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Til lykke, konfirmander!

KONFIRMANDER i Hammer Kirke 20. maj 2011:
siddende forrest, Martin Lynge Holdgaard, Mike Holmgaard Riis, Aqqalunnguaq Knud Martin Ottosen Thorsen, Mathias Hedemann Larsson – stående bagest, Nicklas Fleischer, Mikkel Højer Juul,
Niels Daniel Kunckel Knudsen, Casper Vinther Jensen, Frederik Kjærsgaard Jørgensen.
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Arbejdet på kirkegården

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!

På Hammer kirkegård er der
lidt mere end en fuldtidsstilling, til at holde Kirkegården
samt være med til kirkelige
handlinger. Ved Hammer
kirke har vi valgt at Graveren(Ulla) er ansat i en 70 %
stilling og har en medhjælper
(Inge) som så har de resterende timer.
Vores arbejde ved kirken består af mange opgaver:
Vi holder gravstederne, skufler og river, klipper græs/hække/buske.
Vi buskrydder diget, klipper græskanter. På Hammer kirkegård er
der meget nedfald af blade, grene osv. så det er i
efteråret en af de store
opgaver.
Vi planter sommerblomster (stedmoder, isbegonier), vi pynter gravstederne
med gran til jul. Vi rydder
sne. Området udenfor diget er kirkens område, så
det holder vi også.
Vi fjerner visne buketter hver uge, tager hånd om planter, der er gået ud. Grusgangene rives hver uge. Skraldespande tømmes.
Alt materiale vi skal bruge, sørger vi selv for at bestille eller hente.
Vi rengør kirken/kapel/kælder/kirketårn og velfærdsbygning.
Vi sørger for at der er friske blomster til gudstjenester/koncerter. Til
højtider når kirken skal pyntes ekstra, er det os, der pynter. Vi sætter salmenumre op. Dækker op til nadver/altergang.
Vi er med til samtlige handlinger i kirken: Gudstjenester, dåb, vielser, begravelser, koncerter, gudstjeneste for de små.
Vi ringer med klokken, kimer til højtider/vielser, sætter flag op.
Vi har kontorarbejde: Vi registrerer, hvem der er begravet på kirkegården, vi sender regninger ud, vi sender breve ud; måske en lille
påmindelse om, at et gravsted trænger til en ”kærlig hånd”. Vi tegner legater.
Vi snakker med vielsespar,
om pyntning af kirken, hvornår blomsterne kommer, så vi
kan pynte kirken.
Vi snakker med bedemand,
vedr. begravelse, hvornår kisten kommer, om der er pårørende med, om der skal ringes. (fortsættes s. 17)

