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Afslutning med minikonfirmander 

Palmesøndag 

d. 1. april 

holdt vi af-

slutning med 

årets mini-

konfirman-

der, i kirke og 

sognegård.  

Minikonfir-

manderne har den sidste måned haft travlt med at male 

påske motiver med glasmaling, klippe palmegrene og 

plante påskeliljer, som denne dag pyntede og lyste op 

både i og uden for kirken samt i sognegården.  

En pæn flok minikonfirmander med familier og andre mødte op i 

kirken og var efterfølgende med i Sognegården, hvor der var kaf-

fe og boller samt hyggeligt samvær. Her fik børnene deres sang-

bøger, arbejdsmapper og andre ting, som de har lavet i sæsonens 

løb, med hjem. 

Det har været en dejlig flok børn, 14 i alt – hele 3. klasse på 

Grindsted skole. De har været meget interesserede og aktive og til 

tider meget livlige.  

Vi har nået meget med 

holdet bl.a. været om-

kring alle højtider, de har lavet optrin, lavet kirkeruder til jul, la-

vet fastelavnsris, klippet gækkebreve, døbefonde. Vi har sunget, 

hørt bibelhistorie, spillet bibelbilledlotteri og set film. 

Der skal lyde en stor tak til alle minikonfirmander med familier 

for godt samarbejde. 

      Sognemedhjælper Inga Nielsen 

& Sognepræst Carl Hertz-Jensen 
 

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

Bustur til Randers 
med årets minikonfirmander 

Lørdag d. 10. marts var dagen for 
årets familiebustur med minikon-
firmanderne. Kl. ca. 9 var alle 53 
børn og voksne på plads i bussen. 
Vores første mål var Skt. Andreas 
Kirke i Randers. På turen nedad 
blev der spist rundstykker samt 
drukket kaffe, te og juice.  
Efter en god times kørsel var vi 

fremme var Skt. Andreas Kirke. Her mødtes vi med minikonfirman-
derne der, samt præster, sognemedhjælper, organist og andre medar-
bejdere. Kirken er en ny kirke fra 1971 som er tegnet af arkitekt Hol-
ger Jensen.  
Måden vi blev rundvist på, var 
i form af et løb. Vi blev delt i 
grupper, og på den måde kom 
vi rundt til alter, døbefont, 
prædikestol, orgel og klokke-
tårn. Løbet forgik sammen 
med minikonfirmanderne fra 
Skt. Andreas Kirke. Undervejs 
var der indlagt små konkurrencer.  

Efter ca. en time var det tid at sige 
farvel og tak, for at køre til Ran-
ders Regnskov. Her var der ca. 2½ 
time på egen hånd, hvor der skulle 
spises madpakker, og vi skulle be-
søge både Sydamerika, Afrika og 
Asien. Meget spændende at mærke 
hvor forskelligt klimaet var i de 
forskellige verdensdele mht. tem-
peratur og fugtighed. Mange ste-

der kunne man komme meget tæt på de mange eksotiske dyr. 
Dagens sidste besøg var i Sct. Mortens Kirke i Randers, en stor og flot 
kirke midt i Randers by, i gå afstand fra Regnskoven. Kirken var op-
rindeligt en klosterkirke i tilknytning til Helligåndsklostret, som er op-
rettet i 1485. Inde i kirken var der mange flotte og spændende ting at 
se på – det børnene først gjorde store øjne over, var det kæmpestore 
orgel. Det første orgel stod færdig i 1753 og har så efterfølgende gen-

nemgået flere reparationer og 
udvidelser. Det nuværende alter-
billede er lavet af Per Kirkeby og 
blev indviet i 2004. Døbefonten, 
en firkantet blok udført i kera-
mik, er fra 1951, den erstattede 
en gammel trædøbefont.  

Kl. ca. 16.30 var vi tilbage i Langholt efter en spændende tur. Tak til 
alle for en god tur. 

Sognemedhjælper Inga Nielsen 
 

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk 

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


                HammerNyt                                                                    13
 

NYT fra Menighedsrådet 
 

Afsked – Ny præst 
Den 19. august holder vores præst gennem 34 

år, Carl Hertz-Jensen sin sidste gudstjeneste i 

Hammer kirke. Om eftermiddagen vil der væ-

re afskedsreception i sognegården i Langholt – 

dette vil blive annonceret senere – hvor vi hå-

ber at mange fra sognene vil kigge forbi. 

