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Indsamlere kan melde sig til sognemedhjælper Inga Nielsen på
tlf.: 22416919 eller mail.: smh.horsens-hammer@mail.dk

Sogneindsamling i Horsens og Hammer sogne
Gudstjeneste i Hammer Sognegård
kl. 9.00 v/Carl Hertz-Jensen
Efter gudstjeneste, formiddagskaffe og info.
Uddeling af ruter og indsamlingsbøsser kl. ca. 11.
VEL MØDT!
Indsamlingsleder Inga Nielsen
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Organist & Musiker
Lene Holt Nielsen - 3

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!

(fortsat fra sidste nummer)
Nogle af mine mange emails retter jeg til musiklærerne på Langholt og Grindsted Skole, hvor vi inviterer skolekorene med til at synge til Høstgudstjeneste i kirkerne. I september ’09 lykkedes det at få
Grindsted Skolekor med til en meget vellykket gudstjeneste, hvor koret sang superflot til glæde for de
fremmødte. Jeg besøger også skolekoret på skolen,
hvis de har lyst til at få mig på besøg og laver et lille korprojekt sammen med
skolekorets leder. I efteråret blev det til ”En Flygtning nu i nat” som Grindsted
Skolekor sang og læste sig igennem. Forhåbentlig kan vi gentage succesen
med et nyt projekt og måske også på Langholt Skole, hvis der er interesse for
det.
Jeg holder meget af at samarbejde med andre, også med mindre projekter
som f.eks. salmesangsprojekter. Kun fantasien sætter grænser!
Kirken danner ramme om koncerter med andre professionelle musikere og
sangere i løbet af året. Det er min opgave at udvælge og engagere egnede
emner sammen med koncertudvalget. Jeg skriver emails og breve, taler i telefon, trykker plakater, programmer, sender pressemeddelelser til avisen, og jeg
sørger først og fremmest for at der er noget for enhver smag: lokale musikere og kor, musikere der kommer langvejsfra, forskellige stilarter og genrer og
varierede typer af program, således at alle gerne skulle føle sig velkomne til
koncert i kirken. Vi har haft koncerter for børn helt ned i børnehavealderen,
et af Danmarks bedste rytmiske kor, julekoncert med lokale kor, jazzmusik,
lokale gospelkræfter, Hildegard Ensemblet, som sang ”nonnemusik”, 4.maj
koncert – musik på alle hylder for alle aldre. I september sidste år havde vi
en koncert i Hammer Kirke med fællessang i anledning af høsttiden. Det har
vi ikke prøvet før. Her kan alle være med.
Mit arbejde for kirkerne foregår
mange forskellige steder, ved orglerne, i sognegårdene, ved flyglet
derhjemme, ved celloen, som jeg
også bruger i mit arbejde, til møder
i og udenfor sognene, og hvor jeg
nu ellers befinder mig. Min computer har jeg derfor et nært og intenst forhold til; - den er mit kontor som jeg kan tage med mig
overalt og putte nærmest alt det ind i, som jeg skal huske. Jeg spiller derfor
ikke kun på tangenter men også på taster. Hele tiden og så igen.
Jeg glemte møderne; - personalemøde en gang om måneden, hvor vi alle
mødes og planlægger arbejdet i kirken, menighedsrådsmøderne i Horsens,
hvor jeg er medarbejderrepræsentant, møder med koncertudvalget, møder
med andre organistkolleger, møder med præsterne om fællesprojekter i området og møder og øve seancer med andre musikere og sangere, der knytter
sig til vore kirker.
Det er et travlt, farverigt og varieret job at spille musik i kirken, og udfordringerne er talrige – det eneste jeg mangler lige nu er et par orgel elever: I er
velkomne på pinden !
Venlig hilsen Lene Holt.

