
 

 

25 års musik i Hasseris Kirke 
En fortælling af Mogens Jensen  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotocollage af Henrik Mølgaard Laustsen ud fra Johannes Møllehaves salme: ”Vi trækker streger, og sætter skel” 

 



 

 

 Aalborg d. 18. april 2013 

 

25 års musik i Hasseris Kirke 

En fortælling af mogens Jensen, organist ved Hasseris Kirke, Aalborg, siden 1988. 

 

INDLEDNING 

I denne fortælling vil jeg give nogle glimt af musikken i Hasseris Kirke gennem de seneste 25 år, og forklare 

lidt om hvorfor vi gjorde som vi gjorde, - om visioner og initiativer. Jeg kommer til at veksle lidt mellem 

datid- og nutidsform, idet der er nogle linjer der går på tværs af årene.   

 

Det er ingen hemmelighed, at Hasseris Kirke gennem årene er blevet forbundet med rytmisk musik, selvom 

vi nu også laver så meget andet. Den såkaldt ”rytmiske musik” var allerede i anvendelse i kirken, da jeg blev 

ansat i 1988, i hvert fald ved familiegudstjenesterne og i børneklubben, hvor sognepræst Thorkild 

Schousboe gav den på alle tangenter med ”Han har den hele vide verden, i sin hånd”, ”Tak Gud ”, ”Vi 

sætter os i ringen” osv.  

 

Præsterne og menighedsrådet ønskede imidlertid en endnu mere udstrakt brug af nye salmer og ny 

kirkemusik, f.eks. også ved højmesserne, som supplement til traditionens musik. Bagved lå en stor respekt 

for den store gamle og rige tradition, som rummer og kan meget, også i forhold til nutiden. Men samtidig 

var der også en oplevelse af, at der er noget traditionen ikke kan, i hvert fald ikke alene. Den kan ikke magte 

at give fyldestgørende svar og udtryksrum for de nyere generationer, fordi samfundet og menneskers 

livsvilkår konstant er i forandring. Ser man på, hvordan traditionen løbende har udviklet og forandret sig, er 

den jo også selv et tydeligt eksempel på dette. Alene i melodibogen til salmebogen er der mindst 30 

forskellige stilarter. Man kan vel nærmest sige, at traditionen ikke vil stå alene, men rummer en erkendelse 

af, at hver generation har et ansvar for hånd i hånd at tillægge nye lag, for konstant at kunne tale ind i hver 

nutid, til hver nutids mennesker. Hvis traditionen kommer til at stå alene, vil den med andre ord opsætte 

begrænsninger for aktuel kommunikation, og det tror jeg som sagt aldrig har været dens intention.  

 

Lad mig som belysning af dette tage udgangspunkt i et lille eksperiment: Forsøg inde i hovedet at danne et 

billede af, hvordan det kendte korsvar efter den aronitiske velsignelse lyder, inklusiv orgel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prøv derefter at mærke efter hvilke associationsmængder du får. (tid, rum, sted, betydning, egen oplevelse) 

 

Associationsmængderne kan være forskellige fra menneske til menneske, men jeg har en formodning om at 

de fleste vil tænke: Kirkerum, højtidelighed, ældre tonesprog og harmonik, ærbødighed, og nogle måske: 

”historisk vingesus”. 

 

Forsøg evt. samtidig at have nogle af de gamle salmemelodier hængende i øret. (Ex: ”Vor Gud han er så fast 

en borg”, ”Den signede dag med fryd vi ser”. Udvid gerne selv, men kun med salmemelodier skrevet op til 

ca. 1960) 

 

 



 

 

Prøv dernæst at stille dig spørgsmålet: Kan disse tonesprog dække, hvordan jeg oplever min verden, og jeg 

har ikke behov for andet, lytter aldrig til andet?! 

 

Hvis JA! Så er en traditionel folkekirke bestemt en oplagt mulighed for dig at komme i. 

Hvis NEJ! Så kan du ikke regne med at finde dig hjemme i en traditionel folkekirkes gudstjeneste. 

 

Jeg ved godt at det er en forenklet fremstilling, men en sådan forenkling skal nogen gange til, for at forklare 

en kompliceret problemstilling. 

 

Vi valgte i Hasseris Kirke en tredje mulighed, hvilket der på sin vis ikke var noget nyt i: ”At lade tradition og 

fornyelse gå hånd i hånd.” Dvs. at den ene hånd var dybt forankret i traditionen og den anden hånd 

eksperimenterede frit i fornyelsen. Jeg vender til bage mht. hvad jeg mener med frit og begrebet ”rytmisk 

musik”. Indledningsvis vil jeg blot sige, at vi nok hørte til i den mere radikale ende, og satte gerne 

gregoriansk sang ved siden af rock og pop, vel at mærke med lige stort vægt på autenticitet i alle 

udtrykkene. Og friheden anså vi som en forudsætning for en kreativ proces. I samme åndedrag vil jeg 

pointere, at rytmisk musik aldrig har stået for mig som et ”guldæg” der løser alle problemer, men som en 

udtryksform der påviseligt fylder mere i de fleste menneskers musikalske univers end de klassiske stilarter. 

Og alene af den grund må den tages alvorligt, som et udbredt fælles sprog. Min erfaring er, at det gamle og 

det nye sagtens kan gå hånd i hånd ved en gudstjeneste og jeg ser kun en fordel i at have flere farver på 

paletten. 

 

BEGYNDELSEN I 1988 

Der var nok at tage fat på, som ny organist, og heldigvis havde jeg både det klassiske og rytmiske med i 

bagagen.   

 

Med hensyn til det rytmiske måtte vi begynde på bar bund, også mht. instrumentering. Sidst i 1988 

oprettede jeg kirkens første band bestående af ganske unge musikere, som i kan se på billedet. Nogle vil 

nok især genkende bassisten, Esben Eyermann, som i dag er leder af musikken ved Brorsons Kirke i 

København.  På billedet ses også vores første lydanlæg og instrumenter, som kostede kr. 70.000. Det var en 

stort satsning af menighedsrådet, også fordi der ikke var budgetteret med udgiften. Men menighedsrådet 

brugte fantasien og sparede penge ved selv at male vægge, dørkarme og fodlister i kælderlokalerne. Jeg 

måtte sige til menighedsrådet, at jeg ikke kunne garantere at der var fremtid i de nye initiativer. Jeg havde 

stort set ingen referencer, bortset fra mine kolleger Willy Egmose (Skjern Kirke) og Anne Smith (Ærøskøbing 

Kirke).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 Fra venstre: Johan Ramskov, Esben Eyermann, Rune Eyermann, Cathrine Schousboe, Sofie Schousboe. 

 



 

 

 

 

Det rygtedes ret hurtigt at der skete noget ”mærkeligt” ude i Hasseris Kirke, hvilket man kan se af 

nedenstående overskrift i Kristeligt dagblad fra den gang. 
 

