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Påskekoncert i Hammer Kirke
de ved samarbejdet, deres entusiasme og engagement,
kan gøre kvartetten til det perfekte medium mellem musikken og publikum.
Mira Kvartetten har efter sin forrygende start været en
hyppig gæst i musikforeninger, musikfestivaler og kirker
over det meste af Danmark og er overalt modtaget med
begejstring af både publikum og anmeldere.
Mira Kvartetten var i 2003/2004 udnævnt til amtsensemble i Nordjyllands Amt, og havde desuden den
store ære at blive tildelt Léonie Sonnings Musikfonds
stipendium for unge talenter.

JESU SIDSTE ORD PÅ KORSET
MIRAKVARTETTEN fremfører op til påske Joseph
Haydns musikalske meditationer over Jesu ord på
korset. Der er tale om stor musik med stor indlevelse i noget af påskens drama i de sidste timer af
Jesu liv. Musikken ledsages naturligvis af de bibelske læsninger fra alle 4 evangelier med, som
det kaldes, Jesu Syv Korsord.
Mira Kvartetten blev til, da fire solospillere fra symfoniorkestrene i Århus, Odense og Aalborg fandt sammen i
1999, for at dyrke kammermusikken i sin fornemste
sammenhæng, nemlig strygekvartetten. De fire erfarne
kammermusikere inspirerer og supplerer hinanden, og
brænder i særdeleshed for alle de fantastiske værker
der er skrevet for besætningen. De håber at deres glæ-

Signe Madsen

Birgitte Bærentzen Pihl

Anna Dahl

Vincent Stadlmair

VELKOMMEN i Hammer Kirke
Skærtorsdag den 5. april 2007 kl. 19.30!

Organist Karen Steengaard
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HUSK

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
midt i det andet daglige arbejde.

AALBORG FOLKEKIRKELIGE TV
PÅ TV-DANMARK

HVER LØRDAG & SØNDAG

KL. 11.30-12.00
”RUNDT OM
FOLKEKIRKEN”
Lokale, aktuelle,
kirkelige nyheder

SAMTALE

VODSKOV
GENBRUG
Granlunden 1, Vodskov

Åben: kl. 13-17
mandag - fredag

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!

Se i TV-programmet
og tænd for dit TV!

ALTERGANG

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

NU også
Lørdagsåbent kl. 10-13
den første lørdag i hver måned
med loppemarked udendørs.
En god mulighed for et godt køb
og en god støtte til et af de mange gode
formål i årets løb:
Fx Gadebørnsprojekter i Brasilien og
Sct. Petersborg, Handicapcenter i Rumænien, Bæredygtigt landbrug i Sierra
Leone, Cafe Parasollen i Aalborg,
KFUM’s Soldaterhjem i Hvorup med
flere. TAK for hjælpen!

Drives af

Hammer Y’s Men’s Club

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!

Kirkens
Korshær
Genbrug
VODSKOV
Kirkens Korshær Genbrug,
Vodskovvej 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. aftales om at hente møbler.

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!

Åben Mandag-Torsdag kl. 13-17
Heftet om Hammer Sogn er

fremlagt i kirke og sognegård til
ren foræringspris: 20.- kr. pr. stk.
WYWYWY se selv!
Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk

Glædelig Påske
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HAMMERAFTENER 2007
Arrangeret af Borgerforeningen & Menighedsrådet
FEBRUAR
Torsdag den 1. februar kl. 18.30
På vej til lysfest i frakkeltog
fra Grindsted Skole

LYSFEST – Vi mødes i skolegården på Grindsted Skole,
synger sammen og går til
Sognegården med tændte fakler.
I sognegården holder vi lysgudstjeneste sammen med
levende lys, salmer, læsninger
og bønner.
Efter gudstjenesten bydes på
en lille servering i forhallen.
Derpå er der uddeling af årets
legatportioner fra Christiane & Carl Fredrik Sørensens
Fond.
VELKOMMEN!

Torsdag den 15. februar kl. 19.30
”Gives der danske værdier?” Filosofiforedrag ved en meget
engageret og spændende foredragsholder, lektor og forsker ved Århus Universitet, Jørgen Husted.
Velkommen til en vedkommende og igangsættende aften!

Onsdag den 21. marts kl. 18.30
Afgang i private biler til
Virksomhedsbesøg på RENO-Nord
Vi får mulighed for at se ind bag facaden
på en af Aalborgs markante bygninger
med stor samfundsmæssig betydning.
Tag med og bliv klogere på, hvad affald
kan bruges til!

Onsdag den 18. april kl. 19.30
”Jordomrejse”
ved Lars Søe Larsen og Stig Larsen.
Oplev verden set med unges øjne på deres livs rejse.

Onsdag den 9. maj kl. 18.30
Vi mødes ved sognegården og fylder bilerne op på vej til
Besøg i Store Vildmose

Ved ankomst til Vildmosen guides vi af Helga Sivesgaard Olesen
rundt i den spændende natur med helt sin egen historie og atmosefære.
Kaffe og brød medbringes fra Sognegården og nydes på et passende sted undervejs.
Der er som vanligt fri adgang – med mindre andet er anført i
oversigten – og mulighed for at give et bidrag til et godt formål.

ALLE ER VELKOMNE!
Programudvalget

KIRKESKOLE
Horsens-Hammer Kirkeskole har fra starten af året taget hul på
et nyt og spændende emne: HØJSKOLESANGBOGEN
Den Nye Højskolesangbog – 18. udgave udkom sidst på efteråret. Vi vil se på indhold, forfattere og komponister og synge en
del af sangene, nye såvel som gamle, så godt vi formår.

I januar startede vi med en kort præsentation for at få en smule
overblik og prøve at have bogen i hånden. Derpå vil vi se på
noget af det nye.

Torsdag d. 8. marts kl. 19.30
i Hammer Sognegård
Ny salmer og sange til brug i skole, hjem og kirke – hvordan er
noget af det nye med til at sætte ord og toner på tiden? Lad os
lytte og lære.

Torsdag d. 19. april kl. 19.30
i Horsens Sognegård
Om påske og forår i Højskolesangbogen – både nyt og gammelt. Kom og syng med! Nu kan vi fx synge, som mange har
ønsket i mange år, Kaj Munk’s forårssang ”Hvad var det dog der
skete?” nr. 262

Torsdag d. 31. maj kl. 19.30
i Hammer Sognegård

Morgensange og salmer i den nye Højskolesangbog – både en
del nyt og noget gammelt, som vi nu kan nå at komme igennem. Her er den nulevende digter og forfatter og højskolemand
Jens Rosendal godt repræsenteret, fx med en af hans helt nye
”Som sol der rammer klodernes gang” fra 2005.
Efter sommerferien tager vi hul på endnu mere af alt det meget
stof i den nye Højskolesangbog.
Anskaf for dig selv din egen sangbog. Gå på egen hånd i bogen,
kig og læs og kom med forslag og kommentarer, når vi mødes i
Kirkeskolen i den kommende tid.
Vi fortsætter og mødes efter planen således:

Et helt nyt og aktuelt emne som dette giver mulighed for nye
interesserede deltagere. Organist Karen Steengaard vil hjælpe os
med musikken.
Velkommen til at være med!
Carl H-J

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk
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Et tilbageblik på et indholdsrigt og
spændende år i Hammer Sogn
Årsberetning 2006
FORMANDEN skriver:
Kirken: En brugt kirke
– ja, det må siges, idet
der igen i år har været
mange kirkehandlinger
udover den normalt
ugentlige gudstjeneste.
Vores skønt beliggende kirke har atter i år
lagt navn til adskillige
dåbshandlinger
og
bryllupper.
Der er hvert år bygnings syn af kirken,
kirkegården og sognegården, samt de tilhørende arealer, så evt. fejl og mangler ses i tide, men årets syn
gav ikke store udgifter for kirkekassen. Efter en reparation af
takkerne på kirketårnet og en kalkning af kirken udvendig kan
den nu med lethed klare sig et års tid uden større vedligeholdelser.
Sognegården: Er stedet hvor mange mødes for at deltage i
nogle af de mange arrangementer som foregår året igennem.
Der er Hammer aftener, Hammer FDF, fællesspisning og udvalgsmøder for blot at nævne noget af alt det der sker. Jeg vil
også lige nævne at menighedsrådet indimellem får forespørgsler
om at få lov til at benytte lokalerne til andre arrangementer end
de nævnte. Disse ansøgninger behandles altid på et menighedsrådsmøde og hvis arrangementet ligger inden for de vedtagne
regler kan ansøgningen imødekommes.
Renoveringen af området ved sognegården er nu næsten afsluttet. En ny og større infostander er opsat, et udgået elmetræ ved
bålpladsen er fjernet og når vi så engang i det nye år får gjort
noget ved hegnet rundt om plænen har vi igen en rigtig flot
sognegård.
Sognet: Det har været et år hvor ordet strukturreform ofte har
været nævnt, men for vores sogn er der ingen ændringer af
”sognegrænsen”. Sognet vil også fremover være en del af Aalborg nordre provsti og Aalborg Stift.
Kort før sommerferien fik menighedsrådet en meddelelse om
en testamenteret arv til Hammer sogn fra tidligere gartner
Ernst Jensen, Uggerhalne. Efter at boet er opgjort er der nu et
beløb på kr.900.000 – der ifølge testamentet skal anvendes til
udsmykning af Hammer kirke. Det er en spændende opgave
som alle i sognet kan og bør være med til at løse.
Personale: Vi har et meget afhold og dygtigt personale ved
kirken og sognegården. Da vores graver gennem 6 år, Per Rasmussen, har valgt at søge nye udfordringer og gravermedhjælper Christian Peter Andersen vil til at nyde sit velfortjente oti-

um er der nu blevet ansat to nye til at over tage deres stillinger.
Der skal hermed lyde et stort velkommen til Ulla og Anette.
(Se præsentationen af dem andet sted i dette blad.)
Samarbejdet med Borgerforeningen: Der er et velfungerende samarbejde med borgerforeningen, hvor bl.a. Hammer aftener og udflugter er til glæde for alle som tager mod tilbuddet
om at deltage i et eller flere af arrangementerne.
En af årets helt store opgaver, var at få videreført vores meget
populære blad, Hammer Nyt. Arne Riis havde i god tid meddelt
at han ønskede at stoppe, og med udgivelsen af dette blad er
det (heldigvis) lykkes at få samlet en redaktion, der med Anders
Clausen som ansvarshavende redaktør er klar til at overtage den
store opgave det er at lave bladet. Jeg håber at alle læsere af
bladet, stadig vil være med til at komme med tips og ideer til
spændende artikler, så vi som altid kan være stolte af et rigtigt
flot blad.
Det nye år: Vi har sidst på året fået tilladelse fra Aalborgs
stiftsøvrighed, til en tiltrængt renovering og udvidelse af ppladsen ved kirken. Dette projekt og et nyt lydanlæg i kirken er
to af de opgaver der skal løses i 2007, så der er som altid, noget
spændende at gå i gang med.
Dette leder mine tanker hen på at minde om at der ”kun” er to
år til næste menighedsråds-valg, så hvis du fra næste valg vil
have indflydelse på sognets liv og de mange spændende opgaver som menighedsrådet varetager, er du altid velkommen til at
deltage i vores møder, som er første mandag i måneden kl.
19.15 i sognegården. Her kan du snuse lidt til hvordan og hvad
vi arbejder med, og finde ud af om det er noget for dig.
Med disse ord vil jeg gerne ønske alle i sognet et godt og lykkeligt nytår.
Venlig hilsen Jens Christensen.

Kirkekassen 2006
Årets regnskab præsenteres på menighedsrådsmødet
mandag den 5. marts 2007
Det sker i sognegården kl. 19,15, og det foregår som altid
ved et åbent møde, hvortil enhver er velkommen.
Erik Nielsen/Maria Jakobsen
Kasserer
Ved indgangen på det nye kirkeår pr. 1. søndag i Advent fratrådte Erik Nielsen sit mangeårige job som kasserer for
Hammer Kirkekasse, og Maria
Jakobsen tiltrådte som ny i jobbet efter aftale i forbindelse med
Menighedsrådsvalget forrige år.
Vi siger tak til den afgående –
og ønsker til lykke til den nyvalgte.