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk
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STATISTIK 2010

ADRESSER

Fødte i sognene 06 07 08 09 10
Drenge Hammer 12 8 4 4 7
Piger Hammer
14 7 11 11 4
Drenge Horsens 5 5 5 13 4
Piger Horsens
5 2 8 4 6
Døbte i kirkerne 06 07 08 09 10
Drenge Hammer 22 21 8 8 13
Piger Hammer
13 15 13 17 15
Drenge Horsens
3 6 4 9 4
Piger Horsens
6 5 7 6 4
Konfirmerede 06 07 08 09 10
Drenge Hammer 12 5 4 7 12
Piger Hammer
3 5 7 4 6
Drenge Horsens 12 6 6 11 9
Piger Horsens
5 11 8 7 18
Viede
06
07
08
09
10
i kirkerne
Hammer 13+4 18+3 16+1 17+6 13+1
Horsens
2
2
3
4
5
Døde i sognene 06 07 08 09 10
Mænd Hammer
4 4 4 4 6
Kvinder Hammer 4 0 4 1 5
Mænd Horsens
2 3 4 8 6
Kvinder
4 2 0 4 3
Begravede
06 07 08 09 10
Mænd Hammer 2+1 2 3 7 5
Kvinder Hammer 4+1 4 4 2 4
Mænd Horsens
6 6 9 5 10
Kvinder Horsens
4 6 2 3 5
Navngivne
06 07 08 09 10
Drenge Hammer 0 0 1 0 1
Piger Hammer
1 1 2 1 0
Drenge Horsens 1 0 0 1 0
Piger Horsens
1 0 1 1 0
Navnerettelser 07 08 09 10
Hammer
28
5
5 14
Horsens
19
5
6 13
Ind/ud-meldte
06 07 08 09 10
Indmeldte Hammer 0 0 0 0 0
Udmeldte Hammer 2 0 3 2 3
Indmeldte Horsens 0 0 0 2 0
Udmeldte Horsens
0 0 0 0 1
Altergang
06 07 08 09 10
Hammer
1051 792 642 900 637
Horsens
799 623 637 632 539
Lejraltergang
285
0 23 31 42
Hjemmealtergang
5
0
5
0 14
Gudstjenester
2010 Kirkegængere Koncerter
Hammer Kirke
52 (-1)
(4195) 3413
3 (125)
Hammer Sg
7
( 214) 139
Horsens Kirke
57
( 2755) 2887
3 (171)
Indsamlet *
06
07
08
09
10
Hammer
18713 14755 16413 11839 16750
Horsens
13415 13409
8707 10493 10928

Sognepræst: Carl Hertz-Jensen, Øster

* Tallene er afrundet til nærmeste hele antal kr.

Sekretær Sognepræsten

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. – fri mandag

Præstesekretær: Inge Gregersen, tlf.
98255209 + mobil 21200163, kontortid i Horsens Sognegård ti-+to. kl. 9-11, tlf. 98255130.
e-mail: 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 – inmg@km.dk

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 – fri mandag
Erik Boye, Lavendelparken 56, 9310 Vodskov,
tlf. 98293604; erikboye@mail.dk – fri fredag

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, Hüttel Sørensens Vej 109, Vodskov – 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

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk
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GUDSTJENESTER på Liselund

GUDSTJENESTER
“De holdt fast ved apostlenes lære og
fællesskabet, ved brødets brydelse og
ved bønnerne.”
(Ap. Gern. 2, 42)
FEBRUAR
6. feb. kl. 9.00 5. s. e. H3K (10)
13. feb. kl. 10.30 Sidste s. e. H3K (162)
20. feb. kl. 9.00 Septuagesima (321)
27. feb. kl. 10.30 Sexagesima (400)
v/ Erik Boye

MARTS
6. mar. kl. 10.30 Fastelavn (70)
Familiegudstj. *
13. mar. kl. 9.00 1. s. i Fasten (637)
Sogneindsamling *
20. mar. – Ingen gudstj.
23. mar. kl. 17.00 Spaghetti-gudstj. *
27. mar. kl. 9.00 3. s. i Fasten (336)

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

Torsdag den 3. februar kl. 14.30 med nadver v/ Lisbeth S. Michelsen
Torsdag den 17. februar kl. 14.30 v/ Erik Boye med kaffe
Torsdag den 3. marts kl. 14.30 med nadver v/ Lisbeth S. Michelsen
Torsdag den 17. marts kl. 14.30 v/ Carl Hertz-Jensen med kaffe
Torsdag den 7. april kl. 14.30 med nadver v/ Erik Boye
Torsdag den 21. april kl. 14.30 v/ Lisbeth S. Michelsen med kaffe
Torsdag den 5. maj kl. 14.30 med nadver v/ Erik Boye
Torsdag den 19. maj kl. 14.30 v/ Erik Boye med kaffe
VELKOMMEN!

