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Sogneindsamling 4. marts
Slutsult.nu Kampen mod sult fortsætter!
Sogneindsamling i Horsens og Hammer sogne
Gudstjeneste i Horsens Kirke
kl. 9.00 v/Carl Hertz-Jensen
Bus fra Hammer Sognegård kl. 8.40, og retur ca. 10.20
Efter gudstjeneste, formiddagskaffe, og info, med rejseoplevelser fra min tur til Uganda med Folkekirkens Nødhjælp
Uddeling af ruter og indsamlingsbøsser
kl. ca. 10.30.- VEL MØDT!

Indsamlingsleder Inga Nielsen - tlf. 22 41 69 19
Mail: smh.horsens-hammer@mail.dk
Her i Horsens og Hammer sogne får vi i år en anden og mere direkte oplevelse af, hvad nogle af de indsamlede penge bliver brugt til, da jeg i min egenskab af indsamlingsleder
skal med Folkekirkens Nødhjælp(FN) til Uganda i starten af januar. Vi er et hold på 13 indsamlingsledere
fra hele landet og 3 medarbejdere fra FN som skal af sted.
På billedet ses den 16 årige,
Samuel Ejoku, fra Uganda,
som fik sin jord at dyrke
med hjælp fra Folkekirkens
Nødhjælp.
Støt op om indsamlingen
den 4. marts. På forhånd tak
til bidragydere og indsamlere!
Inga Nielsen - indsamlingsleder
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Besøg af ”Globale iværksættere”

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!

En tirsdag morgen i starten af november måned mødte alle konfirmander fra begge sogne op i Hammer
sognegård, og til middag var alle minikonfirmander fra begge sogne samlet.
Anine Holmgaard Kamp og Stine
Bech Bregnhøj tog imod konfirmanderne og minikonfirmander. Konfirmanderne startede med at synge ”O kristelighed”. Minikonfirmanderne
startede med at spise ”koushari”, Egyptens nationalret.
Herefter fik Anine og Stine ordet, de fortalte at ”Globale iværksættere” er
unge mennesker der bliver udsendt af Danmission, i dette tilfælde til
Egypten i 6 uger. De har oplevet vilkårene for Egyptens
børnearbejdere og besøgt
unge kristne og rejser herefter rundt og fortæller om deres oplevelser. De fortalte, at
i en egyptisk familie er der
typisk 2 – 3 børn, medens i
Danmark er der gennemsnitligt 1 eller 2 børn, men en
egyptisk familie tjener ikke
nær så mange penge som en
dansk familie. For at synliggøre forskellen omregnede de lønnen til big
mac burger, en egyptisk familie kan typisk købe 2.775 big mac’s på et år,
og en dansk familie kan gennemsnitligt købe 10.255 big mac’s på et år.
De fortalte os om to tilfælde
af børnearbejde, den ene var
Abdul på 12 år, der arbejdede som mekaniker i 12 timer
om dagen. Den anden vi hørte om, var Dalia på 6 år som
hjalp sin blinde far med at
gøre rent i moskéen og gik
derfor ikke i skole.
Danmission og CEOSS hjælper børn som Abdul og Dalia. Det foregår igennem spil
og leg, hvor børnene lærer om rettigheder.
Her er, hvad de to børn svarede efter at have fået hjælp, Abdul siger:
”Mahmoud lærer mig at tænke over
vigtige ting i livet. Noget af det
kommer jeg nok først til at forstå,
når jeg bliver voksen” og ”Jeg elsker at digte jeg vil gerne uddanne
mig til forfatter”. Dalia siger: ”Når
jeg bliver voksen vil jeg uddanne
mig til ingeniør. Jeg vil bygge et
hospital. Så vil jeg uddanne mig til læge og behandle fattige børn på mit
hospital”
Undervejs var der indlagt et par lege. Til slut var det muligt at købe små
kors og armbånd, som støtte til børnearbejderne.
Sognemedhjælper Inga Nielsen

