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25 års jubilæum – til lykke! 
 

Sognegårdens 25 års fødselsdag blev fejret på selve dagen 

den 22. september om formiddagen med et trylleshow for bør-

nehave og skole-

børn. Børnehaven 

medbragte en fin 

hjemmelavet lyse-

stage i dagens an-

ledning. 

Fredag den 24. sep-

tember var der fyldt 

op ved bordene til 

en aftenfest med en god middag. Efter forretten kunne vi mindes selve 

indvielsen for 25 år siden med festgudstjeneste i kirken og festen bagef-

ter i sognegården fyldt til bristepunktet både oppe og nede! Efter hoved-

retten gav vi ordet til dagens festtaler, Bjarne Nielsen Brovst på slap 

line om ”Glædens Øjeblikke”. Rørende og meget personligt. 

Der blev også tid til for 

flere fest-

deltagere 

at komme 

med en lil-

le hilsen i 

dagens an-

ledning. 
Tak til alle 

for et flot 

jubilæum. 

Carl H-J 



12 HammerNyt- 

 
---

 

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! 

Organist & Musiker 

Lene Holt Nielsen - 2 
 

(fortsat fra sidste nummer) 

Til bryllupper og begra-
velser kan der være sær-
lige ønsker der skal op-
fyldes, og her må jeg på 
jagt i nodebunker og 
nodesamlinger for at 
finde det helt rigtige til 
lejligheden, og sangval-
get til den musikalske 
legestue gennemgås og-
så, inden jeg møder, så 

musikken kan flyde lige ind i øregangen på de allermindste. 
 

Musik uden omtanke og forberedelse er i mine øren, meget ringe mu-
sik, og ikke noget en professionel musiker kan være bekendt at præ-
sentere for de mennesker der skal udsættes for den; – det var lige det 
med at vinde over sig selv hver gang. Musikken skal gerne være til 
glæde for alle som lytter, for det er jo også sjovest at se Caroline Woz-
niacki spille tennis, når hun spiller godt; - især for de af os der ikke har 
en pind forstand på sport. 
 

Men hvad nu? Sidder organisten da bare og hakker i det der orgel og 
tænker dybe tanker om musikkens verden??? 
 

Nej, der er jo også den 
verden, der hedder kor-
sang! Jeg er også korle-
der og her i Horsens-
Hammer er det for tiden 
”Hammerkoret” med de 
ældste sangere i sogne-
ne, der tager det meste 
af min tid. Koret øver 
hver tirsdag aften i 
Hammer Sognegård og 
synger til et par koncerter om året og deltager i nogle gudstjenester og 
fælles projekter med andre kor, som f.eks. friluftsgudstjenesten i 
Hammer Bakker og gudstjenesterne i Hammer og Vodskov kirker Ma-
ria Bebudelsesdag i marts her i år sammen med Vodskovkoret. Korle-
derens arbejdsdag indeholder ikke kun den musikalske forberedelse, 
som bl.a. kræver, at jeg kan kunne synge alle korstemmerne selv. – 
Hvordan skulle jeg ellers kunne høre, når vi laver fejl, som skal rettes 
inden koncerten? – der hører sig også en del administration til, møder 
og emails, - mange emails til andre korledere om repertoire og projek-
ter, planlægning af koncertprogrammer og årets kor-repertoire og akti-
viteter. Det skal være både sjovt, hyggeligt og udviklende at synge i 
kor; og så er  korsang og fællessang det bedste fællesskab, man kan 
dyrke. Sang er sundt for sjælen; det producerer glæde; – og så feder det 
ikke! Det er helt i tidens ånd.   ----------(fortsættes ---) 

 

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk 

http://www.hammer-sogn.dk/
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Sikke dog et 

glædeligt budskab! 
 