Særlige gudstjenester
Spaghetti-gudstjeneste

Onsdag den 23. marts & onsdag den 11. maj kl. 17.00
i Hammer Kirke & Sognegård

APRIL
3. apr. kl. 10.30 Midfaste (457)
10. apr. kl. 9.00 Mariæ Bebudelse (72)
v/ Lisbeth S. Michelsen
17. apr. kl. 10.30 Palmesøndag (192) *
21. apr. kl. 19.00 Skærtorsdag (458)
22. apr. kl. 10.30 Langfredag (193)*
24. apr. kl. 9.00 Påskedag (249)
25. apr. – Ingen gudstj. – Kirkebil til
Horsens Kirke i Langholt kl. 10.15 fra
Hammer Sognegård

MAJ
1. maj kl. 10.30 1. s. e. Påske (234)
8. maj – Ingen gudstj. – Kirkebil til
Horsens Kirke kl. 13.45 fra Hammer
Sognegård
11. maj kl. 17.00 Spaghetti-gudstj. *
15. maj kl. 9.00 3. s. e. Påske (227)
20. maj kl. 10.00 Bededag (478)
Konfirmation

En kort gudstjeneste for de mindste med sang og bevægelse, billeder
og fortælling. Der er fri adgang og
fri bespisning bagefter i Sognegården. Alle kan være vel hjemme senest kl. 19. – Velkommen! – Se og
syng, sans og smag! – Brug evt.
kirkebilen ½ time før fra sognegården!

Fastelavn - Familiegudstjeneste
Søndag den 6. marts kl. 10.30 i Hammer Kirke

Til Fastelavn fejrer vi Jesu dåb, da han kom til Johannes Døberen ved Jordan-floden. Kirken ventes at blive pyntet med små fastelavnsris fra Minikonfirmandernes værksted i sognegården om tirsdagen.

Palmesøndag - Familiegudstjeneste

* Se nærmere omtale.
Tallene i ( ) foreslår dagens salme.
Hvor intet andet er anført er gudstjenesten
ved pastor Carl Hertz-Jensen

Kirkebil: Østergårds Biler

Søndag den 17. april kl. 10.30 i Hammer Kirke
Med dagens gudstjenester slutter vi af med årets 14 Minikonfirmander. Det kommer til at ske med en fin optakt til påske i billeder
og fortælling på vej ind i hele den kommende uge. Der klippes grønne
palmegrene af minikonfirmanderne, som bidrager og medvirker op til
påsken.

Langfredag - Lidelseshistorien

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. 15. marts 2011

Fredag den 22. april kl. 10.30
Vi vil bruge denne helt særlige dag i påsken til at
lytte til det store drama med Jesu lidelse og død,
som vi kan læse det hos evangelisten Mattæus og
som vi kan synge fra Salmebogen i udvalgte salmer og vers. Det er en stærk påskeoplevelse at få
historien på den måde. Det er værd at bruge1
time på den formiddag! GOD PÅSKE!

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk
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HAMMERAFTENER
FEBRUAR

Onsdag den 16. februar kl. 19.30 Besøg af FINN NIELSEN fra skovbutikken/bageriet IDEON i Hammer Bakker. – En gammel 68’er fortæller om brød og meget
andet efter Rudolf Steiners principper.

AKTIVITETER

Hammeraftener *

27/1; 16/2; 24/3; 13/4 i Langholt; 12/5;
27/5.

Konfirmandarbejde kl. 8-9.30
Tirsdage i Langholt – indtil maj
Onsdage i Grindsted – indtil maj

Musikalsk Legestue kl. 9.00 *
17/2! – 31/3; 28/4; 26/5; 23/6.

