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TIL LYKKE, KONFIRMAND! 

 
 

Årets konfirmander den 4. maj i Hammer Kirke: (forrest) Anna Sofie Lynderup Larsen, Lizett Stegenborg, Rikke Echwald 
Andersen, (i midten) Trine Holdgaard Skjollander, Rikke Bech Reeves, Kristina Sørensen, Kristinna Højen Olsen, (bagest) Kenneth Hove 

Kristensen, Jens Harbøll Bislev, Jonas Bredgaard Köhne og Rasmus Simonsen Dueholm. Hjertelig 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! 

 

Præst på orlov - Vikar 
 

Præsten skriver: 
I starten af året fik jeg bevilling til studieorlov i 3 måneder. Det var da en 
mulighed, som var værd at forsøge.  Tænk engang: 3 måneder med frihed til 
at kaste sig over noget af det, som ikke er så let at få tid til midt i det daglige. 
Jeg planlægger at bruge tiden med forberedelser til og opsamling på en tur til 
Indien. Der er mange forbindelser og kontakter at udnytte fra tidligere be-
søg. Det gælder ganske særligt kontakten til min udveklslingspræst, Daniel 
Gnanasekaran, og det område, hvor han bor og virker i det sydlige Indien i 
staten Tamil Nadu. Han driver her som sekretær for Dalit Liberation Mo-
vement et lille rådgivningscenter for de kasteløse i Tiruvannamalai. I samme 
by findes kirkens dialogprojekt Quo Vadis, som jeg også meget gerne vil læ-
re endnu mere at kende. Det kunne være to spændende opgaver at bruge tid 
og kræfter på i løbet af min orlov. Det ser jeg frem til at få en masse ud af. 
Bagefter skal der nok blive lejlighed til at berette om det. 
I anledning af min orlov har jeg fået min afløser til at bringe en indledende 
hilsen: 
 

”Gæstepræst” i efteråret  
 

I januar blev jeg spurgt, om jeg ville vikariere for Carl Hertz-Jensen under 
hans orlov i efteråret. Det svarede jeg straks ja til, men jeg tænkte også, at 
det lå langt ude i fremtiden. Lige inden deadline på dette blad blev jeg vist 
rundt i kirker og sognegårde og hilste på personale i jeres pastorat, og plud-
selig var der ikke så længe til, og nu kunne jeg begynde at glæde mig. Jeg 
syntes om det jeg så, og glæder mig til at samarbejde med personale og me-
nighedsråd fra 1. september.  
 

Jeg hedder Toni Jensen og bor i Skørping med min mand Sven Irgens-
Møller. Vi har 4 børn i alderen fra 14-23 år. Jeg er 51 år og har mange for-
skelligartede erfaringer. De spænder fra kibbutzophold i Israel til arbejde i 
England i 3 år, landbrug, økologisk café, miljøvejleder, forskelligt forenings-
arbejde, bl.a. menighedsrådet i Skørping og sidst men ikke mindst har jeg 
været præst i de sidst 3 år. I de år har jeg haft vikariater inden for 30 minut-
ters køreafstand, og derudover løse tjenester mange steder.  
 

Jeg blev fanget af teologien i 1990, og den har jeg siden arbejdet støt med – 
af og til afbrudt af perioder med barsel og lønarbejde. Jeg blev færdig i 2004, 
og har siden nydt at arbejde med det jeg har lært, såvel i livet som på univer-
sitetet. 
 

Jeg holder af at lære nyt. Nu glæder jeg 
mig til at lære jer at kende i Horsens og 
Hammer sogne. Jeg glæder mig til at se, 
hvordan I er menighed og kirke, og jeg 
håber, at jeg måske kan bringe jer et lille 
frisk pust. Hvem ved. Uden for den kir-
kelige verden er det sidste nye jeg har 
lært: at ro i kajak. Jeg startede sidste 
sommer, og det er noget af det bedste, 
jeg kan lave i min fritid. 
 

