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Dåbsbørn & Pinse 

Bibeluddeling 

”De Mindste Bibel” ud-

deles til de 5-6 årige 

dåbsbørn, når vi holder 

Spaghetti-gudstjeneste i 

starten af maj, tirsdag 

den 4. maj kl. 17.00 i 

Hammer kirke. 

Efter den korte gudstje-

neste kan vi samles til 

bords i sognegården i 

Grindsted for at spise 

sammen. 

Nemt og bekvemt med 

fri adgang for alle! 

Efter Spaghetti-gudstjenesten i marts 

Helt i skoven 

 
 

Mandag den 24. maj kl. 11.00 Skovgudstjeneste 
 

2. pinsedag samles vi forhåbentlig i flot vejr midt i 

Hammer Bakker til en dejlig friluftsgudstjeneste, hvor 

vi sammen kan nyde den medbragte mad i det grønne 

ovenpå en festlig pinsegudstjeneste.  

Forhåbentlig lykkes det også at få dannet et Alle-

mandskor ”Frilufterne” til at gøre sangen endnu mere 

festlig!  

For dem, der ønsker en dejlig gåtur ind i bakkerne er 

der tilbud om Pilgrimsvandring fra Hammer Sognegård 

kl. 10.00. Mød op på P-pladsen ved sognegården. 

Læs mere om dagen inde i bladet. 

Velkommen – og god pinse! 
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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! 

Det nye Menighedsråd 

 

Siddende fra venstre: Helle Bergen Nielsen, Carl Hertz-Jensen, Magda Bang Larsen og 
stående fra venstre: Villy Aagaard Nielsen, Jørn Toldbod og Ole Dahl 

 

Hammer Sogn kan igen præsentere et nyt og funktionsdygtigt menighedsråd 
i perioden 2010-2012. Valget var afklaret i god tid før den fastsatte valgdato, 
med kun 1 kandidatliste, og alle opstillede var dermed valgt. 
Fredag den 12. marts holdt det nye råd sit første møde med konstituering og 
fordeling af opgaver i udvalg. Det kom til at se således ud: 
Helle Bergen Nielsen, formand, fællesudvalg, bladudvalg, sognemedhjæl-
perudvalg, koncertudvalg og gudstjenesteudvalg; 
Magda Bang Larsen, næstformand og kirkeværge, fællesudvalg, koncertud-
valg, kunstudvalg og programudvalg; 
Ole Dahl, kasserer og kontaktperson, forretningsudvalg/kirkeudvalg og 
valgbestyrelse; 
Villy Aagaard Nielsen, sognemedhjælperudvalg, forretningsud-
valg/kirkeudvalg, valgbestyrelse, programudvalg og juleuddelingsudvalg; 
Jørn Toldbod, bygningskyndig, fællesudvalg, forretningsudvalg/kirkeudvalg, 
kunstudvalg og valgbestyrelse; 
Carl Hertz-Jensen, sognepræst, sekretær, bladudvalg, sognemedhjælperud-
valg, kunstudvalg, programudvalg, juleuddelingsudvalg og gudstjenesteud-
valg. 
Lad os ønske til lykke med samarbejdet i de kommende  2½ år til gavn for 
Hammer Kirke & Sogn.  

Udvidet fællesskab om gravere 
I det daglige vil det være graver Bent og gravermedhjælper Lene Elise der er i 
Langholt, og Graver Ulla og gravermedhjælper Inge vil være at træffe i Ham-
mer. Dog skal graverne stadig deles om medhjælperne, så at Inge også vil væ-
re at træffe i Langholt og Lene Elise også en gang imellem i Hammer. Det er 
jo et velfungerende samarbejde, med de kendte ansigter at træffe på begge 
kirkegårde. 
 

       
          Bent               Ulla  Inge Lene Elise 

 

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk 

http://www.hammer-sogn.dk/


                   HammerNyt                                                                 13
 

”I al sin glans nu klinger Koret” 
 

Åben Sangaften 
 

Fællessang og forberedelse til Pinse i Hammer Bakker 

24. maj - 2. pinsedag kl. 11.00 
 

Kom og syng med i Allemandskoret ”Frilufterne”. Alle er vel-

komne – både børn og voksne. Vi synger på pinsens salmer og års-

tidens sange, samt enkelte meget nemme korsatser. 

Vi forbereder os på at synge med til friluftsgudstjenesten 24. maj. 
 

Kom og vær med – ganske gratis – tirsdage: 
den 4. maj kl. 19.00 – 21.00 Vester Hassing Sognegård, Halsvej 272 A 

den 11. maj kl. 19 – 21 Hammer Sognegård, Uggerhalnevej 23-25 

den 18. maj kl. 19.00 – 21.00 Vodskov Sognegård, Tidselbakken 2. 

Tilmelding senest den 30. april til enten Martin eller Lene. 
 

Sangaftener v/ Lene Holt Nielsen (tlf. 23420372 – l-h-n@stofanet.dk) 

og Martin Kjeldgaard (tlf.26707911 – pianomartin@hotmail.com ) 

hvortil også henvendelse om yderligere information om, samt tilmelding 

til projektet rettes. 
 

KONFIRMATION 

Torsdag den 13. maj kl. 9.00 & kl. 11.00 

Årets 18 konfirmander konfirmeres på 2 hold for at få plads til alle i kirken. 
Holdfordelingen ser således ud: 

Kl. 9.00:  
Sine Hvarre 

Rune Christensen 

Niklas Jungersen 

Astrid Kristoffersen 

Rasmus Bech Reeves 

Jesper Harbøll Bislev 

Christian Thordurson 

Diego Andres Flores 

Camilla Bach Sørensen 
 

Kl. 11.00:  
 

Kristoffer Holst 

Pernille Thomassen 

Simon Morell Gulstad 

Søren Jelsbak Nielsen 

Sarah Nørgaard Jensen 

Maria Louise Nikolajsen 

Christian Rørbæk Pedersen 

Daniel Bøgebjerre Christensen 

Martin Forstholm Timmermann 
 

Telegrammer 
Aflevering af telegrammer til konfirnanderne sker som vanligt, dvs. dagen 
før, altså onsdag den 12. maj kl. 17-18 i Hammer Sognegård, hvor pedellen 
tager imod og lægger i navnemærkede poser til uddeling i kirken. TAK! 
 

NB: KONFIRMATION 2011. Skolens elever på 6. klassetrin har 

fået besked om dato: Fredag den 20. maj kl. 10.00. Notér dagen allerede nu! 

.

ADRESSER 

Sognepræst: Carl Hertz-Jensen, 
Øster Hassingvej 18, Langholt, tlf. 9825 

6416, fax. 98256424. e-mail: chj@km.dk - 

Træffetid: on. & fr. kl. 11.30-12.30 + ti.-fr. 

kl. 18.00-19.00, samt efter aftale – også i 

Hammer Sognegård – tlf. 98286402. 
 

Præstesekretær: Christell Gade, 

kontortid i Horsens Sognegård ti-+to. kl. 9-

13, tlf. 98255130. e-mail: cg@km.dk. 
 

Graver: Ulla Blok Nielsen, Kontor 

v/kirken: tlf. 98286553, mobil: 24601954, – 

e-mail: kirken@hammer-sogn.dk 
 

Graverafløser: Inge Gregersen 
Tlf. 98255209, mobil 21200163. 
 

Kirkesanger/Sognemedhjælper:  
Inga Nielsen, Hobrovej 98F, 9530 Støv-

ring; mobilnr. 22416919, samt 98255130 i 

Horsens Sognegård, – e-mail:  

smh.horsens-hammer@mail.dk 
 

Organist: Lene Holt Nielsen, 
Valmuemarken 11, 9000 Aalborg – tlf. 2342 

0372. – e-mail: l-h-n@stofanet.dk 
 

Kirketjener: Ole Peter Jakobsen, 
Hammer Sognegård, tlf. 98286402. (Privat: 

Tranevej 1, Grindsted, tlf. 98286878, mobil 

30286815, e-mail: tranevej1@stofanet.dk) 

Hammer Kirke, Hammer Kirkevej 10, 

9381 Sulsted - Tlf. 98286553 – e-mail: 

kirken@hammer-sogn.dk 
   

Hammer Sognegård, Uggerhalnevej 

23-25, Grindsted, tlf. 98286402, – e-mail: 

sognegaarden@hammer-sogn.dk  
 

Præsteafløsere:  
Lisbeth S. Michelsen, Vodskov Kirkevej 

60, tlf. 98293056; lhsm@km.dk 

Erik Boye, Lavendelparken 56, 9310 Vod-

skov, tlf. 98293604; erikboye@mail.dk 
 

MENIGHEDSRÅDET  
Hammer Sogn: 8384@sogn.dk 
Formand Helle Bergen Nielsen, Ørum 

Mosevej 19, Hjallerup – tlf. 98286009; 

hv.osterholt@mail.tele.dk 

Næstformand/Kirkeværge Magda Bang 

Larsen, Skovskellet 4, Uggerhalne – tlf. 

98286305. 

Kasserer/Kontaktperson Ole G. Dahl, 

Kornelparken 84 – tlf. 98286529  - 

ole_dahl@stofanet.dk  

Villy Aagaard Nielsen, Ørum Mosevej 

19, Hjallerup – tlf. 98286009 – e-mail: 

hv.osterholt@mail.tele.dk  

Jørn Toldbod, Skovskellet 5, Uggerhalne 

– tlf. 98286381, ajtoldbod@stofanet.dk  

Sekretær Sognepræsten 

Bygningskyndig Arne Skindbjerg, Ug-

gerhalnevej 16 (valgt udenfor rådet) 
 

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk

mailto:l-h-n@stofanet.dk
mailto:pianomartin@hotmail.com
mailto:chj@km.dk
mailto:cg@km.dk
mailto:kirken@hammer-sogn.dk
mailto:smh.horsens-hammer@mail.dk
mailto:l-h-n@stofanet.dk
mailto:tranevej1@stofanet.dk
mailto:kirken@hammer-sogn.dk
mailto:sognegaarden@hammer-sogn.dk
mailto:lhsm@km.dk
mailto:erikboye@mail.dk
mailto:8384@sogn.dk
mailto:hv.osterholt@mail.tele.dk
mailto:ole_dahl@stofanet.dk
mailto:hv.osterholt@mail.tele.dk
mailto:ajtoldbod@stofanet.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) 
 

 

MAJ 
2. maj – Kirkebil til Horsens K kl. 10.30* 

4. maj kl. 17.00 Spaghettigudstj. * 

9. maj kl. 10.30 5. s. e. Påske (588) 

13. maj kl. 9.00 + kl. 11.00 Kristi 

Himmelfart – Konfirmationer 

16. maj – Ingen gudstj. 

23. maj kl. 9.00 PINSEDAG (291) 

24. maj kl. 11.00 2. Pinsedag (290) 

Skovsgudstjeneste i Bakkerne * 

30. maj kl. 10.30 Trinitatis (286) 
 

JUNI 
6. juni kl. 19.00 1. s. e. Trinitatis (725) 

13. juni kl. 9.00 2. s. e. Trinitatis (163) 

13. juni kl. 19.00 Sommerkoncert * 

20. juni kl. 10.30 3. s. e. Trinitatis (167) 

27. juni kl. 9.00 4. s. e. Trinitatis (696) 

v/ Lisbeth S. Michelsen 
 

JULI 
4. juli – Ingen gudstjeneste – Kirkebil til 

Horsens Kirke kl. 9.00 fra Hammer 

sognegård kl. 8.30 

11. juli kl. 10.30 6. s. e. Trinitatis (27) 

18. juli kl. 9.00 7. s. e. Trinitatis (46) 

25. juli kl. 19.00 8. s. e. Trinitatis (562) 
 

AUGUST 
1. aug. – Ingen gudstj. – Kirkebil til 

Horsens kirke kl. 14.00 fra Hammer 

Sognegård kl. 13.30 

8. aug. kl. 9.00 10. s. e. Trinitatis (633) 

v/ Lisbeth S. Michelsen 

15. aug. kl. 10.30 11. s. e. Trinitatis (151) 

22. aug. kl. 19.00 12. s. e. Trinitatis (205) 

25. aug. kl. 19.00 Konfirmandvelkomst * 
 

 

* 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. 

gennem Uggerhalne og 15 min. før fra 

sognegården. Tlf. 9828 2000. 

Bil kvit og frit - til og fra kirke! 

NB: særlig kørsel på dage uden gudstjeneste i 
Hammer Sogn. 
 

BLADUDVALG 
Helle Nielsen, Inga Nielsen og Carl Hertz-

Jensen (ansv.) 

Stof til bladet afleveres i sognegården eller 

til præsten senest d. 22. juni 2010 
 

GUDSTJENESTER på Liselund 

Plejehjemmet Liselund med hele pensionistbyen udenom indbyder til må-
nedlige gudstjenester efter følgende plan: 

Torsdag den 6. maj kl. 14.30 med nadver ved Carl Hertz-Jensen 
Torsdag den 20. maj kl. 14.30 ved Lisbeth S. Michelsen med kirkekaffe 
Torsdag den 3. juni kl. 14.30 med nadver ved Carl Hertz-Jensen 
Torsdag den 17. juni kl. 14.30 ved Lisbeth S. Michelsen med kirkekaffe 
Torsdag den 1. juli kl. 14.30 med nadver ved Erik Boye 
Torsdag den 15. juli kl. 1430 ved Carl Hertz-Jensen med kirkekaffe 
Torsdag den 5. august kl. 14.30 med nadver ved Lisbeth S. Michelsen 
VELKOMMEN! 

Særlige gudstjenester 
 

Spaghetti-gudstjeneste 

Tirsdag den 4. maj kl. 17.00 i Hammer Kirke & Sognegård 

 En kort gudstjeneste for de mindste. Denne 
gang holder vi dåbsfamiliedag med særlig ind-
bydelse til 5-6 årige døbte, som kan komme 
for at få en børnebibel på vej til at læse selv! 
Der er fri adgang og fri bespisning bagefter i 
Sognegården med en let omgang kødsovs og 
spaghetti og vand at drikke. Det hele slutter, 
så alle kan være vel hjemme senest kl. 19. – 
Alle er velkomne. – Se og syng, sans og smag! 
– Brug evt. kirkebilen fra sognegården! 
 
 
 
 

Skovgudstjeneste 

Mandag den 24. maj kl. 11.00 i Hammer Bakker 

Traditionen tro holder vi pinse i bakkerne på 2. pinsedag sammen med en 
hel række af sogne og menigheder rundt om Hammer Bakker. Musikken le-
veres af blæserne i ”Trio Brillante” (som sidste år) – Sang kan forhåbentlig 
leveres af Allemandskoret ”Frilufterne” sat sammen til lejligheden. Dagens 
prædiken med indslag levers af sognepræst Jens Chr. Meldgaard, Vadum. Vi 
holder altergang i det grønne. Der samles på dagen ind til et af Folkekirkens 
Nødhjælps projekter. 
Vel mødt til Pinse i skoven! 
 

Hammer Kirke & Sogn  

– et historisk rids 
 

Det lille hæfte om Hammer Kirke ligger fort-
sat fremme i kirke og sognegård. Hæftet kan 
købes for den beskedne pris af 20.- kr pr. stk. 
Det er rigt illustreret med billeder fra Kirke, 
kirkegård og sognegård og med et Sognekort. 
Kan også bruges som gave. 
Læs det selv og glæd evt. en af dine venner 
med sådan en lille hilsen. 

