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Forbundet på godt og ondt
Julen giver os et billede af en Gud, der gør sig sårbar og
magtesløs som et lille barn. Det er det allerstærkeste
billede på forbundetheden
Vi forbereder os alle på en usædvanlig jul i
skyggen af corona. Der er ikke meget godt
at sige om det. Der er usikkerhed om smitte
og usikkerhed over, om man mon håndterer
usikkerheden rigtigt. Hvor mange må vi være
sammen og hvordan skal vi agere sammen?
Aflyste julefrokoster og skolearrangementer.
Små forsamlinger. Ensomhed. Arbejdsløshed.
Gør vi nok? Gør vi for meget?
Corona-virussen har dog gjort det klart for
os, hvor meget vi er forbundet med hinanden.
På ingen tid har den spredt sig over hele kloden og er klar til at invadere os alle, hvis ikke
vi passer på os selv og hinanden. Med en virus
som denne kan vores forbundethed synes at
være en trussel. Det var meget bedre, hvis vi
hver især var små øer uden forbindelse, for
så havde virussen ingen chance. Men, hvis
virussen kan vise os, hvor forbundet vi er og
hvor stor skade det kan medføre, så må den
også få os til at tænke over, hvor meget vi kan
udrette, netop fordi vi er forbundet.
Julen giver os et billede af en Gud, der gør
sig sårbar og magtesløs som et lille barn.

Det er det allerstærkeste billede på forbundetheden. Intet barn overlever uden nogen,
der passer på det. I julen mærker vi, at selv
Gud tager del i denne forbundethed og er til
stede i det, vi har fået til opgave at passe på.
At vi er hinandens forudsætninger er det sværeste og mest fantastiske vilkår ved at være
menneske. At Gud tager del i det, må give os
håb om, at selv når vi mislykkes, er der altid
nye begyndelser.
Det kan godt være, at det bliver en usædvanlig jul, men jeg håber også, at det kan
blive en jul, hvor vi kan finde usædvanlige
udtryk for den kærlighed, der altid tror på
nye begyndelser. Det vil i sig selv være en
ny begyndelse.

Glædelig Jul!
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En drøm, som mange ved Hasle kirke har haft er blevet til virkelighed! I efterårsferien blev vores nye kaffecykel sejlet til Aarhus. Med præstehånd i ryggen blev
den stejle bakke op ad Viborgvej forceret, indtil cyklen nåede kirken.
Med sved på panden, nye smage, fingersnilde, eksotiske aromaer og spændende samtaler lærer medarbejdere og frivillige kunsten at brygge en god kop kaffe og
”perfekt” espresso.
Vi øver og øver, og glæder os inden længe, til at byde jer indenfor til caféhygge i Sognehuset og komme ud i lokalområdet, med friskbrygget espresso. Og ikke mindst glæder vi os til
at lade fantasien råde og introducere jer til nye, spændende og meningsgivende initiativer i
fremtiden, selvfølgelig afholdt med en god espresso i hånden.
Kaffecyklen er åben tirsdage 11-14 i december og januar. Kom og besøg os i Sognehuset,
tag frokosten med eller kom som du er og få en snak.

ARRANGEMENTER

Vi synger julen ind

Hasle kirke søndag 20. dec. 15.00 og 16.30
En af kirkens dejlige juletraditioner ”Vi synger julen ind” på 4. søndag i advent bliver i år til ”Vi lytter julen ind”. Det bliver det dog ikke
mindre stemningsfyldt af. Så kom og lyt til julens skønne musik og
salmer og mærk julestemningen brede sig. Hasle kirkes korister og
organist medvirker sammen med et par ekstra instrumentalister.
Tilmelding på kirkens hjemmeside.

Nytårsgudstjeneste

Hasle kirke 31. december 15.00 v/ Lars Buch Viftrup
Nytåret er en anledning til eftertanke og fest. Det hele starter med
en kort gudstjeneste i Hasle kirke. Vi slutter med at ønske hinanden
et godt nytår, inden vi tager hjem og sætter festen i gang.

Den Nye Salmetrio

Hasle Sognehus onsdag 13. januar 19.30
Den Nye Salmetrio spiller en stemningsfyldt koncert, der byder på
en blanding af nye salmer og Leonard Cohen sange. Derudover præsenterer Den Nye Salmetrio en række nye salmer i spændende arrangementer med undertoner af både jazz og pop og med masser
af solistiske indslag.

