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KONFIRMANDER 2009 – TIL LYKKE!

11 konfirmander i Hammer Kirke Bededag fredag den 8. maj 2009.

Siddende forret: Tine Kjærsgaard Jørgensen, Frederikke Juul Hvims, Matilde Ravnholt Simonsen, Sanna Mohr
Laursen; stående midt i: Asbjørn Vollmer Jeppesen, Christian Palsgaard, Steve Larsen, Alex Bjarne Kyed Jensen; stående bagest: Simon Nicolai Nielsen, Jesper Bo Jensen og Filip Larsen. Til Lykke!
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PULS – en helt ny sangbog!

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!

Det er næppe ukendt for mange af bladets læsere, at
sange og salmer betyder en hel del i mit liv, både det
at læse og synge salmer og sange, det at vælge og bruge salmer og sange og det at skrive og digte salmer og
sange. Vi har sammen nydt godt af mange salmer og
sange i kirke og sognegård og i mange sammenhænge
i øvrigt. Det har også været berigende at prøve at lære
og bruge mange af de nye undervejs. Hvis sang- og
salmeskatten skal blive vores, må vi bruge den og tilegne os stoffet, også det
nye som kommer til hele tiden.
Der er netop udgivet en helt ny sangbog med masser af salmer og sange. Jeg
har haft det privilegium at sidde med i udvalget, som har gennemgået og
valgt sangstoffet til den nye bog: PULS, udgivet af KFUM&KFUK samt Y’s
Men Region Danmark. Gennem de sidste 2 år har vi sunget og læst og valgt så
godt, som vi kunne. Vi har været omkring i hvert fald 800 sange for at vælge
de ca. 300 ialt, som der kunne gives plads til i begge sangbøger.
Sangbogsudvalget
har
hele vejen igennem bestået af 8 medlemmer, 6
fra KFUM&KFUK og 2
fra Y’s Men.
(På billedet ses hele holdet,
midt i et langt møde på Sjælland, siddende forrest: Martin
Groth, Christian HougaardJakobsen, Niels Jørgen Hansen, stående bagved: Kristina
Nielsen, Henriette Storebjerg,
Tine Engrob, undertegnede og
Henning Kirkfeldt.)
Vi har holdt 9 en dags eller to dags møder for at være så meget som muligt
fælles om den spændende proces med at synge og vælge i enighed eller med
et klart flertal. Vi skulle og kunne samarbejde. Vi kunne give plads til hinanden og til at give meninger til kende, også til at komme på nye tanker og revidere vort første indtryk. Når det gælder sang, så betyder fællesskab slet ikke så lidt!
Der var meget nyt og ukendt stof at sætte sig ind i. Det gælder også for en
god del af de sange, som det lykkedes at få med i den endelige udgave i de to
bøger, det nu er blevet til, dels til KFUM&KFUK og dels til Y’s Men. Jeg
har forsøgt at tælle op i de nye sangbøger, og når til ikke mindre end 90,
som for mig er nye og hidtil ukendte sange og salmer. Nu har jeg så lært
dem at kende, men ikke så meget, så jeg kan dem godt allerede, naturligvis.
Det tager sin tid at lære og bruge nyt.
Nu er sangbøgerne udgivet og klar til brug i foreningssammenhænge, og
måske en del steder i konfirmandarbejde og på efterskoler. Jeg vil i hvert
fald gerne inddrage den nye sangbog i kommende konfirmandarbejde her på
stedet. Jeg har brug for at få noget af det afprøvet i praksis!
Lad mig her aftrykke en af sangene, som på en særlig måde har relation til os
i Hammer Sogn, fordi sangen blev brugt første gang ved en dåbsgudstjeneste i Hammer Kirke den 22. august 2006 – i anledning af en 80 års dåbsdag. Versene var skrevet til anledningen af Lars Busk Sørensen til hans gode
ven, Regnar Kjærgård, som havde valgt at holde og fejre sin 80 års dåbsdag i
sin sognekirke, Hammer Kirke. Når sangen var skrevet i denne anledning
skulle den selvfølgelig også bruges på dagen. Derfor fik jeg den i god tid inden festen.