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk 

http://www.hammer-sogn.dk/
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HAMMERAFTENER 
 

MAJ 
Mandag den 17. maj kl. 18.30 

Besøg i Dorf Møllegaard 
Kørsel fra Sognegården i egne biler. 

Deltagerpris: 35.- kr. 

Tilmelding til Jonna Jensen, Grind-

stedvej 38, 9530 Vodskov. Tlf. 

98286320 senest d. 10/5. 
 

JUNI 
Fredag den 4. juni kl. 18.30 
Sæsonafslutning i Sognegården med Fællesspisning og Underholdning. 

Pris: 60.- kr. Tilmelding til Ole Peter Jakobsen senest den 1. juni i Sog-

negården eller på tlf. 98286878/98286402/mobil: 30286815. 
 

 

HUSK: Der er altid fri adgang med mindre andet er anført i oversigten og 

indbydelsen. Møderne holdes i eller ud fra Sognegården i Grindsted. Ved 

kaffen er det normalt muligt at støtte et godt formål! VEL MØDT!  
 

   Programudvalget 
 

Koncerter i Horsens & Hammer 
Torsdag den 20. maj kl. 19.30 i Horsens Kirke 

J. S. Bach huserer i Horsens! 
 

Koncert og Fortælling i Horsens Kirke 
 

Medvirkende: Aksel Skjoldan, klaver  

og Søren Juhl, tværfløjte 
 

Gratis Adgang 

 –  

Kirkebil kan benyttes ved bestilling 
 

 

 

Sommerkoncert i Hammer Kirke 
Søndag den 13. juni kl. 19.30 

Medvirkende: 
Aalborg 

Brass 

Quintet 
 

Gratis Adgang –  

Kirkebil kan benyttes 

ved bestilling 
 

Arrangør:  

Koncertudvalget ved 

Horsens-Hammer 

Kirker

AKTIVITETER 

Hammeraftener * 
17/5; 4/6; 28/8 – Udflugt til Ebeltoft! 
 

Konfirmandarbejde kl. 8-9.30 
Onsdage i Grindsted 
Torsdage i Langholt 
 

Musikalsk Legestue kl. 9.00 * 
27/5; 24/6 
 

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

Aktiv Hygge (Onsdage 13.30) * 
 

Hammerkoret (Tirsdage 19.00)  
 

Fællesspisning (Fredage kl. 18.30)* 
7/5 
 

MENIGHEDSRÅDSMØDER 
Normalt nu onsdage kl.19.00: 5/5; 2/6. 
Dagsorden og referat ses i sognegården. 
Spørg evt. formanden. Åbne møder! 
 

KIRKELIG VEJVISER 
Fødsel: Inden 14 dage efter fødsel an-
meldes denne til sognepræsten med evt. 
erklæring. Blanket kan hentes på sekre-
tærkontoret i Sognegården og på hjem-
mesiden:  www.personregistrering.dk  

Navngivelse: Senest 6 måneder efter 
fødsel foretages anmeldelse af navn til 
sognepræsten. Blanket fås på sekretær-
kontor og på: 
www.personregistrering.dk  
Dåb: Der træffes aftale med den præst, 
der skal foretage dåben.. Attester forevi-
ses. Navn og adresse på 2-5 faddere oply-
ses. 

Navneændring: Anmodning afleveres 
på bopælssognets kirkekontor, som fore-
tager navnerettelse efter indgået betaling 
460. – kr. Regler og blanketter findes på: 
www.personregistrering.dk samt i øvrigt 
på sekretærkontor i Sognegården. 

Bryllup: Tid og sted aftales med præsten 
til at foretage vielsen. Prøvelsesattest 
skaffes på borgmesterkontor i bopæls-
kommune og afleveres ved nærmere afta-
le med præsten. 

Dødsfald: Inden 2 hverdage efter døds-
fald foretages anmeldelse til sognepræ-
sten. Attester for afdøde forevises. Døds-
anmeldelse udfyldes eller afleveres. 

Begravelse: Nærmere om tid og sted 
for begravelse/bisættelse aftales med 
præsten til at foretage handlingen. 
 

Glædelig Pinse! 
Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk 

http://www.personregistrering.dk/
http://www.personregistrering.dk/
http://www.personregistrering.dk/
http://www.hammer-sogn.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! 
 

Lørdagsåbent kl. 10-13 
den første lørdag i hver måned 

 

STØT fx: 
 

KFUM-cafe i Ungarn, Handicapskole 

i Nigeria, Cafe Parasollen i Aalborg, 

Mission Øst, Mellemkirkeligt Stiftsud-

valg, KFUM&KFUK, FDF, KFUM-

spejderne, Danmission mm.  

TAK for hjælpen! 
 

Drives af 

Hammer Y’s Men’s Club 
 

 

 

Kirkens 

Korshær 
 

Genbrug 
VODSKOV 

 
Kirkens Korshær Genbrug, Vod-

skovvej 57, 9310 Vodskov 
 

Der kan virkelig gøres en god handel i 

butikken. Hver en krone i overskud 

går til Kirkens Korshær i Aalborg: 

Varmestue – Skurbyen – Gårdprojekt 

– 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 
 

AALBORG FOLKEKIRKELIGE TV 
PÅ TV-DANMARK 

 

Hver dag på TV2Nord Plus 
Ma-Ti kl. 15.30 – On kl. 22 – To kl. 23 
– Fr kl. 22.30 – Lø kl. 21 – Sø kl. 8 

 

”RUNDT OM FOLKEKIRKEN” 

 

Familieudflugt 
med minikonfirmanderne 

Lørdag d. 6. marts var dagen 

for årets bustur med alle mini-

konfirmand familierne. Kl. 9 

var alle 73 deltagere samlet og 

på plads i den store dobbelt-

dækkerbus. I programmet stod 

der, at vi skulle besøge Klo-

sterkirken i Mariager, men det 

måtte ændres i sidste øjeblik, 

da kirken den dag var lukket 

pga. intonation af det nye orgel.  

Med meget kort varsel fik vi lov til at besøge den ca. 110 år gamle 

Hadsund Kirke. Søren Hauge (fra menighedsrådet) viste rundt og 

fortalte om kirken. Den 3-fløjede altertavle er fra 1998, lavet af Es-

ben Hanefeldt Kristensen, og bærer titlen ”Den morgen døden dø-

de”, de to sidefløje kan lukkes. 

Herpå kørte vi til Ma-

riager saltcenter, hvor 

der var mulig for selv 

at syde salt, nogle ba-

dede i ”det døde hav”, 

der var mulighed for at 

se film, læse om saltets 

historie, kikke ud i sy-

dehytten og handle i 

saltbutikken. Under-

vejs spiste alle spaghet-

ti og kødsovs i Cafe 

Saltbøssen. 

Dagens sidste mål var Margrethekirken i Aalborg, som ligger meget 

højt og kan ses vidt omkring. Det er en ny kirke fra 1973. Sogne-

præst Niels Grymer 

fortalte og viste os 

rundt i den meget høje 

og lyse kirke. Til slut 

drak vi vores medbrag-

te kaffe i salen ved si-

den af. 

Kl. ca. 16.30 var vi til-

bage i Langholt efter 

en vellykket tur, i et 

meget flot vejr. 

En stor tak til alle del-

tagere, som var med til at gøre turen vellykket. 

Inga Nielsen, Sognemedhjælper 
 

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk

http://www.hammer-sogn.dk/
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Møder Efter aftale 

Ledere Maiken Hald, Mark Winter 
Hansen og Steffie Daar-
bak Bønsdorff 

 

 
 

Kredsleder:  
Tobias Fibiger Jakobsen 

Tlf. 42600903 
 

Sogneindsamling 2010 
En stor tak til alle indsamlere, med-

hjælpere i køkkenet, penge-

tællere og bi-dragydere, 

for den store støtte og op-

bakning søndag d. 7. 

marts. 

I år var der 12 ruter som 

blev dækket af 27 indsam-

lere, og i sognegården var 

der 4 hjælpere til at varme pøl-

ser og tælle penge. 

Ud af de 27 indsamlere var 10 af årets konfirman-

der, og flere fra FDF – MEGET FLOT!  

Der blev indsamlet 8214,75 kr. – dvs. ca. 700 kr. 

mere end sidste år.  

I hele pastoratet blev der indsamler i alt 13.575,75 

kr., et meget flot resultat, som gør at ”vi” er i top 

200, dvs. ud af i alt ca. 1260 sogne, som deltog på 

landsplan, blandt de 200 som samlede mest ind pr. 

husstand.  

Folkekirkens Nødhjælp siger, at de 23.000 på ga-

den samlede over 16 millioner kroner ind til kam-

pen mod sult. 

 

Læs evt. mere på www.noedhjaelp.dk   

Inga Nielsen, indsamlingsleder 

Bro – Biskop! 
 

 

Henning Toft Bro er valgt til ny biskop i Aalborg 

Stift med tiltræden efter Bispevielse søndag den 9. 

maj kl. 14.00 i Budolfi, Stiftets Domkirke. Også her i 

bladet skal der ønskes til lykke med og til vores nye 

biskop, som selv har valgt sine stilord: myndighed, 

mildhed, munterhed! Han peger i øvrigt på biskop-

pens væsentlige funktioner med ord som: præst, in-

spirator og leder. Særlige vigtige områder at være 

opmærksom på angives som: forkyndelse, under-

visning, struktur, synlighed, samarbejde mm.  

Det er næsten alt for fristende at bruge hans navn 

til at tegne lidt af et billede for den kommende bi-

skop: Biskoppen som BRO, bro mellem kirken og 

folket, bro mellem stiftet og kirkeministeriet, bro 

mellem stift og sogne, bro mellem stiftsadministra-

tion og menighedsråd, bro mellem præster, bro 

mellem kirke og medier, bro mellem myndighed og 

medarbejdere, bro mellem problemer og løsninger, 

bro mellem budskab og formidling, bro mellem 

tradition og fornyelse, bro mellem multikultur og 

spiritualitet, bro mellem kirker og retninger, bro 

mellem forankring og forandring, bro til fællesskab 

på tværs mellem havvendt kyst og fjordland, bro 

mellem Skagen og Himmerland, bro mellem Hals 

og Agger, osv. 

Lad os byde vor nye biskop velkommen til at være 

tro som BRO! 

Henning Toft Bro er født 1956 i Thyborøn, har væ-

ret fisker, sognepræst og provst, troubadour og 

sangskriver, medlem af Tørfisk. Læs selv på hans 

hjemmeside www.henningtoftbro.dk 
 

Som vi siger i Vendsyssel: Til lykke med arbejdet! 

Carl H-J 

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk 

http://www.noedhjaelp.dk/
http://www.henningtoftbro.dk/
http://www.hammer-sogn.dk/


HAMMERKUNST – 2010 
Hammer Sognegård, Uggerhalnevej 23, Grindsted, 9310 Vodskov 

 

ÅBNINGSTIDER 

Torsdag d. 13. maj kl. 14-16 Fernisering 

Fredag d. 14. maj kl. 14-16 

Lørdag d. 15. maj kl. 10-12 

Søndag d. 16. maj kl. 14-16 

Mandag d. 17. maj kl. 16-18 

Samt efter aftale i uge 20. 

 

Vita Mathiasen: Maleri og skitser 
 

 

Jane Sørensen: Relief 
 

      
   Jane Sørensen Vita Mathiasen 

 

Hanne Marie Simonsen: Maleri 
 

 

Frede Burholt: Foto ”Tæt på naturen” 
 

    

         Frede Burholt Hanne Marie Simonsen 
 

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk 

http://www.hammer-sogn.dk/

