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Sofie Christine Fribert Lyng

Julefred
Af Berit Schelde Christensen, sognepræst

M

in onkel Leif var tømrermester. Når vi
besøgte dem, da jeg var barn, gik mænd og
børn altid en tur på inspektion i hans værksted
efter kaffen. Det hørte sig bare til. Ligesom vi
skulle ud og se på køerne eller grisene hos mine
landsmands-onkler og ud og sparke dæk hos
min morbror, som var entreprenør.
Julebesøget i tømrerværkstedet var altid
noget helt særligt. For, som min onkel sagde,
så skulle vi ud og se, hvordan julefreden havde
sænket sig. Hvert år lagde han grangrene ud
dagen før jul; på høvlebænken, på rundsaven og stiksaven og boremaskinerne og alle
de andre. Selv på rattet i hans varebil lå der
en grøn grankvist. Gulvet var fejet pænt, men
man kunne godt se, at arbejdet var i gang og
var klar til at blive taget op igen efter juledagene. Men på et tidspunkt dér lige midt i det
hele, da havde han holdt inde. Ladet værktøjet
og hænderne hvile og ladet julefreden sænke
sig. Jeg elsker det juleminde. Og måske pynter
jeg lidt på det… Men det var næsten som i en
stald - en gammeldags stald i hvert fald! Lunt
og rart. På en gang pulserende af hverdagens
gøremål og fredeligt og stille.
I mindet får jeg fat i den følelse af fred der
er i billedet af julestalden med Josef og Maria
og barnet. Omstændighederne omkring den
fødsel var kaotiske. Men i øjeblikket findes der
en fred af en anden verden. Og siden har mennesker i alle verdens lande og under alle tænkelige og utænkelige forhold fundet glæde og
trøst og håb i det. I julens mysterium og fortællingen om, hvordan Gud selv gik ind i verden og
ind i hvert et menneskes liv – lige præcis, som
livet var og er og ser ud her og nu. Og sænker
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sin fred og sin kærlighed ned i det alt sammen!
En gang imellem kan man have brug for at
få frisket billedet lidt op. Som i billedet af julekrybben herunder.
Det er ikke det sædvanlige krybbebillede
med nogle rene, kønne, blonde mennesker i en
hyggelig stald med søde dyr omkring. Men en
lille familie, klædt i jeans og støvler og trøjer og
de sidder foran et telt med et nyfødt barn. En
fattig familie? Flygtninge? Hjemløse? Nogen
jeg kan se og møde - om ikke andet så på TV?
Og det minder om, at det jo var dér Guds søn
blev født. Det var dér julefreden sænkede sig
og fandt sit sted.
Ikke hos dem, der havde styr på det hele
og hos de velbjærgede, vellykkede, velklædte
og velforberedte. Men hos nogen, der levede
i udkanten, på kanten, på bunden – og som
snart måtte flygte over grænser med Guds søn
i favnen. Julefreden skinner freden igennem
det. Ikke bare som en genspejling af et idyllisk
glansbillede. Men som lyset af den kærlighed,
som sænker sig midt ned i det alt sammen! Som
rummer paradokser. Rummer forandringer.
Forsoner forskelle. Og som viser sig dér, hvor
man ellers ikke regnede med at finde noget af
særlig værdi.
Glædelig jul!

SOGNETUR TIL TRONDHEIM

Kirkebladet har været under udvikling igennem
2019, og vi er nu kommet frem til et format,
som vi håber du synes om. Bladet vil fortsat
udkomme 4 gange om året, og fortsat i marts,
juni, september og december. Mens juni- og
decemberbladet vil være et lille blad med
fokus på arrangementer og gudstjenester, vil
bladene i marts og september være større.
Udover at give en oversigt over arrangementer
og gudstjenester vil de indeholde artikler, der
berører skiftende temaer.
Redaktionen

Hasle sogns kirkeblad

Julekrybbe i Vår Frue Kirke, Trondheim. Lavet af
kunstneren Gisle Harr.

Hasle og Møllevang indbyder til fælles sognerejsetil den charmerende
by Trondheim i Midt-Norge.

20. maj til 24. maj 2020
Læs mere på hjemmesiden eller hent
en folder i Sognehuset.
TILMELDINGSFRIST:
15. januar 2020

ARRANGEMENTER
Højmessens liturgi

Koncerter
Meditationskoncert i den mørke tid

Hasle kirke, onsdag 4. december 19.30
Hasle kirkes tidligere korist Laura, som studerer klassisk sang på
konservatoriet, inviterer sammen med sin medstuderende Maria på
cello, til en god halv times musik med tid til ro i sind og krop. Læn dig
tilbage og fortab dig i musik om mørke, kulde, tro, og håb. Fri entré

Canterinokorets julekoncert

Hasle kirke, fredag 6. december 19.30
Sindet stemmes til højtid, fest og glæde når Canterinokoret traditionen tro synger julekoncert i Hasle kirke. Koret fejrer i år sit 30-års
jubilæum. Dirigent er Philip Eick. Fri entré

Vi synger julen ind

Hasle kirke, søndag 22. december 19.30
Julen synges ind 4. søndag i advent ved en
aftengudstjeneste. Kom og lyt til festlig, smuk
julemusik og syng med på skønne julesalmer. Efter musikken drikker vi et glas gløgg i våbenhuset og ønsker god jul. Vel mødt!

Beethoven 250 år

Hasle Sognehus, torsdag 20. februar 19.30
I 2020 fylder en af musikhistoriens allerstørste
komponister rundt. Beethoven - 250 år! I Hasle
starer fejringen med en koncert med den unge
pianist Gustav Piekut, som i Hasle Sognehus
spiller Diabellivariationerne. Et værk, der rummer hele Beethovens store udtrykskraft. Gustav Piekut indspillede
værket som sin debut CD tidligere på året og fik strålende anmeldelser. Gustav Piekut er en formidabel pianist. Han har vundet toppriser i internationale konkurrencer og er sin unge alder til trods
(f. 1995) allerede en betydelig musiker. Så kom og få en musikalsk
oplevelse ud over det sædvanlige! Fri entré

Sogneeftermiddage i Sognehuset 14.30
Jul

Tirsdag 3. december 2019

		

Grundtvigs sangværk ved Erik A. Nielsen
Tirsdag 14. januar 2020 OBS! 2. tirsdag i januar
Rewilding ved Lars Brøndum
Tirsdag 4. februar 2020

Se mere på hjemmesiden eller hent en folder i Sognehuset.

Lucia
Hasle kirke,
onsdag den 11. december kl. 17 – 19
Skal dit barn gå med i Lucia-optoget? Alle børn er
velkomne. Oplev hvordan lys og sang spreder sig i
kirken, mens Lucia-optoget kommer ind. De Grønne
Pigespejdere deltager. Efterfølgende er der fællesspisning i Sognehuset. Børn spiser gratis, og voksne betaler kr. 20,OBS! Tidspunkt: Børnene møder i Sognehuset 16.30 hvor de får luciadragten på og øver sangen. Gudstjenesten begynder i kirken 17.00.

Kom med dit input!

I den kommende tid arbejder vi med højmessens liturgi i Hasle
kirke. Det gør vi bl.a. ved gennem foråret at sætte fokus på nadveren, dåben og gudstjenestens indledning. Kom og vær med til at
dykke ned i dele af gudstjenesten.
Om nadveren: Oplæg ved Jette Bendixen Rønkilde, ph.d. og postdoc. ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet tirsdag
21. januar 19 til 21 i Sognehuset.
Derudover inviterer vi under kirkekaffen søndag 12. januar og
søndag 19. januar interesserede til at tage del i snakken om ”Hvad
holder du af i højmessen?”

Troen i døden og den døde tro
Kan tro flytte bjerge?
Tirsdag den 28. januar kl. 19.30
i Sognehuset

Theol.dr. Niels Christian Hvidt er
professor i eksistentiel og åndelig omsorg
og har forsket i forholdet mellem tro og
helbred. Han fortæller, at undersøgelser
blandt kriseramte mennesker har vist,
hvordan tro og den eksistentielle og åndelige omsorg har positiv
indvirkning på helbredet. Med andre ord kan man sige, at tro flytter
bjerge.

Når bjerge har flyttet troen
Tirsdag den 18. februar kl. 19.30 i Sognehuset

Cand.teol. Steen Bonde, hospitalspræst på Aarhus Universitetshospital, har mangeårig erfaring blandt mennesker, der har fået en
livstruende sygdom. Vi skal høre om, hvordan troen kan rystes eller
knuses på kanten af eksistensen. Og vi skal se på, hvad kriseramte
menneskers tro egentlig indeholder. Kan troen mon transformeres
og blive til hjælp?

Håbsbilleder
Tirsdag den 3. marts kl. 19.30 i kirken

Fortæller Anette W. Jahn fremfører tre bearbejdede begravelsestaler,
som de fremstod midt i eksistentiel nød og dog med billeder af håb.
Se mere på hjemmesiden eller hent en folder i Sognehuset.

Babysalmesang
Nyt hold starter 28. januar 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.

