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Verden omkring os forandrer sig. Det har
den altid gjort, men det kan alligevel synes
som om, at hastigheden er sat op. Nogle
forandringer er gode – bedre sundhed,
større muligheder for alle eller nye måder
at kommunikere på, mens andre er til det
værre – klimaforandringer, nye sygdomme og lignende. Lokalt forandres verden
også. Nye planer for udvikling af Hasle
eller nye streger i skoledistrikterne. Det
er alt sammen forandringer, som nogen
holder af og ser frem til med mulighedernes lys i øjnene, mens andre gruer for dem
og tænker, at tingene er bedre som de er. Ja
selv i kirken, der ellers står ret urokkeligt
der på toppen af bakken, forandres tingene.
Det har de nu også altid gjort. Ordene, der
lyder til os, er måske nok de samme fra år
til år, men betydningen af dem og betydningen for netop os, er aldrig helt den samme.
Ritualerne forandrer sig også – langsomt,
men nyt bliver det alligevel. Og netop nu
foregår der også her i kirken en snak og

debat om gudstjenestens form, dens ritualer og betydning. Og selvom alt ikke er anderledes i morgen end det var i dag, så vil
der også fortsat ske forandringer og nye
ting – også her i kirken.
Forandring fryder – måske. I hvert fald er
der mange forandringer og nye ideer, der
giver god mening og som gør, at tingene er
lidt bedre i dag end i går. Det er vores håb, at
verden altid er lidt bedre i morgen. Vi skal
finde vores egen plads i de forandringer,
som vi er en del af og som sker omkring os.
Det kan vi nok også – hvis vi giver os selv
tid til at følge med.
Henover det seneste år har kirkebladet
også gennemgået en forandring, sådan at vi
hvert forår dykker ned i et kirkeligt tema,
og derfor kan I nu læse videre både om alt
det, der sker i Hasle kirke i de kommende
måneder, men også dykke lidt ned i temaet
for dette blad – nemlig dåben. 
God læselyst.

TEMA | HVAD ER DÅBEN

Hvad er dåben?
Af Berit Schelde Christensen
Når man tænker over det, er dåben udefra set en underlig størrelse.
Voksne mennesker bærer et lille barn hen til et fad med vand, hvor
et andet voksent menneske iført noget underligt tøj siger nogen underlige ord og øser vand over barnets hoved?!
At begynde at forklare dét - fornuftigt eller videnskabeligt - giver
ikke mening. Men det behøves heller ikke. For udenfor alt det, videnskaben kan forklare, findes det guddommelige. Og dåben er en invitation til at tænke over det – og over livet set i lyset af det.
Dåben er et mysterium – en guddommelig hemmelighed og en
gåde – som aldrig kan forklares til bunds. Alligevel skal vi prøve at
åbne for dåbens betydning: for dåbens sigte for os mennesker er ikke
noget skjult eller noget luftigt noget oppe i det blå, men menneskers
liv og fællesskab lige her hvor vi er. 

Dåben er…
... en tak for barnet og livet

Ved dåben takker vi Gud for barnet og beder Gud om at være med
ham eller hende gennem hele livet. Barnet bliver velsignet og får
Guds løfte om, at Gud altid vil følge det med sin kærlighed og velsignelse.

... et medlemskab

Dåben er en fest, hvor barnet eller den unge eller voksne bliver en
del af det kristne fællesskab, og vi sammen som kirke fejrer, at vi
har fået et nyt medlem af Folkekirken. Dåben er det eneste kriterie for medlemskab af kirken.

... en omfavnelse og et fællesskab

I dåben bliver man del af et større fællesskab – man hører ikke
bare til i sin egen familie, men til i den kristne familie ud over
hele verden. Fællesskabet giver et rodnet og en forankring og viser
barnet en retning i livet.

... et tegn

Det er lidt ligesom med juleaften, hvor det, der bare er et grantræ
med lys på, samtidig er så uendelig meget mere. Tegnet i dåben
er vandet. Vand, der giver liv og får noget til at gro. Vand, der
vasker rent. Vand, der ”drukner” det livsfjendske og ødelæggende og sammen med korsets tegn lader den døbte stå op igen til en
ny begyndelse og nyt liv. Vandet er i dag blevet til tre små håndfulde, men grund-tegnet er ganske voldsomt, for oprindeligt blev
dåbskandidaten dukket helt ned under vandet. Som tegn på, at
man ”dør” med Kristus, for at opstå igen med Kristus til evigt liv.

