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Vild med vilje!
På ”engen” foran kirken har du nok bemærket, at græsset det seneste års tid har fået lov til at se lidt vildere ud. Det er skam ikke
fordi vi har glemt at klippe det. Det er fordi vi har taget et aktivt
valg om at være ”vilde med vilje” – om at skabe et grønt område i byen og at lade biodiversiteten blomstre til gavn for bier og
sommerfugle i byen.
Fortsættes på bagsiden 
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Når hverdagen vælter

mærker vi, hvor lidt magt vi egentlig har
Jeg har gået i cirkler rundt om den her klumme. Selv om man
skulle synes, at emnet jo giver sig selv. Det må handle om Corona på en måde. Men der er allerede skrevet så meget. Så meget
oplysende. Så meget skræmmende. Så meget tankevækkende.
Gode ord der giver håb og vækker til handling. Der er sagt så
meget.
Nu har jeg det! Jeg kan skrive en lille skarpt
skåret tekst om ”10 ting vi lærte af Corona!”
Men hvor lyder det hovskisnovski. Hvem er
jeg, der uden videre tror, at jeg kan tale for
det ”vi”? Der er så mange stemmer og billeder, der mangler lige nu. Så mange mennesker jeg hører og ser så lidt. Både i avisen og
her i mit eget sogn og i hele verden. For vel
bliver det klart, at vi er fælles om det her.
Men det bliver også uhyggeligt tydeligt,
hvor forskellige vilkår vi har, når krisen
rammer. Og i virkeligheden er vi lige midt
i det, vi kan lære af. Og selv om vi på mange
måder må lægge skinnerne, mens vi kører,
så kan et menneske og et samfund ikke lære,
hvad det skal lære, før det selv har lært det.
Så er det nok bedre at gribe til at skrive
noget i den mere fromme afdeling. Eller
forsøge mig med noget opbyggeligt eller
eksistentielt? Det svirrer med emner og
vinkler, hvis jeg går den vej. Men jeg kan
vel ligeså godt indrømme det - jeg føler mig
lidt magtesløs.
Og hvem gør ikke det for tiden? Magtesløsheden er et livsvilkår for os, der lever
på denne skøre kugle af en jord. Men det
er sjældent, vi har fået det malet så tydeligt op som nu.
Forleden talte jeg med et menneske, som
havde mistet sit job pga. coronakrisen. Butikken han arbejdede i måtte lukke og gå
over til ren internethandel. Under andre
omstændigheder ville han kunne have fået
et nyt job med det samme, for han havde
arbejdet i butik i mange år. Men ikke nu.
Tanker og bekymringer myldrede frem. For
hvad med fremtiden? Hvad med familien,
hvad med… Han og kollegerne havde ikke
engang fået sagt farvel til hinanden. Det var
bare slut fra den ene dag til den anden. Og
han følte sig magtesløs. Men så havde han
talt med en, som havde hjulpet ham til alligevel at få et slags greb om tingene. Ikke
stålkontrol – men et lille greb som faktisk

gjorde en stor forskel. ”Men hvad kan du
gøre lige nu, for at dagen i morgen kan blive
god?”. Sådan havde det nærmest banale
spørgsmål lydt. Og så fik han den idé, at
han kunne tage ned i butikken en sidste
gang og lave en lille film. Og den sendte
han så til kollegerne med en invitation til
at mødes og drikke farvel-kaffe online – og
det var godt! Og hvad-kan-du-gøre-for-atdagen-i-morgen-bliver-god-teknikken var
blevet en daglig kilde til glæde og mening i
en tid, hvor magtesløsheden ellers truede.
”For når jeg er magtesløs, så er jeg
stærk.” Sådan siger apostlen Paulus det i
et af sine breve. Jeg har altid synes, at det var
svært at forstå, hvad det betyder. Ja grænsende til det provokerende at komme og sige
sådan noget. Men Paulus taler ud af sin egen
erfaring. Det er, når han føler sig allermest
magtesløs og tingene slet ikke går, at han
er mest åben for Gud. Han er tvunget til at
erkende, at han ikke kan magte og styre alt.
Og han har erfaret, at Gud møder ham der.

"

Gud, giv mig sindsro til at acceptere
de ting, jeg ikke kan ændre,
mod til at ændre de ting jeg kan,
og visdom til at se forskellen.

"

Det er ikke hans egen styrke men Guds nåde,
der skaber nyt liv og muligheder.
Når jeg er magtesløs, så er jeg stærk.
Måske er det noget, man kan øve sig i at
lære og være i. 

ARRANGEMENTER

Friluftsgudstjeneste i Hasle

1. juni 11.00 i Hasle

Sommeraktiviteter for børn

29. juni - 2. juli i Hasle Sognehus
I samarbejde med frivillige og lokale aktører afholder Hasle kirke
sommerferieaktiviteter for børn og unge. Aktiviteterne vil primært
henvende sig til børn 6-12 år ifølge med voksen. Vi håber at kunne
mødes fysisk til både kreative og aktive udfoldelser samt socialt
samvær, men afhængig af covid19 udviklingen, vil aktiviteterne
blive tilpasset efter kapacitet og forsamlingsmuligheder. Har I lyst
til at være med? Så hold øje med hjemmesiden og vores facebookside, når vi 1. juni åbner op for tilmelding. Vi lover, at det bliver rigtig sjovt, og håber at vi ses!

I år afholder vi gudstjeneste 2. pinsedag lokalt i hele Aarhus
Vestre Provsti i stedet for en fælles gudstjeneste i Botanisk have.
Vi glæder os til at mødes og fejre gudstjenesten under åben himmel i Hasle!

Drop-in dåb i Møllevangskirken

1. juni 12.30 - 15.30
Igen i år er der drop in dåb i Møllevangskirken 2. pinsedag mellem
12.30 og 15.30. Tilmelding ikke nødvendigt. Drop in dåb er et samarbejde mellem alle kirkerne i Aarhus Vest.

Meninghedsrådet orienterer

9. juni 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.

Sommercaféer

7. juli og 4. august 14.30 i Hasle Sognehus
I år inviterer vi til to sommercafé-eftermiddage i stedet for den sædvanlige udflugt i august. Vi spiser masser af årstidens frugter med
fløde og i kage, vi synger og fortæller. Først og fremmest hilser vi
på hinanden igen efter en lang retræte. Vi får ikke besøg udefra, så
det er os fra huset, I møder. Rammerne kender vi først, når dagene kommer – om vi sidder inde eller ude. Sørg for påklædning efter
forholdene. Velkommen til - vi glæder os!

Meditation i kirken
Den første tirsdag i hver måned kl. 19.30 – ca. 21.00 er der meditation i Hasle kirke ved Jesper Nymann Madsen og/eller diakon Ele
Bonde. Aftenen begynder med en kort introduktion til meditation. Derefter sidder vi i stilhed 2 gange 20 minutter afbrudt af en
pause. Aftenen afsluttes med en kop te og udveksling af erfaringer.

STRIKKECAFE

Sommerfest

12. juni 17.00 i Hasle Sognehus
Hasle kirkes sommerfest er i år planlagt til fredag 12. juni. I skrivende stund er kirken lukket frem til 10. maj og vi ved ikke, hvad der
sker herefter. Bliver det muligt at holde sommerfesten vil det blive
annonceret på vores hjemmeside, i Århus Onsdag, på vores banner
på plænen og på Facebook.

Konfirmandindskrivning

17. juni 17.00 i Hasle Sognehus
Skal dit barn konfirmeres? I 2021 holder vi konfirmandindskrivning for elever i kommende 7.
klasser fra Hasle Skole, Ellehøjskolen og Gammelgårdsskolen onsdag 17. juni 17.00 i Hasle
Sognehus. Er du forhindret i at komme, men
ønsker at blive konfirmeret i Hasle kirke, så
kontakt kirkekontoret.
Konfirmationer i foråret 2021 forventes at være
30. april og 1. maj.

-Den første mandag i måneden 19.00 i annekset
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.
Kontakt Ann Bomholt, tlf. 31789002
/ abom@gaten.dk.
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GUDSTJENESTER

LITTERATURKREDS 1

Vi søger nye
medlemmer!

Juni
1. juni. 2. pinsedag.
Friluftsgudstjeneste i Hasle
11.00

Joh 6,44 - 51
Morten Skrubbeltrang og
Berit Schelde Christensen

7. juni. Trinitatis søndag
10.00

Matt 28,16 - 20
Berit Schelde Christensen

Læser du bøger, og har du lyst til at diskutere dem med andre? Så kan det lade sig gøre
i denne litteraturkreds, hvor vi er almindelige læsere - ikke eksperter. Vi låner de valgte titler via Åby Biblioteks læsetasker. Vi mødes privat tre gange om efteråret
og tre gange om foråret på udvalgte onsdage fra kl. 14 – 17.
Nye deltagere er velkomne!

14. juni. 1. s. e. Trinitatis
10.00

Luk 12,13 - 21
Berit Schelde Christensen

Kontakt: Hanne Herms, tlf.: 21 49 56 26 / hanne@herms.dk

21. juni. 2. s. e. Trinitatis
10.00

Luk 14,25 - 35
Morten Skrubbeltrang

28. juni. 3. s. e. Trinitatis
10.00

Luk 15,11 - 32
Berit Schelde Christensen

30. juni.
14.30

Gudstjeneste, lokalcentret
Berit Schelde Christensen

Juli
5. juli. 4. s. e. Trinitatis
10.00

Matt 5,43 - 48
Berit Schelde Christensen

12. juli. 5. s. e. Trinitatis
10.00

Matt 16,13 - 26
Berit Schelde Christensen

19. juli. 6. s. e. Trinitatis
10.00

Matt 19,16 - 26
Berit Schelde Christensen

26. juli. 7. s. e. Trinitatis
10.00

Matt 10,24 - 31
Morten Skrubbeltrang

28. juli.
14.30

Gudstjeneste, lokalcentret
Morten Skrubbeltrang

August
2. august. 8. s. e. Trinitatis
10.00

Matt 7,22 - 29
Morten Skrubbeltrang

9. august. 9. s. e. Trinitatis
10.00

Luk 12,32 - 48
Morten Skrubbeltrang

16. august. 10. s. e. Trinitatis
10.00

Matt 11,16 - 24
Berit Schelde Christensen

23. august. 11. s. e. Trinitatis
10.00

Luk 7,36 - 50
NN

25. august.
14.30

Gudstjeneste, lokalcentret
NN

30. august 12. s. e. Trinitatis
10.00

Matt 12,31 - 42
NN

Ændringer kan forekomme
Indeværende blad er sendt til tryk 6. maj. Der tages forbehold for
ændringer. Gå på haslekirke.dk eller kontakt kirkekontoret for at
tilmelde dig nyhedsbrevet, så du kan holde dig orientret om evt.
ændringer.

PERSONALENYT
KARIN er ny kirketjener

Jeg hedder Karin Rasmussen og er den nye kirketjener i Hasle kirke. Efter et halvt år som kirketjenervikar er jeg nu fastansat pr. 1. marts, hvilket
jeg er superglad for. Jeg glæder mig til at tilbringe nogle dejlige år sammen med mange skønne
mennesker. Kollegaer, menighedsråd, frivillige og brugere af kirken.
Jeg bor i et lille hus sammen med Jens i Gl. Åby. Jeg har en søn og
to børnebørn på henholdsvis 12 og 5 år: én mælkehvid med langt lyst,
glat hår og en latte med hovedet fyldt med sorte krøller.

SOFIE går på barsel

Kirkekoordinator, Sofie, skal på barsel, og vi byder derfor velkommen til en barselsvikar, der
starter 1. juni.

BERIT holder studieorlov

Jeg har fået bevilliget studieorlov i efteråret og
rejser til Tyskland for at studere ved universitetet
i Göttingen. Jeg er i gang med en efteruddannelse
i sjælesorg, som er den del af præstearbejdet, der
handler om ”omsorg for sjælen” gennem samtale. Det vil jeg fordybe mig i under min orlov ved at dykke ned i Manfred Josuttis arbejde med ”energetisk sjælesorg”, prædikenlære og liturgi. Det glæder
jeg mig til! Jeg vil være væk i perioden 20. august til 31. december.
fortsat fra forsiden
 Manden, der plejer og passer engen – og i øvrigt også andre områder på kirkegården – med le hedder Henning. Han er lidt af en specialist med det redskab, og der er en helt særlig pointe med at bruge
netop en le. Store maskiner klipper nemlig alt meget langt ned og
ikke mindst alt for sirligt. Det skaber ingen biodiversitet eller fristeder for de rigtige planter til at vokse og skabe nytteværdi. Så ville
vi stå tilbage uden en ærlig plante, som bierne kan tage noget nektar fra, og desuden har sommerfuglene også brug for den næring
planterne indeholder. Men én ting er at have planter med nektar –
en anden ting er også at lade dem visne og blive liggende noget tid.
Det giver nemlig sommerfuglene mulighed for at lægge deres æg,
og larverne sidenhen kan komme ud af deres pupper. Det ser måske
ikke altid så pænt ud med bunker eller visne planter rundt om, men
det tjener et større formål. Du kan læse mere om Hasle kirke, der er
"Vild med vilje" på hjemmesiden. 