 

 

 

 

 

Voksenkoret var en afgørende del i fornyelsen, ikke mindst ved højmesserne. Voksenkoret bestod af ni 

studerende, og de kastede sig med stor ildhu ind i ”det nye. Det var ikke blot dette, at vi lavede andet end 

”Bach og Buxtehude”, men at vi også undertiden ændrede korets placering i kirkerummet. Vi havde talt om, 

at det egentlig var noget underligt noget at kirkekoret stod og ”sang folk ind i nakken” oppe fra pulpituret. 

Og med de nye tekster og den mere ”direkte” musikform vi brugte, virkede det endnu mere underligt. 

Nedenfor er et eksempel på en af de tekster vi sang. Musikken var en lidt hæftig jazzvals.  

 

Det føltes grænseoverskridende, men rigtigt. Jeg følte at mange, af dem jeg kendte fra mit klassiske 

bagland, havde en misforstået og uformuleret respekt for autoriteter, traditioner og konventioner. Når jeg 

fremlagde mine spirende tanker og initiativer for mine kolleger, blev jeg i begyndelsen oftest mødt med 

tavshed. F.eks. husker jeg tavsheden, efter at have fremlagt mine tanker om begrebet ”tradition”. 

Jeg var i tæt samarbejde med daværende biskop Henrik Christiansen, som bakkede mig helt og fuldt op. 

Han brød sig ikke altid om min musik, men gav mig stor støtte. Han hjalp mig f.eks. med fremlægningen af 

ovennævnte begreb, tradition, og forklarede: ”Selve ordet tradition stammer fra det latinske ”tradere” som 

betyder ”at bringe noget videre/overbringe”. Men det kan også betyde at ”forråde” som vi genkender fra 

engelsk, en ”traitor”, en forrædder. Det, der gemmer sig i denne dobbelttolkning er, at hvis man bevidstløst 

overbringer en tradition, så forråder man sin samtid.”  

Jeg søgte mere og mere efter nye salmetekster, og faldt i forlængelse af ovenstående denne: 

 

Jeg kan ikke bruge de dristige ord 

jeg har ikke dækning for dem. 

Men levn mig en plads ved det bagerste bord, 

sæt døren i salen på klem! 

 

Jeg ved, at jeg bruger min svaghed som skjold, 

men er ikke knust af min skam, 

skønt det, at jeg hverken er varm eller kold, 

måske er det værste for Ham? 

 

De faldne, de skal rejses, de syge ha’ trøst, 

-så jeg må nok vente, til sidst. 

Jeg hører på afstand hans ildfulde røst- 

der kan komme brand af en gnist? 

 

Min tro er så spinkel og tvivlen så nær, 

jeg har ikke noget at gi. 

Jeg håber at Jesus, han stadig er her, 

og ber ham om lov til at bli. 

 

 



Teksten er skrevet af Ragnar Leivestad i 1969. Et par år senere udgav den norske sygehuspræst og trubadur 

Bjørn Eidsvåg pladen ”Bakerste bænk” – om hvordan det var, som en anden Nikodemus, at sidde på 

bagerste bænk og ikke forstå hvad der blev sagt,- og ikke mindst ikke at føle sig hjemme i, eller ramt af, det 

kirkelige sprogs indforståethed, inklusiv en nærmest enevældig dominans af traditionens musikalske udtryk 

og klange. Som enhver kan se, ligger ovenstående salme langt fra f.eks. Grundtvigs mere forklarende og 

bekendende salme ”Den signede dag med fryd vi ser”. Måske ligger den nye salme egentlig tættere på 

Kingos og Brorsons ældre og mere hudløst direkte udtryksmåder, ex. Brorsons DDS 714 ”Kom hjerte, tag dit 

regnebræt” eller Kingos DDS 614 ”Far verden, far vel!”  
 

Man kan med rimelighed spørge: Hvorfor bruge sådan en ny tekst der indrømmet ikke tilnærmelsesvist 

kommer på poetisk og teologisk højde med de gamle rimsmedes?  Svar: Fordi den siger noget andet, noget 

vi havde brug for at høre og give udtryk for. De store gamle salmer kan af naturlige årsager ikke sætte ord 

på det 20. og 21. århundredes oplevelse af smerte og afmagt. De havde jo ikke oplevet bivirkningerne af 

industrialiseringens indtog, 1. og 2. verdenskrig, værditab, individualiseringen, sekulariseringen, og om 

hvordan andre religioner og tænkemåder i dag præger vores samfund. Og de gamle salmer kommer også til 

kort vedr. hvordan mange i dag udtrykker begreber som glæde, livslyst, mod og håb gennem sang og musik. 

Selv det flotteste orgelpræludium rækker ikke til. Der er tale om en ændring i sprog og erfaringsverdener i 

forhold til tiden og samfundet, samfundet, som vi jo også selv er en del af og påvirket af, og i øvrigt også 

selv er påvirkere af. Og her har vi som kirke et ansvar: Lyt. Forsøg at sætte ord på. Giv toner og være med til 

at skabe et fælles rum.   
 

Med hensyn til et fælles rum er begrebet relation ikke til at komme uden om. Uden relationer giver hverken 

gudstjenesten, eller for den sags skyld menneskelivet nogen mening. Og for at kunne finde sammen, må vi 

nødvendigvis forsøge at finde nogle fælles sprog. Det gælder både på individplan, i præsternes prædikener  

og ikke mindst i fællessangen, som er en vigtig bærende kraft. Dette at vi synger de samme ord, fra hver 

vores forskellige munde, er med til at binde os sammen. Uden fællessalmer, hvor alle er med, vil vores 

gudstjenesteform af i dag kort sagt bryde sammen. Kunsten er så hvordan vi opmuntrer, vedligeholder og 

fornyer fællessangen? Men dette emne kræver et andet oplæg, så jeg vender tilbage til seneste 

udgangspunkt.          
 

Jeg tror ikke det er tilfældigt at jazz, blues, gospel og rock kom ind i 1900- tallet. Hverken den klassiske 

musik, folkemusik eller middelalderviser kunne rumme det hele. Med andre ord: Der må have været en 

årsag til at mennesket søgte nye veje; Elvis, Beatles, Bob Dylan, Duke Ellington, Leonard Cohen, Miles Davis, 

- og Kim Larsen. De, og mange andre, har været med til at give et fælles sprog. Så uanset hvad man måtte 

mene om de nyere ”rytmiske” udtryksformer kan man ikke påstå andet, end at de er kommet for at blive og 

fylder en overvejende del i de fleste menneskers musikalske daglige ”musikforbrug” og musikalske univers. 

Kun få tænder radioen og stiller ind på en Bach kantate. Man kan kalde det et traditionstab, men det er 

sådan virkeligheden er. Og virkeligheden må vi som kirke løbende forholde os til, når vi taler om 

kommunikation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    Hasseris Kirkes voksenkor ca. anno 1988. Mange vil sikkert kunne genkende Søren Ohlsen, nr. 2 fra højre. 

