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Korjubilæum – 25 år! 
 

Hammerkoret er kommet i sølvbryllups alderen !! 
 

Lørdag den 19. november er det 25 år siden der blev indbudt til en 
stiftende sangkorsaften i den nye sognegård. Forud for dette var der 
kommet utallige opfordringer og masser af sangglade mennesker havde 
meldt deres støtte til dette nye og gode initiativ. I begyndelsen mødtes 
man 2 gange om måneden med 2 timers sang og en kaffe pause i mid-
ten. Det er noget vi også kan genkende i dag, bortset fra at vi nu mødes 
en gang hver uge med to timers sang og kaffe/te-pause i midten.  
Året efter kunne man konstatere at koret var kommet for at blive, idet 
der indkaldtes til første korprøve efter sommerferien med indbydelse til 
nye herrer og damer. Dette er også stadigvæk tilfældet. Koret er fortsat 
åbent for sangglade damer og herrer. 
Vores sølvbryllups jubilæum vil finde sted med en fejring sammen med 
alle, der holder af at synge og høre på musik. 
Vi indleder med en halv times fællessang i sognegården Lørdag den 
19. november kl. 15.30 og derefter en lille koncert, som tager sin be-
gyndelse kl. 16.15 med gruppen ”Zenobia” der som et af sine specialer 
har den danske sangtradition. De har på kort tid etableret sig nationalt 
som fortolkere af den danske sangskat, og har blandt andet været no-
minerede til en Danish Music Award for deres debutplade.  

Zenobia er en trio der består af tre meget forskellige 
kunstnere. De tre musikere er alle født i området 
omkring Egtved i Jylland, og har kendt hinanden fra 
barnsben. Som unge og voksne tog de imidlertid 
hver deres vej mod livet som professionelle musike-
re. Det var således en overraskelse for de tre at ople-
ve den magi, der opstod i deres sammenspil da de til 
lejligheden var samlede for at spille til harmonikaspil-
leren Mette Kathrine Jensens afgang fra Det Fynske 
Musikkonservatorium.  

   (fortsættes s. 16) 
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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! 
 

Livsens Lys i 150 år 
 

Det var telefonen, der ringede en dag for kort tid siden: Det er Kristian Nielsen. 
Jeg står ved Hammer Kirke og vil meget gerne ind at se kirken, men der er låst, og ingen 
besked om, hvor man kan finde en nøgle.  
Godt og nemt at kunne hjælpe med det. Da jeg nåede frem til kirken, var dø-
ren åbnet allerede. Graveren var kommet mig i forkøbet. Men jeg ville da lige 
hilse på Kristian Nielsen. 
Der viste sig at være god grund til, at Kristian Nielsen gerne ville ind i kirken. 
Han havde nemlig allerede skaffet sig oplysninger og materiale om noget af 
udsmykningen i Hammer Kirke. Det drejer 
sig om den gamle altertavle, som nu hæn-
ger på vestvæggen bag i kirken. Det var 
måske ikke helt tilfredsstillende! 
Kristian Nielsen viste sig at være specielt 
interesseret i alterbilledet. Det må da siges 
at være en spændende interesse lige netop i 
år, hvor det selvsamme alterbillede kan fej-
re 150 år. Alterbilledet er tydeligt dateret. 
Der står 1861 for neden til høje. Sammen 
med årstallet står navnet Lucie Marie 
Mandix. Hun hed faktisk også fru Inge-
mann, fordi hun var gift med lektor ved 
Sorø Akademi, forfatter og digter B. S. In-
gemann. Lucie Mandix har malet mange 
Jesus-billeder, som minder om alterbilledet 
i Hammer Kirke, bl.a. til Ørum, Ulsted og 
Horsens kirker i nærheden. Jeg har engang 
ladet mig fortælle, at den gode forklaring 
kunne være, at familien Ingemann var gode 
venner med en storbonde i Kraghede, som 
de besøgte fra tid til anden. 
Hertil svarer Kristian Nielsen, at det slet 
ikke kan passe med tiden i 1861, fordi Lu-
cie Ingemann var alt for svag og syg på det 
tidspunkt. Hun var ganske enkelt for dårlig 
til at rejse ud. Om nogen kender noget til historien og de konkrete omstæn-
digheder dengang for 150 år siden i 1861, så vil både Kristian Nielsen og jeg 
selv gerne høre om det, ikke mindst nu i anledning af jubilæet. 

Kristian Nielsen har i øvrigt præsenteret mig 
for flere af Lucie Ingemanns alterbilleder, der-
iblandt hendes egne skitser til billedet i både 
Horsens og Hammer Kirke. Det fremgår af 
skitsen, at det er Lucie selv, som har sat den 
bibelske indskrift til billedet: St. Johannes Evang. 
8. Cap. 12. V.: ”Hvo som følger mig skal ikke van-
dre i Mørke, men have det Livsens Lys”. Den 
spidsbuede ramme til billedet er udført af 
snedker Jörgensen, som billedkunstneren Lu-
cie Ingemann iflg. efterladte breve har benyt-
tet. De udskårne stolper med de 2 kvindefigu-

rer er af langt ældre dato fra før år 1500. 
Nu efter 150 år er der fortsat noget dragende enfoldigt ved at se på Lucie In-
gemanns lysende Kristusbillede med den hvælvede himmel over med milde 
engle. 
Tak til Lucie Marie Mandix/Ingemann, og til lykke med 150 års jubilæet! 

Carl Hertz  
 

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk 

http://www.hammer-sogn.dk/
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Nyt fra menighedsrådet 
 

2012 er valgår 
 

Inden første søndag i advent 2012, skal der være valgt et nyt menigheds-
råd. 
Var det ikke noget for dig?  
Et spændende arbejde, der handler meget om økonomi, et tæt samarbej-
de med de ansatte, både i kirken og sognegården. 
Menighedsrådet holder også fælles møder med Horsens menighedsråd, 
idet vi har fælles præst, sognemedhjælper, kirkesanger og organist. 
Til marts vil der blive inviteret til et orienteringsmøde, hvor den fremti-
dige rådsmodel vil blive drøftet. Mødet kan allerede nu sættes i kalende-
ren. Det er den 7. marts. Mere herom i næste blad. 
Enten fortsætter vi med et menighedsråd for Hammer sogn og et for 
Horsens sogn, eller de to sogne vil blive sammenlagt under et fælles me-
nighedsråd. 
Så kom og giv din mening til kende, når der bliver indkaldt til oriente-
ringsmøde. 

Helle Nielsen – Formand 
 

 

Altersølv – tyvstjålet! 
 

Jeg fik som præst en noget kedelig opringning for kort tid siden. Det var 
sølvsmeden Ebbe Hjorth, som for tiden har noget af vort altersølv til 
nødvendig reparation. Disken til alterbrød var ved at blive alt for slidt, så 
vi kunne frygte, at den kunne gå helt i stykker. Det ville vi dog ikke risi-
kere. 
Der havde været indbrud hos sølvsmeden, som havde fået stjålet flere 
værdifulde ting fra sit værksted, bl.a. vores uerstattelige og gamle sølv-
disk, som daterer sig tilbage til 1640, da sognepræst Erik Vindalinus Ni-
elsen lod det smukke altersæt fremstille. Der er med den alder tale om et 
stykke unikt sølvarbejde, som bestemt ikke er let at værdisætte. En ny 
tilsvarende disk løber op i mere end 11.000.- kr., hvis den skal håndlaves 
hos sølvsmeden. Det håber vi at få forsikringsdækning til. 

Her vises nu 
det bedste foto 
af det stjålne 
værdifulde al-
tersølv. På 
oversiden kan 
anes et svagt 
viekors og 
modsat et noget 
utydeligt mo-
nogram med 

bogstaverne 
IHS indflettet i et beskedent kors. På undersiden bærer den lille tallerken, 
som ikke måler mere end 13 cm i diameter, et andet monogram med 
bogstaverne BPD. 
IHS står for den latinske Kristusbetegnelse Iesus Hominum Salvator, 
som betyder Jesus menneskers frelser. BPD er i historien beskrevet som 
Bendit PorsDatter, en kvinde fra en stor gård på den tid, Attrup. Hun 
var moder til Erik Nielsens hustru. Historien har vi stadig, men nu 
mangler vi lidt af dokumentationen, desværre! 

Carl Hertz-Jensen 

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 20494763, kontortid i Hor-

sens Sognegård ma.-ti. kl. 7-10,to. kl. 7-9. 

tlf. 98255130. e-mail: inmg@km.dk;  samt  

 ipoglk@sport.dk  
 

Graver: Ulla Blok Nielsen, Kontor 

v/kirken: tlf. 98286553, mobil: 24601954, –  

e-mail: kirken@hammer-sogn.dk 
 

Graverafløser: Inge Gregersen 
Tlf. 98255209, mobil 20494763 – 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 Skjol-

lander, 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: sognegaar-

den@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 Lar-

sen, 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

mailto:chj@km.dk
mailto:inmg@km.dk
mailto:ipoglk@sport.dk
mailto:kirken@hammer-sogn.dk
mailto:inmg@km.dk
mailto:smh.horsens-hammer@mail.dk
mailto:l-h-n@stofanet.dk
mailto:morten.skjold@live.dk
mailto:kirken@hammer-sogn.dk
mailto:sognegaarden@hammer-sogn.dk
mailto:sognegaarden@hammer-sogn.dk
mailto:lhsm@km.dk
mailto:erikboye@mail.dk
mailto:8384@sogn.dk
mailto:hv.osterholt@bbnpost.dk
mailto:ole_dahl@stofanet.dk
mailto:hv.osterholt@bbnpost.dk
mailto:ajtoldbod@stofanet.dk
http://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) 
 

 

OKTOBER 

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 * 
 

DECEMBER 

4. dec. kl. 9.00 2. s. i Advent (77) 

ved Erik Boye 

11. dec. kl. 19.00 3. s. i Advent (78) 

Ni Læsninger * 

15. dec. kl. 9.00 Dagplejejul * 

18. dec. kl. 10.30 4. s. i Advent (733) 

21. dec. kl. 9.30 Skolejul * 

24. dcec. kl. 13.30 + 15.30 JUL (121) 

25. dec. kl. 9.00 Kristi Fødsel (107) 

26. dec. kl. 10.30 Sct. Stefans dag (118) 
 

JANUAR 2012 

1. jan. kl. 14.00 Nytårsdag (712) 

i Sognegården 

8. jan. kl. 9.00 1. s. e. H3K (449) 

15. jan. kl. 10.30 2. s. e. H3K (69) 

18. jan kl. 17.00 Spaghettigudstj. * 

22. jan. – Ingen gudstj. – Kirkebil til 

Horsens Kirke kl. 10.30 

29. jan. kl. 10.30 S. s. e. H3K (143) 
 

FEBRUAR 

2. feb. kl. 18.30 Lysfest i Sognegård * 

5. feb. kl. 9.00 Septuagesima (652) 

ved Erik Boye 

12. feb. kl. 10.30 Sexagesima (412) 
 

 

* 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. 

NB: særlig kørsel på dage uden gudstjeneste i 
Hammer Sogn. 
 

BLADUDVALG 
Helle Nielsen, Inga Nielsen og Carl Hertz-

Jensen (ansv.) 

Stof til bladet afleveres i sognegården eller 

til præsten senest d. 5. januar 2012. 
 

GUDSTJENESTER på Liselund 

Plejehjemmet Liselund med hele pensionistbyen udenom indbyder til må-
nedlige gudstjenester efter følgende plan: 
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 
Torsdag den 1. december kl. 14.30 med nadver v/ Lisbeth S. Michelsen 
Torsdag den 15. december kl. 14.30 v/ Carl Hertz-Jensen med kirkekaffe 
Lørdag den 24. december kl. 11.00 v/ Lisbeth S. Michelsen 
Torsdag den 5. januar kl. 14.30 med nadver 
Torsdag den 19. januar kl. 14.30 med kirkekaffe 
Torsdag den 2. februar kl. 14.30 me3ed nadver 
VELKOMMEN! 

Særlige gudstjenester 

Alle Helgen - Mindedag 

Søndag den 6. november kl. 19.00 i Hammer Kirke 

Denne ene dag om året mødes vi i kirken for at mindes de døde gennem det 
seneste år. Ved aftenstid vil vi være stille i bøn og nævne dem ved navn, 
som vi har mistet i årets løb her på stedet. Gudstjenesten rundes af med at 
bringe lys og blomster ud på de kæres grave. 
 

Advent – Familiegudstjeneste 

Søndag den 27. november kl. 10.30 i Hammer Kirke 

Konfirmanderne vil indlede med at tænde det første lys i adventskransen. Vi 
ser frem mod julens og Jesu komme. Årets adventskalender uddeles til bør-
nene. 
 

Dagplejejul 

Torsdag den 15. december kl. 9.00 i Hammer Sognegård 

Dagplejere og forældre med de små børn mø-
des til en lille julegudstjeneste med sang, bille-
der og julefortællingen. Bagefter er der lidt ju-
lehygge for alle. Kom og vær med til en god 
juleoplevelse før jul. 
 

 
 

Skolejul 

Onsdag den 21. december  

kl. 9.30 i Hammer Kirke 

Sammen med alle fra Grindsted skole holder vi jule-
gudstjeneste med lys i davidsstjernen og engle til jule-
træet, med skolekor og fællessang og den gode julefor-
tælling. 
 

Spaghettigudstjeneste 

Onsdag den 18. januar kl. 17.00 i Hammer Kirke 

Kort gudstjeneste for de mindste med sang og bevægelse, billeder og fortæl-
ling. Der er fri spisning for alle bagefter i sognegården. Det hele tager højst 
1½ time. – Brug evt. kirkebilen fra og til sognegården! 
 

Lysfest fra Skole til Sognegård 

Torsdag den 2. februar kl. 18.30 ved Grindsted Skole 

Til kyndelmisse tænder vi lys. Vi begynder i skolegården ved Grindsted Sko-
le med sang og fakler, og går til sognegården for at fortsætte lysfesten med 
gudstjeneste og legatuddeling. Der rundes af med en beskeden servering i 
forhallen. 

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk 

http://www.hammer-sogn.dk/
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KONFIRMANDER 
 

Særlige oplevelser 
Tirsdag den 8. november samles begge hold i 
Hammer Sognegård med Danmissions Globale 
Iværksættere til morgentimerne. 
Efter nytår bytter holdene plads, så tirsdagsholdet 
mødes i Langholt og torsdagsholdet mødes i 
Grindsted.  
I januar bydes der på 2 arrangementer:  
Torsdag den 19. januar kl. 19.30 mødes vi i 
Vodskov Kirke, hvor skuespiller Caspar Koch 
(billedet) fortæller Markus for konfirmander. 
Torsdag den 26. januar kl. 19-21 er der Talk-

show for konfirmander med en oplagt Søren Lynge om at være ung i dag – 
på Nørresundby Gymnasium.  
 

MINIKONFIRMANDER 
Tirsdage kl. 11.30 – 13.15 i Grindsted Sognegård 

 

Vi er startet med et 
nyt hold, næsten 
hele 3. klasse – 12 
dejlige, opmærk-
somme og interes-
serede piger og 
drenge. 
Børnene bliver hen-
tet på skolen kl. 
11.30, og når vi er 
færdige, skal børne-
ne selv videre her-
fra. 
Se mere på hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk   

Inga Nielsen – Sognemedhjælper 

Musikalsk Legestue 
 

Vi mødes følgende 
torsdage i Sogne-
gården i Grindsted: 
Torsdag d. 27.  
oktober kl. 9.00 
Torsdag d. 24. no-
vember kl. 9.00 
Torsdag d. 15. de-
cember kl. 9.00  
(juleafslutning) 

2012 
Torsdag d. 26. januar kl. 9.00 

Ønsker man at høre nærmere, kontakt sognemedhjælper Inga Nielsen  
tlf.: 22416919 

AKTIVITETER 

Hammeraftener * 
16/11: Trip-Trap-Nisser;  
6/12:Adventsfest; 13/1; 16/2 
 

Konfirmandarbejde kl. 8-9.30 
Se nærmere omtale * 
 

Musikalsk Legestue kl. 9.00 * 
24/11; 15/12; 26/1 
 

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

Aktiv Hygge (Onsdage 13.30) * 
 

Hammerkoret (Tirsdage 19.00)  
Jubilæum d. 19/11 * 
 

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

MENIGHEDSRÅDSMØDER 
Normalt onsdage kl.19.00: 2/11; 7/12; 
4/1; 1/2; 7/3. Dagsorden og referat ses 
i sognegården. Spørg evt. formanden. 
Åbne møder! 
 

KIRKELIG VEJVISER 
Fødsel: Inden 14 dage efter fødsel an-
meldes denne til sognepræsten med evt. 
erklæring. Blanket kan hentes på sekre-
tærkontoret i Sognegården og på hjem-
mesiden: www.personregistrering.dk  

Navngivelse: Senest 6 måneder efter 
fødsel foretages anmeldelse af navn til 
sognepræsten. Blanket fås på sekretær-
kontor og på:  
www.personregistrering.dk  
Dåb: Der træffes aftale med den præst, 
der skal foretage dåben.. Attester forevi-
ses. Navn og adresse på 2-5 faddere oply-
ses. 

Navneændring: Anmodning afleveres 
på bopælssognets kirkekontor, som fore-
tager 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 bopæls-
kommune og afleveres ved nærmere afta-
le med præsten. 

Dødsfald: Inden 2 hverdage efter døds-
fald foretages anmeldelse til sognepræ-
sten. Attester for afdøde forevises. Døds-
anmeldelse udfyldes eller afleveres. 

Begravelse: Nærmere om tid og sted 
for begravelse/bisættelse aftales med 
præsten til at foretage handlingen. 
 

GLÆDELIG JUL 
Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk 

http://www.hammer-sogn.dk/
http://www.personregistrering.dk/
http://www.personregistrering.dk/
http://www.personregistrering.dk/
http://www.hammer-sogn.dk/
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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, 

Folkekirkens Nødhjælp ”Bedste-

Hjælp”; Gadebørn i Tanzania,  

De Grønne Pigspejdere,  

Diakonhøjskolen, KFUM&KFUK, 

FDF, Danmission mm.  

TAK for hjælpen! 
 

Drives af 

Hammer Y’s Men’s Club 
 

 

Kirkens 

Korshær 
 

Genbrug 
VODSKOV 

 
Kirkens Korshær Genbrug, Vod-

skovvej 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. afta-

les om at hente møbler.  

Åben Mandag-Fredag kl. 13-17 
 

 
 

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 

 

”Liv i kirken” – ”KIRKERUMMET” 

 

KORJUBILÆUM 19. NOVEMBER (fortsat fra forsiden) 

 

Fortolke, forny og forskønne; men ikke forcere! 
Der opstod i samspillet til den koncert en fornemmelse af, at trioen havde 
fundet et simpelt og fælles sprog; og at det måtte udfoldes og udfordres. Det 
blev det på den Danish Music Award nominerede plade 'Midnat' (2008) og 
igen på opfølgeren 'I Vintermørkets Hal' (2010): 
”Musikken insisterede på os – det var på engang alvorligt og legende at mødes i de her 
sange. Inspirerende på en måde som vi oplever vores publikum kan mærke når vi turne-
rer”, siger trioens sangerinde Louise Støjberg.   
De tre musikere har på kort tid etableret sig som flittigt turnerende orkester 
og har begejstret hundredvis af koncertsale, kirker, festivaller, højskoler og 
forsamlingshuse både i ind- og udland med deres fortolkninger af den danske 
sangskat.  
Udover Harmonikaspilleren Mette Katrine Jensen er medlemmerne to 
søstre, Louise og Charlotte Støjberg der er hhv. sanger og pianist. De 
tre er alle kvinder i 30'erne og samles i Zenobia om den danske sangskat, 
som de fortolker, fornyr og forskønner – uden nogensinde at forcere.   
Trioen er formidabel til at skabe et intenst musikalsk rum mellem sig selv og 
sit publikum, og formår at gøre de gamle og nye sange i repertoiret nærvæ-
rende med sjove anekdoter og finurlige betragtninger.  
Da trioen i sommeren 2010 gæstede Mariehaven i Ansager, fik de følgende 
skudsmål med på vejen fra værten, komponist og sanger Helge Engelbrecht: 
”De er forrygende på CD med deres vidunderlige blanding af viser, folk, spillemandstoner 
og traditionelle danske sange, men de er endnu bedre live. Oplev det selv!” 
Hammerkoret er jo kendt for sin åbenhed og nysgerrighed og for at kunne 
tænke ud af boksen, når det kræves, så for os var det helt naturligt at dele vo-

res jubilæum med denne fi-
ne ambassadør for vores ri-
ge danske sangtradition. 
Hammerkoret fornægter sig 
heller ikke med den gode 
ramme og dejlig musik og 
hyggeligt samvær, så natur-
ligvis er der midt i forløbet 
mellem fællessang og efter-
middagskoncert en kop kaf-
fe og lidt hyggeligt. 
 

Kom glad og festlig og nyd 
at der ikke tages entré til 
dette fortræffelige jubilæums 
arrangement.  
Kirkebil kan naturligvis be-

nyttes som altid ved arrangementer i kirke og sognegård. 
 

Venlig hilsen  
Hammerkoret og organist og korleder Lene Holt. 
 

AKTIV HYGGE 
 

Mødes mødes som normalt om onsdagen kl. 13.30-16 i Sognegården. 
Sang fra højskolesangbogen, kaffe til medbragt brød og snart kommer 
der gang i strikkepindene og bobspillet. 
 

 
 

FÆLLESSPISNING 
 

Fredage kl. 18.30. Pris: 50.- kr. Tilmelding senest onsdag forud til An-
ne Heilesen, tlf. 98286295. – Sidste gang i år: 2. december. Velbe-
komme! 

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk

http://www.hammer-sogn.dk/
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KONCERTER 
 

Arrangeret af koncertudvalget ledet af Organist Lene Holt Nielsen 
 

Søndag den 30. okt. kl. 19.30 i Hammer Kirke 

Koncert med saxofon og orgel. 

Tina Christian-
sen (orgel) og 
Henriette Jen-
sen (saxofon) 
mødte hinanden 
ved studier på 
Det Jyske Mu-

sikkonservatori-
um i Århus. 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.  
 

Onsdag den 9. nov. kl. 17.00 i Horsens Kirke 

En ny koncertform ser dagens lys i Langholt:  

SPAGHETTI-KONCERT! 
Koncerten er indrettet for de alleryngste og deres familier, 
så der er rum og rammer for kun at være 3 år og ikke 
kunne sidde stille ret længe ad gangen. Koncerten vil bestå 
af både fortælling i lyd og sang, og der vil være klang af 
både violin, cello, orgel og klaver og mindst én fælles sang. 
De medvirkende er: Natasha Kutsko Jensen, organist & 
pianist, Olga Tsukanova Carlsen, violinist og organist 
og Lene Holt, organist og cellist. 
Spisning med spaghetti i sognegården umiddelbart efter 
den korte koncert. 
 

Lørdag den 19. nov. kl. 15.30  

i Hammer Sognegård 

HammerKoret fylder 25 år. Det skal fejres! Det sker 
denne lørdag i november. Koret synger selv og alle synger 

med! Desuden får vi besøg af Zenobia – en folketrio-

gruppe. Udover Harmonikaspilleren Mette Katrine Jen-
sen er medlemmerne to søstre, Louise og Charlotte 
Støjberg der er hhv. sanger og pianist. Vær med til at fejre 
jubilæet! 
 

 

Tirsdag den 22. nov.kl. 19.30 i Horsens Kirke 

JULEKONCERT i Langholt med  

KURT RAVN. 
Vi får besøg af den folkekære skuespiller (RØDE), som 
med sin sang vil vise vej til jul. 
Billetter kan købes i SparNord, Vodskov og evt. resteren-
de billetter ved indgangen. Pris: 125.- kr. 
 

Søndag den 11. dec. kl. 19.00 

i Hammer Kirke 

NI LÆSNINGER  
med HammerKoret,  
organist og præst.   
Med et udvalg af bibellæs-
ninger og sang (korsang og 
fællessang) vil vi prøve at 
nærme os julen. 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
Rygtet går, at der skal gang i FDF i Hammer igen, 
med ledere og bestyrelse. 
Det er vi mange, der ser frem til at høre meget 
mere om, når tiden er inde! 

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk 

http://www.hammer-sogn.dk/


HAMMERAFTENER 2012 
JANUAR 

Fredag den 13. januar kl. 18.30 NYTÅRSFEST med 

spisning og samvær med masser af sang og andet 

godt ved bordene. Pris: 60.- kr. Tilmelding til Jonna 

Jensen, tlf. 98286320, mobil 20726181, senest d. 

10. januar.  
 

FEBRUAR 

Torsdag den 2. februar kl. 18.30 LYSFEST fra Grind-

sted Skole til Hammer Sognegård. Faklerne tændes 

og vi synger med skolekoret. Fakkeltog til sogne-

gården. Lysgudstjeneste, hvor alle medvirker. Le-

gatuddeling fra Christiane & Carl Frederik Sørensens 

Fond. Servering i forhallen. 
 

Torsdag den 16. februar kl. 18.30 ”Udstationering i 

Australien” med Line Hundebøl & Nikolaj Nielsen, 

Grindsted, som fortæller om familiens ophold på 

den anden side af jorden. 
 

MARTS 

Torsdag den 8. marts kl. 19.30 Fælles Sogneaften 

sammen med Horsens Sogn i 

Horsens Sognegård med besøg af 

en kendt præst og debattør, 

Kathrine Lilleør, som vil holde os 

fangen i en spændende aften om 

et aktuelt emne til tiden. Billet 

kan købes i SparNord, Vodskov 

og ved indgangen til Sognegården i Langholt en 

time før programstart. Pris 100.- kr. Der er naturlig-

vis kaffebord undervejs. 
 

APRIL 

Onsdag den 25. april kl. 19.30 Stor 

debataften om Folkekirken ”Hvad 

vil vi med Folkekirken?” Oplæg til 

debat ved biskop Henning Toft 

Bro. 
 

MAJ 

Torsdag den 10. maj kl. 18.00 Forårstur til Oxholm 

Mølle, Slot og Kirke med 

guide ved Møllen og fra 

menighedsrådet i kirken. Der 

medbringes brød og kaffe 

fra Sognegården. Fri adgang 

for alle i private biler. 
 

Torsdag den 17. maj til mandag den 28. maj 

HAMMERKUNST i sognegården. Åbning torsdag d. 

17. maj kl. 14-16. 
 

JUNI 

Fredag den 1. juni kl. 18.30 SÆSONAFSLUTNING 

med spisning i Sognegården, frie bi9drag til under-

holdningen, sang og andet godt! Pris: 60.- kr. Til-

melding til Jonna Jensen, tlf. 98286320, mobil 

20726181, senest den 29. maj. 
 

AUGUST 

Lørdag den 25. august kl. 10-18.30 BUSUDFLUGT – 

sammen med Horsens sogn – til 

Bunkermuseet i Hanstholm. 

Ophold med frokostspisning fra 

sognegården fx ved Vejlerne 

(om vejret tillader). Kaffebord 

på vej hjem. Pris: 125.- kr. Til-

melding til Jonna Jensen, tlf. 

98286320, mobil 20726181 

senest d. 21. august. 
 

SEPTEMBER 

Onsdag den 12. september kl. 18.30 Besøg på 

NORDKRAFT 

med rundvisning 

og kaffebord. Pris: 

85.- kr. Tilmelding 

til Jonna Jensen, 

tlf. 98286320, 

mobil 20726181, 

senest d. 7. sep-

tember.  
 

Lørdag den 22. september kl. 10.00  

SOGNEGÅRDENS 27 års fødselsdag med morgen-

bord i huset og kagemand til store og små! TIL 

LYKKE! 
 

OKTOBER 

Der planlægges Fællesaften med Horsens Sogn i 

Hammer Sognegård – mere senere! 
 

NOVEMBER 

Onsdag den 14. november kl. 

19.30 ”Fra Jernkors til Trækors” 

om en dreng i Nazihænder – en 

historie fra Nordjylland v/ Birthe 

Helledie, Løkken. 
 

DECEMBER 

Tirsdag den 4. december kl. 19.30 ADVENTSFEST 

som altid med HammerKoret, gløgg og æbleskiver 

mm. 

 

VEL MØDT! 
 

Hammeraftener arrangeres af et programudvalg nedsat af menighedsrådet og borgerforeningen. Der er fri 

adgang medmindre andet er anført. Under kaffen kan der ydes støtte til et godt formål. VELKOMMEN!
 

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk 

http://www.hammer-sogn.dk/