Vi ses fra 1. september. 
 

Toni Jensen 
”Mosehøj”  
Himmerlandsvej 11,  
9520 Skørping 
Tlf. 9839 2745 – mobil 5081 7148 
e-mail: toni.jensen@mail.dk 
 

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

 

Efter endt sommerferie er musikalsk legestue klar til efteråret 2008. 
Den musikalske legestue er et tilbud til sognets dagplejere, og alle andre for-
ældre med børn i alderen 0-3 år. Vi ser meget gerne forældre på barsel eller 
på orlov. Vi er klar til at starte kl. 9. Vi synger nogle sange, har måske et par 
sanglege og vi bruger nogle rytmefrugter / instrumenter. 
 

Vi får musikledsagelse af Lene vores nye organist. 
 

Vi synger ca. en halv time, hvorefter der er saftevand kaffe og kage. 
Herefter leges med Sognegårdens legetøj til kl. ca. 11, hvor vi siger farvel. 
 

I efteråret kommer legestuen til at ligge på følgende dage og er der musi-
kalsk legestue både tirsdag og torsdag 
  

Tirsdag d. 26. august – Torsdag d. 28. august 
Tirsdag d. 30. september – Torsdag d. 25. september 

Lørdag d. 27. september kl. 11.00  ”Salmesang i børnehøjde” i Horsens kirke  
Tirsdag d. 28. oktober – Torsdag d. 30. oktober 

Tirsdag d. 25. november – Torsdag d. 27. november 
 

Hvis I vil høre nærmere kan I ringe til mig på tlf. 9825 5130 ( Horsens Sog-
negård, træffes bedst torsdag 10.30 - 12 ) eller på 2241 6919. 
Dagplejer Lotte Brandsborg kan også kontaktes på 9828 6374. 
 

Med venlig hilsen  Inga Nielsen 
Sognemedhjælper 

 

EFTERÅRSKONCERT i Hammer Kirke 
Onsdag den 29. oktober kl. 19.30 

”Vocal Line” 
Danmarks bedste rytmiske kor. 

Vocal Line er et moderne a cappella kor med 32 sangere, dirigeret af Jens 
Johansen. Koret blev dannet i 1991 i Århus og har som sit erklærede mål at 
være frontløber i udviklingen af den rytmiske korsang, nationalt såvel som 
internationalt. Gennem årene har koret konstant søgt at udvide grænserne 
for a cappella musikken, og  sigter mod et stadig højere musikalsk niveau. 
Vocal Line tager udgangspunkt i den danske kortradition. Herfra har koret 
udviklet en personlig stil, som er en stærk sammensmeltning af inspiration 
fra pop, rock, gospel, jazz, world og klassisk avantgarde. Vocal Line præsen-
terer et stærkt personligt bud på moderne a cappella, som den lyder i det nye 

årtusinde. Ingen ly-
der helt som Vocal 
Line. 
Udgivelser: Step by 
Step (1996), Dream 
Rhymes (1999), 
Emotional Land-
scapes (2003), Vocal 
Stories (2006)  
 

Velkommen! 
Fri adgang. 

Kirkens organist 
Lene Holt Nielsen 

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. 
NB: ORLOV i sep-okt-nov. 2008.  
Træffetid i Hammer Sognegård: ti. 9.30-
11, on. 16.30-17.30; Tlf. 9828 6402. 
 

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

Graverafløser: Lene Thestrup 
Nielsen, tlf. 9696 8096. 
 

