HALS OG HOU KIRKER
NYHEDSBREV, JANUAR, FEBRUAR OG MARTS 2020

Det sker i januar
ONSDAG DEN 1. JANUAR

SØNDAG DEN 5. JANUAR

Nytårsgudstjenste

Helligtrekonger Søndag

11.00 i Hou Kirke v/ Christian Roar Pedersen

09.30 Gudstjeneste i Hou Kirke v/ Christian Roar Pedersen

14.00 i Hals Kirke v/ Christian Roar Pedersen

11.00 Gudstjeneste i Hals Kirke v/ Christian Roar Pedersen

TIRSDAG DEN 7. JANUAR KL. 17.00
Aftenmeditation i Hals Kirke v/Christian Roar Pedersen
Når aftenen nærmer sig, og kirken er oplyst af stearinlys, får du mulighed for at lytte, synge og
bede. Aftenmeditation er for alle – der er intet krav om erfaring med meditation. Efterfølgende
er der kaffe i Ladegården.

ONSDAG DEN 8. JANUAR KL. 14.00
Humor som forsvarsmiddel - foredrag i Ladegården ved Hals Kirke
Tidligere sognepræst i Budolfi kirke, Hans Jacob Hansen, causerer i sit foredrag over begrebet
humor, og det er bestemt ikke kedeligt!
”Hvorfor er der forskel på jysk og københavnsk humor? Er det rigtigt, at der findes en særlig dansk
form for humor? Er humor universel? Og hvorfor er det altid de andre, der ikke har humor?”
Pris: 30,- inkl. kaffe og Kage.

SØNDAG DEN 12. JANUAR KL. 9.30 I HOU OG KL. 11.00 I HALS
1. Søndag efter Helligtrekonger - Højmesse med indsættelse af ny præst
Vi skal fejre indsættelse af Helle Schimmell, som er ny deltidsansat præst. Efter
indsættelsen i Hals vil der være et let traktement for menigheden.
Helle Schimmell er 61 år, og har det meste af sit arbejdsliv været lektor i psykologi
på University College Nordjylland. De seneste 5 år har hun været selvstændig på
demensområdet. Helle bor i Sulsted Præstegård sammen med sin mand, som er
præst i Sulsted Kirke. Sammen har to voksne døtre i København, og to børnebørn.
Det er en del år siden Helle sidst har haft præstekjolen på, men hun siger selv, at
hun, i en vis forstand, altid har været præst.
Vi glæder os meget til at byde Helle velkommen i Hals og Hou Kirker.

TIRSDAG DEN 14. JANUAR KL. 19.00.

FREDAG DEN 17. JANUAR KL. 9.30

Nytårskoncert i Hals Kirke med musikere fra Skansespillet

Morgensang i Hou Borgerhus

En gruppe dygtige sangere optræder med hits fra
Skansespillet gennem tiden. Det hele kædes sammen
af pianist Martin Kjeldgaard, der også er kapelmester
på Skansespillet. Der serveres bobler og kransekage.

Vi synger årstidssange og viser fra højskolesangbogen.
Vel mødt til en hyggelig formiddag med fællessang, kaffe
og brød.

Entre: kr. 50,-

Arrangementet er gratis

SORGGRUPPE

SØNDAG DEN 19. JANUAR

Vi starter en ny sorggruppe i Ladegården i Hals i januar 2020.
Sorggruppen er et fortroligt rum, hvor du kan dele sorgen med
andre i samme situation. Sorggruppen er for voksne, der har
mistet inden for de seneste år. Max otte deltagere.

2. Søndag efter helligtrekonger

Tilmelding og information: Sognepræst Christian Roar Pedersen
på telefon 2320 3099 eller mail crpe@km.dk

09.30 Gudstjeneste med dåb i Hals Kirke v/ Christian Roar
Pedersen
14.00 Gudstjeneste i Hals Kirke v/ Christian Roar Pedersen

ONSDAG DEN 22. JANUAR KL. 17.00
Gud og Spaghetti i Hals Kirke og Ladegården
Vi starter i kirken kl. 17.00, hvor vi holder mini-børnegudstjeneste (ca. 30
min.). Der vil være sang, musik og en god fortælling. Efter gudstjenesten
er alle velkomne til at gå med i Ladegården, hvor vi starter med at synge
bordvers sammen, og herefter er der spaghetti og kødsovs.
Gud og spaghetti er et tilbud for børnefamilier.
Det koster 10,- pr. person at deltage, og man skal tilmelde sig senest dagen før
til Stine Bager Korsbro på mail sbko@km.dk eller sms 4110 9133.

TORSDAG DEN 23. JANUAR KL. 19.00
Temacafé i Ladegården ved Hals Kirke - ”Når vi skal herfra”
Sognepræst Christian Roar Pedersen vil fortælle om de kirkelige handlinger i forbindelse med døden, graver Lise Jensen vil fortælle
om de forskellige muligheder på kirkegården og advokat Per Bøgh Jensen vil fortælle om ”Min sidste vilje”, arv og testamente.
Det er en svær tid, når man har mistet en af sine nærmeste, og ofte kan alle spørgsmålene og det praktiske virke uoverskueligt.
Vi håber, at denne aften kan være med til at minde om de ting, man skal huske at tale om.
Pris: 30,- inkl. kaffe og kage.

FLITTIGE HÆNDER
SØNDAG DEN 26. JANUAR

Strikke- og syklub i Ladegården ved Hals Kirke

3. Søndag efter helligtrekonger

Kl. 13.00 den 1. mandag i hver måned mødes gruppen ”Flittige
Hænder” for at strikke og sy sammen. Der syes og strikkes tøj,
tæpper og lignende både til eget brug, men også til velgørenhed.
Alle, der kan lide at strikke og sy, er velkomne!

09.30.Gudstjeneste i Hou Kirke v/ Jessie Jørgensen
14.00 Gudstjeneste i Hals Kirke v/ Jessie Jørgensen

For mere information kontakt Maria Jørgensen på telefon 2423 5413

ONSDAG DEN 29. JANUAR KL. 19.00
Filmaften i Ladegården ved Hals Kirke
Ladegårdens sal bliver omdannet til en biograf, hvor vi viser film på det store lærred.
Aftenens film er ”Miracles From Heaven” fra 2016, som handler om en families kamp, da
datteren bliver syg, og det hele ser håbløst ud. Filmen bygger på den virkelige historie om
familien Beam fra Texas, som oplever et sandt mirakel.
Der vil være salg af øl, vand, vin og popcorn. Det er en god ide at tage et tæppe eller en pude
med, så du kan sidde godt.
Arrangement er gratis, så tag bare dine gode venner med.

Det sker i februar
SØNDAG DEN 2. FEBRUAR
Kyndelmisse
11.00.Gudstjeneste i Hou Kirke v/ Christian Roar Pedersen
17.00 Andagt i Hals Kirke v/ Christian Roar Pedersen. Efter andagten spiser vi suppe i Ladegården.
Pris: 50,- for maden. Tilmelding i mappen i Ladegården eller ved at ringe til kirkekontoret på telefon
9825 2070 tirsdag 14.00 - 17.00 eller torsdag 15.00 - 17.30

TIRSDAG DEN 4. FEBRUAR KL. 17.00

FREDAG DEN 7. FEBRUAR MORGENSANG

Aftenmeditation i Hals Kirke v/Christian Roar Pedersen

Morgensang i Ladegården ved Hals Kirke

Når aftenen nærmer sig, og kirken er oplyst af stearinlys, får du
mulighed for at lytte, synge og bede. Aftenmeditation er for alle
– der er intet krav om erfaring med meditation. Efterfølgende er
der kaffe i Ladegården.

