Sogn og kirke
efteråret 2019
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August.
Tirsdag den 20. august kl. 14.00
Andagt i Sognets Hus
Andagt ved Anders Grinderslev, kaffebord, og derefter synger vi danske sange om høst og
sensommer, og måske snakker vi lidt om høst i gamle dage. Velkommen til et hyggeligt
samvær og en god snak.

September
Tirsdag den 3. september kl. 14.00
Andagt i Sognets Hus
Andagt ved Anders Grinderslev, kaffebord,
højskolesang og fortælling. Velkommen til en
hyggelig eftermiddag med fællesskab og en
god snak.

Torsdag den 12. september kl. 18.00
Filmaften i Sognets Hus
I anledning af Danmarks 75 års befrielse, skal vi
se filmen ”Hvidstensgruppen”. Vi mødes kl.
18.00 i Sognets Hus til fællesspisning. Vi skal
have æggekage med tilbehør, husk tilmelding
til Else Tranholm, tlf: 23 88 91 14.
Der serveres rødvin og chips under filmen.
Pris: 50 kr.
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Tirsdag d. 17. September kl. 14.00
Andagt i Sognets Hus
Andagt ved Anders Grinderslev, kaffebord, og derefter dagens gæst Kirsten Schierup
Freund. Hun var praktiserende læge i Gandrup frem til 2016, og underviser nu på Aalborg
Universitet.
Hun kalder sit oplæg: Længe leve. Ældres styrke. Den gennemsnitlige levealder er stegt
markant de sidste årtier. Flere +70- årige har et aktivt liv. Tolker vi alderssymptomer som
trussel eller udfordring? Hvad kan vi gøre for at have et positivt aktivt liv for krop og psyke,
trods de skavanker, der dukker op? Hvad kan vi, og hvad har vi lyst til at gøre hver for sig og
sammen?

Onsdag d. 25. september kl. 19.00
Menighedsmøde for Øster Hassing kirke og Gåser kirke
Velkommen til en aften hvor menighedsrådet fortæller om sit arbejde. Formanden
beretter om året der er gået, og de forskellige udvalg fortæller om deres arbejde. Vi skal
også snakke om drømme og visioner for fremtiden. Der bliver redegjort for sidste års
regnskab og det kommende års budget.
Menighedsmødet er et åbent forum, og du er inviteret til at være med i denne samtale om
vores sogn og kirke.
Velkommen til alle.
Arr. Menighedsrådet i Øster Hassing og Gåser pastorat
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Fredag d. 27. september kl. 9.30:
Opstart af Babysalmesang
Vi mødes i kirken og synger, danser og leger i ca. 45 minutter. Bagefter går vi over i
graverhuset og drikker kaffe og snakker. Det hele foregår på babys præmisser, så skal der
soves, spises og pusles er der selvfølgelig mulighed for dette.
Det er kirkesanger Charlotte Kongsbak, der står for undervisningen, og Else Tranholm fra
menighedsrådet er med som medhjælper.
Vi glæder os til at se jer.
Else og Charlotte
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Oktober.
Tirsdag den 1. oktober kl. 14.00
Andagt i Sognets Hus
Andagt ved Anders Grinderslev, kaffebord, og derefter dagens gæst
som er Tommy Andersen. Han er til daglig lærer på Vester
Hassing skole, men er også naturvejleder.
Tommy fortæller: Samlet set er der betydeligt færre fugle i
Danmark nu end for 50 år siden, men der yngler flere forskellige
arter nu end for få år siden. Hvordan hænger det sammen?
Bestanden af agerhøns, viber og andre fugle er i tilbagegang,
mens andre arter er i fremgang bl.a. skestorke, traner og mange
andre. Hvad betyder klimaforandringer for fuglenes levevis.

Torsdag den 10. oktober kl 19.30:

Kom til en hyggelig og personlig koncert med AnneMarie Hassing i Sognets Hus. I løbet af aftenen vil hun
underholde med skønne håndplukkede sange fra sit
musikalske liv.
Kom til en hyggelig og nærværende café-aften med
Anne-Marie Hassing i Sognets Hus.
Vi starter med lidt vin, chips og snacks.
Velkommen til en dejlig aften.
Entré 50 kr.
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Tirsdag den 22. oktober:
Andagt i Sognets Hus:
Andagt ved Anders Grinderslev, kaffebord, højskolesang, fortælling. Vi skal bl.a. synge ”Nu
falmer skoven”. Velkommen til et hyggeligt samvær og en god snak.

Opstart af dette efterårs julekors - projekt.
Nu er chancen der for at synge i kor.
Vi øver 6 torsdag aftener i Sognets Hus, og
derefter, i december, fyrer vi det af ved passende
lejligheder, f.eks. ved en gudstjeneste.
Vi synger 1-3 stemmigt, gerne rytmisk.
Alle er velkommen, tag din nabo med.
Første øveaften er torsdag den 24. oktober kl.
19.00, vi slutter 21.00.
Det er gratis.
Anders Grinderslev er korleder, har du spørgsmål,
så bare kontakt ham.
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November

Tirsdag den 5. november kl. 14.00:
Andagt i Sognets Hus
Andagt ved Anders Grinderslev, kaffebord, derefter er
Dagens Gæst Gerhard Larsen. Han er til daglig leder
af kirkens Korshærs Herberg i Aalborg. Han har dette
forår været på en studie i Grønland, og vil fortælle nyt
fra denne tur.
Hans emne er: Gode nyheder fra Grønland.

Torsdag den 14. november kl. 19 i Gåser kirke
Flere fortællinger om Harry Stålmann.
Et originalt menneske – Harry(Sørensen, Stærkstrøm, Stålmann). Fortællingen om
opfinderen, digteren, drømmeren Harry Stålmann, der levede sine sidste år i Ålebæk og
som var en kendt skikkelse på havnen i Hals. Slægtsforskerne Kirsten Andersen og
Flemming H. Pedersen fortæller. De er grankusine og granfætter, og de er gået sammen
om at finde frem til hvem deres grandonkel egentlig var, og hvordan hans liv formede sig.
Harry levede fra 1911 til 1994.
Vel mødt i Gåser kirke.
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Tirsdag den 19. november kl. 14.00:
Andagt i Sognets Hus

Andagt ved Anders Grinderslev,
kaffebord, vi hygger os i den mørke
tid med alt godt.

Fredag den 29. november kl. 10.00
Syng sammen i Sognets Hus

Vi synger sange og salmer fra
adventstiden, og hygger os med kaffe og
rundstykker.
Bemærk: arrangementet gentages 14
dage senere, fredag d. 13. december.
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December
Tirsdag den 3. december kl. 14.00:
Andagt i Sognets Hus

Andagt ved Anders Grinderslev, kaffebord, vi
synger advents sange og salmer.

Søndag den 8. december kl. 18.30:
Julekoncert i Øster Hassing kirke

Velkommen til en festlig aftenkoncert med Luciaoptog, Gandrupskolekor, og Halskoret.
Æbleskiver og gløgg i Sognets Hus bagefter.
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Fredag den 13. december kl. 10.00
Syng sammen i Sognets Hus
Vi synger sange og salmer fra
adventstiden, og hygger os med kaffe og
rundstykker.
Bemærk: arrangementet gentages 14
dage senere

Tirsdag den 17. december kl. 14.oo:
Juleandagt i Sognets Hus

Andagt ved Anders Grinderslev, lækkert
kaffe/ kagebord + slik og godter, vi synger
alle de advents- og julesange vi holder af, og
Anders G. læser: ”Da Emil tog alle
fattiglemmerne til julegilde på Katholt”.
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Søndag den 22. december kl. 11.oo
Fællesgudstjeneste for hele Gammel Hals kommune i Øster Hassing kirke.

Vel mødt til en anderledes gudstjeneste hvor vi
”synger julen ind” - på alle mulige måder, med
nye og gamle sange og salmer. Vi henter bl.a.
inspiration fra Sverige og Norge.
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Gudstjenester efterår og jul
1./9. Gudstjeneste på Øster Hassing gamle kirkegård kl. 14.00, ved Anders Grinderslev.
Husk tæppe/ klapstol, kaffe og kage, solbriller m.m. I tilfælde af dårligt vejr er vi i Øster
Hassing kirke
8./ 9. Gudstjeneste i Gåser kirke kl. 14.00, ved Christian Roar Pedersen
15./ 9. Gudstjeneste i Øster Hassing kirke kl. 9.30, ved Anders Grinderslev.
22./ 9. Høstgudstjeneste i Gudstjeneste i Gåser kirke kl. 11.00, ved Anders Grinderslev.
Kirkefrokost i Sognets Hus.
29./ 9. Gudstjeneste i Øster Hassing kirke kl. 9.30, ved Christian Roar Pedersen.
6./10. Gudstjeneste i Øster Hassing kirke kl. 11.00, ved Anders Grinderslev.
Kirkekaffe i præsteboligen
13./ 10. Gudstjeneste i Øster Hassing kirke kl. 9.30, ved N.N.
20./ 10. Gudstjeneste i Gåser kirke kl. 9.30, ved Jessie Jørgensen
27./ 10. Busk-gudstjeneste i Øster Hassing kirke kl. 11.00, ved Anders Grinderslev.
Kirkebandet er husorkester
3./ 11. Allehelgen, i Øster Hassing kirke kl.11.00, ved Anders Grinderslev. Strygekvartet
medvirker
10./ 11. Gudstjeneste i Gåser kirke kl. 11.00, ved Anders Grinderslev
17./ 11. Gudstjeneste i Øster Hassing kirke kl. 14.00, ved Jessie Jørgensen
24./ 11. Gudstjeneste i Gåser kirke kl. 11.00, Anders Grinderslev
1./ 12. Gudstjeneste i Øster Hassing kirke, første søndag i advent, kl. 11.00, ved Anders
Grinderslev. Kirkekaffe.
8./ 12. Gudstjeneste i Gåser kirke kl. 11.00, ved Jessie Jørgensen
15./ 12. Gudstjeneste i Gåser kirke kl. 14.00, ved Anders Grinderslev.
22./ 12. Fællesgudstjeneste, for hele Gammel Hals kommune, i Øster Hassing kirke kl.
11.00: ”Vi synger julen ind – på alle mulige måder”. Nyt og gammelt i skøn forening.
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