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DÅB – en kær pligt! 
Debat eller erfaringer? 
Den seneste måned har budt på en del debat for eller imod præ-
sters dåbspligt. Høringsfristen til at give sin mening til kende om 
en ny dåbsanordning er nu overskredet, men lad mig alligevel 
netop i denne forbindelse lægge nogle få erfaringer frem fra man-
ge års mange dåb i mit virke som præst. 
Nogle eksempler  
For mange år siden bad en familie mig om at døbe deres barn. De 
var blevet afvist af deres egen præst, fordi hverken moderen eller 
faderen til barnet var medlem af folkekirken. Begge var dog døbt, 
men havde meldt sig ud i forbindelse med en meget konkret sag i 
protest mod folkekirkens aktuelle holdning. De var ikke ateister 
eller fornægtere af kristendommen, men troende på deres egen 
måde – ganske som så mange andre! De havde et oprigtigt ønske 
om at få deres barn døbt. De ville dog ikke forhindre deres barn i 
at blive døbt eller i at blive medlem af folkekirken. Efter to besøg 
med samtaler og gennemgang og forberedelse af den konkrete 
dåbshandling blev barnet så døbt i kirken hos mig. Jeg så det som 
en kær pligt at døbe – også deres barn. 
 

En dag da jeg sad med en lille familie for at forberede dåb for de-
res barn, skete det, at manden provokerende i starten af samtalen 
udbrød, at han ikke troede en skid på folkekirken og heller ikke 
havde brug for den. Jeg spurgte om vi skulle fortsætte dåbssamta-
len. Selvfølgelig! Knægten skulle da døbes. Han var vel også Guds 
barn! – Det kunne et øjeblik være svært at se mening og alvor i 
den hellige handling.  ---fortsættes --- 
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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! 

 

---fortsat--- 
Men moderen undskyldte sin mands provokerende facon, og bedyre-
de, at både dåben og kirken betød så meget mere for hende. Hun var 
helt med på at stå for en dåbsoplæring i hjemmet. Jeg nøjedes med at 
tænke mit om de indviklede forhold i hjem og familie – og døbte den 
følgende søndag barnet med glæde. Jeg kunne tilmed benytte lejlighe-
den til at understrege, at barnet var Guds barn – og døbt til at leve 
som Guds barn! 

Biskoppen ringede en dag og bad mig tage vel imod en mand, som 
ønskede at få sin halvstore dreng døbt, men var blevet afvist i hjem-
sognet, fordi, som præsten havde sagt, ingen af forældrene var med-
lemmer af folkekirken.  Manden opsøgte mig et par gange alene, og vi 
fik en god snak om situationen. Han havde fundet sin kone som ud-
sendt FN-soldat. Hun var opvokset i et muslimsk miljø, men skiltede 
på ingen måde med sin tro. Hun praktiserede ikke islam, hverken i tro 
eller levevis.  
Det fik jeg alt sammen bekræftet ved senere samtaler med hele famili-
en, far og mor og drengen, som selv ønskede at blive døbt, fordi han 
ikke kunne finde ud af, hvem han ellers var. Faderen kunne i øvrigt 
fortælle, at han havde meldt sig ud af folkekirken for en del år siden i 
protest mod én eller anden sag, som han i mellemtiden havde glemt. 
Der var mange, som meldte sig ud dengang, sagde han. Han var be-
stemt ikke modstander af kristendommen, men træt af folkekirken 
som institution. Men her med sønnens dåb for øje kunne han dog ik-
ke lade være med at overveje sin egen stilling. Han kunne bare ikke 
bede om optagelse hos den præst, som havde afvist at døbe hans søn!  
Vi gennemgik dåben godt og grundigt sammen ved et par forbere-
dende samtaler og et besøg i kirken, så drengen kunne vide, hvad og 
hvordan. Familien fik nogle dåbshefter og en børnebibel at læse i mel-
lem samtalerne. Vi så en dåbsfilm og gennemgik en lang række kristne 
symboler. Barnet og familien valgte blandt venner nogle faddere, som 
kunne stå inde for dåben og støtte drengen i valget af dåb.  
Derpå fulgte så den dejlige dag, hvor drengen kunne blive døbt, som 
han ønskede, i kirken hos mig! Var det misbrug af nådens hellige mid-
ler? Var det mangel på respekt for dåben som Guds gave? --- 
 
  
Tværtimod. Der var ganske enkelt tale om en 
kær pligt, som kun kunne fylde mig og de øvri-
ge tilstedeværende med sand fryd og glæde 
over dåbens gave udfoldet i praksis! 
 

