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Glædelig PINSE! 
 

 

 

Vi mødes til PINSE i skoven 2. pinsedag den 13. juni kl. 11.00  
ved slugten mellem Brødland og Pebermosen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pilgrimsvandring fra Hammer Sognegård kl. 10.00. 
Kirkebil kører fra Sognegården kl. 10.45. 
Deltag i kirkefrokost i det grønne – Husk selv madkurv. 
Arrangør: 
Folkekirken i Horsens-Hammer, Vodskov, Sulsted, Ajstrup, Vadum & Ve-
ster Hassing Sogne sammen med Vodskov Baptistkirke. VELKOMMEN! 
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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! 
 

FAMILIEUDFLUGT 

med minikonfirmanderne 

Lørdag d. 26. marts var dagen 

for årets bustur med alle mini-

konfirmandfamilier, fra både 

Horsens og Hammer sogne. Kl. 

9 var alle 64 deltagere samlet og 

på plads i den store dobbelt-

dækkerbus, med kaffe, juice og 

rundstykker. Vi satte kurs mod 

Vrejlev Klosterkirke i nærheden af Vrå. En stor og flot kirke fra den 

tidligste middelalder ca. 1160. Kirken fremstod meget flot efter reno-

vering og maling for få år siden. Kirken har haft tæt forbindelse til 

Vrejlev Kloster, som var et 

kvindekloster der hørte ind un-

der Børglum kloster. Efter en 

morgensalme, fik vi en rundvis-

ning både i kirken og på kirke-

gården. 

Herpå kørte vi til Oceanariet i 

Hirtshals, hvor der var godt 3 

timer til at se bl.a. fodring af 

klumpfisk i det store akvarium, 

se sælerne udenfor og spise 

madpakker.   

På hjemturen var vi omkring 

Bistrup Kirke i Hjørring. Bi-

strupkirken er en ny kirke fra 

1976. Vi fik en rundvisning og 

historien om kirkens tilblivelse. 

Til slut drak vi kaffe og spiste 

den medbragte kage i den store 

sal. 

Kl. ca. 16.30 var vi tilbage i 

Langholt efter en vellykket tur, i 

et meget flot vejr. 

En stor tak til alle deltagere som var med til at gøre turen vellykket. 

Flere billeder kan ses på hjemmesiden www.horsenshammer.dk  
Inga Nielsen, Sognemedhjælper 

 

Musikalsk legestue 

Vi mødes følgende torsdage i Sognegården i Grindsted: 
 

Torsdag d. 26. maj kl. 9.00 

Torsdag d. 23. juni kl. 9.00 
 

Herefter sommerferie til august. 
 

Ønsker man at høre nærmere,  

kontakt sognemedhjælper  

Inga Nielsen tlf.: 22416919 

 

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk 

http://www.horsenshammer.dk/
http://www.hammer-sogn.dk/
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REJS MED TIL ISRAEL 

30. september – 7. oktober 

PRIS: 12.495.- kr 

 

Vi har sammen med UNITAS 
Rejser planlagt en rejse til Israel 
til efteråret. Vi kalder det en 
SOGNEREJSE. Vi tror nemlig, 
at vi kunne få meget ud af at 
rejse sådan en tur sammen med 
en flok interesserede deltagere 
fra Horsens & Hammer Sogne, 
måske suppleret med andre fra 
vore nabosogne. Vi kan godt 

love en spændende tur i et spændende land, med noget af den ældste hi-
storie, som de fleste af os kender tilbage fra barndommen. Den bibelske 
historie kommer afgjort tættere på, og det er betydeligt mere levende og 
virkelighedsnært at forestille sig, hvad der er sket, og hvor det er sket. 
Ved siden af alt det gamle fra den bibelske historie for nu flere tusind år 
siden, vil rejsen helt på sin egen måde afspejle et dramatisk stykke nutidig 
historie fra et af verdens helt afgørende brændpunkter i både fortid og 
nutid. Vi skal rejse i grænselandet, hvor Europa og Asien og Afrika mø-
des, og hvor jødedom og kristendom og islam mødes, og kæmper og slås 
for hver sin overlevelse. Palæstinensere og israelere, jøder og arabere i 
sådan en mærkelig blanding af jøder og kristne og muslimer lever meget 
tæt sammen, og det går som bekendt ikke altid for sig i fred og fordrage-
lighed. 
Israel er i virkeligheden et lille land, ikke meget større end Jylland, men 
med en fantastisk afvekslende og skiftende natur fra nord til syd og fra 
øst til vest, med uvejsomme bjergområder og frodige sletter, med det 
grønne Galilæa og det gule sydland, med de tæt befolkede byområder og 
de tyndt befolkede ørkenomåder, med sne på Hermon mod nord og med 
brændende hede ved det Døde hav flere hundrede meter under havets 
overflade, med det gamle i udgravninger og ruiner side om side med helt 
moderne bybebyggelse og anderledes arkitektur.  
Der er meget at iagttage og 
lade sig inspirere af – også 
på en sådan begrænset 8 
dages tur, som vi har tænkt 
os. 
Vi vil gerne mødes med 
alle interesserede for at se, 
om det skal lykkes for os at 
samle et hold på 20 eller 
flere. Turen vil få en helt 
aktuel præsentation fra en 
lille uges kort besøg i star-
ten af februar i år.        Her med en hilsen fra Det Døde Hav 
VELKOMMEN på tur og i første omgang til en introduktionsaften i 
Hammer Sognegård, mandag den 16. maj kl. 19.30 med fri adgang 
for alle. Vi glæder os til at præsentere rejsen og til at indbyde til en rejse, 
som godt kan blive en rejse for livet! Interesserede kan melde sig hos: 

Anne Marie & Carl Hertz-Jensen,  
Tlf. 98256416, Præstegården i Langholt

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: Inge Gregersen, tlf. 

98255209 + mobil 21200163, kontortid i Hor-

sens Sognegård ti-+to. kl. 9-11, tlf. 98255130. 

e-mail: 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, 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
mailto:inmg@km.dk
mailto:kirken@hammer-sogn.dk
mailto:inmg@km.dk
mailto:smh.horsens-hammer@mail.dk
mailto:l-h-n@stofanet.dk
mailto:morten.skjold@live.dk
mailto:kirken@hammer-sogn.dk
mailto:sognegaarden@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 
1. maj kl. 10.30 1. s. e. Påske (234) 

5. maj kl. 19.30 Koncert * 

8. maj – Ingen gudstj. – Kirkebil til 

Horsens Kirke kl. 13.45 fra Hammer 

Sognegård 

11. maj kl. 17.00 Spaghetti-gudstj. * 

15. maj kl. 9.00 3. s. e. Påske (227) 

20. maj kl. 10.00  Bededag (478) 

Konfirmation  

22. maj – Ingen gudstjeneste 

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

JUNI 

2. juni kl. 9.00 Kristi Himmelfart (260) 

5. juni kl. 10.30 6. s. e. Påske (348) 

12. juni kl. 9.00 Pinsedag (294) 

13. juni kl. 11.00 2. Pinsedag (290) * 

19. juni kl. 10.30 Trinitatis (400) 

v/ Erik Boye 

26. juni kl. 9.00 1. s. e. Trin. (369) 
 

JULI 

3. juli kl. 10.30 2. s. e. Trin. (411) 

10. juli kl. 8.30 3. s. e. Trin. (594) 

v/ Lisbeth S. Michelsen 

17. juli kl. 14.00 4. s. e. Trin. (276) 

v/ Lisbeth S. Michelsen 

24. juli – Ingen gudstj. – Kirkebil til 

Horsens Kirke kl. 8.45 fra Hammer 

Sognegård 

31. juli kl. 10.30 6. s. e. Trin. (754) 
 

AUGUST 

7. aug. kl. 9.00 7. s. e. Trin. (471) 

14. aug. kl. 10.30 8. s. e. Trin. (321)  

17. aug. kl. 17.00 Spaghettigudstj.* 

21. aug. kl. 9.00 9. s. e. Trin. (278) 

23. 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. 15. juni 2011 
 

GUDSTJENESTER på Liselund 

Plejehjemmet Liselund med he-
le pensionistbyen udenom ind-
byder til månedlige gudstjene-
ster efter følgende plan: 
 

Torsdag den 5. maj kl. 14.30 med nadver v/ Erik Boye 
Torsdag den 19. maj kl. 14.30 v/ Erik Boye med kaffe 
Torsdag den 2. juni kl. 14.30 med nadver v/ Erik Boye 
Torsdag den 16. juni kl. 14.30 v/ Carl Hertz-Jensen med kaffe 
Torsdag den 7. juli kl. 14.30 med nadver v/ Lisbeth S. Michelsen 
Torsdag den 21. juli kl. 14.30 v/ Erik Boye med kaffe 
Torsdag den 4. august kl. 14.30 med nadver v/ Carl Hertz-Jensen 
VELKOMMEN! 