Tak til Lions Club Aarhus Sct. Clemens
Hasle menighedsråd sender hermed en stor tak til Lions
Club Aarhus Sct. Clemens for pakkerne, der uddeles til
modtagerne af julehjælp d. 19. december.
Alle modtagere får direkte besked.

Hasle sogns kirkeblad

GUDSTJENESTER
December
1. december

Luk 4,16-30

10.00

Berit Schelde Christensen

8. december

Matt 25,1-13

10.00

Morten Skrubbeltrang

1. søndag i advent

2. søndag i advent

Hvad laver et

11. december

Luciagudstjeneste
17.00

Morten Skrubbeltrang

15. december

Luk 1,67-80

10.00

Berit Schelde Christensen

3. søndag i advent

menighedsråd egentlig?
M

17. december

Lokalcentergudstjeneste
14.30

Berit Schelde Christensen

22. december

Joh 3,25-36

19.30

Morten Skrubbeltrang

4. søndag i advent - Vi synger julen ind
24. december

Juleaften

Matt 1,18-25

11.00

Julegudstjeneste

MS

13.00

Julegudstjeneste

MS

14.10

Julegudstjeneste

MS

15.20

Julegudstjeneste

BSC

16.30

Julegudstjeneste

BSC

25. december

Joh 1,1-14

10.00

Berit Schelde Christensen

26. december

Matt 10,32-42

10.00

Morten Skrubbeltrang

29. december

Matt 2,13-23

10.00

Berit Schelde Christensen

Juledag

2. juledag

Julesøndag

Januar
1. januar

Matt 6,5-13

16.00

Morten Skrubbeltrang

5. januar

Matt 2,1-12

10.00

Morten Skrubbeltrang

12. januar

Mark 10,13-16

Skriftemålsgudstjeneste

Helligtrekongers søndag

1. s.e. helligtrekonger
10.00

19. januar

Joh 4,5-26

10.00

Morten Skrubbeltrang

26. januar

Luk 17,5-10

2. s.e. helligtrekonger

3. s.e. helligtrekonger

Morten Skrubbeltrang

2. februar

Joh 12,23-33

10.00

Morten Skrubbeltrang

9. februar

Matt 25,14-30

10.00

Morten Skrubbeltrang

16. februar

Mark 4,26-32

Søndag septuagesima

Søndag seksagesima
10.00








at være arbejdsgiver for de ansatte i kirken, bortset fra præsterne
at lave visionsarbejde og derigennem være med til at bestemme, hvilken retning den lokale kirke skal gå i, og hvad der skal
prioriteres
at ansætte ny præst, når stillingen er ledig
at sørge for vedligeholdelse af bygninger, både kirken, Sognehuset og præsternes embedsbolig
at sikre gode vilkår for ansatte og frivillige i kirken, så de kan
udføre deres opgaver bedst muligt
at samarbejde med øvrige lokalforeninger, f.eks. lokalråd, borgerforening, spejderne etc.

Det er vigtigt, at et menighedsråd afspejler alle de mennesker,
der hører til kirken, da det er her, der bliver truffet mange vigtige
beslutninger om både den lokale kirkes liv og fremtid.

VIL DU VIDE MERE OM MENIGHEDSRÅDET?
Har du lyst til at lære mere om menighedsrådsarbejdet, er
du velkommen til at kontakte menighedsrådsformanden
eller én af præsterne.
23. februar

Fastelavnssøndag

Luk 18,31-43

10.00

Lokalcentergudstjeneste

14.30

Sidste s.e. helligtrekonger



25. februar

28. januar

Februar

Menighedsrådets opgaver er bl.a.:

14.00 Fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning

10.00

Lokalcentergudstjeneste

enighedsrådet kan sammenlignes med en slags bestyrelse
for den lokale kirke. Det er demokratisk valgt – dvs. at du som
medlem af folkekirken har indflydelse på, hvem der skal sidde i
menighedsrådet i din kirke. Antallet af medlemmer afhænger
af antallet af folkekirkemedlemmer i sognet. I Hasle sogn er der
4.181 folkekirkemedlemmer, og dermed 9 valgte medlemmer.
Menighedsrådet skal understøtte gode vilkår for evangeliets
forkyndelse i sognet. Det betyder i praksis, at menighedsrådet
både har en række administrative og strategiske opgaver.

14.30

Berit Schelde Christensen

Julegudstjenester for børn
3. 4. og 12. december
Kravlejul, gudstjeneste for de mindste
Morten Skrubbeltrang Berit Schelde Christensen
10. december Berit Schelde Christensen
Børnehavejul
19. december Berit Schelde Christensen
Skolejul

