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Konfirmander 2010 – til lykke!

Årets konfirmander torsdag den 13. maj kl. 9 & 11 i Hammer Kirke: Siddende forrest, Pernille Thomassen, Maria Louise Nikolajsen, Sarah Nørgaard Jensen, Sine Hvarre, Astrid Kristoffersen, Camilla Bach Sørensen;
stående midt i, Rasmus Bech Reeves, Rune Christensen, Martin Forstholm Timmermann, Christian Rørbæk Pedersen, Diego Andres Flores, Jesper Harbøll Bislev; stående bagest, Simon Morell Gulstad, Søren Jelsbak Nielsen,
Kristoffer Holst, Christian Thordurson, Daniel Bøgebjerre Christensen og Niklas Jungersen. TILLYKKE!
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Organist & Musiker
Lene Holt Nielsen

BESØGSTJENESTEN

Hvad mon hun egentlig
sådan rumsterer med dernede på orgelbænken????

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 ikke ualmindeligt at
blive spurgt om, hvorvidt
det egentlig er et arbejde
at være musiker, eller om
det er en hobby, sådan
som andre hobbies. Det er
ikke så mærkeligt et
spørgsmål, for vi sidder jo bare og spiller løs dernede på orgelbænken, og
hvor svært kan det nu lige være ???
Jeg tror nok, jeg kan sige med sikkerhed, at det kræver ligeså meget omtanke,
energi, forberedelse og træning som Caroline Wozniacki bruger på at sætte
sig op til at vinde Wimbledon turneringen;- og helst til at vinde den hver
gang.
En musiker skal dog ikke vinde over andre, men helst over sig selv, hver
gang hun sætter sig for at dele musikkens verden med andre mennesker; - for
en hel verden for sig, - det er musikken.
Jeg vil her prøve at løfte sløret for, hvad dette arbejde består i, og hvordan
min dagligdag former sig her i kirkerne i både Horsens og Hammer.
Rent praktisk er det min opgave at medvirke med musik, hver gang der er
brug for det i kirkens hverdag. Først og fremmest er det jo til alle gudstjenesterne, både om søndagen og til hverdag, til bryllupperne som oftest ligger
om lørdagen, og når der er begravelser og bisættelser, som kan foregå på alle
ugens dage, - undtagen mandag, som er organistens fridag.
Når der er sogneaftener i sognegårdene,
spiller jeg til de fællessange, der skal synges, og når dagplejen kommer til musikalsk legestue om morgenen med de
yngste sognebørn, så sidder jeg ved klaveret og lægger det musikalske spor til
dagens musik med de mindste.
Der hører sig megen omtanke og forberedelse til disse forskellige aktiviteter. Jeg
overvejer, hvad søndagens tema i gudstjenesten er og vælger musik ud efter dagens emne, salmevalg, som præsten sender mig og også årstidens stemning; - og
så mangler jeg så bare at få lært både musik og salmer, så resultatet kan blive
til glæde for menigheden. Det tager som oftest et par dage, inden det sidder
lige i skabet; fingre og fødder skal jo lystre tanken.
(fortsættes ---)

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk
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Kirketjener & Pedel-skifte

TAK til alles Ole Peter!
Pr. 1. juni fratrådte en afholdt og populær figur sin
stilling som Kirketjener &
Pedel ved Hammer Sognegård. Efter mere end 12 år på
posten havde Ole Peter Jakobsen valgt at holde skiftedag for at tiltræde en anden
tilsvarende stilling ved Margrethekirken i Aalborg. Vi
holdt afskedsreception med
mange deltagere og indslag
med tak og lovord fredag d. 28. maj. Det har været forrygende med Ole
Peter som den energiske ildsjæl i og omkring sognegården. Det har været
12 fantastiske år med sådan en mand i huset! TAK for gode indtryk og
aftryk og udtryk med lune og varme og orden på tingene! Vi ønsker fred
og alt godt fremover,

