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I det her nummer af kirkebladet er grænser et gennemgående tema
Der er få ting, der på én gang er så konkrete og så diffuse som grænser. Der er få ting,
der på én gang både er storpolitik og samtidig helt konkrete og personlige. I et år, hvor
vi både har fejret ændringen af grænsen ved
genforeningen i 1920 samt oplevet, hvordan
bevarelsen af vores personlige grænser har
været afgørende i en corona-epidemi, sætter
vi i efteråret i Hasle kirke fokus på grænser.
Også i det her nummer af kirkebladet er
det grænser, der er det gennemgående tema.
Både personlige og geografiske. For det er

For nok er Hasle et lille sted
uden store grænsehegn,
men alligevel er også vores
hverdag fyldt med grænser.

afgørende, at vi har grænser i vores liv – lige
så vel som det er afgørende, at vi også formår at bryde dem.
Grænser påvirker vores liv på rigtig mange
måder. Både som grænser, vi tænker over, og
som grænser, der bare er – uden vi i virkeligheden rigtig tænker over det. De kan være
gode og hjælpe os til at have og få retning i
livet, og de kan begrænse os, forhindre os i
at gøre det, der både vil være rigtig og godt at
gøre. Grænser er aldrig faste – og ofte svære

at definere på hele samfundets vegne. Derfor
er der rigtig mange gode snakke, diskussioner og debatter i grænser. Og vi skal – både
som enkeltpersoner og som kirke – hele tiden
være klar til at sætte grænserne i vores liv til
debat. Vi skal skubbe lidt på dem når det er
nødvendigt – eller holde fast på dem, når det
er det, vores hverdag kræver. Vi skal turde se
ud over dem, og træde ud over dem engang
imellem for at blive klogere på hinanden og
på os selv.
Der er en række grænser, som vi ikke kan
ændre på. De storpolitiske diskussioner om
grænser er det de færreste af os, der har indflydelse på. Grænserne for, hvordan vi taler
om og med hinanden kan vi derimod godt
hver især være med til at ændre på. Lige så
vel som vi også kan ændre lidt på grænserne
her i vores lokalområde. For nok er Hasle et
lille sted uden store grænsehegn, men alligevel er også vores hverdag fyldt med grænser. Grænser i bydelen, grænser for sognet,
grænser for skoledistrikterne, grænser for …
Hvornår har du sidst været med til at bryde
lidt op på grænserne?

God fornøjelse med at sætte grænserne
til debat, god læselyst og velkommen i
Hasle kirke, hvor du kan være med til at
tale om grænser.

Ny præst i Hasle Kirke
Vi siger velkommen til Lars Buch Viftrup. Lars afløser Berit Schelde Christensen, som er på studieorlov året ud
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Jeg hedder Lars Buch Viftrup og skal være præst i Hasle sogn
fra 15. September og året ud som vikar for Berit.
Jeg har været i gang med en ph.d. om kirken i byen de seneste tre år, og jeg glæder mig meget til at være præst igen.
At det oven i købet bliver i Hasle, hvor jeg og min familie har
mange gode minder fra, er rigtig skønt! Blandt andet er vores
ældste søn døbt i kirken for 11 år siden. Jeg har tidligere arbejdet i en forening, IKON, og desuden gennem otte år været
præst i Skanderborg. Jeg bor midt i Aarhus sammen med min
kone og tre børn, og jeg vil derfor arbejde fra kontoret i Hasle
så meget som muligt. Jeg ser frem til at møde jer til gudstjenester, samtaler og arrangementer i Hasle. I er altid velkommen til at kontakte mig.

GRÆNSER | GUD ER HUMORISTISK

Åndelig vejleder :

Gud respekterer altid vores grænser
Vores frygt og blokeringer forhindrer os ofte i at komme tættere på Gud. Men tør vi møde
Gud i bøn og meditation, opdager vi, at Gud er kærlig, omsorgsfuld og humoristisk, siger
præst og åndelig vejleder Bente Lybecker

Af Malene Fenger-Grøndahl
I eventyret ’Den Lille Prins’, skrevet af den
franske forfatter Antoine de Saint-Exupéry
i 1943, er der en scene, hvor den lille prins
spørger ræven, hvordan han kan gøre ham
tam. Ræven forklarer, at den lille prins skal
sætte sig på sikker afstand af ham, og for
hver dag skal han rykke lidt tættere på.
Prinsen følger rævens anvisning, og til sidst
har de to nærmet sig hinanden, og ræven er
blevet tam. Åndelig vejleder Bente Lybecker
genfortæller historien i sin bog I orkanens
øje - en brugsbog om kristen spiritualitet. I
bogen fortæller hun om kristen spiritualitet og præsenterer en lang række øvelser,
man kan lave, hvis man ønsker at nærme sig
Gud og gøre troen til en del af sit hverdagsliv. Det handler i høj grad om at nedbryde
grænser – men også om at forstå, hvordan
kristendommen kan sætte gode grænser
op for vores liv med hinanden, forklarer
Bente Lybecker.
”Jeg bruger historien som billede på vores
møde med det hellige. Mange mennesker reagerer med frygt, når de møder det hellige.
Det er en naturlig reaktion, som vi kender
fra mennesker til alle tider. Men vi skal
huske på, at Gud ikke presser på for, at vi
skal overskride vores grænser,” siger Bente
Lybecker.
”Ligesom i vores menneskelige relationer
er der en udvikling over tid. Jo tættere vi
kommer på et andet menneske, jo mere tillidsfuld og jo dybere bliver relationen. Sådan
er det også med Gud. I bøn og meditation

kan vi lære Gud bedre at kende, men det
er os selv, der må tage skridtet, for Gud er
en kærlig, omsorgsfuld og forsigtig Gud –
men også en humoristisk Gud,

Bente Lybecker er
åndelig vejleder og
præst i Folkekirken.
Hun er ph.d. og har
været ansat på Københavns Universitet. Hun er forfatter til bogen I orkanens øje – en brugsbog om kristen
spiritualitet, der udkom på Eksistensen tidligere i år. Læs mere på:
www.andeligvejledning.dk
”Hun tilføjer, at der i Bibelen er mange
eksempler på, at mennesker, som møder det
hellige, bliver bange og tøver med at overskride grænsen til det ukendte.
”Vi kan bare tænke på Moses ved den
brændende tornebusk eller Maria, da englen
kommer. De bliver bange og tøver eller
træder et skridt tilbage. Det står også i
Bibelen, at ingen kan se Gud ansigt til ansigt.
Så der er en grænse, der ikke kan overskrides. Men vi kan nærme os Gud meget
mere, end vi typisk selv tror. Det er vores

egne grænser og blokeringer, der typisk
forhindrer os i at komme Gud nærmere,”
siger Bente Lybecker.

Vi berøres nænsomt

Som præst i Folkekirken og som åndelig
vejleder, der tilbyder samtaler og retræter, oplever hun ofte, at folk under bøn og
meditation ser nogle ting fra deres fortid
eller nutid, som kan være hårde eller voldsomme at blive konfronteret med.
”Men når vi inviterer Gud med ind i det,
oplever vi også en nænsomhed. Gud træder
meget varsomt; han viser os kun det, vi kan
tåle at se, og respekterer altid vores grænser.
Han venter, til vi er klar til at se en lille flig
mere. Så hvis vi føler, at vi skal gå et skridt
længere, end vi har lyst til, er det os selv, der
presser, ikke Gud,” siger Bente Lybecker.
Hun tilføjer, at kristendommen kan opfattes som både grænsesættende og grænsenedbrydende.

At leve fuldt ud

”Den kristne spiritualitet er ikke bundet til
kirken, men handler om det levede liv både
i og ikke mindst uden for kirken. En kirkefader fra den tidlige kristendom sagde, at
Guds ære er det fuldstændig levende menneske, altså det menneske, der lever livet
fuldt og helt som en gave. Det er kristen spiritualitet. Det betyder også, at vi ikke bare
skal sætte os i et hjørne og lukke øjnene i
evig meditation. Det kristne liv fortsættes 
| Hasle sogns kirkeblad | 3
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Vores vinger dannes i rødderne
Mange familier er præget af de grænser, som kan opstå
ved skilsmisse og svære konflikter. Der findes ingen let
vej til at hele sårene, men familieopstilling kan hjælpe
med at skabe en ny orden, hvor alle – også børnene – får
en plads i familien, hvor de føler sig set og elsket

Af Malene Fenger-Grøndal
Når forældre går fra hinanden, medfører
det ofte svære konflikter og mange modsatrettede følelser, og for børnene kan den
nye situation blive et minefelt, hvor de
føler, at der ikke længere er plads til, at de
kan elske både deres mor og deres far. Der
opstår en grænse i børnenes indre liv, som
giver dem en følelse af splittelse. Men med
familieopstilling – en metode, der blev udviklet i Tyskland i 1970’erne – kan familier med brud og konflikter finde en ny

Ele Bonde

orden, hvor alle – trods
de svære følelser – får en
plads, hvor de kan føle sig
set og elsket. Det forklarer Ele Bonde, derudover
sit arbejde som diakon i
Hasle Kirke arbejder med
familieopstilling.

En ny orden

”Familieopstilling er en metode, hvor man
ser og anerkender det, der er svært, men

 er grænsesprængende, fordi vi tror, at Gud er overalt. Derfor
er der heller ikke noget sted i dit liv, Gud ikke kan være til stede.
Det handler bare om at få øje på det og invitere Gud derind. Det er
ofte dine grænser, der sætter begrænsninger, ikke Guds.
”Nogle forbinder måske kristendommen - og religion i det hele
taget - med forbud og påbud – og på den måde med grænser i
negativ forstand. Men ifølge Bente Lybecker handler fx de ti bud
ikke om at begrænse livet, men om at beskytte kærligheden. ”Det
fælles for de ti bud og de andre grænser, vi kan finde i Bibelen er,
at de sætter kærlighedens grænse for dig – for at hjælpe dig med
ikke at ødelægge andres liv eller dit eget liv. Det er altså en hjælp,
en kærlighedens ramme eller grænse,” siger hun.

Grænsenedbrydende kristendom

”Kristendommen sætter kærlighedens grænse, der er retningsgivende i positiv forstand. Men den er også grænsebrydende, fordi
vi alle – rig og fattig, kvinde og mand, slave og herre, sort og hvid
– er ét i Kristus. Det var meget provokerende i datidens samfund
– og sådan set også i dag,” pointerer Bente Lybecker.
Vi mennesker sætter ofte grænser op for kærligheden, men
det ændrer ikke på Guds grænseløse kærlighed, uddyber Bente
Lybecker: ”Gud elsker os, uanset om vi vil det eller ej. Vi kan sige
nej til at udleve Guds kærlighed i vort liv, men vi kan ikke sige nej
til at være elsket.”
Hun tilføjer, at vores grænse i forhold til Gud ofte bliver lettere
at flytte, når vi oplever lidelse: ”Ofte er lidelsen en grænseoplevelse i forhold til mødet med Gud. Lidelsen gør os følsomme over for
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samtidig skaber en ny orden, som giver plads
til, at alle kan trække vejret. Det handler
ikke om, at man skal holde sammen på en
familie eller et ægteskab for enhver pris.
Men metoden tager udgangspunkt i, at
vores sjæl ikke vil acceptere, at vi bryder
med vores ophav,” siger hun og uddyber:
”Erfaringen fra familieopstillingen er, at
vores sjæl husker mindst fire generationer
tilbage. Derfor kan vi ikke bare skære forbindelsen til vores ophav af, og derfor er
heling af rødderne noget af det vigtigste,

Grænsenedbrydende øvelser
Vil du gerne nærme dig Gud og nedbryde de grænser, du kan opleve i forhold til at bede eller meditere, så har Bente Lybecker to forslag til øvelser:
Sæt dig ned og læs en tekst fra Ny Testamente,
hvor Jesus er til stede. Det kan fx være beretningen om Jesu vandring på søen (Matt. 14,22-33) eller om kvinden grebet i ægteskabsbrud (Joh. 8,111). Prøv med din fantasi og alle dine sanser at gå
ind i historien og mærke, hvad der sker med dig.
Hvordan reagerer du på det, der sker? Er der noget, der provokerer eller begejstrer dig? Reflekter over, hvorfor du reagerer på den måde. Forestil
dig, at Gud betragter dig netop nu. Du vil ofte blive
overrasket over, hvor blidt Guds blik er. Måske vil
du opdage, at dit billede af en hård og dømmende
Gud brydes ned.
Gud. Når vi oplever, tab, smerte, sygdom, bliver vi mere åbne for
gudserfaringer, og derfor kan lidelsen være en grænsebrydende
erfaring i forhold til Gud. Den mulighed snyder vi os selv for, når
vi forsøger at flygte fra lidelsen.”

GRÆNSER | SKILSMISSE

når der har fundet et brud sted, som har
skabt nye grænser i en familie eller slægt.”
Ele Bonde understreger, at familieopstilling ikke opererer med ’rigtige’ og ’forkerte’ familier eller dømmer nogle som ’dårlige
forældre’ og udpeger andre som ’gode forældre’. Tværtimod er accept af alt, der er
sket, en vigtig del af processen.
”Det kan fx være svært for et skilt forældrepar at acceptere børnenes kærlighed til
den anden part. Det mærker børnene, og det
gør det svært for dem, for børn elsker deres
forældre, uanset om de har slået dem eller
svigtet dem på anden vis. Vi er nødt til at
anerkende deres kærlighed.” Og selvfølgelig
må vi hjælpe dem til at sætte deres grænser
- det er et andet tema." Men hvordan kan
en familieopstilling hjælpe med at nedbryde de grænser, som de voksnes konflikter
og brud skaber i børns liv?

Et helende sprog

Under opstillingen kan de involverede parter få nogle sætninger, som de skal prøve at
tage til sig og forankre i deres hjerte. Sætningerne kan bruges i en indre dialog, som hos
den ene part i en skilsmisse for eksempel
kan lyde sådan:
1. Jeg takker dig (navnet på partneren) for alt
det, jeg har fået af dig. Og det, du har fået
af mig, må du gerne beholde.
2. Din del af ansvaret for vores adskillelse
overlader jeg til dig. Min del af ansvaret
bærer jeg selv.
3. Jeg giver dig en plads i mit hjerte som min
forhenværende mand/kone.
4. Gennem vores børn bliver vi forbundne.

Ele Bonde forklarer, at en familieopstilling
kan finde sted, selv om mange af de involverede parter ikke er til stede – hvad enten de
er døde, bor langt væk eller ikke ønsker at
deltage. Man bruger blot ’stedfortrædere’,
der får den plads i den fysiske opstilling,
som de fraværende skulle have indtaget.
”Sådan set er familieopstilling utrolig
enkelt. Det handler om at se en orden. Når
en familie rives fra hinanden eller vælger
at gå fra hinanden, opstår der en ny orden,
som man må finde frem til og se sin egen
plads i,” siger hun.

FAMILIEOPSTILLING
Familieopstilling er en vej til at
hele familiebåndene - både i
forhold til ens nuværende
familie og båndene hen over
generationerne.

Og henvendt til barnet: Din fars og mors skilsmisse har intet med dig at gøre. Grunden til
det har alene med os og med hver vores historie at gøre. Vi alene bærer ansvaret. Uanset hvad, så vil du altid være vores barn, vores
kære barn. Og jeg vil altid elske din far i dig. /
Jeg vil altid elske din mor i dig.
”Disse sætninger er er universelle. Men der
kan være personlige forhold, der kræver
andre sætninger, som må siges, før de universelle sætninger kan lande godt. I en opstilling kan man bruge meget tid på at finde
frem til de rigtige sætninger, der både udtrykker sandheden og det, der er nødvendigt for at hele rødderne,” siger Ele Bonde
og tilføjer: ”Selvfølgelig bliver det endnu
mere virksomt, hvis forældre åbent kan
tale med hinanden på den måde. Men ofte
er det slet ikke muligt, og da er det vigtigt
at huske, at man kan gøre meget selv.”
I forhold til en skilsmisse er noget af
det bedste, forældrene kan gøre, at elske
eks-partneren i deres barn, forklarer hun:
”Formår forældrene det, bliver der plads til
den grænseløse kærlighed, som børnene
føler til deres forældre. Børnene har brug

for en fortælling, hvor der er plads til og
respekt for deres ophav og naturligvis også
for de stedforældre eller andre omsorgspersoner, som eventuelt er i deres liv.”
Ele Bonde tilføjer, at selv i familier, hvor
der kan være svigt og overgreb i flere slægtled, er det altid muligt via familieopstilling
at finde ressourcer, som kan give større
rodfæstethed.
”Når der står i Bibelen, at en velsignelse, rækker 1000 slægtled frem, er der en
dyb sandhed i det. Vores sjæl kan mærke
længere tilbage, end vi kan forstå med vores
fornuft, og derfor kan det være en stor gave
til skilsmissebørn at få en fortælling, som
rækker flere generationer tilbage. Men især

Børn kan klare meget, selv
om det er svært. Men de kan ikke
klare, at de ikke må få lov at elske
deres ophav.
for skilte forældre kan det naturligvis være
svært at holde fortællingerne om mors eller
fars slægt ved lige. Der kan bedsteforældre
spille en utrolig vigtig rolle.”
Forholder det sig sådan, at man ikke ved
meget om et barns ophav – om det er børn,
der er anbragt udenfor hjemmet, adopterede eller donorbørn, må man gribe fat i det,
man ved om kulturen fx. Der er mange børn
i dag, der har mere end én familie. Vi må
lære børnene at finde ressourcerne i det,
forklarer Ele Bonde, som selv står med et
ben i hver sin kultur.
”Børn kan klare meget, selv om det er
svært. Men de kan ikke klare, at de ikke må
få lov at elske deres ophav. Vil vi give vores
børn frihed til at danne egne relationer, skal
de have mulighed for at hente kraft i deres
rødder. For vingerne dannes i rødderne.”

