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Når Jesus møder Muhammed
Man kan spørge, om det var noget i den retning, som
skete sidste år, da Muhammedkrisen var på sit højeste, ikke mindst i Danmark, med skræmmende debat
og endnu værre billeder ovenpå de famøse tegninger,
mens de fleste danskere som mere eller mindre måbende tilskuere dog begyndte at danne sig en mening. Allerede inden da og tillige endnu i kølvandet
bagefter er nogle af de store spørgsmål fortsat aktuelle. Det viste ikke mindst det nylige besøg i Danmark
af USA’s tidligere præsident Bill Clinton, hvor han
klart fik understreget, at det mest vigtige spørgsmål
hos os er integrationen og mødet mellem det traditionelle Danmark og det nye Danmark præget af pluralisme og multireligiøsitet!

November måneds Hammeraften er dermed for alvor en aktuel aften, netop under den overskrift ”Når
Jesus møder Muhammed”. Vi får her lejlighed til at høre
et kvalificeret bud sagen, når vi får besøg af Berit
Schelde Christensen, som er generalsekretær i det
næsten landsdækkende foretagende, som hedder
”Folkekirke & Religionsmøde”. Vores gæst vil uden
tvivl give sit bud på erfaringer og indtryk i det aktuelle og vigtige arbejde med at prøve at føre religionsdialog i Danmark. Der vil sikkert blive rokket ved en
del forestillinger og fordomme – i et forsøg på at få
os alle til at forstå, hvor afgørende og vigtigt det er så
vidt muligt at føre en åben dialog.
Derfor: Velkommen til Hammeraften torsdag
den 15. november kl. 19.30 i Hammer Sognegård.
Der er som altid fri adgang for alle, og lige netop
denne aften mulighed for at give et bidrag til den forsatte dialog gennem ”Folkekirke & Religionsmøde”.
Carl H-J
Billedet viser generalsekretær i dialog med muslimer!
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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!

Vi har ikke mange årstal at gå
efter i Hammer Kirke. Faktisk
er der kun ét enkelt, som er tydeligt for alle og enhver. Det er
skåret og malet på prædikestolen, nemlig tallet 1807. Det er
på en måde tillige prædikestolens eneste udsmykning. I øvrigt er den ikke udstyret med
hverken tekster eller billeder,
men med nogle stiliserede felter. Hvad der er blevet af middelalderens prædikestol vides
ikke.
Billedet her ved siden af viser prædikestolen, som den så ud i kirken
for mange år siden med de gamle gråmalede ”marmorerede” bænke, i
hvert fald for mere end 30 år siden, med en såkaldt lydhimmel ovenover. Måske er der stadig folk i sognet, som kan huske denne lydhimmel, og tillige måske kan huske, hvor den er blevet af, og hvorfor
den i sin tid blev fjernet – eller flyttet et eller andet andet sted hen?? –
Jeg har ikke fået svar, hvor jeg i tidens løb har spurgt!
Under alle omstændigheder kan prædikestolen i år fejre 200 års fødselsdag. Det er i sig selv tankevækkende. Det hører i hvert fald med til
prædikestolens historie, at den på den måde rummer 200 års prædikener på dette sted, dvs. Guds ord talt gennem de 18 forskellige ansatte
præsters mund. Det kommer til at lyde endnu mere mangfoldigt og
broget, når vi prøver skønsmæssigt at tælle op, hvor mange forskellige
prædikener, det så kan være blevet til, når dagens præst har haft sin tid
i stolen, kort eller længe, i hvert fald mere end 10.000 forskellige prædikener. Det er sandt at sige forfærdelig mange ord at lytte til for den
til enhver tid deltagende Hammer-menighed! – Forhåbentlig går det
an at benytte denne lejlighed til at ønske til lykke og velsignelse med
det Guds ord, som har lydt og forsat skal lyde fra lige netop denne
prædikestol, til
generation efter
generation.
Tænk engang,
hvis prædikestolen selv kunne
tale og fortælle
fra de 200 år i
Hammer Kirke!
Carl H-J
På billedets to
synlige felter ses
tydeligt tallene 0
og 7!

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk
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ADRESSER
Sognepræst: Carl Hertz-Jensen,

Information fra menighedsrådet.

