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Koncert i Hammer Kirke 
Søndag den 2. marts kl. 16.00 
 

R ö n n e r d a h l     K v a r t e t t e n 
… blev dannet på baggrund af medlemmernes store interesse for det kammermusikalske udtryk. 
 

Vi er alle uddannede og arbejder dagligt indenfor mu-
sik- og teaterlivet. Vores repertoire er fundet ud fra vo-
res musikalske referencer og sammensat til et varieret 
nordisk koncertprogram – med klassiske toner, viser, 
ballader, nordiske koraler og åndelige sange – ind imel-
lem krydret med et stænk jazz. Fællesnævneren for al 
vores musik er det lyriske og velklingende, og vi arbej-
der helst akustisk. 
MEDVIRKENDE: 
 

Eva Brow Simonsen 
Vokal 
Teateruddannet i Danmark og USA. Teaterlære /-
instruktør bl.a. i højskoleregi. Synger klassisk, jazz 
og etnisk musik. Sanger i vokalensemblet Simili. 
 

Birte Flethøj Ege 
Altsax, vokal 
Uddannet på Musikvidenskabeligt Institut, Århus 
Universitet. Musiklærer på gymnasium – kapelme-
ster- og instruktørvirksomhed. 
 

Patric Rebbelstam 
Guitar, vokal 
Uddannet ved Musikhögskolan i Falun, Sverige. 
Afgangseksamen fra Det Jyske Musikkonservato-

rium. Studier ved Musikakademiet i Prag samt diverse 
mesterkurser. Underviser og laver klassiske – og mere 
viseprægede koncerter. 
 

Steen Jørgensen 
Orgel, keyboard, vokal, klarinet 
Uddannet cand.phil i musik samt organist fra Det Jyske 
Musikkonservatorium. Organist ved Them kirke, Silke-
borg, korleder, visesanger(Evert Taube) 
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BESØGSTJENESTEN 

I 
HORSENS & HAMMER SOGNE 

Hvem? 
Besøgsvenner i sognene 

Sognemedhjælperen 
Menighedsrådene 

Hvad? 
Tilbud om en at snakke med, 

drikke kaffe med, 
læse sammen med, 

spille eller gå en tur med. 
Hvis du ønsker en besøgsven 

så kontakt 
Sognemedhjælper Inga Nielsen, 
Horsens Sognegård, 98 25 51 30! 

 

HUSBESØG 
 

Det hører med til præstens arbejde 
at stå til rådighed for husbesøg. 
Så lad bare præsten få et praj, 

hvor og når der er behov. 
Det er jo ikke altid så let at vide. 

 

SAMTALE 
 

Enhver har mulighed for og lov til 
at opsøge præsten for en samtale 

når som helst og tillige 
nærmest om hvad som helst. 
Her føres ingen journaler, 
og det koster ikke noget. 

Præsten har tavshedspligt. 
Præsten får sin løn for det! 

 

ALTERGANG 
 

Der er noget, der hedder 
hjemmealtergang for enhver, 

som ikke lige kan komme 
til gudstjeneste i kirken. 

Det er præsten også ansat til! 
 

Brug din præst, 
når du har brug for det! 

 

 
 

Pianisten på piano, Karen kan klaverets klang! 
Tryller tusind toners triller, orgelspillets overgang. 
Menighedens medarbejder møder melodien med 
Milde moder med musikken, medarbejdermenighed. 
Tak til tonekunstens træner, korets kære kommandør, 
Når nu noderne noteres, tolkes taktslag tonefast. 
Rokker rytmen, rækker rytmen, synger sangen sangen selv, 
Kender Karen kunstens kunnen, kommer klangen klokkeklart! 
Orgelhænder overrender, træffer tiden til tangent, 
Fikse fødder finder følge, danselette dansetrin! 
Over organistens orgel øves øde øvelser. 
Ene er en ensom ener med musikkens mesterværk. 
Dagens drømme drager, driver, spiller spillet sprudlende. 
Stemning skaber sindets susen, virker, vækker væld ved væld. 
Fantasien finder føde. Form får farve, farverigt. 
Hele herligheden holder hjertet hævet himmelhøjt. 
Karen kender kærligheden med musikkens mulighed. 
Her har håbets hilsen hjemme, evighedens englelyd! 
Tak til tidens tiårs tjener, tone-kone, trofast, tro! 
Karen kender kære klange, hendes hænder hjerte har! 
Fingersnilde fingerspidser følger følsomt føringen. 
Længe leger lyse lyde, kære Karens kor-koncert! 
 