| Hasle sogns kirkeblad | 5

GRÆNSER | MENTALE SKILLELINJER

kan forvandles til forbindelser
Grænserne i Hasle er både økonomiske, sociale og mentale og er blandt andet skabt af
årtiers fejlslagen boligpolitik. Men de nye planer for Bispehaven og resten af Hasle kan
bløde grænserne op og skabe nye forbindelser, mødesteder og muligheder, siger både
rådmand og stadsarkitekt
Af Malene Fenger Grøndahl

”Det kan godt lade sig gøre at lave en fysisk
og social forvandling, så de grænser, vi
oplever i dag, forsvinder og bliver glemt. Det
tror jeg på.” Rådmand for Sociale Forhold
og Beskæftigelse, Kristian Würtz, der er
valgt for Socialdemokraterne og selv bor
i Hasle, har inviteret på en gåtur i Hasle
for at kigge nærmere på de grænser, der
præger bydelen i dag. Gåturen begynder i
krydset mellem Præstevangsvej og Tingvej
og går ad Præstevangsvej ud til Viborgvej,
op til Hasle Torv og ind ad Ryhavevej. Fra
Ryhavevej ind ad en sti til Ryvej og ad Ryvej
fobi Klokkerbakken tilbage til Tingvej, hvor
Kristian Würtz har boet med sin familie
de seneste tre år. Han er født i Aarhus og
vokset op i Åbyhøj og Brabrand, hvorefter
han som studerende boede i en nu nedrevet ejendom ved Hasle Torv. I nogle år har
han boet i Åbyhøj, få hundrede meter fra
sin nuværende bolig, og da han flyttede til
Hasle, oplevede han ikke den store forandring. Grænsen mellem parcelhuskvarteret, hvor han bor, og Bispehaven, er til
gengæld mere markant, og på den måde er
Hasle det mest polariserede sogn i Aarhus,
påpeger han.

Markante sociale grænser

”Aarhus er i sig selv mere sammensat og
polariseret end de fleste byer i Danmark,
når man kigger på folks sundhedstilstand,
trivsel og økonomi, og for Hasle gælder det i
særligt høj grad. Lige nu går vi igennem den
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del af Hasle Sogn, hvor husene bliver sat til
salg for 5-6 millioner i øjeblikket, og hvor
folk nærmest vader i velstand,” siger han,
mens vi bevæger os ned af Præstevangsvej.
”Når folk sætter deres hus til salg her,
kalder ejendomsmægleren det Høje Åbyhøj
for at markere en eller anden form for distance til Hasle og til Bispehaven, hvor der
jo bor rigtig mange, som er fattige i alle
mulige dimensioner. Det viser, at der er en
udfordring og nogle dilemmaer i forhold til
denne her bydel. Det er ikke godt, at der er
så store sociale forskelle, for det har skabt
nogle meget markante reelle og oplevede

Rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Kristian Würtz, der er valgt for Socialdemokraterne og selv bor i Hasle, har
inviteret på en gåtur i Hasle for at kigge på
de grænser, der præger bydelen i dag.

grænser i vores ellers ret lille bydel,” siger
rådmanden.
Ved enden af Præstevangsvej, helt ude
ved Viborgvej, udpeger rådmanden en nu
nedlagt endestation for den gamle linje 3
og en kilometersten på den modsatte side
af Viborgvej, som markerede den gamle
amtsgrænse og grænsen mellem købstaden Aarhus og Hasle.
”Den grænse er glemt i dag. Det viser, at
de grænser, vi oplever som endda ret markante, kan forsvinde. Spørgsmålet er selvfølgelig, om det er noget, der går af sig selv,
og i forhold til nutidens grænser i Hasle tror
jeg, at vi skal tage nogle ret markante greb
for at opbløde dem, for de er skabt gennem
årtier. Man placerede en meget stor del af
de store planbebyggelser i Aarhus i vestbyen, det blev der, hvor de fattigste i vores by
kom til at bo,” siger Kristian Würtz.
At de sociale skillelinjer i høj grad er
blevet sammenfaldende med de etniske
gør kun udfordringen større, tilføjer han:
”Vi har fået en koncentration ikke alene af
mennesker med sociale udfordringer, men
også af folk med ikke-vestlig baggrund, og
derfor risikerer vi, at de her forskelle ikke
blot sætter sig socialt og økonomisk, men
også i folks identitet, i vores syn på os selv
og de andre.”

Kompleks sammenblanding

Der er da også gennemgribende planer for
udviklingen af Hasle. Der er vedtaget en
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udviklingsplan for Bispehaven, som er lavet
i samarbejde mellem Østjysk Boligforening
og kommunen. Den medfører, at der skal
rives seks boligblokke ned for at leve op til
regeringens krav om, at der i såkaldte ghettoområder højst må være 40 % almennyttige boliger. I stedet skal der bygges blandt
andet rækkehuse, etableres erhverv, laves
nye idrætsfaciliteter og bygges et nyt fælleshus. Desuden skabes der en grøn kile,
som forbinder Klokkerparken med Skjoldhøjkilen, via en åbning af Bispehaven. Herudover er der planer om at omlægge Hasle
Torv, så det bliver mindre domineret af
biler og mere behageligt for cyklister og
gående – og formodentlig med letbaneforbindelse til Gellerup.
Mulighederne er store, mener stadsarkitekt Stephen Willacy. ”Hasle er et spændende kvarter. Der er gammel industri
med værksteder og butikker, en smuk
kirke, en meget trafikeret vej og et torv,
som ikke fungerer ret godt. Og vi har et
veletableret parcelhuskvarter og et udsat
boligområde. Der er en kompleks sammenblanding af forskellige borgere, erhvervsmiljøer, etniske grupper, religioner
og sociale grupper, og det er interessant,
for det repræsenterer kompleksiteten i
verden. Spørgsmålet er, hvordan vi kan
binde det bedre sammen?” siger stadsarkitekten.
Han understreger, at grænser rummer
muligheder: ”En grænse kan også opfattes

som en tærskel, og mens en grænse ofte
opfattes som noget skarpt og kantet, er en
tærskel snarere et bindeled, en overgang.
Det, vi skal forsøge, er at skabe nye forbindelser og nye mødesteder. Det handler både
om en fysisk forvandling, men lige så meget
om en dialog, hvor vi skal tale sammen på
kryds og tværs for at lære hinanden at kende
og få en fornemmelse af at være borgere i
ét sammenhængende kvarter. Det handler
ikke om at udslette alle forskelle eller uenigheder, men om at være i samtale.”
Stephen Willacy nævner udviklingen af
Rosenhøj i Viby syd som et succesfuldt eksempel på, at grænser kan forvandles til
forbindelser.
”Man har fjernet nogle blokke og åbnet
over til parcelhuskvarteret med en flot
landskabsplan med legepladser og grillområder, hvor borgerne i parcelhuskvarteret
nu også kommer,” fortæller han og nævner
også idræts- og kulturinstitutioner samt
skolen som vigtig samlings- og mødesteder,
der kan være med til at opbløde grænser.

Hverdagsærinder

Kristian Würtz er enig. Da vi på vores gåtur
gennem Hasle er nået forbi Hasle Torv og
bevæger os ned ad Ryhavevej med Bispehaven på højre hånd og Klokkerparken på
venstre hånd siger han: ”Skolen er et af
de vigtigste sociale mødesteder, så vi skal
skabe skoler, som bliver tilvalgt af lokalsamfundet. Vi har haft en udfordring med,

at Ellekærskolen markant har været fravalgt, mens Gammelgårdsskolen har været
tilvalgt, og Hasle skole har været i krise,
men nu vælges til af flere og flere. Med den
nye skolestruktur, hvor en del af Bispehaven kommer til at høre til Gammelgårdsskolen, og den anden del til den nye skole,
der bygges i Gellerup, kan vi i langt højere
grad få skolen til at fungere som løftestang
og mødested for lokalområdet.”
Også idrætsfaciliteter, erhverv og kulturliv kan skabe nye bevægelser hen over det,
der i dag opfattes som markante grænser,
mener rådmanden.
”Det, der kan skabe forbindelse hen over
grænserne, er vores hverdagsærinder. Min
datter spiller fodbold, og om vinteren foregår
det indendørs i Globus1, så der kommer vi til
Gellerup. Grænsen mellem Bispehaven og
det omkringliggende Hasle vil helt sikkert
blive blødt op, når den grønne kile igennem
bliver etableret, så folk bevæger sig naturligt igennem på løbeturen, når de skal lufte
hunden, købe ind eller gå til foredrag.”
Stadsarkitekten nævner også fællesrådet
som et vigtigt dialog- og mødested.
”Der er sikkert folk i parcelhuskvartererne, som ikke er interesseret i, hvad der
foregår i Bispehaven, og omvendt, og vi
kan ikke tvinge nogen hen over grænserne. Men vi kan skabe nye mødesteder, så
grænsen bliver en tærskel, der er lettere
at træde over.”
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STENEN

står for visioner
om dialog
med mindretal
Alt har ikke en rigtig løsning.
Den rigtige løsning er den,
man snakker sig frem til,
mener Erik Trond. Han er
opvokset i det dansk-tyske
grænseland, og hans erfaringer derfra har overbevist
ham om nødvendigheden af
at holde dialogen åben

Af Ele Bonde
Foran Hasle kirke står en genforeningssten.
Den er et mindesmærke over grænselandets
historie – det grænseland, som skiller og forbinder Danmark og Tyskland.
”Så længe man lægger mærke til stenen,
er det godt. Man skal forstå, at stenen har
en symbolsk betydning”, siger 87-årige Erik
Trond. På stenen står den enkle inskription
’Rejst til minde om genforeningen 1864-1920’
og refererer til den ændring af grænsen, der
skete for 100 år siden.
I 1864 kom en del af Danmark op til Kongeåen på tyske hænder (fyrstendømmet Slesvig) efter en kort krig. Det er den del af Danmark, som i dag hedder Sønderjylland. I 1920
blev Sønderjylland igen en del af Danmark.
Efter en afstemning blandt befolkningen i
fyrstendømmet Slesvig, som i mellemtiden
var blevet en del af det tyske rige, blev den
nuværende grænse fastlagt. Fyrstendømmet
Slesvig bestod af en blandet dansk-tysk befolkning, og da den nuværende grænse blev
trukket, havnede en del danskere som tyske
statsborgere og en del tyskere som danske
statsborgere.

Anerkend mindretallene

Erik Trond er opvokset i Gråsten og har oplevet grænselandets udfordringer tæt på.
”Genforeningen har man løst via dialogens
vej!” siger han med stolthed i stemmen og
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famler alligevel efter ord for at forklare, hvad
der ligger ham på hjertet. ”Vi har altid et mindretal iblandt os. Om det er en mindretalsbefolkning som tyskerne, der lever nord for
grænsen, eller danskerne, der lever syd for
grænsen, om det er en mindretalsreligion,
eller om der er meninger, som er i mindretal,
så må man anerkende mindretallet. Stenen
foran Hasle kirke – for mig at se står den for
visioner om dialog med mindretal”, siger han.
Grænselandets historie har vist, at det gennem dialog kan lykkes at skabe en fredelig
sameksistens mellem befolkningsgrupper,

FAKTA OM GENFORENINGEN
Danmark og Tyskland har været i
krig med hinanden i 1848-50, i 1864,
i 1914-17 og i 1940-45. Der har været
meget had og bitterhed at overvinde
gennem en 100-årig sameksistens,
men i dag fremstår det dansk-tyske grænseland som et forbillede
på sameksistens opnået gennem
gensidig anerkendelse, respekt og
dialog. Der er stillet 600 genforeningssten op i Danmark. Genforeningsstenen i Hasle blev rejst den
10. december 1920.

som har været i krig med hinanden. Og ikke
mindst, at et mindretal giver et område sit
særpræg. Men den har også vist, at de særlige erfaringer i et område med mindretalsbefolkninger ikke altid bliver forstået af folk
udefra, mener Erik Trond.
”Der har været en del tyske ledere, præster og lærere, der af lokalbefolkningen fik
lov til at fortsatte med deres arbejde. Man
fandt ud af at samarbejde. Men selvfølgelig
har der også været kampe. Og af og til blandede København sig, hvilket ikke altid har
været godt.” husker han fra sin fars fortællinger og fortsætter: ”Min far havde været ung
lærer på Færøerne. Efter genforeningen ville
han tilbage til Sønderjylland, og han søgte en
lærerstilling i Gråsten. Det lokale skolenævn
indstillede den tyske lærer, der har været på
skolen før genforeningen. Men ministeriet
gik imod skolenævnet og ansatte min far,
fordi han var dansk. Min far var selvfølgelig
glad, og de fandt ud af det med hinanden ret
snart, selv om det var lidt svært i begyndelsen.
Men disse tilfælde viste, at man i København
ofte ikke havde føling med, hvad der foregik
i Sønderjylland.”
Erik Trond grunder over, at det var et held
og i øvrigt unikt, at regeringerne i sin tid lod
den lokale befolkning styre afstemningen
over grænsedragningen. ”På andet vis var
det ikke lykkes,” siger han og tilføjer en sidste
ting: ”Alt har ikke en rigtig løsning. Den rigtige løsning er den, man snakker sig frem til.”
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Nina Javette Koefoed, 48 år,
historiker, ansat på Aarhus Universitet,
har to børn,
er medlem af menighedsrådet

Hvad forbinder du med
ordet grænser?
Umiddelbart tænker jeg
nationale grænser, og det
skyldes måske, at de nationale grænser er blevet
aktualiseret med 100-året
for genforeningen. Men i det hele taget er nationale grænser kommet til at betyde mere og
mere igen de senere år, og det mærker jeg helt
konkret, fordi vi i familien har et hus i Sverige.
Det føles enormt grænseoverskridende, at jeg
nu skal vise pas, når vi skal til Sverige. Jeg

har levet hele mit liv med den nordiske pasunion og har kunnet rejse frit i Norden, og
jeg har oplevet Murens fald og åbningen af
grænserne til Østeuropa. Men nu er grænser
noget, der bliver lukket igen.

Er der grænser i samfundet, du gerne
vil udfordre?
Der er mange slags grænser, jeg gerne vil
udfordre. Jeg vil gerne udfordre den måde,
vi er begyndt at tænke nationale grænser
på, både grænserne omkring Europa og den
måde, vi barrikaderer os mod Middelhavet og

Mellemøsten, og de grænser, der nu igen etableres til England. Så er der de sociale grænser
mellem boligområder, som også findes i Hasle,
og i det hele taget alle de grænser – fysiske og
mentale – mellem mennesker, som begrænser, hvordan vi kan bevæge os. De nationale
politiske grænser er det nok svært at udfordre lige nu. Men andre grænser kan vi hver
især udfordre ved at være opmærksomme
på, hvad der bremser os, og hvornår vi selv
er med til at skabe grænser.

Emil Johnsen, 32 år,
indehaver af Hasle Cykelcenter

Hvad forbinder du med
ordet grænser?
Jeg tænker mest på
personlige grænser og
grænser mellem mennesker, når vi omgås hinanden til hverdag. Jeg er
vokset op i Vestjylland, og når jeg sammenligner dengang med nu i Aarhus, synes jeg,
at den respekt, jeg er vokset op med, at man
havde for hinanden, er skredet. Jeg har lagt
mærke til, at der blandt de ældre indvandrere er stor respekt for hinanden indbyrdes og
for andre mennesker, men blandt de yngre

er det anderledes. Det kan også være sådan
blandt unge med dansk baggrund. Det synes
jeg er skræmmende – at man ikke længere har
den der naturligt respektfulde tilgang til hinanden, men bliver mere og mere grænseløse.

Er der grænser i samfundet, du gerne
vil udfordre?
Jeg ville ønske, at man totalt kunne nedbryde
de grænser, der er her i Hasle mellem de forskellige befolkningsgrupper. Jeg ved godt, at
det er utopi, men tænk hvis man kunne møde
hinanden uden fordomme og bare være åben
og nysgerrig. Så tror jeg, at man ville genvinde

respekten og de naturlige grænser i omgangen med hinanden. Vi render jo alle rundt
med fordomme. Vi tænker måske, at i Bispehaven bor der indvandrere og flygtninge,
som praktiserer sharialovgivning, eller de tror
om os andre, at vi er sådan nogle parcelhusnisser, der ikke kommer hinanden ved. Men
når vi lige kommer ned under overfladen, er
vi ikke så forskellige. Når jeg har haft praktikanter i min cykelhandel, har det ofte været
unge drenge, som har det svært med skolen.
Jeg har haft nogle med iransk, somalisk og
irakisk baggrund, og når vi lærer hinanden
at kende, er der altså ikke så store forskelle.

Tina Bank Grøn, 38 år
Teamkoordinator i den
Boligsociale helhedsplan, Bispehaven

Hvad forbinder du med
ordet grænser?
Jeg kommer til at tænke
på usynlige grænser - de
personlige og individuelle grænser, som ofte først
bliver synlige i relationen
til et andet menneske. For mig er personlige grænser lig med eksistens, da de indikerer en viden om – og erkendelse af – sig
selv, ofte i forhold til andre. Disse grænser
er faste, men foranderlige og udgør en slags

menneskelig tro og er markør for, hvad der
for én selv føles som rigtigt og forkert. I mit
arbejde oplever jeg grænser mellem kulturer
- i nogle tilfælde som en (kulturel) barriere,
der gør, at mennesker kan have svært ved at
forstå hinanden f.eks. i forbindelse med opdragelse, normer og værdier.

Er der grænser i samfundet, du gerne
vil udfordre?

viden og udvikling. Jeg tænker bl.a. på de
grænser, der refererer til samfundets sociale
spilleregler. I mit arbejde er jeg helt konkret
optaget af at ’skubbe’ til grænsen mellem
Bispehaven og det øvrige Aarhus. I den boligsociale helhedsplan arbejder vi netop på
at skabe et åbent og spændende boligområde, der inviterer til gode fællesskaber og oplevelser på tværs af kulturer.

Jeg ville udfordre grænsen mellem kulturer
med ønske om mere forståelse, tolerance,
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GUDSTJENESTER

Sogneeftermiddage i Sognehuset: Lad dig fortælle

Tirsdage
1. september, 6. oktober og 3. november 14.30

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

Luk 7,36 - 50
Morten Skrubbeltrang

30. august. 12. s. e. Trinitatis
10.00

Matt 12,31 - 42
Morten Skrubbeltrang

September
6. september. 13. s. e. Trinitatis
10.00

Matt 20,20 - 28
nn

13. september. Høstgudstjeneste
10.00

Morten Skrubbeltrang

20. september. 15. s. e. Trinitatis
10.00

Luk 10,38 - 42
Jens Munk

27. september. 16. s. e. Trinitatis
10.00

Joh 11,19 - 45
Lars Buch Viftrup

Efterårets sogneeftermiddage vil vi tilbringe

i selskab med den gode fortællerske
Lise Marie Seidelin. Efter en lang
Corona-tid skal fortællingen ryste
os sammen igen og give os tolkningsrum og tolkningsmuligheder for det, der skete og berørte
hele verden. ”Den lyttende skaber
med sin indbildningskraft selv
billederne, som er dybt forankret i både den enkeltes erfaringsverden og den kollektive,” siger Lise Marie Seidelin fra
Odense Bys Museer.

Sommerfest i Bispehaven

Fredag 11. september
Fredag den 11. september er der sommerfest i Bispehaven.

Oktober
4. oktober. 17. s. e. Trinitatis
10.00

Mark 2,14 - 22
Lars Buch Viftrup

11. oktober. 18. s. e. Trinitatis
10.00

Joh 15,1 - 11
Morten Skrubbeltrang

18. oktober. 19. s. e. Trinitatis
10.00

Joh 1,35 - 51
Lars Buch Viftrup

25. oktober. 20. s. e. Trinitatis
10.00

Matt 21,28 - 44
Lars Buch Viftrup

November
1. november. Allehelgen
10.00

Matt 5,1 - 12
Morten Skrubbeltrang

8. november. 22. s. e. Trinitatis
10.00

Matt 18,1 - 14
Lars Buch Viftrup

15. november. 23. s. e. Trinitatis
10.00

Mark 12,38 - 44
Lars Buch Viftrup

Hasle kirke er med – og har du lyst til at følges, så går vi en
flok derover fra Sognehuset kl. 17.00

Valgforsamling, menighedsrådsvalget

15. september 19.30 - 21.30
Uanset hvad dine kompetencer er, hvem du er og hvad du

brænder for, så har du som medlem af den danske folkekirke,
mulighed for at blive en del af dit lokale menighedsråd.
Den 15. september kan du både stille op til valget og være
med til at forme vores nye menighedsråd. Kom og deltag i
fællesskabet. Mød op og brug din stemme.

Det indviede rum. Kom med på Moske- og tempelbesøg

22. september og 17. november 19.00

22. november. sidste søn. i kirkeåret Matt 11,25 - 30
10.00
Morten Skrubbeltrang
29. november. 1. søndag i Advent
10.00

Matt 21,1 - 9
Lars Buch Viftrup
Kom med på besøg i moske og buddhisttempel. Sammen tager

Ændrede åbningstider på kontoret
Bemærk at kontorets åbningstider ændrer sig pr. 1.
september, sådan at vi fremover har åbent mandag,
onsdag og fredag 10-12, tirsdag 11-17 og torsdag 13-15.

vi afsted for at blive klogere på troen. Når vi står på grænsen
til noget nyt og ukendt, så har vi mulighed for at blive klogere
– på de andre og ikke mindst på os selv. I efteråret tager vi ud
til andre religioner og besøger deres indviede rum.
22. september kl. 19.00 besøger vi Fredens Moske i Gellerup
og hører lidt om, hvad islam er og betyder
17. november kl. 19.00 tager vi til Tilst på besøg i Quong
Houng Tempel i Tilst og hører nærmere om templet og
buddhismen.
Der er plads til 15 deltagere på hvert besøg. Tilmelding på
kirkekontoret.
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Fællesspisning

Julehjælp

Tirsdag 29. september fra 17.00 - 19.30

Igen i år samarbejder Hasle Sogn med Lions

Trivselshuset og Hasle Kirke inviterer sammen til hyggelig fæl-

lesspisning. Arrangementet foregår i Bispehaven. Vi har fælles
‘gå-afgang’ fra sognehuset kl. 16.30, for dem der ønsker at følges.
For ændringer og priser hold øje med hjemmesiden!

De dødes dag på Vestre og Nordre Kirkegårde

Lørdag 24. oktober 13.00 - 17.00

Sct. Clemens om at dele julehjælp ud til
sognets beboere. Ansøgning kan i år kun
ske ved personligt fremmøde på kirkekontoret i åbningstiden som er: mandag, onsdag og
fredag 10-12, tirsdag 11-17 eller torsdag 13-15.
Hent et ansøgningsskema på kirkekontoret eller download
det fra hjemmesiden. Ansøgningsfrist: 30. november.
OBS! Julehjælp fra Hasle sogn er forbeholdt sognets beboere.

Juleværksted

1. søndag i advent 29. november fra 11.00-14.00
Vi julehygger i sognehuset med sjove og sansevækkende juleStemningsfyldt dag på kirkegårdene med koncerter, lyrik, kunst,

bønner, sang og rum der giver plads til at mindes. Tanken med
De dødes dag, er at give mulighed for sammen med venner
og familie, eller alene, at tage på kirkegården for at mindes
sine døde. Kirkegården vil være smukt pyntet med lys og
lanterner, kapellerne fyldt med musik og ord. Der kan købes
lys til at sætte på gravene og suppe til at varme sig på. Følg
med på Folkekirken i Aarhus’ Facebookside, hvor du vil kunne
finde nærmere information, program o.lign., når vi kommer
tættere på dagen.

Allehelgensmiddag

værksteder. Slå kreativiteten løs med juleengle, juletræer og
julehjerter – kun fantasien sætter grænser. Derudover kan
du lave din egen ønskeseddel, bage og dekorere julesmåkager, lave en adventskrans og meget mere! Vi håber at se så
mange som muligt!
OBS: Medbring gerne syltetøjsglas hjemmefra til småkagerne.
Der vil være mulighed for at dekorere glassene i et af værkstederne.
Aktiviteterne er gratis og kræver ingen tilmelding. Frokost koster 20
for voksne, børn spiser gratis.

Tirsdag 27. oktober fra
17.00 - 19.30
Trivselshuset og Hasle Sognehus kalder alle sognets ge-

nerationer - børn, unge og
ældre, til en hyggelig allehelgensmiddag i sognehuset,
med fokus på samvær, fællesskab, lækker mad, leg og hygge,
og mon ikke aftenen også byder på et festligt indslag? Alle
er velkomne til at være med, og vi håber at se både nye og
velkendte ansigter.
Pris: 30 kr for voksne, børn spiser gratis.
Tilmelding via hjemmesiden senest 9 oktober.

TEN SING HASLE

FDF HASLE-ÅBYHØJ

DE GRØNNE PIGESPEJDERE

Fælles opstartmøder

Kom og prøv pigespejder!

Ten Sing Hasle

18. og 25. august 17.30 - 19.00 i Klokkerparken.
Der vil der være fælles program med
temaet friluftsliv. Tilmelding ikke
nødvendig, mød blot op til en sjov
og hyggelig aften i parken!
Info: www.fdfhasleåbyhøj.dk

Vi starter op efter sommerferien onsdag
den 19. august og alle er velkommen til at
komme forbi Degnebakken 1 og være med.
0.-3. klasse mødes 17.00-18.30 og 4.-7. klasse
mødes kl. 18.00-20.00. Læs mere om program
og praktisk på:
www.pigespjeder.dk/hasle-moellevang

mødes torsdage i Hasle
Sognehus (Annekset)
Viborgvej 158, Aarhus V
www.gellerup.
kfum-kfuk.dk/
aktiviteter/tensing
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Broen til det andet menneske
Foredrag med Per Schultz Jørgensen

over broen til hinanden. Alt for ofte er der dissonans mellem planerne
eller tilstedeværelse uden nærvær. Er nærvær noget, man kan lære?
Er der sociale regler for den slags, der er gode at følge? Det er nogle
af de spørgsmål, vi kan stille, og oplægget vil komme ind på dem.

Grænse caféaften
Onsdag den
30. september
kl. 17.00 – 20.30
i Hasle Sognehus

Aftenens forløb:
Kl. 17.00

Vores sociale relationer spiller en enorm rolle for os - kvaliteten af dem
er afgørende for, om vi oplever vores liv som godt og med mening. Men
hvad er en god relation til et andet menneske, og hvorfor er der relationer, der ikke fungerer? Hvorfor er der mennesker, man har svært ved
at snakke med, og hvorfor er det sådan, at selv i parforhold kan samtalen mellem to mennesker dø ud, så den vigtigste grund til at de går
fra hinanden er, at de ikke mere snakker sammen?

Kl. 18.00
Kl. 18.30
Kl. 19.30
Kl. 20.30

foredrag ”Broen til det andet menneske” v/
Per Schultz Jørgensen
let aftensmad
samtale med Per Schultz Jørgensen om grænser.
samtalecafé fortsat
slut

Det er gratis at deltage.
Aftensmad 40 kr., kaffe/the 20 kr.

En relation er noget kropsligt, sprogligt, socialt og noget eksistentielt,
der handler om anerkendelse og betydning. Hvis en relation skal lykkes og blive kvalificeret, skal de forskellige planer spille sammen og
gå op i en højere enhed. Vi oplever det som dyb forståelse, imødekommenhed og forbundethed. Vi taler også om empati, eller at vi går

Duo Essenza spiller Beethoven

Koncert med Katrine Gislinge

Hasle Sognehus
torsdag 8. oktober 19.30
Vi er så heldige, at Katrine Gislinge har
sagt ja til at komme og spille den koncert,
som blev aflyst i foråret pga. Corona.
Katrine er en af Skandinaviens førende
og mest markante pianister, som med en
formidabel udtryksvilje og indlevelse i
musikken placerer sig som en af de mest
interessante kunstnere i Danmark. Ved
koncerten i Hasle spiller hun værker af
250-års fødselaren Beethoven.

Per Schultz Jørgensen er uddannet

skolelærer, cand.psych. og dr. Har været
ansat ved Københavns Universitet, Socialforskningsinstituttet og Danmarks
Pædagogiske Universitet. Han er forfatter til en række bøger, bl.a. Broen til det
andet menneske.

Allehelgenskoncert med Faurés

Hasle Sognehus
torsdag 22. oktober 19.30.

Skjoldhøj kirke
søndag 1. november 16.00

Duo Essenza, som består af violinist
Birgitte Bærentzen Pihl og Hasle kirkes
organist Lene Buch Rasmussen på klaver,
fejrer Beethovens 250-års fødselsdag
med en række koncerter rundt i landet
og også i Hasle. På programmet er bla.
den kendte og smukke ”Forårssonate” og den flotte og udtryksmættede
sonate i c-moll. Birgitte og Lene har
dannet duo i en årrække og spillet mange
koncerter sammen. Birgitte er solospiller
i Aarhus Symfoniorkester og en meget
aktiv kammermusiker i mange forskellige
sammenhænge.

Velkommen til koncert med Aarhus Vestre
Provstis Koncertkor! I år bliver koncerten
et genhør, da vi netop startede denne koncerttradition i 2012 med Faurés Requiem.

Værket er det mest opførte blandt requier,
pga det lyriske udtryk, der ikke vægter
jammer og dommedag men fred, trøst.
Hasle kirkes korister medvirker sammen
med kor fra Skjoldhøj, Gellerup og Møllevangskirken. Ole Dreyer dirigerer og
Martin Hornstrup er organist.
Der er fri entre til alle tre koncerter