Derfor, og med et væld af andre gode exempler 
i minde og erindring som den ene gode dåbser-
faring efter den anden: TIL LYKKE med då-
ben! 

Sognepræst Carl Hertz-Jensen 
 

KONFIRMATION 2008 
Første søndag i Maj, 6. søndag efter Påske 
den 4. maj kl. 10.00 i Hammer Kirke! – Notér dagen! 
 

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk

http://www.hammer-sogn.dk/
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NYT 
AALBORG NORDRE PROVSTI 
 

Til nytår 2007 blev der som bekendt indført nye kommunegrænser. 
Det betød tillige en regulering af grænserne i den kirkelige geogra-
fi. Aalborg Nordre Provsti er således blevet den del af Aalborg 
Kommune, som ligger på den rigtige side af fjorden! 
Dermed har provstiet afgivet 4 sogne mod vest (Biersted, Gjøl, 
Vedsted og Aaby) og modtaget 4 sogne mod øst (Hals, Ulsted, Ve-
ster Hassing og Øster Hassing). Et medlem er trådt ud af Provsti-
udvalget (Frank Dubgaard, Aabybro) og et nyt medlem er valgt ind 
(Jens Andreassen, Vester Hassing).  
Kort 2 er det nye Aalborg Nordre Provsti 
 

Provstiet er 
hermed kom-
met til at se 
lidt anderledes 
ud, men det 
har stort sam-
me størrelse 
som hidtil både 
hvad angår 
areal og be-
folkningsantal. 
Antallet af 
præster er også 

det samme selv om en række ansigter er skiftet ud. 
Ændringen vil snart komme til at vise sig, når der skal træffes afta-
ler med afløsende præster her i sognet. Som ny fast afløser indtræ-
der sognepræst Ole Pihl, Vester 
Hassing, ligesom undertegnede 
må træde til i Vester Hassing 
sogn. Vi skal dermed til at 
vænne os til en lidt mere østlig 
orientering. 
Der er derfor grund til også her 
i bladet og overfor læserne at 
byde velkommen til OLE PIHL 
som ny afløsende præst. Det vil 
sikkert blive til glæde for alle 
parter! 
 

Ole Pihl i en af rollerne som 
præst på FDF’s Landslejr på 
Sletten sidste år, hvor han på 
bedste vis spillede sin rolle og 
fyldte sin plads! 
 

Velkommen i Horsens & Hammer Sogne og Kirker! 
 

  Carl H-J 

ADRESSER 
Sognepræst: Carl Hertz-Jensen, Ø. 
Hassingvej 18, Langholt, tlf. 9825 6416, 
fax. 9825 6424. e-mail: chj@km.dk - Træf-
fetid: 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 tlf. Kir-
ken: 9828 6553; mobil: 2460 1954 + e-mail: 
kirken@hammer-sogn.dk  
 

Graverafløser: Anette Nielsen 
 

Kirkesanger/Sognemedhjælper: 
Inga Nielsen, Hobrovej 98F, 9530 Støv-
ring; tlf 2241 6919, + i Horsens Sognegård, 
9825 5130; smh.horsens-hammer@mail.dk 
 

Organist: Karen Steengaard. Ma-
struphøj 37, 9530 Støvring - tlf. 9837 3453. 
 

Kirketjener Ole Peter Jakobsen,  
Hammer Sognegård, tlf. 9828 6402. (Privat: 
Tranevej 1, Grindsted - tlf. 9828 6878) 
Hammer Kirke, Hammer Kirkevej, 
Kontor ved kirken - tlf. 9828 6553 + e-
mail: kirken@hammer-sogn.dk  
   

Hammer Sognegård, Uggerhalnevej 
23-25, Grindsted - Tlf. 9828 6402; fax 9828 
6492 + sognegaarden@hammer-sogn.dk  
 

Præsteafløsere:  
Ole Pihl, Halsvej 272 B, :.Hassing, tlf. 
98256028; op@vesterhassingkirke.dk
Lisbeth S. Michelsen, Vodskov Kirkevej 
60, tlf. 9829 3056; lhsm@km.dk
Erik Boye, Lavendelparken 56, 9310 Vod-
skov, tlf. 9829 3604; erikboye@mail.dk
 

MENIGHEDSRÅDET: 8384@sogn.dk
Formand Jens Christensen, Ringdros-
selvej 4 - tlf. 9828 6344/3028 6344 
Næstformand/kontaktperson Helle 
Bergen Nielsen, Ørum Mosevej 19, pr. 
Hjallerup - tlf. 9828 6009 
Kirkeværge Magda Bang Larsen, Skov-
skellet 4, Uggerhalne - tlf. 9828 6305. 
Sekretær Anne Heilesen, Tranevej 22, 
Grindsted – tlf. 9828 6295; 
Kasserer Maria Jakobsen, Tranevej 1 – 
tlf. 9828 6878; 
Erik Sørensen, Skovskellet 11, Uggerhalne 
– tlf. 9828 6235. 
Lilly Skindbjerg, Uggerhalnevej 16 – 
98286261. 
 

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

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk

mailto:chj@km.dk
mailto:kirken@hammer-sogn.dk
mailto:kirken@hammer-sogn.dk
mailto:sognegaarden@hammer-sogn.dk
mailto:op@vesterhassingkirke.dk
mailto:lhsm@km.dk
mailto:erikboye@mail.dk
mailto:8384@sogn.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 
4. maj kl. 19.30 Bededag (722) 
6. maj kl. 10.00 4. s. e. påske (478) 
Konfirmation 
13. maj kl. 14.00 5. s. e. påske (586) 
Dåbsfamiliedag * 
15. maj kl. 19.30 Koncert * 
17. maj kl. 11.00 Kristi Himmelfart 
(291) 
20. maj kl. 9.30 6. s. e. påske (294) 
27. maj kl. 11.00 Pinsedag (285) 
28. maj kl. 11.00 2. pinsedag (290) 
i Bakkerne * 
 

JUNI 
3. juni kl. 9.00 Trinitatis (435) 
10. juni kl. 10.30 1. s. e. trinit. (614) 
17. juni kl. 8.30 2. s. e. trinit. (367) 
v/ Lisbeth S. Michelsen 
24. juni kl. 9.00 3. s. e. trinit. (492) 
 

JULI  
1. juli kl. 10.30 4. s. e. trinit. (698) 
8. juli kl. 8.30 5. s. e. trinit. (147) 
v/ Lisbeth S. Michelsen 
15. juli kl. 19.00 6. s. e. trinit. (493) 
22. juli kl. 10.30 7. s. e. trinit. (547) 
29. juli 8.30 8. s. e. trinit. (320) 
v/ Erik Boye 
 

AUGUST 
5. aug. – Ingen – Der henvises til 
Horsens Kirke kl. 19.00 v/ Erik Boye 
12. aug. kl. 19.00 10. s. e. trinit. (349) 
v/ Ole Pihl 
19. aug. kl. 9.00 11. s. e. trinit. (32) 
20. aug. kl. 19.00 Konfirmandvel-
komst * 
 
 

* Se nærmere omtale. 
 

Tallene i ( ) foreslår dagens salme. 
Hvor intet andet er anført er gudstje-
nesten ved pastor Carl Hertz-Jensen 
 

Kirkebil: Østergårds Biler 
kører fra Liselund ½ timer før 
gudstj. i kirken gennem Uggerhal-
ne og 15 min. før fra sognegården. 
Tlf. 9828 2000. 
Bil kvit og frit - til og fra kirke! 

 

TID til gudstjeneste 
 

For et år siden gik vi ind på en forsøgsordning med nye gudstjenestetider, 
forstået på den måde, at formiddagsgudstjenester kom til at begynde ½ 
time senere. Da det ikke har haft nogen målbar indflydelse på kirkegan-
gen, har vi valgt i det fælles menighedsrådsmøde for nylig at vende tilba-
ge til de gamle tider for gudstjenester om formiddagen. Fra juni og frem-
efter vil de faste tidspunkter derfor være kl. 9.00 eller kl. 10.30 på skift i 
vore kirker her.  
Det har så tillige den fordel, at det er tider, der kan samordnes med Vester 
Hassing Sogns kirketider, når vi præster nu går over til at afløse hinan-
den. I den kommende periode går vi desuden over til, at aftengudstjene-
ster rykkes frem til kl. 19.00.  
Vel mødt i kirken!  ch-j 
 

DÅBSFAMILIEDAG - FAMILIEGUDSTJENESTE 
Søndag den 13. maj kl. 14.00 i Hammer Kirke 
Dåbsfamilier fra det sidste år inviteres til en dåbsfamiliedag med guds-

tjeneste i kirken og samvær i 
Sognegården i Grindsted bagef-
ter. Dagens tema er dåben. Det 
vil vi samle os om med bøn i Je-
su navn! Ved gudstjenesten ud-
deles Børnebibelen til 5-6 årige, 
som får en særlig invitation til 
dagen. 
Efter gudstjenesten mødes vi i 
Sognegården til kirkekaffe og 
præsentation af diverse materia-
ler til børnenes oplæring i den 
kristne tro. Der kan måske blive 
tid til at vise en lille film for sto-
re og små. 

VELKOMMEN! 
 

PINSEFEST i Bakkerne 
Friluftsgudstjeneste i Hammer Bakker 
2. pinsedag, mandag den 28. maj k
Kirker og so

l. 11.00 
gne rundt om Hammer Bakker 

 

l 

l 

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk

er fælles om at arrangere en pinsegudstjene-
ste i det fri midt i Bakkerne. Alle kirker og 
sogne, præster og medarbejdere medvirker i
det store fællesskab til pinse. Lad os mødes 
og se, hvem der kommer forbi denne dag! 
Efter den korte gudstjeneste i år med nad-
verfællesskab vil vi i det grønne spise sam-
men af hver vor medbragte frokost. 
Der arrangeres fælles ture ind i bakkerne ti
denne gudstjeneste, for gående såvel som 
for kørende. Se opslag og annoncering op ti
dagen! Til lykke med pinsen i det fri! 
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GUDSTJENESTER på Liselund 
Plejehjemmet Liselund med hele pensionistbyen udenom in
2 månedlige gudstjenester efter følgende plan for de komm

dbyder til 
ende må-

30 ved Lisbeth S. Michelsen med nadver. 

neder indtil sommer: 
Torsdag d. 19. april kl. 14.30 ved Carl Hertz-Jensen med kirkekaffe. 
Torsdag d. 3. maj kl. 14.
Tirsdag d. 15. maj kl. 14.30 ved Carl Hertz-Jensen med kirkekaffe. 
Torsdag d. 7. juni kl. 14.30 med nadver 
Torsdag d. 21. juni kl. 14.30 med kirkekaffe 
VELKOMMEN! 
 

HAMMERAFTENER 
srådet Arrangeret af Borgerforeningen og Menighed

 

Onsdag den 9. maj kl. 18.30 
Besøg i Store Vildmose – Bilerne fyldes op ved Hammer Sognegård. 
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. 
 

Fredag den 25. maj kl. 18.30 
Sæsonafslutning med fællesspisning og underholdning i Sognegården. Til-

 senest tirsdag den 22. maj på tlf. melding til Ole Peter Jakobsen
98286402/98286878. 
 

Onsdag den 22. august kl. ca. 12-19 
Busudflugt til Gl Estrup Slot med Landbrugsmuseet. Mere følger. 
 

 

Der er som vanligt fri adgang – med mindre andet er anført i oversigten 
lighed for at give et bidrag til et godt formål. 

– og mu-

 

ALLE ER VELKOMNE!  Programudvalget 
 

KIRKESKOLE 
med Højskolesangbogen 
 

Torsdag den 31. maj kl. 19.30 
i Ham

kolesang-
de sunget noget af det 

ed Højskolesangbo-

rl H-J 

KT VITE

mer Sognegård 
Morgensalmer og sange i Højs
bogen. Vi har allere
nye. Og der er meget mere at tage af, så 
meget, som vi nu kan nå på en enkelt af-
ten. Her er fx den nulevende digter, for-
fatter og højskolemand med dybe rødder 
her i Vendsyssel, Jens Rosendal godt re-
præsenteret. Lad os bl.a. prøve at lære den 
helt nye fra 2005 ”Som sol der rammer klo-
dernes gang” nr. 20. 
 

Efter sommerferien kan vi så fortsætte 
rækken af aftener m
gen!   

 
Velkommen til at være med!    Ca

Jens Rosendal - pressefoto 

 

A I TER 
Hammeraftener * 
Onsdag d. 9. maj 
St. Vildmose * 
Fredag d. 25. maj kl. 18.30 
Sæsonafslutning * 
 

Kunstudstilling 
17. maj – 3. juni 
 

Konfirmandindskrivning/start 
Onsdag d. 20. juni kl. 17-18 
Mandag d. 20. august: Velkomst! 
 

Kirkeskole kl. 19.30* 31/5 
 

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

Aktiv Hygge (Onsdage 13.30)  
Alle onsdage bortset fra skoleferier. 
 

Hammerkoret (Tirsdage 19.30)  
Fællesspisning (Fredage 18.30)  
– tilmeldelse senest onsdag forud, tlf. 98 28 
62 95 (Anne Heilesen) 
 

MENIGHEDSRÅDSMØDER 
Mandage kl.19.15: 7/5; 18/6. - 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 og på hjemme-
siden: www.personregistrering.dk  
Navngivelse: Senest 6 måneder efter 
fødsel foretages anmeldelse af navn til 
sognepræsten. Blanket ved præsten 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: 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 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. Død-
sanmeldelse udfyldes eller afleveres. 
Begravelse: Nærmere om tid og sted 
for begravelse/bisættelse aftales med 
præsten til at foretage handlingen. 
 

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk
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Information fra menigh
 

På menighedsråds mødet i marts m
foretaget en ændring af de valgte m
det, idet Per Nørgaard Pedersen øn
de. Dette indebar at Lilly Skindbjerg
ant indtrådte i menighedsrådet.  
Monteringen af lydanlægget i kirken
starten af april. Arbejdet udføres af 
Nørresundby, som har lavet flere ti
i andre kirker. Efterfølgende er der juster
rummet. Dette kan tage nogen tid –
mindst mulig sene for kirkebrugerne

Med venlig sommerh
Jens Christensen   

VODSKOV 
GENBRUG 

Granlunden 1, Vodskov 
Åben: kl. 13-17 
mandag - fredag  

 

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. 

 

STØT fx: 
 

Gadebørnsprojekter i Brasilien og 
Sct. Petersborg, Handicapcenter i 
Rumænien, Bæredygtigt landbrug i 

Sierra Leone, Cafe Parasollen i Aal-
borg, KFUM’s Soldaterhjem i Hvorup 

mm. TAK for hjælpen! 
 

Drives af 
Hammer Y’s Men’s Club 

 
 
 

 
kens 
shær 

 

OV 

Vo
 

er kan ndel i 
butikken. H i overskud 
går til Kirkens Korshær i Aalborg: 
Va kt 
– N
Vi ta ved 
henvendelse i ler på tlf. 98 
2 -
le
Å

Kir
Kor
Genbrug 
VODSK

 
Kirkens Korshær Genbrug, 

dskovvej 57, 9310 Vodskov 
D  virkelig gøres en god ha

ver en krone 

r emestue – Skurbyen – Gårdproj
atvarmestue & Herberg. 

ger gerne imo  ting og sager d
 butikken el

9 23 33. I åbningstiden kan evt. afta
s om at hente møbler.  
ben Mandag-Torsdag kl. 13-17 

 

AALBORG FOLKEKIRKELIGE TV 
PÅ TV-DANMARK 

 

HVER LØRDAG &   SØNDAG
KL. 11.30-12.00 

 

”RUNDT OM FOLKEKIRKEN” 

edsrådet 
åned blev der 

edlemmer i rå-
skede at udtræ-
 som 1. supple-

 er påbegyndt i 
Axel Nielsen – 

lsvarende anlæg 
ing og tilpasning af lyden i kirke-

 men leverandøren vil foretage disse til 
. 
ilsen 

 

Indsamling til Folkekirken
 

Hermed en stor tak til indsamlere
landsindsamlingen søndag, den 4. m
Også i år var der indsamlere nok til 

samlere + 4 små 
middagskaffe og rundstykker, blev 

a
hjemme. Alligevel lykkedes det at i
det samme beløb som sidste år. Når
ligere i betragtning samt det faktum i post-

ltat, som vi har al mulig grund til at 
rfor også en stor tak til jer, der lagde noget i bøsserne. 

 

Så håber vi, at de indsamlede penge  gøre gavn i det lange seje træk, der 
skal til, for at vende aidskurven. Allerede nu, kan jeg oplyse, at landsindsam-
lingen i 2008 er fastsat til sønd ts. 

Med venlig hils
Ole Peter Jakobse er) 

s Nødhjælps aidsprojekt 
 og øvrige hjælpere i forbindelse med 
arts. 
at dække både Uggerhalne og Grindsted. 
børn  samt 3 hjælpere op, og efter for-
indsamlerne delt op på 10 ruter. Vejret 
vde så den bivirkning, at ikke alle var 

Der mødte 15 ind

var også i år med os, men det h
ndsamle 7.729,75 kr. ind, hvilket er ca. 
 man tager indsamling i TV 14 dage tid-
, at der blev lagt ca. 150 girokort 

kasserne, så er det et særdeles flot resu
være tilfredse med. De

vil

ag, den 2. mar
en og tak 
n (indsamlingsled

 

FORÅRSKONCE
Atter bliver det forår! Ham er 
med instudering af nye og gaml  

ack, der vil 

il sommer 
 på Nord he Steengaard med 

diplomeksamen i kl i masterclasses ved 
Friedrich Gürtler, Edith Ma Kristian Sørensen (Leipzig) 
og Tonny Landy. 
Maria har på Nordjy  Mozarts Tryl-
lefløjten og Damon i en op  & Galatea med baroken-
semblet Ensemble Zim n konservatoriets so-
listkonkurrence og skal til 
foniorkester som solist med uddrag af Berlioz’ ”Les nuits d’été”. 
Som altid: Fri adgang!  Organist Karen Steengaard 

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk

RT 
merkoret arbejd

e forårs- og
sommer –sange for at kunne præsentere dem til 
FORÅRS KONCERTEN I HAMMER KIRKE 
TIRSDAG DEN 15. MAJ KL. 19 30. Vi vil også 
synge fællessalmer. Medvirkende ved koncerten 
er den unge sopran Maria Bang-Schn
synge danske sange og romancer. Karen Steen-
gaard akkompagnerer fra klaveret. 
Maria Bang-Schnack, afslutter t
sine studier jysk Musikkonservatorium ved Dort

assisk sang. Har endvidere deltaget 
this, Anthony Spiri, 

sk Mu et Pamina isikkonservatorium sung
førelse af Händels Acis

mermann. For nylig vandt hu
maj medvirke ved en koncert med Aalborg Sym-
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Hermed følger programmet 

 
 

 
fo amm

i

te elv-
undsskjorte. 
fr

m

en 17. m  Himme
derfor inte

i Bræn

e:

 

r H
en. Fælles 
ar gammel 

r og s

er 
FDF´s aktiviteter frem til fer
for alle møder er, at du altid h
tøj på også til udendørs aktivite
følgelig også altid din forb
Møderne er følgende torsdage 
- 20.00. 
 

Den 10. maj tager vi Bræn

a kl. 18.30 

d
 

D

ærket. 

lfarts dag, 

dmærket. 

 knob. 

aj er Kristi
t møde. 

 

Den 24. maj afslutter v
 

Den 31. maj skal vi lære/lave
 

Den 7. juni skal vi lave/lære k
 

nob. 

gelig sæ-Den 14. juni holder vi en hyg
sonafslutning. 
 

Den 15. – 17. juni er der som
togt med Jens Krogh. 
 

Puslinge/Tumling
Gitte Kristensen: 98286106/2

merlejr-

 
2388893 

Pilte: 
Kredsleder Gitte Hansen: 98286367 

 

Væbnere/Seniorvæbnere/Senior: 
Tobias Jakobsen: 98286878/30641444 
Irma Jørgensen: 98286818/28576818 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

vi har fået mulig-
 med sejlskibet 
r et over 100 år 

al-

derle-
r-

lse, som alle deltagerne 
r frem til.

I år bliver Hammer FDF´
de store) anderledes, da 
hed for at komme på tur
Jens Krogh. Jens Krogh e
gammelt sejlskib, som ejes af FDF A

s sommerlejr (for 

borg Søkreds. Sejlturen vare tre dage, og 
det bliver i weekenden den 15. - 17. juni 
vi sejler vi ud på togt. 
 

Dette er chancen for en stor, an
des, grænseoverskridende og udfo
drende opleve
se  
 
 

 
Samarbejde og balance på Landslejr 2006 

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk
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