VELKOMMEN til Morten Skjollander!
Det var ikke svært for menighedsrådet at træffe en afgørelse om at ansætte Morten Skjollander i den ændrede stilling som kirketjener og pedel
ved Hammer Sognegård. Ramt af tidens sparekniv og krav har vi været
nødt til desværre at gøre stillingen til en deltidsstilling på ca. 20 timer pr.
uge. Vi kommer dermed ikke til at møde vor nye mand på jobbet slet så
meget som i den gamle stilling. Tag vel imod vor nye mand, så han kan
komme til at føle sig hjemme lige fra starten. Det burde kunne lykkes, da
han er kendt med stedet i forvejen, hjemmehørende, som han er, i
Grindsted.
Vi har bedt ham komme med en kort præsentation til bladet. Så gælder
det bare om at gøre den fyldigere og mere levende ved at møde manden
på stedet! Velkommen!
Som pedel i sognegården kan det ikke
undgås at man bliver et kendt ansigt i
byen, så derfor lidt om mig, så alle der
kommer forbi ved hvem ham den ny er.
Navnet er Morten Skjollander. Jeg er 41
år og er gift med Rikke. Vi har boet på
Jens Nørgårdsvej sammen med vores
tre børn: Trine, Jeppe og Lasse de sidste 12 år. Jeg har tidligere boet i Grindsted og flyttede først herfra efter endt
læretid på Grindsted Mejeri. Som mejerist og senere som mejeriteknikker har jeg arbejdet på forskellige mejerier,
men mit arbejdsliv har også budt på så forskellige ting som, salg, brødproduktion, vindmølleproduktion og offshore arbejde på boreplatform.
En stor del af min fritid bliver brugt på sport. Selv er jeg aktiv i håndbold og
fodbold, samt træner for mine drenges hold, og der bliver ligeledes tid til
bestyrelsesarbejde i håndbold og en plads som forældrevalgt i skolebestyrelsen.
Jeg ser frem til at komme i gang med mit nye arbejde og glæder mig til at
få lov til at servicere de mange bruger af Hammer Sognegård.
TAK & VELKOMMEN fra Menighedsråd og Medarbejdere!
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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 – også i Hammer Sognegård –
tlf. 98286402.

Præstesekretær: kontortid i Horsens Sognegård ti-+to. kl. 9-13, tlf. 98255130.
e-mail: ubn@km.dk; inmg@km.dk

Graver: Ulla Blok Nielsen, Kontor
v/kirken: tlf. 98286553, mobil: 24601954, – email: kirken@hammer-sogn.dk

Graverafløser: Inge Gregersen
Tlf. 98255209, mobil 21200163.

Kirkesanger/Sognemedhjælper:
Inga Nielsen, Hobrovej 98F, 9530 Støv-ring;
mobilnr. 22416919, samt 98255130 i Horsens
Sognegård; smh.horsens-hammer@mail.dk

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

Pedel/kirketjener:
Morten
Skjollander, Hammer Sognegård, tlf. 98286402.
(Privat: Jens Nørgårds Vej 6, Grindsted, mobil
29886038/29885038, morten.skjold@live.dk)
Hammer Kirke, Hammer Kirkevej 10, 9381
Sulsted - Tlf. 98286553; kirken@hammersogn.dk

Hammer Sognegård, Uggerhalnevej 23-25,
Grindsted, tlf. 98286402, – e-mail: 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.
Kasserer/Kontaktperson Ole G. Dahl, Kornelparken 84 – tlf. 98286529;
ole_dahl@stofanet.dk
Villy Aagaard Nielsen,
Ørum Mosevej 19, Hjallerup – tlf. 98286009
hv.osterholt@mail.tele.dk
Bygningskyndig Jørn Toldbod,
Skovskellet 5, Uggerhalne – tlf. 98286381,
ajtoldbod@stofanet.dk
Sekretær Sognepræsten
Bygningskyndig Arne Skindbjerg,
Uggerhalnevej 16 (valgt udenfor rådet)