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk
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VAND & BRØD
Jeg står med en vandflaske og et brød i
hånden. Hvis vi nu lytter efter, kan vi
måske høre følgende samtale mellem
vand og brød:
V: Jeg har været med
hele vejen, lige fra begyndelsen. Også for dig begyndte
det hele med vand.
B: Du får det til at lyde, som om jeg kan takke dig for,
at det altså blev til korn og kerner og nu til det brød,
som er mig! Det må du hellere fortælle lidt mere om.
V: Ja, uden mig var du i hvert fald ikke blevet til noget.
Jeg skal sige dig, at det er vandet, som gir liv, både til
dig og alt muligt andet. Vand er til liv for alt!
B: Jeg ved det ikke, men jeg har en fornemmelse af, at
du overdriver en smule. Jeg er i hvert fald ikke blevet til brød eller
bagt i et vandbad! Jeg er sikker på, at der skal varme til. Jeg begynder
at huske solens varme i kornet, da jeg endnu stod på marken!
V: Sandt nok, men solens varme ville tage livet af dig, hvis du ikke fik
noget vand at leve af også. Solens varme kan også skabe tørke og
hungersnød, hvis jeg ikke får lov til at bidrage til livet. Hvis jeg ikke
kan komme til, så dør livet.
B: Ja, det er godt med dig. Men for meget vand kan også ødelægge
livet. Der måtte ikke være for meget vand i mine kerner, da jeg skulle
høstes. Landmanden holdt øje med, hvor meget vand der var i kernerne. Kornet skulle være tørt nok til at høste. Det var ikke godt høstvejr,
når der var vand i luften – eller når der var for meget vand i mine
kerner.
V: For lidt vand eller for meget vand, det kan være galt nok. Jeg skal
jo heller ikke bilde mig noget ind. Men der skal vand til. Vandet er til
liv. Derfor er jeg så levende. Jeg vil så gerne give liv!
B: Der skal også brød til. Jeg er blevet til brød for at give liv. Det
daglige brød er til liv. Jeg kan godt kaldes livets brød. Når jeg bliver
delt ud og givet og spist, så kan jeg være med til at give liv.
V: Vi er altså begge to med til at give liv. Vi har hver vores betydning.
Det er da rart at vide.
B: Du kan give nyt liv til alle, der tørster. Jeg kan give liv til alle, der
sulter. Der må være nogen, der sørger for, at alle får vand nok, så de
ikke skal tørste, og at alle får brød nok, så de ikke skal sulte.
V: Jesus tog engang et glas vand i sin hånd og sagde: Jeg er livets
vand. Jeg er det levende vand, som skal give liv til alle. Det er flot
sagt, synes jeg.
B: Ja, og Jesus tog også engang et brød i sin hånd og sagde: Jeg er
livets brød. Jeg er det levende brød, som skal give liv til alle. Ja, han
sagde endda: Jeg er til liv for verden. Ingen kan leve uden mig! – Og
så velsignede han brødet og blev ved med at dele ud, så alle blev mætte! Det var flot gjort, synes jeg.
V+B: Ja, det giver nemlig alle grund til at takke for livet. Vi er begge
to til liv og glæde. Vand og brød er til liv og glæde. Vi må håbe, at der
bliver givet vand til alle, som tørster, og brød til alle, som sulter.
Derfor kan vi sammen slutte med at sige: GOD HØST!
Uddrag af en prædiken til høst.
Carl Hertz-Jensen
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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. – 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; ipoglk@sport.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, Kirkevej 10, 9381 Sulsted Tlf. 98286553; kirken@hammer-sogn.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@bbnpost.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@bbnpost.dk
Bygningskyndig Jørn Toldbod,
Skovskellet 5, Uggerhalne – tlf. 98286381,
ajtoldbod@stofanet.dk

Sekretær Sognepræsten

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk

14

HammerNyt

GUDSTJENESTER
“De holdt fast ved apostlenes lære og
fællesskabet, ved brødets brydelse og
ved bønnerne.”
(Ap. Gern. 2, 42)
AUGUST
7. aug. kl. 9.00 7. s. e. Trin. (471)
14. aug. kl. 10.30 8. s. e. Trin. (321)
17. aug. kl. 17.00 Spaghettigudstj.*
21. aug. kl. 9.00 9. s. e. Trin. (278)
23. aug. kl. 19.00 Konfirmandvelkomst *
28. aug. kl. 10.30 10. s. e. Trin. (335)

SEPTEMBER
4. sep. – Ingen gudstj. – Kirkebil til
Horsens Kirke kl. 14.00
11. sep. kl. 9.00 12. s. e. Trin. (443)
16. sep. kl. 19.30 KONCERT*
18. sep. kl. 10.30 13. s. e. Trin. (730)
Høstgudstjeneste*
25. sep. kl. 9.00 14. s. e. Trin. (42)

OKTOBER
2. okt. kl. 10.30 15. s. e. Trin. (46)
9. okt. – Ingen gudstj. – Kirkebil til
Horsens Kirke kl. 14.00
16. okt. kl. 10.30 17. s. e. Trin. (260)
23. okt. kl. 14.00 18. s. e. Trin. (54)
v/ Erik Boye
30. okt. kl. 14.00 19. s. e. Trin. (15)
BUSK-dag i Sognegården*
30. okt. kl. 19.30 KONCERT*

NOVEMBER
6. nov. kl. 19.00 Alle Helgen (549)
Mindedag*
13. nov. kl. 10.30 21. s. e. Trin. (580)
20. nov. – Ingen gudstj. – Kirkebil til
Horsens Kirke kl. 14.00
27. nov. kl. 10.30 1. s. i Advent (78)
Familiegudstjeneste

* 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. 15. september 2011.

GUDSTJENESTER på Liselund

Plejehjemmet Liselund med hele pensionistbyen udenom indbyder til
månedlige gudstjenester efter følgende plan:
Torsdag den 4. august kl. 14.30 med nadver v/ Carl Hertz-Jensen
Torsdag den 18. august kl. 14.30 v/ Erik Boye med kirkekaffe
Torsdag den 1. september kl. 14.30 med nadver v/ Carl Hertz-Jensen
Torsdag den 15. september kl. 1430 v/ Erik Boye med kirkekaffe
Torsdag den 6. oktober kl. 14.30 med nadver v/ Erik Boye
Torsdag den 20. oktober kl. 14.30 v/ Lisbeth S. Michelsen med kirkekaffe
Torsdag den 3. november kl. 14.30 med nadver v/ Carl Hertz-Jensen
Torsdag den 17. november kl. 14.30 v/ Erik Boye med kirkekaffe
VELKOMMEN!