Med disse bogstavrim skal der lyde en stor 
TAK til Karen for ti år på orgelbænken, 
ved klaveret, med koret, altid hjertevarmt 
og nærværende, medlevende og vedkommen-
de, imødekommende og lyttende, kvalificeret 
og engageret, inspirerende og trofast! Tak og 
Guds fred! 

Carl H-J 
 

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk

http://www.hammer-sogn.dk/
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NYT 
fra Menighedsrådet 
 

Årsberetning 
for Hammer sogn 

2007 
 

Endnu 12 måneder er gået – et nyt kirkeår er allerede over to måneder 
gammelt. Jeg vil her i min beretning forsøge at belyse en del af det der er 
forgået i sognet det sidste år, samt komme ind på menighedsrådets arbejde 
og visioner for fremtiden.  
 

Traditionen tro bød vi det nye kirkeår velkommen med adventsfest i Sogne-
gården, hvor Hammer koret medvirkede og med julekoncert i kirken denne 
gang med Hjallerup sangkor, begge aftener med stor opbakning. 
 

Sidste år viste vinteren sig fra den barske side, midt i uge 8 måtte vi flytte en 
bisættelse og aflyse søndagens gudstjeneste, fordi vejen ind til kirken var 
lukket af sne – det er meget længe siden, det sidst er sket. 
 

Hen over foråret forsatte aktiviteterne i sognegården med FDF møder – 
Aktiv hygge – konfirmand/mini konfirmand – kunstudstilling – møder med 
mere. Alt sammen er medvirkende til at gøre huset ”levende” og til et godt 
sted at være. 
 

Samarbejdet med borgerforeningen om Hammer Nyt og sogneaftener har, 
som det plejer, været godt. Der har i årets løb været flere godt besøgte ar-
rangementer både i sognegården og ”ude af huset”. 
 

Af planlagte nyanlæg er p-pladsen ved kirken afsluttet, dog skal der et lag 
grus mere på til foråret. Det omkringliggende område tilhører Hammergård 
– om det tilplantes med nye træer vides i skrivende stund ikke. 
 

Lydanlægget i kirken er etableret, og efter lidt startvanskeligheder har vi nu 
et velfungerende anlæg, som alle kirkegængere har glæde af. 
 

Det nye år byder også på nogle opgaver lidt ud over det mere almindelige 
menighedsråds arbejde. 

Fra årets start er vi, sammen med Horsens 
menighedsråd, i gang med at finde sogne-
nes nye organist, idet organist Karen Steen-
gaard har ønsket at fratræde til februar. Jeg 
håber at kunne præsentere vores ny medar-
bejder i næste udgave af kirkebladet. 
2008 er også valgår. Der er valg til menig-
hedsrådet den 11. november, men allerede 
nu opfordres du til at overveje, om det er 
noget for dig. Vi holder menighedsrådsmø-

der kl. 19.15 den 1. mandag i måneden. Møderne er altid åbne, og alle er 
meget velkomne til at kikke ind. 
Straks efter sommerferien vil der blive afholdt informationsmøde om valget. 
 

Med disse ord vil jeg ønske alle et godt nytår.  
Jens Christensen  

ADRESSER 
Sognepræst: Carl Hertz-Jensen, 
Øster Hassingvej 18, Langholt, tlf. 9825 
6416, fax. 9825 6424. e-mail: chj@km.dk - 
Træffetid: ma., on. & to. 11.30-12.30 + 
ma., ti. to. 18.00-19.00, samt efter aftale. 
Træffetid i Hammer Sognegård: ti. 9.30-
11, on. 16.30-17.30; Tlf. 9828 6402. 
 

Graver: Ulla Blok Nielsen tlf. 
Kirken: 9828 6553; mobil: 2460 1954  
e-mail: kirken@hammer-sogn.dk  
 

Graverafløser: Anette Nielsen 
 

Kirkesanger/Sognemedhjælper: 
Inga Nielsen, Hobrovej 98F, 9530 
Støvring; tlf 2241 6919, samt i Horsens 
Sognegård, 9825 5130;  
e-mail: smh.horsens-hammer@mail.dk
 

Organist: vakant 
 

Kirketjener Ole Peter Jakobsen,  
Hammer Sognegård, tlf. 9828 6402. (Privat: 
Tranevej 1, Grindsted, tlf. 9828 6878) 
Hammer Kirke, Hammer Kirkevej, 
Kontor ved kirken - tlf. 9828 6553  
+ e-mail: kirken@hammer-sogn.dk  
   

Hammer Sognegård, Uggerhalnevej 
23-25, Grindsted, tlf. 9828 6402; fax 9828 
6492 + sognegaarden@hammer-sogn.dk  
 

Præsteafløsere:  
Ole Pihl, Halsvej 272 B, V.Hassing, tlf. 
98256028; op@vesterhassingkirke.dk
Lisbeth S. Michelsen, Vodskov Kirkevej 
60, tlf. 9829 3056; lhsm@km.dk
Erik Boye, Lavendelparken 56, 9310 Vod-
skov, tlf. 9829 3604; erikboye@mail.dk
 

MENIGHEDSRÅDET: 8384@sogn.dk
Formand Jens Christensen, Ring-
drosselvej 4 - tlf. 9828 6344/3028 6344 
Næstformand/kontaktperson Helle 
Bergen Nielsen, Ørum Mosevej 19, pr. 
Hjallerup - tlf. 9828 6009 
Kirkeværge Magda Bang Larsen, Skov-
skellet 4, Uggerhalne - tlf. 9828 6305. 
Sekretær Anne Heilesen, Tranevej 22, 
Grindsted – tlf. 9828 6295; 
Kasserer Maria Jakobsen, Tranevej 1 – 
tlf. 9828 6878; 
Erik Sørensen, Skovskellet 11, Uggerhalne 
– tlf. 9828 6235. 
Lilly Skindbjerg, Uggerhalnevej 16 – tlf. 
98286261. 
 

BLADUDVALG 
Erik Sørensen, Maria Jakobsen, Regnar 
Kjærgård og Carl Hertz-Jensen (ansv.) 
Stof til bladet afleveres i sognegården se-
nest d. 18. december 2007. 
 

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk

mailto:chj@km.dk
mailto:kirken@hammer-sogn.dk
mailto:smh.horsens-hammer@mail.dk
mailto:kirken@hammer-sogn.dk
mailto:sognegaarden@hammer-sogn.dk
mailto:op@vesterhassingkirke.dk
mailto:lhsm@km.dk
mailto:erikboye@mail.dk
mailto:8384@sogn.dk
http://www.hammer-sogn.dk/
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GUDSTJENESTER 
“De holdt fast ved apostlenes lære og 
fællesskabet, ved brødets brydelse og 
ved bønnerne.”        (Ap. Gern. 2, 42) 
 

 

FEBRUAR 
3. feb. kl. 10.30 Fastelavn (172) * 
10. feb. kl. 9.00 1. s. i Fasten (604) 
17. feb. kl. 10.30 2. s. i Fasten (652) 
24. feb. kl. 9.00 3. s. i Fasten (155) 
v/ Ole Pihl 
 

MARTS 
2. mar. kl. 16.00 Koncert * 
9. mar. kl. 10.30 Mariæ Bebud. (73) 
16. mar. kl. 14.00 Palmesøndag (192) 
Familiegudstj.* 
20. mar. kl. 10.30 Skærtorsdag (457) 
v/ Erik Boye 
21. mar. kl. 14.00 Langfredag (197) 
23. mar. kl. 10.30 Påskedag (400) 
24. mar. kl. 9.00 2. påskedag (222) 
v/ Ole Pihl – i Sognegården 
30. mar. kl. 19.00 1. s. e. Påske (249) 
v/ Lisbeth S. Michelsen 
 

APRIL 
6. apr. kl. 9.00 2. s. e. påske (667) 
v/ Lisbeth S. Michelsen 
13. apr. kl. 10.30 3. s. e. påske (484) 
18. apr. kl. 19.00 Bededag (404) 
i Sognegården 
20. apr. kl. 10.30 4. s. e. påske (289) 
27. apr. kl. 9.00 5. s. e. påske (312) 
 

MAJ 
1. maj – Ingen gudstjeneste * 
4. maj kl. 10.00 6. s. e. påske (478) 
Konfirmation * 
11. maj kl. 9.00 Pinsedag (291) 
12. maj kl. 11.00 2. pinsedag (290) 
i Hammer Bakker * 
18. maj kl. 10.30 Trinitatis (403) 
25. maj kl. 19.00 1. s. e. trin. (725) 
 
 

* Se nærmere omtale. 
 

Tallene i ( ) foreslår dagens salme. 
Hvor intet andet er anført er gudstjenesten 
ved pastor Carl Hertz-Jensen 
 

Kirkebil: Østergårds Biler 
kører fra Liselund ½ timer før gudstj. 
i kirken gennem Uggerhalne og 15 
min. før fra sognegården. Tlf. 9828 
2000. 
Bil kvit og frit - til og fra kirke!

Særlige gudstjenester 
 

FASTELAVN 
I år er det allerede den 3. februar – i Hammer 
kirke kl. 10.30. Minikonfirmander pynter kirken 
med fastelavnsris. Vi begynder at se frem mod 
påske. Det er for store og små! 
 

KIRKEKONCERT 
Der er ingen gudstjeneste søndag den 2. marts. I stedet er der hus-
standsindsamling til Folkekirkens Nødhjælp (se anden omtale) og om 
eftermiddagen kl. 16.00 koncert i kirke (se omtale på forsiden s. 11). 
 

PALMESØNDAG 
Det er den 16. marts – kl. 14.00 i Hammer Kirke. Vi slutter forløbet 
med minikonfirmander af med fælles deltagelse i gudstjenesten og ef-
terfølgende kirkekaffe i Sognegården. Særligt velkommen til alle Mini-
konfirmandfamilier! 
 

KONFIRMATION 
Første søndag i maj er der konfirmation i 
Hammer Kirke. Holdet er ikke så stort denne 
gang, i alt 11 konfirmander er tilmeldt på nu-
værende tidspunkt. Vær med til på forskellig 
vis at fejre dagen og ønske til lykke. Det er en stor dag, måske den 
første rigtig store mærkedag, som kan huskes resten af livet! 
 

KIRKESKOLE med Højskolesangbogen 
Højskolesangbogen har sin egen hjemmeside: www.hojskolesangbogen.dk.  
Her kan du finde tekster og lytte til melodier, og måske selv prøve at synge 
med. Det kunne være som en forberedelse til SYNG-SAMMEN-
AFTENER i Kirkeskolen. – Kom så, mød op og vær med: 
 

Torsdag den 27. marts kl. 19.30 
i Hammer Sognegård 
Vi fortsætter i afsnit FRIHED OG FÆLLESSKAB og når måske til noget 
af afsnit KÆRLIGHED nr. 421-456. Der er mulighed for at vælge selv – og 
synge! 
 

Torsdag den 24. april kl. 19.30 
i Horsens Sognegård 
Vi forsætter, hvor vi slap om KÆRLIGHED frem til nr. 456. Måske kan 
der blive tid til nogle danske sange i afsnit DANMARK nr. 347-386.  
 

Torsdag den 29. maj kl. 19.30 
i Hammer Sognegård 
Netop på dette tidspunkt vil det være på sin plads at kæde danske sange 
sammen med årstidens sange fra PINSE til HØJSOMMER, nr. 300-330. 
Der er nyt at lære og gammelt at genkende! 
Vi synger og hører lidt om sangenes tilblivelse og forfatterne og komponi-
sterne. Kom og syng med i nyt og gammelt! 
 

Velkommen til at være med!    Carl H-J 

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk

http://www.hojskolesangbogen.dk/
http://www.hammer-sogn.dk/
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GUDSTJENESTER på Liselund 
Plejehjemmet Liselund med hele pensionistbyen udenom indbyder til 2 må-
nedlige gudstjenester efter følgende plan: 
Torsdag d. 7. februar kl. 14.30 ved Erik Boye med nadver 
Torsdag d. 21. februar kl. 14.30 ved Lisbeth S. Michelsen med kirkekaffe 
Torsdag d. 6. marts kl. 14.30 ved Lisbeth S. Michelsen med nadver 
Torsdag d. 3. april kl. 14.30 ved Lisbeth S. Michelsen med nadver 
Torsdag d. 17. april kl. 14.30 ved Carl Hertz-Jensen med kirkekaffe 
Torsdag d. 15. maj kl. 14.30 ved Lisbeth S. Michelsen med kirkekaffe 
VELKOMMEN! 
 

FÆLLESSPISNING 
Årets første fællesspisning er fredag den 8. februar kl. 18.30. 
Den næste vil følge fredag den 14. marts kl. 18.30 og endelig igen 
fredag den 25. april kl. 18.30. 
Prisen er nu sat til 35. – kr. for en god middag i et godt selskab i gode 
omgivelser. Kig indenfor til en hyggelig aften! 
Tilmelding til Anne, tlf. 98286295 eller Ole Peter, tlf. 98286878 senest 
onsdagen forud. 

Hammerkunst 2008 
 

Kunstudvalget er begyndt at se frem 
mod dette års udstilling i Hammer 
Sognegård til foråret. Traditionen 
tro er det tanken at åbne årets udstil-
ling på Kristi Himmelfartsdag. Det 
er i år torsdag den 1. maj efter pla-
nen kl. 14.00. Udstillingen vil heref-
ter være tilgængelig i åbningstiderne 
og efter aftale i de følgende 10 dage 
frem til 2. pinsedag den 12. maj. 
Udstillere efterlyses                                           fra udstilling i 2007 

e sig med 

r kan melde sig til Kunstud-

 og mangfoldig udstilling i de vante gode omgivelser 

Magda Bang Larsen, Skovskellet 4, Uggerhalne – tlf. 98286305 

261 

56416 

Vi har tænkt i år at opfordre alle til, hvis man nu har lyst, at meld
de kunstværker, som man nu ligger inde med eller har hængende hos sig 
selv. Det kan være egne værker såvel som indkøbte eller forærede værker, 
som fortjener at blive set af andre. Det kan være billeder, malerier, fotos, sy-
ede eller vævede stykker, keramik, sten og glas og meget andet, som kan gå 
under betegnelsen kunst eller kunsthåndværk.  
Interesserede udstillere med få eller flere værke
valget i løbet af februar måned, gerne med præcis angivelse af hvad og hvor 
meget, så det bliver muligt at tage videst muligt hensyn til alle. Interesserede 
udstillere vil herefter få direkte besked fra kunstudvalget om aflevering, op-
stilling og nedtagning.  
Vi ser frem til en broget
i Hammer Sognegård.  – VELKOMMEN til at være med! 
Kunstudvalget: 

Maria Jakobsen, Tranevej 1, Gridnsted – tlf. 98282678 
Lilly Skindbjerg, Uggerhalnevej 16, Grindsted – tlf. 98286
Regnar Kjærgård, Tranevej 66, Grindsted – tlf. 98286290 
Carl Hertz-Jensen, Øster Hassingvej 18, Langholt – tlf. 982

AKTIVITETER
Hammeraftener * 
Torsdag d. 14. februar kl. 19.30 * 
Onsdag d. 12. marts kl. 18.30 * 
Mandag d. 21. april kl. 19.30 * 
Torsdag d. 15. maj kl. 18.30 * 
 

Konfirmandarbejde 
Lørdag den 9. februar UDFLUGT 
Tirsdag d. 22. og d. 29. april PRØVE-
DAG i kirken 
 

Musikalsk Legestue kl. 9.00 
28/2; 27/3; 24/4; 29/5; 26/6 
 

Kirkeskole kl. 19.30  27/3; 24/4; 29/5 * 
 

Y’s Men’s Club (Mandage 19.30) 
normalt 2. + 4. mandag 
 

Aktiv Hygge (Onsdage 13.30)  
Alle onsdage bortset fra skoleferier. 
 

Hammerkoret (Tirsdage 19.30)  
 

Fællesspisning  8/2; 14/3; 25/4 * 
 

MENIGHEDSRÅDSMØDER 
Mandage kl.19.15: 4/2; 3/3; 7/4; 5/5. - 
Dagsorden og referat ses i sognegården. 
Spørgsmål evt. til formanden. Åbne møder! 
 

KIRKELIG VEJVISER 
Fødsel: Inden 14 dage efter fødsel anmel-
des denne til sognepræsten med evt. erklæ-
ring. Blanket kan hentes på præstens sekre-
tærkontor og på hjemmesiden: 
www.personregistrering.dk  
Navngivelse: Senest 6 måneder efter 
fødsel foretages anmeldelse af navn til sog-
nepræsten. Blanket fås på præstens kontor 
og på: www.personregistrering.dk  
Dåb: Der træffes aftale med den præst, der 
skal foretage dåben.. Attester forevises. 
Navn og adresse på 2-5 faddere oplyses. 
Navneændring: Anmodning afleveres på 
bopælssognets kirkekontor, som foretager 
navnerettelse efter indgået betaling 430. – 
kr. Regler og blanketter findes på: 
www.personregistrering.dk samt i øvrigt på 
præstens sekretærkontor. 
Bryllup: Tid og sted aftales med præsten 
til at foretage vielsen. Prøvelsesattest skaf-
fes på borgmesterkontor i bopælskommune 
og afleveres ved nærmere aftale med præ-
sten. 
Dødsfald: Inden 2 hverdage efter døds-
fald foretages anmeldelse til sogne-præsten. 
Attester for afdøde forevises. Dødsanmel-
delse udfyldes eller afleveres. 
Begravelse: Nærmere om tid og sted for 
begravelse/bisættelse aftales med præsten 
til at foretage handlingen. 