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk
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Menighedsrådets årsberetning
Endnu et år et gået, og vi er gået ind i et valgår og et år, hvor vores præst
gennem 34 år vælger at gå på velfortjent pension, sidst på sommeren.
Der har igen i år været mange arrangementer både i sognegården og ” ud af
huset”. Det store tilløbsstykke, var nok, da vi havde besøg af Tyra Frank til
fælles sogneaften sammen med Horsens sogn. En meget spændende person
fortalte om livet på plejehjemmet ”Lotte.”
Først på sommeren gik turen til Sæby med et besøg i Sæbys miniby, hvor
pensionister fortalte om at bygge huse, så de lignede originalerne, i kirken var
der endda musik. Derefter gik turen til Sæby kirke, hvor en guide fortalte om
kirken og derefter tog os med en tur rundt i byen, hvor hun fortalte om de
forskellige huse.
Efter sommerferien var vi på bustur til Løgstør, hvor vi bl.a. sejlede på kanalen. I oktober havde vi besøg af Jørgen Pynt fra tv. nord, hvor han fortalte fra
livet på Lolland til journalisten på tv. Nord. Endelig har vi været på besøg i
Moseby, hos Etly Klarborg (trip trap nissernes mor)
Hammeraftenerne sluttede som sædvanlig med adventsfest i sognegården
Der har også været flere koncerter i Hammer kirke bl.a. 4. maj koncert, hvor
Hammerkoret medvirkede. Koncert med Micala Petri og Lars Hannibal og en
aften med en lokal pige, Henriette Jensen der spillede på saxofon sammen
med Tina Christiansen, som spillede på orgel. Året sluttede med en fyldt kirke i Langholt med Kurt Ravn. – Hammerkoret er blevet 25 år, i den anledning var der fællessang og koncert med Zenobia.
Kunstudvalget havde igen i år lavet en flot udstilling i sognegården.
I marts måned var der indsamling til folkekirkens nødhjælp, der skal i den
forbindelse lyde en stor tak til alle de frivillige indsamlere.
På personalesiden kan jeg fortælle, at Morten Skjollander er blevet fuldtids
ansat, idet Inge Gregersen er blevet kordegn i Vodskov kirke og derfor måtte
afgive nogle timer på kirkegården, som Morten har fået sammen med det udvendige i sognegården.
Til slut skal der lyde en stor tak til alle ansatte og menighedsrådsmedlemmer
for et rigtig godt samarbejde med ønsket om et fortsat Godt Nytår!
Helle Nielsen - Formand

Kirkekassen 2011
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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 20494763, kontortid i Horsens 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
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: sognegaar-

Her den første dag i det nye år, hvor jeg skriver dette indlæg, er det svært at den@hammer-sogn.dk
sige hvordan det endelige resultat for 2011 vil blive, da alle regninger endnu Præsteafløsere:
ikke er på plads. Men det må nok forventes, at vi kommer ud af det gamle år Lisbeth S. Michelsen, Vodskov Kirkevej 60,
med et underskud og nok også lidt større end budgetteret. Der var budgetteret tlf. 98293056; lhsm@km.dk – fri mandag
med et underskud på kr. 29.644.
Erik Boye, Lavendelparken 56, 9310 Vodskov,
Det større underskud skyldes at vi har brugt flere penge på lønninger end tlf. 98293604; erikboye@mail.dk – fri fredag
budgetteret, og ligeledes har vi fået foretaget en undersøgelse af hele varmesystemet i kirken. Denne undersøgelse har resulteret i, at vi har fået bevilget
ekstra penge i 2012, til at få foretaget en renovering at varmeforsyningen til
kirken. Vi får omlagt til en mere miljøvenlig energiforsyning, og vi forventer, Hammer Sogn: 8384@sogn.dk
Formand Helle Bergen Nielsen,
at investeringen kan give en fremtidig besparelse på vor store varmeregning.
Menighedsrådet har stadig ca. 900.000 kr. tilbage af arven efter Ernst Jensen. Ørum Mosevej 19, Hjallerup – tlf. 98286009;
Pengene er øremærkede til kunstnerisk udsmykning af kirken eller kirkegår- hv.osterholt@bbnpost.dk
Næstformand/Kirkeværge Magda Bang Larden. Vi havde i menighedsrådet håbet, at vi kunne bruge nogle af midlerne til
sen, Hüttel Sørensens Vej 109, Vodskov – tlf.
en renovering af kirkens orgel. Dette har vi dog ikke fået tilladelse til. Efter et
98286305.
møde med Stiftet og en rådgivende konsulent, er vi nu i gang med at vurdere Kasserer/Kontaktperson Ole G. Dahl,
de muligheder vi har, for at kunne anvende de mange penge til glæde for hele Kornelparken 84 – tlf. 98286529;
sognet.
ole_dahl@stofanet.dk
Hvis vi skal se fremad, er det helt klart, at der ikke i de nærmeste år bliver Villy Aagaard Nielsen,
plads til at vi får flere midler til rådighed, og at menighedsrådet skal foretage Ørum Mosevej 19, Hjallerup – tlf. 98286009
en klar prioritering af, hvordan ligningsmidlerne skal anvendes. Der bliver hv.osterholt@bbnpost.dk
ligeledes stillet krav om, at de ydelser kirken tilbyder, med bl.a. pasning af Bygningskyndig Jørn Toldbod,
gravsteder, skal være omkostningsneutrale for kirkekassen. Dette vil betyde, Skovskellet 5, Uggerhalne – tlf. 98286381,
at vi i årene fremover vil se en stigning i prisen for disse ydelser. Især vil det ajtoldbod@stofanet.dk
Sekretær Sognepræsten
blive dyrt for de personer, som ikke er medlem af Folkekirken.
Ole Dahl - Kasserer
Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk

MENIGHEDSRÅDET
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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
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)
19. feb. kl. 10.30 Fastelavn (172) *
26. feb. kl. 9.00 1. s. i Fasten (698)

Plejehjemmet Liselund med hele pensionistbyen udenom indbyder til månedlige gudstjenester efter følgende plan:
Torsdag den 2. februar kl. 14.30 med nadver ved Lisbeth S. Michelsen
Torsdag den 16. februar kl. 14.30 ved Erik Boye med kirkekaffe
Torsdag den 1. marts kl. 14.30 med nadver ved Erik Boye
Torsdag den 15. marts kl. 14.30 ved Carl Hertz-Jensen med kirkekaffe
Torsdag den 19. april kl. 14.30 ved Carl Hertz-Jensen med kirkekaffe
Torsdag den 3. maj kl. 14.30 med nadver ved Carl Hertz-Jensen
VELKOMMEN!

Særlige gudstjenester

MARTS
4. mar. – Ingen gudstjeneste. I stedet bil
til fælles gudstj. i Langholt kl. 9.00 *
11. mar. kl. 19.00 3. s. i Fasten (336)
18. mar. kl. 10.30 Midfaste (662)
ved Lisbeth S. Michelsen
25. mar. kl. 9.00 Marias Bebudelse (73)
i Sognegården

APRIL
1. apr. kl. 14.00 Palmesøndag (176) *
5. apr. kl. 19.00 Skærtorsdag (179)
ved Erik Boye
6. apr. – Ingen gudstj. – Se dog Horsens
Kirke kl. 10.30!
8. apr. 10.30 Påskedag (224)
9. apr. kl. 10.30 2. påskedag (241)
15. apr. – Ingen gudstj. – Se dog
Horsens Kirke kl. 10.30
19. apr. kl. 17.00 Spaghettigudstj. *
22. apr. kl. 10.30 2. s. e. Påske (230)
29. apr. kl. 9.00 3. s. e. Påske (24)

MAJ
4. maj – Ingen gudstj. – Se dog Horsens
Kirke kl. 10.30
6. maj kl. 10.30 4. s. e. Påske (249)
13. maj kl. 19.00 5. s. e. Påske (321)
17. maj kl. 10.00 Kristi Himmelfart (478)
Konfirmation
20. maj – Ingen gudstj.
27. maj kl. 10.30 Pinsedag (291)
* Se nærmere omtale.
Tallene i ( ) foreslår dagens salme.
Hvor intet andet er anført er gudstjenesten
ved pastor Carl Hertz-Jensen

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 Skole 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.

FASTELAVN - Familiegudstjeneste
Søndag den 19. februar kl. 10.30 i Hammer Kirke

Vi pynter kirken med fastelavnsris og vender blikket i retning mod fastetid
og påske, hvor Jesus sætter livet ind mod lidelse, sygdom og ondskab. Velkommen ved døbefont og alterbord!

PALMESØNDAG – Familiegudstjeneste
Søndag den 1. april kl. 14.00 i Hammer Kirke
Denne familiegudstjeneste er afslutningen på forløbet med året
Minikonfirmander, som påskepynter i kirken. Vi holder gudstjenesten som en optakt til hele påskeugen for at ønske alle en glædelig
påske, og for at takke af med årets
herlige Minikonfirmander!

Spaghettigudstjeneste

Torsdag den 19. april kl. 17.00 i Hammer Kirke

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 HertzJensen (ansv.)
Stof til bladet afleveres i sognegården eller
til præsten senest d. 3. april 2012.
Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk

Kort gudstjeneste for de mindste
med sang og bevægelse, billeder og
fortælling. Der er fri spisning for alle
bagefter i sognegården. Det hele tager højst 1½ time. – Brug evt. kirkebilen fra og til sognegården!
Billedet er taget fra den fortælling,
der blev brugt sidst, vi var samlet, i
januar, med den spændende historie
om Jonas, der blev slugt af et stort
havdyr, en hval eller en fisk?