... et sakramente – Guds handling

Et sakramente er en handling, som formidler Guds nåde til mennesker, og som er indstiftet eller begyndt af Kristus. Det betyder,
at det er Gud, der handler i dåben. Det bliver fremhævet ved, at
vi i Folkekirken har barnedåb. Det er Gud, som tager imod. Men
selv om små børn ikke kan udtrykke nogen tro, hænger tro og dåb
sammen. Det vi får i dåben, lever videre gennem troen.
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TEMA | DØRE TIL DÅBEN

Af Berit Schelde Christensen

Døre til dåben



Når jeg besøger et nybagt forældrepar inden deres barns
dåb, taler vi gerne om, hvilke tanker de har gjort sig om
dåb, og hvorfor de ønsker, at deres barn bliver døbt. Det
kan være en vanskelig diskussion, for argumenterne er
af en anden og mere uhåndgribelig karakter, end når
man for eksempel diskuterer, hvilken barnevogn eller
vuggestue, man skal vælge til sit barn.
Man kunne sige det sådan, at der findes mange forskellige døre ind til dåben. Og man behøves ikke at komme
ind gennem den samme dør!
Diskussionen kan blive en anledning til, at man opdager noget nyt om sig selv eller sin partner, som man
ikke har vidst eller tænkt over før, selv om man har kendt
hinanden i årevis.

Døren til dåben kan være:

... en bekendelse

... et livsgrundlag

... et tilhørsforhold

... en gave

Fra kristendommens allerførste begyndelse opfattede de kristne
grupper dåben som en bekendelse til Jesu død og opstandelse. Det
var ham, man fulgte og troede – hans ord og de handlinger og tegn,
han gjorde. Den bekendelse giver et fundament at stå på, og det
får barnet i dåben. Derfor svarer forældrene på barnets vegne ja
til den kristne trosbekendelse.

Hvis man siger ja til dåben, siger man ja til at overlade sit barn til
lysets og kærlighedens kraft. Det er et godt sted at høre til. Vi siger
det sådan, at i dåben bliver barnet eller den voksne til Guds barn.
Det sker i tillid til, at Gud vil følge barnet ”helt til verdens ende”altså også der, hvor forældrene af naturlige grunde ikke kan følge
med længere. For dette tilhørsforhold gælder også ind i døden.
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TRADITIONEN ”Det er noget, vi gør i vores familie”. I mange familier hører det naturligt til, at man fejrer dåb og inviterer familie
og venner, når der bliver født et nyt medlem ind i familien og
slægten. Hvis man har en dåbskjole i familien, er den blevet vasket
og ordnet til anledningen, og måske er barnets navn blevet broderet på den. Det er en festdag, hvor man glæder sig sammen. Over
det nye barn naturligvis, men glæden har også andre facetter. Der
er bedsteforældre, der glæder sig over deres voksne børns glæde.
Der er en nybagt far og en nybagt mor, som ikke mindst ved dåben
af deres førstefødte barn får en ny status som familie - noget som
man kan være både glad og stolt over. Tit er der større søskende
eller fætre og kusiner med, som oplever, at det her er en særlig
dag; de har fået nyt tøj og nye sko, og de skal være med til fest.
Dåben og dåbsfesten bliver et sted, hvor familien standser op
og gør status, og hvor man mærker årenes og slægternes gang.

Når man lader sit barn døbe, giver man barnet mulighed for at
forstå og fortolke sit liv i lyset af de bibelske fortællinger om Gud,
og man sætter på den måde barnet i relation til en stærk tradition. En levende tradition som lever i gudstjenestefejringen og i det
daglige liv. For troens ”energi” er stadig iblandt os – og hjælper både
børn og voksne på vores vej til at blive mennesker.

Dåben er Guds gave, som forældre siger ja-tak til på barnets vegne.
De tager voksenansvar og træffer et valg på barnets vegne af en bekendelse til noget, der er større end dem selv. Det er også et aktivt
valg om et tilhørsforhold, og dermed er barnet ikke overladt til sig
selv og sit eget individuelle valg om værdier og livsgrundlag, men
hører i udgangspunktet til i kirkens fællesskab. 

KULTUR OG HISTORIE ”Det er noget vi gør i Danmark”. I dagens
Danmark er det ganske tydeligt, at der findes mange forskellige kulturelle og religiøse tilhørsforhold. At lade sit barn døbe og
dermed melde det ind som medlem af den danske folkekirke kan
være et konkret udtryk for, at man sætter pris på sine rødder og
den danske kultur og historie. Det kan også være en måde at støtte
aktivt op om kristendommen og kirken på, fordi man regner dem
som vigtige værdibærere i det danske samfund. Eller man tænker,
at ens børn skal vokse op i ”det samme” land, som man selv holder
af, og gennem medlemskabet ønsker man at bidrage til kirken som
en kulturbærende institution.
TRO ”Det er, fordi jeg tror på Gud”. Nogen gange har man selv fået
en tydelig kristen opdragelse, og man finder det helt naturligt for
eksempel at synge aftensang og bede aftenbøn med sine børn og at
tro på Gud. Andre gange er troen et ønske, en følelse eller et håb,
man nærer. I dåben finder troen et sted og et rum, hvor man kan
komme med sin glæde og tak til Gud for det barn, man har fået.
Og bede om hjælp og velsignelse over barnets liv.
TRYGHED ”Jeg tror på, at der er noget, der er større end os –
og jeg synes, der er en tryghed i at vide, at Gud er med mit barn”.
Man kan nemt føle sig lille og afmægtig og gøre sig bekymringer
for fremtiden på sit barns vegne, når man betragter en verden,
der er præget af uro, krige og klimaforandringer. Ikke mindst
som nybagte forældre opdager man, hvor skrøbeligt og sårbart
livet egentlig er. Mange tanker og bekymringer kan melde sig, og
man har brug for en tryghed, så de ikke skal overvælde en. At få
sit barn døbt er at kunne ”dele ansvaret” med Gud og give sig hen
til en tro på, at hvad der end sker, er Gud med.
FÆLLESSKAB OG MEDLEMSSKAB ”Jeg vil gerne være med
i fællesskabet omkring kirken”. Kirken er et fællesskab historisk,
kulturelt og åndeligt set. Et fællesskab som både er lokalt, men
som også indlemmer den døbte i kirken i hele verden og i kirken
gennem tiderne. Som forældre ønsker man, at ens barn skal være
en del af det fællesskab. Nogle tilføjer, at så kan barnet jo selv tage
stilling til, om det fortsat vil være med i kirken, når det bliver ældre.
De senere år har der vist sig et behov for at gøre adgangen til dåb
lettere tilgængelig også for voksne, som af en eller anden grund
ikke blev døbt som barn. Nogen mærker, at de faktisk også gerne
vil være ”rigtigt” med i fællesskabet og traditionen omkring kirken.
Men hvornår og hvordan melder man sig lige ind og bliver døbt?
Med det nye kirkelige tiltag ”Drop-in dåb” er det blevet muligt så
at sige at ”komme ind fra gaden” og blive døbt og få gjort det, man
måske har gået med som en tanke gennem mange år.
KÆRLIGHED ”Det er, fordi jeg gerne vil gøre hende glad”. Det
hører jeg jævnligt, som den ene af forældrenes begrundelse for dåb.
Det kan godt være, at dåben og kirken ikke har betydning for én
selv, men så kan den blive anledning til at give udtryk for kærlighed og til at komme sin partner i møde. Og dét i sig selv er, set med
præsteøjne, et rigtig smukt udtryk – lige der midt i småbørns-dagligdagen – for, hvad det er, der sker i dåben: at Gud kommer sit
elskede menneske i møde med kærlighed, nåde og glæde. Og sender
det ud i verden for at dele den med andre. 
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TEMA | DÅBSRITUALET

Af Morten Skrubbeltrang

Dåbsritualet

Hver eneste dåb foregår på samme måde

Dåbsritualet består af flere led og er formet
gennem hundredvis af år. Den består af
lovprisning og bøn; skriftlæsning; trosbekendelse; korstegnelse; tilspørgsel; dåb og
dåbsvelsignelse; Fadervor; tale til faddere
og forældre. Og oftest indledes dåben med
en dåbssalme.

Lovprisning og bøn

Dåben indledes altid med en lovprisning,
der lyder: ”Lovet være Gud, vor Herre Jesu
Kristi Far, som i sin store barmhjertighed
har genfødt os til et levende håb ved Jesu
Kristi opstandelse fra de døde”. Med denne
lovprisning siger vi tak for Kristi opstandelse og det levende håb, som dåben giver
del i. Lovprisningen lyder også altid ved
bisættelser og begravelser, og de bliver
dermed de ord, som vores liv indrammes
af. Dermed bliver det også tydeligt, at det
levende håb, vi får del i rækker ud over
livet og ind i døden.
Lovprisningen efterfølges af en takkebøn, der kan lyde forskelligt alt efter om
det er en nyfødt, der døbes eller om det er

Dåben foregår på samme måde
uanset om den foregår om søndagen som en del af højmessen, til en særlig dåbsgudstjeneste, til drop-in dåb eller hvis
det er aftalt, at dåben skal være fx en onsdag aften uden andre deltagere end dåbsvidnerne.
Så alt omkring dåben kan variere, men dåbsritualet og dåben
er den samme
en voksen. Bønnen indeholder både en tak
for livet, der er blevet os givet samt en bøn
om, at Gud vil være med os.