MARTS

Torsdag den 24. marts kl. 19.30 Fængselspræst
STEN ANDREASEN fortæller om sit møde med
et Sydafrikansk fyrtårn ”Nelson Mandela”.

APRIL

Onsdag den 13. april kl.
19.30: Fælles sogneaften i
Horsens Sognegård: THYRA
FRANK fra Plejehjemmet Lotte i København
fortæller om ”Livsglæde og stjernestunder”.
Der betales entré denne aften: 100.- kr pr deltager.

MAJ

Torsdag den 12. maj kl. 18.30 UDFLUGT TIL SÆBY i bil fra Sognegården.
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
Borgerforeningen - Menighedsrådet

Kærlighedens Vej – op til påske
”Se, vi går op til Jerusalem”
Hammer Kirke onsdag
den 9. marts kl. 19.30
I god tid op til påske afholder
Vodskov Kirkes Børne-Ungdomskor, Hammerkoret, Ulrika Jensen,
Lene Holt Nielsen og sognepræst
Carl Hertz-Jensen en tema-koncert med musik og læsninger under temaet ”Kærlighedens Vej”.
9. marts er Askeonsdag, og der er dermed 40 dage til påskeugen, så det bliver en smuk indledning til hele den rejse mod påskedag og opstandelsen,
som vi nu er i på det tidspunkt i kirkeåret. Jesper Madsens korsats ”Se, vi går
op til Jerusalem” kommer til at stå i centrum, og eller bliver der fællessalmer
og korsatser, der reflekterer over kærlighedens vej – i os og for os.
Koncertudvalget ved Horsens-Hammer Kirker er arrangør, og der er naturligvis gratis
adgang til denne form for koncert, og kirkebilen kan benyttes. – VEL MØDT på

kærlighedens vej!
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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)*
11/2 (jubilæum); 18/3; 29/4.

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Normalt onsdage kl.19.00: 3/2; 7/3;
6/4; 4/5; 8/6. 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.

Organist Lene Holt Nielsen
Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk

GOD PÅSKE!
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VODSKOV Musikalsk Legestue – 2011
GENBRUG

Vi mødes følgende torsdage i
Grindsted kl. 9.00:

Granlunden 1, Vodskov
Åben: kl. 13-17
mandag - fredag

Torsdag d. 17. februar
(pga. vinterferie)
Torsdag d. 31, marts
Torsdag d. 28. april
Torsdag d. 26. maj

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

Ønsker man at høre nærmere:
Kontakt mig på tlf. 22416919.

Lørdagsåbent kl. 10-13
Med venlig hilsen

den første lørdag i hver måned

STØT fx:
Grafton Landbrugs- og Spejdertræningscenter i Sierra Leone, Dienesmindes Venner, Sypigeprojekt for
Mission Øst, Tværkulturel Sommerlejr, KFUM&KFUK, FDF, Danmission mm.

TAK for hjælpen!
Drives af

Hammer Y’s Men’s Club

GLÆDELIG PÅSKE MED TVIVLEREN THOMAS
Siden jeg sammen med Daniel (min indiske præsteven) besøgte Thomaskatedralen i Madras/Chennai i Sydindien har jeg været noget optaget af billedet her forneden på siden. Det hænger på væggen i krypten ved indgangen til
den grav, som fremvises som apostlen Thomas’grav. Billedet er malet omkring år 1600 af den italienske maler Michelangelo Merisi da Caravaggio. Vi
så billedet sammen den 11. november 2008.
I rummet inde bagved ligger den døde Thomas i en åben glaskiste. Det er i
hvert fald sådan det ser ud. Mange besøger stedet for at få en stille stund
sammen med tvivleren Thomas. Derfor er der en besøgende indisk kvinde
på mit billede.

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.