Vi synger årstidssange og viser fra højskolesangbogen. Vel
mødt til en hyggelig formiddag med fællessang, kaffe og brød.
Pris: 15,-

MANDAG DEN 10. FEBRUAR KL.14.00

SØNDAG DEN 9. FEBRUAR

Foredrag med forhenværende Tolder Egon Nielsen
i Hou Borgerhus

Gudstjeneste
09.30 i Hals Kirke v/ Helle Schimmell

Egon Nielsen fortæller om træning af narkohunde til eftersøgninger. Han har også historier med
fra hundens liv som narkotikahund. Vel mødt til et
spændende foredrag. Der serveres kaffe og kage.
Pris: 40,-

11.00 i Hou Kirke v/ Helle Schimmell

TIRSDAG DEN 11. FEBRUAR KL. 17.30
”Faste og vegansk livsstil” - temaaften i Ladegården ved Hals Kirke
Sognepræst Christian Roar Pedersen fortæller om den kristne faste, som den er beskrevet i bibelen, og
som den praktiseres i dag. Derefter vil Marianne Hald, ejer af restauranten ”Miss Dot”, fortælle om den
veganske livsstil, hvem der opfandt den, og hvilke ideologier der ligger bag. Hvordan er klimaaftrykket
ved vegansk kost kontra konventionel kost? Hvad gør man når mælk, æg og kød ikke er i kosten, hvordan griber man det an, og hvordan er de veganske køkkenprincipper? I får mulighed for at smage en
vegansk buffet. Buffeten rummer morgenmadsprodukter, små snacks, 2 hovedretter, salat, brød og
2 desserter. Buffeten er også laktosefri. Kom og lad dig inspirere og smag på spændende nye retter.
Pris 100,-. Tilmelding i mappen i Ladegården eller ved at ringe til kirkekontoret på telefon 9825 2070
tirsdag 14.00 -17.00 eller torsdag 15.00 - 17.30. Tilmelding senest den 7. februar.

FREDAG DEN 14.
FEBRUAR KL. 9.30
Morgensang i Hou
Borgerhus
Vi synger årstidens
sange fra højskolesangbogen.
Vel mødt til en hyggelig stund med sang,
kaffe og brød.
Fri entré

SØNDAG DEN 16. FEBRUAR

ONSDAG DEN 26. FEBRUAR KL. 17.00

Gudstjeneste

Gud og Spaghetti i Hals Kirke og Ladegården

09.30 i Hou Kirke v/ Christian Roar Pedersen

Vi starter i kirken kl. 17.00, hvor vi holder mini-børnegudstjeneste (ca. 30
min.). Der vil være sang, musik og en god fortælling. Efter gudstjenesten
er alle velkomne til at gå med i Ladegården, hvor vi starter med at synge
bordvers sammen, og herefter er der spaghetti og kødsovs.

11.00 i Hals Kirke v/ Christian Roar Pedersen

SØNDAG DEN 23. FEBRUAR

Gud og spaghetti er et tilbud for børnefamilier.

Gudstjeneste

Det koster 10,- pr person at deltage, og man skal tilmelde sig senest dagen
før til Stine Bager Korsbro på mail sbko@km.dk eller sms 4110 9133.

09.30 i Hals Kirke v/ Helle Schimmell
11.00 i Hou Kirke v/ Helle Schimmell

Nytårshilsner fra Hals menighedsråd

TILBAGEBLIK PÅ 2019
I 2019 var det 800 år siden, Dannebrog faldt ned fra himlen,
men det var også 800 år siden, vi fik Hals kirke. Det blev fejret i
efteråret med en stor jubilæumsgudstjeneste, som biskoppen
stod for. En festlig dag med masser af glade gæster fra nær
og fjern, og med fornemt besøg fra både provsten Aalborgs
borgmester og byrådsmedlemmer. Efterfølgende var der skøn
musik, flot jubilæumskagekage samt øl og pølser i Ladegården.
Festlighederne stoppede dog ikke der. Hele efteråret har der
været spændende jubilæumsarrangementer som fx historisk
kirkevandring, foredrag om Hals kirkes historie, loppemarked
og jubilæumskoncert i kirken med Kurt Ravn. Sikke en flot og
stor opbakning, vi har fået fra menigheden både til gudstjenesten og alle de øvrige tiltag. Tusind tak for det. Overskuddet fra
festlighederne går til Reden i Aalborg. En indsamling, der har
kørt siden jubilæet, og som fortsætter året ud.
Alt har dog ikke drejet sig om jubilæet. I marts tændtes projektørerne, der lyser kirken op. Det er naturligvis LED pærer - vi er jo
grøn kirke. Og jeg tror de fleste, som kommer til Hals i de mørke
timer, kigger på vores kirke og glæder sig over lyset på kirken.

Præstegården, som har stået tom siden Sophie Nordentoft rejste,
er blevet solgt her i løbet af efteråret. Noget af salgssummen skal
bruges til at afdrage på gælden for sognehuset.
HVAD BRINGER ÅRET 2020?
Vi ved, at vi skal fejre 75 års dagen for Danmarks befrielse,
og vi skal fejre 100 års dagen for Sønderjyllands genforening
med Danmark, men derudover skal vi også fejre indsættelse
af en ny deltidsansat præst ved navn Helle Schimmell. Vi glæder os til at byde hende velkommen. Det sker den 12. januar
kl. 9.30 i Hou Kirke og kl. 11. i Hals Kirke.
Der er altid mange arrangementer i Ladegården - det bliver der
også i 2020. Det er vi i menighedsrådet rigtig glade for, men det
kan kun lade sig gøre, fordi vi er så heldige at have så mange flittige og dygtige frivillige. Til de frivillige, som hjælper til i Ladegården og de frivillige, som hjælper til ved gudstjenesterne på Fjordparken, skal der lyde en stor tak fra os alle i menighedsrådet.
Til slut vil jeg ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt og
lykkeligt nytår.
Ellen Jensen
Formand, Hals menighedsråd

HAR DU LYST TIL AT VÆRE FRIVILLIG?
Hver gang, vi har et arrangement, så møder de frivillige op og hjælper med at dække bord,
anrette, servere og rydde op. Som frivillig, er du aldrig alene om opgaverne. Der er altid minimum to frivillige om et arrangement. De arrangementer, som du er frivillig til, er gratis for dig.
Der er altid plads til flere frivillige, så hvis du har lyst til at være frivillig i Hals Kirke, så kontakt
Stine Bager Korsbro på 4110 9133 eller mail sbko@km.dk

SØNDAGSSANGERNE
For dig, der kan lide at synge salmer, og som vil
hjælpe med at gøre søndagens gudstjeneste i Hals
kirke ekstra festlig.
Vi er en lille gruppe, der mødes hver fredag formiddag for at øve salmerne til søndagens gudstjeneste.
Du er ikke forpligtiget til at deltage hver søndag! Alle
er velkomne til at være med i ”søndagssangerne”.
Er du interesseret, så kontakt organist Tina Godiksen
på telefon 2942 0550.

KORSANG
Hals kirkes kor ”Happy Singers” øver hver torsdag fra 17-19
Happy Singers synger mange forskellige slags sange og viser - også
rytmiske ting som fx Anne Linnet og Alberte.
Koret er for alle, der har lyst til at synge i kor – unge som gamle. Der er
ingen krav om nodekendskab. For tiden er vi ca. 15 kvinder i koret, men
vi vil gerne være flere, så hvis du er interesseret, er du velkommen til at
kontakte organist Tina Godiksen på telefon 2942 0550.

HAR DU BRUG FOR EN SAMTALE?
Hvis du er i sorg, føler dig ensom eller har brug for en at dele dine tanker og bekymringer med, så tag kontakt til
sognepræst Christian Roar Pedersen på mail crpe@km.dk eller telefon 9825 2070
Der er altid kaffe på kanden og mulighed for at en samtale. Folkekirkens præster har tavshedspligt, og fører ikke journal.
Der er også mulighed for at tale med en præst online via www.sjaelesorg.nu

Det sker i marts
MANDAG DEN 2. MARTS KL.19.00
SØNDAG DEN 1. MARTS

Foredrag i Hou Borgerhus v/ Lisbeth Solmunde Michelsen

Gudstjeneste

Lisbeth Solmunde Michelsen, tidligere sognepræst i Vodskov Kirke, fortæller om sit hjemland Færøerne, hvor hun
har været præst og rejseleder. Der serveres kaffe og kage i
forbindelse med foredraget og det koster 40,- kr. at deltage.

09.30 i Hou Kirke v/ Christian Roar Pedersen
11.00 i Hals Kirke v/ Christian Roar Pedersen

ONSDAG DEN 4. MARTS KL 19.00

Carsten Knudsen fra de Nattergale optræder med sit show
“Jorden rundt med Ukulele”, en musikalsk jordomrejse, hvor vi
blandt andet skal høre toner fra Rusland, Kina, Japan, og downunder. Hvem har før hørt tyrkiske toner på en ukulele?

Carsten Knudsen
fra “De Nattergale"

Efter koncerten i kirken, serveres der en forfriskning i Ladegården.
Entre: 50,- kr.

I HALS KIRKE

SØNDAG DEN 8. MARTS

FREDAG DEN 6. MARTS KL. 9.30

Gudstjeneste

Morgensang i Ladegården ved Hals Kirke

09.30 i Hals Kirke v/ Anders Grinderslev

Vi synger årstidssange og viser fra højskolesangbogen.
Vel mødt til en hyggelig formiddag med fællessang, kaffe og brød til 15,- kr.

14.00 i Hou Kirke v/ Pernille Ravnholt Nielsen

FREDAG DEN 13. MARTS KL. 9.30

ONSDAG DEN 18. MARTS KL. 17.00

Morgensang i Hou Borgerhus

Gud og Spaghetti i Hals Kirke og Ladegården

Vi synger årstidssange og viser fra højskolesangbogen.

Vi starter i kirken kl. 17.00, hvor vi holder mini-børnegudstjeneste (ca. 30 min.). Der vil være sang, musik og
en god fortælling. Efter gudstjenesten er alle velkomne
til at gå med i Ladegården, hvor vi spiser spaghetti og
kødsovs. Gud og spaghetti er et tilbud for børnefamilier.

Vel mødt til en hyggelig formiddag med fællessang, kaffe og brød.

SØNDAG DEN 15. MARTS
Gudstjeneste
09.30 i Hou Kirke v/ Helle Schimmell

Det koster 10,- pr person at deltage, og tilmelding skal
ske senest dagen før til Stine Bager Korsbro på mail
sbko@km.dk eller sms 4110 9133.

11.00 i Hals Kirke v/ Helle Schimmell

TIRSDAG DEN 17. MARTS KL. 17.00

SØNDAG DEN 22. MARTS

Aftenmeditation i Hals Kirke v/Christian Roar Pedersen

11.00 Gudstjeneste i Hou Kirke v/ Jessie Jørgensen

Når aftenen nærmer sig, og kirken er oplyst af stearinlys, får du
mulighed for at lytte, synge og bede. Aftenmeditation er for alle
– der er intet krav om erfaring med meditation. Efterfølgende er
der kaffe i Ladegården.

14.00 Gospel-gudstjeneste i Hals Kirke v/ Christian
Roar Pedersen. Koret bliver sammensat af folk fra byen.
Læs mere i næste nyhedsbrev og på Facebook. Efter
gudstjenesten serveres der kirkekaffe i Ladegården.

TIRSDAG DEN 24. MARTS, KL. 19.00

SØNDAG DEN 29. MARTS

Hit med sangen i Ladegården ved Hals Kirke

Gudstjeneste

Vi synger en masse nye og gamle sange og viser sammen. Denne gang er
temaet forår. Der serveres kaffe og brød.

09.30 i Hou Kirke v/ Anders Grinderslev

Pris 25 kr.

14.00 i Hals Kirke v/ Anders Grinderslev

Nytårshilsner fra Hou menighedsråd

ÅRET VI AFSLUTTER
Hou Sogn har i det forgangne år haft mange af de traditionelle arrangementer som morgensang i Borgerhuset i forårs-og
vintermånederne, og meget stemningsfuld og velbesøgt aftensang i kirken i sommermånederne – af og til med en solist.
Også gudstjenesten i teltet på havnen under Fantastiske Hou
Dage blev et tilløbsstykke med flot blæsermusik og efterfølgende morgenbord.
Der blev også tid til en sommerudflugt, der i år gik til Aalborg
Kaserner, hvor der var rundvisning og afslutningsvis en dejlig
frokost på Restaurant Kronborg på Egholm. Det gode samarbejde med Centerrådet, med foredrag og andre arrangementer
er heldigvis også fortsat. Og for ganske nyligt, 3. søndag i advent, var der en fantastisk musikgudstjeneste med Hals Sangkor i en godt og vel fyldt Hou Kirke.
ÅRET DER KOMMER
Det kommende år i Hou Sogn byder, ud over en fortsættelse af
mange af de ovennævnte aktiviteter, også på adskillige nye ting.
Allerførst i det nye år, nemlig d. 12. januar, bliver vores nye præst,
Helle Schimmell, indsat i såvel Hou som Hals kirke. Vi har i de to
sogne i lang tid arbejdet med at få ansat en præst i den ledige
50% stilling, så det er meget glædeligt, at det nu er lykkes.

Menighedsrådet har i flere år arbejdet med en plan for en fornyelse af kirkegården primært på grund af de ændrede traditioner
for begravelser og bisættelser, som har betydet, at der er et meget større behov for urnegravsteder end tidligere. Vi håber i 2020
at komme i gang med projektet, som i første fase vil omfatte
eksempelvis ændring af beplantningen og omlægning af stier.
Det betyder, at træer langs kirkegårdsmuren bliver fældet og nye
plantet samt, at der bliver lavet et område for de bevaringsværdige gravminder. Vi vil også forsøge at finde et område, hvor vi kan
opbevare de gravminder, der ikke er egentlig bevaringsværdige,
men som alligevel rummer en lokal historie.
Hou Kirke er bygget i 1900, derfor trænger fugerne samt nogle
af murstenene i facaden til at blive set efter og muligvis udskiftet. Vi håber at kunne komme i gang med dette projekt i løbet af
foråret – uden at det får indflydelse på de kirkelige handlinger.
Vi har i Hou Sogn, som et forsøgsprojekt, haft valg til menighedsrådet hver andet år. I 2020 er der ordinært valg til menighedsrådet, og i år vil det foregå efter en ny model. Vi i menighedsrådet vil vende tilbage med flere informationer, når vi ved
mere om, hvordan det kommer til at foregå.
Vi glæder os til at se jer i Hou Kirke samt til vore arrangementer.

Hou Kirke modtog for en del år siden en arv på et ganske betydeligt beløb, beregnet til udsmykning af kirken. Menighedsrådet har
fundet en kunstner, som vi mener kan løse denne opgave, så vi
glæder os til at vise resultatet - forventeligt Palmesøndag i 2020.

KONTAKT
Hals sognegård hedder Ladegården, og ligger lige ved siden af Hals Kirke.
Adressen er Østergade 30, 9370 Hals.
Kirkekontoret ligger i Ladegården, og der er kontor- og telefontid hver
tirsdag 14.00 - 17.00 og torsdag 15.00 - 17.30.
Tlf. 98252070 – 3
NØGLEPERSONER
• Kirkebogsførende sognepræst Christian Roar Pedersen: 9825 2070 – 1
(træffes ikke mandag)
• Sognepræst Helle Schimmell 9825 2070 - 2 (træffes ikke mandag)
• Organist Tina Godiksen: 2942 0550 (træffes ikke mandag)
• Kirke- og Kulturmedarbejder Stine Bager Korsbro: 4110 9133
(træffes ikke mandag)
• Graver i Hals Lise Jensen: 9825 2070 – 4
• Graver i Hou Christian Pedersen: 9825 4888
• Menighedsrådsformand i Hals, Ellen Jensen: 5123 2049
• Menighedsrådsformand i Hou, Christian Mollerup Schmidt: 2266 9196
Læs mere og tilmeld dig dette nyhedsbrev på www.hals-hou-kirker.dk

Christian Schmidt
Formand, Hou menighedsråd

Husk i april
ONSDAG DEN 1. APRIL KL. 19.00
Filmaften i Ladegården
FREDAG DEN 3. APRIL KL. 9.30
Morgensang i Ladegården
MANDAG DEN 6. APRIL KL.13.30
Foredrag med Niels Tikjøb I Hou Borgerhus
TIRSDAG DEN 7. APRIL KL. 17.00
Aftenmeditation i Hals Kirke
FREDAG DEN 10. APRIL KL. 9.30
Morgensang i Hou Borgerhus
ONSDAG DEN 22. APRIL KL. 17.00
”Gud og spaghetti” i Hals Kirke