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk
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Hammer Sogn
vil standse aids !
Søndag den 4. marts 2007 arrangerer Hammer Menighedsråd og Hammer FDF i fællesskab indsamling til fordel for
mennesker, der lever i skyggen af aids-epidemien. Aids er
desværre i eksplosiv vækst mange steder i verden.
I Danmark tager de fleste det for en selvfølge, at de har ret
til at bestemme over deres egen krop. Nogle steder i Afrika
forholder det sig anderledes – i hvert fald hvis man er pige.
Mange steder er piger underlagt normer, traditioner og familiemønstre, som ikke giver dem ret til at sige nej til ældre
drenges og mænds tilbud og pres. Sammen med fattigdommen, som kan friste unge piger til at tage imod et godt
tilbud, har det givet hiv og aids særlig gode vilkår i Afrika.
Men børn og unge kan standse aids-epidemien med viden
og styrke. De skal vide, hvordan de undgår at blive smittet
– og de skal have styrke til at tage vare på sig selv. Samtidig
skal de voksne vide, at de har et ansvar for at beskytte de
unge. Det nytter ikke at lære de unge at sige nej, hvis ikke
de voksne respekterer det.
Aids kan standses – også i Afrika. Det viser de nyeste statistikker. I vores sogn fik vi dette bekræftet ved en Hammeraften i efteråret 2006, da Pernille Dahl (tidl. Grindsted) berettede om sit arbejde for FN i Malawi i Afrika. Men viden,
forebyggelse og effektiv beskyttelse koster penge. Derfor
håber vi, at vi søndag den 4. marts kan sende så mange indsamlere på gaden, at alle i sognet får mulighed for at putte
et bidrag i en indsamlingsbøsse.
Her er nogle korte fakta om aids:

Hver eneste dag bliver flere end 10.000 mennesker smittet med
hiv.
Hver anden af de nysmittede er en ung mellem 15 og 24 år.
I Afrika er tre-fjerdedele af de nysmittede unge kvinder, som
fristes til usikker sex på grund af fattigdom.
De bliver smittet, fordi de ikke ved nok om, hvordan man undgår at blive smittet.
De bliver smittet, fordi de ikke har mulighed for beskyttelse.
Og de bliver smittet, fordi kvinders ret til at bestemme over egen
krop ofte ikke respekteres.
Medicinsk behandling kan ikke standse aids.
Smitten skal hindres i at blive givet videre.
Sidste år meldte der sig 16 til indsamling, men der kom næsten 30. Vi håber på en positiv overraskelse også i år. Ligesom sidste år får vi brug for andre end FDF´ere og menighedsrådsmedlemmer, så tilmeld jer endelig – og til indsamlingslederen – se til sidst i dette indlæg:
Indsamlingsdagen vil forme sig således:
Kl. 9.30 Gudstjeneste i Sognegården
Kl. 10,30 Kaffe og rundstykker
Kl. 11.00 Indsamling starter
Kl. 12,30 Servering af pølser og brød samt drikkevarer
Kl. 13,30 Evt. film – besked senere
Ole Peter Jakobsen, tlf. 98286878 / 98286402 /
30286815 senest torsdag, den 1. marts.
Indsamlingsleder Ole Peter Jakobsen

STATISTIK 2006
Fødte i sognene
Drenge Hammer
Piger Hammer
Drenge Horsens
Piger Horsens

02
4
5
4
8

03
13
9
11
7

04
7
6
6
4

05
9
9
10
9

06
12
14
5
5

Døbte i kirkerne
Drenge Hammer
Piger Hammer
Drenge Horsens
Piger Horsens

02
10
15
8
10

03
20
21
9
7

04
10
17
9
4

05
14
14
7
7

06
22
13
3
6

Konfirmerede
Drenge Hammer
Piger Hammer
Drenge Horsens
Piger Horsens

02
4
5
6
7

03
5
13
7
9

04
3
0
8
8

05
4
7
8
9

06
12
3
12
5

Viede i kirkerne
Hammer
Horsens

02
03
04
19+2 18+4 22+1
3
3
3

05
06
22 13+4
6
2

Døde i sognene
Mænd Hammer
Kvinder Hammer
Mænd Horsens
Kvinder

02
6
2
6
2

03
6
0
2
1

04
4
1
7
4

05
5
2
2
1

06
4
4
2
4

Begravede
Mænd Hammer
Kvinder Hammer
Mænd Horsens
Kvinder Horsens

02
4
7+2
5
3

03
8
4
8
5

04
2
2
6
7

05
3
3
7
4

06
2+1
4+1
6
4

Navngivne
Drenge Hammer
Piger Hammer
Drenge Horsens
Piger Horsens

02
0
2
0
0

03
0
0
1
0

04
0
1
0
0

05
0
0
1
1

06
0
1
1
1

03
0
1
0
2

04
2
0
0
0

05
1
0
0
0

06
0
2
0
0

¨

Navnerettelser
Hammer
Horsens

06
32
23

Ind/ud-meldte

02
0
2
0
1

Indmeldte Hammer

Udmeldte Hammer
Indmeldte Horsens
Udmeldte Horsens
Altergang
Hammer
Horsens
Lejraltergang
Hjemmealtergang
Gudstjenester 2006
Hammer Kirke
54
Hammer Sg
9
Horsens Kirke
65
Indsamlet *
Hammer
Horsens

02
03
04
887 1125 1160
798 890 902
66 1023
76
3
5
0
Kirkegængere
4449
208
2639

05
06
996 1051
878 799
430 285
0
5
Koncerter
4
1
5

03
04
05
06
21878 17797 22339 18713
13391 11804 14415 13415

* Tallene er afrundet til nærmeste hele antal kr.