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

Organist: Lene Holt Nielsen, 
Valmuemarken 11, 9000 Aalborg – tlf. 2342 
0372. e-mail: l-h-n@stofanet.dk 
 

Kirketjener Ole Peter Jakobsen, 
Hammer Sognegård, tlf. 9828 6402. (Privat: 
Tranevej 1, Grindsted, tlf. 9828 6878) 
Hammer Kirke, Hammer Kirkevej, 
9381 Sulsted - 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:  
Vikar under orlov: Toni Jensen, Himmer-
landsvej 11, 9520 Skørping, tlf. 9839 2745 
+ mobil. 5081 7148, toni.jensen@mail.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  
Hammer Sogn: 8384@sogn.dk 
Formand Jens Christensen, Ring-
drosselvej 4 - tlf. 9828 6344/3028 6344  
ringdrossel@post.tele.dk 
Næstformand/kontaktperson Helle Ber-
gen Nielsen, Ørum Mosevej 19, Hjallerup - 
tlf. 9828 6009; hv.oesterholt@mail.tele.dk 
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; tranevej1@stofanet.dk 
Erik Sørensen, Skovskellet 11, Uggerhalne 
– tlf. 9828 6235. skovskel@stofanet.dk 
Lilly Skindbjerg, Uggerhalnevej 16 – tlf. 
98286261. 
 

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk



14 HammerNyt 
 

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

 

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/ Sophie Nordentoft 
24. aug. kl. 10.30 14. s. e. trin. (157) 
31. aug. kl. 8.30 15. s. e. trin. (165) 
v/ Lisbeth S. Michelsen 
 

SEPTEMBER 
7. sep. kl. 10.30 16. s. e. trin. (754) 
14. sep. kl. 9.00 17. s. e. trin. (385) 
21. sep. kl. 10.30 18. s. e. trin. (728) 
Forventet Høstgudstjeneste * 
28. sep. kl. 9.00 19. s. e. trin. (356) 
i Sognegården med kaffe 
 

OKTOBER 
5. okt. kl. 15.00 ”Salmesang i skoven” * 
12. okt. kl. 9.00 21. s. e. trin. (547) 
19. okt. kl. 10.30 22. s. e. trin. (750) 
26. okt. kl. 14.00 23. s. e. trin. (13) 
BUSK-dag i Sognegården * 
29. okt. kl. 19.30 KONCERT* 
 

NOVEMBER 
2. nov kl. 16.00 Alle Helgen (552) 
Mindedag * 
9. nov. kl. 10.30 25. s. e. trin. (320) 
16. nov. kl. 9.00 26. s. e. trin. (289) 
i Sognegården med kaffe 
23. nov. kl. 10.30 Sidste søndag (431) 
30. nov kl. 10.30 1. s. i Advent (74) 
Familiegudstj. v/ Toni Jensen 
 
 

* Se nærmere omtale. 
 

Tallene i ( ) foreslår dagens salme. 
Hvor intet andet er anført er gudstjenesten 
ved pastor Carl Hertz-Jensen/Toni 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! 
 

BLADUDVALG 
Erik Sørensen, Maria Jakobsen, Regnar 
Kjærgård og Carl Hertz-Jensen (ansv.) 
Stof til bladet afleveres i sognegården eller 
til afløsende sognepræst Toni Jensen senest 
d. 18. september 2008. 
 

Særlige gudstjenester 
 

KONFIRMANDVELKOMST 
Vær med til at byde nye konfirmand velkommen i de kommende må-
neder. Der holdes en særlig velkomst for begge sognes konfirmander 
med gudstjeneste og efterfølgende orientering i Horsens Kirke & 
Sognegård tirsdag den 19. august kl. 19.00. 
Derefter i uge 36 påbegyndes konfirmandtimerne i Hammer Sogne-
gård om tirsdagen og i Horsens Sognegård om torsdagen. 
 

HØSTGUDSTJENESTE 
Årets høstgudstjeneste i Hammer Kirke forven-
tes at blive søndag den 21. september kl. 10.30. 
Det er muligt at deltage i pyntningen af kirken 
ved at komme med diverse fra årets høst af 
blomster, frugt og grønt. Giv evt. besked i for-
vejen til kirkens personale. Høstindsamlingen 
fordeles til de sædvanlige gode formål i ind- og 
udland, nær og fjern. 

 

BUSK-DAG 
Sidste søndag i oktober er der tradition for at holde BUSK-dag. Det 
gør vi også i år med Familiegudstjeneste i Sognegården kl. 14.00. Vi 
håber på medvirken af konfirmander, minikonfirmander og FDF. 
Med dagens tema om Enkens gave er det naturligt at knytte til ved et 
missionsprojekt. Efter gudstjenesten bydes på lidt fra sognegårdens 
køkken! 
 

MINDEDAG 
Alle Helgens dag er i år søndag den 2. november med eftermiddags-
gudstjeneste i og ved Hammer Kirke kl. 16.00. Som sidste år på denne 
dag ved aftenstid vil vi slutte med at sætte tændte lys på de kæres gra-
ve, efter at vi har nævnte de dødes navne i et øjebliks stilhed under 
dagens gudstjeneste om at være lys og salt her i verden. 
 

Projekt Quo Vadis 
Med jævne mellemrum bliver der samlet ind til Dialogcentret i Tiru-
vannamali i Indien ”Quo Vadis”. Det er vigtigt at støtte arbejde med 
at lære at mødes og tale sammen, selv om man hører til og bekender 
sig til forskellige religioner. Det er vigtigt i Indien, og det er vigtigt i 
Danmark. Tak for enhver støtte nu og fremover! 
Vort forladte projekt ”BSMT” – Bibelskolen i Martin i Slovakiet – 
som vi har støttet i en periode på små 6 år fik herfra i større og min-
dre portioner et samlet tilskud på i alt: 29.006, 25 kr. Det er muligt 
selv at gå ind på hjemmesiden www.bsmt.sk og blive klogere på, hvad 
vi har været med til at støtte. Der er sket ganske meget på de 6 år! Tak 
for god støtte fra tid til anden. 

Carl H-J 
Læs også hjemmesiden: 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. 7. august kl. 14.30 med nadver ved Carl Hertz-Jensen 
Torsdag d. 21. august kl. 14.30 ved Erik Boye med kirkekaffe 
Torsdag d. 4. september kl. 14.30 med nadver ved Lisbeth Solmunde Michelsen 
Torsdag d. 18. september kl. 14.30 ved Toni Jensen med kirkekaffe 
Torsdag d. 2. oktober kl. 14.30 med nadver ved Erik Boye 
Torsdag d. 16. oktober kl. 14.30 ved Lisbeth S. Michelsen med kirkekaffe 
Torsdag d. 6. november kl. 14.30 med nadver ved Toni Jensen  
VELKOMMEN! 
 

”SALMESANG 
I SKOVEN” 
Søndag den 5. oktober kl. 15.00  
i/ved Hammer Kirke 
Koncert i samarbejde med FDF, med blæsertrioen ”Trio Brilliante” og 
Hammerkoret, Lene Holt Nielsen som dirigent på orgel og klaver 
 

Denne koncert er den anden koncert i "salmesangens år" - festivalen. 
I tilknytning til koncerten arrangerer FDF et orienteringsløb, hvor der vil 
indgå salmer i forbindelse med posterne, og programmet vil således være 
afhængigt af hvilke salmer, deltagerne får med sig hen til koncerten. Er der 
en post der er blevet væk, så har vi mistet en salme !!! 
"Trio Brilliante" binder koncerten sammen med et festligt, kærligt og sjovt 
program sammen med Hammerkoret og deres dirigent Lene Holt Nielsen, 
og salmerne vil være særdeles velegnede for FDF-familier, friske skovgænge-
re og alle andre der elsker at synge med deres eget næb. 

Trioen består af 
disse tre unge her-
rer (fotograferet 
ved Sohngaards-
holm Slot med den 
grublende Kain 
bag ved): Nicholai 
Andersen, trom-
pet - studerer til 
dagligt rytmisk 
trompet på 5. år på 
Nordjysk Musik-

konservatorium, 
Kristian Kloster, basun - har lige færdiggjort sit speciale på Musik-
instituttet på Aalborg Universitet og Henrik Lützen, trompet - studerer til 
dagligt klassisk trompet på 3. år Nordjysk Musikkonservatorium. De har 
speciale i morgenmusik til sølvbryllupper, så der er check på det med kær-
ligheden!! 
Velkommen til denne helt anderledes og sjove koncert i skoven, der på det 
tidspunkt jo "falmer så trindt om land". 
Se dagspressen for nærmere oplysninger; vi er endnu på planlægnings-stadiet 
med denne koncert. 
 

Der er gratis adgang og kirkebil kan benyttes. – VELKOMMEN! 
 

Venlig hilsen Lene Holt Nielsen 

AKTIVITETER 
Hammeraftener * 
16/8 kl. 10-19; 3/9 kl. 18.30; 26/9 kl. 
18.30; 5/11 kl. 19.30 
 

Konfirmandarbejde 
Tirsdag d. 19. august kl. 19.00* 
Tirsdage fra d. 2. september kl. 8.00* 
Torsdage fra d. 4. september kl. 8.00* 
 

Musikalsk Legestue kl. 9.00 * 
26/8; 28/8; 25/9; 30/9; 28/10; 30/10; 
25/11; 27/11 
 

Kirkeskole Ingen møder 
 

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)* 
29/8; 24/10; 12/12 
 

MENIGHEDSRÅDSMØDER 
Mandage kl.19.15: 4/8; 1/9; 10/9 *; 6/10; 
3/11. Dagsorden og referat ses i sognegår-
den. Spørg evt. formanden. Åbne møder! 
 
 

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 



16                                                                HammerNyt 

VODSKOV 
GENBRUG 
Granlunden 1, Vodskov 

Åben: kl. 13-17 
mandag - fredag  

 

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

 

Lørdagsåbent kl. 10-13 
den første lørdag i hver måned 

 

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 Hvo-

rup; Børnehjem i Armenien 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” 

 

Menighedsrådsvalg 2008 
 

Menighedsrådsvalg 2008 nær-
mer sig. 
Valgudvalget har besluttet at 
udgive en valgavis ligesom i 
2004, den bliver husstandsom-
delt først i september. 
Derfor vil vi her i Hammer Nyt 
kun nævne nogle af de vigtige 
datoer i forbindelse med valget: 
 

10. september kl. 19.30: Ori-
enteringsmøde i Sognegår-
den. 
Her fortælles om menigheds-
rådsarbejdet, om valgprocessen 
og hvordan man kan opstille 
kandidater til valget. 
 

10. september lige efter ori-
enteringsmødet: Opstil-
lingsmøde i Sognegården. 
Her opstiller den nuværende 
valgliste sine kandidater til val-
get. 
 

23. september kl. 19 – 30. september kl. 19: Indlevering af valglister. 
Kandidatlister til menighedsrådsvalget kan i dette tidsrum afleveres hos Jens 
Christensen, Ringdrosselvej 4 eller hos Anne Heilesen, Tranevej 22. 
 

11. november kl. 9 – 20: Menighedsrådsvalg i Sognegården. 
Såfremt der bliver indleveret mere end én kandidatliste afholdes der valg, og 
man modtager i så fald valgkort fra kommunen ligesom til andre valg.  
 

Med venlig hilsen  
Valgudvalget/Valgbestyrelsen 
Jens Christensen, Anne Heilesen, Maria Jakobsen 
 

Sidste NYT fra Menighedsrådet 
Deltidsansat gravermedhjælper ved 
Horsens Kirke, Lene Thestrup Ni-
elsen (her ses hun  med en af sine 
bedste venner!) , er pr. 1. juli tillige 
ansat som gravermedhjælper  ved 
Hammer Kirke, og opnår derved en 
fuldtidsstilling med ansættelse begge 
steder. Der er desuden aftalt et vist 
samarbejde mellem de ansatte på  
både Horsens og Hammer kirkegård 
for at få mere fællesskab i det daglige 
arbejde. 

Års venten på at få det til at falde på plads med en delestilling mellem graver 
Ulla Blok Nielsen og afløser Anette Nielsen er hermed endt med en ganske 
anden løsning. TAK til både Anette og Ulla for langmodighed og udholden-
hed på trods af forgæves venten på ikke mindst fagforeningens positive 
medvirken til et ønsket resultat.  
Vi håber meget, at den nu igangsatte løsningsmodel kan blive til glæde for 
alle parter. Hermed kan vi så byde Lene velkommen ved Hammer Kirke! 
 

Formand Jens Christensen / Kontaktperson Helle Bergen Nielsen 
Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk
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NYT fra HAMMER FDF 
Torsdag er fast mødedag: 
 

Børnehaveklasse - 4. klasse:           18.30-20.00 
5. klasse - ?                 18.30-20.00 
 

Den ældste klasse har hver torsdag mulighed for 
at blive i Sognegården til lidt uformel hygge/kaffe-
drikning til klokken 20.30. 
 

Tid til sæsonafslutning i FDF 
Vi siger på ledernes vegne tak for i år og vi glæder 
os til en forhåbentligt lige så god oplevelsesrig 
sæson når vi nu igen mødes efter en lang som-
merferie. Vi har igen valgt at afslutte året med en 
dejlig vellykket grillaften i sognegården.  
Vi vil alle gå på ferie med tankerne på året der nu 
er gået og de gode oplevelser vi har haft. Sæso-
nen har bl.a. Budt på en rigtig god tur til Læsø, 
hvor vi bl.a. var ude og udforske denne spænden-
de ø, med alt fra GPS-løb – til nogle af Læsøs sto-
re attraktioner, som saltsydning. Det var helt sikker 
en uge vi alle vil huske på med glæde. 
Vi har herudover beskæftiget os med, rafter, knob, 
og vi har gjord os en del i svedehytte/ hjemmelavet 
udendørs sauna, som blev en stor succes. Vi har 
også været på en del weekendture, hvor bl.a. pus-
lingene/piltene var på besøg i det gamle Egypten, 
nede i hammer sognegård. de Ældste børn har 
også her sidst på sæsonen været på 30kms. Op-
trænings-march, med vores nye venskabskreds 
Aaby-Vedsted. Denne kreds drager vi i sommerfe-
rien i en uge til Norge med, hvor vi ser frem til akti-
viteter som, klatring i bjergene, vandreture i fjelde-
ne, kanoture og en masse kreative aktiviteter. 
Denne tur vil helt sikkert blive en stor oplevelse, 
for de heldige FDF’ere.  
Vi ser også frem til den årlige sommerfest, hvor 
FDF’erne i år, vil stille med nye spændende aktivi-
teter, og håber selvfølgelig at se en masse glade 
ansigter denne weekend.  
Vi har herud over også måtte sige farvel til en god 
leder, Anders (Antionelle, som ungerne kaldte 
ham), som prøver karriere i det store København. 
Vores kredsleder Kirstine har også haft noget at se 
til, da hun for nylig har født en lille skøn dreng. Vi 
skænker selvfølgelig det nybagte forældrepar 
mange gode tanker, og ønsker dem et stort tillyk-
ke. Vi glæder os til at se Kirstine tilbage på leder-
fronten.  
Vi starter den nye sæson op igen ??? og håber at 
se nye/ gamle ansigter. - Og vi kan allerede nu af- 

sløre at den nye sæson heller ikke bliver kedelig, 
men sprængt fyldt med massere af FDF aktiviteter. 
Møderne holdes som sædvanligt hver torsdag fra 
kl. 18.30-20.00. 
 

Med venlig hilsen Hammer FDF`s Ledere 
 

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 +) 

 
 

Mark Winther Hansen: 
        6060 9310

 
Tobias Fibiger:    3064 1444
 

 Kredsleder:  
Kirstine Schmidt Christensen 
Pallisdam 17, 9430 Vadum 

2972 9819
 

 
 

Indtryk fra Hammerkunst 2008 – nok værd at besøge! 
Der kom da også stort set, hvad der var plads til på sel-
ve åbningsdagen. Alle fik en god oplevelse – i sang, 
musik, vin og andre forfriskninger og frem for alt kunst 
af mange slags. Tak for det! 
 

 
 

 

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk 



HAMMERAFTENER 
Arrangeret af Borgerforening & Menighedsråd 

August 
Lørdag d. 16. kl. 10-19 fra Hammer Sognegård  
BUSUDFLUGT til Skagen med tur til Grenen (måske en tur med Sandormen 
som på billedet til venstre) og museerne i bymidten (måske med børnene til 
Bamsemuseet – som på billedet her til højre – i den indlagte pause til fri afbe-
nyttelse i den seværdige by på toppen). Pris pr. deltager 100.- kr; Børn ½ pris! – 

Der medbringes let frokostsandwich fra Sognegården, og der serveres eftermiddagskaffe med kage undervejs. – Tilmel-
ding 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. Udvendig såvel 
som indvendig er det et besøg værd. Alene 
porten ind er et syn for sig (som på bille-
det til højre). For slet ikke at tale om det 
righoldige interiør med en sand overflod af 
detaljer og masser af gode historier (som 
taget ud af billedet til venstre med malerier 
og møblement og meget andet). Pris: 65.- 
kr. pr. deltager. Der medbringes kaffe til 
servering under slottet eller evt. i det fri. 
 

Fredag d. 26. kl. 18.30 i Hammer Sognegård  
Sognegårdens 23 års fødselsdag fejres med Musikcafe med besøg fra musikfabrikken, JENS NIELSEN, 
Lørslev: Egne sange og andres, nyt og gammelt. Jens Nielsen har leveret og leverer stadig til sal-
mer og sange i rigt mål. Ikke mindst velkendt fra FDF med melodier så forskellige som ”Vi tror 
en kærlig Gud”, ”Jeg har ingenting på væven”, ”Væbnertiden er slut” og ”Nu er vi samlet til puslingemøde”. 
Jens skal nok få hele sognegården til et svinge i et væld af gode melodier. Kom selv med forslag.  
Vær med til at ønske til lykke med en god dag! 
 

November 
Onsdag d. 5. kl. 19.30 i Hammer Sognegård 
Vi får besøg af Lektor BIRGITTE LILLELUND, Aalborg med en fortælle- og sangaften 
”Danmarkshistorien i sang” med en historisk vandring i Højskolesangbogen. 
 

 

Fællesspisning 
Der vil igen i den nye sæson blive fællesspisning nogle 
fredage i årets løb. 
Fællesspisningen foregår i Sognegården kl. 18.30 på føl-
gende fredage i efteråret: 
Fredag den 29. august 
Fredag den 24. oktober 
Fredag den 12. december. 
Vi spiser sammen, hygger, synger og drikker kaffe. Even-
tuelle andre indslag er man selv velkommen til at byde ind 
med. 
Det koster 40 kr. at deltage og tilmelding kan ske til Anne 
Heilesen på tlf. 98286295 senest onsdagen før arrange-
mentet. Vel mødt til en ny sæson!                       Madholdet 
 

 

Aktiv Hygge 
Der er Aktiv Hygge i Sognegården hver onsdag kl. 13.30 – 
16.00. Aktiv Hygge er et sted, hvor du kan møde op, drik-
ke kaffe, strikke til Mother Teresa eller til dig selv, spille 
bob og have hyggeligt samvær med andre.  
Som noget nyt eller snarere for at genoplive noget fra tid-
ligere vil der være mulighed for kortspil eller andre spil, 
ligesom der også har været ønske om at snedkerere rede-
kasser eller fodersiloer til fuglene.  
Har du andre ideer og ønsker, vil vi prøve, om det er mu-
ligt at opfylde dem. Vi glæder os til at se dig. 
 
Udvalget for aktiv hygge. 

 
 


