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Udsmykning af kirken 
 

2. søndag i Advent blev 
en festdag i Hammer 
Kirke. Den nye præste-
tavle kunne præsente-
res, og ny messehagel 
kunne tages i brug.  
Præstetavlen er for-
nemt skåret af billed-
skærer Hans K. 
Plougstrup for at indfri 
et gammelt løfte. 
Egeplankerne var op-
rindeligt fra Hammer 
Bakker, men blev øde-
lagt ved en brand, og 
måtte derfor erstattes af 
andre fra Tyskland. 
3 nye messehageler er 
nu leveret og udført af 
Gro Sachse, som for 
ca. 20 år siden leverede 
den hvide.  
Kunstnere, brugere, 
iagttagere kan glæde sig 
over et smukt resultat, 
takket være arven efter 
Ernst Jensen. 
Kig selv med glæde! 

Carl H-J 
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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! 
 

Dialog & Befrielse 
 

Præsten skriver: 
Overskriften kan fint sættes som tema for 
min orlov i efteråret, for min tur i den for-
bindelse til Indien, og for en kommende 
Hammeraften i april. 
Som følge af friheden fra det daglige præ-
stearbejde fik jeg lejlighed til at læse om dia-
log på tværs af tro og religion og om de ka-
steløses situation i det enorme land, Indien, 
hvor kastesystemet er officielt afskaffet for 
mere end 50 år siden. Begge dele var en god 

og nødvendig forberedelse til de 4 ugers ophold i oktober-november hos 
min gode præsteven, Daniel Gnanasekaran, som vi havde glæde af her tilba-
ge i foråret 2005.  
Daniel har til arbejdet for de kastelø-
se af kirken derude fået stillet lokaler 
til rådighed i en gammel missionær-
bungalow på kirkens grund lige ved 
siden af den skole, som stillede et 
gæsterum til rådighed for mit op-
hold. Befrielsesarbejdet for de kaste-
løse dalitter har dermed fået en til-
trængt opprioritering som en aner-
kendt del af kirkens aktuelle arbejde. 
Under hele opholdet var jeg kirkens og Daniels gæst og fik som sådan en 
helt utrolig opmærksomhed og goodwill. Mange ønskede at bidrage til, at jeg 
fik noget ud af mit besøg. Også et væld af sidegevinster, som ikke havde så 
meget at gøre med mit overordnede tema. Jeg fik i den grad lov til at blive 
brugt, til besøg her og der, til indvielser og kirkelige handlinger, dåb, bryllup, 
begravelse og ikke mindre end 8 gudstjenester i lige så mange kirker, især i 
nogle af de små landsbyer med en del kasteløse kristne. Her blev jeg ind-
lemmet i fællesskabet af kasteløse med overstrømmende hjertevarme. 

Den samme varme modtagelse fik 
jeg også i kirkens dialogcenter, 
Quo Vadis, som vi i øjeblikket 
støtter ved indsamlinger med jæv-
ne mellemrum. Det nye dialogcen-
ter blev indviet i starten af 2007 
som et lille og meget smukt sted 
med de nødvendige faciliteter til 
at kunne føre en åben dialog mel-
lem kristne på stedet og de mange 
hinduer i det omgivende samfund. 

Jeg fik fx lejlighed til at deltage i nogle tværreligiøse samtaler og meditatio-
ner i en dejlig harmonisk atmosfære med gensidig respekt. Jeg kunne ønske 
mig, at modstandere af en sådan religionsdialog ville give sig selv mulighed 
for at opleve en central samtale med udgangspunkt i det kristne budskab. 
Det var ganske enkelt befriende at være med til. 
Jeg vil meget gerne fortælle lidt mere om det, når vi holder Hammeraften i 
april med billeder fra dette møde, både med de kasteløse dalitter og med de 
kristne i dialog. Velkommen til at være med! 
 

Billeder: Øverst: Carl Patrick, barnebarn, på armen. Midt i: Daniel fremviser plakater på sit 
kontor. Nederst: Dialogcenter Quo Vadis – den røde meditationshytte. 
 