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk
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Særlige gudstjenester
LYSFEST i Grindsted

PÅSKEKONCERT i Hammer

Lysfesten falder i år torsdag den 1. februar. Vi starter som altid
på skolen kl. 18.30 med nogle årstidssange og de tændte fakler,
som bæres til Sognegården. Her holder vi lysfest med gudstjeneste og legatuddeling. Velkommen!

På forsiden af kirkesiderne gives en nærmere omtale af et
spændende musikalsk besøg med påskeoptakt ved Skærtorsdagens gudstjeneste, torsdag den 5. april kl. 19.30 i Hammer Kirke. Gå ikke glip af denne enestående mulighed for en helt særlig
musikalsk påskeoplevelse.

FASTELAVN i Hammer
Fastelavns søndag falder i år i vinterferien, nemlig søndag den
18. februar. Vi holder familiegudstjeneste i kirken kl. 11.00 og
pynter kirkebænkene med Minikonfirmandernes fastelavnsris.

PALMESØNDAG I Hammer
Arbejdet med årets lille flok af minikonfirmander sluttes af med
deltagelsen i palmesøndags gudstjeneste, den 1. april kl. 11.00 i
Hammer Kirke. Efter gudstjenesten bydes på en beskeden kirkefrokost i Sognegården. Tilmelding til minikonfirmandtimerne
eller til Ole Peter Jakobsen senest onsdag den 28. marts – tlf. 98
28 64 02.

LIDELSEN på Langfredag

Langfredagens gudstjeneste i Hammer Kirke fredag den 6. april
kl. 9.30 vil forme sig som en gennemlæsning af hele lidelseshistorien, som Mattæus fortæller den meget dramatisk, vekslende
med salmer mellem de enkelte afgrænsede afsnit af begivenhederne. Endnu en markant påskeoplevelse!
Vel mødt til gudstjenester af enhver art i kirken såvel som i
sognegården!
VELKOMMEN!

GUDSTJENESTE på Liselund

På denne klare opfordring bringes her den kommende tids planlagte gudstjenester på Liselund:

Når vi skal forlade Hammer sogn (Grindsted-Uggerhalne) på
grund af alder eller helbred, så er næste station for mange
Pensionistbyen Liselund.

Torsdag d. 1. februar kl. 14.30 ved Lisbeth S. Michelsen med nadver.
Torsdag d. 15. februar kl. 14.30 ved Carl Hertz-Jensen med kirkekaffe.
Torsdag d. 1. marts kl. 14.30 ved Erik Boye med nadver.
Torsdag d. 15. marts kl. 14.30 ved Lisbeth S. Michelsen med kirkekaffe.
Tirsdag d. 3. april kl. 14.30 ved Erik Boye med nadver.
Torsdag d. 19. april kl. 14.30 ved Carl Hertz-Jensen med kirkekaffe.
Torsdag d. 3. maj kl. 14.30 ved Lisbeth S. Michelsen med nadver.
Tirsdag d. 15. maj kl. 14.30 ved Carl Hertz-Jensen med kirkekaffe.

Pensionistbyen rummer 25 rækkehuse, 30 lejligheder i 3 toetagers blokke samt yderligere velindrettede boliger i etplans
byggeri.
Det, der oprindeligt var et plejehjem, men nu er plejeboliger,
rummer 49 boliger men også et aktivitetscenter, spise- og
mødesal samt køkken og café.
I salen, som flere kunstnere har udsmykket, er der en væg
med Agnethe Brittasius’s keramiske trilogi ”Jul, Påske og
Pinse”. Her holdes Gudstjeneste 2 gange hver måned. De to
Vodskov-præster Lisbeth Solmunde Michelsen og Erik Boye
samt vores Carl Hertz-Jensen står på skift for disse gudstjenester. Hver anden gang er der altergang og hver anden gang er
der kirkekaffe bag efter.
Jeg deltager nu og da i disse gudstjenester på Liselund. En
skænk ved samme væg som Agnethe Brittasius’s keramik tjener som alter. Der er god tilslutning til disse gudstjenester,
dels fra plejeboligerne (en del i kørestol) og dels fra de omliggende boliger.
Regnar Kjærgård

HAMMER FDF
Her er de nye datoer for FDF’s mødetider i 2007.
Vi mødes torsdage i ulige uger: uge 5, uge 7, uge 9, uge 11,
uge 13, uge 15 og uge 17. Resten af året i næste udgave af
HammerNyt.
Vi mødes kl. 18.00 til 20.00 i kælderen i Sognegården. Vi
holder møde for alle klasser på én gang, da vi ikke er så
mange børn og voksne. Vi laver alt muligt, bål, gåture i
mørket, bygger med rafter, og hygger os. Hvis der er nogle, som vil være med, så kom ned til os.

Ledere:

Gitte Kristensen
Irma Jørgensen
Tobias Jakobsen
Gitte Hansen

tlf. 98 28 61 06
tlf. 98 28 68 18
tlf. 30 64 14 44
tlf. 98 28 63 67

Vi ses i Hammer FDF!!
Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk
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Vi har en maskine til snerydningen. Tidligere stod graveren for
at grave til begravelser. Sådan er det ikke længer.
I dag må dette arbejde ikke udføres med hænderne. Og på
Hammer kirkegård sker det nu ved maskinkraft. Der tilkaldes et
firma, der med gravemaskine udfører arbejdet. Efter begravelsen må graverne godt kaste graven til, men der skal være to om
arbejdet.

Ulla Blok Nielsen (til venstre) og Anette Nielsen begge i arbejdstøjet

To veninder

er fælles
om graverjobbet

Om pligterne i forbindelse med de kirkelige handlinger fortæller
Ulla og Anette:
- Ved de almindelige gudstjenester møder vi en time før højtideligheden. Da ringes med kirkeklokken første gang, og det
sker med håndkraft. En halv time før gudstjenesten ringes anden gang og tredje gang ved gudstjenestens begyndelse. Forinden skal flaget hejses på kirkegården og gangene fra kirkegårdens indgange til kirken være ryddet. Indenfor i kirken skal salmenumrene være sat op på tavlerne, lyset være tændt, og vi skal
have gjort klar til nadveren. Det lyder måske af meget, men er
ikke mere, end det kan klares af én person.
Der er forskellige regler for de øvrige kirkelige handlinger: barnedåb, konfirmationer, bryllupper, begravelser og bisættelser.

Hammer Kirke har fået nye gravere. Det er Anette Nielsen og
Ulla Blok Nielsen. De har kendt hinanden i lang tid og søgte i
fællesskab stillingen. Den blev ledig, da Per Rasmussen ønskede
at stoppe 1. oktober. Anette og Ulla tiltrådte ved Hammer Kirke 1. december, indtil 1. april 2007 som vikarer. Til den tid
overtager Ulla den eksisterende 80 pct. graverstilling, og Anette
ansættes som fast medhjælper.
Anette og Ulla er fra Hjallerup og havde forkundskaber, der
som bekendt er nyttige. De har arbejdet sammen som gravermedhjælpere på Hjallerup kirkegård, kendte opgaverne ved det
specielle job, og Ulla har været og er stadig sekretær for præsten
ved Hjallerup Kirke.
Ellers har Anette en fortid som lagerekspedient, skiltemaler og
dekoratør og Ulla som bogholder. Hjemme har begge mand og
børn.
De to nye gravere lægger ikke skjul på, at de - før de søgte stillingen - havde en snak med forgængeren Per Rasmussen.
- Han anbefalede os at søge stillingen sammen og fortalte, at
når han stoppede, skyldtes det i høj grad den store ensomhed,
han oplevede ved at gå alene på Hammer kirkegård, fortæller
Anette Nielsen. - Ofte gik han helt alene, fra han kom, til han
gik, og det blev efterhånden for trist, fortalte han, men selve
arbejdet og samarbejdet med menighedsrådet og sognepræsten
priste han.
- Det gav os ekstra mod på at sende en fælles ansøgning, fortsætter Ulla Blok Nielsen. - Når vi er to, har vi næsten hver dag
hinanden at snakke med. Foreløbig indtil 1. april 2007 har vi
hver 65 timer pr. måned og vil være her begge, når vi arbejder
på selve kirkegården. Ved de kirkelige handlinger er én af os
nok.
Anette og Ullas store tilfredshed med den ny arbejdsplads lyser
ud af deres ansigter, når de fortæller om deres nye job:
- På kirkegården er opgaven først og fremmest at holde gravsteder ved lige, fortæller Ulla. - Også gangene på kirkegården og
omkring kirken skal holdes rene og efter vintervejr fri for sne.

Gravsteder og kirkegårdens gange skal holdes rene

Nye medarbejdere ved Hammer kirke
præsenteret i tekst og billeder af Arne Riis

MUSIKALSK LEGESTUE
Forår 2007

Fast 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.
Karen (organisten) vil fortsat spille på 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.
Resten af foråret kommer legestuen til at ligge på følgende dage:

Torsdag d. 25. Januar
Torsdag d. 1. Marts
Torsdag d. 29. Marts
Torsdag d. 26. April
Torsdag d. 31. Maj
Torsdag d. 21. Juni

Hvis I vil høre nærmere kan I ringe til sognemedhjælper Inga
Nielsen på tlf. 9825 5130 ( Horsens Sognegård, træffes bedst
torsdag 10.30 - 12 ) eller på 2241 6919 (privat).
Dagplejer Jane Christensen kan også kontaktes på 9828 6479.

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk

Gudstjenester
“De holdt fast ved apostlenes lære
og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønnerne.”
(Ap. Gern. 2, 42)

SOGNEGÅRD ADRESSER
Hammeraftener *

Onsdag d. 9. maj kl. 18.30

Hassingvej 18, Langholt, tlf. 9825 6416,
fax. 9825 6424. e-mail: chj@km.dk Træffetid: ma., on. & to. 11.30-12.30 +
ma., ti. to. 18.00-19.00, samt efter aftale.
Træffetid i Hammer Sognegård: ti.
9.30-11, on. 16.30-17.30; Tlf. 9828 6402.
Graver: Ulla Blok Nielsen (vikar) tlf.
Kirken: 9828 6553; mobil: 2460 1954 +
e-mail: kirken@hammer-sogn.dk

St. Vildmose *
Fredag d. 25. maj kl. 18.30
Sæsonafslutning *

Graverafløser: Anette Nielsen (vikar)
Kirkesanger/Sognemedhjælper: Inga
Nielsen, Hobrovej 98 F, 9530 Støvring;

Kirkeskole kl. 19.30*

Aktiv Hygge (Onsdage 13.30)

mobil 2241 6919, samt evt. på kontor i
Horsens Sognegård, 9825 5130 –
e-mail: smh.horsens-hammer@mail.dk
Organist: Karen Steengaard. Mastruphøj 37, 9530 Støvring - tlf. 9837
3453.

Alle onsdage bortset fra skoleferier.

Kirketjener Ole Peter Jakobsen,

Hammerkoret (Tirsdage 19.30)
Fællesspisning (Fredage 18.30) *

Hammer Sognegård, tlf. 9828 6402. (Privat: Tranevej 1, Grindsted - tlf. 9828
6878)

Torsdag d. 1. februar kl. 18.30
Lysfest *
Torsdag d. 15. februar kl. 19.30
Danske værdier? v/ Jørgen Husted *

Onsdag d. 21. marts kl. 18.30

FEBRUAR

Besøg på RENO-Nord *

1. feb. kl. 18.30 Kyndelmisse. (557)
Lysfest i Sognegården *
4. feb. kl. 10.30 Septuagesima (30)
11. feb. kl. 9.30 Sexagesima. (154)
i Sognegården
19. feb. kl. 11.00 Fastelavn (441)
26. feb. kl. 14.00 1. s. i Fasten (336)
v/ Lisbeth S. Michelsen

Onsdag d. 18. april kl. 19.30

MARTS

Y’s Men’s Club (Mandage 19.30)

4. mar. kl. 9.30 2. s. i Fasten (158)
i Sognegården v/ Erik Boye *
11. mar. kl. 11.00 3. si Fasten (675)
18. mar. kl. 9.30 Midfaste (298)
v/ Erik Boye
25. mar. kl. 11.00 Mariæ Bebudelse
(73)

APRIL
1. april kl. 11.00 Palmesøndag (192)
Familiegudstj. *
5. april kl. 19.30 Skærtorsdag (457)
Påskekoncert/Musikgudstjeneste *
6. april kl. 9.30 Langfredag (193)
Mattæuspassionen
8. april kl. 11.00 Påskedag (224)
9. april 2. Påskedag – INGEN
Kirkebil til Horsens Kirke kl. 14.00
v/ Lisbeth S. Michelsen
15. april kl. 9.30 1. s. e. påske (736)
i Sognegården
22. april kl. 11.00 2. s. e. påske (662)
29. april kl. 9.30 3. s. e. påske (540)
v/ Erik Boye

