløse en kaskade af positive følelser. Tak kan gøre studerende bedre til at arbejde sammen i grupper og til at
modstå eksamensstress eller manglende selvværd. Tak
er med til at skabe positive relationer mellem studerende, kolleger, forældre og børn, venner og partnere.
Husker du at sige tak til andre mennesker, så hjælper det både de andre og dig selv til at opleve mere
livskvalitet og trivsel. Tak er bestemt ikke bare et
fattigt ord! ∷
Hasle sogns kirkeblad |
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can buy nutella
Mange danskere
forestiller sig nok, at
lykken hverken handler
om penge i banken eller
en ekstra rejse til Rom.
Men økonomi og
oplevelser har faktisk
betydning for vores
lykke, siger professor
Aarhus Universitet
Christian Bjørnskov,
en af verdens førende
lykkeforskere
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Christian Bjørnskov, lykkeforsker

i økonomi på

”Money can’t buy happiness, but it can buy Nutella, and that is basically the same thing.” Sådan står
der på et ark papir, der hænger uden for et kontor på
Institut for Økonomi på Aarhus Universitet. Inde på
kontoret ligge stakke af papirer, og reolerne er fulde
af bøger om økonomi og samfundsforhold. På bordet ligger en halvspist plade chokolade, og to bløde
stole gør det muligt at sidde behageligt tilbagelænet
og tale sammen. Kontorets indehaver, professor Christian Bjørnskov, er uddannet i økonomi og skrev ph.d.
om social kapital. I forbindelse med sin afhandling
blev han nysgerrig efter at finde ud af, om tillid og
lykke hænger sammen. Det satte han sig for at undersøge, og som en af de første i verden publicerede
han en artikel, der dokumenterede en klar sammenhæng mellem tillid og lykke.
”Mennesker, der har en høj grad af tillid til andre,
er generelt lykkeligere end andre, og mennesker, som
mødes med tillid, bliver også lykkeligere. Det er blandt
andet derfor, danskerne gang på gang får topplaceringer i internationale undersøgelser om lykke,” forklarer han. ”Desuden har lykkelige mennesker det til
fælles, at de tror på, at de kan vælge deres liv og har
ret til at gøre det. De har en fornemmelse af personlig frihed, som indebærer, at de kan prøve forskellige
ting af og også kan vælge noget, som deres forældre
eller venner ikke ville gøre.” Også hvad det angår,
giver det danske samfund gode forudsætninger for
at blive lykkelig, pointerer han.
Alligevel møder Christian Bjørnskov indimellem
protester, når han fortæller, at danskerne hører til
blandt de lykkeligste i verden. For er vi danskere ikke
ofte utilfredse med vejret, de forsinkede tog, ventetiden hos lægen eller det høje skattetryk? Jo, det kan
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Christian Bjørnskov. Hvilke oplevelser vi bliver lykkeligere af, er dog individuelt, og i det hele taget har
lykkeforskningen ikke nogen opskrift på lykken.
”Selvhjælpsbøger og politiske visioner, der hævder at kunne gøre alle lykkeligere, kan jeg som forsker ikke anbefale, at man satser på,” siger Christian
Bjørnskov med et smil.

Livspartneren kan give lykke

Lykkeforskningen viser,
at det ikke gør os lykkeligere at have børn.
Forældre med hjemmeboende børn er mindre lykkelige end par
uden børn

være rigtigt nok, erkender Christian Bjørnskov. Men
internationale målinger viser, at danskerne ligger i
top, når det gælder tilfredsheden over et langt stræk.

Nutella, hvidvin og julegaver
Den spontane, brusende følelse af lykke er noget andet,
og det er ikke den, Christian Bjørnskov og hans kolleger måler. ”Citatet om Nutella refererer mere til korte
øjeblikke af lykke. De kan opstå, når vi drikker et køligt glas hvidvin på terrassen en sommeraften, eller
når børnene får den helt rigtige julegave. Den form
for lykke er ikke rigtig til at måle. Den vedvarende tilfredshed ved vi til gengæld en del om, og hvad
den angår, har Nutella-citatet faktisk ret et stykke ad
vejen. Der er nemlig en sammenhæng mellem økonomi og lykke, selv om vi siger, at ’lykken er ikke gods
eller guld’,” siger professoren. Lykkeforskningen har
påvist, at det øger ens lykke, hvis man rent materielt
ikke mangler noget. Også mennesker, der har et vist
økonomisk råderum, fordi de fx ikke har sat alle deres
penge i bil og hus, er generelt lykkeligere end dem,
der er bundet helt op økonomisk. Det giver en følelse
af tryghed og giver også mulighed for at bruge sine
penge på noget, der skaber mere vedvarende glæde.
Alt forbrug øger nemlig ikke vores lykke lige meget,
forklarer Christian Bjørnskov.
”Populært sagt varer glæden ved en ny bil lige så
længe som duften af den. Vi vænner os hurtigt til nye
materielle goder, og derfor varer glæden ikke ved. Til
gengæld vænner vi os ikke så hurtigt til oplevelser.
Så mennesker, der bruger penge på oplevelser, bliver
generelt mere lykkelige af det, end dem, der bruger
pengene på en ny bil eller et større hus. En rejse til
Rom kan faktisk betyde noget for ens lykke,” forklarer

Til gengæld giver det god mening at bruge energi på
at skabe og pleje nære relationer, for sociale relationer
er afgørende for vores lykke, påpeger han. ”At finde
den rigtige livspartner øger ens lykke, og det samme
gør gode sociale relationer generelt. Så det giver god
mening, at tv viser masser af datingprogrammer, og
at folk bruger meget energi på at lede efter den eneste ene,” siger han.
Til gengæld viser lykkeforskningen, at det ikke gør
os lykkeligere at få børn. ”Forældre med hjemmeboende børn er mindre lykkelige end par uden børn. Til
gengæld stiger lykken, når børnene flytter hjemmefra. I årene med børn hjemme har man flere bekymringer og er nødt til at sætte sine egne behov til side.
Så selv om det nok er kontroversielt at sige det højt,
så gør børn os ikke lykkeligere på den korte bane,”
siger Christian Bjørnskov.
Han understreger, at lykke selvfølgelig ikke behøver at være det eneste mål i livet, og at der formodentlig er nogle, der bliver lykkelige af at ofre sig for
andre eller for en sag. Desuden er der endnu mange
ubesvarede spørgsmål inden for lykkeforskningen.

Foredrag med Christian Bjørnskov
professor v. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet

Verdens lykkeligste folk
Tirsdag 24. september 19.30
i Sognehuset
Internationale undersøgelser har gang på gang
siden starten af 1970'erne fundet, at danskerne er
verdens lykkeligste befolkning. Men hvor kommer
denne lykke fra og hvad er det egentlig for en lykke vi taler om? Er det for eksempel velfærdsstaten,
der gør os lykkelige, har det dårlige danske vejr en
betydning, eller kan vi takke en særlig dansk ’kultur’ for lykken? Hvilken lykke taler vi om? Og kan vi
gøre noget selv for at blive mere lykkelige? Emnerne rejser det store spørgsmål, hvad der er specielt
ved det danske samfund.
”Vi ved fx ikke, om de, der er anderledes end det
brede flertal, også bliver lykkelige af andre grunde
end flertallet,” siger Christian Bjørnskov.
Det håber han at blive klogere på, når han til efteråret går i gang med et projekt, der skal undersøge, om mønsterbrydere er lykkeligere end andre. ∷
Hasle sogns kirkeblad |
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Helle for Lykken
Journalist, coach og proceskonsulent Helle Lyster har rejst i
mange lande som tv-dokumentarist og har mødt mange bud på,
hvad lykken er. Selv finder hun lykke i at blive mødt med tillid – og i
at bevæge sig lidt ud af tryghedszonen for at prøve noget nyt

Foredrag med Helle Lyster

Kan vi beslutte os for at ville
lykken?
Onsdag 9. oktober 19.30 i Sognehuset
I 2005 lavede Helle Lyster programserien
"Helle for Lykken." En serie om mennesker, som både professionelt og personligt
gav et bud på, hvordan vi kan leve livet mere
meningsfyldt.
I sit foredrag fortæller hun, hvordan hun selv
blev inspireret til at bruge deres tanker og råd
i sit eget liv. I kan bl.a høre, hvorfor vi skal spise et æble langsomt, og hvad vi kan lære om
livslykke af H.C.Andersens eventyr.
Helle Lyster har desuden været vært og tilrettelægger på programmer, som Kender Du Typen,
Explorer og Med Kys og Krav på Nordgårdsskolen.
I dag er Helle Lyster selvstændig og har bl.a.
Facebooksiden "Helle for Lykken." Hun bor i
Hasle.

Hvornår har du været mest lykkelig i dit liv?
Jeg føler lykke, når mennesker viser mig tillid ved at dele deres tanker og historie med mig. Eller når jeg har bevæget mig lidt ud af tryghedszonen - prøver noget nyt og lykkes med det.
Med alderen kan jeg også føle et stik af lykke over skønheden i naturen.
Er lykke noget, man kan jagte og ’fange’ eller noget, der kommer
til én?
Jages? Nej. Det handler om være tilstede, stille sig til rådighed. Hvis
jeg jager, mærker jeg jo ikke efter. Jeg tror, det handler om at kende
sine værdier - og så prøve at leve efter dem.
Har lykke og tro noget med hinanden at gøre?
Hænger tro og lykke sammen? Ikke for mig. Det handler mere om
taknemlighed. Om troende mennesker så er mere taknemlige, det
ved jeg ikke, men det var min farmor i al fald.
Hvem har sagt eller skrevet noget klogt om lykke, som du har
taget til dig?
En af de personer, jeg opsøgte i Helle for Lykken på DR2 var forfatter og coach Ernst Holm Svendsen, som talte om vigtigheden af at
leve i nuet. Hvis ikke vi gør os anstrengelser for at være rigtigt til stede, risikerer vi at leve på autopilot og gå gennem livet uden at få de
oplevelser, som kunne gøre os lykkelige. Det handler om ikke bare
at kigge ud af øjnene, men faktisk at SE. Det betyder for mig for eksempel, at jeg øver mig i at se, om folk er blevet klippet, har fået nyt
tøj eller ser triste ud. Så spørger jeg til dét, jeg registrerer, for at vise,
at jeg ser dem. Og mennesker bliver som regel glade for at blive set
- og så bliver jeg også selv glad.
Den amerikanske forfatter Pearl Buck har sagt det på en lidt anden måde: “Mange mennesker forsømmer den lille lykke, mens de
venter på den store.”
Kan du genkende billedet fra adskillige undersøgelser af danskerne
som et af verdens lykkeligste folk?
Jeg oplever ikke danskerne generelt som lykkelige. Flere og flere bliver syge af stress eller får angst. Jeg har rejst en del i 3. verdenslande og har her oplevet større glæde og større generøsitet end i Danmark, selvom de var langt fattigere økonomisk set. Men rapporten
handler jo i virkeligheden også om, hvor godt vi mener vores liv er
målt på bl.a. tillid, lighed og tryghed. Og vi har heldigvis stadig stor
tryghed og tillid til systemet og hinanden i Danmark, og det skal vi
virkelig værne om.
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TEMA

om lykke

DORTE RASMUSSEN, 31 ÅR

VIGGO ERIKSEN, 71 ÅR

ROSE MARIE GUBI AXELSEN, 16 ÅR

Hvornår har du været mest lykkelig i
dit liv?
Det må være, da vores lille søn, som nu
er seks måneder, kom til verden. Det
var både det at få ham og så at se min
mands glæde. Det var vildt.

Hvornår har du været mest lykkelig i
dit liv?
Det var, da jeg fik mit første barn for 50
år siden. Efter spændt og nervepirrende ventetid var jeg endelig blevet far og
kørte hjem med sporvogn nr. 2 og tænkte, at alle måtte kunne se på mig, hvor
lykkelig og stolt jeg var. Det var den lykkeligste dag i mit liv.

Hvornår har du været mest lykkelig i
dit liv?
Når jeg har været sammen med min familie og mine venner. Især på en musiklejr, som vi plejer at tage på. Det er bare
perfekt selskab og perfekte mennesker,
og man føler sig virkelig ønsket uden at
man er så meget i fokus, som man fx er
ved sin konfirmation.

Er lykke noget, man kan jagte og ’fange’
eller noget, der kommer til én?
Jeg tror ikke, at noget her i livet bare
kommer til én. Men omvendt tror jeg
heller ikke, at man kan jagte og fange
lykken, for jeg tror, at lykken kommer,
når man har tid og ro til at tage imod.
Man kan nok indrette sit liv, så lykken
kommer til én. Og jeg tror, at det mest af
alt handler om at give sig selv noget tid.
Mange mennesker har nok tendens til
at jagte økonomisk og materiel rigdom
eller i hvert fald at bruge en meget stor
del af deres tid på arbejde og på noget,
der har med penge at gøre. Men hvis
man kan undvære nogle penge og på
den måde give sig selv noget mere tid,
tror jeg, at lykken lettere kommer til én.
Vi tror ofte, at ting gør os lykkelige, men
det gør de jo ikke. Og hvis man bruger
al sin tid på at skaffe sig de ting, man
fejlagtigt forbinder med lykke, kommer
man paradoksalt nok til at mangle tid til
at opdage lykken.
Har lykke og tro noget med hinanden
at gøre?
Ja, det tror jeg, for i forbindelse med troen
giver man sig tid til at mærke efter. Når
man gør det, kan man få øje på lykken,
som ofte er lige der, hvor man er. Jeg
tror, at næsten alle har noget i deres liv
og hverdag, der gør dem lykkelige – hvis
de giver sig tid til at opdage og mærke
det. Børn er jo en gave, hvad det angår,
for de oplever så meget glæde i nuet,
som man kan lade sig smitte af.

Er lykke noget, man kan jagte og ’fange’
eller noget, der kommer til én?
Man kan godt fange lykken eller i hvert
fald bringe sig selv i en situation, hvor
man næsten per definition bliver lykkelig. Man kan arbejde på det i sin relation
til sin kone og sine børn eller ved fx at
gøre ting, som man ved, bringer oplevelser af lykke. For mig er det blandt andet
at synge med i Canterinokoret. Når det
hele lykkes og alt går op i en højere enhed, så er lykken der.

Når koret
er klar,
så er
jeg
også!

LYKKEN KOMMER
NOK LIGE
STRAKS
FORBI OG
SMILER
TIL
MIG!

Er lykke noget, man kan jagte og ’fange’
eller noget, der kommer til én?
Jeg tror, at det er noget, der kommer til
én, når man ikke leder for meget efter
det, men er åben og klar til at tage imod.
Har lykke og tro noget med hinanden
at gøre?
Det kan det godt have, men ikke nødvendigvis. Man kan finde lykke i sin tro,
men også finde den mange andre steder.

Har lykke og tro noget med hinanden
at gøre?
For mig har der været mange lykkelige
stunder i forbindelse med tro, blandt andet da jeg var FDF’er som barn, og mens
jeg som voksen har været FDF-leder.
Men jeg har også oplevet mange tunge
stunder i forbindelse med tro, for lykken
findes ikke uden smerten. Smerten kommer jo, hvis der sker dem noget, som
betyder mest for én. Når man er så lykkelig at have lært et menneske at kende, og der så sker det menneske noget.
Hasle sogns kirkeblad |
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ARRANGEMENTER
Skolestartsgudstjeneste
Søndag 25. august 14.00 i kirken
Sommerferien er slut, og august er opstart for mange. Måske har
du lige haft første skoledag og er begyndt på en hel ny del af barndommen. Måske er du lige rykket en klasse op, nye fag og nye lærere. I år fejrer vi opstart ved en friluftsgudstjeneste søndag 25. august
14.00 foran kirken. Hvis vejret er dårligt rykker vi ind i kirken. Gudstjenesten laves i samarbejde med De grønne pigespejdere, og efter
gudstjenesten er der kage og saft. De grønne pigespejdere står for
aktiviteter i og omkring Sognehuset.

Babysalmesang
Nyt hold starter 27. august 10.00
Ca. 10 mødegange i alt.
Få en dejlig musikalsk oplevelse og bliv fortrolige med kirkerummet. For babyer fra 0-9 mdr.
Tilmelding via hjemmesiden eller til kirkekontoret.

Sogneeftermiddag: Solen fra Nazaret
Tirsdag 3. september 14.30 i Sognehuset
Vi får besøg af præst og salmedigter Hans
Anker Jørgensen, som under overskriften
”Solen fra Nazaret” vil fortælle om sin salmedigtning. Vi skal også synge en række
af hans salmer. Hans Anker Jørgensens
digtning vidner om en fortsat optagethed
af kristendommen som kilde til forandring
- ikke blot for den enkelte - men også i samfundsmæssige og politiske sammenhænge. Han er repræsenteret med seks salmer
i Den Danske Salmebog, og hans salmer er desuden trykt i en række
sang- og salmebøger fra de seneste årtier.

Naturgudstjeneste
Søndag 8. september 10.00
Fællesspisning og natur-vandring på kirkegården
Der er så meget at takke for, glæde sig over og undres over i naturen og verden omkring os. Og så er der ting, der kan bekymre os.
Denne dag tager vi det hele med til kirken og fejrer gudstjeneste
- i taknemmelighed over naturen, mennesker og den gave og opgave vi har fået som forvaltere af jorden. Efter gudstjenesten er

FDF HASLE-ÅBYHØJ
FDF Hasle-Åbyhøj mødes tirsdage
Åbyhøjvej 4, Aarhus V
fdfhasleåbyhøj.dk
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der fællesspisning i Sognehuset. Bagefter vil vores graver Henning
tage os med på en naturvandring på kirkegården. Henning går op i
bio-diversitet, og han vil vise os nogen særligt spændende steder.
Der vil være aktiviteter for børn og voksne.

Kirken i Tanzania i arbejdstøjet
Tirsdag 10. september 14.00 - 16.00 i Sognehuset
Anna-Marie Lauenstein er udsendt af Danmission til Tanzania,
hvor hun arbejder med kirkeudvikling. Kom og hør om hvordan kirken arbejder med børns og voksnes rettigheder, om samarbejdet
med lokale myndigheder om at sikre fred i familier og landsbyer
og andre områder af kirkens mangfoldige arbejde. Eftermiddagen
afholdes i samarbejde med Danmissions stiftsbestyrelse og Genbrugsland Bazar.

Samtalecafé efter gudstjenesten
Søndag 15. sept. | Søndag 20. okt. | Søndag 17. nov.
Efter gudstjenesten går vi over i Sognehuset, og spiser. Over
maden bliver der lejlighed til at snakke om tanker og spørgsmål,
som dukker op i
forbindelse med
dagens gudstjeneste. Hvad talte
særligt til den
enkelte? Hvad
tænker man om
dagens tekst, salmer og prædiken?
Samtalen vil blive
ledt af Birgitte og Knud. Det vil være et rummeligt samtaleforum
for udveksling af tanker, refleksion, spørgsmål, tvivl og forundring.
Varighed: ca. 1 time.

DE GRØNNE PIGESPEJDERE

TEN SING HASLE

De grønne pigespejdere mødes
onsdage
Degnebakken 1, Aarhus V

Ten Sing Hasle mødes torsdage
Hasle Sognehus (Annekset)
Viborgvej 158, Aarhus V

pigespejder.dk/hasle-moellevang

gellerup.kfum-kfuk.dk/
aktiviteter/tensing

Sogneeftermiddag: Tegn i rummet
Tirsdag 1. oktober
14.30 i Sognehuset
Væver Inge-Lise Bau og
billedkunstner/designer
Flemming Bau vil med ord
og billeder give et indblik i
deres mangeårige arbejde
med skabelsen af tekstilkunst til landets kirker. Deres værker kan opleves i flere end 50 af
landets gamle og nye kirker – blandt andet i Hasle kirke, da det er
dem der har fremstillet den lilla messehagel i 1982.

GUDSTJENESTER
September
1. september

Luk 18,9 - 14

10.00

Berit Schelde Christensen

8. september

Mark 7,31 - 37

10.00

Berit Schelde Christensen

15. september

Luk 10 - 23 - 37

10.00

Carsten Clemmensen

22. september

Luk 17, 11 - 19

10.00

Morten Skrubbeltrang

29. september

Matt 6,24 - 34

10.00

Berit Schelde Christensen

11. søndag efter trinitatis

12. søndag efter trinitatis
Naturgudstjeneste med efterfølgende bygning af insekthoteller og kirkegårdsvandring. Se omtale side 10

13. søndag efer trinitatis

Allehelgenskoncert

14. søndag efter trinitatis

Søndag 3. november 16.00 i Helligåndskirken
Vestre Provstis Koncertkor synger for 8. gang allehelgenskoncert.
I år rejser vi tilbage i musikhistorien og opfører et requiem af den
tyske komponist Heinrich Schütz. Værket er skrevet i 1636 og er det
første requiem skrevet på tysk. Værket akkompagneres af orgel og
cello og har ikke mindre end 6 sangsolister. Derudover synger koret
tre satser af den estiske komponist Arvo Pärt.
Entré 50 kr. Der kan reserveres billet på Helligåndskirkens kontor tlf. 8615 1888

Sogneeftermiddag: Danmarks første genbrugsbutik
Tirsdag 5. november 14.30 i Sognehuset
For 46 år siden fik Ruth Andersens mand, Herluf Andersen, idéen
til Danmarks første genbrugsbutik. Senere kørte ægteparret landet
tyndt i deres gamle Volvo og skabte Folkekirkens Nødhjælps genbrugsimperium, som har rejst over en halv milliard kroner til verdens fattige. Ruth Andersen fortæller om arbejdet.

15. søndag efter trinitatis

24. september. Gudstjeneste på lokalcentret 14.30

Oktober
6. oktober

Luk 7, 11 - 17

10.00

Morten Skrubbeltrang

13. oktober

Luk 14,1 - 11

10.00

Berit Schelde Christensen

20. oktober

Matt 22,34 - 36

10.00

Berit Schelde Christensen

27. oktober

Mark 2,1 - 12

16.søndag efter trinitatis

17.søndag efter trinitatis

18.søndag efter trinitatis

19.søndag efter trinitatis

10.00

29. oktober. Gudstjeneste på lokalcentret 14.30

Generationsmiddag
Tirsdag 5. november 17.00 - 19.00
i Sognehuset
Som led i det landsdækkende initiativ arrangeret
af Folkebevægelsen mod Ensomhed, slår Hasle
kirke dørene op til Generationsmiddag. Der vil være fællessang og
forskellige aktiviteter for børn og barnlige sjæle.
Tilmelding er nødvendig senest 1. november til kirkekontoret.

STRIKKECAFÉ
Den første mandag i måneden er der strikkecafé. Kom
og strik dåbsklude eller egne
”strikkerier”.

Morten Skrubbeltrang

MEDITATION I KIRKEN
Den første tirsdag i hver
måned 19.30-21.00 kan du
være med til en fredfyldt og
meditativ stund i kirkerummet.

November
3. november

Matt 5,1 - 12

10.00

Berit Schelde Christensen

10. november

Joh 4,46 - 53

10.00

Berit Schelde Christensen

17. november

Matt 18,21 - 35

10

Morten Skrubbeltrang

24. november

Matt 25,31 - 46

10.00

Morten Skrubbeltrang

Alle helgens dag
Vi mindes dem vi har mistet

21. søndag efter trinitatis

22. søndag efter trinitatis.
Lykkegudstjeneste. Se omtale på bagsiden

Sidste søndag i kirkeåret

26. november. Gudstjeneste på lokalcentret 14.30
Hasle sogns kirkeblad |
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TEMA

om lykke

Arrangementer om Lykke
Tre foredrag om lykke
Verdens lykkeligste folk

Salmeswing for børn og fællesspisning
Onsdag 18. september 16.30 i Sognehuset

Tirsdag 24. september 19.30 i Sognehuset

Foredrag med Christian Bjørnskov, professor
v. Institut for Økonomi, Aarhus Universitet.
Se side 6

Kan vi beslutte os for at ville lykken?
Onsdag 9. oktober 19.30 i Sognehuset

Foredrag med Helle Lyster, journalist, coach
og proceskonsulent.
Se side 8

Tak er ikke kun et fattigt ord
Tirsdag 19. november 19.00 i Sognehuset

Foredrag med Jane Flarup, lektor ved
Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet.
Se side 4

Lykkekoncert
Tirsdag 26. november 19.30
i Sognehuset
Brian Friisholm, cello, og Lene Buch Rasmussen, klaver

Kan musik forbindes med
lykke? I musik er der forskellige elementer, ofte
modsatrettede, som spiller
med og imod hinanden. Når
vi lytter til musik, følger vi
dette spil. Det ender ikke
nødvendigvis med at det lyse
eller det mørke sejrer, men lykken er i selve
spillet, i samtalen mellem temaerne og i den
udvikling musikken gennemgår. Musik kan give
os en dybere erkendelse af livet. Det er lykken!
Ved koncerten samtaler cello og klaver i værker
af Beethoven, Schumann, Mendelssohn og Fauré.
Brian Friisholm er til daglig solospiller i Aarhus
Symfoniorkester og en aktiv kammermusiker i
mange forskellige sammenhænge.

Kom og syng med på de mest elskede salmer og
klassikere fra den danske børnesangskat.
Koncerten, med duoen Sille og Palle er for de yngste børn
(og deres voksne) og er en levende, glad og supermusikalsk indføring i den danske salmeskat. ”Musik handler
om følelser, og i den retning har børn lige så store evner,
som vi andre har,” siger Sille. ”Børn kan danse før de kan
gå, synge før de kan tale, og musikken bringer lykke og
livsglæde, åbenhed og lydhørhed. Sille Grønberg og Palle
Windfeldt har dannet par i 30 år og har et langt musikalsk cv med udgivelser og børnekoncerter bag sig. Parret
står bag musikken til Ramasjang-programmet "Rosa fra
Rouladegade" og har desuden udviklet en klassisk “syng
med" børnekoncert i samarbejde med Det Kgl Teater.

Sorrig og glæde de vandre til hobe
- gudstjeneste om lykken
Søndag 17. november 10.00 i kirken
Som en del af efterårets tema om lykken afholdes der
gudstjeneste med titlen ”Sorrig og glæde de vandre til hobe”.
Gudstjenesten er med musik, sang og ord til refleksion og
tager fat på spørgsmålet om, hvad lykken er?