Carl Hertz-Jensen 
 

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk 

http://www.hammer-sogn.dk/
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Musikalsk Legestue 
Forår 2009 

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 vores organist, Lene. 
 

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, tirsdag og torsdag: 
  

Tirsdag d. 27. januar  - Torsdag d. 29. januar 
Tirsdag d. 24. februar - Torsdag d. 26. februar 

Tirsdag d. 24. marts - Torsdag d. 26. marts 
Tirsdag d. 28. april  - Torsdag d. 30. april 

Tirsdag d. 2. juni  - Torsdag d. 4.juni 
 

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 

 

KONCERT i Hammer Kirke 
Tirsdag den 5. maj kl. 19.30 

”4. maj koncert” 
 

Medvirkende:  
Jens Jagd:  Tenor 
Jesper Nedergaard: Guitar 
Hammerkoret 
Lene Holt Nielsen, orgel, klaver og 
korledelse. 
 

Tirsdag den 5. maj afholdes der koncert 
til minde om en af de vigtigste dage i 
Danmarks Historie; befrielsen den 4. 
maj 1945. Tenoren Jens Jagd, guitaristen Jesper Nedergaard, Hammerkoret 
og Lene Holt Nielsen, vil i ord og toner reflektere denne historiske begiven-
hed, både i de sange, der naturligt knytter sig dertil og i musik og sange der i 
en bredere forstand bearbejder begrebet befrielse og forsoning, - og fred. 
Der vil være musik af komponister, der repræsenterer de lande, der tog del i 
2. Verdenskrig og rig mulighed for fællessang af nogle af de dejlige sange, 
som fødtes ud af begivenhederne. 
Hammerkoret er et naturligt ankerpunkt i dette. 
Efter koncerten er der hyggeligt samvær i sognegården i Grindsted, hvor 
Jens Jagd og Jesper Nedergaard undervejs vil divertere os med et muntert og 
lettere repertoire. 
Koncertudvalget ved Horsens-Hammer Kirker er arrangør, der er gratis ad-
gang, kirkebilen kan benyttes – vel mødt til koncert i Hammer Kirke. 

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. 
 

Træffetid i Hammer Sognegård: Efter af-

tale. Tlf. 9828 6402. 
 

Præstesekretær: Christell Gade, 

kontortid ti-+to. Kl. 9-13, tlf. 9825 64 16. e-

mail: cg@km.dk. 
 

Graver: Ulla Blok Nielsen  

Kontor v/Kirken: tlf. 9828 6553; mobil: 

2460 1954  

e-mail: kirken@hammer-sogn.dk  
 

Graverafløser: Lene Elise Hansen, 

tlf. 6138 0203. 
 

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 

10, 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:  
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 Helle Bergen Nielsen, Ørum 

Mosevej 19, Hjallerup - tlf. 9828 6009; 

hv.osterholt@mail.tele.dk 

Næstformand/Kirkeværge Magda Bang 

Larsen, Skovskellet 4, Uggerhalne - tlf. 

9828 6305. 

Kontaktperson Erik Sørensen, Skovskel-

let 11, Uggerhalne – tlf. 9828 6235. skov-

skel@stofanet.dk 

Sekretær Anne Heilesen, Tranevej 22, 

Grindsted – tlf. 9828 6295; 

Kasserer Maria Jakobsen, Tranevej 1 – 

tlf. 9828 6878; tranevej1@stofanet.dk 

Jonna Jensen, Grindstedvej 38, 9530 Vod-

skov. Tlf. 9828 6320  
 

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk

mailto:chj@km.dk
mailto:kirken@hammer-sogn.dk
mailto:smh.horsens-hammer@mail.dk
mailto:l-h-n@stofanet.dk
mailto:kirken@hammer-sogn.dk
mailto:sognegaarden@hammer-sogn.dk
mailto:lhsm@km.dk
mailto:erikboye@mail.dk
mailto:8384@sogn.dk
mailto:hv.osterholt@mail.tele.dk
mailto:skovskel@stofanet.dk
mailto:skovskel@stofanet.dk
mailto:tranevej1@stofanet.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) 
 

 

FEBRUAR 
1. feb. kl. 10.30 Sidste s. e. H3K (161) 

8. feb. kl. 9.00 Septuagesima (321) 

15. feb. kl. 14.00 Sexagesima (154) 

v/ Lisbeth S- Michelsen 

22. feb. kl. 10.30 Fastelavn (70) 
 

MARTS 
1. mar. kl. 9.00 1. s. i Fasten (435) 

i Sognegården – Sogneindsamling * 

8. mar. kl. 19.00 2. s. i Fasten (410) 

15. mar. kl. 10.30 3. s. i Fasten (634) 

22. mar. kl. 9.00 Midfaste (41) 

v/ Lisbeth Baggesen 

29. mar. kl. 10.30 Mariæ Bebudelse (71) 
 

APRIL 
5. april kl. 14.00 Palmesøndag (192) 

Familiegudstj. * 

9. april kl. 16.00 Skærtorsdag (458) 

10. april kl. 10.30 Langfredag (613) 

12. april kl. 9.00 Påskedag (218) 

13. april kl. 10.30 2. påskedag (244) 

v/ Lisbeth S. Michelsen 

19. april kl. 9.00 1. s. e. Påske (754) 

i Sognegården 

26. april – Ingen gudstjeneste – Kirkebil 

til Horsens Kirke kl. 9.00 
 

MAJ 
3. maj kl. 10.30 3. s. e. Påske (721) 

8. maj kl. 10.00 Bededag (478) 

Konfirmation * 

10. maj – Ingen gudstjeneste 

17. maj kl. 9.00 5. s. e. Påske (635) 

21. maj kl. 19.00 Kristi Himmlefart (260) 

24. maj kl. 9.00 6. s. e. Påske (348) 

31. maj kl. 10.30 Pinsedeag (285) 
 

 

* 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. 

gennem Uggerhalne og 15 min. før fra 

sognegården. Tlf. 9828 2000. 

Bil kvit og frit - til og fra kirke! 
 

BLADUDVALG 
Maria Jakobsen, Regnar Kjærgård og Carl 

Hertz-Jensen (ansv.) 

Stof til bladet afleveres i sognegården eller 

til præsten senest d. 18. marts 2009 
 

GUDSTJENESTER på Liselund 
Plejehjemmet Liselund med hele pensionistbyen udenom indbyder til 2 må-
nedlige gudstjenester efter følgende plan: 

Torsdag den 5. februar kl. 14.30 med nadver ved Carl Hertz-Jensen 
Torsdag den 19. februar kl. 14.30 ved Lisbeth S. Michelsen med kaffe 
Torsdag den 5. marts kl. 14.30 med nadver ved Erik Boye 
Torsdag den 19. marts kl. 14.30 ved Lisbeth S. Michelsen med kaffe 
Torsdag den 2. april kl. 14.30 med nadver ved Carl Hertz-Jensen 
Torsdag den 16. april kl. 14.30 ved Erik Boye med kaffe 
Torsdag d. 7. maj kl. 14.30 med nadver ved Lisbeth S. Michelsen 
VELKOMMEN! 

Særlige gudstjenester 
 

FASTELAVN 
Traditionen tro holder vi familiegudstjeneste til Fastelavn, i år søndag 
den 22. februar kl. 10.30 i Hammer Kirke. Vi hører, hvordan Jesus af-
viser det onde. Minikonfirmander pynter kirken med små fastelavns-
ris. Jesus lærer os at forsage Djævelen og alle hans gerninger og alt 
hans væsen! – Velkommen på vej til påske! 
 

PALMESØNDAG 
Vi mødes til familiegudstjeneste med årets minikonfirmander søndag 
den 5. april I Hammer Kirke kl. 14.00. I gudstjenesten afsløres med-
virken fra minikonfirmandernes side. Efter gudstjenesten er der kir-
kekaffe i sognegården i Grindsted. VELKOMMEN! 
 

KONFIRMATION 
Årets konfirmation finder sted efter planen fredag den 8. maj kl. 10 i 
Hammer Kirke med følgende konfirmander: 
Jesper Bo Jensen 
Christian Palsgaard 
Matilde Ravnholt Simonsen 
Asbjørn Vollmer Jensen 
Tina Kjærsgaard Jørgensen 
Filip Larsen 
Steve Larsen 
Frederikke Juul Hvims 
Alex Bjarne Kyed Jensen 
Sanna Mohr Laursen 
Simon Nicolai Nielsen; 
og Mie Christensen, som konfirmeres i Langholt søndag den 10. maj. 
 

Telegrammer kan afleveres i Hammer Sognegård torsdag den 7. maj 
kl. 17-18, hvor pedellen vil tage imod. 
 

KONFIRMATION 2010 
Det er tid at melde ud om konfirmation til næste år. Notér og reservér 
dagen til konfirmation i Hammer Kirke, torsdag den 13. maj. 
 

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk 

http://www.hammer-sogn.dk/
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STATISTIK 2008 
 

Fødte i sognene 04 05 06 07 08 

Drenge Hammer 7 9 12 8 4 

Piger Hammer 6 9 14 7 11 

Drenge Horsens 6 10 5 5 5 

Piger Horsens 4 9 5 2 8 
 

Døbte i kirkerne 04 05 06 07 08 

Drenge Hammer 10 14 22 21 8 

Piger Hammer 17 14 13 15 13 

Drenge Horsens 9 7 3 6 4 

Piger Horsens 4 7 6 5 7 
 

Konfirmerede 04 05 06 07 08 

Drenge Hammer 3 4 12 5 4 

Piger Hammer 0 7 3 5 7 

Drenge Horsens 8 8 12 6 6 

Piger Horsens 8 9 5 11 8 
 

Viede i kirkerne 04 05 06 07 08 

Hammer 22+1 22 13+4 18+3 16+1 

Horsens 3 6 2 2 3 
 

Døde i sognene 04 05 06 07 08 

Mænd Hammer 4 5 4 4 4 

Kvinder Hammer 1 2 4 0 4 

Mænd Horsens 7 2 2 3 4 

Kvinder Horsens 4 1 4 2 0 
 

Begravede 04 05 06 07 08 

Mænd Hammer 2 3 2+1 2 3 

Kvinder Hammer 2 3 4+1 4 4 

Mænd Horsens 6 7 6 6 9 

Kvinder Horsens 7 4 4 6 2 
 

Navngivne 04 05 06 07 08 

Drenge Hammer 0 0 0 0 1 

Piger Hammer 1 0 1 1 2 

Drenge Horsens 0 1 1 0 0 

Piger Horsens 0 1 1 0 1 
¨ 

Navnerettelser 07 08 

Hammer 28 5 

Horsens 19 5 
 

Ind/ud-meldte 04 05 06 07 08 

Indmeldte Ham-

mer 

2 1 0 0 0 

Udmeldte Hammer 0 0 2 0 3 

Indmeldte Horsens 0 0 0 0 0 

Udmeldte Horsens 0 0 0 0 0 
 

Altergang 04 05 06 07 08 

Hammer 1160 996 1051 792 642 

Horsens 902 878 799 623 637 

Lejraltergang 76 430 285 0 23 

Hjemmealtergang     0 0 5 0 5 
 

2008 Gudstjenester Kirkegængere Koncerter 

Hammer Kirke 50 3010 5 

Hammer Sg 11  205 0 

Horsens Kirke 61(1 messefald) 2501 4 
 

Indsamlet * 04 05 06 07 08 

Hammer 17797 22339 18713 14755 16413 

Horsens 11804 14415 13415 13409 8707 
 

* Tallene er afrundet til nærmeste hele antal kr. 
 

AKTIVITETER 
Hammeraftener * 
12/2 kl. 19.30 i Langholt, 16/3 kl. 18.30; 
15/4; 18/5 kl. 18.30; 12/6 kl. 18.30 
 

Konfirmandarbejde 
Tirsdage i Langholt 
Torsdage kl. 8.00 
 

Musikalsk Legestue kl. 9.00 * 
24/2; 26/2; 24/3; 26/3; 28/4; 30/4; 2/6; 
4/6 
 

Kirkeskole – se ugeavis! 
 

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)* 
6/2; 20/3; 1/5 
 

MENIGHEDSRÅDSMØDER 
Mandage kl.19.15: 2/2; 2/3; 11/3; 6/4; 4/5; 
15/6. 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 440. – 
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 sognepræsten. 
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. 
 

 

GOD PÅSKE! 
Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.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! 
 

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, Vod-

skovvej 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” 

 

Året 2008 i Menighedsrådet 
 

Et kirkeår er gået, og et nyt er netop begyndt. I starten af året 
tog vi afsked med vores organist Karen Steengaard, som har 
haft sit virke her i 10 år. Inden vores nye organist kunne tiltræ-
de, var vores faste afløser, Aase Larsen meget behjælpelig, med at få tjene-
sterne til at hænge sammen. 
Til maj begyndte vores nye organist Lene Holt Nielsen, første tjeneste var til 
konfirmationen, så hun fik jo en flot start. Som ny gravermedhjælper er ansat 
Lene Elise Hansen, som også arbejder ved Horsens kirke, så hun har nu en 
fuldtidsstilling, alle tre gravere ved de to kirker hjælper hinanden.  
I efteråret blev kirken kalket indvendig og var derfor lukket i 3 uger. Kirken 
bliver ryddet og det, der ikke kunne tages ud, blev dækket til, så det må siges 
at være flot, at det kan lade sig gøre på 3 uger. 
Den 1. september gik Carl på orlov i 3 måneder, og som afløser fik vi Toni 
Jensen. Hun skulle have været her hele perioden, men fil fast embede i Sal-
ling som Sognepræst. Tak til præsterne fra Vodskov, som stod for tjenester-
ne i den sidste del af perioden med orlov.. 
Igen i år har der været sogneaftener både i sognegården og uden for ”huset”. 
Bl.a. kan nævnes en meget vellykket tur til Skagen, og en guidet rundvisning 
på Voergård Slot. Blandt rigtig mange gode og spændende sogneaftener kan 
nævnes den med Helge Qvistorff, som fik rigtig mange i sognegården. 
Som en ekstra aften var Cecilie Nielsen i sognegården for at præsentere en 
DVD, hun har lavet i samarbejde med Astrid Jensen og Rikke Pedersen. 
I oktober blev der afholdt en ”friluftsgudsjeneste” ved Hammer kirke i an-
ledningen Sangens år. Inden gudstjenesten var der løb i skoven og bagefter 
var der pølser ved kirkediget.. 
Indsamlingen til folkekirkens nødhjælp, den første søndag i marts, bør også 
nævnes. Indsamlingen foregår sammen med FDF. Jeg kan her benytte lejlig-
heden til at sige tak til alle de frivillige som hjælper til denne dag. 
Hjemmesiden er blevet udvidet, og dækker nu hele pastoratet. Det er sog-
nemedhjælper Inga Nielsen, som nu har fået ansvaret for den. 
Kirkeåret sluttede med valg til menighedsrådet, som skulle reduceres med 1, 
så rådet nu består 6 medlemmer. 
Vi har brugt lidt af vores arv efter Ernst Jensen. 2. søndag i advent indviede 
vi en ny præstetavle, som er lavet af vores lokale træskærer, Hans Plougstrup. 
Ligeledes indviede vi den ene af tre nye messehageler, som er lavet af Gro 
Sachse 
 

Rigtig godt nytår!                                              Formand Helle Bergen Nielsen 
 

Kirkekassen 2008 
 

I skrivende stund er det svært at sige, hvordan det endelige resul-
tat vil blive, da regninger og opgørelser endnu ikke er på plads. 
Meget tyder på et underskud i 2008, men nok ikke så stort som 
budgetteret. Budgetter siger underskud på 43.200. 
Kirkegårdens udgifter er på nuværende tidspunkt 120.000 større end budget-
teret, hovedsageligt fordi vi har fået renoveret containerpladsen ved kirken 
og købt en ny affaldscontainer. Derimod har der været overbudgetteret på 
kirkelige aktiviteter og administration, der har f.eks. ikke været afstemnings-
valg til menighedsrådet, som ellers er en bekostelig affære. 
Endvidere har menighedsrådet brugt 125.000 kr. af arven efter Ernst Jensen 
til messehagler og præstetavle, men her skal nævnes, at det jo ikke påvirker 
kirkekassens regnskab, da pengene frigives fra arvekontoen. 
Kom og vær med til at høre om det endelige resultat ved det åbne menig-
hedsrådsmøde i Hammer Sognegård mandag den 2. marts kl. 19.15. 

Kasserer Maria Jakobsen 
 

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk

http://www.hammer-sogn.dk/
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NYT fra HAMMER FDF 
 

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:   2245 9585 
 

 

 

Kredsleder:  
Kirstine Schmidt Christensen 

Pallisdam 17, 9430 Vadum 

2972 9819 
 

AKTIV HYGGE 
 

Der er Aktiv Hygge i sognegården hver onsdag kl. 

13.30-16.00. Vi mødes en lille flok af begge køn. Vi 

starter med at synge og drikke kaffe, bagefter er der 

mulighed for at spille bob, kort eller andet. Damerne 

strikker både til Mother Teresas projekter i Indien og til 

eget forbrug. Vi har flere pladser omkring bordet, kom 

og vær med. 

EFTERLYSNING: 

Er der nogle, der har garnrester liggende, som I ikke 

kan få brugt, vil Aktiv Hygge gerne overtage dem, de 

kan sagtens bruges til babytøj og tæpper til Indien. Alt 

har interesse. Garnrester kan afleveres i sognegården 

eller hos Anne Heilesen, Tranevej 22. 
 

FÆLLESSPISNING 
 

Også her i foråret har vi arrangeret nogle fællesspis-

ningsaftener. Det drejer sig om følgende aftener: 

Fredag den 6. februar 

Fredag den 20. marts 

Fredag den 1. maj 

Alle aftener foregår i sognegården og starter kl. 18.30. 

Vi spiser sammen, synger, hygger og drikker kaffe. Har 

I andre gode indslag til fælles fornøjelse, er I velkomne 

til at tage dem med. 

Det koster fortsat 40 kr. at deltage og tilmeldingen skal 

ske til Anne Heilesen på 98 28 62 95 senest onsdagen 

før arrangementet. – VELKOMMEN! 

 
 

Sogneindsamling 
søndag den 1. marts 2009 

 

Søndag den 1. marts 2009 sender flere 
end 1.200 sogne frivillige på gaden for at 
samle ind til Folkekirkens Nødhjælps in-
ternationale arbejde. Det sker i en tid, hvor verdens fattigste 
presses yderligere af stigende fødevarepriser.  
 

 
 

Bekæmpelse af sult har været en kerneopgave for Folkekirkens 
Nødhjælp i næsten 100 år. Derfor har Sogneindsamling 2009 
fokus på Sult.  
 

Mad er en menneskerettighed 
I 1948 vedtog FN Verdenserklæringen om Menneskerettighe-
derne. Her er mad en menneskerettighed på linie med retten til 
liv, ytringsfrihed og sikkerhed. I 'Verdenserklæringen om Men-
neskerettighederne' hedder det i paragraf 25: ”Enhver har ret til en 
sådan levefod, som er tilstrækkelig til hans og hans families sundhed og 
velvære, herunder til føde, klæder, bolig og lægehjælp og de nødvendige socia-
le goder.” 
 

 
 

Den seneste tids voldsomme prisstigninger på fødevarer fik i 
maj 2008 FNs Menneskerettighedsråd til at udsende en resolu-
tion for at minde verdens regeringer om deres ansvar. 
Såvel de enkelte stater – som det internationale samfund – har 
ansvar for at sørge for, at de aktuelle prisstigninger på basale 
fødevarer ikke fratager mennesker muligheden for at spise sig 
mætte og få den næring, de har brug for. Resolutionen opfor-
drer alle stater om at gøre alt, hvad de kan for at sikre, at retten 
til mad som en grundlæggende menneskerettighed håndhæves. 
 

Sogneindsamlingen i Horsens og Hammer sogne 
Gudstjeneste i Hammer Sognegård kl. 9.00 

Gudstjeneste og formiddagskaffe 
Uddeling af ruter og indsamlingsbøsser kl. 11.00 

VEL MØDT! 
Kontaktperson: Inga Nielsen, tlf. 2241 6919 

 

 

 

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk 

http://www.hammer-sogn.dk/


HAMMERAFTENER 2009 
Arrangeret af Borgerforening & Menighedsråd 

 

FEBRUAR  Torsdag den 12. februar kl. 19.30 i Horsens Sognegård:  
”Historier fra Danmark” med Søren Ryge. 

Fællesaften for både Horsens og Hammer 

Sogne. Servering i forhallen: kaffe og sandwich.  
 

MARTS  Mandag den 16. marts kl. 18.30:  
Afgang fra Sognegården i private biler til Besøg på Museet 

Hammer Bakker. Vagn Laustsen viser rundt og fortæller. Kaffe 

medbringes fra Sognegården.  
 

APRIL 

Onsdag den 15. april kl. 19.30:  

”Med præsten på Orlov” – Carl Hertz-Jensen vil fortælle og vise 

billeder fra rejseoplevelser under orlov i Indien! – 
Billedet er fra en Meditation på Dialogcentret Quo Vadis.  
 

MAJ 

Mandag den 18. maj kl. 18.30:  

Gåtur i Hammer Bakker med Natur-

vejleder Anton Thøger Larsen som præsenterer og fortæller om Hammer 

Bakker. Turen udgår fra Hammer Sognegård. 
 

JUNI  Fredag den 12. juni kl. 18.30: 
Sæsonafslutning med spisning og underholdning i Sognegården. Pris: 60.- 

kr. Tilmelding til Ole Peter Jakobsen på tlf. 98286402/98286878 senest den 9. 

juni! 
 

JULI Sommerferie!  
 

AUGUST Onsdag den 12. august kl. 12.30:  
UDFLUGT med bus til Lille Vildmose. Turen udgår fra 

Sognegården og ventes at slutte med hjemkomst ca. kl. 

18.30. Pris 80.- kr. Tilmelding til Jonna Jensen på tlf. 98286320 senest den 10. august. 
 

SEPTEMBER  Torsdag den 3. september kl. 18.30:  
Afgang fra Sognegården i egne biler til Virksomhedsbesøg på 

Hammerværket i Godthåb, hvor der serveres kaffe. Pris: 30.- kr. 
Tilmelding senest den 25. august til Ole Peter Jakobsen på tlf. 98286402 

eller til Jonna Jensen på tlf. 98286320. 
 

Fredag den 25. september kl. 17.00:  

Vi fejrer Sognegårdens 24 års fødselsdag med DUKKETEATER.  

Efter forestillingen serveres lasagne til store og små! 
 

OKTOBER 
Torsdag den 22. oktober kl. 19.30: Program er endnu ikke aftalt. Planen er et besøg af Politiet. 
 

NOVEMBER 
Mandag den 16. november kl. 19.30: GOSPEL med Frelsens Hær i Hammer Sognegård. 
 

DECEMBER  Tirsdag den 8. december kl. 19.30:  

Adventsfest med Hammerkoret – Gløgg, æbleskiver og andet med Julehygge! 
 

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk 
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