Særlige gudstjenester 

Spaghetti-gudstjeneste 

Onsdag den 11. maj kl. 17.00 i Hammer Kirke & Sognegård 

En kort gudstjeneste for de mindste med sang og bevægelse, billeder 
og fortælling. Denne gang med helt særlig indbydelse til 5-6 årige 
dåbsbørn, som vil få udleveret en nye Børnebibel ”Sigurd fortæller 
Bibelhistorier” med DVD.  

 
 

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 et kvarter før fra sognegården! 
 

Konfirmation 

Fredag den 20. maj kl. 10.00 i Hammer Kirke 

9 drenge fra Hammer sogn og 1 dreng fra Horsens sogn skal konfir-
meres sammen på den store dag, nemlig følgende: 
Casper Rune Christensen, Nicklas Fleischer, Casper Vinther Jensen, 
Martin Lynge Holdgaard, Mikkel Højer Juul, Mike Holmgaard Riis, 
Frederik Kjærsgaard Jørgensen, Niels Daniel Kunckel Knudsen, Ma-
thias Hedemann Larsson og Aqqalunnguaq Martin Ottosen Thorsen. 
Lad os ønske alle en god dag! 
 

Pinse i Skoven 

2. pinsedag mandag den 13. juni 

kl. 11.00 i Hammer Bakker 

Som omtalt på forsiden af Kirkesi-
derne holder vi fast ved ”PINSE i 
skoven” til en skøn friluftsgudstjene-
ste 2. pinsedag midt i forårets Ham-
mer Bakker.  

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk 

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

MAJ 

Torsdag den 12. maj kl. 18.30 UDFLUGT TIL SÆBY i egne biler fra 
Sognegården. Besøg I Minibyen, byvandring I Sæbys gamle gader. Kaffe 
nedbringes fra Sognegården til at nyde I det fri eller i Mariehuset. Pris: 30.- 
kr. pr. deltager. Tilmeld senest mandag d. 9. maj til Ole Peter / Maria tlf. 
98286878 / 30286815. 
 

Fredag den 27. maj kl. 18.30 SÆSONAFSLUTNING med spisning og 
forskellige indslag fra deltagere. Pris: 60. – kr. Tilmelding til Jonna Jensen 
senest d. 24. maj på tlf. 98286320 eller mobil 20726181. 
 

 

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! – 25. august tager vi hul på en 
ny sæson med Bus-udflugt til Løgstør. 
   Programudvalget 

Borgerforeningen - Menighedsrådet 
 

 

2 Kirkekoncerter 

Torsdag den 5. maj kl. 19.30 i Hammer Kirke 

BEFRIELSES & FORÅRSKONCERT 

Hammerkoret og organist/pianist 
Martin Kjeldgaard (billedet) og Lene 
Holt Nielsen, cello og korledelse, 
medvirker og danner rammen om 
fællessangen i kirken. Kendte og 
ukendte sange illustrerer tiden med 
besættelse, modstandskamp og be-
frielse, så vær forvisset om, at 
komme til at synge med på ”En lær-
ke letted’” og andre danske klassikere 
fra Højskolesangbogen. 
Vel mødt – gratis adgang – kirkebil 
kan benyttes ved bestilling. 
 

 
 

Tirsdag den 7. juni kl. 19.30 i Horsens Kirke 

Rytme & Gospel, sang & musik 

Koncert med Ida Lohmann og Niels-
Ole Sørensen. Niels-Ole Sørensen er 
både kendt som organist i Vesterkær 
Kirke og leder af gruppen ”Gospel Ope-
rators”, hvor Ida Lohmann er sanger. 
En glad koncert med fængende rytmer i 
kompetente hænder, så vel mødt til alle 
interesserede, og der er gratis adgang – 
kirkebil kan også her benyttes efter be-
stilling 
 

Koncertudvalget ved Horsens-Hammer 
kirker er arrangør af begge koncerter. 
 

Lene Holt Nielsen, organist 
 

AKTIVITETER 

Hammeraftener * 
12/5; 27/5.; 25/8 
 

Konfirmandarbejde kl. 8-9.30 
Se nærmere omtale for det nye år * 
 

Musikalsk Legestue kl. 9.00 * 
 26/5; 23/6; 25/8 
 

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)* 
Vender tilbage efter sommerferien! 
 

MENIGHEDSRÅDSMØDER 
Normalt onsdage kl.19.00: 4/5; 8/6. 
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. 
 

GOD PINSE 

& 

GOD SOMMER! 
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: 
Grafton Landbrugs- og Spejdertræ-

ningscenter i Sierra Leone, Die-

nesmindes Venner, Sypigeprojekt for 

Mission Øst, Tværkulturel Sommer-

lejr, KFUM&KFUK, FDF, Danmis-

sion 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” 

 

Friske ”Helte og Heltinder” 

på gaden i Grindsted og Uggerhalne 

til årets sogneindsamling 

EN STOR TAK til alle indsamlere, medhjælpe-

re i køkkenet, pengetællere og bidragydere, for 

den store støtte og opbakning søndag d. 13. 

marts. 

Dagen startede med en fælles gudstjeneste i 

Sognegården, med efterfølgende kirkekaffe og 

lidt info, inden ruterne blev fordelt og indsam-

lerne sendt af sted. 

I år var der 7 ruter som blev dækket af 10 ind-

samlere og i sognegården var der 4 

hjælpere til at varme pølser og tælle 

penge. 

I ugen op til sogneindsamlingen 

deltog jeg i konfirmand-timerne, for 

at orientere og vise film som optakt 

til sogne-indsamlingen. 

Der er i år et lille hold konfir-

mander, hvoraf ingen havde mulig-

hed for at hjælpe med indsamlin-

gen.                                                                    Morgenkaffe i Sognegården 

Der blev indsamlet 6342 kr. ca. 1800 kr. mindre end sidste år. Flot resul-

tat da der i år ikke var så mange indsamlere som tidligere år. 

I hele pastoratet blev der indsamler i alt 11.451.25 kr. På landsplan godt 

15 millioner ind til kampen mod 

sult og katastrofer.  

Folkekirkens Nødhjælp siger, at 

aldrig før har så mange sogne 

deltaget, i alt deltog 1308 sogne. 

En del sogne manglede indsamle-

re – det var også det, vi oplevede 

i Hammer sogn – vi håber, de tro-

faste indsamlere vender tilbage 

næste år. 
Læs evt. mere på www.noedhjaelp.dk 

Der tælles penge 
Inga Nielsen, indsamlingsleder 

 

 

KONFIRMANDER 2011-2012 

Næste års konfirmation ligger fast: 

Torsdag den 17. maj 2012 i Hammer Kirke. 
 

INDSKRIVNING finder sted i Sognegården i Grindsted: 

Onsdag den 15. juni kl. 17-18. Dåbsattest/Navneattest forevises. Tilmel-

dingsblanket udfyldes. 
 

VELKOMST af nye konfirmander finder sted i Hammer Kirke: 

Tirsdag den 23. august kl. 19.00 med orientering bagefter. 
 

KONFIRMANDTIMER påbegyndes i uge 35 – sidst i august. 
 

Velkommen til konfirmandarbejdet.   Carl H-J 
 

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk

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


   HammerNyt                  17
 

Fællesspisning 

i Sognegården – 20 år! 
 

Fredag den 11-02-2011 havde vi en rigtig hyggelig aften i 
sognegården, hvor vi fejrede, at der har været fællesspis-
ning i 20 år. 
Det er derfor oplagt med et lille tilbageblik, og det er så 
faldet i min lod, da jeg er den eneste, der har ” holdt ved ” 
i alle 20 år. 
 

Ideen til fællesspisning kom oprindeligt fra den daværende 
kirkesanger Kim Bredsgaard, og var tænkt som en udvi-
delse af Aktiv Hygges aktiviteter. 
Efter en del snak frem og tilbage, og efter at der var sikret 
opbakning fra menighedsrådet og Aktiv Hygge, kunne vi 
gå i gang med projektet. 
 

I starten var forløbet af aftenerne en del anderledes end 
nu. 
2-3 frivillige stod for madlavningen, og deltagerne mødte 
så op og hjalp til med borddækningen og efterfølgende 
oprydning. Ved afslutningen af aftenen blev der så spurgt, 
om der var nogle, der ville melde sig til at stå for madlav-
ningen næste gang. 
Det lykkedes endda en enkelt gang at overtale et hold på 3 
mænd til at stå for maden. - De klarede det fint, men hav-
de alligevel ikke modet til at gentage det. 
 

Efterhånden gik vi over til, at en fast gruppe på 8-10 per-
soner stod for hele arrangementet. 
Man delte sig i grupper på 2-3 og hjalp hinanden på kryds 
og tværs. 
Efter flere år på denne måde var der faldet en del af grup-
pen fra af forskellige årsager. – Bl.a. pga. fraflytning fra 
byen. 
 

Madlavningen blev derfor lagt i hænderne på et par friske 
ældre, men erfarne husmødre – nemlig Gerda Bitsch og 
Tove Brønd – som så fik en hjælpende hånd af os andre. 
De klarede det med bravur i flere år, men for 4 år siden 
mente de ikke, at kræfterne slog til længere, og valgte der-
for at stoppe. Herefter trådte Aase Christensen, Maria Ja-
kobsen og undertegnede til, og nu forsøger vi 3 så efter 
bedste evne – og med hjælp fra vores mænd – at få det 
hele til at fungere. 

Jeg kan ærlig talt ikke huske, hvor tit spisningerne fandt 
sted i starten, men de sidste mange år har vi haft 6 spis-
ninger årligt. 
 

 

Det aktive madhold – 2011 
 

Det er efterhånden blevet en skik, at menuen er hemme-
lig, indtil man sidder ved bordet. 
Kun til jul er menuen den samme hvert år: Flæskesteg 
med tilbehør og ris à l´amande til dessert. 
Denne aften hygger vi os også med pakkespil. 
Ellers er aftenens forløb at vi spiser 2 retter mad, snakken 
går livligt over bordet, vi synger efter Højskolesangbogen 
og, hvis er rigtig heldige, har vi også musikledsagelse, når 
Frede Burholt deltager. 
Vi slutter aftenen af med kaffe, kage og en aftensang. 
 

Hvis man efter at have læst dette har haft lyst til at deltage, 
er man velkommen til at tilmelde sig når vi starter igen til 
efteråret. 
Vi har altid plads til flere deltagere. 
 

Jeg vil benytte lejligheden til, at sige en stor tak til såvel 
tidligere madhold – uden Jeres indsats kunne de jo slet ik-
ke fungere – som til de deltagere, der trofast møder op 
med god appetit og godt humør. 
 

Anne Heilesen 
 

AKTIV HYGGE 
 

Mødes 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 strikkepind-
ene.  
Mændene finder 
bobspillet frem. 
 

Efterlysning:  
Skulle der være nogle, som har garnrester i overskud, 
modtages de med tak og kan afleveres til Anne Heilesen 
eller i Sognegården.  

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk 

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


HAMMERKUNST 2011 
Hammer Sognegård, Uggerhalnevej 23, Grindsted, 9310 Vodskov 
 

Åbningstider 

Torsdag den 2. juni kl. 14-16  

Fernisering 

Fredag den 3. juni kl. 14-16 

Lørdag den 4. juni kl. 10-12 

Søndag den 5. juni kl. 14-16 

Mandag den 6. juni kl. 16-18 

Samt efter aftale i uge 23.                             Fotos fra Dots atelier 

 

        

De 4 udstillere er fra venstre: Anna Marie K. Pedersen, Stae – Dorit (Dot) Mortensen, Vodskov –  

Josephine Bogø Rahbek Mortensen, Aalborg – Jes Vestergaard, Kraghede 

      
 

     
 

Et væld af malerier til smil, glæde og eftertanke malet af Anna Marie, Dot, Josephine og Jes. 
 

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk 

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