Menighedsrådene er i gang med at formulere 

en annonce til Præsteforeningens Blad, om an-

sættelse af ny præst. 

Vi regner med at der bliver ansat en ny præst i løbet af efteråret, 

når stiftet har givet ”grønt lys” for ansættelse. 
 

Valg 2012 
2012 er valgår, der skal vælges nyt menighedsråd. Måske skal vi 

have et pastoratsråd, dvs. at Horsens og Hammer sogne skal ha-

ve et fælles råd, ikke en sognesammenlægning, vi skal vedblive 

at være 2 sogne. 

Dette kræver en tilslutning fra begge sogne 

Dette vil være nemmere for personalet, idet de kun skal forholde 

sig til en arbejdsgiver, vi har jo fælles præst, organist, kirkesan-

ger og sognemedhjælper. 
 

Helle Nielsen - Formand 
 

Fælles Menighedsråd 

Der har netop 

været afholdt 

Menighedsmøder 

i begge vore sog-

ne med mulighed 

for at træffe be-

slutning om at 

oprette Pastorats-

råd eller Fælles 

Menighedsråd 

for Horsens og 

Hammer Sogne.  

I Hammer Sognegård var det den 11. april og i Horsens Sogne-

gård den 12. april. 

Begge de deltagende forsamlinger var med stort flertal enige om 

at føre den planlagte sammenlægning af menighedsrådene ud i 

livet i forbindelse med Menighedsrådsvalget til efteråret i år. 

Det bliver nu den nye fælles Valgbestyrelse for begge sogne, 

som skal forberede og tilrettelægge valget, så der kan opstilles 

kandidatliste i hvert sogn for at få valgt 4 medlemmer fra hvert 

sogn til fremover at udgøre det nye Fælles Menighedsråd.  

En spændende og ny proces er hermed godt i gang. Begge nu-

værende menighedsråd takker for opbakningen til at føre beslut-

ningen frem til målet. 
Carl H-J - mødeleder 

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, mobil 

20494763, telefontræffetid: ma-ti-to kl. 07.00-

14.00, kontor i Horsens Sognegård, 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 20494763 – 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@bbnpost.dk  

Næstformand/Kirkeværge Magda Bang Lar-

sen, Hüttel Sørensens Vej 109, Vodskov – tlf. 

98286305; magdabang@gmail.com  

Kasserer/Kontaktperson Ole G. Dahl,  

Kornelparken 84 – tlf. 98286529; 

ole_dahl@stofanet.dk  

Villy Aagaard Nielsen,  

Ørum Mosevej 19, Hjallerup – tlf. 98286009 

hv.osterholt@bbnpost.dk   

Bygningskyndig Jørn Toldbod,  

Skovskellet 5, Uggerhalne – tlf. 98286381, 

ajtoldbod@stofanet.dk  

Sekretær Sognepræsten 
 

Læs også hjemmesiden: 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 

4. maj – Ingen gudstj. – Kirkebil til 

Horsens Kirke kl. 10.30 

6. maj kl. 10.30 4. s. e. Påske (249) 

13. maj kl. 19.00 5. s. e. Påske (321) 

17. maj kl. 10.00 Kristi Himmelfart 

(478) Konfirmation 

20. maj – Ingen gudstj. 

27. maj kl. 10.30 Pinsedag (291) 

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

Skovgudstjeneste * 
 

JUNI 

3. juni kl. 9.00 Trinitatis (364) 

v/ Erik Boye 

10. juni kl. 10.30 1. s. e. trinitatis (728) 

17. juni kl. 9.00 2. s. e. trinitatis (633) 

24. juni kl. 10.30 3. s. e. trinitatis (3) 
 

JULI 

1. juli kl. 9.00 4. s. e. trinitatis (369) 

8. juli kl. 10.30 5. s. e. trinitatis (348) 

15. juli kl. 14.00 6. s. e. trinitatis (392) 

v/ Erik Boye 

22. juli – Ingen gudstj. 

29. juli kl. 19.00 8. s. e. trinitatis (769) 
 

AUGUST 

5. aug. – Ingen gudstj. – Kirkebil til 

Horsens Kirke kl. 10.30 

12. aug. kl. 10.30 10. s. e. trinitatis 

(321) 

19. aug. kl.- 9.00 11. s. e. trinitatis (518) 

Afskedsgudstj. med Carl Hertz-Jensen * 

26. aug. kl. 10.30 12. s. e. trinitatis 

(414) v/ Erik Boye 
 

 

* 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. 