HammerNyt
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Musikalsk Legestue 2012 AKTIVITETER
Hammeraftener *
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.

16/2; 8/3; 25/4

Musikledsagelse af Lene, vores organist.

10/2; 16/3; 27/4 (Husk tilmelding til Anne
Hejlesen onsdag forud på tlf. 98286295)

Konfirmandarbejde kl. 8-9.30
Tirsdage og Torsdage

Musikalsk Legestue kl. 9.00 *
1/3; 29/3; 26/4;

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)*

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 foråret kommer legestuen til at ligge på følgende torsdage.
Torsdag d. 26. januar
Torsdag d. 1. marts (pga. vinterferie i uge 8)
Torsdag d. 29. marts
Torsdag d. 26. april
Torsdag d. 31. maj
Torsdag d. 21. juni
Hvis I vil høre nærmere kan I ringe til mig på tlf. 2241 6919.
Dagplejer Tine Lee kan også kontaktes på tlf. 98 13 10 21.

Med venlig hilsen
Inga Nielsen – Sognemedhjælper

Konfirmation 2013

Der er nu sat dato for konfirmationer i 2013, således:
Torsdag den 9. maj, Kristi Himmelfartsdag i Horsens Kirke &
Søndag den 12. maj, 6. søndag efter Påske i Hammer Kirke.
Notér dagene allerede nu!

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Normalt onsdage kl.19.00: 6/2; 2/3*;
11/4; 2/5; 6/6. 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
480. – 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

GLÆDELIG PÅSKE!
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STATISTIK 2011

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 ”BedsteHjælp”; 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, 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

Hver dag på TV2Nord Plus

Fødte i sognene 07 08 09 10 11
Drenge Hammer 8 4 4 7 6
Piger Hammer
7 11 11 4 5
Drenge Horsens 5 5 13 4 6
Piger Horsens
2 8 4 6 4
Døbte i kirkerne 07 08 09 10 11
Drenge Hammer 21 8 8 13 13
Piger Hammer
15 13 17 15 7
Drenge Horsens
6 4 9 4 4
Piger Horsens
5 7 6 4 2
Konfirmerede 07 08 09 10 11
Drenge Hammer 5 4 7 12 9
Piger Hammer
5 7 4 6 0
Drenge Horsens 6 6 11 9 6
Piger Horsens
11 8 7 18 10
Viede
08
09
10
11
Hammer 16+1 17+6 13+1 11+2
Horsens
3
4
5
2
Døde i sognene 07 08 09 10 11
Mænd Hammer
4 4 4 6 2
Kvinder Hammer 0 4 1 5 1
Mænd Horsens
3 4 8 6 1
Kvinder
2 0 4 3 6
Begravede
07 08 09 10 11
Mænd Hammer
2 3 7 5 6
Kvinder Hammer 4 4 2 4 4
Mænd Horsens
6 9 5 10 1
Kvinder Horsens 6 2 3 5 7
Navngivne
07 08 09 10 11
Drenge Hammer 0 1 0 1 4
Piger Hammer
1 2 1 0 0
Drenge Horsens 0 0 1 0 2
Piger Horsens
0 1 1 0 0
Navnerettelser 07 08 09 10 11
Hammer
28 5 5 14 9
Horsens
19 5 6 13 14
Ind/ud-meldte
07 08 09 10 11
Indmeldte Hammer 0 0 0 0 0
Udmeldte Hammer 0 3 2 3 3
Indmeldte Horsens 0 0 2 0 0
Udmeldte Horsens
0 0 0 1 5
Altergang
07 08 09 10 11
Hammer
792 642 865 607 559
Horsens
623 637 595 514 573
Lejraltergang
0 23 31 42 96
Hjemmealtergang
0
5
0 14 28
Gudstjenester 2011 Deltagere Koncerter
Hammer Kirke 55
3566
4(206)
Hammer Sg
5
137
1 (50)
Horsens Kirke 60
2315
2(175)
Indsamlet *
08
09
10
11
Hammer
16413 11839 16414
9582
Horsens
8707 10493 10928 10116

Ma-Ti kl. 15.30 – On kl. 22 – To kl. 23
– Fr kl. 22.30 – Lø kl. 21 – Sø kl. 8
* Tallene er afrundet til nærmeste hele antal kr.
”Liv i kirken” – ”KIRKERUMMET”
Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk
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KONCERTER
Arrangeret af Koncertudvalget ledet af organist Lene Holt Nielsen

Kirkemusik er mange ting!

SWAHILIMESSEN
Afrikansk kirkemusik i Horsens Kirke
onsdag den 1. februar kl. 19.30

Betty og Peter Arendt tager JENITHA ABELA
KAMELI og Amos med til Horsens Kirke. Jentiha og
Amos vil fortælle om tanzaniansk kirkemusik og kirkeliv med masser af musik - både solo og fælles - Betty og
Peter Arendt har arbejdet med verdenskirkemusik i
mange år og besidder stor viden på dette område.
Kom og oplev koncerten og få flyttet grænserne for
hvilken musik vi kan spille og synge i kirken.
Kirkemusik kommer ikke kun fra Danmark U.S.A. eller
Lübeck !!
Check selv www.bparendt.dk for yderligere information.

Blæsermusik
onsdag den 21. marts kl. 19.30
i Hammer Kirke
Aalborg Jægerklubs Eshorngruppe spiller under
ledelse af Per Iversen,
"Hornmeister" for blæser
gruppen og tidligere trompetist ved Aalborg Symfoniorkester. Musikken er fra
det klassiske jagthornsrepertoire, og blæserne byder velkommen til koncerten med musik udenfor
kirken - vi håber vejret er
godt - ellers kan man jo
sige, at der findes ikke dårligt vejr - kun forkerte klæ'r !!!

Forårskoncert
med Hammerkoret i Hammer Kirke
søndag den 29. april kl. 16.00
under akkompagnement af Tove Kjær Muld, korledelse ved Lene Holt Nielsen og mulig deltagelse af Vodskov Kirkes Børne-Ungdomskor under ledelse af Ulrika Jensen, organist i Vodskov Kirke.
Der vil også blive spillet på cello !
Nærmere omtale følger, når planerne ligger helt fast.
Følg den nordjyske verdenspresse!

Korsbæktrioen
i Hammer Sognegård tirsdag den 28. februar kl. 19.30
Hyggelig palmehavemusik under afslappede
former.
Check nærmere oplysninger:
www.pianomartin.dk

Hammerkoret ved 25 års jubilæet i november sidste år
Til hele denne stribe af koncerter er der fri adgang.
Velkommen til at deltage og beriges!
På koncertudvalgets vegne
Organist Lene Holt Nielsen

Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk

HAMMERAFTENER

FEBRUAR

Torsdag den 2. februar kl. 18.30 LYSFEST fra Grindsted Skole til
Hammer Sognegård. Faklerne
tændes og vi synger med skolekoret. Fakkeltog til
sognegården. Lysgudstjeneste, hvor
alle medvirker.
Legatuddeling fra Christiane & Carl Frederik Sørensens Fond. Servering i forhallen.
Torsdag den 16. februar kl. 19.30
”Med Inga i Uganda”.
På vej til årets Sogneindsamling har vores
lokale indsamlingsleder
deltaget i Folkekirkens
Nødhjælps tur til
Uganda i starten af januar. Vi får serveret de
nye og friske indtryk
fra turen til Uganda
med henblik på kampagnen www.slutsult.nu. Velkommen til at være
med i optakten til den årlige indsamling – også hos
os – i år er det den 4. marts.

MARTS

Torsdag den 8. marts kl.
19.30 Fælles Sogneaften
sammen i Horsens Sognegård med besøg af præst,
forfatter og debattør,
Kathrine Lilleør, som vil
holde os 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 naturligvis 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.

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!

2 vigtige datoer, nemlig den 2. marts og 25. april
Den 2. marts skal der aflægges årsberetning og fremlægges årsregnskab, som begge dele er omtalt på s. 13. Her vil det desuden blive
drøftet, ”hvad vi vil med vores sogn”, skal vi lægges sammen med
Horsens sogn, eller skal vi fortsat være selvstændige, dvs. vi har jo
stadig fælles præst, organist, kirkesanger og sognemedhjælper. Der vil
også blive fortalt om arbejdet i menighedsrådet, herunder også om
økonomi.
Mødet den 2. marts er kl. 17.00 i
Sognegården.
Den 25. april kommer biskoppen på besøg, med et debatoplæg om
hvad vi vil med folkekirken. Og meget vigtigt, hvad vil vi med vores
sogn, samt fremtiden i kirken og sognet
Mødet den 25. april er kl. 19.30 i Sognegården.
Mød op og tag del i debatten om kirke og sogn her på stedet
Læs også hjemmesiden: www.hammer-sogn.dk