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

Hver dag på TV2Nord Plus

Inga Nielsen / Sognemedhjælper

Ma-Ti kl. 15.30 – On kl. 22 – To kl. 23
– Fr kl. 22.30 – Lø kl. 21 – Sø kl. 8
”RUNDT OM FOLKEKIRKEN”

Læg mærke til, hvor præcist hun lægger sin hånd, netop på såret i Jesu side,
hvor Thomas selv stikker sin finger ind. Det er ganske tankevækkende og
betagende, som om hun gør Thomas’ tvivl til sin egen!
Og det er vel på en måde det, vi gør alle sammen, i mødet med denne stærke
beretning, 1. søndag efter Påske, i år den 1. maj. – Thomastvivlen kender
nok de fleste fra sig selv!
Læg også mærke til på billedet, at det er Jesus selv, der med sin hånd fører
Thomas’ hånd helt hen til sårmærket. Vi kan ligefrem fornemme, hvbor ondt
det gør på Jesus. Sårmærket gør stadig ondt! Thomas’ tvivl gør ondt!
For mig er det et spændende påskebillede, men der mangler måske alligevel
noget i selve billedet. Nemlig, Thomas’ velkendte trosbekendelse: Min Herre
og min Gud! I billedet er vi på en måde stadig kun på vej til den bekendelse,
men det er måske i virkeligheden også ganske troværdigt. Vi skal ledes til bekendelsen midt i al
vor tvivl og afmagt.
Vi må se den korsfæstede og opstandne
for os og høre hans
ord til Thomas-troen
midt i tvivlen.
Glædelig påske
med tvivleren
Thomas!
Carl H-J

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk

HammerNyt

17

AKTIV HYGGE

Aktiv Hygge fortsætter i det nye år med mødetid hver onsdag fra kl. 13.30 - 16.00.
Møder

Efter aftale

Ledere

Maiken Hald, Mark Winter
Hansen og Steffie Daarbak Bønsdorff

FÆLLESSPISNING

Kredsleder:
Tobias Fibiger Jakobsen
Tlf. 42600903

SOGNEREJSE
med

Den 11. januar 2011, var det nøjagtig 20 år siden det første fællesspisningsarrangement fandt
30. SEPTEMBER – 7. OKTOBER 2011
sted i sognegården. Dengang mødtes man til
fælles borddækning, spisning (en varm ret og
til ISRAEL
derefter en kop kaffe) og fælles opvask. Der er
sket meget også i fællesspisningsregi siden den
Gå ikke glip af denne fantastiske mulighed for et
dag, både hvad angår traktement og form og
godt besøg i bibelens hjemland. Vi har på vej til at
blive rejseledere besøgt landet flere gange. Det er
økonomi.
en enestående oplevelse at få del i. Vi får naturligvis Udvalget har besluttet, at vi vil markere jubilæogså dansktalende guide, som det nu hører sig til på et ved fællesspisningen, fredag den 11. februar
sådan en tur.
2011 kl. 18.30. Det er et kvarter tidligere end
Der er i øvrigt kommet gode nyheder ang. rundrej- dengang, men den varme ret bliver den samme
sen i Israel på 8 dage:
som for 20 år siden - så kan du huske den, er
Turen begynder og ender i Aalborg Lufthavn. Det
der denne gang ingen hemmelighedskræmmeri
er blevet muligt ved at flytte udrejse og hjemrejseom menuen! - og prisen denne aften vil også
dag til om fredagen. Det har givet en beskeden
være den samme som dengang: 20 kr. pr. perstigning i prisen, til nu: 12.495.-kr pr. deltager. T il
gengæld skal vi så bare mødes her i vores egen luft- son.
Vel mødt til alle - er der nogen som har lidt at
havn lige i nærheden. Det gør det noget nemmere
fortælle fra fællesspisningsarrangementerne
lige fra start til slut.
Program med udførlig beskrivelse er fremlagt i kirke gennem tiden, er man velkommen til at komog sognegård. Når der melder sig det ønskede antal me med indslag.
deltagere på mindst 20, vil der blive indbudt til informationsaftener i begge sognegårde.
Oplysninger om turen og evt. tilmelding til undertegnede eller direkte til Unitas Rejser i Silkeborg: tlf.
87 231 240 – fax 86 803 100 – Glarmestervej 20 A,
8600 Silkeborg – www.unitasrejser.dk – rejser@unitas.dk

Anne Marie & Carl Hertz-Jensen, præstegården, tlf.
98256416 – chj@km.dk
VEL MØDT!
AM&Carl H-J

Datoer for fællesspisning for foråret 2011:
Fredag den 11. februar (jubilæum)
Fredag den 18. marts
Fredag den 29. april
Alle aftenerne starter kl. 18.30. Tilmelding til
Anne Hejlesen senest onsdagen før arrangementet på tlf.: 98 28 62 95. Prisen er fortsat kr.
40. – bortset fra 11/2.

Udvalget for fællesspisning

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk

ÅRSBERETNING 2010
Hammer Sogns Menighedsråd

Et kirkeår er gået og et nyt er netop begyndt.
I starten af året var der suppleringsvalg til menighedsrådet, efter at 4 medlemmer havde valgt at forlade rådet. Det lykkedes ikke at blive fuldtallig med 6 medlemmer, så vi
er nu kun 5 medlemmer af Hammer menighedsråd. Det er Ole Dahl, Jørn Toldbod,
Villy Nielsen, Magda Larsen og Helle Nielsen.
Ole Peter valgte at søge nye udfordringer efter 12 års virke i Hammer sogn, der skal endnu engang lyde en
stor tak til Ole Peter, for hans store engagement i Hammer Sogn. I stedet er Morten Skjollander ansat i
sognegården, velkommen til Morten. Stillingen er reduceret til 20 timer, da vi jo også er ramt af besparelser.
Igen i år har der været sogneaftener både i og uden for ”huset”. I maj gik turen til Dorf Møllegård og i
august en heldagstur til Ebeltoft, hvor der bl.a. var rundvisning på fregatten Jylland. Vi har også haft besøg af Andreas Helgstrand, et stort tilløbsstykke, hvor Andreas fortalte om sit og familiens liv med heste.
Sognegården havde også fødselsdag og blev 25 år. på selve dagen var skolen og børnehaven til fødselsdagsfest, med klovneoptræden, kagemand og saftevand. 2 dage senere var det de voksnes tur, ca. 60 fødselsdagsgæster nød først en god middag og blev derefter underholdt af Bjarne Nielsen Brovst. Den sidste
Hammer aften var traditionen tro, adventsfest med Hammerkoret.
Vi har også haft besøg af Klarup pigekor i Hammer kirke, en aften som var rigtig pænt besøgt på trods af
vejret. Sammen med Horsens menighedsråd havde vi julekoncert i Horsens kirke med Jesper Lundgaard.
Kunstudvalget havde igen i år arrangeret en flot kunstudstilling i Hammer Sognegård.
Som noget særligt kan bl.a. nævnes indsamling til folkekirken nødhjælp, den første søndag i marts. Jeg vil
her benytte lejligheden til at sige en stor tak, til alle frivillige fra sognet som hjælper til denne dag.
Vi har også i år haft valg af en ny biskop, valget faldt på Henning Toft Bro, Hammer Sogn vil gerne byde
den nye biskop velkommen.
Der skal også lyde en stor tak til vore ansatte for et godt samarbejde.
Rigtig godt nytår!

Helle Nielsen / Formand

Sogneindsamling 2011

Folkekirkens Nødhjælp www.noedhjaelp.dk
”Sultens onde cirkel kan brydes”
FN har opgjort, at antallet af ekstremt fattige er faldet fra 1,8 milliarder til 1,4 milliarder mennesker siden 1990. Og FNs Fødevare- og
Landbrugsorganisation FAO skønner, at antallet af sultende er faldet
med 98 millioner mennesker i år. Folkekirkens Nødhjælp synes, det
er verdens bedste nyheder. Den store indsats, der allerede er
gjort for verden fattigste, har bragt udviklingen på det rette spor.
Men der dør fortsat et barn hvert sjette sekund på grund af underernæring, og i år sulter
925 millioner mennesker, så der er stadig meget
at gøre.
Det nytter at hjælpe!
Familien Mutinta i Zambia fik
trædepumpe til 1.700 kroner
og det har revolutioneret familien liv. Familiens høstudbytte er blevet firedoblet, så alle kan få sund og nærende kost. Oveni
kan forældrene tjene til børnenes skolegang ved at sælge grøntsager på
markedet.
Indsamlingsleder sognemedhjælper Inga Nielsen
Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk

