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I skoven til PINSE
2. pinsedag, mandag den 12. maj kl. 11.00

Skovgudstjeneste i Bakkerne
- sammen med kirker, menigheder og sogne rundt om Hammer Bakker.
I håb om godt forårsvejr
indbydes til årets PINSEGUDSTJENESTE i det
grønne, midt i Hammer
bakker. Pinse betyder Helligåndens komme, så vi hører Guds ord og gerninger
på vort eget sprog, så vi forstår og tror. Derfor lyder
budskabet i år på mange
sprog, når det nu er et budskab til alle i hele verden.
Derfor sætter vi os sammen
og deler med hinanden, brød
og vin til altergang, og frokost i det grønne!
Velkommen til at fejre, at vi
er fælles og sammen som
mennesker sendt til verden
med ånd og kraft, liv og
brød. Glædelig pinse!
Glimt fra pinsen 2006!
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Ny organist – Lene Holt Nielsen

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!

Jeg er 46 år, mor til to hjemmeboende sønner på 16 og 18 år og lever
på 19. år i lykkeligt ægteskab med
min mand.
Oprindeligt blev jeg uddannet cellist med diplomeksamen fra Det
Jyske Musikkonservatorium i 1987,
siden hen Suzuki-pædagog på cello,
og i denne egenskab har jeg gennem årene undervist en del små
nordjyder i cellospil,- i sin tid især
på Brønderslev Musikskole og på
den daværende Aalborg Kommunale Musikskole. Det er 15 år siden,
min familie og jeg flyttede til Nordjylland i første omgang til Brønderslev og siden hen Aalborg, hvor
vi bor nu.
Mit allerførste instrument var imidlertid klaveret, som jeg stiftede bekendtskab med i en alder af 6 år, og dermed var der en lille genvej sikret til orgelspillet, som jeg kastede mig over, da
jeg var midt i trediverne og havde mod på et karriereskift. Det er nemlig dejligt at kunne spille flerstemmigt med sig selv, og orglet rummer mange facetter og klangfarver, som er sjove at lege med.
Jeg tog eksamen fra Vestervig Kirkemusikskole i 2001, og i 2002 blev jeg
fastansat i Skørping/Fræer Pastorat, hvor jeg har virket som organist i de tre
kirker, og som korleder af to børnekor lige siden.
I min fritid spiller jeg, på min cello, kammermusik i forskellige ensembler,
”Leto-kvartetten”, klavertrio, sonatespil med pianisten Lili Olesen, klassisk
underholdningsmusik i ”Trio Balocque”, engang imellem med ”Nordjyske
Strygere”, og i den tid der bliver tilovers, skriver jeg selv musik. Jeg er selvlært komponist og har gennem tiden forfattet mindre værker, både til børn
og voksne. Børnemusikkultur er et emne, der står mit hjerte nær, både hvad
formidling af den akustiske musik angår og udøvelsen af samme.
Hvad vokal musik angår så er
mit motto, at ”Sang er sundt
for sjælen” og jeg vil glæde mig
til at efterleve det i HorsensHammer kirker med salmesang
til de mange gudstjenester og
aktiviteter, for ung såvel som
gammel, som jeg kommer til at
deltage i.
Jeg er rigtig glad for at være
blevet tilbudt jobbet som organist i Horsens-Hammer kirker
og glæder mig til at komme på
arbejde nordenfjords igen.
Venlig hilsen
Lene Holt Nielsen
I sogn og menighed byder vi velkommen og ønske til lykke
og glæder os til at mødes i kirke og sognegård fremover!

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk
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Musikalsk Legestue
Forår 2008

Musikalsk legestue foråret 2008 er i fuld gang.
Den musikalske legestue er et 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.
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.
Der bliver musikledsagelse af Karens efterfølger: LENE.
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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. 9.3011, on. 16.30-17.30; Tlf. 9828 6402.

Graver: Ulla Blok Nielsen
tlf. v/Kirken: 9828 6553; mobil: 2460 1954
e-mail: kirken@hammer-sogn.dk

Graverafløser: Anette Nielsen
Kirkesanger/Sognemedhjælper:

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.