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
1. aug. – Ingen gudstj. – Kirkebil til
Horsens kirke kl. 14.00 fra Sognegården
kl. 13.30
8. aug. kl. 9.00 10. s. e. Trinitatis (633)
v/ Lisbeth S. Michelsen
15. aug. kl. 10.30 11. s. e. Trinitatis (151)
22. aug. kl. 19.00 12. s. e. Trinitatis (205)
25. aug. kl. 19.00 Konfirmandvelkomst *
29. aug. kl. 10.30 13. s. e. Trinitatis (373)

SEPTEMBER
5. sep. kl. 9.00 14. s. e. Trinitatis (157)
v/ Erik Boye
12. sep. – Ingen gudstj. – Kirkebil til
Horsens kirke kl. 10.30 fra Sognegården
kl. 10.00
15. sep. kl. 17.00 Spaghettigudstj. *
19. sep. kl. 10.30 16. s. e. Trinitatis (729)
Høstgudstj. *
26. sep. kl. 19.00 17. s. e. Trinitatis (4)
i Sognegården

OKTOBER
3. okt. kl. 10.30 18. s. e. Trinitatis (368)
10. okt. kl. 9.00 19. s. e. Trinitatis (164)
17. okt. kl. 10.30 20. s. e. Trinitatis (344)
24. okt. – Ingen gudstj. – Kirkebil til
Horsens Kirke kl. 19 – afgang kl. 18.30
31. okt. kl. 14.00 22. s. e. Trinitatis (674)
i Sognegården – BUSK-dag*

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

Torsdag den 5. august kl. 14.30 med nadver ved Lisbeth S. Michelsen
Torsdag den 19. august kl. 14.30 ved Erik Boye med kirtkekaffe
Torsdag den 2. september kl. 14.30 med nadver ved Carl Hertz-Jensen
Torsdag den 16. september kl. 14.30 ved Carl Hertz-Jensen med kirkekaffe
Torsdag den 7. oktober kl. 14.30 med nadver ved Erik Boye
Torsdag den 21. oktober kl. 14.30 ved Lisbeth S. Michelsen med kirkekaffe
Torsdag den 4. november kl. 14.30 med nadver ved Lisbeth S. Michelsen
VELKOMMEN!

Særlige gudstjenester
Spaghetti-gudstjeneste
Onsdag den 15. september kl. 17.00 &
Onsdag den 3. november kl. 17.00
i Hammer Kirke & Sognegård

En kort gudstjeneste for de mindste med sang og bevægelse, billeder og
fortælling. Der er fri adgang og fri bespisning bagefter i Sognegården med
en let omgang kødsovs og spaghetti og vand at drikke. Det hele slutter, så
alle kan være vel hjemme senest kl. 19. – Alle er velkomne. – Se og syng,
sans og smag! – Brug evt. kirkebilen ½ time før fra sognegården!

Høstgudstjeneste

Når høsten forhåbentlig er vel i hus vil
vi holde Høstgudstjeneste i Hammer
Kirke forventeligt søndag den 18.
september kl. 10.30 og forventeligt
med Grindsted Skoles Kor som medvirkende på fornem vis som sidste år!
Som altid med mulighed for at give en
god gave til tak for årets høst til Folkekirkens Nødhjælp og til Kirkens
Korshær.

NOVEMBER
3. nov kl. 17.00 Spaghettigudstj. *
7. nov. kl. 19.00 Alle Helgen (571)
Mindedag
14. nov. kl. 10.30 24. s. e. Trinitatis (560)
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!
NB: særlig kørsel på dage uden gudstjeneste i
Hammer Sogn.

BLADUDVALG
Helle Nielsen, Inga Nielsen og Carl HertzJensen (ansv.)
Stof til bladet afleveres i sognegården eller
til præsten senest d. 28. september 2010

BUSK-gudstjeneste

Søndag den 31. oktober kl. 14.00 ser vi frem til årets BUSK-dag i Hammer
Sognegård. Det handler om at se det største i de mindste, altså om Børnene
i Guds rige!

Hammer Kirke & Sogn
– et historisk rids
Det lille hæfte om Hammer Kirke ligger fortsat fremme i kirke og sognegård. Hæftet kan
købes for den beskedne pris af 20.- kr pr. stk.
Det er rigt illustreret med billeder fra Kirke,
kirkegård og sognegård og med et Sognekort.
Kan også bruges som gave.
Læs det selv og glæd evt. en af dine venner
med sådan en lille hilsen.

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk

HammerNyt

HAMMERAFTENER
AUGUST
Lørdag den 28. august kl. 9.3018.30 ca.
Busudflugt til den gamle købstad
Ebeltoft med Fregatten Jylland
Frokost med fra Sognegården.
Kaffe på turen
Pris: 100. – kr. pr. deltager
Tilmelding til Jonna Jensen (20726181) senest 24/8
SEPTEMBER
Onsdag den 22. september kl. 9 og kl. 10.30
Sognegårdens 25 års fødselsdag
for Børnehave & Skolebørn
Trylleshow for børn – Kagemand og Saftevand
Fredag den 24. september kl. 18.30
Sognegårdens 25 års fødselsdagsfest –
Spisning for tilmeldte
pr. 21/9 til Jonna Jensen tlf. 20726181
Fødselsdagsfesttale
v/ Bjarne Nielsen
Brovst
OKTOBER
Torsdag den 14. oktober kl. 19.30
Andreas Helgstrand, Møgelmosegaard
”Mit liv med heste”
NOVEMBER
Torsdag den 18. november
”Kajakeventyr i Nordatlanten”
v/ Tue Olesen, Langholt
Fælles Sogneaften for HorsensHammer i Hammer Sognegård.
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
2

FÆLLESSANG i Hammer Kirke
Tirsdag den 28. september kl. 19.30
Syng høsten ind og andre årstidssange med
”HammerKoret” og solist Anette Kjær. Sang for
alle mennesker, der holder af musik og af at synge
med eget næb!
Fri adgang til fælles sang til fælles bedste!
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AKTIVITETER
Hammeraftener *

28/8 – Udflugt til Ebeltoft! – 22/9; 24/9;
14/10; 18/11

Konfirmandarbejde kl. 8-9.30
Tirsdage i Grindsted – start 31/8
Onsdage i Langholt – start 1/9

Musikalsk Legestue kl. 9.00 *
26/8; 30/9; 28/10; 25/11; 16/12

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

Aktiv Hygge (Onsdage 13.30) *
Hammerkoret (Tirsdage 19.00)
Fællesspisning (Fredage kl. 18.30)*
2/9; 8/10; 3/12

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Normalt nu onsdage kl.19.00: 18/8;
1/9; 7/10; 3/11. Dagsorden og referat
ses i sognegården. Spørg evt. formanden. Åbne møder!

KIRKELIG VEJVISER
Fødsel: Inden 14 dage efter fødsel anmeldes denne til sognepræsten med evt.
erklæring. Blanket kan hentes på sekretærkontoret i Sognegården og på hjemmesiden: www.personregistrering.dk
Navngivelse: Senest 6 måneder efter
fødsel foretages anmeldelse af navn til
sognepræsten. Blanket fås på sekretærkontor 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
460. – kr. Regler og blanketter findes på:
www.personregistrering.dk samt i øvrigt
på sekretærkontor i Sognegården.
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.

Koncertudvalget i Horsens-Hammer Sogne
Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk

GOD HØST!
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Minikonfirmander 2010 – 2011

VODSKOV
GENBRUG

De nye minikonfirmander starter:
Tirsdag d. 21. september kl.
12.45 – 14.15 i Hammer Sognegård
I starten af september vil de
nye 3. klasser modtage et brev
med en årsplan, en kalender
med vigtige datoer og en tilmeldingsblanket.
Skulle der være nogle, der mod
forventning ikke får et brev,
må I endelig kontakte mig.

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:
Kursus & Lejrcenter i Albanien, Dienesmindes Venner, Cafe Parasollen i
Aalborg, Mission Øst, Mellemkirkeligt
Stiftsudvalg, KFUM&KFUK, FDF,
KFUM-spejderne, Danmission mm.

TAK for hjælpen!
Drives af

Hammer Y’s Men’s Club

Kirkens
Korshær
Genbrug
VODSKOV
Kirkens Korshær Genbrug, Vodskovvej 57, 9310 Vodskov
Der kan virkelig gøres en god handel i
butikken. Hver en krone i overskud
går til Kirkens Korshær i Aalborg:
Varmestue – Skurbyen – Gårdprojekt
– Natvarmestue & Herberg.
Vi tager gerne imod ting og sager ved
henvendelse i butikken eller på tlf. 98
29 23 33. I åbningstiden kan evt. aftales om at hente møbler.

Inga Nielsen
Sognemedhjælper

Musikalsk Legestue – efterår 2010
Den musikalske legestue er et tilbud til sognets dagplejere, og alle andre forældre med børn i alderen 0-3 år. Vi ser meget gerne forældre på barsel eller
på orlov.
Vi er klar til at starte kl. 9. Vi synger nogle sange, har måske et par sanglege
og vi bruger nogle rytmefrugter / instrumenter / faldskærm.
Lene sidder ved klaveret.
Vi synger ca. en halv time, hvorefter der er saftevand kaffe og kage.
Herefter leges med Sognegårdens legetøj til kl. ca. 11, hvorefter vi siger farvel.
I efteråret kommer legestuen til at ligge på følgende torsdage:
den26. august
den 30. september
den 28. oktober
den 25. november
den 16. december
(juleafslutning)
Hvis I vil høre nærmere kan I ringe til mig
på tlf. 2241 6919.
Dagplejer Lotte
Brandsborg kan også
kontaktes på 9828
6374.

Inga Nielsen, Sognemedhjælper

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

Forrige hold på kirkegårdsbesøg i september 2009.

SEKRETÆRSKIFTE

Præstesekretær Christell Gade har efter sygdom og operation valgt
med udgangen af juni at opsige sin stilling som præstesekretær med
Hver dag på TV2Nord Plus
arbejdsplads i Horsens Sognegård. I stedet antages Ulla Blok Nielsen
Ma-Ti kl. 15.30 – On kl. 22 – To kl. 23 og Inge Gregersen til at varetage den funktion i fællesskab indtil vide– Fr kl. 22.30 – Lø kl. 21 – Sø kl. 8
re. Stor tak til den afgåede og til de afløsende!
”RUNDT OM FOLKEKIRKEN”
Carl H-J
Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk
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Hilsen fra Australien
Møder

Efter aftale

Ledere

Maiken Hald, Mark Winter
Hansen og Steffie Daarbak Bønsdorff

Kredsleder:
Tobias Fibiger Jakobsen
Tlf. 42600903

Konfirmandvelkomst
Onsdag den 25. august kl. 19.00
i Horsens Kirke & Sognegård

Den nye konfirmandårgang mødes til start med
gudstjeneste og orientering i Langholt på Horsens Kirkevej. Ved
gudstjenesten uddeles den nye Bibel i
Miniformat til alle
konfirmander. Efter
den korte gudstjeneste er der fortsat
velkomst og orientering i Sognegården ved siden af. Menighedsrådet er vært ved
serveringen. Organist, kirkesanger og præst deltager med hver sit til programmet. Forhåbentlig
kan alle konfirmander deltage sammen med
deres forældre.
Tirsdag den 31. august begynder konfirmandtimerne i Hammer Sognegård, og onsdag den
1. september i Horsens Sognegård kl. 8.009.30.
Torsdag den 23. september kl. 17.00 er der
”Konfievent” i Vodskov ved kirke og sognegård sammen med hundredvis af andre nye
konfirmander fra Provstiet. Program og indbydelse følger.
Fredag den 5. – lørdag den 6. november er der
Konfirmandlejr i Dronning lund på ØU, Dronninglund Efterskole. Igen sammen med en stor
flok fra andre sogne.
VELKOMMEN til årets konfirmander i kirker og
sognegårde, tirsdage om morgen i Grindsted og
onsdage om morgenen i Langholt!
VEL MØDT!
Carl H-J

I
forbindelse
med vores dåbsfamiliedag
/
spaghettigudstjeneste i maj måned fik vi efterfølgende en hilsen fra Australien. Denne dag
havde vi sendt
særlig invitation
til den 5 – 6 årige børn om at
møde op for at
få en børnebibel,
dette
tilbud
havde nogle taget imod. Da jeg sendte disse invitationer ud var der
en invitation som skulle sendes til Australien, så
sammen med invitationen valgte jeg at sende børnebiblen med til Anna Hundebøl.
Familien Hundebøl Nielsen som en del fra Grindsted kender, har bosat sig i Australien for et par år.
Jeg modtog efterfølgende en mail fra Australien
med en meget stor tak fra Anne for sin bibel – som
hun netop havde modtaget d. 4. maj hvor vi holdt
vores dåbsfamiliedag, så de havde sendt mange
tanker hjem til Hammer Kirke og Grindsted.
Skulle nogle af dette blads læsere have fået lyst til at
se hvor og hvordan familien har det i Australien,
har den en hjemmeside med mange billeder og en
gæste bog hvor man kan skrive en hilsen til dem:
www.123hjemmeside.dk/smedevej-australien

Billeder:
Øverst: Anne og Elin i Australien
Nederst: Fra d. 4. maj 2010

Næste spaghettigudstjenester er onsdag d. 15. september
& onsdag d. 3. november kl. 17.00 i Hammer Kirke og
Sognegård.

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk

Inga Nielsen
Sognemedhjælper

Aktiv Hygge
Hvad er Aktiv hygge?
Mange har sikkert hørt om det fra prædikestolen eller læst om det i Hammer Nyt.
Men hvad der gemmer sig bag ”Aktiv Hygge” ved de færreste sikkert, det vil jeg løfte
sløret lidt for her. Hver onsdag eftermiddag
fra sidst i august og til ca. 1. juni, kun afbrudt af skoleferierne, mødes en lille flok
damer og nogle få herre i sognegården. Der
bliver startet med en sang fra højskolesangbogen og en kop kaffe. Snart er der så gang
i strikkepindene for damernes vedkommende. Mændene finder bobspillet frem for at
få en dyst på det gamle brætspil.
Tilbage til ”strikkedamerne”, hvad de 4 – 6 damer kan nå at fremtrylle på en sæson kan de færrest vist forestille sig – bare i sidste sæson blev det til
16 tæpper og 70 små trøjer – helt utroligt!!
Men hvad så - hvad sker der med tæpper og trøjer?
De bliver afleveret i på Aktion Børnehjælps Tæppecenter i Støvring, som er et af landets i 5 tæppecentre.
Tæppecentret i Støvring modtager tæpper og trøjer
fra hele Nordjylland ned til Silkeborg. På centret sørger en stab af frivillige medarbejdere for at de modtagne effekter presses sammen, emballeres, og to gange om året pakkes i containere og sejles til Indien. I
maj i år blev der sendt 2319 tæpper og 5204 trøjer af
sted fra Støvring.
Aktion Børnehjælp har siden 1965 formidlet hjælp til hundrede tusindvis af nødlidende børn i
Indiens slumkvarterer og landdistrikter. Læs evt. mere www.aktionb.dk
Skulle nogle have fået lyst til at gå i gang med strikkepindene, starter Aktiv Hygge igen onsdag d.
25. august kl. 13.30 i Hammer Sognegård.
Billeder:
Øverst: Her ses vinterens produktion
Midten: Færdige pakker i Støvring
Nederst: Fra et fortov i Indien

______________________________________________________________________________________________________________

Husk også FÆLLESSPISNING i Sognegården
følgende fredage kl. 18.30:
2. sept., 8. okt., 3. dec.
Der er tale om en god middag til prisen 40,- kr
– og vel at mærke i et godt fællesskab.
Tilmelding onsdagen forud til Anne Heilesen,
tlf. 98286295. TAK – Vel Mødt og Velbekomme!

________________________________________________________________________________________________________________

Inga Nielsen, Sognemedhjælper
Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk