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. 3. juli 2012. 
 

GUDSTJENESTER på Liselund 

Plejehjemmet Liselund med hele 
pensionistbyen udenom indbyder 
til månedlige gudstjenester efter 
følgende plan: 
 

Torsdag den 3. maj kl. 14.30 
med nadver ved Carl Hertz-Jensen 

Torsdag den 7. juni kl. 14.30 med nadver ved Lisbeth Solmunde Michelsen 

Torsdag den 21. juni kl. 14.30 ved Carl Hertz-Jensen med kirkekaffe 

Torsdag den 5. juli kl. 14.30 med nadver ved Erik Boye 

Torsdag den 19.juli kl. 14.30 ved Erik Boye med kirkekaffe 

Torsdag den 2. august kl. 14.30 med nadver ved Lisbeth Solmunde Michelsen 

VELKOMMEN! 

Særlige gudstjenester 

KONFIRMATION 

Torsdag den 17. maj  

kl. 10.00 i Hammer Kirke 

I alt 16 konfirmander holder den store dag 
sammen i kirken (1 enkelt er rykket til søn-
dag i Vodskov) med godt fyldt op på alle 
pladser:  
Andreas Bay Andersen, Lise Andersen, Rasmus Bo Jensen, Andreas 
Jungersen, Mads Højer Juul, Kristina Lykke Knudsen, Nikolaj Lazic 
Knudsen, Anja Hove Kristensen, Janos Kristensen, Kirstine Franci-
ska Nielsen, Nicolai Kanstrup Ottesen Nielsen, Hannah Louise Pe-
dersen, Christina Ellemann Pugh, Christine Pedersen Sudergaard, 
Tanja Pedersen Sudergaard, & Anders Thordurson (samt i Vodskov: 
Nicolai Bøgebjerre Christensen).  
Vel mødt og Lykke til! 
 

PINSE 

Søndag den 27. maj kl. 10.30 i Hammer Kirke 

Sidste søndag i maj er der indbudt til Pinse i Kirken, og dagen efter 

Mandag den 28. maj kl. 11.00 i Hammer Bakker 

Holder vi traditionen tro 
Skovgudstjeneste sammen 
med kirker og sogne rundt 
om Hammer Bakker. Det er 
kirkens og fællesskabets 
dag! 
Bagefter kan vi spise fro-
kost i det grønne fra hver 
sin medbragte madkurv. 
 
 
 
 

AFSKEDSDAG 

Søndag den 19. august kl. 9.00 i Hammer Kirke 

Sognepræst – gennem 34 år – Carl Hertz-Jensen holder afskedsguds-
tjenester på denne søndag. Efter de to formiddagsgudstjenester er der 
afskedsreception i Horsens Sognegård kl. 12.00, hvor menighedsråde-
ne er vært. 
 

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk 

http://www.hammer-sogn.dk/
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Musikalsk Legestue 2012 
 

Vi mødes følgende torsdage i Sognegården i Grindsted: 

Torsdag d. 31. maj kl. 9.00 

Torsdag d. 21. juni kl. 9.00 

       Sommerferie 

Torsdag d. 30. august kl. 9.00 

   Ønsker man at høre nærmere,  

  kontakt sognemedhjælper Inga Nielsen tlf.: 22416919 
 

 

Nyt altersølv 
Sølvsmedeparret Dorthe & Ebbe Hjorth 
har fra deres værksted i Sydthy fremstillet 
en ny patene til erstatning for den, som gik 
tabt ved groft tyveri fra værkstedet sidste 
år, hvor stort set alt af værdi på værkstedet 
forsvandt. Den nye patene er den tallerken eller disk i sølv, som bru-
ges til alterbrød på alterbordet. Vi har fået en ny efterligning, som i 
størrelse og udformning svarer til den gamle fra 1640. Som den gamle 
er den på kanten mærket med et viekors foroven og bogstaverne IHS 
forneden. IHS står for Iesus Hominum Salvator, som betyder Jesus menne-
skenes frelser, en ældgammel forkortelse, som bruges som et symbol på 
Jesus Kristus, til tider i kunstfærdige udformninger. Den lille tallerken 
kan som den gamle anvendes, så den passer som låg på alterkalken, 
det store sølvbæger til vinen (som det ses på billedet).  

De originale initialer BPD på undersiden er 
dog udeladt i denne efterligning. Bogstaverne 
BPD angav nemlig i sin tid den velhavende 
giver, Bendit PorsDatter, som var moder til 
præsten Erik Nielsens hustru fra en af sog-
nets store gårde på den tid, Attrup. Det kan 
læses i det lille hefte om kirkens historie:  
”Orientering og historisk rids – Hammer Sogn”, 
udgivet af Menighedsrådet 2003. – Det nye 
altersølv er taget i brug ved gudstjeneste den 
12. februar i år.  

Carl H-J 
 

AKTIVITETER 

Hammeraftener * 
10/5; 1/6; 25/8 
 

Konfirmandarbejde kl. 8-9.30 

Tirsdage og Torsdage indtil 17. maj 
 

Musikalsk Legestue kl. 9.00 * 

31/5; 21/6;  
 

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)* 
(Husk tilmelding til Anne Hejlesen onsdag 
forud på tlf. 98286295) 
 

MENIGHEDSRÅDSMØDER 
Normalt onsdage kl.19.00: 2/5; 12/6. 
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 
480. – 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: Grafton Landbrugs- og 

Spejdertræningscenter i Sierra Leone, 

Folkekirkens Nødhjælp ”Bedste-

Hjælp”; Gadebørn i Tanzania,  

De Grønne Pigspejdere,  

Diakonhøjskolen, KFUM&KFUK, 

FDF, 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 
 

 
 

Hver dag på Kanal NORD 
Ti kl. 13.30 – On kl. 22 – To- Fr kl. 

13.30 – Lø kl. 21 – Sø kl. 15.30 
 

”Liv i kirken” – ”KIRKERUMMET” 

 

Ægtefolk?  
 

Ægtefolk eller ægteskab, ægtemand eller ægtehu-
stru eller ægtefælle? 
Der er lige pludselig med Manu Sareen gået mode i 
de gamle og gammelt klingende ord. Ordene til-
lægges helt nye betydninger, som ingen ville have 
drømt om indtil for nylig. Hvad skal det hedde, 
når og hvis der nu om kort tid indføres et nyt viel-
sesritual, som skal være gældende for det, vi forstår 
ved et helt traditionelt ægteskab og så det nye, hvor der er tale om et forhold 
mellem 2 af samme køn?? 
Hvad det så siden kommer til at ende med, så er der under alle omstændig-
heder rokket ved de gamle forestillinger, så ægtefolk og ægteskab fra nu af 
kan tolkes anderledes, end vi har været vant til i århundreder. Det kan da 
godt være, at tiden er inde til at rokke ved de traditionelle opfattelser. Der ser 
ud til at være et flertal for det, kan man vist godt tillade sig at sige. 
Men det skyldes uden tvivl et enormt pres, som til gengæld er kommet fra et 
ganske lille mindretal med et stort behov for ligestilling. Det er stort set alt 
sammen sket i løbet af de sidste 20 år, fra man tog det første skridt ved at 
godkende det, som fik det uskønne navn ”registreret partnerskab”. For os i æg-
teskab lyder det unægtelig meget som paragrafsprog, og det er forståeligt, at 
der er behov for i det mindste et helt andet ord for et samliv mellem to af 
samme køn.  

I ligestillingens navn er det 
så ægteskabet, der må hol-
de for med en ny ind-
holdsbestemmelse, og alt, 
hvad deraf følger, også et 
nyt fælles vielsesritual til 
erstatning for det gamle, 
som dog ikke endnu har 
nået datoen til at fejre sine 

første 20 år. Hvordan skal sådan et ritual for den nye tids ægtefolk så se ud, 
når der nu skal være tale om også en kirkelig handling? 
Det vil ikke være muligt at finde passende bibeltekster til at underbygge den 
nye ægteskabelige institution. Det er der ikke bibelsk grundlag for. Det 
kommer til at begrænse sig til helt almengyldige vendinger om kærlighed og 
samliv mellem mennesker i det hele taget, altså ikke noget med parforhold 
eller regulært ægteskab.  
Denne helt nye situation kan måske lære os, at indgåelse af ægteskab faktisk 
ikke i vor kirkelige tradition er et sakramente, selv om det haft en status, som 
om det var. Vielse og bryllup vil hermed blive ligestillet med fx konfirmation 
og begravelse, hvor bibelordet dermed frit kan vælges af præsten og/eller af 
parret. Og gode bibelord er der jo nok af at vælge imellem! En del vil sikkert 
hilse den mulighed velkommen. 
Det skal blive spændende at se et 
nyt og bæredygtigt ritual, som 
både tager hensyn til traditionen, 
til flertallet, til mindretallet og til 
den nye opfattelse af, hvad det 
vil sige at være ægtefolk i dagens 
og fremtidens Danmark. Det er ikke let at sige, om det er en opgave, som 
lader sig løse på en tilfredsstillende måde for alle parter. Vi venter i spæn-
ding, lidt endnu! – Indtil da: Til lykke med ægteskabet! 