 



 

HVAD GJORDE VI SÅ? 

Vi forsøgte at danne et mere musikalsk bredspektret stilrum, med plads til flere forskellige menneskers 

erfaringsbaggrunde og følelser. Vi forsøgte også at finde tekster, som ikke krævede at man var opvokset 

med bibelhistorie, salmer og fadervor, for at kunne forstå dem, - i hvert fald ikke i første omgang. Dvs. at vi 

arbejdede i flere lag. Kristendomsundervisningen i folkeskolen blev jo mere og mere udhulet, og der 

kommer immervæk mange ikke-kirkevante i kirken, så vi kunne ikke gå ud fra, at der var en fælles 

basisviden. Vi blev beskyldt for at ville ”lokke folk i kirke”. Lad mig (igen) skyde en pil igennem dette: Det 

har aldrig været intentionen at lokke folk i kirke. Begrundelsen var at imødegå det absurde i, at lave musik, 

og fremføre tekster, hvor udtrykkene gik ind af det ene øre og ud af det andet. Jeg tror at de fleste 

musikere (og præster, skuespillere, talere.. )har oplevet dette, - også mennesker generelt. Det giver jo 

ingen mening at være sammen på en måde, hvor der ikke er kontakt. Vurderingen af dette vil altid være 

subjektiv. Min indgangsvinkel er i alle tilfælde: Først forsøge at skabe kontakt, og dernæst åbne for hvad du 

evt. har på hjerte. I kirkens tilfælde: kristendommens dybder. Lykken er, når det kan gøres i kombination. 

 

Det var ud fra disse intentioner jeg handlede; men fandt også ud af, at jeg ikke kunne klare de musikalske 

udfordringer alene. Jovist havde jeg nogle idéer; men jeg kunne ikke få det til at lyde som jeg gerne ville. 

Der manglede noget. Betydningen af kvalitet og substans gik mere og mere op for mig. Og ja, jeg mødte 

min egen begrænsning. 

 

Så jeg søgte hjælp hos nogle af byens dygtige musikere (og sangere). De mødte mig med åbenhed og 

indlevelse i kirkens rammer.  Her nogle eksempler på musikerne.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der blev tænkt...                                        Og øvet…  

Her undertegnede og Jakob Mygind                                      Her Martin Lærke, Ole Bech & Kim Bang 

 

Vi havde som sagt på ingen måde ønske om at ”skrotte traditionen”, men at udvide udtryksfeltet. Morsomt 

nok fandt vi ud af, at nogle af de nye initiativer vi tog, faktisk havde konkret opbakning i traditionen. F.eks. 

dette med at koret undertiden stod nede foran i kirken.  Området ved alteret hedder som sikkert bekendt 

netop ”koret”. Det er en gammel tanke, at gudstjenesten skal tale til alle menneskets sanser og at vi ikke 

kun er hoveder med ører, der skal ex. også være noget at se på.  Vi kender det bl.a. fra middelalderkirkerne 

med farverige kalkmalerier, røgelse osv.  

 

 

 

 

 

 

  



Og i øvrigt lænede jeg mig op af Davids salme 150: 

 

Halleluja. 

Lovpris Gud, i hans helligdom, 

lovpris ham i hans mægtige himmelhvælving! 

Lovpris ham for hans vælde, 

lovpris ham for hans storhed! 

Lovpris ham med hornets klang, 

lovpris ham med harpe og citer, 

lovpris ham med pauker og dans, 

lovpris ham med strengespil og fløjter, 

lovpris ham med klingende cymbler, 

lovpris ham med rungende cymbler! 

Alt, hvad der ånder, skal lovprise Herren. 

 

I forlængelse af denne salme kommer her en lille anekdote: (2001) 

Der kom en ny højmessevejledning i 2001, hvor vores sognebarn, nu afdøde biskop Henrik Christiansen 

også havde sin finger med i spillet. Der står bl.a.: (s.13, pkt.8) ”Musikken udføres på pibeorgel eller andre 

akustiske instrumenter”. 

Da jeg så det, kontaktede jeg ham straks og spurgte hvad han havde gang i? Jeg drillede ham, indrømmet, 

lidt med: ”Fint!, så må vi gerne bruge trommer, - for de er jo akustiske, og elektrisk guitar må også være ok, 

for den er jo også akustisk, - men blot elektrisk forstærket på linje med præsten der taler i mikrofon!” Og så 

refererede jeg til Ps. 150,- naturligvis uden at læse den op, - han kunne den udenad. 

Han svarede: ”Kære broder Mogens! Læg mærke til, at det er en højmessevejledning, med streg under 

vejledning, altså ikke et direkte direktiv. Så gå du kun trygt videre med dit gode arbejde!”  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmeldelse i Kristeligt Dagblad 1998 

 

Jeg gik med biskoppens ord trygt videre og blev da også opmuntret af ovenstående anmeldelse i Kristeligt 

Dagblad, da vi udgav vores første CD ”At stille et spørgsmål”.  

Når jeg tænker efter, tror jeg at meget af det også var mit personlige opgør med gråtoneprægede og 

farveløse gudstjeneste, hvor man holdt sig til ”det pæne, det sikre, de rigtige ord” – med andre ord et helt 

banalt opgør med kedeligheden og det forudsigelige. Tillad mig en personlig kommentar: Jeg er opvokset i 

Indre Mission. Jeg var som barn med ude hver gang min mor og far skulle spille til møderne(klaver og 

kontrabas) – nogle gange var det tre gange om ugen, og Ihhh hvor jeg kedede mig under de tre kvarters 

lange prædikener. Og måske var det derfor jeg allerede som barn selv begyndte at spille klaver og cornet - 

for så havde jeg da noget at lave, og som var sjovt, der om aftenen. Under de lange taler med de gentagne 

ord og ”rigtige” sætninger, som jeg kendte til hudløshed, faldt jeg ikke sjældent i søvn, - indtil mor gav mig 

et stille ”puf” på bænken,- ”såå det nu, min ven!” . Nogle gange lod hun mig blot sove videre.  

 

 

 

 



KOBLING MELLEM INDHOLD OG UDTRYK 

Da jeg blev sat i sving som organist ved Hasseris Kirke var noget af det første der slog mig, at folk sang af 

hjertens lyst med på ”O, du, Guds lam” – og især gjaldede det løs på anden linjes højtone ”du BAARR al 

verdens synder”! Men når vi sang Helligsangen ”Hellig, hellig, - hellig er Herren, Gud den almægtige…osv” – 

kunne jeg stort set ikke høre menigheden oppe ved min plads ved orglet.   

 

Med andre ord:  

Helligsangen er den største lovprisning vi har i gudstjenesten og burde have samme højstemte tone som 

når vi synger ”I al sin glans nu stråler solen” eller ”Se, nu stiger solen af havets skød”.  

