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Praktiske oplysninger
FØDSLER: Anmeldelse af fødsler sker til kirke-
kontoret i bopælssognet senest 2 hverdage 
efter fødslen. Husk at vedlægge de attester,
som står anført på anmeldelsesblanketten.

DÅB: Aftaler om dåb træffes med kirkekontoret i
god tid før den ønskede dato. Der skal opgives
navn og adresse på 3 til 5 faddere. Der træffes
derefter aftale med præsten om en samtale.

VIELSE: Aftale om vielse træffes med kirkekon-
toret i god tid før den ønskede dato. Prøvelses-
attest skal indhentes på Borgmesterkontoret,
dog tidligst 4 måneder før vielsen. Der træffes
derefter aftale med præsten om en samtale.

DØDSFALD: Anmeldes senest 2 hverdage efter
dødsfaldet. Afdødes attester medbringes.

BEGRAVELSE/BISÆTTELSE: Når begravelsens
tidspunkt er fastsat, aftales forløbet, herunder
salmer, med præsten. Alle medlemmer af folke-
kirken har ret til at blive begravet/bisat fra deres
sognekirke.

HASSERIS KIRKE 
Thorsens Allé 2, 9000 Aalborg
Kirkekontorets åbningstid: 
Mandag-fredag kl. 9 – 13, torsdag tillige 
kl.16 - 18. Lørdag efter aftale
Kordegn Helle Aaen Jensen Tlf. 96 34 65 00,
Fax. 96 34 65 01, e-mail: haaj@km.dk

Kirkens åbningstider: 
Mandag-fredag kl. 8 – 17, lørdag kl. 8 - 12

Kirkens hjemmeside:
www.hasseriskirke.dk

Sognepræst Agnete Brink
Følvænget 6. Træffes bedst 11.30 - 12.30
undtaget fredag. Tlf. 98 13 53 54. 
e-mail: agb@km.dk

Sognepræst Henriette Rosendal
Peder Pårsvej 32. Træffes bedst 11.30 - 12.30
undtaget mandag. Tlf. 98 18 01 37. 
e-mail: hsr@km.dk

Sognepræst Jens Dammeyer
Renal Bachesvej  9. Træffes bedst 11.30 -
12.30 undtaget fredag. Tlf. 98 16 40 98
e-mail: dammeyer@mail.dk

Sognemedhjælper Helle Krogsbøll
Tlf. i kirken: 96 34 65 05. Tlf. 28 35 64 05
e-mail: hekr@hasseriskirke.dk

Organist Mogens Jensen
Tlf. i kirken: 96 34 65 06, 
e-mail: moje@hasseriskirke.dk

Organistassistent Marianne Haldrup
Tlf. i kirken: 96 34 65 03, 
e-mail: maha@hasseriskirke.dk

Kirketjener Hans Jørgen Ottesen
Tlf. i kirken 22 78 19 72
e-mail: kirketjener@hasseriskirke.dk

Kirketjener vikar Søren Ohlsen
Tlf. i kirken 20 88 61 79
e-mail: kirketjener@hasseriskirke.dk

Formand for menighedsrådet 
Henning Thomsen
Privat tlf.: 98 16 08 43

Navne og adresser
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HVIS KIRKEBLADET UDEBLIVER
Kontakt Aalborg Postkontor tlf. 99 35 44 00

Redaktionen

“HASSERIS KIRKE”
Udkommer 4 gange årligt i 5000 eksemplarer.
Udgives af Hasseris Menighedsråd.
Redaktion: Inge Dammeyer, Jens Peter Christensen og
Jacob Fønsbo. 
Redaktør: Helle Aaen Jensen
Næste kirkeblad udkommer i uge 35. Deadline for
tekst/fotos er  20. juli, 2005. 
Tryk: Prinfo Aalborg

Alpha-kursus
En mulighed til alle til at udforske den kristne tro på
en afslappet måde en aften om ugen i 10 uger. 
Start 8. september kl. 19.00 med spisning. Begrænset 
deltagerantal. Tilmelding til Jens Dammeyer 98 16 40
98, e-mail: dammeyer@mail.dk

Forsidefoto: “Sommer” af Svend Erik Volsgaard
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I eventyrets verden
Fortællingens og fantasiens verden venter
forude!

Vær med til at forundres, til at fordybe dig
og til at blive forvandlet i eventyrets verden!

Vi rejser gennem fortælling, billede og leg
ind i forskellige forfatteres eventyrunivers
- på tæpper flyver vi i 1001 Nats Eventyr
forbi paladser, kæmper imod en farlig
drage i Brødrene Løvehjerte, vi taler og
synger om hvordan en fjer bliver til 5
høns og kobler Jesu lignelser sammen
med fortællingens verden.

Vi klæder os ud og leger både inde og
udenfor Hasseris Kirke.

Hver dag begynder med fælles morgen-
mad og en kort andagt i kirken.

Tid: Kl. 9-16 Mandag den 
1. august til og med fredag 
den 5.august.

Sted: Hasseris Kirke, 
Thorsens Allé 2, 9000 Aalborg

Alsersgruppe: 4.,5. og 6 klassetrin
Begrænset deltagerantal: Max 20 delta-
gere.

Arrangør: Sognemedhjælper ved Hasseris
Kirke Helle Krogsbøll.

Tilmelding: Kontakt Helle på 
tlf. 28 35 64 05
e-mail hekr@hasseriskirke.dk
senest mandag den 11.juni kl. 12.00 
(Oplys navn, adr. og telefonnr. + arbejds-
telefonnr. på mindst een forældre).

Sommerudflugt med Kontaktklubbden
Onsdag den 1. juni.
Vi starter kl. 13.00 fra Hasseris Kirke, hvor
vi med Tylstrup busser kører ad ruten:  
Nr. Lyngby - Mårup Kirke - Rubjerg Knude
- Lønstrup og til Hirtshals, hvor der på 
hotellet venter et dejligt kaffebord.

Inden kaffen regner vi med et lille kik til
Emmersbæk præstegård - og kirke, hvor
Mette Krogholm (tidligere vikar ved Has-
seris Kirke) residerer.

Hjemkomst kl. ca. 17.30, hvor vi slutter
med en kort andagt i Kirken.

Der vil som sædvanlig være guide i bussen.

Turen koster kr. 60,- med alt incl.
Det er nødvendigt at tilmelde sig senest
mandag den 30.maj til Ebbe Johannesen
tlf. 98 18 95 24 eller til kirkens kontor 
tlf. 96 34 65 00

I juli og august holder Kontaktklubben 
ferie, og det første arrangement efter 
ferien er onsdag den 7. september 
kl. 14.30.



4

GUDS TJENES TELIS TE
SØNDAG DEN 29/5
1. SØNDAG EFTER TRINITATIS
Kl. 9.00: Gudstjeneste 

v/ Agnete Brink
Kl. 10.00: Højmesse 

v/ Jens Dammeyer

SØNDAG DEN 5/6
2. SØNDAG EFTER TRINITATIS
Kl. 9.00: Gudstjeneste 

v/ Agnete Brink
Kl. 10.00: Højmesse 

v/ Agnete Brink

SØNDAG DEN 12/6
3. SØNDAG EFTER TRINITATIS
Kl. 10.00: Højmesse 

v/ Henriette Rosendal

SØNDAG DEN 19/6
4. SØNDAG EFTER TRINITAITS
Kl. 10.00: Højmesse 

v/ Jens Dammeyer

SØNDAG DEN 26/6
5. SØNDAG EFTER TRINITATIS
Kl.10.00: Højmesse 

v/ Jens Dammeyer

SØNDAG DEN 3/7
6. SØNDAG EFTER TRINITATIS
Kl. 10.00: Højmesse 

v/ Agnete Brink

SØNDAG DEN 10/7
7. SØNDAG EFTER TRINITATIS
Kl. 10.00: Højmesse 

v/ Henriette Rosendal

SØNDAG DEN 17/7
8. SØNDAG EFTER TRINITATIS
Kl. 10.00: Højmesse 

v/ Henriette Rosendal

SØNDAG DEN 24/7
9. SØNDAG EFTER TRINITATIS
Kl. 10.00: Højmesse 

v/ Agnete Brink

SØNDAG DEN 31/7
10. SØNDAG EFTER TRINITATIS
Kl. 10.00: Højmesse 

v/ Agnete Brink

SØNDAG DEN 7/8
11. SØNDAG EFTER TRINITATIS
Kl. 10.00: Højmesse 

v/ Jens Dammeyer

SØNDAG DEN 14/8
12. SØNDAG EFTER TRINITATIS
Kl. 10.00: Højmesse 

v/ Jens Dammeyer

SØNDAG DEN 21/8
13. SØNDAG EFTER TRINITATIS
Kl. 10.00: Højmesse 

v/ Henriette Rosendal

SØNDAG DEN 28/8
14. SØNDAG EFTER TRINITATIS
Kl. 9.00: Gudstjeneste 

v/ Jens Dammeyer
Kl. 10.00: Højmesse 

v/ Jens Dammeyer

SØNDAG DEN 4/9
15. SØNDAG EFTER TRINITATIS
Kl. 9.00: Gudstjeneste 

v/ Jens Dammeyer
Kl. 10.00: Højmesse 

v/ Agnete Brink

KIRKEBIL

Er De gangbesværet og har
svært ved at komme i kirke,

er De velkommen til at 
benytte kirkebilsordningen. 

Tilbudet gælder for sognets beboere til guds-
tjenester og de arrangementer, der er i kirken i
øvrigt. Kontakt kirkekontoret, tlf. 96 34 65 00 
senest kl. 13.00 fredag før De ønsker at 
deltage i gudstjenesten, ellers dagen før 
arrangementet.

Hasseris menighedsråd
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Aktiviteter i kirken
HASSERIS KIRKES KORSKOLE
(For 3. -5. klassetrin)
Korskolen øver hver onsdag kl. 14.30 - 15.30
Kontakt Marianne Haldrup, tlf. 96 34 65 03

HASSERIS KIRKES UNGDOMSKOR
(For 6. - 10. klassetrin)
Koret øver hver onsdag kl. 16.00 - 17.30
Kontakt Marianne Haldrup, tlf. 96 34 65 03

HASSERIS GOSPELKOR
Gospelkoret ved Hasseris Kirke øver hver 
mandag aften. Kontakt dirigent 
Helle Pedersen, tlf. 98 23 57 70. 
Formand: Ingegerd Sørensen, tlf. 98 18 18 76

FDF AALBORG MUSIKKREDS
Har du lyst til sang, musik, bål mv., 
så er du velkommen.
Vi mødes hver tirsdag i kirkens lokaler kl. 18.00.
Kontakt Anita Lambertsen, tlf. 98 12 46 07

FDF AALBORG 7. KREDS HASSERIS
Kontakt Poul Sørensen, tlf. 98 10 11 28

KFUM-SPEJDERNE KNUDEN
Kontakt Søren Korsgaard, tlf. 98 18 99 52

DEN ÅBNE FAMILIE
Vi mødes hver anden fredag kl. 18.00 -
ca. 20.30 i kirkens underetage.
Aftenen begynder med fællesspisning.
Madlavningen går på skift.
Derefter er der program for børn og voksne. 
Afslutning i kirken med aftensang.
Hent en folder i våbenhuset. 
Alle er velkomne. 
Kontaktperson Bjarke Jensen, 
tlf. 98 11 33 36

DEN MUSIKALSKE LEGESTUE.
Mødes lørdage i de lige uger kl. 11.00 - 12.30. 
Kontakt Helle Krogsbøll, 96 34 65 05
E-mail: hekr@hasserikirke.dk
Ferie i juni-juli-august

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Møderne afholdes i salen. Dagsordenen 
ophænges i våbenhuset en uge før mødet.
Referat af mødet kan ses på kirkens kontor i
ugen efter mødet. Møderne er offentlige.

HASSERIS KIRKES SANTALKREDS
Ved Steen Erik Løvgreen. Nærmere oplysninger
om kredsen fås ved henvendelse til Lis Volck
Jensen, tlf. 98 16 41 40.

DÅBSGRUPPEN 
I Hasseris Kirke, tirsdag den 27. september 
kl 15.30 

PILGRIMSVANDRING
Pilgrimsgruppen arrangerer nye vandringer 
efter sommerferien. 
Nærmere oplysning hos kontaktperson Nina
Kjær Jensen, tlf. 98 10 28 62

“KOM OG SYNG MED” 
- holder sommerferie i juni-juli-august.
Næste gang der inviteres til arrangement, er
onsdag den 21. september kl. 14.30

BØRNESORGGRUPPEN 
VED HASSERIS KIRKE
Sorggruppe for børn som har mistet, i den
nære familie. Gruppen er åben for børn 
10 - 12 år. Kontakt Helle Krogsbøll 
96 34 65 05 / 28 35 64 05

Gruppen ledes af 
Sognemedhjælper 
Helle Krogsbøll og 
sygeplejerske Gitte Iversen

SKILSMISSEGRUPPEN 
VED HASSERIS KIRKE
Skilsmissegruppen for børn mellem 9 og
12 år kan kontaktes ved Inger Beyer 
98 13 63 60

Gruppen ledes af 
Inger Beyer, Børneterapeut 
og Sorg og Kriseterapeut samt 
Helle Erfurt Hansen, Socialråd-
giver og Psykoterapeut. 



Velkommen til Agnete Brink
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Hasseris Kirkes har fået ny kirkebogs-
førende sognepræst til erstatning for 
Jørgen Børglum Larsen, der var sogne-
præst i Hasseris i 8 år. Han tiltrådte 
tidligere på året et embede som sogne-
præst i Fredens kirke i Svendborg på Fyn.
Agnete Brink blev indsat af Domprovst
Arne Mumgaard søndag den 3. april,
hvor der efterfølgende blev afholdt 
velkomstreception

Agnete Brink er 49 år. Hun er teologisk 
kandidat fra Århus og kommer fra en stil-
ling hos Præsternes Efteruddannelse. 
Præsternes Efteruddannelse står for den
obligatoriske efteruddannelse for præster
og provster. 

Agnete Brink var fra 1991 til 1997 sogne-
præst ved Vor Frue Kirke i Århus og var
tidligere præst i Kristrup ved Randers.
Hun er desuden beskikket censor ved den
teologiske embedseksamen i Århus og
København, og har også undervist, bl.a.
på pastoralseminariet i Århus. Hun har
skrevet en del artikler og prædikener til 
diverse tidsskrifter, årbøger og aviser, og
bl.a. udgav hun sammen med Biskop 

Niels Henrik
Arendt i 1996 
”En lille bog om
kristendommen”.
Hun har for nylig
siddet i en arbejds-
gruppe, nedsat af 
biskopperne, som har haft ansvaret for at
udarbejde en beretning om dåb med for-
slag til ændringer i gældende bestemmel-
ser om dåben. 

Agnete flytter til Hasseris sammen med
sin mand, Niels Christian Langkilde, der
er urolog og overlæge i Fredericia. 
Tilsammen har de tre børn, nemlig 
Niels Christians Andrea på 14 og Frederik
på 17 år og Agnetes Maria på 16. 

Menighedsrådet byder Agnete og hendes 
familie hjerteligt velkommen til Hasseris,
og vi ser frem til et godt og frugtbart
samarbejde.

Henning Thomsen

Koncert
Onsdag den 17. august kl. 20.00. 
Willy Egmose, flygel
Jeppe Smith-Olsen, kontrabas
Esben Laub von Lillienskjold
Jazz-koncert arrangeret i 
samarbejde med 
Den Blå Festival
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Sankt Hans
Vi nærmer os Sankt Hans, måske den 
allersmukkeste tid på året, men også den
tid, hvor lyset vender og vi begiver os på vej
mod mørkere tider. I vores land og 
vores kultur har Sankt Hans altid givet 
anledning til overvejelser over den evige
kamp mellem lyset og mørket, det onde og
det gode. Sankt Hans har altid været mere
end bål, fæderlandssange og midsommer-
vise, eller rettere, der er andet og mere på
færde end tilsyneladende national idyl. 
Under det ligger, tror jeg, en trang til at 
bevare, beskytte og besynge noget dyre-
bart i vores kultur. Vi har netop fejret 60
årsdagen for Danmarks befrielse. I den 
anledning er der kommet en del ny 
litteratur og der har været en ret så heftig
debat om Danmarks og det danske folks
mere og mindre flatterende optræden i 
besættelsesårene. Det er væsentligt at få så
mange forskellige aspekter frem så muligt.
Eksempelvis belyser en ny dokumentarfilm
den enestående begivenhed, som 
redningen af de danske jøder i 1943 var. 
I den forbindelse kom jeg til at tænke på
Judith Thurmanns store biografi om Karen
Blixen. Hun fortæller i den bog om hele
Karen Blixens liv og blandt andet også om,
hvordan Karen Blixen, ligesom så mange
andre danskere, hjalp med at skjule og 
senere fragte de danske jøder over 
Øresund. Det danskerne gjorde dengang
affødte og afføder den dag i dag stor 
respekt ude omkring i verden. 

Thurmann skriver sådan her om det: "Det
er værd at mærke sig, at danskerne, da de
samledes om jødernes redning, handlede
i overensstemmelse med et af Karen 
Blixens kæreste og oftest gentagne 

principper. Når man læser beretninger fra
besættelsestidens Danmark, får man en
følelse af, at modet ikke blot kom fra en
dyb, medmenneskelig forpligtelse, af
medfølelse med de forfulgte eller af had
til tyskerne - selv om det var en del af det.
Det var en forestilling om ære, en stolt-
hed, som var fælles for et helt folk i deres
egen menneskelighed. De kunne ikke blot
se til når den blev krænket."( s. ) 

I de sidste snart mange år er der kommet
og kommer der ulykkelige, forfulgte og
mishandlede mennesker til vort land og
beder os om medfølelse og barmhjertig-
hed. De er os mange gange meget frem-
mede, vi forstår ikke deres sprog, deres
religion, deres kultur og de konflikter de
flygter fra, Der er næppe tvivl om, at vi er
blevet og bliver misbrugt i den forbind-
else, at vi har været utilgiveligt naive og
efterladende i forhold til integration af de
fremmede. Når det er sagt, så er det 
alligevel vigtigt at fastholde, at disse 
mennesker for det meste er mennesker i
nød, mennesker med samme ret som os
til et liv. 

Vi har efterhånden set så mange over-
greb, så meget racisme og udelukkelse af
de fremmede, at tankerne uvilkårligt går
til besættelsestidens medfølelse og for-
pligtelse overfor de forfulgte og ulykke-
lige. Til den nedarvede pligt til at tage sig
af hinanden, som her blev demonstreret.
Sættes den overstyr, sættes noget dyre-
bart for vort folks ånd og kultur overstyr. 

Der er grundlæggende rettigheder, som vi
ikke vil se krænkede, i vort land må intet



Café K

Ny Café
i Aalborg

menneske forfølges på grund af race, 
religion eller nationalitet. 

På den måde kan man sige, at der altid i
et folk og i en nation foregår en kamp
mellem lyset og mørket, mellem det gode
og det onde. I Drachmanns midsommer-
vise, som vi synger til Sankt Hans, handler
det bl.a. om heksene og troldene. Om det
faktum, at det onde findes alle steder, det
er ikke sådan at ondskaben eller dårlig-
dommen sidder i et enkelt menneske, i en
bestemt religion eller i en bestemt race.
Ondskab og dårligdom bærer vi alle i os,
der er en heks eller en trold i os alle, Vi
kan ikke udslette det i os selv, men vi kan
begynde, med at bekæmpe det. Når vi

tænder bål til Sankt Hans, så er det i et
symbolsk forsøg på at brænde det onde
af, og at holde det onde borte, Et forsøg
på at huske os selv og hinanden på noget
som er umisteligt for os. Redningen af de 
danske jøder under besættelsen er en 
begivenhed, der er god til at minde os
om, hvad barmhjertighed og medmen-
neskelighed er, minde os om, at der er
grundlæggende menneskelige rettigheder,
som vi ikke bare vil se til bliver krænkede. 

Det kunne godt være sommerens skønne-
ste krans, at vi i 60 året for Danmarks 
befrielse mindede hinanden om det.

Agnete Brink

En ny café er åbnet i Aalborg.
En café for unge i alderen 13 – 19 årige.

Her kan du komme og hænge ud med
dine venner, drikke en kop varm cacao på
en grå regnvejrsdag eller nyde en iskold
cola på en hed sommerdag. 

Det er stedet hvor du kan hygge, læse, høre
musik, lave lektier og hvor medarbejderne
altid har tid til en snak. Der er computer,
du bare kan bruge, det koster ikke noget. 

Indimellem er der konkurrencer og aktivi-
teter som f.eks. film, bordfodboldsturne-
ring og andet. 

I Café K kan du også selv komme med 
forslag til aktiviteter og arrangementer. 

Tjek www.cafek-aalborg.dk og f.eks. 
tilmeld dig SMS-nyhedsservice der.
Og – nå ja – kik ind; Danmarksgade 52.
Der er åbnet mandag, tirsdag og torsdag
fra 14:30 – 21:30. 

Hasseris Kirke er med til at give tilskud til
caféen fordi caféen 
bygger på det 
kristne grundlag.


