Fornyet samlingssted i Hasle
Nyt sognehus i Hasle efter nyskabende ombygning. Indvielse med fokus på
mange aktiviteters brug. Og med invitation til andre i Hasle om at låne huset
Af Ole Nørgaard Madsen
”Kom og vær med til at bruge det nye Sognehus i Hasle.” Sådan lyder opfordringen fra sognepræst
Carsten Clemmensen ved indvielsen af den nyrenoverede Sognegård - med navneforandring til
Sognehus: ”Vi vil gerne låne huset ud.”
Indvielse
Programmet ved indvielsen er præget af aktiviteter, som allerede var brugere af den gamle
Sognegård. Der er solosang med klaverakkompagnement, korsang, rytmisk ungdomsband med
solist og kaldæisk sanggruppe. Et program, der afspejler Hasles mangfoldighed med værker på
både aramæisk, tysk, engelsk og dansk.
Også en litteraturkreds har tilholdssted i Sognehuset. Inger Riskjær herfra lykønsker med et
kunstværk. Hun beskriver Sognegården/Sognehuset som et sted med aktiviteter, der udfolder liv
og glæde.
Det uniformerede Frivilligt Drenge Forbund (FDF) med over 100 medlemmer er trods egne lokaler
brugere af Sognehuset til aktiviteter, som kræver mere plads, end de selv har.
Ombygning
Starten på ombygningen går tilbage til 2008, hvor Hasle Kirkes Menighedsråd indser
nødvendigheden af at renovere Sognegårdens køkken. Men det griber om sig, og ved møde om
finansiering af renovering med det økonomisk ansvarlige Provstiudvalg, lyder fra Udvalget
opfordring til en egentlig ombygning med inddragelse af tidligere præstegård mellem Viborgvej og
Sognegård. Ombygningen starter november 2015 og beløber sig til 14,3 mill. kroner.
Ved indvielsen lykønsker Provstiudvalgets formand Lis Glibstrup både Hasle Kirkes menighed og
alle andre, der bor i Hasle. Og tilføjer: ”Skønt at se, hvordan det er blevet.”
Arkitekt Jan Butthe fra arkitektfirmaet OOOJA, som vandt konkurrencen om byggeriet, udtrykker
tilfredshed med, at Sognehuset med mange gæster til indvielsen ser ud til at fungere. Bygningens
forskellige rum og det omgivende gårdrum flyder sammen som en helhed. Desuden glæder han
sig over, at Sognehuset har fået et synligt ansigt ud mod Viborgvej.
Historisk perspektiv
En indvielses-vise skrevet af diakon Ele Bonde peger på Hasles udvikling fra landsby til forstad
med mangfoldig befolkning. Visen slutter: ”Sognehuset er strakt som en hånd, der er rakt i en
sitrende venten på svar.”
Også formanden for Byggeudvalget Lars Sørensen hæfter sig ved Hasles 1000-årige historie
manifesteret af Hasle Kirke. Han giver udtryk for en drøm om, at Sognehuset står uden alt for
mange ændringer i mindst 150 år.
Hasle Fællesråd indbyder som bruger af Sognehuset til borgermøde i Sognehuset tirsdag den 31.
januar om lokalsamfundsbeskrivelse til Kommuneplan 17. Og til udstilling om Hasle i anledning af
kulturbyåret i den første uge af maj.