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk

http://www.personregistrering.dk/
http://www.personregistrering.dk/
http://www.personregistrering.dk/
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VODSKOV 
 

GENBRUG 
Granlunden 1, Vodskov 

Åben: kl. 13-17 
mandag - fredag  

 

Kom og gør en god handel! 
Og støt en god sag! 

 

NU også 
Lørdagsåbent kl. 10-13 
den første lørdag i hver måned 
med loppemarked udendørs. 

 

STØT fx: 
 

Gadebørnsprojekter i Brasilien og 
Sct. Petersborg, Handicapcenter i 
Rumænien, Bæredygtigt landbrug i 

Sierra Leone, Cafe Parasollen i Aal-
borg, KFUM’s Soldaterhjem i Hvorup 

mm. TAK for hjælpen! 
 

Drives af 
Hammer Y’s Men’s Club 

 

 

Kirkens 
Korshær 

Kirkens Korshær Genbrug, 
Vodskovvej 57, 9310 Vodskov 
 

Der kan virkelig gø
butikken. Hver en krone
går til Kirkens Korshær i Aalborg:
Varmestue – Skurby
– Natvarmestue & Herberg. 
Vi tager gerne imod ting og sager ved 
henvendelse i butikken eller på tlf. 98 
29 23 33. I åbningstiden kan evt. afta-
les om at hente møbler.  
Åben Mandag-Torsdag kl. 13-17 

 

Genbrug 
VODSKOV 

 

res en god handel i 
 i overskud 

 
en – Gårdprojekt 

 

AALBORG FOLKEKIRKELIGE TV 
PÅ TV-DANMARK 

 

HVER LØRDAG & SØNDAG 
KL. 11.30-12.00 

 

”RUNDT OM FOLKEKIRKEN” 

Kirkekassen 
2007 
 

Her på årets første hverdag i 2008 
er det svært at sige, hvordan års-
regnskabet for 2007 præcist kom-
mer til at se ud, det endelige resul-
tat kender vi først om en måned, 
når de sidste indtægter og udgifter 
er blevet registreret. Menighedsrå-
det havde budgetteret med et over-
skud på kr. 4.000. Her pr. 31.12 
var der et overskud på godt 18.000 kr., så selvom der mangler nogle 
poster, ser økonomien ud til at hænge sammen. 
Jeg synes, vi skal være tilfredse med det resultat, når vi tænker på, hvad 
der er sket i årets løb. De største tiltag er sket i og omkring Hammer 
Kirke. Mange af jer har sikker benyttet p-pladsen ved kirken juleaften 
og opdaget at den er blevet væsentligt større og med nye lamper - et 
projekt som har været i gang her i efteråret. I opdagede sikkert også, at 
lydforholdene i kirken var blevet bedre, nu er det endda blevet muligt 
at høre kirkeklokken inde i selve kirkerummet pga. højttaleranlægget 
som blev installeret i foråret 2007. Disse to ting har kostet kr. 213.000 
og udgør ca. en tredjedel af budgettet, når lønudgifterne er trukket fra. 
Kirken er som bekendt en virksomhed, hvor lønudgiften er den væ-
sentligste post i regnskabet i runde tal 1,1 million ud af et budget på 
1,7 million. 

Hvordan det færdige regn-
skab kommer til at se ud, 
ved vi, når det skal godken-
des på menighedsrådsmødet 
den 3. marts: Det er et of-
fentligt møde i sognegården 
kl. 19,15, hvor I er velkomne 
til at møde op og høre resul-
tatet og også, hvad menig-
hedsrådet har af planer for 
fremtiden. Skulle der være 

nogen af jer, der har lyst til at være med til at bestemme, hvordan kir-
kens midler skal forvaltes i fremtiden, er muligheden for det nært fore-
stående. I november 2008 er der valg til menighedsrådet, og her er det 
bare med at møde op, hvis du har lyst til at yde en indsat i menigheds-
rådet og gøre din stemme gældende. Det er en spændende og udfor-
drende opgave specielt i de kommende år, hvor der vil ske meget me-
get inden for kirken med hensyn til struktur og økonomi – så kom og 
vær med!  
Der vil komme mere om menighedsrådsvalget i de kommende udga-
ver af Hammer Nyt. 
 

Maria Jakobsen 
kasserer 

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk
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om torsdagen, starte  3. 
 

Børnehaveklasse -    1
5. klasse - ?     1
 

Den ældste klasse ag mulighed for 
at blive i Sognegården til lidt uformel hygge/kaffe-
drikning til klokken 
 

Godt nytår ønskes alle af lederne i Hammer kreds. 

Ledere: 

 fra HAMMER F 
fslutning ved 

banko og jule-
n var der dog 

mange år, Git-
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dannelse som 
 tid, og samti-
lborg. Ledere 
kommer til at 
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r FDF, hvor der blev H mme spi
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heldige så vi får en "gammel ken
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 god tid sammen i FDF. 
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4. klasse:        
            

 har hver torsd

20.30. 

 

Medlemmer: 
Puslinge  Maiken H
(Børnehaveklassen)  
Tumlinge  
(1. og 2. klasse) 
Pilte (3. og 4. klasse) 

 
 
Steffie Daarba

ald:        2299 8427 

k:    2550 7055

Væbnere  To
(5. og 6. klasse) 
Seniorvæbnere  
(7. og 8. klassetrin) 
Seniorer (9. klasse mv.) 

 

Anders Bang-

 

bias Fibiger
A

Mark Winther 

:      3064 1444
ndersen: 

   5184 5011
Hansen: 
        6060 9310

 

 Pal

Kredsleder
Kirstine Sch

:  
mi

lisdam 17, 
dt Christensen 
9430 Vadum 

2972 9819

STATISTIK 2007
Fødte  03 04 05 06 07 
Hammer 22 13 18 26 15 
Horsens 18 10 19 10 7 

06 07 
8 35 34 
4 9 11 

04 05 06 07 
3 11 15 10 

16 17 17 17 

4 05 06 07 
1 22 13+4 18+3 

 

Navnerettelser 06 07
Hammer 32 28
Horsens 23 19
 
Ind/ud-meldte 03 04
Ind Hammer 0 2
Ud Hammer 1 0
Ind Horsens 0 0
Ud Horsens 2 0
 

Altergang 03
Hammer 1125

ens 11804 14415 13415 13409 
 

* Tallene afrundet til nærmeste hele antal kr. 
Læs mesiden: www.hammer-sogn.dk

 
Døbte  03 04 05
Hammer 41 27 2
Horsens 16 13 1
 
Konfirmerede 03
Hammer 18
Horsens 16
 
Viede 03 0
Hammer 18+4 22+
Horsens 3 3 6 2 2 

Døde  03 04 05 06 07 
Hammer 6 5 7 8 4 
Horsens 3 11 3 6 5 
 
Begravede 03 04 05 06 07 
Hammer 12 4 6 6+2 6 
Horsens 13 13 11 10 12 
 
Navngivne 03 04 05 06 07 
Hammer 0 1 0 1 1 
Horsens 1 0 2 2 0 
 

05 06 07 
1 0 0 
0 2 0 
0 0 0 
0 0 0 

04 05 06 07
1160 996 1051 792

Horsens 890 902 878 799 623
Lejraltergang 1023 76 430 285 0
Hjemmealtergang     5 0 0 5
 

Gudstjenester 2007 Kirkegængere Koncerter
Hammer Kirke 52 (-1) 3888 4
Hammer Sg 7  148 1
Horsens Kirke 60 (-2) 2681 5
 

Indsamlet 04 * 05 * 06 * 07 * 
Hammer 17797 22339 18713 14755 
Hors

også hjem



 

HAMMERA
Arrangeret af Borgerforeningen og Menighedsrådet 

HAMMERA
Arrangeret af Borgerforeningen og Menighedsrådet 

FTENER FTENER 
 

 

FEBRUAR 
egård Torsdag d. 14. kl. 19.30 i Hammer Sogn

Oplevelser som hjælpepræst i Indien 2006 – 2. afdeling: 
Udflugt, fød-
sel, gudstjene-
ste og bryllup! 
- CARL 
HERTZ-
JENSEN for-
tæller og viser 
billeder fra det 
sydligste Indi-
en. Aftenens 
indsamling 
støtter kirkens og dermed Daniels arbejde som befrielsesbe-
vægelsens præst i området. 
 

MARTS 
Onsdag d. 12. kl. 18.30 fra Hammer Sognegård 
Vi fylder bilerne op og kører til RYÅ IS ved Aabybro. Der 
vises film, og vi hører om produktionen. Til kaffen serveres 
is ad libitum! Pris pr. deltager: 25,- kr! – Isen er noget af det 
bedste, der findes! 
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beretning om ” øvere og godtfolk i 
Rold Skov”
 

MAJ
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JUNI 
Fredag d.  1 0 H mer Sognegård 

ÆSONAFSLUTNING med spisning, underholdning og 
s d   p r: 40.- kr. – Tilmelding 

 i irsdag d. 3/6 til Ole Pe-
n / . 

 6. kl. 8.3  i am
S
sang til fælle

hen
 be ste.

til e
Pris
rv

r. deltage
eønskes af 

e
syn  s er ng sen

9
st t

ter Jakobs tlf. 98286402 8286878

 
 

Der er som vanligt fri adgang – med mindre andet er anført i oversigten – og mulighed a idrag til et godt formål. 
 

Programud lget 

for t give et b

ALLE ER VELKOMNE!  va
 

IL I KENS NØDHJÆLPHUSSTANDSINDSAMLING T  FOLKEK R  
Stands aids –  
for børnenes skyld 
 

Bliv indsamler søndag d. 2. marts og giv nogle af ver-
de  fremtid udens sårbare børn en n aids.  
Indsamlingen indledes i år med en fælles gudstjeneste i Horsens Kir-
ke kl. 9.00. Efter gudstjenesten er der Kirkekaffe i Sognegården i 
Langholt med introduktion og orientering. 
Herefter sendes indsamlerne ud i Langholt og i Grindsted-
Uggerhalne. Interesserede indsa  mlere kan melde sig hos Ole Peter
Jakobsen i Hammer Sognegård tlf. 98286402 eller til Inga Nielsen 
i Horsens Sognegård tlf. 98255130. Velkommen til en god ind-
samlingsdag. 
Sidste år gav indsamlingen 5970.- kr i Horsens Sogn og 7729,75 
kr i Hammer Sogn. Vi håber AK for på et flot resultat også i år! T
hjælpen! 

Lokes historie 
Loke er vokset op i en lille t
det sydlige Etiopien. Hun er 11 år. I den lille landsb
boede indtil for fire år siden Loke, hendes far og mor og to sø-
skende og Lokes onkel, hans to koner og fem børn. Faren og 
onklen delte græsgangene imellem sig.  
Så døde Lokes far. Moderen og de tre børn flyttede ind hos 
onklen og hans to koner. Så døde moren også. 

e og he s øskende i hytten hos en af onk-
å lige v d familiens egne børn.  

et er svært at tage tre ekstra børn til sig, så der pludselig er 
 e å vi bare leve 

es onk  B k
ødhjæl ha tø
 Og børnen hjæ e å get de kan. Loke 
r vand, find r d g per til med at lave 

es yngre 
 kvæg.  

te børn går i 
f dem e

 pi
n 

Og så vil 

 a g

 fra n

 11–  
Foto Kit Halding) 

bi te landsby langt ude på landet i 
ys 5 hytter 

Nu bor Lok nde  to s
lens koner p ilkår me
”D
otte børn. Men de r kød af mit kød. Det m
med,” siger Lok el, Gamada an e.  
Folkekirkens N p r s ttet familien med tre får. Det 
hjælper meget. e lp r, s  me
gør rent, hente er b æn e o  hjæl
mad, og hend

terbrødre vog
sDe to æld

skole. Det ene a r 
gLoke, selv om hun er

e håber bare på é
e. 

Lok
ting. 
”Jeg vil rigtig gerne gøre 
skolen færdig. 
jeg gerne være skolelærer 
og undervise ndre,” si er 
hun. 
Med hjælp  Sognei d-
samling 2008 kan Lokes 
drøm gå i opfyldelse. 

(Loke, en pige på
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