O, du, Guds lam er en bønfaldelse, et kyrie, hvilket jeg forbinder med en mere stille tone, som når vi synger  

”Skriv dig, Jesus, på mit hjerte”, eller Carl Nielsen melodi til ”Min Jesus, lad mit hjerte få”. 

 

Der var et eller andet galt, og jeg har ikke fundet løsningen. Der er noget ved de musikalske udtryk som for 

mig at se ikke passer. Det samme gælder f.eks. melodien til Grundtvigs lyse nadversalme ”Vor Herres Jesu 

mindefest”, hvor et af versene lyder:  

Så bryd da ud i fryderåb 

du gamle tro, du unge håb! 

og du som ej af alder ved 

du evig glade kærlighed! 

 

Den synger vi minsandten på den mørke, om end smukke, molmelodi: Gak under Jesu kors at stå!  

  

UDTRYK 

Når jeg ofte i ovenstående har skrevet ”vi” i stedet for ”jeg” er det fordi det meste er sket i tæt samarbejde 

og dialog med præsterne, - og koret. De havde, og har i øvrigt stadig, vetoret hvis de synes det går for tæt 

på og evt. overskrider deres personlige grænser. Det er noget andet at stå og synge oppe ”bagfra” end at 

kunne se menigheden direkte i øjnene – ”tæt på”. Det vi ønskede var at ”møde mennesket” – som Svein 

Ellingsen udtrykker det, og at man skal kunne mærke et hjerte der banker. Måske kan pointen understreges 

med Simon Grotrians ord: ”Jeg skriver ikke til massen, medmindre ”massen” staves med d.” For alt i verden 

ville jeg undgå at udtrykkene blev omklamrende. Det havde jeg fået nok af i min kirkelige 

højrefløjsbaggrund.  

 

Men vi ville gerne være direkte nærværende i udtrykkende, med den risiko det indebar, at nogen måske 

stod af. Den risiko løber man altid når man udtrykker noget klart. Men modsat er det jo også kedeligt at 

høre på nogen der altid holder sig i gråtoner ”smalltalk” og ikke risikerer sig selv. Forsigtighedens 

nedtonede ”gemmevej” er nemmere valgt. Men jeg synes ikke at den vej stemmer overéns med evangeliet, 

hvor der immervæk er mange kraftige udtryk og udmeldinger. Som eksempel: En langfredag udvandrede en 

bispinde da vi lavede min rytmiske version af Hans Anker Jørgensens tekst ”Min Gud, Min Gud, hvorfor har 

du forladt mig?”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Det er en vanskelig balancegang, fordi mennesker er så forskellige. Heldigvis har vi internt kunnet tale om 

det og hjælpe hinanden på forskellig vis. Jeg fandt jo ud af, at præsterne også overvejede hvert af deres 

ord, ligesom jeg overvejede (næsten) hver en tone jeg spillede. Så vi var i samme båd. Samtidig må jeg 

bekende, at midt i alle de musikalske eksperimenter er der af og til røget ”en finke af fadet.” – hvortil der 

ikke var andet at sige: ”jeg tog fejl” – håbe på menighedens overbærenhed, og prøve at gøre det bedre 

næste gang. 

 

REPERTOIRE 

Det var et stort problem at finde repertoire, da vi begyndte med ”det nye”. Jovist blev der skrevet mange 

nye salmer, men kun ganske få salmedigtere tænkte på tekster der kunne passe ind i de liturgiske 

funktioner som mit kor hver søndag havde som et must at skulle udfylde: Præludium, musik under 

nadveruddelingen og postludiet. Langt de fleste salmedigtere er præster, og skriver især salmer ud fra 

prædiketekster. Min opgave er en anden: Hvordan kan jeg introducere søndagens tema, uden at fortælle 5. 

akt i 1. akt? Hvordan kan jeg skabe et imødekommende og åbent rum? Hvordan rammer jeg de forskellige 

liturgiske koncentrationer? 
 

Der var som sagt ikke meget at tage af, Så vi måtte selv finde på. Og det var ikke just indhold- og 

udtryksmæssigt små kodeord og sætninger vi kørte efter: Liturgisk og teologisk bevidsthed. Kvalitet og 

substans. Løbende dialog med de daglige samarbejdspartnere. Musikken skulle være spejlet i 

medmennesket, - og i sig selv.  
 

Jeg kan stadig ryste i bukserne når jeg præsenterer noget nyt. Glemmer aldrig da vi første gang for alvor 

præsenterede noget decideret rytmisk musik - min samba til Anders Frostensons tekst ”Syng for Herren, sol 

og måne”. Men jeg lænede mig trods alt op af traditionen. Introitus var i romerliturgien jo en davidssalme, 

og ”Syng for Herren, sol og måne” er netop en gendigtning af en sådan. Men min version lød nok lidt 

anderledes end på kong Davids tid.   
 

Parentes: Allerede under min uddannelse eksperimenterede jeg med ny kirkemusik, og forsøgte at 

implementere rytmiske stilarter. Min hovedfagslærer, og nuværende professor ved konservatoriet i Århus, 

sagde: ”Du er på vej ind i en blindgyde!” Sjovt nok tog han sidste år initiativ til en ny kirkemusikuddannelse: 

”Rytmisk kirkemusiker” og indkaldte i øvrigt mig som ekstern censor.  
 

BØRNE OG UNGDOMSKOR 

Menighedsrådet ønskede i hin tid også at der skulle oprettes et børne & ungdomskor, ikke just mit 

specialområde. Men det blev nogle berigende (og sjove) 17 år, hvor jeg var ansvarlig. Børns spontanitet og 

umiddelbare livsglæde er u-efterlignelig. Jeg var vist lidt hårde ved dem med konstante stemme-, rytme- og 

intonationsøvelser. Marianne Haldrup har sidenhen udviklet B&U-korarbejdet på mere end fortrinlig vis.  

 

Her er et par billeder fra ca. år 1991. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nr. 3 fra venstre er Cathrine Benedikt Klange (ca. 9 år gammel)  

som har holdt ved siden, nu som ansat i Trio & Vokalgruppen.  

TH: lige før en højmesse… 

 

 



  

B&U-korarbejdet har mange dimensioner. Dels lærer de naturligvis at synge, men de får samtidig et 

grundigt kendskab til kirke og kristendom, og er på den måde en vigtig del af kirkens børne- og 

ungdomsarbejde. Samtidig giver de kirken en stor berøringsflade, - også til forældrene.  Det er ikke få børn 

og unge vi har haft kontakt med gennem årene, og mange kontakter holder stadig. Flere af de tidligere 

medvirkende har senere valgt en kirkelig eller musikalsk karriere. Kobler vi det tidligere ”studenter-

voksenkor” på, er 10 af dem i dag organister.  
 

RETROPERSPEKTIV – HVORFOR?  

Men hvad var det egentlig jeg var med til at sætte i gang? Spørgsmålene var mange: Hvilken betydning 

havde (skulle det have) det jeg gjorde, og udfyldte jeg min plads? Opgavernes alvor gik langsomt mere og 

mere op for mig i halvfemserne. Mennesker kom jo i kirken for at få ”fyldt på”, nogen gange nærmest som 

et tavst skrig: ”Giv mig noget!” Jeg mærkede min del af ansvaret. Det føltes på en gang tungt og på samme 

tid spændende. Jeg vågnede langsomt op til den skræmmende oplevelse, at det ikke var ligegyldigt hvilke 

toner jeg spillede og hvilke tekster vi sang. Vi gjorde en forskel hvad enten vi ville det eller ej. Også ved de 

mange begravelser, hvor ikke to er éns. Jeg spurgte mig selv, om det jeg gjorde, gjorde jeg for min egen 

skyld eller for andres skyld? Jeg tror at det er umuligt at skille tingene ad. Men tankerne gjorde det ikke 

nemmere mht. til dette at vælge musik. 

 

På dette filosofiske plan var min bagage fra musikkonservatoriet utilstrækkelig. Nogle af spørgsmålene 

overvejede jeg allerede i de sidste år på konservatoriet, og luftede dem for min hovedfagslærer, som sagde. 

”Du er en musikalsk håndværker, og det eneste du skal koncentrere dig om er at spille så godt som muligt!” 

 

Den åd jeg IKKE! 

- 

Jeg begyndte at opsøge kontakt til andre komponister, kirkemusikere og salmedigtere i Norden. Det 

resulterede i et nu mangeårigt samarbejde med folk ”uden for huset”.  Det viste sig, at det ikke kun var mig 

der stillede disse spørgsmål og som synes at traditionen på flere områder spillede fallit i forhold til nutiden, 

med et forældet sprog, gråtoner, misforstået respekt for gamle autoriteter og ”den rigtige måde” at gøre 

tingene på. Det var en stor befrielse da jeg mødte andre, som havde tænkt og følt det samme. F.eks. mødte 

jeg Holger Lissner, Hans Anker Jørgensen, Willy Egmose, Svein Ellingsen, Lars Busk Sørensen, Carl Petter 

Opsahl, Per Harling, Egil Hovland, Sindre Eide og Eyvind Skeye. I min konservatorietids glasklokke af en 

håndværkeruddannelse, var formålet som sagt udelukkende at kunne spille så godt som muligt, og al 

respekt for det! Men spørgsmålet ”hvorfor?” – koblet med en konkret kirkelig sammenhæng- blev aldrig 

besvaret med andet end tavshed, eller: ”Det må du more dig med, når du er færdiguddannet”.  

 

Efter at jeg blev ansat i Hasseris, indrykkede jeg en annonce i Dansk Organist & Kantorsamfunds fagblad:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den fik jeg dels ros for, for min modighed, men mest skæld ud, især p.g.a. den sidste sætning, hvilket jeg i 

dag, i modenhedsalder ikke kan undre mig over. Den udstråler en arrogance som jeg endnu i dag kan 

krumme tæer over. Det var ikke min mening at være provokerende, men blot et naivt råb om hjælp. Hvis 

 



jeg skal forsvare min egen ”kluntethed” er det ud fra, at jeg gang på gang, blandt mine kolleger, blev mødt 

med en lukket dør, og nogle gange direkte med et overbærende grin overfor min ”dumhed” ved at blive 

ved og ved med at spørge: ”Hvorfor?”. At bringe begrebet ”mening” ind over, var tabubelagt. Senere skulle 

det vise sig at de ”lukkede døre” faktisk også selv tænkte, og tænkte dybt, over denne ”mening” – men det 

var dengang ikke noget man talte om. Senere er jeg flere gange blevet bedt om at holde foredrag om mine 

erfaringer. 

 

Men som sagt lykkedes det mig at finde ligesindede, ”på den gyngende bro”, som Grundtvig udtrykker det i 

”O kristelighed”.  Personligt søgte jeg nok efter nogle korrekte svar og enkle løsninger, dvs. en mere sikker 

grund. Men jeg fandt ud af, at dette var en utopi. Vi er nu engang hensat til at må leve på en gyngende bro -

- i konstant bevægelse.  

 

I mine mørke stunder fandt jeg trøst i Grundtvigs salme: ”Sov sødt, barnlille”. Men samtidig havde jeg 

oplevelsen af, at den ikke udtrykte det hele. Den mangler det kropslige, nøgne, udtryk for smerten, lidelsen 

og for den sags skyld den afklædte kærlighed, som jeg personligt bedre har kunnet finde i direkte form og 

udtryk i den rytmiske musik og i nyere tekster – og i ny billedkunst/skulptur/litteratur i øvrigt. 

 

Det vil altid være en smerte, en forulempelse, konstant at 

have trangen til finde nye udtryk, og jeg har ikke sjældent  

ønsket at være den trang foruden. Men jeg tror ikke at ret  

mange af os kan undsige sig den. Og i bund og grund, tror  

jeg, at denne trang, hvor irriterende den end kan være, er  

med til at holde os i live og hænge sammen. K. E. Løgstrup 

siger det tydeligt i sit kendte citat: "Vort liv er nu engang 

hen over hovedet på os skabt sådan, at det ikke kan leves 

på anden måde end ved at det ene menneske i vist eller 

begæret tillid udleverer sig og giver mere eller mindre af 

 sit liv i det andet menneskes hånd." (s. 27-28 i "Den etiske 

fordring") Tankerne resulterede bl.a . i vores første CD: 

At stille et spørgsmål. 
    Udgivet 1998. Af stadig nuværende ansatte i kirken står 

    Margrete Grarup yderst til venstre med hendes datter Clara 

    i armen, og Søren Ohlsen i midten, med overskæg. 

 

BEGREBET ”RYTMISK MUSIK” 

 

 

 

 

 
Artikel i Landsforeningen af menighedsrådenes blad, 2003 om os. Jeg aner ikke hvordan de havde fundet ud af det. 

 

Det er værd at opholde sig et øjeblik ved begrebet ”Rytmisk musik”. Vi anvender stort set alle begrebet, 

men hvad dækker det? Begrebet er med årene blevet så bredt, at det ikke længere rummer en fælles 

forståelse. Grænserne, i forhold til det vi kalder ”klassisk musik”, er blevet så udviskede, at begge 

betegnelser efterhånden ikke giver mening: Klassiske komponister inspireres af rytmisk musik (eks. Igor 

Stravinsky) og rytmiske komponister inspireres af de klassiske. (F.eks. Procol Harum og Savage Rose). Går vi 

tilbage til ca. 1925 var det nemmere: ” Hvis der var trommesæt på, så var det rytmisk musik!”, og hvis det 

var obo og strygere, så var det klassisk. Sådan er det ikke længere. Tag f.eks. den klassiske trio ”Trio 

Rococo”. Er det klassisk eller rytmisk når de spiller Beatles? Eller når Emerson Lake & Palmer spiller 

Mussorgskijs ”Pictures of an exhibition”, er det så klassisk eller rytmisk? Når vi synger nr. 1. i den danske 

salmebog ”Guds menighed syng for vor skaber i løn” på den gamle folkevisemelodi, - er den så klassisk eller 

 

 



rytmisk? Hvis man skal være tro overfor middelaldertraditionen med rammetromme, fløjteimprovisationer 

og fast puls, vil jeg umiddelbart kalde den rytmisk, selvom melodien er mange hundrede år gammel. Med 

andre ord er de fine ord, som pulsorienteret musik, elektronisk genererede klange, kropslig musik osv., 

faldet til jorden. Alle dele benyttes i dag indenfor såvel klassisk som rytmisk musik. Hvis man absolut vil 

skelne, er der naturligvis forskel på om det er Louis Armstrong der synger ”Jesu bleibet meine Freude eller 

om det er Luciano Pavarotti. Og der er også forskel i klang når Hasseris Kirkes Trio & Vokalgruppe fremfører 

”Hallelujakoret” fra Händels Messias eller Mozarts ”Ave Maria” i forhold til, hvis det var Budolfi Kirkes 

Cantori der gjorde det. Men er det ”rytmisk når Vi gør det, og klassisk når De gør det?  

 

Når jeg skriver denne svada er det ikke for at springe over hvor gærdet er lavest, men tværtimod som 

indspark til at finde et fælles sprog, så vi sammen bedre kan forstå hvad vi taler om. Der er helt klart tale 

om begrebsforvirring: Det klassiske kan spilles rytmisk, og det rytmiske klassisk. Meget af det klassiske er 

rytmisk, og meget af det rytmiske er klassisk. Man kan med ret tale om forskellige stilarter, men så bliver 

begreberne meget mere differentierede. Eksempelvis indenfor barok, er der stor forskel på tidlig barok, 

barok og højbarok (J.S.Bach). På samme måde er der i grundstenene stor forskel på latin, blues og country. 

Hver stilart har sine egne regler, - men kan sagtens blandes, hvilket nærmest er blevet et kendetegn for det 

20. og 21. århundredes musik. Så: begreberne klassisk og rytmisk har set deres velmagtsdage.  

 

Mine ”klassiske” lærere på konservatoriet underviste mig meget i, at spille musikken rytmisk. Og det var 

helt ok at improvisere i mange af stilarterne, hvilket faktisk var en tradition, - f.eks. indenfor renaissance, 

fransk barok og modernisme. Improvisation forbinder man ellers mest med rytmisk musik, men der er også 

en lang klassisk tradition for det. Grundteserne var: Hvad lyder bedst? Hvad gør musikken ved mig?, hvilken 

historie har du at fortælle?, Kom ud over kanten, Lyt med tilhørernes ører, -  og ikke mindst: ”Uanset hvad 

du gør, må det aldrig blive kedeligt!”.  

Hårde lektier, skal jeg hilse at sige; men hvor havde de ret.   

 

I forlængelse af dette, kommer her en konkret oplevelse: Dagen før min afsluttende eksamen på 

musikkonservatoriet, havde jeg været til samtale med menighedsrådet, og blev indstillet som nr. 1. Jeg var 

ansat på betingelse af, at jeg bestod diplomeksamenen dagen efter. Jeg spillede bl.a. J.S. Bachs passacaglia 

et fuga i Cmol. Den har en varighed på ca. 15 minutter, og er bygget op over et kort tema på otte takter 

med en varighed på ca. 18 sekunder. Temaet bliver gentaget – og gentaget. Efter mit spilleri kom censor ud 

og sagde: ”Det er s.. første gang jeg har hørt den lange Cmol filur uden at kede mig. Der gik lidt ”Walt 

Disney” i den af og til, men du skal have topkarakter!”. Og siden har jeg ikke sjældent fået den kommentar, 

at min musik af og til virker som film- eller teatermusik. Og det har jeg det faktisk fint med, - for min opgave 

er jo at nå længerede ud over det, som ord kan formå, og forsøge at give andre dimensioner, men tæt 

tilknyttet temaet. Og det er på linje med en teatermusiker, hvilket jeg også selv har prøvet at være. Vi skal 

ikke selv være i centrum, men belyse et andet centrum, - og gerne også komme med nogle synsvinkler, som 

ikke fremgår på scenen. Jeg tror, at det er sådan jeg oplever min rolle som kirkemusiker. 

 

Konklusion: Trods al min modstand mod at bruge begreberne rytmisk og klassisk, tror jeg at der er en 

forskel imellem det de fleste af os opfatter som enten rytmisk eller klassisk musik. Forskellen, tror jeg, 

ligger mest i form af klang og frigjorthed i forhold til et nodebillede. Men selve begreberne kan jeg ikke 

længere bruge til noget anvendeligt. Her er jeg i en samtale nødt til at bede om en henvisning til nogle 

konkrete musikeksempler. Det sker af og til at en præst, eller en i menighedsrådet, beder os i trioen og 

vokalgruppen om at lave noget klassisk musik. (Indskudt sætning: Alene anmodningen er jo et tegn på, at 

der opleves en forskel.) Vi gør det glad og gerne, men vedkommende er nødt til at forklare mig, hvad 

han/hun konkret tænker på, fordi billedet er så uklart. Samtidig må jeg forklare, at det ikke kommer til at 

lyde som radiokammerkoret eller koret ved morgenandagten fra Københavns domkirke, fordi vores klang 

er en anden.  Til oplysning består trioen og vokalgruppens medlemmer hovedsageligt af rytmisk uddannede 

sangere og musikere, men de har også klassisk erfaring. 

 



ÆNDRING AF MUSIKSTRUKTUREN, ÅR 2005 

De første 17 år var jeg alene på posten som organist, men fik dog efterhånden løs medhjælp indover til 

børnekoret og forskellige praktiske opgaver. Vi havde voksenkoret, bestående af engagerede 

amatørsangere. Vi havde en korskole og et børne-ungdomskor. Bandet bestod af løst indkaldte og skiftende 

musikere. Musiklivet voksede og voksede, og jeg indså, at hvis den positive udvikling skulle fortsætte, måtte 

vi lave om på strukturen, så vi bedre kunne lave et mere kontinuerligt og målrettet arbejde på hvert 

område. Dette kunne jeg ikke magte alene. Min stilling blev udregnet, og viste sig at være på 230%.  
 

Der skete også en initiativrig ekspansion i både menighedslivet og gudstjenestelivet. Musikopgaverne blev 

også derfor mere og mere differentierede. Til at begynde med havde vi f.eks. kun gudstjenester om 

søndagen, kl. 9.00 og 10.00 og så syv familiegudstjenester om året, søndage kl. 14.00. Hvis man ser i 

kirkebladet af i dag, kan man se at dette mønster unægtelig har ændret sig. I takt med at gudstjenesterne i 

stigende grad blev mere forskelligartede, og kirkelivets mangfoldighed også udvidede sig, krævede dette 

også mere og mere forskellige typer musik, - og intervallerne mellem deadlines blev kortere og kortere. 

Samtidig steg indbyggertallet i sognet fra ca. 7.500 i 1988 til i dag ca. 12.000 hvilket naturligvis resulterede i 

flere tjenester. Studenter-voksenkoret, de løse musikere og jeg kunne simpelthen ikke nå at følge med. 
 

Også koncertlivet ændrede sig. Da jeg kom, var der 3-4 såkaldte kirkemusikaftener om året. 

Menighedsrådet opprioriterede koncertområdet, og det udviklede sig til mellem 12 og 15 koncerter om 

året. I de seneste 25 år har vi sammenlagt afholdt ca. 350 koncerter. Man kan spørge om det er en kirkelig 

opgave at afholde koncerter? Ja, vil jeg sige, fordi de kan bidrage med andre dimensioner af både 

menneskeliv og kristendom end det, som en gudstjeneste kan rumme. Og via koncerterne fik/får kirken en 

endnu større berøringsflade. Jeg har altid betragtet koncerterne som ”gudstjenestens forlængede arm” og 

spiller helst på to heste: Det skal være god musik og det skal have relation til kirkens formål. En tredje hest 

er, at jeg ikke sjældent inviterer folk som kan inspirere vores konkrete musikliv ved gudstjenesterne. 
 

Efter denne indledning vil jeg her beskrive den nye musikstruktur, som vi indførte i anno 2005: 

1. To organister. 

Jeg fik en kollega: Marianne Haldrup, diplomorganist fra Det Jyske Musikkonservatorium, ansat i en 100 % 

stilling. Parentes: Vi havde overvejet dette med to organister i flere år, i det musikområdet blev mere og 

mere komplekst. Men jeg var tilbageholdende, idet jeg fra andre kirker havde hørt om 

samarbejdsproblemer i den forbindelse. Men her kan jeg i sandhed sige, med Johannes Møllehaves ord: 

Det var en skuffelse, som ikke gik i opfyldelse! 
 

2. Vokalgruppen: 

Og så ansatte vi fem uddannede sangere i stedet for de ni unge studerende i voksenkoret. De fleste i det 

tidligere voksenkor var heldigvis ved at være færdiguddannede som enten lærere eller pædagoger og skulle 

videre i deres liv, så tidspunktet til et skifte var heldigt. Den professionelle vokalgruppe kom til at bestå af: 

Karen Grarup, Margrete Grarup, Cathrine Benedikt Klange, Søren Ohlsen og Anne Marie Østergaard. 

Sidstnævnte måtte desværre stoppe for et par år siden, men vi har en ny i kikkerten. Det er ikke så let at 

finde en uddannet sanger, som både kan klare det solistiske OG det kor-samklangsmæssige. Alle de fire i 

vokalgruppen har i skiftende grad været tilknyttet Hasseris kirkes musikliv gennem de seneste 15-25 år.    
 

Jeg var noget nervøs da ”de fem” mødte op til den første prøve. Jeg kendte dem som sagt, - men flere af 

dem havde været ude af mit øjesyn i nogle år, og var blevet konservatorieuddannede sangere.  

Forhen var det jo mig, der ved en prøve med studenterkoret indledte med opvarmnings-intonations-og 

præcisions øvelser.  

Nu stod jeg med fem professionelle sangere, der vidste betydeligt mere end jeg om alt dette.   
 

Det blev en skuffelse, som endnu engang ikke gik i opfyldelse! 

Uden at overdrive, og med al respekt og glæde for det tidligere voksenkor, blev det et slaraffenland. Selvom 

de nu kun var 5 i forhold til 9 personer, kom der mindst 3 gange så meget lyd ud af deres munde. Og de 

kunne tolke og udtrykke en tekst uden at jeg behøvede at sige ret meget. Det var noget af en omvæltning. 



Og nu kan jeg, med kort varsel, sende en node eller en lydfil ud på mail, - og når vokalgruppen kommer til 

en tjeneste kan de musikken på forhånd og synger præcist og rent, uden alenlange prøver. Jeg behøver blot 

at tælle ind: ”3 og 4 og” og så mødes jeg straks med en himmelsk vellyd, eller for den sags skyld et helveds 

smerte, hvis det er det, som det går ud på. De løser med andre ord opgaver lynhurtigt til UG, og det var det 

vi havde brug for med det tempo kirkens aktiviteter efterhånden var kørt op i. 
 

Hver af sangerne har deres egen personlige klang, men de evner samtidig at rette sig ind i en fælles kor-

klang, når der er brug for det.  Og de giver mig stor inspiration: Dels kommer de selv med nye idéer og dels 

konstruktiv feedback og indspark til mine egne idéer. Forhen var jeg stort set alene om at give. Nu kan jeg 

øse af deres kæmperepertoire, viden og erfaring i et ”ping pong”.  
 

3. Trioen: 

På instrumentalfronten, ”bandet”, fastansatte vi to prof. musikere, også i 20 % stillinger som vokalgruppen: 

Jakob Mygind(saxofon) og Ole Bech (guitar) – og jeg er det tredje ben i trioen på diverse tangenter. Rent 

besætningsmæssigt blev det en indskrænkning, i det vi før havde løst ansatte musikere på både trommer, 

bas, percussion og trommesæt. Af økonomiske årsager var vi, som i koret, nødt til at skære ned på 

besætningen, fordi højtuddannede musikere naturligvis skal have mere i løn end amatører. Og den samlede 

løsning på musikstrukturen skulle være udgiftsneutral, hvilket den blev.  

Jeg måtte som sagt skære ned, og i den forbindelse stille det vanskelige spørgsmål: Hvad vil du helst ikke 

undvære? Jeg havde haft et utal af musikere inde over og måtte skære ind til benet, for der var kun råd til 

to. Det første jeg skar væk var trommesættet, fordi det har et meget højt lydniveau som ikke sjældent 

overdøvede teksterne. Dernæst skar jeg bassen væk, fordi dens lyd, i det store kirkerum, også ofte 

overdøvede det andet i musikken. Mht. percussion var jeg jo nu så heldig, at vokalgruppens medlemmer 

også magtede disse instrumenter, udover dette at kunne synge. Så tilbage stod helt klart: Ole Bech og 

Jakob Mygind. Dem ville jeg ikke undvære, så det var dem der blev ansat.  
 

Jeg var lidt bekymret for, om vores lydbillede nu blev for spinkelt i forhold til de større besætninger. 
 

Dette blev den tredje skuffelse, som ikke gik i opfyldelse! 
 

Jeg var heller ikke blind for, at der her var tale om to helt specielle talenter, rummende store horisonter 

både musikalsk og på anden vis.  