Særlige gudstjenester
Spaghetti-gudstjeneste

Onsdag den 17. august 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. Alle kan være vel hjemme senest kl. 19. – Velkommen! – Se og
syng, sans og smag! – Brug evt. kirkebilen et kvarter før fra sognegården!

Konfirmandvelkomst

Tirsdag den 23. august kl. 19.00 i Hammer Kirke
Nye hold konfirmander skal til at begynde. Derfor bydes der velkommen ved en gudstjeneste i Hammer Kirke med uddeling af bibler
til de nye konfirmander. Efter gudstjenesten er der samvær og orientering for alle konfirmandfamilier i Hammer Sognegård

Høstgudstjeneste

Søndag den 18. september kl. 10.30 i Hammer Kirke
I håb om, at årets høst er kommet vel i
hus, holder vi traditionen tro HØSTGUDSTJENESTE på denne søndag,
hvor kirken pyntes op med korn og
blomster og frugt og grønt. Alle opfordres til at være med i den årlige høstindsamling til Folkekirkens Nødhjælp og til
Kirkens Korshær i Aalborg. Sådan kan vi være sammen om at sige
TAK.

BUSK-gudstjeneste

Søndag den 30. oktober kl. 14.00 i Hammer Sognegård
Den sidste søndag i oktober er der tradition for
BUSK-dag, altså kirkens dag for Børn, Unge, Sogn
og Kirke. Sammen med børn og unge vil vi derfor
fejre dagen i Sognegården med gudstjeneste og
samvær, måske også lidt i det fri i tilfælde af godt
vejr. Vi vil benytte gudstjenesten til at afsløre en
HEMMELIGHED.
Velkommen – til både store og små!

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk
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KONFIRMANDER

AKTIVITETER

Efter VELKOMSTEN den 23. august begynder konfirmandtimerne i uge
35, således:
Konfirmander fra 7. a+b møder om torsdagen i Horsens Sognegård kl. 8.00.
Aalborg Taxa kører fra Hammer sognegård kl. 07.45. Første gang torsdag
den 1. september.
Konfirmander fra 7. c+d møder om tirsdagen i Hammer Sognegård kl. 8.00.
Aalborg Taxa kører fra Horsens Sognegård kl. 07.45. Første gang tirsdag
den 30. august.

25/8; 22/9; 27/10; 16/11; 6/12

Der indbydes til KONFI-EVENT tirsdag den 27. september kl. 18-20.30
ved/i Vodskov Kirke – med et spændende byløb og kort afslutningsgudstjeneste sammen med måske 300 andre konfirmander!

Start pr. 17/8

Hammeraftener *

Konfirmandarbejde kl. 8-9.30
Se nærmere omtale for det nye år *

Musikalsk Legestue kl. 9.00 *
25/8; 29/9; 27/10; 24/11; 15/12

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

Aktiv Hygge (Onsdage 13.30) *
Hammerkoret (Tirsdage 19.00)

MINIKONFIRMANDER

Start pr. 6/9

De nye minikonfirmander starter i Hammer Sognegård

MENIGHEDSRÅDSMØDER

Tirsdag d. 20. september kl. 11.45 – 13.30

I starten af september vil de nye 3. klasser
modtage et brev med en årsplan, og en tilmeldingsblanket.
Børnene bliver hentet på skolen når de har
fri kl. 11.30, vi følges ad til sognegården,
hvor vi starter med at spise medbragte madpakker.
Skulle der være nogle der mod forventning
ikke får et brev må I endelig kontakte mig.

Forrige hold bager alterbrød

Mere info på www.hammer-sogn.dk
Inga Nielsen Sognemedhjælper

Musikalsk Legestue
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.