Inga Nielsen, Hobrovej 98F, 9530 Støvring; tlf 2241 6919, samt 9825 5130;
e-mail: smh.horsens-hammer@mail.dk

I foråret kommer legestuen til at ligge på følgende dage og fra april er der
musikalsk legestue både tirsdag og torsdag

Valmuevej 11, 9000 Aalborg – tlf. 2342
0372. e-mail: l-h-n@stofanet.dk

Tirsdag d. 20. Maj / Torsdag d. 29. Maj
Tirsdag d. 24. Juni / Torsdag d. 26. Juni
Hvis 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 Lotte Brandsborg kan også kontaktes på 9828 6374.
Med venlig hilsen

Inga Nielsen
Sognemedhjælper

Gudstjeneste i sognegården?
Da biskop Henrik Christiansen var med til indvielsen af Hammer sognegård den 22. september 1985
indviede han den også til gudstjeneste – og kirkebrug, således at den kan anvendes til gudstjeneste,
barnedåb, bryllup og begravelse.
Man kunne så spørge: Hvorfor?
Det kan være praktisk nok, hvis kirken er lukket
på grund af reparationer eller måske på grund af
vejret.
Men det daværende menighedsråd besluttede, at
der skal holdes gudstjeneste i sognegården en gang
om måneden. Det har også været praktiseret siden
– dog ikke i sommermånederne juli-august.
Mens der som regel er en pæn flok til gudstjeneste
i kirken, så er der som regel færre til gudstjeneste i
sognegården.
Når sognegården er rigget til til gudstjeneste, adskiller den sig ikke meget
fra mange nyere kirker og i Carl Hertz-Jensens udformning er gudstjenesten
mere enkel, en anelse kortere og der bruges ikke messehagler.
Endelig er der som regel dækket op til kirkekaffe i det tilstødende lokale
(kontoret).
Jeg må indrømme, at jeg godt kan li’ at gå i kirke i sognegården og jeg vil
hermed opfordre til at prøve det.
Regnar Kjærgård

Organist: Lene Holt Nielsen,
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. juni 2008.

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
KONFIRMATION

Første søndag i maj – 6. søndag efter påske, den 4. maj - er der konfirmation i Hammer Kirke kl. 10. Holdet er ikke større denne gang,
end at det er muligt at tilbyde rimelige pladsforhold i kirken. Vi ser
frem til en god dag med denne flok:
Anna Sofie Lynderup Larsen
Jens Harbøll Bislev
Jonas Bredgaard Köhne
Kenneth Hove Kristensen
Kristina Sørensen
Kristinna Højen Olsen
Lizett Stegenborg
Rasmus Simonsen Dueholm
Rikke Bech Reeves
Rikke Echwald Andersen
Trine Holdgaard Skjollander
Motiv fra udflugtsdagen i februar
Vær med til at lykønske. Telegrammer kan afleveres i Hammer Sognegård lørdag den 3. maj kl. 10-12.

MAJ
1. maj – Ingen gudstjeneste *
4. maj kl. 10.00 6. s. e. påske (478)
Konfirmation *

11. maj kl. 9.00 Pinsedag (291)
12. maj kl. 11.00 2. pinsedag (290)
i Hammer Bakker *

18. maj kl. 10.30 Trinitatis (403)
Dåbsfamiliedag *

25. maj kl. 19.00 1. s. e. trin. (725)
JUNI
1. juni kl. 9.00 2. s. e. trin. (633)
v/ Ole Pihl

8. juni kl. 10.30 3. s. e. trin. (331)
10. juni kl. 19.30 Korkoncert *
15. juni kl. 9.00 4. s. e. trin. (688)
v/ Ole Pihl

22. juni kl. 9.00 5. s. e. trin. (54)
29. juni kl. 10.30 6. s. e. trin. (493)

KONFIRMATION i 2009 er meddelt direkte til konfir-

JULI
6. juli kl. 9.00 7. s. e. trin. (48)
13. juli kl. 19.00 8. s. e. trin. (769)
20. juli Ingen gudstjeneste – Kirkebil
til Horsens kirke fra Hammer Sognegård
kl. 8.30.

27. juli kl. 9.00 10. s. e. trin. (65)
AUGUST
3. aug. kl. 10.30 11. s. e. trin. (151)
v/ Lisbeth S. Michelsen

10. aug. kl. 8.30 12. s. e. trin. (5)
17. aug. kl. 19.00 13. s. e. trin. (365)
v/ Ole Pihl

24. aug. kl. 10.30 14. s. e. trin. (157)
31. aug. kl. 9.00 15. s. e. trin. (165)
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 Uggerhalne og 15
min. før fra sognegården. Tlf. 9828
2000.
Bil kvit og frit - til og fra kirke!

mandfamilier lige før påske, som følger: Bededag, Fredag den 8. maj
kl. 10 i Hammer Kirke.
INDSKRIVNING til forberedelse og konfirmation finder sted før
sommerferien: onsdag den 18. juni kl. 17-18 i Hammer Sognegård.
Nødvendige attester medbringes og blanket udfyldes. Vel Mødt!

DÅBSFAMILIEDAG
5-6 årige dåbsbørn med familie og dåbsfamilier fra det seneste år indbydes til familiegudstjeneste i Hammer Kirke søndag den 18. maj kl.
10.30. Dagens tema og tekst er netop ”Dåbsbefalingen”. Der uddeles
en børnebibel til de 5-6 årige. Ved den efterfølgende kirkefrokost i
sognegården præsenteres forskellige hjælpemidler til børneoplæring i
kristendom. Velkommen til at sætte fokus på dåbsbørnene!

KIRKESKOLE

med Højskolesangbogen

Højskolesangbogen er god til SYNG-SAMMEN-AFTENER. Vi har endnu
én aften programsat i Kirkeskolen. – Kom så, mød op og vær med:
Torsdag den 29. maj kl. 19.30
i Hammer Sognegård
Netop på dette tidspunkt vil det være på sin plads at kæde danske sange
sammen med årstidens sange fra PINSE til HØJSOMMER, nr. 300-330.
Der er nyt at lære og gammelt at genkende!
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!

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk

Carl H-J

HammerNyt

15

GUDSTJENESTER på Liselund

AKTIVITETER

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

Hammeraftener *

Torsdag d. 15. maj kl. 14.30 ved Lisbeth S. Michelsen med kirkekaffe
Torsdag d. 5. juni kl. 14.30 med nadver ved Carl Hertz-Jensen
Torsdag d. 19. juni kl. 14.30 ved Erik Boye med kirkekaffe
VELKOMMEN!

Indsamling

Torsdag d. 15. maj kl. 18.30 *
Fredag d. 6. juni kl. 18.30 *
Lørdag d. 16. august kl. 10-19 *

Konfirmandarbejde
Onsdag den 18. juni kl. 17-18
Indskrivning af nye konfirmander!

Musikalsk Legestue kl. 9.00

til Folkekirkens Nødhjælp den 2. marts
I februarnummeret af
HammerNyt omtalte vi pigen Loke og hendes vanskelige situation, men der er god
grund til at tro, at der nu er
håb for hende og for mange
andre børn i samme situation. Endnu engang blev der
samlet et stort beløb ind i
Hammer Sogn – 6.660 kr.
Landsindsamlingen i Danmark blev i øvrigt den største nogensinde på over 15 millioner kr. En stor
tak til de 19 indsamlere og til dem, der sørgede for forplejningen og optællingen. Som sædvanligt mødte der flere indsamlere op end aftalt – en havde
endog taget en kusine med fra en helt anden by.
Som noget nyt blev der afholdt fælles gudstjeneste kl. 9 for Hammer og
Horsens sogne i kirken i Langholt med efterfølgende kaffe og rundstykker i
Horsens Sognegård. Derefter gik man hver til sit sogn for at indsamle. Vejret var heldigvis med os, og vi fik en god afslutning - og traditionen tro med
pølser og brød. Til sidst en rigtig stor tak til jer, der åbnede dørene og gav et
bidrag.
Med venlig hilsen
Inga Nielsen og Ole Peter Jakobsen

KORKONCERT
Tirsdag Den 10. juni kl. 19.30 i Hammer Kirke
HammerKoret under ledelse af organist Lene Holt Nielsen giver denne aften Kor-koncert i kirken. Det er den første koncert som kirkens nye organist medvirker til.
Der vil blive lejlighed til både korsange og fællessange om foråret, sommeren, den tid der kommer og liflig musik ved tværfløjtenist Ide-Bylin Bundgaard, som til daglig er free-lance orkestermusiker, lærer på Aalborg Musikskole og pædagogisk medarbejder i Aalborg Symfoniorkester.
I fritiden spiller hun i den forrygende kammertrio "Trio Balocque" hvor også Horsens-Hammer kirkers organist medvirker på sin cello.
Ide Bylin-Bundgaard er en dejlig musiker, som vi kan glæde os til at stifte
bekendtskab med.
Der er gratis adgang og kirkebil kan benyttes. – VELKOMMEN!
Venlig hilsen Lene Holt Nielsen

20/5; 29/5; 24/6; 26/6

Kirkeskole kl. 19.30 29/5 *
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 kl. 18.30)

MENIGHEDSRÅDSMØDER

Mandage kl.19.15: 5/5; 2/6; 4/8.. - Dagsorden og referat ses 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
fødsel foretages anmeldelse af navn til sognepræsten. 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 skaffes på borgmesterkontor i bopælskommune
og afleveres ved nærmere aftale med præsten.
Dødsfald: Inden 2 hverdage efter dødsfald foretages anmeldelse til sogne-præsten.
Attester for afdøde forevises. Dødsanmeldelse 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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VODSKOV
GENBRUG

Menighedsrådsvalg 2008.
Som nævnt i forrige HammerNyt er der i år valg til menighedsråd landet over. Her i
Hammer Sogn skal der vælges
6 medlemmer til rådet.
Valgbestyrelsen vil gerne opfordre alle, der kan tænke sig at
have medindflydelse på det kirkelige liv her i sognet, om at
overveje at stille op til valget,
og gøre en indsats for din kirke
og dens medlemmer de næste
fire år.

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 Aalborg, 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. aftales 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”

Hvad består menighedsrådsarbejdet i:
- Ansvar for kirkens
økonomi
- Ansvar for vedligeholdelse af kirken,
kirkegården, sognegården og præsteboligen
- Ansættelse af medarbejdere og medarbejderpleje.
- Udarbejdelse af medarbejderregulativer
- Samarbejde med borgerforeningen
- Arbejde for menighedens liv og vækst
- Deltagelse i gudstjenester, koncerter, møder og andre arrangementer
- Deltagelse i menighedsrådsmøder, udvalgsmøder.
- Hjælpe til ved møder/lede møder
- Have indflydelse på kirkesiderne i HammerNyt
Hvad får du ud af at hjælpe din kirke:
- Mere liv i kirken
- At være arbejdsgiver
- At få erfaring med personaleledelse
- Medbestemmelse omkring brug af kirkens midler
- Nye venner
- Kulturelle, musiske og åndelige oplevelser
- Kendskab til udformning af/inspirator til HammerNyt’s kirkesider
- Socialt samvær med øvrige menighedsrådsmedlemmer og kirkens personale
- Fællesskab med andre, der deltager i kirkens arrangementer,
gudstjenester, koncerter og møder
- Mulighed for indflydelse ved ansættelse af ny præst og biskop
- Deltage i forskellige kurser for menighedsrådsmedlemmer
Måske har du nu fået lyst til at være med?
Der er orienteringsmøde om valget den 10. september og menighedsrådsvalg den 11. november.
1. søndag i advent tiltræder det nye menighedsråd – kom og vær med til et
spændende og dejligt arbejde.
Valgbestyrelsen.

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk
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17

Quo Vadis?
NYT fra HAMMER FDF

- hvor går du hen?

Onsdag den 11. januar 2006 besøgte vi Dialogcentret
Quo Vadis i Tiruvannamalai til en tværreligiøs meditaTorsdag er fast mødedag:
tion og forberedende Pongalfest, en traditionel stor inBørnehaveklasse - 4. klasse:
18.30-20.00
disk høstfest, som holdes hvert år i januar. Fra Dan5. klasse - ?
18.30-20.00
mark deltog to grupper præster på studierejse. Fra IndiDen ældste klasse har hver torsdag mulighed for en var der den lokale dialoggruppe, præster og andre
at blive i Sognegården til lidt uformel hygge/kaffe- kristne fra flere kirker, samt nogle hinduer og muslimer.
drikning til klokken 20.30.

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 mv.)

Ledere:
Maiken Hald:

2299 8427

Steffie Daarbak:

2550 7055

Tobias Fibiger:

3064 1444

Anders Bang-Andersen:
5184 5011
Mark Winther Hansen:
6060 9310
Kredsleder:
Kirstine Schmidt Christensen
Pallisdam 17, 9430 Vadum
2972 9819

HAMMERAFTENER
MAJ
Torsdag den 15. maj
kl. 18.30 er der afgang
fra Hammer Sognegård
til en guidet aftentur i
Aalborg Centrum – om
byhistorien, bygherrer
og bygninger. Kaffe
med brød medbringes
fra Sognegården og indtages undervejs, som
vejret byder!

JUNI
Fredag den 6. juni kl. 18.30 i Hammer Sognegård
Sæsonafslutning – med noget godt at spise, underholdning og sang. Pris pr. kuvert: 40.- kr! – Tilmelding
ønskes senest tirsdag d. 3/6 til Ole Peter Jakobsen, tlf.
98286878/98286402.

Indtryk fra festen på Dialogcentret Quo Vadis

I alt en ganske stor forsamling under åben himmel i den
parklignende have foran centrets små bygninger. Hele
arrangementet gav en stærk fornemmelse af et møde
mellem mennesker med vidt forskellig religion, tradition og kultur. Det var spændende at være med til, og ikke så lidt grænseoverskridende, især for os danske gæster.
Vi fik en fornemmelse af betydningen i at mødes og dele ord og bøn og sang med både dans og drama og socialt samvær. Der var tilbedelse og lovsang, fest og farver. En del foregik på engelsk, så vi også havde mulighed for at få del i indholdet. Desværre var vi nødt til at
bryde op midt under festen for at køre flere timers kørsel til vort opholdssted på Siloam i Tirukoilur. Det
kunne være spændende at kende mere til dette dialogprojekt fx ved at besøge stedet en anden gang, eller ved
at følge lidt med i projektet, ganske vist på afstand.
Det sidste har vi valgt at gøre ved at støtte projektet
Quo Vadis gennem indsamlinger her i vore sogne. Jeg
kan derfor på menighedsrådenes vegne byde velkommen til at slutte op om projektet i den kommende tid,
når der orienteres og bedes om støtte i vore kirker.

VEL MØDT!
Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk

Carl H-J

HAMMERKUNST 2008
Torsdag den 1. maj – Mandag den 12. maj

Åbning & Fernisering
Torsdag den 1. maj kl. 14-16
Kort solistkoncert

ved Lene Holt Nielsen – Cello

Åbningsord

ved Carl Hertz-Jensen

Åbningstider
Fredag den 2. maj kl. 14-16
Lørdag den 3. maj kl. 10-12
Søndag den 4. maj kl. 14-16
Samt i øvrigt efter aftale i
hele den følgende uge.
Udstillere:

Bente Katberg – Grindsted:
billeder – kollager
Nathali Lassen – Aalborg:
tryk og maling
Mette Bang – Hjallerup:
ikoner – engle
Jørgen Nørbalk – Vodskov:
maleri
Ole Andersen – Sulsted:
maleri
Karen Skov Nielsen – Vestbjerg:
akvarel

Desuden Særudstilling:
Maler og Diakon, Forstander
Alfred Emil Sørensen,
Fredhjem, Vodskov
Født 1894 – Død 1974
Billedsamling udlånt
af familie og venner.