De hjælper både Marianne og jeg konstant med arrangement og udførelse af musikken, – både i den 

introverte og outroverte ende, for at opnå det bedst passende lydbillede i forhold til det vi skal udtrykke.  

I øvrigt har jeg aldrig oplevet dem gå af vejen for noget. De springer gladeligt ud i alt, om vi så laver 

gregorianik, Bach, klassik, musik fra romantikken, ”rytmisk musik” – eller noget helt andet ”out of way”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 
 

Marianne Haldrup,Ole Bech, Jakob Mygind,Margrete Grarup,Cathrine Benedikt Klange(&Conrad) Karen Grarup, Søren Ohlsen & jeg. 

 

 
 



Som man kan læse mellem linjerne, er jeg meget glad for den nye løsning vi fandt, og fornemmer at mange 

i Hasseris Sogn også er det. Ved indførelsen af den nye struktur blev der f.eks. også åbnet op for, at man 

ved kirkelige handlinger kunne ønske ”anden musik end orgel”, dvs. f.eks. med instrumental-trioen og en 

sanger, indenfor stort set alle stilarter, - i hvert fald er der ikke et ønske som vi indtil nu ikke har kunnet 

imødegå, - både hvad angår ”rytmisk” og ”klassisk”. Sidste år havde vi ca. 50 soloønsker og vi er både glade 

og lidt stolte over at vi har kunnet klare opgaverne.  

 

En forudsætning er dygtige folk, et kreativt rum, højt til loftet, samarbejde og tilgivelse når det fejler.  

 

Overordnet: 

- ser musikstrukturen ved Hasseris Kirke således ud, måske nærmest opbygget som en sportsklub med 

samarbejde på kryds og tværs: 

 

Spirekor (v. Marianne Haldrup, ca. 15 medlemmer i alderen 8-11 år) 

Børnekor (v. Karen Grarup og Marianne Haldrup, ca. 25 medlemmer i alderen 11-13 år) 

Ungdomskor (v. Marianne & en tilknyttet sangpædagog, Elisabeth Brink. Ca. 32 medl. , 14 år og opefter.) 

Trio & vokalgruppe (v. undertegnede ) 

 

Desuden tilbyder kirken babysalmesang og legestuesalmesang v. musikpædagog Lene Forup. Og for folk i 

senioralderen: ”Kom og syng med” v. musikpædagog, fhv. seminarielektor Karen Krarup.  Oprindelig (fra ca. 

1994) havde vi også et gospelkor ”Hasseris Gospelkor”. Det eksisterer stadig i bedste velgående, men er 

”udliciteret” og ledes i dag af Heidi Kynde.  

 

 

Nedenfor er et udpluk af den samlede besætning en eftermiddag i marts 2013.  

Når vi er der alle sammen, er vi ca. 80 personer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AFSLUTNING 

I bund og grund drejer kirkemusik, som al anden musik, sig om at fortælle en historie. Der er ingen forskel 

på om musikken spilles i kirken eller på kroen. Ethvert forsøg på at ville begrænse et sådant møde i form af 

begrænsning eller systematisering af stilarter eller udtryksformer, vil før eller siden altid komme til kort.  
 

Sammenholdt med kirken, sagde teolog P.G. Lindhardt engang: ”Der er så mange forskellige teologiske 

retninger fordi der er så mange forskellige mennesker”. Og salmedigteren Lars Busk Sørensen skrev til mig: 

”Kirkemusikken og salmerne er bundet op som en vogn bag en hest. Det skal ikke tolkes som et åg, men 

nærmere som en guitarstreng, som først kan klinge, når den spændes op.” På den måde kan man sige at 

der er en ramme for hvad kirkens musik skal, og det er der.  Måske kan det kortest beskrives med de ord 

J.S.Bach skrev under sine værker: ”Soli Deo Gloria” (Alene Guds er æren).  
 

Da jeg blev ansat i Hasseris Kirke var der ikke meget andet på mit kontor end et vakkelvorent skrivebord, 

noget nodepapir, en blyant og et viskelæder. Ganske nyttige redskaber, ikke mindst det sidste.  Men til 

venstre for orglets spillebord havde min forgænger, organist Hagbart Hou, ophængt en lap papir. Den 

havde hængt der i mange år, kunne jeg se, for den var ganske gulnet, og havde sikkert hængt der lige siden 

han tiltrådte i embedet kort efter kirkens indvielse i 1956. På sedlen havde han skrevet, med sin sirlige 

håndskrift: 
 

Sjæl, kom i hu, at Guds pris du forkynder (Salmebogen nr. 3 vers 2, linje 1) 
 

Sedlen på orglet, og meget andet, gjorde det hurtigt tydeligt for mig, at jeg trådte ind i et hus, en tradition, 

hvor man tog sit embede, kirkens funktion og opgaver ret alvorligt.  
 

Kort efter mødte jeg tidl. menighedsrådsformand Henning Nørgaard Jensen, som bød mig hjertelig 

velkommen. Jeg kunne se, at han var gammel i gårde og spurgte ind til kirkens historie, og han svarede: (her 

citeret efter hukommelsen) ”Det begyndte faktisk allerede omkring år 1936. Der var nogle kvinder i Kærby, 

som samledes i en bønnegruppe. De kunne se, at hasserisområdet var i stadig udvikling og mente at der 

burde være en kirke deroppe til alle de nye indflyttere. Krigen kom jo så i vejen, så derfor blev den først til 

noget i 1956. Men Hasseris Kirke er fra begyndelsen blevet båret frem i bøn”. 
 

Hasseris Kirkes personale samles stadig en gang om ugen med læsning, salme og bøn. 
 

Lad mig afslutte med nogle eftertanker. Jeg har ændret mit udtryk. Nogen gange kunne jeg godt ønske mig 

tilbage til min ungdoms kådhed, - hvor jeg gjorde noget uden helt at vide hvad jeg gjorde. Den undskyldning 

bliver vanskeligere at forsvare efter 25 år i faget. Usikkerheden lever stadig i mig, men jeg kan mærke en 

forskel imellem hvordan jeg dengang oplevede og udtrykte mig, og hvordan jeg gør det i dag, f.eks. mht. 

udtryk som glæde, smerte, fravær og nærvær. Grundlæggende mht. kirkemusik, og al anden musik, vender 

jeg ofte tilbage til Peter Bastians spørgsmål: ”Hvad gør musikken ved mig?”.  Og dernæst en af Grundvigs 

tanker: ”Mennesket er et guddommeligt og ufærdigt eksperiment, mellem Ånd og støv”. Det er umuligt for 

mig at slutte denne fortælling af med en ”åbenbaring”, men jeg tror det drejer sig om nysgerrighed, 

åbenhed, dialog, samarbejde, et møde, – og fælles sang i videste forstand. Jeg vil slutte her med Margareta 

Melins symmetriske digt: 

 

Elske er 
at bygge bro 

mellem jeg og du 
*  *  * 

Al min glæde 
er at mødes 

at slå bro 
dele liv 

 