Fyraftenssang med kaffe fra cyklen

Torsdag 10. december, torsdag
14. januar ogtorsdag 11. februar i sognehuset
Aldrig har lysten til at synge sammen været større end netop i disse
tider, hvor vi savner at lade poesien og fællesskabet fylde, men hvor
det samtidig er blevet svært at synge sammen forsvarligt. Ikke desto
mindre vil vi nu indbyde til tre eftermiddage med fyraftenssang, hvor
vi tager hul på den nye Højskolesangbog, som udkom midt i november. Vi synger med afstand og med mundbind. Det bliver festligt! Og
der bliver mulighed for at smage en dejlig kop kaffe fra Kaffecyklen.

Program

15.30 - 16.30:
Kaffecyklen er åben - kom og få en kop kaffe
16.30 - ca. 17.00: Vi synger højskolesangbogen ind.
17.00 - 17.30:
Kaffecyklen er igen åben - og tak for idag.

Højskoleformiddag

Højskole i Hasle sognehus og Møllevangskirken
20. januar, 10. februar, 24. februar, 17. marts,
14. april
I samarbejde med Møllevangskirken inviterer Hasle kirke til en række
højskoleformiddage med aktuelle foredrag i det kommende år. Arrangementerne foregår 10.45 – 13.30 og der kommer program for
alle dagene omkring årsskiftet. Men reserver allerede datoerne nu:
Højskolen afholdes skiftesvis i Hasle sognehus og Møllevangskirken.
Se nærmere i programmet på hjemmesiden eller hent det i kirken

Studiekreds. Broen til det andet menneske

Tirsdage: 12. januar 19-21, 26. januar 19-21,
9. februar 19-21

Trioen består af: Pojken Flensborg, pianist, som har sit daglige
virke i Uldum kirke. Han har spillet i jazz-sammenhænge både som
solist og sideman. Anette Buonaventzen, sang, har sunget professionelt i 20 år i både danske og internationale sammenhænge.
Ulrik Bust, sax, har arbejdet med rock, pop, blues, soul og rock’n’roll
og har optrådt med mange danske og udenlandske artister.
Gratis entré. Tilmelding på kirkens hjemmeside.

Julen i Hasle kirke
Meget er ikke som vanligt, men andet er. Uanset hvordan verden
ser ud, så fejrer vi jul og fejrer, at Gud kom til jorden som et lille barn
født i en stald – for der var ikke plads til dem i herberget
I Hasle kirke planlægger vi julens gudstjenester således at der
er plads til flest muligt under de begrænsninger og restriktioner,
der nu engang er. Derfor bliver årets julegudstjenester 24. december
ganske korte (ca 15 min) – men stadig med mulighed for at synge et
par julesalmer og høre juleevangeliet. Mellem gudstjenester gøres
der rent og luftes ud som foreskrevet.
Alle julens gudstjenester kræver tilmelding hvis du vil være sikker
på at få plads. Se nærmere og tilmeld dig på haslekirke.dk. Du kan
også ringe til kirkekontoret med din tilmelding.

I efteråret havde vi besøg af Per Schultz Jørgensen, som talte om
sin bog ”Broen til det andet menneske”. Det var en god lang aften,
og dog kunne vi have talt mere endnu om den nødvendige bro til
hinanden – med respekt og mod i forhold til hinandens grænser.
Selv om vi er nødt til at bære vores eksistens selv, har vi brug for
det livsbekræftende nærvær til andre. Nu tilbyder vi en studiekreds
over bogen. Der er plads til 8 mennesker, og man må være villig til
at læse bogen. Tilmelding på hjemmesiden.
Morten Skrubbeltrang og Ele Bonde

Julens gudstjenester er:
24. december kl. 11.00; 11.30; 12.00; 13.00; 13.30; 14.00; 14.30; 15.30;
16.00; 16.30. Klokken 11.00; 11.30 og 12.00 er det særligt for børn
25. december kl. 10.00
26. december kl. 10.00
27. december kl. 10.00