Musikledsagelse af Lene vores organist.
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.
Der er legestue følgende torsdage.
Torsdag d. 25. august
Torsdag d. 29. september
Torsdag d. 27. oktober
Torsdag d. 24. november
Torsdag d. 15. december (juleafslutning)
Hvis I vil høre nærmere kan I ringe til mig på tlf. 22 41 69 19.
Dagplejer Tine Lee kan også kontaktes på tlf. 98 13 10 21.
Inga Nielsen Sognemedhjælper

Fællesspisning (Fredage kl. 18.30)*
2/9; 14/10; 2/12

Normalt onsdage kl.19.00: 4/8; 14/9;
12/10; 2/11; 7/12. 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.

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk
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Sognemedhjælper på Landskursus

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:
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

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

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

Hvad er et landskursus og hvorfor
tage på landskursus?
For de fleste vedkommende er der
nok flere grunde til at tage på
landskursus. For mig er der mindst
3 grunde – da det hedder kursus er
der en faglig del hvor man bliver
opdateret. Så er der kursusdelen hvor det er muligt at få nye input og inspiration til hverdagens arbejde. Endelig den sociale del med at møde andre sognemedhjælpere fra hele landet og hører hvad der rører sig i det kirkelige
landskab på landsplan.
Vi mødes til frokost om mandagen. Herpå et åbningsforedrag i år ved Kirkefondets generalsekretær Morten Skrubbeltrang, over emnet ”Udfordringer i folkekirken”, han pegede bl.a. på 5 udfordringer: Folkekirken bør samarbejde
mere med kirkens organisationer, Folkekirken bør lukke kirker og lave større
sogne, Folkekirken bør være mere tydelig, Folkekirken bør blive bedre til at
udnytte frivillige lægfolk og til at sidst, Folkekirken skal passe på, at ikke
økonomien styrer det hele, – der var ikke udelt begejstring for alle hans tanker og idéer.
Den første aften er reserveret til foreningens generalforsamling – lidt specielt i år
da jeg har valgt at stoppe i
bestyrelsen efter 6 år.
Mandag kan diverse forlag
præsentere materialer.
Den afgående bestyrelse (2 stopper helt)
Om tirsdagen er det muligt at vælge mellem forskellige kurser. Jeg valgte i år
teologi, som var delt i to dele en med Lektor Leise Christensen TPC, hendes
emne var ”Gud med kant” hvor hun kom ind på forskellige faderbilleder.
Anden del havde rektor på pastoralseminariet i Århus Henning Thomsen,
hans tema var ”Kristendom – inkarnationens konsekvens” han uddybede
emnet og kom bl.a. ind på, at Gud kommer til syne i kødet, og kom endvidere lidt ind på begreberne frelse, dom og fortabelse.
Festaftenen, tirsdag aften, er alle andre kirkelige organisationer inviteret til at
sende en repræsentant. Det er meget spændende at tale med de andre foreninger. Vi er meget forskellige, hvad arbejde angår, men vi har jo samme
arbejdsgiver, nemlig menighedsrådet.
Den sidste formiddag, onsdag, var der mulighed for at deltage i forskellige
workshops f.eks konfirmander med særlige behov, bøn
og fordybelse, salmesang midt i glemslen.
”Salmesang midt i glemslen” er en udløber af babysalmesang som opstod da organist Inger Kamstrup (Nørrelandskirken i Holstebro) efter en gudstjeneste på et plejehjem, blev spurgt om hun ikke kunne tænke sig at lave
salmesang med demente i kirken. Hun udviklede et forløb, hvor alle sanser inddrages, og der synges nogle af vores gamle kernesalmer, og der lyttes til orgelmusik. Vi, der
deltog i denne workshop, fik lektion i denne form for
salmesang – meget spændende, stærkt, rørende og tankevækkende.
Kurset sluttede onsdag med et afslutningsforedrag af sognepræst Louise
Højlund ved Sejs-Svejbæk kirker. Hun gav os en lille indføring i Simon
Grotrians poesi.
Inga Nielsen Sognemedhjælper

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk
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gende dage: 2. september, 14. oktober og 2. december. Velbekomme!

Om arbejdet på kirkegården
Mon der sker noget?
Interesserede må gerne
give lyd fra sig!

– fortsat fra s. 12:

AKTIV HYGGE
Mødes igen efter sommerferien:
Onsdag d. 17. august kl. 13.30 – 16
i Sognegården. Der startes med en sang fra højskolesangbogen, herefter drikkes der kaffe og snart har
damerne gang i strikkepindene. Mændene finder
bobspillet frem.

”En sæsons produktion”

Efterlysning: Skulle der være nogle som har garnrester i overskud, modtages de med tak og kan afleveres til Anne Heilesen eller i Sognegården.

Vi snakker med pårørende til afdøde, hjælper med
at vælge gravsted, hvis ikke de har et i forvejen.
Snakker om forløbet, hvis de har behov/lyst til det.
Hjælper dem på vej.
Vi har en, som kommer og graver grav for os. Da
vi ikke har mange begravelser, har vi ikke selv maskine til det. Vi pynter graven med gran, lægger tov
frem, sætter jordkasse ud til præsten. Vi dækker
graven og pynter med kranse og blomster.
Vi anlægger nye gravsteder, planter hæk, sætter
forkant, sætter planter, alt i samarbejde med de pårørende.
Som noget nyt har vi et samarbejde med Horsens
kirke og Vodskov kirke, hvor vi i spidsbelastninger
og i ferier hjælper hinanden.
Det var et uddrag af hvad vi går og laver på Hammer kirkegård. Det er et meget indholdsrigt arbejde.
Vi vil hermed ønske jer alle en rigtig skøn sensommer.
De bedste hilsener

”Fællesspisning i foråret”

FÆLLESSPISNING
i efteråret 2011

Fredage kl. 18.30. Pris: 50.- kr. Tilmelding senest
onsdag forud til Anne Heilesen, tlf. 98286295. - Føl-

Inge (medhjælper) og

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk

Ulla (graver)

HAMMERAFTENER 2011
AUGUST

Torsdag den 25. august kl. 12.00 BUSTUR til Limfjordsmuseet i
Løgstør med sejltur på Frederik VII’s kanal og kaffe i Kanalfogedens køkken. Pris: 75.- kr. Tilmelding senest søndag d. 21. aug. til
Jonna Jensen, tlf. 98286320, mobil 20726181. På grund af et begrænset antal pladser på sejlturen kan der
lukkes for tilmeldinger, når alle pladser er
besat!

SEPTEMBER

Torsdag den 22. september kl. 19.30 SOGNEGÅRDENS 26 års
FØDSELSDAG med kagemand og sangaften med organist Lene
Holt Nielsen.

OKTOBER

Onsdag den 26. oktober kl. 19.30 Fælles Sogneaften sammen med Horsens Sogn med
besøg af et kendt ansigt i det Nordjyske: Journalist og Studievært JØRGEN PYNDT,
TV2/Nord. Han er bl.a. kendt for at fortælle ”En god historie”. Denne aften får vi helt
hans egen: ”Fra bondedreng på Lolland til journalist i Nordjylland”.

Hammeraftener arrangeres af et programudvalg nedsat af menighedsrådet og borgerforeningen. Der er fri adgang medmindre andet er anført. VELKOMMEN1

KIRKEKONCERTER
16. september kl. 19.30 i Hammer Kirke
Koncert med entré: billetpris 125,00.
Sonning prismodtageren Michala Petri
og Lars Hannibal

En international stjerne gæster kirken den 16. september.
Med en karriere, der spænder over fire kontinenter med mere
end tretusinde koncerter og utallige priser, har Michala Petri
etableret sig som en af de fineste instrumentalister idag. Siden
1992 har Michala Petri dannet duo med sin mand, guitar- og lutspilleren Lars Hannibal, som hun har turneret med, og de har udgivet CD´erne "Souvenir", "Air" og senest ”Kreisler Inspirations”. I juni år 2000
modtog Michala Petri Sonnings musikpris.
Vi kan se frem til en enestående aften i Hammer Kirke, og billetter til kr. 125,00 kan købes ved indgangen
eller i Spar Nord, Vodskov.

30. oktober kl. 19.30 Hammer Kirke
Koncert med saxofon og orgel.

Legatmodtagerne Henriette Jensen, saxofon
og Tina Christiansen, orgel.

Et bysbarn, Henriette, gæster os med en dejlig efterårskoncert.
Tina Christiansen (orgel) og Henriette Jensen (saxofon) mødte
hinanden på Det Jyske Musikkonservatorium i Århus hvor de
begge har studeret. Nu spiller de sammen i en duo for saxofon
og orgel. På programmet er originale værker for saxofon og
orgel og transskriptioner af ældre værker, der tilsammen vil
fylde kirkerummet med smukke toner fra de to instrumenter.
Der venter os store oplevelser i Hammer Kirke.

Koncertudvalget

SE DESUDEN FREM TIL Lørdag d. 19. november: Hammerkorets 25-årsjubilæum
Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk