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk
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Den blev afleveret med melodihenvisning til en godt kendt salmemelodi
”Lysets engel går med glans”. Med det samme var det min opfattelse af sangen
fortjente at få sin egen nye melodi. Derfor skrev jeg til forfatteren om lov til
at give sangen videre til organist og jazz-musiker Willy Egmose, som i løbet
af få dage havde sin nye melodi klar til denne dåbssalme. Vi kunne altså til
dåbsfesten tage ord og melodi i brug for første gang.
Salmen er siden udgivet af Lars Busk Sørensen i hans bog ”Gør os til mennesker, Gud” – udkommet på Unitas Forlag, sidste år. Nu er den så også
kommet med i den nye Sangbog PULS, som nr. 133.
Til lykke med sangen og til lykke med dåben!
Carl H-J
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ADRESSER
Sognepræst: Carl Hertz-Jensen,
Øster Hassingvej 18, Langholt, tlf. 9825
6416, fax. 98256424. e-mail: chj@km.dk Træffetid: on. & fr. kl. 11.30-12.30 + ti.-fr.
kl. 18.00-19.00, samt efter aftale.
Træffetid i Hammer Sognegård: Efter aftale. Tlf. 98286402.

Præstesekretær: Christell Gade,
kontortid ti-+to. kl. 9-13, tlf. 98256416. email: cg@km.dk.

Graver: Ulla Blok Nielsen
Kontor v/Kirken: tlf. 98286553; mobil:
24601954; e-mail: kirken@hammer-sogn.dk

Graverafløser: Inge Gregersen
Tlf. 98255209, mobil 21200163.

Kirkesanger/Sognemedhjælper:
Inga Nielsen, Hobrovej 98F, 9530 Støvring; tlf 22416919, samt 98255130 på
kontorarbejdsplads i Horsens Sognegård;
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,
PULS nr. 133
Fjerne Fader, kom os nær
nådens dag i dåben,
som da Helligånden her
lod din egen søn se himlen åben.
Da han gik på denne jord,
gjorde han os trygge,
viste os med krop og ord,
at du vil dit folk den gode lykke.
Skabt af dig med sind og krop
griber vi mod livet,
hver gang solen her står op,
og en ukendt morgen blir os givet.
Når du kalder os ved navn,
svinder sorg og synder,
verden er din gode favn,
kærlighedens store tid begynder.
Født igen af vand og ånd
under Kristus-freden
er vi daglig i din hånd
håbefulde børn af evigheden.
For ved Helligåndens dåb
vendes vor hjerner
uforklarligt mod et håb
større end vort liv bag disse stjerner.

Hammer Sognegård, tlf. 98286402. (Privat:
Tranevej 1, Grindsted, tlf. 98286878, mobil
30286815, e-mail: tranevej1@stofanet.dk)
Hammer Kirke, Hammer Kirkevej 10,
9381 Sulsted - Tlf. 98286553 – e-mail:
kirken@hammer-sogn.dk

Hammer Sognegård, Uggerhalnevej
23-25, Grindsted, tlf. 98286402; fax 9828
6492 + sognegaarden@hammer-sogn.dk

Præsteafløsere:
Lisbeth S. Michelsen, Vodskov Kirkevej
60, tlf. 98293056; lhsm@km.dk
Erik Boye, Lavendelparken 56, 9310 Vodskov, tlf. 98293604; erikboye@mail.dk

MENIGHEDSRÅDET
Hammer Sogn: 8384@sogn.dk
Formand Helle Bergen Nielsen, Ørum
Mosevej 19, Hjallerup - tlf. 98286009;
hv.osterholt@mail.tele.dk
Næstformand/Kirkeværge Magda Bang
Larsen, Skovskellet 4, Uggerhalne - tlf.
98286305.
Kontaktperson Erik Sørensen, Skovskellet 11, Uggerhalne – tlf. 98286235. skovskel@stofanet.dk
Sekretær Anne Heilesen, Tranevej 22,
Grindsted – tlf. 98286295;
Kasserer Maria Jakobsen, Tranevej 1 –
tlf. 98286878; tranevej1@stofanet.dk
Jonna Jensen, Grindstedvej 38, 9530 Vodskov. Tlf. 98286320

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)
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

SEPTEMBER
6. sep. kl. 9.00 13. s. e. Trinitatis (164)
13. sep. kl. 10.30 14. s. e. Trinitatis (508)
20. sep. kl. 10.30 15. s. e. Trinitatis (728)
27. sep. kl. 9.00 16. s. e. Trinitatis (754)
i Sognegården

OKTOBER
4. okt. kl. 19.00 17. s. e. Trinitatis (382)
11. okt. kl. 14.00 18. s. e. Trinitatis
Koncert ”Amazing Grace” *
18. okt. kl. 10.30 19. s. e. Trinitatis (21)
25. okt. kl. 14.00 20. s. e. Trinitatis (385)
BUSK dag i Sognegården *

NOVEMBER
1. nov. kl. 19.00 Alle Helgens Dag (549)
Mindedag *
8. nov. kl. 10.30 22. s. e. Trinitatis (522)
15. nov. kl. 9.00 23. s. e. Trinitatis (367)
v/ Erik Boye
22. nov. kl. 10.30 24. s. e. Trinitatis (431)
29. nov. kl. 10.30 1. s. i Advent (80)
Familiegudstj.

* 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, Inga Nielsen og Carl
Hertz-Jensen (ansv.)
Stof til bladet afleveres i sognegården eller
til præsten senest d. 28. september 2009

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

Torsdag den 6. august kl. 14.30 med nadver ved Erik Boye
Torsdag den 20. august kl. 14.30 ved Lisbeth S. Michelsen med kaffe
Torsdag den 3. september kl. 14.30 med nadver ved Carl Hertz-Jensen
Torsdag den 17. september kl. 14.30 ved Erik Boye med kaffe
Torsdag den 1. oktober kl. 14.30 med nadver ved Carl Hertz-Jensen
Torsdag den 15. oktober kl. 14.30 ved Lisbeth S. Michelsen med kaffe
Torsdag den 5. november kl. 14.30 med nadver ved Erik Boye
VELKOMMEN!

Særlige gudstjenester
Konfirmandvelkomst

Onsdag den 19. august kl. 19.00 i Hammer Kirke

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, onsdag den 2. september kl. 8.00 i Langholt og torsdag den 3. september kl. 8.00 i Hammer Sognegård. VELKOMMEN!

Spaghetti-gudstjeneste

Onsdag den 9. september kl. 17.00 i Kirke & Sognegård
En kort gudstjeneste for de allermindste. Vi
kalder det KIRKE & KØDGRYDE - først
lidt om Gud i kirken, en god bibelhistorie,
sang og bevægelse 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. Det hele slutter, så alle kan være vel hjemme igen senest
kl. 19. – Alle er velkomne. – Se og syng, sans og smag!

Høstgudstjeneste

Vi forventer at holde Høstgudstjeneste i Hammer Kirke søndag den 20.
september kl. 10.30. Grindsted Skolekor medvirker!
Vær med til at bidrage til at pynte kirken og indsamle til årets høstoffer: Folkekirkens Nødhjælp (ude i verden) & Kirkens Korshær (her i Aalborg). Invitationen gælder specielt alle med høst i haven eller på marken. Høsten er
livgivende! Velkommen.

BUSK-dag i Sognegården

Sidste søndag i oktober holder vi fast i traditionen med BUSK-dag. Der er
gudstjeneste i Hammer Sognegård søndag den 25. oktober kl. 14.00. det
handler bl.a. om at være ”klædt på til bryllup”. Børn og unge opfordres til at
medvirke. Efter gudstjenesten er der festlig servering!

MINDEDAG

Søndag den 1. november er det Alle Helgens Dag med Mindedag ved aftengudstjeneste kl. 19.00 med levende lys i kirken og på kirkegården for de
døde i årets løb. Mere herom senere.

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk
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HAMMERAFTENER
AUGUST Onsdag den 12. august kl. 12.30:
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AKTIVITETER
Hammeraftener *

12/8 kl. 12.30; 3/9 kl. 18.30; 25/9 kl. 17.00;
22/10 kl. 19.30; 16/11 kl. 19.30; 8/12

Konfirmandarbejde
Starter i uge 36

Musikalsk Legestue kl. 9.00 *

25/8; 27/8; 29/9; 27/10; 29/10; 24/11;
26/11; 17/12

Y’s Men’s Club (Mandage 19.30)
normalt 2. + 4. mandag

UDFLUGT med bus til Lille Vildmose. Turen udgår fra Sognegården og ventes at slutte med hjemkomst ca. kl. 18.30. Pris 80.- kr.

Aktiv Hygge (Onsdage 13.30) *

Tilmelding til Jonna Jensen på tlf. 98286320 senest den 10. august.

Hammerkoret (Tirsdage 19.30)
Fællesspisning (Fredage kl. 18.30)*

SEPTEMBER

Alle onsdage – første gang efter ferien 19/8

Torsdag den 3. september kl. 18.30:

28/8; 30/10; 11/12

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.

MENIGHEDSRÅDSMØDER

Fredag den 25. september kl. 17.00: Vi fejrer Sognegårdens 24 års
fødselsdag som et rigtigt familiearrangement med DUKKETEATER.
Efter forestillingen serveres lasagne til store og små! – Se forestillingen
og spis med i godt fællesskab!

OKTOBER
Torsdag den 22. oktober kl. 19.30:
”Hvad laver en dansk politimand i
Thule/på Grønland?” Ulrik Eriksen fortæller og viser billeder, bl.a.
fra Knud Rasmussens Grønland.

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

DECEMBER
Tirsdag den 8. december kl. 19.30:
Adventsfest med Hammerkoret –
(Billedet er fra en tirsdag aften
til kor i sognegården)

På programmet: Gløgg, æbleskiver
og andet med Julehygge! – sange og
historier – kom selv med bidrag, hvis
du har lyst!

HUSK: Der er altid fri adgang med mindre andet er anført i oversigten og indbydelsen. Møderne holdes i eller ud fra Sognegården i
Grindsted. Ved kaffen er det normalt muligt at støtte et godt formål! VEL MØDT!
Programudvalget

Normalt nu onsdage kl.19.15: 5/8; 2/9;
23/9; 7/10; 4/11. Dagsorden og referat ses
i sognegården. Spørg evt. formanden. Åbne
møder!

KIRKELIG VEJVISER
Fødsel: Inden 14 dage efter fødsel anmel-

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
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Musikalsk Legestue – efterår 2009

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

TAK for hjælpen!
Drives af

Hammer Y’s Men’s Club

Kirkens
Korshær
Genbrug

Hvis I vil høre nærmere, kan I ringe til mig på tlf. 2241 6919 (privat).
Dagplejer Lotte Brandsborg kan også kontaktes på 9828 6374
Med venlig hilsen
Inga Nielsen (Sognemedhjælper)

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”

Når alle forhåbentlig har en
god sommerferie, er vi klar
med en ny omgang musikalsk
legestue i efteråret.
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.
Vi synger ca. en halv time, hvorefter der er saftevand til børnene, og kaffe
til de voksne. Herefter er der tid til at lege med Sognegårdens legetøj, til
kl. ca. 11, hvorefter vi siger farvel.
I efteråret kommer legestuen til at ligge på følgende dage:
Tirsdag d. 25. august
Torsdag d. 27. august
Tirsdag d. 29. sept. (Sammenlagt med Torsdag d. 24. september)
Tirsdag d. 27. oktober
Torsdag d. 29. oktober
Tirsdag d. 24. november
Torsdag d. 26. november
Torsdag d. 17. december juleafslutning i Sognegården

NY MEDARBEJDER PÅ KIRKEGÅRDEN – VELKOMMEN!
Gravermedhjælper Lene Elise
Hansen er lige blevet Mor til en
velskabt datter pr. 7/7. Til
lykke med barn og ny familietitel!
Som ny medhjælper under
barselsorloven har menighedsrådene og graverne
Bent Poulsen og Ulla Blok i
fuld enighed antaget

INGE GREGERSEN

Rimmerne 12,
Vester Hassing
9310 Vodskov
Tlf. 9825 5209 –
Mobil 2120 0163
e-mail: ipoglk@sport.dk
Det er dejligt allerede nu et stykke henne i forløbet at kunne byde vor nye
medarbejder velkommen iblandt os. Hun er straks faldet vel til, så vi kan kun
ønske til lykke med arbejdet! Medhjælpertimerne bruges i hovedsagen på
Horsens Kirkegård, men der er som hidtil tale om en fælles ansættelse også
med timer på Hammer Kirkegård.

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk
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Velkommen til! Aktiviteter ved kaffebordet:
Der strikkes og drikkes og synges og sys!

NYT fra HAMMER FDF
Medlemmer:
Puslinge
(Børnehaveklassen)

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

Væbnere
(5. og 6. klasse)

Seniorvæbnere

Ledere:
Maiken Hald

2299 8427

Steffie Daarbak
2550 7055
Mark Winther Hansen:
6060 9310

(7. og 8. klassetrin)
Tobias Fibiger: 2245 9585
Seniorer (9. klasse +)

Kredsleder:
Kirstine Schmidt Christensen

Pallisdam 17, 9430 Vadum
2972 9819

SOMMERHILSEN
Efter sommerferien startes der op med forberedelser til sommerfest, sådan at alle FDFére møder på
festpladsen onsdag, den 19/8 kl. 17,00 for at rejse telte m.m.
Torsdag, den 20/8 kl. 18,30 mødes alle i sognegården for at klargøre salgsboder m.m.
Torsdag, den 27/8 kl. 18,30 er der møde i sognegården for ”gamle” medlemmer og ”nye”, der kunne tænke sig at være med i FDF (fra børnehaveklasse og opefter).

Aktiv hygge
Aktiv hygge starter op efter en god lang sommerferie,
onsdag den 19. august.
Vi mødes kl. 13.30 som sædvanligt og slutter igen
klokken 16.
Alle er velkomne til hyggeligt samvær – vi mødes hver
onsdag eftermiddag i sognegården, hvor vi synger,
drikker kaffe til medbragt brød, strikker bl.a. tæpper og
børnetøj til børn i Indien og spiller bob. Har du andre
gode ideer til fælles hygge, er du meget velkommen til
at komme med dem. VEL MØDT!

Efterlysning
Garnbeholdning er igen ved at være i bund i aktiv hygge, så er der nogle, der har garnrester, der bare fylder
op, tager vi meget gerne imod dem - du kan kontakte
Anne Heilesen på tlf. 98 28 62 95 eller komme på besøg i sognegården om onsdagen.

Datoer for fællesspisning i efteråret
Fredag den 28. august kl. 18.30
Fredag den 30. oktober kl. 18.30
Fredag den 11. december kl. 18.30 Julehygge med
pakkespil, medbring pakke til en værdi af 20-25 kr.
Prisen for at deltage i fællesspisningen er 40 kr. Tilmelding til Anne Heilesen på tlf. 98 28 62 95 senest onsdagen før arrangementet.

På vej til årets lejr!

Mens dette skrives er 14 FDF´ere i dag, tirsdag,
den 7/7 taget på sommerlejr på ”GODSET” ved
Mylund, en skøn plet midt i Vendsyssel. Vejret
passer lige til en sommerlejr, og der venter spændende oplevelser forude, hvor temaet er ”Bliv
agent”. Lejren slutter lørdag, den 11/7.
Lederne
Klar til årets lejr!
Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk

KONCERTER 2009
Arrangeret af koncertudvalget i Horsens-Hammer Sogne

Horsens Kirke 17. september

kl. 17.00:”Sorrig og glæde”

En Kirketeaterforestilling
for børn i 2-6. klasse Anne
Marie Pock- Steen, skuespiller Else-Marie Kristoffersen, orgel.
Koncerten er offentlig, men mini konfirmander og familier inviteres særskilt.
Musikturneteateret Elantori fortæller her selv om forestillingen:
I stykket ”Sorrig og Glæde” har et nyt og anderledes kirketeater taget form.
Vi har givet os selv udfordringen: fortæl om kunsten og skønheden i kirkerummet.
– Orglet bruges i forestillingen som lydkulisse, men publikum får også hørt
en masse ”rigtig” orgelmusik.

Alder: 2.-6. klasse.
Koncertudvalget ved Horsens-Hammer Kirker er arrangør, der er gratis adgang, og kirkebilen kan benyttes – vel mødt til forestillingen.

29. september kl. 10.30 i Hammer Sognegård

”Antons lykkelige dag”

Børnekoncert for børnehavebørn og deres familier (aldersgruppe 49.årige) Arrangement i samarbejde med børnehaven i Hammer.
”Antons lykkelige dag”: Det er svært at være 5 år, når den ene af ens bedste
venner driller. Anton og hans to legekammerater, søstrene Laura på 5 år
og Rosa på 8, er sammen næsten hele tiden. De leger vældig godt – undtagen altså, når Lauras storesøster Rosa driller.
”Antons lykkelige dag” er en fortælling om drilleri mellem venner. Om
grænsen mellem det sjove og det, der gør ondt; - og om at lære at fortælle,
hvornår man ikke længere kan grine med, - men bliver vred og ked af det.
Om de to medvirkende kan flg. fortælles:
Charlotte Glavind er uddannet sanger og sangpædagog fra Nordjysk Musikkonservatorium i 2002 og har siden arbejdet som sanglærer.
Troels Øregård Laursen har studeret klassisk guitar ved Det Jyske Musikkonservatorium i Århus. Han tog diplomeksamen i 2005.
Velkommen til arrangementet ”Antons lykkelige dag”
Koncertudvalget ved Horsens-Hammer Kirker er arrangør, der er gratis adgang, og kirkebilen kan benyttes – vel mødt til denne musikalske oplevelse!

Hammer Kirke 11. Oktober kl. 14.00: ”Amazing Grace”
Under overskriften ”Spirituals og gospel – med tilfredse koncertarrangører” leverer ”Amazing Grace” fortolkninger af spirituals
og gospel, som den blev spillet og sunget af de sorte i kirkerne i det sydlige USA. Orkestret har ved utallige koncerter
rundt omkring i kirker i Danmark, Tyskland og Sverige vist, at det forstår at få de swingende rytmer og den smittende
musikglæde til at forplante sig langt ind i publikums hjerter.
Musikken ledsages af en spændende gennemgang af musikgenrens historie, og de fremmødte får mulighed for selv at
røre sangstemmerne i kendte spirituals, som lægger op til fællessang.
Amazing Grace består af: Inge Hagild Lund, sang, Børge Ehler, trombone, Verner Thomsen, saxofon og klarinet,
Kjeld Lauritzen , piano, Per Larsen, kontrabas, Henrik Lund, trommer.
Koncertudvalget ved Horsens-Hammer Kirker er arrangør, der er gratis adgang, og kirkebilen kan benyttes – vel mødt til koncerten.

organist Lene Holt Nielsen

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk

