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KONFIRMANDER 2007 – TIL LYKKE! 
 

 
 

Årets konfirmander i Hammer Kirke søndag den 6. maj: Siddende forrest fra venstre: Sanne Højris Greger-
sen, Belinda Harbøll Bislev og Kristina Ringgård Skou; stående midt i: Jacob von Heidenstamm Eckardt, Ida Marie Frou-
lund-Olsen og Stefan Højen Olsen; stående bagest: Mads Thomassen, Mikkel Golding Faaborg, Frederik Martin Nielsen 
og Maja Holland. TIL LYKKE!  
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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! 

 

NT Nudansk 
Det er kun 15 år siden, vi sidst fik en helt splinterny bibeloversættelse. 
Det er sikkert kun de færreste, der har vænnet sig til den oversættelse 
ved læsning på egen hånd eller ved oplæsning fx i gudstjeneste efter 
gudstjeneste. Der var gamle ord, som så at sige helt forsvandt. Mis-
kundhed blev til trofasthed. Forkrænkelighed blev til forgængelighed. 
Forgængelighed blev til tomhed. Gamle indholdsmættede ord blev af-
løst af måske lidt nyere og mere let tilgængelige og forståelige for nu-
tidens lyttere og læsere. 
Alligevel arbejdes der lige nu på en ny udgave, en såkaldt nudansk bi-
beludgave, kaldet NT Nudansk = Det Nye Testamente på nutids-
dansk. Også her er der tale om erstatningsord for nogle af de gamle: 
”Det Nye Testamente – nu helt uden nåde og barmhjertighed!”, som det så 
rammende præsenteres. Barmhjertighed vil blive til omsorg. Under 
kan blive til mirakel. Døren bliver til en låge, hvor man måske kunne 
vente en port eller bare et led! Samaritaneren bliver til den fremmede 
fra Samaria. Jordan bliver til Jordan-floden. Nåde bliver til Guds ga-
ver, Guds kærlighed eller Guds tilgivelse.  Det er meningen, at det 
skal gøre det lettere at arbejde med og forstå de bibelske ord og be-
greber, lettere for enhver, som ikke er vant til bibelsk sprog. 
Et af de mest berømte og ældste kristne digte tænkes gengivet i føl-
gende meget mere ligefremme og poetiske form: (Filipperhymnen) 
Han havde Guds skikkelse. 
Han var ligesom Gud 
og det havde han ret til. 
Men han gav afkald på sin ret 
og tog en slaves skikkelse. 
Han blev ligesom et menneske. 
Og så ud som os. 
Han ydmygede sig, 
adlød Gud 
og satte sig ikke imod 
døden på korset. 
Derfor ophøjede Gud ham 
og gav ham 
navnet over alle navne. 
Alle skal falde på knæ for ham, 
både i himlen og på jorden og 
under jorden. 
De bekender at Jesus Kristus er 
Herren, 
mens de hylder Gud. (Fil 2, 6-11) 
Det skal blive spændende, når NT Nudansk udkommer pr. 15. no-
vember 2007. Måske kan der blive tale om en epokegørende bibelud-
gave med betydelig lettere adgang for alle. Vent og se! 
”De Mindstes Bibel” gengivet på billedet er ikke et forsøg på en ny oversættelse, 
men et fremragende forsøg på et helt ny Børnebibel med genfortællinger fra såvel 
GT som NT. Værd at bruge! 5-6årige fik den hos os i maj. 

Carl H-J 
 

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk

http://www.hammer-sogn.dk/
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NYT fra Menighedsrådet 
 

Sommer information fra menighedsrådet. 
Monteringen af lydanlægget i kirken er nu tilendebragt og de sidste 
justeringer af teleslynge – højtalere og mikrofoner foretages i denne 

tid. Tilbagemeld-
inger til persona-
let om funktio-
nen af anlægget 
er ”guld” værd, 
idet disse oplys-
ninger bruges til 
finjusteringen. 
Kirkeklokkelyden 
er også ført ind 
over anlægget – 
om det er en bli-
vende løsning, vil 
fremtiden vise. 
 

”Lydmanden” i færd med at sælge sin vare til kirken! 
På menighedsrådets vegne  

 

Jens Christensen.   

Musikalsk legestue – Efterår 2007 
rhåbentlig haft en god sommerferie. 

 

Alle har fo
et 2007. 

, og alle andre 
 

alt den sidste torsdag i måneden, kl. ca. 8.45 så vi kan væ-

and, kaffe og kage. 
er 

et kommer legestuen til at ligge på følgende dage: 

Torsdag d. 27. September 

Torsdag d. 29. November 
I December ho en med Carl. 

 

vis  
). 

Inga Nielsen 
Sogn

Vi er klar til musikalsk legestue her i efterår
Den musikalske legestue er et tilbud til sognets dagplejere
forældre med børn i alderen 0-3 år. Vi ser meget gerne forældre på barsel
eller på orlov. 
Vi mødes norm
re klar til at starte kl. 9. Vi synger nogle sange, har måske et par sanglege 
og vi bruger nogle rytmefrugter / instrumenter. 
 

Karen (organisten) vil fortsat spille på klaveret. 
 

Vi synger ca. en halv time, hvorefter der er saftev
Herefter leges med Sognegårdens legetøj til kl. ca. 11, hvorefter vi sig
farvel. 
 

I efterår
  

Torsdag d. 30. August 

Torsdag d. 25. Oktober 

lder vi juleafslutning samm
H  I vil høre nærmere kan I ringe til mig 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. 
 

ed venlig hilsen  M

emedhjælper 

ADRESSER 
Sognepræst: Carl Hertz-Jensen, 
Øster 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 tlf. 
Kirken: 9828 6553; mobil: 2460 1954  
+ e-mail: kirken@hammer-sogn.dk  
 

Graverafløser: Anette Nielsen 
 

Kirkesanger/Sognemedhjælper: 
Inga Nielsen, Hobrovej 98F, 9530 
Støvring; tlf 2241 6919, samt i Horsens 
Sognegård, 9825 5130; e-mail: 
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, V.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, Ring-
drosselvej 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 – tlf. 
98286261. 
 

BLADUDVALG 
Erik Sørensen, Maria Jakobsen, Regnar 
Kjærgård og Carl Hertz-Jensen (ansv.) 
Stof til bladet afleveres i sognegården se-
nest d. 24. september 2007. 

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk

mailto:chj@km.dk
mailto:kirken@hammer-sogn.dk
mailto:smh.horsens-hammer@mail.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) 
 

 

AUGUST 
5. aug. – Ingen – Der henvises til 
Horsens Kirke kl. 19.00 v/ Erik Boye 
12. aug. kl. 19.00 10. s. e. trin. (349) 
v/ Ole Pihl 
19. aug. kl. 9.00 11. s. e. trinit. (32) 
20. aug. kl. 19.00 Konfirmandvel-
komst * 
26. aug. kl. 10.30 12. s. e. trin. (443) 
 

SEPTEMBER 
2. sept. kl. 9.00 13. s. e. trin. (370) 
I Hammer Sognegård 
9. sept. kl. 10.30 14. s. e. trin. (508) 
16. sept. kl. 19.00 15. s. e. trin. (46) 
v/ Erik Boye 
23. sept. kl. 10.30 16. s. e. trin. 
(728) Høstgudstjeneste * 
30. sept. kl. 19.30 Koncert * 
 

OKTOBER 
7. okt. kl. 10.30 18. s. e. trin. (54) 
14. okt. kl. 9.00 19. s. e. trin. (487) 
I Hammer Sognegård 
21. okt. kl. 14.00 20. s. e. trin. (414) 
v/ Lisbeth S. Michelsen 
28. okt. kl. 10.30 21. s. e. trin. (298) 
BUSK – dag * 
 

NOVEMBER 
4. nov. kl. 19.00 Alle Helgen (571) 
Mindedag * 
11. nov. kl. 10.30 23. s. e. trin. (728) 
18. nov. kl. 9.00 24. s. e. trin. (66) 
v/ Ole Pihl 
 
 

* 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. i kirken gennem Uggerhal-
ne og 15 min. før fra sognegården. 
Tlf. 9828 2000. 
Bil kvit og frit - til og fra kirke!

 

 

NYT Konfirmandår 
 

VELKOMST 
Mandag den 20. august kl. 19.00 
Alle nye konfirmander skal bydes velkommen i kirken. Det sker ved 
en kort velkomstgudstjeneste i Hammer Kirke mandag den 20. august 
kl. 19.00 med uddeling af bibel til alle kommende konfirmander, og 
med efterfølgende samvær i Hammer Sognegård med orientering og 
information om konfirmandarbejdet frem mod konfirmationen til 
næste år, søndag den 4. maj 2008 kl. 10 i Hammer Kirke. 
 

FORBEREDELSESTIMER 
I samme uge – uge 34 – vil vi tage fat på de første konfirmandtimer, 
som holdene nu er sammensat iflg. Vodskov Skoles timeplan: 
Tirsdagshold (7a+7c) møder i Hammer Sognegård første gang tirsdag den 
21. august kl. 8.00. Minicabafgang fra Horsens Sognegård kl. 7.45 prc. og 
fra Hammer Sognegård busafgang til Vodskov Skole kl. 9.30. 
Torsdagshold (7b) møder i Horsens Sognegård første gang torsdag den 23. 
august kl. 8.00. Minicabafgang fra Hammer Sognegård kl. 7.45 prc. og fra 
Horsens Sognegård busafgang til Vodskov Skole kl. 9.30. 
Da vi er afhængige af denne form for konfirmandkørsel, er det vigtigt at 
møde præcis til tiden! 
 

KONFIRMANDLEJR 
Der er tillige sat dato af til den indledende lejr for alle konfirmander. 
Det bliver igen på Thorup Hede Spejdercenter i weekenden d. 31. 
august – d. 2. september. Reserver dagene og overvej som forældre 
om I kan hjælpe med som deltagere. Det bliver der brug for! 
 

Velkommen til konfirmandarbejdet!  Carl H-J 
 

HØSTGUDSTJENESTE 
Det er tanken at holde Høstgudstjeneste i Hammer Kirke søndag den 
23. september kl. 10.30. Vi kunne samtidig benytte dagen som festdag til 
at markere 200 året for den nuværende prædikestol i Hammer Kirke. 
Traditionen tro kan der gives en god gave til flere gode formål den 
dag! Vel mødt! 
 

BUSK – dag 
Sidste søndag i oktober er som sædvanlig børnenes og de unges dag. 
BUSK står for Børn, Unge, Sogn & Kirke. Hos os markeres dagen 
med Familiegudstjeneste for både store og små under medvirken af 
både børn og unge, fra FDF, Minikonfirmander og Konfirmander. 
Søndagens tema handler om at tro Jesus på ordet! – Velkommen i 
Hammer Kirke søndag den 28. oktober kl. 10.30! 
 

MINDEDAG 
Alle Helgens Dag – den første søndag i november – vil vi som vanligt 
mindes de døde. Ved aftengudstjenesten vil vi tænde lys til de kæres 
grave. Velkommen den 4. november kl. 19.00 i Hammer Kirke!

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk

http://www.hammer-sogn.dk/
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GUDSTJENESTER på Liselund 
Plejehjemmet Liselund med hele pensionistbyen udenom indbyder til 2 må-
nedlige gudstjenester efter følgende plan: 
Torsdag d. 2. august kl. 14.30 ved Erik Boye med nadver. 
Tirsdag d. 16. august kl. 14.30 ved Lisbeth S. Michelsen med kirkekaffe. 
Torsdag d. 6. september kl. 14.30 ved Erik Boye med nadver 
Torsdag d. 20. september kl. 14.30 ved Carl Hertz-Jensen med kirkekaffe 
Torsdag d. 4. oktober kl. 14.30 ved Lisbeth S. Michelsen med nadver 
Torsdag d. 18. oktober kl. 14.30 ved Carl Hertz-Jensen med kirkekaffe 
Torsdag d. 1. november kl. 14.30 ved Erik Boye med nadver 
Torsdag d. 15. november kl. 14.30 ved Carl Hertz-Jensen med kirkekaffe 
VELKOMMEN! 

Højskoleuge på Liselund 
 

Den årlige højskoleuge er som sædvanlig uge 41, i år 8. – 12.oktober. Tema-
et er i år Livskvalitet. Der er forskellige emner formiddag og eftermiddag. 
Man kan melde sig til hele ugen eller man kan møde op til de emner man 
har interesse i. Et enkelt emne koster 25 kr.  
Fredag formiddag er emnet Den hellige Birgitta. Bodil Busk Sørensen, der 
har skrevet en bog om hende, fortæller om hende. Blandt meget andet stif-
tede den hellige Birgitta en nonneorden, som også havde to klostre i Dan-
mark: Mariager og Maribo. 
Mariager kirke er en del af den daværende klosterkirke og på Mariager Mu-
seum er der en spændende udstilling om klosteret. 
Fredag er jo afslutning på højskoleugen og der er arrangeret frokost, som 
man kan melde sig til. Emnet fredag eftermiddag er: Frede Burholt fra 
Grindsted spiller og vi synger. 

Regnar Kjærgård, medlem af højskoleudvalget  
 

KIRKESKOLE med Højskolesangbogen 
Det er spændende med den nye Højskolesangbog. Det er en oplevelse at ar-
bejde lidt med den og gå lidt i dybden. Du kan selv fordybe dig i bogen ved 
opslag på Højskolesangbogens hjemmeside: www.hojskolesangbogen.dk.  
Her kan du slå op på teksterne og lytte til melodierne, og måske selv prøve 
at synge med. Det kunne da være en forberedelse til SYNG-SAMMEN-
AFTENER i Kirkeskolen. – Eller, bedre endnu, mød op og vær med: 
 

Torsdag den 30. august kl. 19.30 
i Horsens Sognegård 
Vi tager afsæt i sangbogens afsnit LIV, som har ganske meget at byde på, 
nemlig numrene 84-151, som vi vil prøve at vælge lidt fra. 
 

Torsdag den 27. september kl. 19.30 
i Hammer Sognegård 
Vi fortsætter i de følgende afsnit: SPROG OG ÅND, nr. 152-173, samt 
FRIHED OG FÆLLESSKAB, NR. 174-206. Lad os vælge lidt i fællesskab, 
se på tekster og forfattere, og synge så meget som muligt! 
 

Torsdag den 18. oktober kl. 19.30 
i Horsens Sognegård 
Når aftenerne begynder at blive mørke, er det på sin plads at se lidt på af-
tensange og salmer, iflg. Højskolesangbogens sidste afsnit AFTEN, nr. 532-
572, med både nyt og gammelt at fordybe sig i. 
 

Velkommen til at være med!    Carl H-J

AKTIVITETER
Hammeraftener * 
Onsdag d. 22. august kl. 12-19 * 
Torsdag d. 6. september kl. 18.30 * 
Lørdag d. 22. september kl. 10.30 * 
Onsdag d. 10. oktober kl. 19.30 * 
Torsdag d. 15. november kl. 19.30 * 
 

Kirkeskole 30/8; 27/9; 18/10; 29/11 * 
 

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

Aktiv Hygge (Onsdage 13.30)  
Alle onsdage bortset fra skoleferier. – Start 
efter sommerferien: onsdag d. 29/8! 
 

Hammerkoret (Tirsdage 19.30)  
 

Fællesspisning (Fredage 18.30)  
31/8; 19/10; 14/12 – tilmeldelse senest 
onsdag forud, tlf. 98 28 62 95 (Anne Heile-
sen) 
 

MENIGHEDSRÅDSMØDER 
Mandage kl.19.15: 28/8; 12/9; 1/10; 5/11. 
- Dagsorden og referat kan ses i sognegår-
den. Spørgsmål evt. til formanden. Åbne 
møder med adgang for alle! 
 

KIRKELIG VEJVISER 
Fødsel: Inden 14 dage efter fødsel anmel-
des denne til sognepræsten med evt. erklæ-
ring. Blanket kan hentes på præstens sekre-
tærkontor og på hjemmesiden: 
www.personregistrering.dk  
Navngivelse: Senest 6 måneder efter 
fødsel foretages anmeldelse af navn til sog-
nepræsten. Blanket fås på præstens kontor 
og 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: Anmodning afleveres på 
bopælssognets kirkekontor, som foretager 
navnerettelse efter indgået betaling 430. – 
kr. 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 skaf-
fes på borgmesterkontor i bopælskommune 
og afleveres ved nærmere aftale med præ-
sten. 
Dødsfald: Inden 2 hverdage efter døds-
fald foretages anmeldelse til sogne-præsten. 
Attester for afdøde forevises. Dødsanmel-
delse 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

http://www.hojskolesangbogen.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! 

 

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 

 

 

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. afta-
les om at hente møbler.  
Åben Mandag-Torsdag kl. 13-17 
 

AALBORG FOLKEKIRKELIGE TV 
PÅ TV-DANMARK 

 

HVER LØRDAG & SØNDAG 
KL. 11.30-12.00 

 

”RUNDT OM FOLKEKIRKEN” 

 

HØSTKONCERT 
Søndag den 30. september kl. 19.30 i Hammer Kirke 
Bjarke Mogensen debuterede som solist med Münchner symfonikerne, 
kun 13 år gammel, i en live udsendelse på tv kanalen ZDF med millioner 
af fjernseere. Vandt i 2000 guld og talentpris ved Berlingske Tidendes 
Klassiske Musikkonkurrence og modtog samme år Jacob Gades legat.  
I 2006 var Bjarke Mogensen vinder af DR2's konkurrence for unge in-
strumentalister, "Spil for livet", der blev fulgt på dansk Radio og TV. 
Samme år modtog Bjarke Victor Borges Musikpris. Bjarke er desuden 
blevet tildelt Børge Schrøder og Hertha Finnerups store musiklegat og 
Hans Kongelige Højhed Prins Henriks Fonds legat. Prismodtager ved 
internationale musikkonkurrencer i København (96'), Castelfidardo (Ita-
lien) og Benzheim (Tyskland).  
Bjarke Mogensen har virket som solist og kammermusiker i det meste af 
Europa, fra Reykjavik til Istanbul, i nogle af Europas største koncertsale 
og har desuden optrådt sammen med verdenskendte musikere som Gi-
don Kremer, Augustin Dumay og Marc Coppey. Derudover har Bjarke 
Mogensen optrådt i utallige udsendelser på TV og radio i både ind- og 
udland. I slutningen af året udkommer den netop indspillede cd med 
musik af Anders Koppel hvor Bjarke er solist med Radiosymfoniorke-
stret, under ledelse af den finske dirigent John Storgårds.  
Bjarkes  repertoire spænder vidt. Helt fra transkriptioner fra den klassi-
ske musik af bl.a. Bach, Mozart, Scarlatti, Franck og Rachmaninov til et 
enormt program af originallitteratur for instrumentet af komponister 
som Sofia Gubaidulina, Edison Denisov, Luciano Berio, Per Nørgård og 
Vagn Holmboe. Derudover har Bjarke ved siden af det mere "seriøse" 
musik også stor spilleglæde for tangoens verden og den østeuropæiske 
folkemusik, der også er en vigtig del af hans repertoire.  
Bjarke studerer til 
dagligt på Det 
Kongelige Dan-
ske Musikkonser-
vatorium i Kø-
benhavn hos 
Geir Draugsvoll, 
og har desuden 
modtaget under-
visning af James 
Crabb, Reijo 
Ahonen og Hugo 
Noth. 
Bjarke Mogensen 
spiller harmoni-
ka, eller rettere 
accordeon (som 
vist på billedet). 
Som altid:  
Fri adgang! 
 

Organist Karen 
Steengaard 

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk

http://www.hammer-sogn.dk/
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Sæsonopstart 
i Hammer FDF 
 

Nu er det snart tiden, hvor folkeskolen starter op igen, 
og det samme gælder for Hammer FDF. I den nye 
sæson har kredsen gennemgået en større udskiftning i 
lederflokken, og kan således præsentere fire nye lede-
re – hvoraf de to tidligere har fungeret som ledere i 
kredsen. Vi har desværre måttet sige farvel til Irma og 
Gitte Christensen der gennem flere sæsoner har været 
ledere i kredsen.  
Vi holder opstart torsdag den 23. August klokken 
18.30 med start i Hammer Sognegården. Vi skal gen-
nemgå en ”opryknings ceremoni”, hvorefter vi drik-
ker en kop kaffe/sodavand og forældre/børn får mu-
lighed for at hilse på hinanden og lederflokken.  
Vi starter friskt ud med en ”opstarts-overnatning” i 
Sognegården allerede fredag den 31. Klokken 17.00 
til lørdag den 1. September klokken 15.00. Til dette 
arrangement er det nødvendigt med tilmelding til 
Mark, senest d. 23 August, tlf. 60609310 eller 
mark.wintherhansen@gmail.com, eller mundtlig til-
melding ved opstartmødet.  

Desuden er der Aktivlejr for væbner-senior klassen 7-
9 September og Puslinge-Piltestævne 28-30 Septem-
ber. Reserver allerede nu weekenderne ☺ 
Da vi nu er fem faste ledere i kredsen har vi besluttet 
at opdele medlemmerne i to klasser: 
 

Den ugentlige mødedag bliver, for begge klassers 
vedkommende, torsdag fra 18.30-20.00. 

 

Medlemmer: Ledere: 
Puslinge  
(Børnehaveklassen)  
Tumlinge  
(1. og 2. klasse) 
Pilte (3. og 4. klasse) 

Maiken Hald:        2299 8427 
 
Steffie Daarbak:    2550 7055

Væbnere  
(5. og 6. klasse) 
Seniorvæbnere  
(7. og 8. klassetrin) 
Seniorer  
(9. klasse og op) 

Tobias Fibiger:      3064 1444
 
Anders Bang-Andersen: 

   5184 5011
 
Mark Winther Hansen: 

        6060 9310
Kredsleder:  
Gitte Hansen          9828 6367

 

Vi håber at se masser af nye og ”gamle” medlemmer i 
den nye sæson. 

Mvh Hammer FDF’s ledere

 
Billede fra kredsens tur med Jens Krogh i Juni 2007 

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dkUTH 

mailto:mark.wintherhansen@gmail.com
http://www.hammer-sogn.dk/


 

HAMMERAFTENER 
Arrangeret af Borgerforeningen og Menighedsrådet 

 

Onsdag den 22. august kl. ca. 12-19 
Busudflugt til Gl Estrup Slot med bl.a. 
Landbrugsmuseet.  
Kaffe på turen. Pris: 60. – kr. pr deltager. 
Tilmelding til Jonna Jensen tlf. 98 28 63 
20 senest d. 20/8. 
Tag med ud i det skønne land ved høsttid. 
Vi kører ret direkte til Gl. Estrup Slot og 
finder måske en anden og lidt mere kring-
let vej hjemad! 
 
Torsdag den 6. september kl. 19.21.30 

Sognebesøg på Forsvarsmuseet, Skydebanevej. 
Afgang i private biler fra Sognegården kl. 18.30. 
Tilmelding til Ole Peter Jakobsen senest d. 3/9 tlf. 
98286878 – 98286402 – Tag med og gå ombord i 
en kampvogn! (billedet) 
 

Lørdag den 22. september kl. 10.30 
Sognegårdens 22 
års fødselsdag – 
Åbent Hus for hele 
familien til Brunch. 
Hvis vejret tillader 
det, vil det også bli-
ve lidt udendørs. 

 

Onsdag den 10. oktober kl. 19.30 
Sang, musik og fortælling fra Vestkysten ”En musikalsk vandring gennem sind og 
sogne” ved den syngende og sangskrivende provst fra Mors, Henning Toft Bro 

ed sønnen Christian (billedet). Aftenens gæst var i mange år aktiv i ”Tørfisk” 
og har fået udgivet sang og musik på CD og i bogform. Vi kan vente os en bå-
de underholdende og indholdsrig aften med både visdom og vid! 

m

Torsdag den 15. novembe
 

r kl. 19.30 
 
 
 
 

En aften om Religionsdialog – 
et moderne, forkætret og noget 
vanskeligt ord. ”Når Jesus møder 
Muhammed” – og det kunne jo 

godt være ganske tæt på hos os! – Generalsekretær Berit Schel-
de Christensen fra det næsten landsdækkende stiftssamarbejde 
”Folkekirke & Religionsmøde” lægger ud med erfaringer og indtryk 
fra arbejdet med at føre (religions)dialog i Danmark.                         Generalsekretær Berit Schelde Christensen 
Der mulighed for at støtte arbejdet med en gave. 
 

 

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 


	BLADUDVALG