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. 9.3011, 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:
Organist og pianist i sit rette element ved sit rette instrument!

Organist ved Horsens og Hammer kirker Karen Steengaard har pr. 1.
februar – 2008 opsagt sin stilling. Karen ønsker at gå på pension, en
beslutning som menighedsrådene fuldt ud forstår.
Karen Steengaard har været ansat som organist i ca. 10 år. Vi har altid
haft et godt samarbejde, og Karen har givet os mange gode oplevelser
med sin musik, og arrangeret mange gode koncerter i vore kirker og
sognegårde. Hun har ledet Hammer koret med stor dygtighed, og også vore yngste i legestuerne elsker, når hun spiller på klaveret.
Menighedsrådene skal nu i gang med at finde Karens afløser. Vi håber
at vi kan være ligeså heldige, som da vi ansatte Karen – for da fandt vi
jo et meget sødt, venligt og pligtopfyldende menneske, der er utrolig
dygtig på sit instrument.
Én ting, der er helt sikkert, er, at vi er mange, der vil komme til at savne Karen.
Menighedsrådene i Horsens & Hammer sogne.
På menighedsrådenes vegne
Jens Christensen.

KIRKESKOLE

med Højskolesangbogen

Slå op på Højskolesangbogens hjemmeside: www.hojskolesangbogen.dk.
Her kan du finde teksterne og lytte til melodierne, og måske selv prøve at
synge med. Sådan er det muligt at se frem mod SYNG-SAMMENAFTENER i Kirkeskolen. – Kom så, mød op og vær med:
Torsdag den 29. november kl. 19.30
i Hammer Sognegård
Her vender vi tilbage til det store afsnit LIV og ser videre i næste afsnit
SPROG OG ÅND, altså med sange og indtryk fra numrene 132-173, så
meget, som vi kan overkomme og rumme på én aften!
I det nye år tager vi fat på nye afsnit i Højskolesangbogen, sådan:
Torsdag den 10. januar kl. 19.30
i Horsens Sognegård
Vi forsætter, hvor vi slap, på vej ind i afsnit FRIHED OG FÆLLESSKAB,
frem til nr. 206. Vi synger og hører lidt om sangenes tilblivelse og forfatterne og komponisterne. Kom og syng med i nyt og gammelt!
Velkommen til at være med!

Carl H-J

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. Mastruphøj 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 Vodskov, tlf. 9829 3604; erikboye@mail.dk

MENIGHEDSRÅDET: 8384@sogn.dk
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;
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 senest d. 18. december 2007.

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)

Særlige gudstjenester
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!

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
25. nov. kl. 10.30 Sidste søndag (321)

ADVENTSØNDAG
Første søndag i advent, i år den 2. december kl.
10.30 i Hammer Kirke, er der tradition for Familiegudstjeneste. Minikonfirmander er med til at
udsmykke kirken på vej til jul. Konfirmander
tænder første lys i adventskransen. Adventskalender uddeles til alle børn.

DECEMBER
2. dec. kl. 10.30 1. s. i Advent (78)
Familiegudstj. *
9. dec. kl. 19.00 2. s. i Advent (87)
Ni Læsninger *
16. dec. kl. 10.30 3. s. i Advent (89)
20. dec. kl. 9.00 Dagplejejul *
21. dec. kl. 9.30 Skolejul *
23. dec. kl. 9.00 4. s. i Advent (117)
i Sognegården v/ Ole Pihl
24. dec. kl. 13.30 + 15.30 Juleaften
25. dec. kl. 9.00 Kristi Fødsel
26. dec. kl. 10.30 Sct. Stefan (114)
30. dec. – Ingen gudstjeneste –
Henvisn. til Horsens Kirke kl. 9.00

NI LÆSNINGER
Årets julekoncert i Hammer Kirke finder sted 2. søndag i Advent kl.
19.00. Hammer Koret medvirker. Koret synger og vi synger sammen
og lytter til bibellæsninger for at se julens budskab i den store sammenhæng om Guds historie med os mennesker. Salmer, bønner og
tekster kommer til at kaste lys over juletiden. VELKOMMEN!

JANUAR - 2008
1. jan. kl. 14.00 Nytårsdag (712)
i Sognegården
6. jan. kl. 10.30 Helligtrekonger (136)
13. jan. kl. 9.00 Sidste s. e. H3K (143)
20. jan. kl. 10.30 Septuagesima (366)
27. jan. kl. 9.00 Sexagesima (345)
v/ Ole Pihl
31. jan. kl. 18.30 LYSFEST (557) *
FEBRUAR
3. feb. kl. 10.30 Fastelavn (172) *
10. feb. kl. 9.00 1. s. i Fasten (604)
17. feb. kl. 10.30 2. s. i Fasten (652)
* Se nærmere omtale.
Tallene i ( ) foreslår dagens salme.
Hvor intet andet er anført er
gudstjenesten ved pastor Carl HertzJensen

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!

DAGPLEJEJUL
Dagplejere og børn mødes til julegudstjeneste for de allermindste den
sidste torsdag før jul, dvs. torsdag den 20. december kl. 9.00 i
Hammer Sognegård. Efter en kort gudstjeneste med salmer, fortælling og billeder er der tid til lidt julehygge, æbleskiver mv. – Velkommen til at møde op sammen med børnene – for at ønske Glædelig Jul!

SKOLEJUL
Som vanlig slutter Grindsted Skole af op til jul med en tur i Hammer
Kirke. Det sker sidste skoledag fredag den 21. december kl. 9.30.
Børnene tænder lys i Davidsstjernen og pynter juletræet med udklippede engle. Koret optræder. Vi synger julen ind sammen og hører og
ser julens historie for os. Velkommen – og
god jul!

LYSFEST
Ved kyndelmissetid holder vi årets Lysfest
i Sognegården. I år er dagen sat til torsdag
den 31. januar kl. 18.30 med samling,
sang og fakler i skolegården ved Grindsted
Skole, Fakkeltog til Sognegården, Lysgudstjeneste, Forfriskning – Legatuddeling. – Kom og tag del i en god aften!

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk
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GUDSTJENESTER på Liselund

AKTIVITETER

Plejehjemmet Liselund med hele pensionistbyen udenom indbyder til 2 månedlige gudstjenester efter følgende plan:

Hammeraftener *

Torsdag d. 1. november kl. 14.30 ved Hanne Munk med nadver
Torsdag d. 15. november kl. 14.30 ved Carl Hertz-Jensen med kirkekaffe
Torsdag d. 6. december kl. 14.30 ved Lisbeth S. Michelsen med nadver
Torsdag d. 20. december kl. 14.30 ved Erik Boye med kirkekaffe
Mandag d. 24. december kl. 11.00 Julegudstjeneste ved Lisbeth S. Michelsen
VELKOMMEN!

FÆLLESSPISNING

Årets sidste fællesspisning er fredag den 14. december kl. 18.30.
Her vil vi sammen nyde en dejlig julemiddag, synge julesalmer og sange. Traditionen tro vil vi også holde pakkespil, så medbring derfor en
gave til en værdi af ca. 20 kr. Velkommen til en rigtig julehyggeaften.
Tilmelding til Anne, tlf. 98286295 eller Ole Peter, tlf. 98286878 senest
onsdag den 12/12.

Musikalsk legestue

Forår 2008 i Hammer Sognegård
Før vi aner det skriver vi 2008.
Musikalsk legestue er klar i foråret 2008.
Den musikalske legestue er et tilbud til sognets dagplejere, og alle andre forældre med børn i alderen 0-3 år. Gerne forældre på barsel eller på orlov.
Vi mødes normalt den sidste torsdag i måneden, kl. ca. 8.45 så vi kan være
klar til at starte kl. 9. Vi synger nogle sange, har måske et par sanglege og vi
bruger nogle rytmefrugter / instrumenter.

Torsdag d. 15. november kl. 19.30 *
Tirsdag d. 4. december kl. 19.30*
Fredag d. 11. januar 2008 kl. 18.30 *
Torsdag d. 31. januar kl. 18.30 *
Torsdag d. 14. februar kl. 19.30 *

Konfirmandarbejde
Mandag d. 19. november kl. 18.30
Familieaften med minikonfirmander
Torsdag d. 17. januar kl. 19.00
Forældreaften

Kirkeskole 29/11; 10/1 *
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) *

MENIGHEDSRÅDSMØDER

Mandage kl.19.15:5/11; 3/12; 7/1; 4/2. Dagsorden og referat i sognegården.
Spørgsmål evt. til formanden. Åbne møder!

KIRKELIG VEJVISER

Fødsel: Inden 14 dage efter fødsel anmeldes denne til sognepræsten med evt. erklæring. Blanket kan hentes på præstens sekretærkontor
og
på
hjemmesiden:
www.personregistrering.dk
Navngivelse: Senest 6 måneder efter
Vi håber på musikledsagelse af Karens efterfølger.
fødsel foretages anmeldelse af navn til sogVi synger ca. en halv time, hvorefter der er saftevand kaffe og kage.
nepræsten. Blanket fås på præstens kontor
Herefter leges med Sognegårdens legetøj til kl. ca. 11, hvor vi siger farvel.
og på: www.personregistrering.dk
Dåb: Der træffes aftale med den præst, der
I foråret kommer legestuen til at ligge på følgende dage:
skal foretage dåben.. Attester forevises.
Torsdag d. 31. Januar
Navn og adresse på 2-5 faddere oplyses.
Torsdag d. 28. Februar
Navneændring: Anmodning afleveres på
Torsdag d. 27. Marts
bopælssognets kirkekontor, som foretager
Torsdag d. 24. April
navnerettelse efter indgået betaling 430. –
Torsdag d. 29. Maj
kr. Regler og blanketter findes på:
Torsdag d. 26. Juni
www.personregistrering.dk samt i øvrigt på
præstens sekretærkontor.
Hvis I vil høre nærmere kan I ringe til mig på tlf. 9825 5130 ( Horsens SogBryllup: Tid og sted aftales med præsten
negård, træffes bedst torsdag 10.30 - 12 ) eller på 2241 6919 (privat).
til at foretage vielsen. Prøvelsesattest skafDagplejer Jane Christensen kan også kontaktes på 9828 6479.
fes på borgmesterkontor i bopælskommune
og afleveres ved nærmere aftale med præMed venlig hilsen
sten.
Inga Nielsen
Dødsfald: Inden 2 hverdage efter dødsSognemedhjælper
fald foretages anmeldelse til sogne-præsten.
Attester for afdøde forevises. Dødsanmeldelse udfyldes eller afleveres.
Husk adventsfesten tirsdag den 4. december kl. 19.30: HammerKor, Begravelse: Nærmere om tid og sted for
begravelse/bisættelse aftales med præsten
sang, fortælling, æbleskiver, gløgg og andet godt til juleforberedelse. Vel mødt!
til at foretage handlingen.
Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk

ADVENTSFEST i Sognegården
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VODSKOV
GENBRUG

SAMMENLÆGNING AF SOGNE
Det er et emne der har været på dagsordenen nogen
tid. I København, som indbyggermæssigt har gennemgået stor forandring, tales der om lukning af kirker.
Men det gælder også andre steder i landet. For nylig
måtte en nytiltrådt provst begynde i det nye embede
med at finde ud af – ikke om der skulle lukkes to
kirker – men hvilke to kirker, det skulle gå ud over.
Årsag hertil er dels tomme eller næsten tomme kirker og navnlig økonomi.

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

Folkekirkens økonomi

den første lørdag i hver måned
med loppemarked udendørs.

Hvad det lokale angår, hviler den helt på kirkeskat.
Den kirkeskat folkekirkemedlemmer betaler går ikke
ubeskåret til sognene. I de senere år er en større og større del af den samlede
kirkeskat gået til Landskirkeskatten. Det skyldes delvis, at kirkeministeriet
har søsat flere større projekter, som finansieres over landskirkeskatten og
dels at medlemstallet siver.
Et af de projekter, der har været meget dyrt, er folkekirkens lønsystem,
”fløs”, som har betydet bekostning af dyre edb systemer og ansættelse af
ekstra mandskab på stiftskontorerne, som håndterer en del af fløs systemet.
Fløs blev lanceret som gratis – altså for sognene. Men fløs er langt mere
ambitiøst, end et hvilket som helst lønprogram sognene før har benyttet.
Også den elektroniske kirkebog har været en dyr sag. Selv om sognene må
betale i dyre domme for maskinel og programmer, har hele udviklingsfasen
hvilet tungt på kirkeministeriet – og dermed på landskirkeskatten.

STØT fx:
Gadebørnsprojekter i Brasilien og
Sct. Petersborg, Handicapcenter i
Rumænien, Bæredygtigt landbrug i
Sierra Leone, Cafe Parasollen i Aalborg, KFUM’s Soldaterhjem i Hvorup
mm. TAK for hjælpen!
Drives af

Hammer Y’s Men’s Club

Kirkens
Korshær
Genbrug

Hvad gør vi i Horsens-Hammer pastorat?

AALBORG FOLKEKIRKELIGE TV
PÅ TV-DANMARK

Hvis vi skal se på meningerne hos præst og menighedsråd – og sikkert også
mange af folkekirkemedlemmerne i området - er der ingen ønsker om at
lægge Hammer sogn sammen med Horsens og der er slet ingen forslag om
at lukke den ene af kirkerne.
Dem vi deler økonomi med er sognene i Aalborg Nordre provsti.
Før kommunalreformen bestod provstiet af sognene i Aabybro kommune
og følgende sogne i Aalborg kommune nordenfjords:
Aalborg Valgmenighed, Ajstrup sogn, Hammer sogn, Horsens sogn,
Hvorup sogn, Lindholm sogn, Nørresundby sogn, Sulsted sogn, Vadum
sogn og Vodskov sogn.
Siden er sognene i Aabybro kommune flyttet til Jammerbugt provsti og følgende er kommet til fra tidligere Hals kommune:
Gåser sogn, Hals sogn, Hou sogn, Ulsted sogn, Vester Hassing sogn og
Øster Hassing sogn
Aalborg Nordre provsti deler økonomi med de 3 andre provstier i Aalborg:
Aalborg Budolfi provsti, Aalborg Vestre provsti og Aalborg Østre provsti
Så vidt jeg har kunnet få oplyst, vil der fortsat være rimeligt gode økonomiske forhold for sognene i Aalborg kommune og altså også i Aalborg Nordre
provsti. Der er således ingen umiddelbar risiko for
krav om sammenlægning selv om der fra et nyligt
afsluttet kommissionsarbejde opfordres til sådanne
overvejelser.

HVER LØRDAG & SØNDAG

Regnar Kjærgård

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.

Åben Mandag-Torsdag kl. 13-17

KL. 11.30-12.00
”RUNDT OM FOLKEKIRKEN”

regnar@kjaergaard.com
Samtlige menighedsrådsmedlemmer
har modtaget denne betænkning

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk
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Medlemmer:
Puslinge
(Børnehaveklassen)
Tumlinge
(1. og 2. klasse)
Pilte (3. og 4. klasse)
Væbnere
(5. og 6. klasse)
Seniorvæbnere
(7. og 8. klassetrin)
Seniorer
(9. klasse og op)

Ledere:
Maiken Hald:

2299 8427

Steffie Daarbak:

2550 7055

Tobias Fibiger:

3064 1444

Anders Bang-Andersen:
5184 5011
Mark Winther Hansen:
6060 9310

Kredsleder:
Gitte Hansen

9828 6367

Hammer FDF’s ledere

GLÆDELIG JUL & GODT NYTÅR!
Massespisning i Sognegården!!

EGYPTEN i Grindsted!
Den sidste weekend i september var Grindsted centrum for netværkets årlige lejr for puslinge, tumlinge
og pilte i Vestbjerg, Vadum, Lindholm, Vodskov og
Hammer FDF.
94 FDFére var samlet under temaet Egypten "besøgte" weekenden
igennem forskellige egyptiske steder.
Vejret kunne vi desværre ikke være stolte
af, men påklædt efter
forholdene fik vi det
til trods en super dejlig
weekend hvor både
børn og voksne knyttede nye venskabsbånd.
Hammer FDF med gynge!

I Juleheftet ”Det skete i de dage” har kunstneren Esben Hanefelt dette vidunderlige englebillede til teksten i selve juleevangeliet:

”Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:
’Ære være Gud i det højeste og på jorden!
Fred til mennesker med Guds velbehag!’”

Dette billede taler stærkt for sig selv om pakning i øsregn!

Hermed ønskes alle bladets læsere også i år på
trods af alt en rigtig glædelig jul, og tillige et
ønske om et godt nytår med håb og mod til at gå
en ukendt fremtid i møde.
Med fred og alt godt – fra os i præstegården!
Anne Marie & Carl H-J

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk

HAMMERAFTENER - 2008
Arrangeret af Borgerforeningen og Menighedsrådet
JANUAR
Fredag d. 11. kl. 18.30 i Hammer Sognegård

NYTÅRSFEST med spisning, sang underholdning og Sv.
Aage Christensen på harmonika.
Tilmelding senest tirsdag d. 8/1 til Ole Peter Jakobsen, tlf.
98286402/98286878. Se annonce 2. januar i ugeavis.

Kaffen medbringes fra sognegården til indtagelse undervejs,
som vejret byder.

JUNI
Fredag d. 6. kl. 18.30 i Hammer Sognegård
SÆSONAFSLUTNING med spisning, underholdning og
sang til fælles bedste. Pris pr. deltager: 40.- kr. – Tilmelding
ønskes af hensyn til servering senest tirsdag d. 3/6 til Ole Peter Jakobsen tlf. 98286402/98286878.

Torsdag d. 31. kl.
18.30 fra Grindsted Skole
AUGUST
LYSTFEST med Lørdag d. 16. kl. 10-19 fra Hammer Sognegård
Fakkeltog fra Grindsted Skole til Hammer Sognegård, Lysgudstjeneste,
Forfriskning og Legatuddeling.

FEBRUAR
Torsdag d. 14.
kl. 19.30 i
Hammer
Sognegård
Oplevelser
som
hjælpepræst i Indien 2006 – 2. afdeling. Udflugt,
fødsel, gudstjeneste og bryllup! - CARL HERTZ-JENSEN fortæller og viser billeder fra det sydligste Indien. Aftenens indsamling støtter kirkens og dermed Daniels arbejde som befrielsesbevægelsens præst i området.

MARTS
Onsdag d. 12. kl. 18.30 fra Hammer Sognegård
Vi fylder bilerne op og kører til RYÅ IS ved Aabybro. Der
vises film, og vi hører om produktionen. Til kaffen serveres
is ad libitum! Pris pr. deltager: 25,- kr! – Isen er noget af det
bedste, der findes!

BUSUDFLUGT til Skagen med tur til Grenen og museerne i bymidten. Pris pr. deltager 100.- kr; Børn ½ pris! – Der
medbringes let frokostsandwich fra Sognegården, og der serveres eftermiddagskaffe med kage undervejs. – Tilmelding
senest tirsdag d. 12/8 til Jonna Jensen, tlf. 98286320.

SEPTEMBER
Onsdag d. 3. kl.
18.30 fra Hammer
Sognegård
Afgang til besøg på
VOERGAARD SLOT
med rundvisning. Pris:
65.- kr. pr. deltager. Der
medbringes kaffe til servering under slottet eller
evt. i det fri.

Fredag d. 26. kl. 19.00 i Hammer Sognegård
Sognegårdens 23 års
fødselsdag fejres med
Musikcafe med besøg
fra
musikfabrikken,
JENS
NIELSEN,
Lørslev: Egne sange og
andres, nyt og gammelt.
Kom selv med forslag.
Vær med til at ønske til
lykke med en god dag!

APRIL
Mandag d. 21. kl. 19.30 i NOVEMBER
Hammer Sognegård
Onsdag d. 5. kl. 19.30 i Hammer Sognegård
Vi får spændende besøg af en stor
fortæller,
HELGE
V.
QVISTORFF, som bringer sin beretning om ”Røvere og godtfolk i Rold
Skov”.

MAJ
Torsdag d. 15. kl. 18.30 fra Hammer Sognegård

Afgang til Aalborg Centrum til guidet rundtur i den lyse forårsaften midt i byhistorien med bygninger og bygherrer! –

Vi får besøg af Lektor BIRGITTE LILLELUND, Aalborg med en fortælle- og sangaften ”Danmarkshistorien i sang”
med en historisk vandring i Højskolesangbogen.

DECEMBER
Tirsdag d. 2. kl. 19.30 i Hammer Sognegård
ADVENTSFEST med Hammerkoret, æbleskiver og gløgg,
en god fortælling, juleleg, underholdning og sang.
Vel mødt til denne traditionelle juleindledning!

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

