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”4. maj Koncert”

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.
Tirsdag den 5. maj 2009 kl. 19.30 i Hammer Kirke Hammerkoret er et naturligt ankerpunkt i dette.
Efter koncerten er der hyggeligt samvær i sognegården i
Medvirkende:
Grindsted, hvor Jens Jagd og Jesper Nedergaard undervejs
Jens Jagd: Tenor
vil divertere os med et muntert og lettere repertoire.
Jesper Nedergaard: Guitar
Koncertudvalget ved Horsens-Hammer Kirker er arranHammerkoret
gør. Der er gratis adgang: Kirkebilen kan benyttes. –
Lene Holt Nielsen, orgel, klaver og korledelse.
Vel mødt til koncert i Hammer Kirke.
Kirkens organist Lene Holt Nielsen

Skolejubilæum
Grindsted Skole fylder 275 år. Det er der ikke mange skoler, der kan prale af. Brønderslev FDF Orkester går gennem
byen til skolen på dagen, lørdag den 16. maj kl. 9. Alle
kan være med i festlighederne fra morgenstunden med det
store morgenbord og mange andre jubilæumsindslag i de
følgende timer. Hammer kirke, sogn og menighed benytter lejligheden til at ønske til lykke og takke for de mange
års godt samarbejde mellem kirke og skole!

Carl H-J

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 begivenhed, 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.
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KONCERT i Hammer Kirke
Søndag den 12. juli 2009 kl. 17.00

”Hildegard Ensemblet”

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!

Det danske Hildegard Ensemble er Danmarks eneste kvindelige vokalgruppe, der specialiserer sig i middelalderens kirkemusik med et rent gregoriansk
enstemmigt repertoire. Der synges a capella i den tradition, der har levet
ubrudt i mere end 1500 år.
Middelaldermystikeren Hildegard von
Bingens 77 sange er
ensemblets
udgangspunkt, og den
gregorianske sang
med dens talrige variationer er ensemblets kernerepertoire. Tæt kontakt med
forskellige klostersamfund holder ensemblets musikalske
udførelse autentisk
og levende. Ensemblets vision er at udbrede kendskabet til Hildegard von
Bingen og den gregorianske sang gennem koncerter, musikandagter, foredrag, sangkurser, og cd-indspilninger.

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!

Udpluk fra værket om Hildegard von Bingen og hendes visioner og billeder, sang og musik
”Det Levende Lys” af Kirsten Kjærulff & Hans Jørgen Frederiksen, Forlag ANIS 1998.

Barndom og uddannelse
Hildegard von Bingen blev født i 1098 i
Bermersheim Tyskland. Hun var datter af
ridder Hildebert og dermed af adelig herkomst. Hun kom i huset hos den fromme
adelsfrøken Jutta von Sponheim på borgen
Sponheim, for at få en god religiøs opdragelse. Jutta havde selv, som 14-årig, fået jomfruvielse mod forældrenes vilje, og i 1112, da
Hildegard var 14 år, trådte Jutta, Hildegard
og en anden ung pige ind i en kvindeklausur, der blev bygget til dem ret op
af et benediktinsk mandskloster på Disibodenberg. Det var Bibelen og især
Davids salmer som blev grundlaget for Hildegards religiøse og latinske oplæring. Hildegard betegner sig selv som ulærd, men det passer nu ikke helt,
for via Disibodenberg, det kloster de unge piger var tilknyttet, har hun givetvis fulgt med i tidens åndelige problemer og udviklinger.