Planer kan pludselig ændres. Så hold øje med hjemmesiden, Hasle kirkes Facebook-side og tilmeld dig nyhedsbrevet for at modtage besked om eventuelle ændringer.
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GUDSTJENESTER
December
6. december. 2. søndag i advent.
10.00

Luk 21,25 - 36
Morten Skrubbeltrang

13. december. 3. søndag i advent.
10.00

Matt 11,2 - 10
Lars Buch Viftrup

20. december. 4. søndag i advent
15.00 og 16.30 Vi synger julen ind*

Joh 1,19 - 28
Morten Skrubbeltrang

24. december.*

Matt 1,18 - 25

25. december. Juledag
10.00*

Luk 2,1 - 14
Morten Skrubbeltrang

26. december. Skt. Stefansdag
10.00*

Matt 23,34 - 39
Lars Buch Viftrup

27. december. Julesøndag
10.00*

Luk 2,25 - 40
Morten Skrubbeltrang

31. december. Nytårsaften
15.00*

Lars Buch Viftrup

* Tilmelding på kirkens hjemmeside: haslekirke.dk

Januar
3. januar. Helligtrekongers søndag
10.00

Matt 2,1 - 12
Morten Skrubbeltrang

10. januar. 1. s. e. helligtrekonger
10.00

Luk 2,41 - 52
Berit Schelde Christensen

17. januar. 2. s. e. helligtrekonger
10.00

Joh 2,1 - 11
Morten Skrubbeltrang

24. januar. sidste. s. e. helligtrekonger Matt 17,1 - 9
10.00
Berit Schelde Christensen
31. januar. Septuagesima
10.00

Matt 20.1 - 16
Berit Schelde Christensen

Februar
7. februar. Seksagesima
10.00

Mark 4,1 - 20
Morten Skrubbeltrang

14. februar. Fastelavn
14.00

Matt 3,13 - 17
Morten Skrubbeltrang

21. februar. 1. søndag i fasten
10.00

Matt 4,1 - 11
Berit Schelde Christensen

28. februar. 2. søndag i fasten
10.00

Matt 15,21 - 28
Berit Schelde Christensen

Marts
7. marts. 3. søndag i fasten
10.00

Morten Skrubbeltrang

14. marts. Midfaste
10.00

Berit Schelde Christensen

21.marts. Mariæ bebudelse
10.00

Morten Skrubbeltrang

GRANDÆKNING PÅ HASLE KIRKEGÅRD
Grandækning på Hasle kirkegård er en stor opgave, hvor der bruges
flere hundrede kilo gran. En del af arbejdet kan forberedes indendørs, så gartnerne undgår at ligge lang tid på knæ. Grandækningen
er færdig til advent.

PERSONALENYT

Farvel til Lars Buch Viftrup
Vi siger stor tak til sognepræst Lars Buch Viftrup,
som på bedste vis har vikarieret i de sidste tre måneder. Gudstjenesten nytårsaftensdag bliver den
sidste og vi ønsker Lars alt godt i tiden der kommer. Fra januar vil sognepræst Berit Schelde Christensen være tilbage fra studieorlov.

NYT MENIGHEDSRÅD
Første søndag i advent tiltræder det nye menighedsråd som udgøres
af Lene Lee-Andersen, Flemming Stensgaard Madsen, Golriz Victoria Kjeldgaard Ghozati, Jette Jensen, Klaus Lind Bendixen, Nina Javette Kofoed, Laila Hormes Koryakus Oraha, Sidsel Marie Tværmose
Lund og kirkens præster.
Vi ønsker jer god arbejdslyst i den kommende periode. Stor tak
for arbejdsindsatsen til de der nu forlader menighedsrådet. Vi håber
at se jer blandt kirkens mange frivillige.

Julehjælp

Igen i år er der med hjælp fra Lions
Club Aarhus Sct. Clemens mulighed
for at uddele pakker med julehjælp
i sognet. Det foregår tirsdag den 22.
december mellem 10 og 12. Modtagere af julehjælp får direkte besked
og nærmere anvisninger om udleveringen.
Endnu engang en stor tak for bidrag
i årets løb til Hasle sogns hjælpearbejde samt støtten fra Lions Club.

HOLD DIG ORIENTERET på haslekirke.dk
Brug vores hjemmeside haslekirke.dk og tilmeld dig kirkens nyhedsbrev, så du kan holde dig orienteret om ændringer.