Overskriften er dækkende og rammende for årets julegaveide: ”Sigurd 
fortæller Bibelhistorier”.  Her er der virkelig takle om et glædeligt bud-
skab, som er det helt præcise ord for det bibelske budskab, evangeliet, 
det glædelige budskab. Det er både glædeligt og farvestrålende, under-
holdende og sprudlende, levende og nærværende, vedkommende og 
fængende, kirkeligt og folkeligt, for børn og deres forældre, for bedste-
forældre og onkler og tanter og alle andre, store og små!  
Man får lyst til at sætte sig sammen med børnene for at lytte og læse, for 
at se og høre, for at synge og lege og udbryde ”Sikke dog et glædeligt 
budskab!” – Her er nu Sigurds sang til Jesu fødsel, og hermed et det let 

at ønske alle: ”Glædelig Jul”:  
 

1. Skøn Jomfru Maria hun ventede en dreng,  
sikke dog et glædeligt budskab!  
Hun fødte ham efter en rejse lang og streng,  
sikke dog et glædeligt budskab! Halleluja! 

2. Med Josef hun rejste af sted på æselryg,  
sikke dog et glædeligt budskab!  
og fødslen var nær, men med Joasef var hun tryg,  
sikke dog et glædeligt budskab! Halleluja! 

3. Maria og Josef de kom til Betlehem,  
sikke dog et glædeligt budskab!  
I krostalden var der en ydmyg plads til dem,  
sikke dog et glædeligt budskab! Halleluja! 

4. Barn Jesus blev født midt i staldens lune hø,  
sikke dog et glædeligt budskab!  
og gæster til barnet stod meget snart i kø,  
sikke dog et glædeligt budskab! Halleluja! 

5. I krybben i stalden blev Jesusbarnet lagt,  
sikke dog et glædeligt budskab!  
Og gaver til barnet fra nær og fjern blev bragt,  
sikke dog et glædeligt budskab! Halleluja! 

6. Hos hyrder på marken en engel viste sig,  
sikke dog et glædeligt budskab!  
En konge er født, ledestjernen viser vej!  
Sikke dog et glædeligt budskab! Halleluja! 

7. Den stjerne på Himlen, den lyste mild og klar,  
sikke dog et glædeligt budskab!  
for kongen den lille, så smuk og dyrebar,  
sikke dog et glædeligt budskab! Halleluja! 

8. Og tre vise mænd, som på vandring var af sted,  
sikke dog et glædeligt budskab!  
De fandt Jesusbarnet og bragte gaver med,  
sikke dog et glædeligt budskab! Halleluja! 

9. Hurra for den konge, som på vor Jord blev sat,  
sikke dog et glædeligt budskab!  
Vor frelser, som fødtes en himmelsk julenat,  
sikke dog et glædeligt budskab! Halleluja! 

 

Sigurd Barrett ”Sigurd fortæller Bibelhistorier” – bog + DVD – 
DKM/Politikens Børnebørger 2010 – pris 300.- kr. 
Desuden også: CD + Koralbog + Korhæfte! 
Det bliver jul hele året med ”Sikke dog et glædeligt budskab!” Carl H-J 

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. – fri mandag 
 

Præstesekretær: kontortid i Horsens Sog-

negård ti-+to. kl. 12-13, tlf. 98255130. 

e-mail: ubn@km.dk; inmg@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 – inmg@km.dk 
 

Kirkesanger/Sognemedhjælper:  

Inga Nielsen, Hobrovej 98F, 9530 Støv-ring; 

mobilnr. 22416919, samt 98255130 i Horsens 

Sognegård; smh.horsens-hammer@mail.dk 
 

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

0372; l-h-n@stofanet.dk 
 

Pedel/kirketjener: Morten Skjol-

lander, Hammer Sognegård, tlf. 98286402. 

(Privat: Jens Nørgårds Vej 6, Grindsted, mobil 

29886038/29885038, morten.skjold@live.dk) 

Hammer Kirke, Hammer Kirkevej 10, 9381 

Sulsted - Tlf. 98286553; kirken@hammer-

sogn.dk 
   

Hammer Sognegård, Uggerhalnevej 23-25, 

Grindsted, tlf. 98286402, – e-mail: sognegaar-

den@hammer-sogn.dk  
 

Præsteafløsere:  
Lisbeth S. Michelsen, Vodskov Kirkevej 60, 

tlf. 98293056; lhsm@km.dk – fri mandag 

Erik Boye, Lavendelparken 56, 9310 Vodskov, 

tlf. 98293604; erikboye@mail.dk – fri fredag 
 

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 Lar-

sen, Hüttel Sørensens Vej 109, Vodskov – tlf. 

98286305. 

Kasserer/Kontaktperson Ole G. Dahl,  

Kornelparken 84 – tlf. 98286529; 

ole_dahl@stofanet.dk  

Villy Aagaard Nielsen,  

Ørum Mosevej 19, Hjallerup – tlf. 98286009 

hv.osterholt@mail.tele.dk  

Bygningskyndig Jørn Toldbod,  

Skovskellet 5, Uggerhalne – tlf. 98286381, 

ajtoldbod@stofanet.dk  

Sekretær Sognepræsten 
 

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk

mailto:chj@km.dk
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GUDSTJENESTER 

“De holdt fast ved apostlenes lære og 

fællesskabet, ved brødets brydelse og 

ved bønnerne.”        (Ap. Gern. 2, 42) 
 

 

NOVEMBER 
3. nov kl. 17.00 Spaghettigudstj. * 

7. nov. kl. 19.00 Alle Helgen (571) 

Mindedag 

14. nov. kl. 10.30 24. s. e. Trinitatis (560) 

ved Erik Boye 

21, nov. – Ingen gudstj. – Kirkebil fra 

Sognegård kl. 10 til Horsens K kl. 10.30  

28. nov. kl. 10.30 1. s. i Advent (74) 

Familiegudstj.* 

28. nov kl. 19.30 JULEKONCERT* 
 

DECEMBER 
5. dec. kl. 10.30 2. s. i Advent (80) 

12. dec. kl. 9.00 3. s. i Advent (508) 

v/ Lisbeth S. Michelsen 

16. dec. kl. 9.00 Dagplejejul * 

19. dec. kl. 10.30 4. s. i Advent (90) 

21. dec. kl. 9.30 Skolejul * 

24. dec. kl. 13.30 Juleaften 

24. dec. kl. 15.30 Juleaften 

25. dec. kl. 10.30 Kristi Fødsel (100) 

26. dec. – Ingen gudstj. – Kirkebil fra 

Sognegård kl. 10 til Horsens K kl. 10.30  
 

JANUAR 2011 
1. jan. kl. 14.00 Nytårsdag (712)  

i Sognegården 

2. jan. kl. 10.30 Helligtrekonger (136) 

9. jan. kl. 9.00 1. s. e. H3K (69) 

16. jan. kl. 10.30 2. s. e. H3K (2) 

23. jan. kl. 9.00 3. s. e. H3K (143) 

v/ Lisbeth S. Michelsen 

27. jan. kl. 18.30 Lysfest i Sognegård * 

30. jan. kl. 10.30 4. s. e. H3K (150) 
 

FEBRUAR 
6. feb. kl. 9.00 5. s. e. H3K (10) 

13. feb. kl. 10.30 Sidste s. e. H3K (162) 
 

 

* 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. 4. januar 2011 
 

GUDSTJENESTER på Liselund 

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

Torsdag den 4. november kl. 14.30 med nadver ved Lisbeth S. Michelsen 
Torsdag den 18. november kl. 14.30 ved Erik Boye med kaffe 
Torsdag den 2. december kl. 14.30 med nadver ved Carl Hertz-Jensen 
Torsdag den 16. december kl. 14.30 ved Lisbeth S. Michelsen med kaffe 
Juleaften den 24. december kl. kl. 11.00 
Torsdag den 6. januar kl. 14.30 med nadver 
Torsdag den 20. januar kl. 14.30 med kaffe 
Torsdag den 3. februar kl. 14.30 med nadver 
Torsdag den 17. februar kl. 14.30 med kaffe 
VELKOMMEN! 

Særlige gudstjenester 
 

Spaghetti-gudstjeneste 

Onsdag den 3. november kl. 17.00  

i Hammer Kirke & Sognegård 

 En kort gudstjeneste for de mindste med sang og bevægelse, billeder og 
fortælling. Der er fri adgang og fri bespisning bagefter i Sognegården. Alle 
kan være vel hjemme senest kl. 19. – Velkommen! – Se og syng, sans og 
smag! – Brug evt. kirkebilen ½ time før fra sognegården! 
 

Mindedag  

søndag den 7. november kl. 19.00 i Hammer Kirke 

Alle Helgens søndag holder vi Mindegudstjeneste med levende lys og blom-
ster. Vi mindes med navn de døde fra det seneste år. Sådan kan vi tænke på 
dem, vi har mistet, til trøst for enhver, som må savne. Bagefter kan man gå 
ud til de kæres grave for at tænde lys eller sætte en blomst. 
 

Familiegudstjeneste 

Søndag den 28. november 

kl. 10.30 i Hammer Kirke 

Med en smule hjælp fra årets konfirmander vil vi 
tænde lys i adventskransen. Kirkens Adventskalen-
der uddeles til børnene. Vel mødt! 
 

Julegudstjenester 

Torsdag den 16. dec. kl. 9.00 i Sognegården med Dagplejen 

Tirsdag den 21. dec. kl. 9.30 i Kirken med Grindsted Skole 

Fredag den 24. dec. kl. 13.30 & kl. 15.30 i Kirken: JUL 
 

Lysfest 

Torsdag den 27. januar 2011 

kl. 18.30 fra Skolegård til Sognegård 

Med sang i skolegården og fakkeltog til sog-
negården indleder vi årets LYSFEST. Efter 
den stemningsfulde gudstjeneste i levende lys 
er der en pause med forfriskning i forhallen 
inden årets legatuddeling til unge fra sognet. 

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk 

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

 

NOVEMBER 

Torsdag den 18. november  

kl. 19.30 

”Kajakeventyr i Nordatlanten”  

v/ Tue Olesen, Langholt 

Fælles Sogneaften for Horsens-

Hammer i Hammer Sognegård. 
 

DECEMBER 

Tirsdag den 7- december kl. 19.30 

ADVENTSFEST med sang ved Hammerkoret, gløgg, æbleskiver, 

underholdning og andet godt. Velkommen til at bidrage til en god 

aften som optakt til årets julefest. 
 

 

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

delsen. Møderne holdes i eller ud fra Sognegården i Grindsted. Ved kaffen er det 

normalt muligt at støtte et godt formål! VEL MØDT!  

Se det nye årsprogram på bagsiden af Kirkesiderne. 
 

   Programudvalget 

Borgerforeningen - Menighedsrådet 
2 

 

KONCERTER i sognene op til jul 
 

JULEKONCERT  
Hammer Kirke søndag den 

28. november kl. 19.30 
Klarup Pigekor synger julen ind. 
Vi får besøg af et af Danmarks ube-
tinget bedste pigekor med deres nye 
dirigent Christina Kjærulff. 
 

NI LÆSNINGER Hor-

sens Kirke søndag den 5. 

december kl. 19.00 
Liturgisk gudstjeneste med bibel-
læsninger, kor, salmer og bøn for at 
lede alle op til jul og julens bud-
skab. Hammer Koret medvirker. 
 

Hammer Koret øver normalt tirsdag aften kl. 19-21 i Hammer Sognegård. Der er 
altid brug for flere nye sangere. Mød bare op en tirsdag! 
 

JULEKONCERT 
Horsens Kirke  

tirsdag den 14. december kl. 19.30  
Den kendte musicalsanger JESPER LUND-
GAARD medbringer sin pianist til årets julekon-
cert i Horsens Kirke 
 

Koncertudvalget ved Horsens-Hammer Kirker er arrangør af disse koncerter, der er gratis 
adgang, og kirkebilen kan benyttes – VEL MØDT! 

Organist Lene Holt Nielsen

AKTIVITETER 

Hammeraftener * 
18/11; 7/12; 14/1; 27/1;  
 

Konfirmandarbejde kl. 8-9.30 
Tirsdage i Grindsted – indtil jul 
Onsdage i Langholt – indtil jul 
Efter nytår, 11/1, 12/1, bytter holdene sted 
 

Musikalsk Legestue kl. 9.00 * 
25/11; 16/12; 27/1; 17/2! 
 

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)* 
3/12 
 

MENIGHEDSRÅDSMØDER 
Normalt onsdage kl.19.00: 3/11; 
(1/12); 5/1; 2/2. Dagsorden og referat 
ses i sognegården. Spørg evt. forman-
den. 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. 
 

GOD JUL! 

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: 
Kursus & Lejrcenter i Albanien, Die-

nesmindes Venner, Cafe Parasollen i 

Aalborg, Mission Øst, Mellemkirkeligt 

Stiftsudvalg, 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-Fredag 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” 

 

Minikonfirmander 2010 – 2011 

Tirsdage kl. 12.45 – 14.15 i Hammer Sognegård 
 

Vi er startet 

med et nyt hold, 

hele 3. klasse – 

14 dejlige, op-

mærksomme og 

interesserede 

drenge. 

Børnene bliver 

hentet på skolen 

kl. 12.35, og 

når vi er færdi-

ge skal børnene 

selv videre her-

fra. 

Det er gratis at deltage og man behøver ikke at være døbt. 

Yderligere orientering hos sognemedhjælper Inga Nielsen tlf. 2241 6919 

eller på mail. smh.horsens-hammer@mail.dk se også hjemmesiden 

www.hammer-sogn.dk   

Inga Nielsen 

Sognemedhjælper 
 

Musikalsk Legestue – 2010-2011 
 

Den musikalske legestue er et tilbud til 

sognets dagplejere, og alle andre forældre 

med børn i alderen 0-3 år. Vi ser meget 

gerne forældre på barsel eller på orlov. 

Vi er klar til at starte kl. 9. Vi synger 

nogle sange, har måske et par sanglege 

og vi bruger nogle rytmefrugter / instru-

menter / faldskærm. 
 

Lene sidder ved klaveret. 
 

Vi synger ca. en halv time, hvorefter der er saftevand kaffe og kage. 

Herefter leges med Sognegårdens legetøj til kl. ca. 11, hvorefter vi siger 

farvel. 
 

I efteråret og vinteren kommer legestuen til at ligge på følgende torsdage: 

Torsdag d. 28. oktober 

Torsdag d. 25. november 

Torsdag d. 16. december (juleafslutning)  

Torsdag d. 27. januar 2011 
 

Hvis I vil høre nærmere kan I 

ringe til mig på tlf. 2241 

6919. 

Dagplejer Lotte Brandsborg 

kan også kontaktes på 9828 

6374. 
 

Med venlig hilsen  
 

Inga Nielsen,  
Sognemedhjælper 

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk

mailto:smh.horsens-hammer@mail.dk
http://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 
 

SOGNEREJSE 
 

med 

 

1. – 8. OKTOBER 2011 til ISRAEL 
 

 

Der ventes en rundrejse i Israel på 8 dage med føl-

gende rute og mål: 

København – Tel Aviv – Galilæa: Nazaret, Kana, 

Tabka, Saligprisningernes bjerg, Kapernaum, Gene-

zaret Sø, Golan-højderne, Cæsarea Philippi, Tabor 

Bjerg – Samaria med Jakobs brønd – Jeriko – Jor-

dandåben – Qumran – Masada – Det Døde Hav – 

Betlehem – Jerusalem – Tel Aviv – København. 

Så at sige en tur i Jesu fodspor op til Jerusalem. 

Sognerejsen gennemføres med 20 eller flere delta-

gere især fra vore sogne her. Prisen vil ligge på max 

12.000.- kr. Oplysninger om turen og evt. foreløbig 

tilmelding til undertegnede: 

Anne Marie & Carl Hertz-Jensen,  

præstegården, tlf. 98256416 – chj@km.dk 

Der indbydes til INTRODUKTIONSAFTEN i Hor-

sens Sognegård, første gang onsdag den 12. januar 

2011 kl. 19.30. 

VEL MØDT!  AM&Carl H-J 
 

AKTIV HYGGE 
Mødes hver onsdag eftermiddag kl. 13.30 – 16 i 

Sognegården. Der startes med en sang fra højskole-

sangbogen, herefter drikkes der kaffe og snart har 

damerne gang i strikkepindene. Mændene finder 

bobspillet frem. 

Efterlysning: Skulle der være nogle som har garnre-

ster i overskud, modtages de med tak og kan afle-

veres til Anne Heilesen eller i Sognegården. 
 

 
 

FÆLLESSPISNING 

Sidste fællesspisning i år er sat til fredag den 3. de-

cember kl. 18.30 i Sognegården. Prisen er stadig 

40.- kr, og tilmelding kan klares senest onsdagen 

forud, dvs. d. 1. december til Anne Heilesen, tlf. 

98286295. VELBEKOMME!  

Efter den gode spisning er der PAKKEFEST, så husk 

at medbringe en lille pakke til fælles bedste. Der-

med kan alle ønskes: Glædelig Jul!! 

Med et løfte om, at vi fortsætter i det nye år. Mere 

om det, når tiden nærmer sig. 
 

Inga Nielsen 
Sognemedhjælper 

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk 

mailto:chj@km.dk
http://www.hammer-sogn.dk/


HAMMERAFTENER 2011 
Arrangeret af Borgerforeningen & Menighedsrådet 

JANUAR 

Fredag den 14. januar kl. 18.30 Nytårsfest med 

spisning. Pris: 60.- kr. Tilmelding til Jonna Jensen 

senest den 11. jan. på tlf. 98286320/20726181. 
 

FEBRUAR 

Onsdag den 16. februar kl. 19.30 

Besøg af FINN NIELSEN fra 

skovbutikken/bageriet IDEON i 

Hammer Bakker. – En gammel 

68’er fortæller om brød og me-

get andet efter Rudolf Steiners 

principper. 
 

MARTS 

Torsdag den 24. marts kl. 19.30 

Fængselspræst STEN ANDREA-

SEN fortæller om sit møde med 

et Sydafrikansk fyrtårn ”Nelson 

Mandela” 
 

APRIL 

Onsdag den 13. april kl. 19.30: 

Fælles sogneaften i Horsens 

Sognegård: THYRA FRANK fra 

Plejehjemmet Lotte i København 

fortæller om ”Livsglæde og 

stjernestunder”. Der betales en-

tré denne aften: 100.- kr pr del-

tager. 
 

MAJ 

Torsdag den 12. maj kl. 18.30 UDFLUGT TIL SÆBY 

i egne biler med fælles afgang fra Sognegården:  

Vi skal 

besøge 

Mini-

byen 

og gå 

på by-

vand-

ring 

med 

guide i 

Sæbys gamle gader. Kaffe medbringes fra sognegår-

den til indtagelse i det fri eller i Mariehuset. Pris pr 

deltager: 30.- kr. 
 

Fredag den 27. maj kl. 18.30 SÆSONAFSLUTNING 

med spisning i sognegården. Pris: 60.- kr. Tilmel-

ding til Jonna Jensen senest d. 24. maj, tlf. 

98286320, mobil 20726181. 

AUGUST 

Torsdag den 

25. august 

kl. 12.00 

BUSTUR TIL 

LIMFJORDS-

MUSEET i 

Løgstør med 

sejltur på 

Frederik VII’s 

kanal og kaf-

fe i Kanalfo-

gedens køkken. Pris: 75.- kr. Tilmelding senest 

mandag d. 22. aug. til Jonna Jensen, tlf. 98286320, 

mobil 20726181. På grund af et begrænset antal 

pladser på sejlturen kan der lukkes for nye tilmel-

dinger, når alle pladser er besat! 
 

SEPTEMBER 

Torsdag den 22. september 

kl. 19.30 SOGNEGÅRDENS 

FØDSELSDAG med kage-

mand og sangaften med or-

ganist Lene Holt Nielsen. 
 

OKTOBER 

Uge 43 Møde med tidl. 

statsminister POUL NY-

RUP RASMUSSEN og for-

eningen SIND. Se nærme-

re om frister for tilmelding 

og deltagerpris, når den 

endelige dato kan medde-

les efter sommerferien! 
 

NOVEMBER 

Onsdag den 16. november 

kl. 18.30 Virksomhedsbe-

søg i Klarborg Design, 

Rødhusvej (TRIP-TRAP-

NISSER) Kaffe medbringes 

fra Sognegården. Der er fri 

adgang! 
 

DECEMBER 

Tirsdag den 6. kl. 19.30 

ADVENTSFEST med Ham-

merkoret, æbleskiver og 

gløgg, sang og andet godt 

op til jul, som traditionen 

kræver.
 

 

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk 

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