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk
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Abbedisse og klostergrundlægger

Jutta von Sponheims
tidlige død var måske
påvirket af hendes ekstreme askese, som Hildegard ikke videreførte,
da hun blev "magistra"
(abbedisse) i 1136. Derimod fortsatte hun Juttas omsorg for de syge og fattige samt åndelig vejledning for alle slags mennesker. Da den lille kvindeklausur på Disibodenberg imellemtiden var vokset stærkt, så Hildegard sig
snart nødsaget til, pga. pladsmangel, at grundlægge et nyt kloster, og omkring 1150 flyttede hun med sine nonner til det nye kloster på Rupertsberg
ved byen Bingen nær Rhinen.
Klostret på Ruperstberg desværre blev ødelagt under Trediveårskrigen. På
sine ældre dage foretog Hildegard flere store prædikenrejser, hvor hun advarede mod verdsliggørelsen og forfaldet i kirken. Hun døde den 17. september 1179 på Rupertsberg.
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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: Efter aftale. Tlf. 9828 6402.

Præstesekretær: Christell Gade,
kontortid ti-+to. Kl. 9-13, tlf. 9825 64 16. email: 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.

Visioner

Kirkesanger/Sognemedhjælper:

Allerede fra sin tidlige
barndom blev Hildegard
begavet med visioner.
Hun så Gud og verden i
billeder. I et brev til den belgiske munk Wibert de Gembloux beskriver hun
denne synskhedens gave: "Jeg ser kun med min sjæl med åbne øjne, således at

Inga Nielsen, Hobrovej 98F, 9530 Støv-

jeg aldrig lider under en ekstases bevidstløshed, men vågen skuer jeg dette ved dag
og ved nat".

Kirketjener: Ole Peter Jakobsen,

Denne billedverden er nøglen til adgangen til Gud. Hildegard siger selv:
"Gud kan jo ikke beskues direkte, men erkendes gennem skaberværket". Her
udtrykker Hildegard en typisk herskende opfattelse i middelalderen, at ved at
betragte det synlige (her den fysiske verden/skaberværket), kan man få en
erkendelse af det usynlige. Disse syner blev malet og afbildet efter Hildegards nøje anvisninger, så vi i dag kan frydes over de mange pragtfulde illuminationer.

Musiske og naturvidenskabelige værker
En indre hørelse var forbundet med Hildegards synskhed, således at hun
også hørte musik. Det førte til nedskrivningen af 77 sange, der samledes i
værket Symphonia harmoniae celestium revelationum, den himmelske harmoni, samt sangspillet Ordo Virtutum, spillet om dyderne.
Værket Liber simplicis medicinae blev senere kaldt Physica - en fortegnelse
over den fysiske verden (geologisk, biologisk etc.). Causae et cura er et værk,
som beskriver sygdomme, årsager til sygdomme (ud fra en teologisk synsvinkel) og deres kur (klostermedicin). Disse værker har givet Hildegard et ry
som naturvidenskabskyndig og læge.

Hildegardensemble

Det danske Hildegard Ensemble har på opfordring af Religionspædagogisk Center udgivet 4 cd´er - Lux Vivens, Vox Angelica, Ave
Maria og ALLELUIA.
Vil man vide mere så klik ind på
www.hildegardensemble.dk

VELKOMMEN TIL SOMMERKONCERT I HAMMER KIRKE!
Arrangeret af Koncertudvalget for Horsens-Hammer Sogne
og organist Lene Holt Nielsen

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
Hammer Sognegård, tlf. 9828 6402. (Privat:
Tranevej 1, Grindsted, tlf. 9828 6878, mobil
3028 6815, e-mail: tranevej1@stofanet.dk)

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 Vodskov, 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, Skovskellet 11, Uggerhalne – tlf. 9828 6235. skovskel@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 Vodskov. Tlf. 9828 6320

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)
MAJ
3. maj kl. 10.30 3. s. e. Påske (721)
8. maj kl. 10.00 Bededag (478)
Konfirmation
10. maj – Ingen gudstjeneste
12. maj kl. 17.00 Spaghettigudstj. *
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)

JUNI
1. juni kl. 11.00 2. Pinsedag (290) *
7. juni kl. 19.00 Trinitatis (582)
14. juni – Ingen gudstjeneste
21. juni kl. 9.00 2. s. e. trinitatis (385)
ved Lisbeth S. Michelsen
28. juni kl. 10.30 3. s. e. trinitatis (3)

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

Torsdag d. 7. maj kl. 14.30 ved Lisbeth S. Michelsen med kaffe
Torsdag den 4. juni kl. 14.30 med nadver ved Erik Boye
Torsdag den 18. juni kl. 14.30 ved Carl Hertz-Jensen med kaffe
Torsdag den 2. juli kl. 14.30
Torsdag den 16. juli kl. 14.30
Torsdag den 6. august kl. 14.30
VELKOMMEN!

Særlige gudstjenester
Spaghetti-gudstjeneste

Tirsdag den 12. maj kl. 17.00 i Hammer Kirke & Sognegård

JULI
5. juli kl. 9.00 4. s. e. trinitatis (276)
12. juli kl. 10.30 5. s. e. trinitatis (147)
12. juli kl. 17.00 Sommerkoncert *
19. juli kl. 9.00 6. s. e. trinitatis (695)
ved Lisbeth S. Michelsen
26. juli – Ingen gudstjeneste

AUGUST
2. aug. kl. 14.00 8. s. e. trinitatis (598)
ved Erik Boye
9. aug. kl. 19.00 9. s. e. trinitatis (292)
16. aug. kl. 10.30 10. s. e. trinitatis (174)
19. aug. kl. 19.00 Konfirmandvelkomst *
23. aug. kl. 9.00 11. s. e. trinitatis (523)
30. aug. kl. 10.30 12. s. e. trinitatis (443)
ved Erik Boye

* 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!

Små korte gudstjenester for de
mindste er blevet et hit mange
steder rundt omkring. Man har
brugt slagord som ”Gud og Spaghetti”, nemlig først lidt om Gud i
kirken og så lidt at spise i sognegården bagefter, alt sammen som
et godt tilbud til børnefamilier
omkring ulvetimen. Der er fri adgang og fri bespisning med en let omgang kødsovs og spaghetti og vand at
drikke. Vi lægger ud tirsdag den 12. maj kl. 17.00 med løfte om, at alle kan
blive mætte og være vel hjemme igen senest kl. 19.
Alle er velkomne, og vi sender særlig invitation til dåbsfamilierne i 2007-08
og til de 5-6 årige dåbsbørn, som kan komme denne dag og få en lille billedbibel til afløsning for den fra selve dåben. – Se og syng, sans og smag!

Pinse i skoven

Alle landsogne fra Hals til Vadum,
baptistmenigheden i Vodskov og
Betaniakirken i Tylstrup er sammen om at indbyde til årets Pinsegudstjeneste i Hammer Bakker, 2.
pinsedag mandag den 1. juni
kl. 11.00. Der arrangeres buskørsel. Pilgrimsvandring (ca. ½ time)
udgår fra Vodskov kirke og fra Hammer Sognegård. Efter gudstjenesten kan
man nyde fra sin medbragte madkurv i det grønne. Velkommen og glædelig
pinse!

Konfirmandvelkomst

Onsdag den 18. august kl. 19.00 i Hammer Kirke

BLADUDVALG
Maria Jakobsen, Inga Nielsen, Regnar
Kjærgård og Carl Hertz-Jensen (ansv.)
Stof til bladet afleveres i sognegården eller
til præsten senest d. 18. juni 2009

Ny årgang af konfirmander fra begge sogne bydes velkommen til årets konfirmandarbejde, dels ved en kort gudstjeneste i kirken med bibeluddeling, og
dels med en kort orientering i Hammer Sognegård bagefter med en lille servering til. – I uge 36 starter så konfirmandtimerne. VELKOMMEN!

HUSK: Indskrivning allerede onsdag den 17. juni kl. 17-18 i Sognegården!
Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk
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HAMMERAFTENER
MAJ
Mandag den 18. maj kl. 18.30:
Gåtur i Hammer Bakker med
Naturvejleder 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
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AKTIVITETER
Hammeraftener *

18/5 kl. 18.30; 12/6 kl. 18.30; 12/8 kl.
12.30

Konfirmandarbejde
Starter i uge 36

Musikalsk Legestue kl. 9.00 *
2/6; 4/6; 25/8; 27/8

Kirkeskole – 29/5 kl. 19.30
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)*
1/5

Sommerferie!

AUGUST Onsdag den 12. august kl. 12.30:

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Mandage kl.19.15: 4/5; 15/6. Dagsorden og
referat ses i sognegården. Spørg evt. formanden. Åbne møder!

KIRKELIG VEJVISER

Fødsel: Inden 14 dage efter fødsel anmel-

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.

HORSENS-HAMMER KIRKESKOLE
FILMAFTENER 2009
Næste gange

Vi fortsætter rækken af danske film af nyere dato. Film
til holdninger og debat og måske stillingtagen.

Torsdag den 28. maj
kl. 19.30 i Hammer Sognegård

VELKOMMEN!
Fra Per Flys første film
”BÆNKEN”

100 år – til lykke!!
Fra annekssognet til Filialkirken – det var sådan, det var – indtil
for nu snart 25 år siden. Vodskov Kirke blev bygget som filialkirke til Hammer Sogn, som var annekssogn til hovedsognet
Horsens Sogn i Langholt. Siden 1985 har Vodskov Kirke og
Sogn stået helt på egne ben, men Hammer Kirke og Sogn har da på ingen måde
glemt det gamle sogns helt nye kirke, som blev bygget og indviet for nu præcis
100 år siden. Jubilæet fejres med festgudstjeneste i Vodskov Kirke søndag den 7.
juni 2009 kl. 10.00. Vi vil gerne synge med på dagens ”Halleluja!”- Carl H-J

des 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 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 skaffes på borgmesterkontor i bopælskommune
og afleveres ved nærmere aftale med præsten.
Dødsfald: Inden 2 hverdage efter dødsfald foretages anmeldelse til sognepræsten.
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

GOD PINSE!
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MINIKONFIRMANDER

VODSKOV
GENBRUG

Familieudflugt
lørdag den 14. marts 2009

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 Aalborg, KFUM’s Soldaterhjem i Hvorup; Børnehjem i Armenien mm.

TAK for hjælpen!
Drives af

Hammer Y’s Men’s Club

Turen gik i år til Hadsund Kirke, Saltcentret
i Mariager og Gug Kirke. Vi var over 80
børn og voksne i 2 busser med godt humør
og god stemning undervejs. – I Hadsund
fik vi lov til at kigge ind i deres nye sognehus. Søren Hauge fortalte om et lokalt skole-kirke-projekt, inden vi gik i kirken. Her
fyldte vi godt op på bænkene.
Fra sidste time i sognegården
Turen gik videre til Saltcentret i
Mariager med spaghetti og kødsovs i cafeteriet, ud i saltsyderiet,
ned i saltminen, kig på udstilligen,
indkøb i kiosken, en tur i badet eller i laboratoriet for selv at fremstille sit eget salt. Et par timer gik
hurtigt.
Turen gik så til Gug kirke med døbefonten, hvor der hele tiden drypper vand i dåbsfadet. Inden hjemturen nød vi godt af et righoldigt kaffebord. Tak for det til alle giverne!
Vi fik alle en god lørdag sammen.

Kirkens
Korshær
Genbrug
VODSKOV
Gug kirke ved døbefonten i marts

Konfirmandtur til Hjørring

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.

lørdag den 28. marts 2009
Tema for turen var ”Gospel & Gokart” med besøg på kunstmuseet for
at se Esbjerg-evangeliet og derpå
kørsel for alle på Gokartbanen. Det
135 m2 store maleri er malet direkte
på muren på UCV i Esbjerg af
kunstneren Erik Hagens. Udstillingen
i Hjørring var en kopi overført på
lærred i lange baner.

Åben Mandag-Torsdag kl. 13-17
AALBORG FOLKEKIRKELIGE TV
PÅ TV-DANMARK

HVER LØRDAG & SØNDAG

KL. 11.30-12.00

”RUNDT OM FOLKEKIRKEN”

Himmelstigen er brudt!

Efter frokost fik alle konfirmander
en tur i Gokart. Der var flere kørere med erfaring til at lægge sig i
spidsen. På vej tilbage i bussen
kunne vi nyde godt af et stort udvalg af konfirmandernes medbragte, hjemmebagte brød. TAK for
det – og tak for turen!
Carl H-J

Vinderresultatet studeres!
Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk
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Sogneindsamlingen 2009

NYT fra HAMMER FDF
Medlemmer:

Ledere:

Puslinge
(Børnehaveklassen)

Maiken Hald:

En stor tak til indsamlere og bidragydere for velviljen til
at støtte den gode sag ”SLUTSULT.NU”

2299 8427

Tumlinge
(1. og 2. klasse)
Pilte (3. og 4. klasse)

Væbnere
(5. og 6. klasse)

Steffie Daarbak: 2550 7055
Mark Winther Hansen:
6060 9310

Seniorvæbnere
(7. og 8. klassetrin)
Seniorer (9. klasse +)

Tobias Fibiger: 2245 9585
Kredsleder:
Kirstine Schmidt Christensen
Pallisdam 17, 9430 Vadum
2972 9819

Musikalsk legestue
foråret 2009
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 orlov.
Vi er klar til at starte kl. 9.00. Vi synger nogle sange, har
måske et par sanglege, og vi bruger nogle rytmefrugter /
instrumenter / faldskærm.
Vi har musikledsagelse af Lene vores organist.

Som optakt til indsamlingen havde konfirmanderne
besøg af 2 piger, Line Christensen og Anne Kirstine Hansen fra Folkekirkens Nødhjælp, som i efteråret havde været med en tur i Malawi, hvor de
så og mødte folk som sulter. Konfirmanderne fik
mulighed for at smage på den majsgrød, som de 2
piger levede af i en uge.
Der var i år 25 indsamlere som delte 13 ruter.
Der blev indsamlet 7525,25 kr. et meget flot resultat, ca. 1000 kr. mere end sidste år.
Indsamlingsdagen startede i Hammer Sognegård
med gudstjeneste og kirkekaffe, herefter drog indsamlerne ud på ruterne.

Vi synger ca. en halv time, hvorefter der er saftevand og
kage til børnene, og kaffe til de voksne. Herefter er der tid
til at lege med sognegårdens legetøj, til kl. ca. 11.00, hvorefter vi siger farvel.
Legestuen ligger på følgende dage:
Tirsdag d. 2. juni og Torsdag d. 4. juni
Ønsker I at høre nærmere, er I altid velkomme til at kontakte mig på 2241 6919.
Inga Nielsen Sognemedhjælper

I sognegården talte Jens Christensen pengene,
medens Jonna, Helle og Anne serverede pølser
for indsamlerne.
Tak til alle for en vellykket dag!
Ole Peter Jakobsen og Inga Nielsen(indsamlingsledere)

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk

HAMMERKUNST 2009
Arrangeret af kunstudvalget i Hammer Sogn
Åbning & Fernisering

Torsdag den 21. maj kl. 14-16
Cellokoncert ved Lene Holt Nielsen
Åbningsord ved Carl Hertz-Jensen

Åbningstider

Fredag den 22. maj kl. 14-16
Lørdag den 23. maj kl. 10-12
Søndag den 24. maj kl. 14-16

Samt i øvrigt efter aftale i hele den
følgende uge. Kontakt: 30286815.

Årets udstillere i salen: Karin Kildedal,
Charlotte Skindbjerg Pedersen, Margit
Plougstrup, Lotte Lyngsø

Akvareller af Charlotte
Skindbjerg

Maleri af Karin Kildedal
Keramik af Margit Plougstrup

Niels Lambert Mortensen - maleri i forhal
Maleri af Lotte Lyngsø

Vel mødt til åben udstilling!
Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk

21. maj – 1. juni 2009