Skriftlæsning

Der læses to tekster fra Det Nye Testamente i forbindelse med dåben. Først dåbsbefalingen fra Matthæusevangeliet kapitel
28, vers 18 – 20. Heri hører vi, hvordan vi
skal døbe i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn og får løftet fra Gud om ”se, jeg

er med jer alle dage indtil verdens ende”.
Det viser os, at dåben først og fremmest er
Guds løfte til os. Løftet om, at uanset hvad
der sker i vores liv, hvad vi gør og ikke gør,
så er Gud med os alle dage.
Den anden tekst er fra Markusevangeliet kapitel 10, vers 13 – 16. Denne tekst
kaldes også ”Børneevangeliet”, og handler
om, hvordan børnene skal komme til Gud
fordi Gudsriget tilhører dem. Teksten læses
også selvom det ikke er et barn, der døbes,
og i virkeligheden burde det måske hedde
”Tillids-evangeliet” i stedet for ”Børneevangeliet”. For når Jesus i evangeliet siger, at
”den, der ikke modtager Guds rige ligesom
et lille barn, kommer slet ikke ind i det”
fortæller det netop om, at vi ligesom børn
er naturligt tillidsfulde også skal modtage
troen i fuld tillid. Og troen er ikke bundet
op på en særlig viden, overbevisning eller
bestemt grad af tilslutning – troen modtages altid som selv det mindste lille barn
modtager den.

Trosbekendelse

Efter skriftlæsningerne siger vi sammen
Trosbekendelsen. Det er netop den bekendelse, som kirken er funderet på, og de ord,

DEBAT OM DÅBSRITUALET
Selve dåbsritualet - siger vi - har
fået kongelig autorisation, dvs.
det er fastlagt i en form, som
ikke kan ændres fra kirke til kirke
eller fra gang til gang. Det er
tilbage i 1992, at den seneste
autorisation af gudstjenesten
og dens ritualer skete, og i disse
år er der igen en debat i gang
om gudstjenesten – herunder
også om dåbsritualet.
For vi må hele tiden spørge,
hvordan vores teologi og kristendom kommer til udtryk i vores ritualer. Det er jo ikke ritualer skabt af
Gud, men en måde, vi som mennesker
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og kirke giver troen form og udtryk. Derfor kan de også ændres, samtidig med, at
vi skal være bevidste om, hvad der sker,
når vi ændrer i tingene. I ritualerne kommer der nemlig både teologi, gudsbillede, menneskesyn og tradition til udtryk,
og når vi ændrer på ritualerne, ændrer
vi også på dette.
I Hasle kirke er vi også i gang med en
samtale om liturgien og ritualerne. Så
kom gerne og vær med til at give udtryk
for, hvad netop du forstår ved dåben og
gudstjenesten.
Se Højmessens liturgi, s. 10.

DÅBSRITUALET | TEMA

som vi døbes til. Trosbekendelsen er ikke
nogen eksamen, der henvender sig til individet, men en fælles bekendelse, som vi
sammen siger og står på.

Når dåbsbarnet er båret hen til døbefonten – eller selv gået derhen, tegnes der et
kors for ansigtet og brystet. Det markerer,
at vi tilhører Kristus med både hovedet og
hjertet. Korset tegnes også senere i gudstjenesten ved både nadveren og velsignelsen,
og det minder os her også om dåbens fællesskab i den øvrige del af gudstjenesten.

og Helligåndens navn”. Efter at hovedet er
blevet tørret – her i Hasle med dåbsklude
strikket til hvert enkelt dåbsbarn af frivillige fra menigheden – lægger præsten
hånden på dåbsbarnets hoved og velsigner det. En kristen dåb er altid i Faderens,
Sønnens og Helligåndens navn, og hvis man
er døbt i et andet kirkesamfund i treenighedens navn, så anerkendes dåben også i
folkekirken – uanset i hvilken sammenhæng og af hvem, den er udført. Overøsningen med vand er en symbolsk handling,
der både bader og renser os, og giver liv
gennem løftet om at Gud altid er med os.

Tilspørgelse

Fadervor

Korstegnelse

I tilspørgelsen spørges først til barnets
eller den voksnes navn, og derefter spørges
til trosbekendelsen. Ej heller her er det et
forhør, men derimod Guds løfte om, at man
fremover er delagtig i en historie, der er
uendelig meget større end det enkelte individs egen. Trosbekendelsen sammenfatter
et gudsbillede, som vi kan være fælles om.

Dåb

Præsten siger navnet, og samtidig siges
der, at ”jeg døber dig i Faderens, Sønnens

dåbsbarnet for altid skal vide, at det kan
komme i kirken og få del i fællesskabet og
Guds ord til os om, at vi altid er elskede.

Dåbslys

Her i kirken tænder vi et dåbslys til minde
om dåbsdagen og for at minde os om, at
Jesus selv siger: "Jeg er verdens lys, den
der vandrer med mig skal aldrig vandre i
mørket, men have livets lys." 

Efter dåben beder vi Fadervor sammen for
dåbsbarnet som en markering af dåbens
gave fra Gud til os. Med dåben får vi Gud
som far og Fadevor er bønnen, som vi får
med os i livet.

Tale til forældre og faddere

Som afslutning på dåbshandlingen er der
en kort tale til forældre og faddere om
dåbens betydning. Heri lægges der vægt
på, at dåbsbarnet kan leve i friheden om
løftet fra Gud, det har hørt i dåben samt at

KONFIRMATION – hvad siger man ”ja” til?
Illustration: Hans-Michael Testmann

I konfirmationen bliver man bekræftet
i sin dåb. Eller sagt på en anden måde;
man får det løfte bekræftet, som man fik
fra Gud, dengang man blev døbt. Og hvad
var det nu for et løfte? Ja det var løftet om,
at man er Guds barn og at Gud vil være
med alle dage – indtil verdens ende. At
Gud vil være med i livet og i døden. Det
lille dåbsbarn og dets forældre fik at vide,
at barnet er elsket af Gud og taget imod,
præcis som det er, lige meget hvad der
sker, og hvordan det så end går.
Ved konfirmationen lyder det til konfirmanden: ”Vil du bekræftes i det løfte?
Altså: Vil du have det at vide igen og vil

du gerne høre det igen? Og denne gang
svarer konfirmanden selv ”Ja!”. Ja til, at
det vil han eller hun gerne høre igen. Det
er altså ikke et ”ja” til, at konfirmanden
tror på Gud – men et ”ja” til gerne at ville
høre, at konfirmanden stadig og for evigt
er Guds elskede barn.
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TEMA | DÅB

BARNEDÅB

DÅBEN

GIVER MIG EN VIS TRYGHED
Ida Engell er mor
til tre sønner. Niels,
den yngste, blev
døbt i sommer i
Hasle kirke
Hvilke overvejelser har du gjort dig i forbindelse med dine børns dåb?
“Jeg er kristen, og for mig er det helt naturligt. Mine børn må selv finde ud af, om
de vil tro på Gud, men jeg vil gerne som forælder videregive dem nogle gode kristne
værdier. Som fx at være gode ved hinanden
og hjælpe andre, som har det svært. Jeg tror
også, at der for mig er en vis tryghed forbundet med at få mine børn døbt, for man
ved jo aldrig, hvad livet bringer. For min
mand var det mere ritualet og festen, hvor
man byder barnet velkommen til verden og
i familien, der var afgørende. Det har været
naturligt for os begge, at vores børn skulle
døbes, men vi har forskellige grunde til, at
vi synes, det er vigtigt”.

DROP-IN DÅB
Igen i år er der dropind dåb i Aarhus Vestre
Provsti. Det foregår
i Møllevangskirken
mandag 1. juni - 2. pinsedag - efter friluftsgudstjenesten
i Botanisk have.
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VOKSENDÅB

VOKSENDÅB

VAR EN FIN OPLEVELSE
Sif Petersen er 30 år og blev
døbt for lidt mere end tre
måneder siden
Hvilke overvejelser gik der forud for, at du
besluttede at lade dig døbe som voksen?
“Jeg har haft overvejelser om at lade mig
døbe i en del år. Jeg besluttede mig, fordi jeg
synes, det er vigtigt at værne om fællesskabet og de værdier, kirken står for, i en tid,
hvor der er så meget fokus på det individuelle. Kirken favner bredt, og det kan jeg godt
lide. Der er plads til alle, som de er, og jeg ser
de arrangementer, som kirken holder, som
meget åbne rum, hvor alle kan tale med alle”.
Var det en svær beslutning at lade sig voksendøbe?
“Egentlig faldt det meget naturligt. Det var
selvfølgelig en beslutning, der lige skulle
vendes en ekstra gang. Det har været fint
som voksen selv at tage stilling, og dåben
har for mig jo været et klart tilvalg. For mig
er det ikke så meget tro på Gud som tro på
det gode i mennesket. Hvis vi alle vil hinanden det godt, bliver det bedre for alle”.
Hvordan foregår det egentlig, når man bliver døbt som voksen?
“Det var til en gudstjeneste, hvor der også
var en baby, der blev døbt. Jeg knælede
på en skammel ved døbefonten og svarede selvfølgelig for mig selv. Det var en fin
oplevelse for mig, og der var mange, som
jeg ikke kendte, der sagde tillykke til mig
bagefter. Hvis man som voksen foretrækker det, kan man blive døbt en dag, hvor
der ikke er andre i kirken, men for mig
var det fint med en gudstjeneste.”

I TVIVL

ASKE

BLEV ALLIGEVEL DØBT
Dorte Rasmussen
og Søren Madsens
søn Aske blev
døbt i pinsen
sidste år
Hvilke overvejelser gik der forud for, at I
valgte at døbe jeres søn?
Forud var gået en periode med gransken i argumenter for og imod og med
forventningspres fra familie og venner.
“Vi kommer begge fra små samfund og
er opdraget i den kristne tro, men ingen
af os er stålsatte i troen, og vi har ikke
benyttet kirken i mange år. Vi havde en
følelse af, at det var lidt hult med barnedåb, når vi nu ikke brugte kirken”,
siger Dorte Rasmussen og fortsætter:
“Vi oplevede, at folk omkring os og i min
mødregruppe alle talte om navngivning i
stedet for dåb. Vi var de eneste, der snakkede om dåb, og vi følte os lidt udenfor og
var lidt bange for, at Aske ville stå udenfor,
hvis han blev døbt. Alligevel kunne vi ikke
slippe tanken om, at han skulle døbes”.
Dorte Rasmussen og hendes mand tog
kontakt til præsten, og det blev til en snak
om fællesskab og om et fællesskab, som
mange unge ikke har. Dorte Rasmussen
siger:
“Det blev klart for os, at vi gerne ville
have, at Aske hører til i et fællesskab, hvor
det er nok, at være den man er uden at
skulle præstere, som man skal i skolen. Så
vi besluttede, at han skulle døbes, for ikke
at stå udenfor fællesskabet. Helt omvendt
af, hvad vi mente i starten”.
Medvirkende til parrets oprindelige
skepsis ved dåben, var også det cirkus,
som Dorte Rasmussen kalder de store
fester og mange gaver, som ofte ligger
som et ritual ud over selve dåben i kirken.
“Ud over selve det kirkelige ritual, hvor
venner og bekendte selvfølgelig var mere
end velkomne, inviterede vi kun de nærmeste til efterfølgende spisning, så det
blev en lille fest, hvor dåben og barnet var
i centrum. Vi fik skåret det ned til noget,
som gav mening for os”.

NAVNGIVNING | TEMA
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STRIKKECAFE -Den første mandag i måneden
Den første mandag i måneden mødes
vi og strikker dåbsklude til sognets
børn. Dåbsklude er små strikkede
klude, som bliver brugt til at tørre
barnets hoved ved en dåb. Vi stiller
garn og mønstre til rådighed og et
begrænset antal strikkepinde. Medbring gerne egne pinde i str. 2,5 og
3. Alle er velkomne, og der vil være
hjælp at hente, hvis man ikke er så
rutineret en strikker, men bare ønsker at indgå i et hyggeligt samvær.
Du kan også medbringe dine egne
"strikkerier".
Kontakt Ann Bomholt, tlf. 31789002
eller abom@gaten.dk.
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ARRANGEMENTER

Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling

8. marts 2020 i Hasle Sogn

Koncert med Katrine Gislinge

1. april 19.30 i Hasle kirke

Der samles ind til verdens ofre for klimakrisen, herunder særligt kvinderne, da det ofte er dem, der rammes
hårdest, når fx vejen til vand bliver
længere på bekostning af skolegang.
Meld dig som indsamler på
blivindsamler.noedhjælp.dk

Togetherness – kunst og kultur i Zimbabwe

29. marts - 29. april 2020 i Hasle Sognehus
Fra 29. marts og en måned frem er Hasle Sognehus rammen om en
udstilling af skulpturer og malerier fra Zimbabwe. Zimbabwe har en
af de mest aktive kunstscener i Afrika, og udstillingen vil præsentere en anden fortælling om Zimbabwe og Afrika end den gængse
om fattigdom, sult og elendighed.
Udstillingen er arrangeret af Birgitte og Christian Balslev-Olesen,
der har levet flere år i Afrika.
Fri entré

Fernisering og foredrag

29. marts 11.30
i Hasle Sognehus

Påskeværksted, Palmesøndag

5. april 11.00-14.00 i Hasle Sognehus

Efter gudstjenesten er der fernisering af udstillingen Togetherness,
hvor der er lejlighed til at møde
Birgitte og Christian Balslev-Olesen og høre mere om kunsten, der
er udstillet. Kl. 13.00 er der foredrag ”med titlen Togetherness –
om afrikansk kaos, kunst og kultur i Zimbabwe”. Arrangementet er
åbent for alle, og der serveres en let frokost til arrangementet. Frokost kr. 20,-. Børn spiser gratis.

Højmessens liturgi – dåben

31. marts 19.30-21.30
i Hasle Sognehus
I foråret arbejder vi med højmessens liturgi i Hasle kirke, og som
en del af det mødes vi 31. marts
til oplæg om dåben v. Iben
Munkgaard Davids. Iben er
sognepræst i Kolding og har
arbejdet med betydningen af
dåben som en del af liturgien.
Så kom og vær med til at dykke
ned i dele af liturgien og giv dit
input til, hvordan gudstjenesten
ser ud i Hasle kirke.
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Vi er så heldige at få besøg af pianisten Katrine Gislinge. Igennem
de sidste tre årtier har hun etableret sig som en af Skandinaviens
førende og mest markante pianister, og med sin formidable udtryksvilje og indlevelse i musikken placerer hun sig som én af de absolut
mest markante og interessante kunstnere i Danmark. Hendes spil
er præget af en sitrende følsomhed, hvor hver eneste lille detalje i
musikken får stor betydning, men samtidig samler sig i en klar og
fremadrettet strøm. Katrine Gislinge har spillet både solo-og kammermusikkoncerter over det meste af Europa og USA. Ved koncerten i Hasle spiller hun værker af 250-års fødselaren Beethoven og
Chopin. Fri entré.

Kom og vær med, når vi åbner dørene til hyggelige og sjove påskeaktiviteter i vores påskeværksteder. Tag din familie, ven eller nabo under armen, og
lad os byde på lidt at spise, og masser af muligheder for at slå kreativiteten løs, og klippe både gækkebreve og påskepynt, plante din
egen karse og meget mere! Alle er velkomne! Aktiviteterne er gratis og kræver ingen tilmelding. Frokost kr. 20,-. Børn spiser gratis.

Skærtorsdag – måltid og gudstjeneste

9. april 18.00 i Hasle Sognehus
Vi fejrer Skærtorsdag i fællesskab med Østens Gamle Kirke. Vi begynder med at spise sammen i Sognehuset kl. 18.00. Kl. 19.30 fejrer vi nadvergudstjeneste i kirken. Tilmelding via hjemmesiden eller
ved henvendelse til kirkekontoret senest 1. april. Aftensmad koster
kr. 30,- for voksne, og drikkevarer kan købes.

ARRANGEMENTER

Langfredag – liturgisk gudstjeneste

10. april 10.00 i Hasle kirke
Langfredag markeres med en liturgisk gudstjeneste med musik,
salmer og læsninger. Ved gudstjenesten medvirker Henrik Husum
og Jens Frederik Schjødt. Henrik Husum er uddannet oboist på musikkonserveatoriet i København, og Jens Frederik Schjødt er uddannet organist og korleder. De to har spillet sammen i en række kirker
bl.a. med et særligt påskemusik program til markering af Langfredag som liturgisk gudstjeneste.

Generationsmiddag

21. april fra 17.00 - 19.00 i Hasle kirke
Kom og vær med når vi endnu engang
inviterer til en hyggelig aften med generationsmiddag i Sognehuset.
Her vil være mulighed for at møde både unge og gamle, samt velkendte og nye ansigter. Sammen skal vi spise lækker mad, hygge og
synge, og mon ikke aftenen også byder på et festligt indslag? Alle
er velkomne til at være med!
Aftensmad koster kr. 30,- for voksne. Børn spiser gratis. Tilmelding via hjemmesiden eller ved henvendelse til kirkekontoret
senest 17. April.

Menigheds- og orienteringsmøde

12. maj 2020 19.00
i Hasle Sognehus
Kom til offentlig orienteringsmøde, hvor menighedsrådet orienterer om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver,
datoer og regler for valgforsamlingen, muligheden for at udløse et afstemningsvalg og antallet af kandidater, der
skal vælges til menighedsrådet.

Den Nye Salmetrio

26. maj 19.30 i Hasle kirke

Den Nye Salmetrio spiller en stemningsfyldt koncert, der byder på
en blanding af nye salmer og Leonard Cohen sange. Den nu afdøde canadiske poet og sanger Leonard Cohen har aldrig været mere
populær end lige nu, hvilket ikke mindst skyldes hans eftertænksomme og kloge tekster. Derudover præsenterer Den Nye Salmetrio en række nye salmer i spændende arrangementer med under-

Befrielsen fejres med alsang

4. maj 18.30 – 20.00 i Hasle Sognehus
Vi fejrer 75 års dagen for befrielsen med fælles alsang i Sognehuset.
Vær med til at mindes, fejre befrielsen og holde traditionen i hævd,
når vi samles om at synge en række af de sange, der har betydning
for dagen. Canterinokoret synger for og optræder desuden med et
par dejlige sange. Vi slutter aftenen med en forfriskning til lyden af
kirkeklokkerne, der denne aften vil kime fra 20.00-21.00 for at markere frihedsbudskabet, der lød kl. 20.35 den 4. maj 1945.
toner af både jazz og pop og med masser af solistiske indslag.
Trioen består af: Pojken Flensborg, pianist, som også er uddannet
organist og har sit daglige virke i Uldum kirke. Han har spillet i en
lang række jazz sammenhænge både som solist og som sidemand.
Anette Buonaventzen, sang, som har sunget professionelt i 20 år i
både danske og internationale sammenhænge med bigbands og
symfoniorkestre i mange forskellige genrer. Ulrik Bust, sax, som
har beskæftiget sig med rock, pop, blues, soul og rock’n’roll og har
optrådt med en lang række forskellige danske og udenlandske artister som Peter Belli, Rock Nalle, Anne Linnet, Henning Stærk, Lisa
Ekdahl (S) og Lloyd Jones (US) m. fl.
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GUDSTJENESTER
Marts

Personalenyt
HELENE

1. marts. 1. søndag i fasten
10.00

Luk 22,24 - 32
Morten Skrubbeltrang

8. marts. 2. søndag i fasten
10.00

Mark 9,14 - 29
Morten Skrubbeltrang

15. marts. 3. søndag i fasten
10.00

Joh 8,42 - 51
Berit Schelde Christensen

22. marts. Midfaste søndag
10.00

Joh 6,24 - 35
Berit Schelde Christensen

29. marts. Maria bebudelsesdag
10.00

Luk 1,46 - 55
Morten Skrubbeltrang

31. marts.
14.30

Gudstjeneste, lokalcentret
Morten Skrubbeltrang

April
5. april. Palmesøndag
10.00

Joh 12,1 - 16
Morten Skrubbeltrang

9. april. Skærtorsdag
19.30

Joh 13,1 - 15
Berit Schelde Christensen

10. april. Langfredag
10.00

Luk 23,26 - 49
Morten Skrubbeltrang

12. april. Påskedag
10.00

Matt 28,1 - 8
Berit Schelde Christensen

13. april. Anden påskedag
10.00

Joh 20,1 - 18
Morten Skrubbeltrang

19. april. 1. søndag efter påske
10.00

Joh 21,15 - 19
Berit Schelde Christensen

26. april. 2. søndag efter påske
10.00

Joh 10,22 - 30
Morten Skrubbeltrang

28. april
14.30

Gudstjeneste, lokalcentret
Berit Schelde Christensen

Helene Solhøj Nebel er ny Børne- & Familiemedarbejder i Hasle og Møllevang sogn. Helene er 29 år, og har
haft sit afsæt i Danmission og KFUM & KFUK. Hun har
arbejdet med børn og unge de sidste 10 år, og brænder
for at understøtte aktiviteter og projekter, hvor børn og
unge kan få gode sociale og personlige fundamenter.
Fritiden bruges i bl.a. Red Barnet.
HANS-MICHAEL
Hans-Michael er ansat i flexjob som grafiker, otte timer om ugen. Arbejdet drejer rundt om plakater, bannere, foldere og kirkeblad. Ved siden af arbejdet i Hasle Kirke, laver Hans-Michael billeder, bl.a. inspireret af
naturen og alle de ting i den, som vi sjældent får øje på.
Hans-Michael læser meget, både fag- og skønlitteratur.
LENE
Lene har fået orlov fra februar til midt i april, hvor hun
skal bruge tiden på at fordybe sig i sit klaverspil og forberede en række koncerter rundt i landet. Lenes vikar,
Jens Frederik, har arbejdet som musiklærer i gymnasiet i mange år og senere som musikterapeut inden for
demensområdet. Sideløbende har han som uddannet
organist være ansat i Skjoldhøj kirke og flere andre kirker i Århus området.
SIMON
Vores kirketjener, Simon, der har været ansat siden juli 2018, har valgt at søge nye udfordringer. Vi takker for
tjenesten her i Hasle kirke, og ønsker alt godt fremover.

Maj
3. maj. 3. søndag efter påske
10.00

Joh 14,1 - 11
Morten Skrubbeltrang

10. maj. 4. søndag efter påske
10.00

Joh 8,28 - 36
Berit Schelde Christensen

17. maj. 5. søndag efter påske
10.00

Joh 17,1 - 11
Berit Schelde Christensen

TEN SING HASLE

21. maj. Kristi himmelfartsdag
10.00

Luk 24,46 - 53
Morten Skrubbeltrang

Ten Sing Hasle mødes torsdage
Viborgvej 158 Aarhus V

24. maj. 6. søndag efter påske
10.00

Joh 17,20 - 26
Morten Skrubbeltrang

gellerup.kfum-kfuk.dk/aktiviteter/tensing

26. maj
14.30

Gudstjeneste, lokalcentret
Morten Skrubbeltrang

31. maj. Pinsedag
10.00

Joh 14,15 - 21
Morten Skrubbeltrang

Pinsegudstjeneste, 1. juni 11.00 i Botanisk have
Kæmpe friluftsgudstjeneste på Amifscenen 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.

DE GRØNNE PIGESPEJDERE

FDF HASLE-ÅBYHØJ

De grønne pigespejdere
mødes onsdage
Degnebakken 1,
Aarhus V

FDF Hasle-Åbyhøj
mødes tirsdage
Åbyhøjvej 4,
Aarhus V

pigespejder.dk/
hasle-moellevang

fdfhasleåbyhøj.dk