MAJ
4. maj kl. 14.00 Bededag (722)
6. maj kl. 10.00 4. s. e. påske (478)
Konfirmation
13. maj kl. 14.00 5. s. e. påske (586)
Dåbsfamiliedag
17. maj kl. 11.00 Kristi Himmelfart
* Se nærmere omtale.
Tallene i ( ) er forslag til dagens salme.
Hvor intet andet er anført er gudstjenesten ved pastor Carl Hertz-Jensen

Kirkebil: Østergårds Biler
kører fra Liselund ½ timer før gudstj. i
kirken gennem Uggerhalne og 15 min.
før fra sognegården. Tlf. 9828 2000.

Bil kvit og frit - til og fra kirke!

Sognepræst: Carl Hertz-Jensen, Ø.

Jordomrejse *

8/3; 19/4; 31/5
normalt 2. + 4. mandag

9/2; 16/3; 27/4 – tilmeldelse senest onsdag forud, tlf. 98 28 62 95 (Anne Heilesen)

Menighedsrådsmøder
Mandage kl.19.15: 5/2; 5/3; ?/4; 7/5 osv. Dagsorden og referat beses i sognegården. Spørgsmål rettes til formanden.
Åbent for alle!

Kirkelig vejviser
Fødsel: Inden 2 hverdage efter fødsel
anmeldes denne til sognepræsten med evt.
erklæring. Blanket kan hentes på præstens
sekretærkontor
eller
på
www.personregistrering.dk
Navngivelse: Senest 6 måneder efter
fødsel foretages anmeldelse af navn til sognepræsten.
Blanket
på:
www.personregistrering.dk
Dåb: Der træffes aftale med den præst,
der skal foretage dåben.. Attester forevises.
Navn og adresse på 2-5 faddere oplyses.
Navneændring: Regler og blanketter
findes på: www.personregistrering.dk samt
i øvrigt på præstens sekretærkontor.
Bryllup: Tid og sted aftales med præsten
til at foretage vielsen. Prøvelsesattest skaffes på borgmesterkontor i bopælskommune og afleveres ved nærmere aftale med
præsten.
Dødsfald: Inden 2 hverdage efter dødsfald foretages anmeldelse til sognepræsten.
Attester for afdøde forevises. Dødsanmeldelse udfyldes eller afleveres.
Begravelse: Nærmere om tid og sted for
begravelse/bisættelse aftales med præsten
til at foretage handlingen.

Hammer Kirke, Hammer Kirkevej,
Kontor ved kirken - tlf. 9828 6553 + email: kirken@hammer-sogn.dk

Hammer Sognegård, Uggerhalnevej
23-25, Grindsted - Tlf. 9828 6402; fax
9828 6492 + e-mail:

sognegaarden@hammer-sogn.dk
Præsterne i Vodskov:
Lisbeth S. Michelsen, Kirkevej 60, 9310
Vodskov, tlf. 9829 3056; fax 9829 3092.
Erik Boye, Lavendelparken 56, 9310
Vodskov, tlf. 9829 3604; fax 9829 3672.

MENIGHEDSRÅDET
Formand Jens Christensen, Ringdrosselvej 4 - tlf. 9828 6344/3028 6344
Næstformand/ kontaktperson Helle
Bergen Nielsen, Ørum Mosevej 19, pr.
Hjallerup - tlf. 9828 6009
Kirkeværge Magda Bang Larsen, Skovskellet 4, Uggerhalne - tlf. 9828 6305.
Sekretær Anne Heilesen, Tranevej 22,
Grindsted – tlf. 9828 6295;
Bygningssagkyndig Per Nørgaard Pedersen, Ørum Mosevej 20 – tlf. 9828
6549 / 2178 4989;
Kasserer Maria Jakobsen, Tranevej 1 –
tlf. 9828 6878;
Erik Sørensen, Skovskellet 11, Uggerhalne – tlf. 9828 6235.
e-mail til menighedsrådet: 8384@sogn.dk

BLADUDVALG
Erik Sørensen, Maria Jakobsen, Regnar
Kjærgård og Carl Hertz-Jensen (ansv.)
Stof til bladet afleveres i sognegården senest d. 19. marts 2007.