Carl H-J 

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk

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

Arrangeret af Borgerforening & Menighedsråd 
 

MAJ 

Torsdag den 10. maj kl. 18.00  

Forårsturen går til Oxholm Mølle, Slot og Kirke  

med guide ved Møllen og fra menighedsrådet i kir-

ken. - Der medbringes brød og kaffe fra Sognegår-

den. Fri adgang for alle i private biler. 
 

Torsdag den 17. maj til mandag den 28. maj 

HAMMERKUNST i sognegården. Åbning torsdag d. 

17. maj kl. 14-16. (se s. 18) 
 

 

JUNI 

Fredag den 1. juni kl. 18.30 SÆSONAFSLUTNING 

med spisning i Sognegården, frie bidrag til under-

holdningen, sang og andet godt! Pris: 60.- kr. Til-

melding til Jonna Jensen, tlf. 98286320, mobil 

20726181, senest den 29. maj. 
 

AUGUST 

Lørdag den 25. august kl. 10-18.30 BUSUDFLUGT  

– sammen med Horsens & Vodskov Sogne – til 

Bunkermuseet i Hanstholm.  

Ophold med fro-

kostspisning fra 

sognegården fx 

ved Vejlerne (om 

vejret tillader). 

Kaffebord på vej 

hjem. Pris: 125.- 

kr. Tilmelding til 

Jonna Jensen, tlf. 

98286320, mobil 

20726181 senest 

d. 21. august. 

 

AFLYSNING AF KONCERT 

Desværre må koncerten i Horsens Kirke onsdag den 30. maj kl. 19.30 aflyses på grund af sygdom! 

Forhåbentlig får vi muligheden senere. 

Sogneindsamling 2012 
En stor tak til alle indsamlere, medhjælpere i køkkenet, pengetællere og 

bidragydere, for den store støtte og opbakning søndag d. 4. marts. 

Dagen startede med en fælles gudstjeneste i Horsens Kirke, med efter-

følgende kirkekaffe i sognegården i Langholt, inden ruterne blev fordelt 

og indsamlerne sendt af sted. 

I år var der 12 ruter, som blev dækket af 19 indsamlere, og i sognegår-

den var der 5 hjælpere til at uddele ruter, varme pølser og tælle penge. 

I ugen op til sogneindsamlingen 

deltog jeg i konfirmandtimerne, for 

at orientere og vise film om min tur til Uganda, som optakt til sogne-

indsamlingen. 

Efterfølgende viste konfirmanderne stor interesse for indsamlingen. 

Ud af de 19 indsamlere var 7 af årets konfirmander og 2 minikonfir-

mander – MEGET FLOT!  

Der blev indsamlet 7422 kr. ca. 1000 kr. mere end sidste år.  

I hele pastoratet blev der indsamler i alt 13.071 kr. På landsplan blev 

der samlet godt 15. millioner ind til kampen mod sult. 

Læs evt. mere på www.noedhjaelp.dk   

Inga Nielsen, indsamlingsleder 
Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk 

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


HAMMERKUNST 2012
Hammer Sognegård, Uggerhalnevej 23-25, Grindsted, 9310 Vodskov 

 

Åbningstider kl. 14-16 

Torsdag den 17. maj - Fernisering 

Fredag den 18. maj 

Lørdag den 19. maj 

Søndag den 20. maj 

Samt efter aftale i uge 21 

 

     
 

Årets 5 udstillere er fra venstre med akrylmaleri: Birthe Heide, Erik Münchow og Kim H. Groth, 

med glasarbejder: Edith Jensen og med skulpturer i sten og metal: Thorvald Odgaard. 
 

   
 

       
KOM OG BESØG EN SPÆNDENDE UDSTILLING. Kontakt evt. stedet for særlig aftale – tlf. 9828 6402/2988 6038. - VEL MØDT! 
 

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk 

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

