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Lørdag den 30. september kl 8.00-16.00 afholdes rollespillet ”Luther på
spil” for alle konfirmander i Favrskov Provsti ved Fussingø Slot.
Frivillige fra sognene deltager som skuespillere, statister og hjælpere.
I ar er det 500 ar siden, at Martin Luther slog de 95 teser op pa kirkedøren
i Wittenberg, sa ikke mindst i ar er
der grund til at til at tænke over, hvad
det vil sige, at vores danske folkekirke
er luthersk-evangelisk. Hvem var
Martin Luther, og hvorfor var hans arbejde sa vigtigt og revolutionerende?
Det er nok et spørgsmal, som de færreste konfirmander kan svare pa.
Derfor bliver de i rollespillet sendt ud pa en dannelsesrejse tilbage til 1500tallet til et Europa midt i en brydningstid.
Konfirmanderne vil gennem spillet møde mange forskellige aktører, som hver
for sig vil bidrage til at give dem et billede af, hvem Luther var - hvad det var
for en verden, han og hans samtidige levede i dengang, og ikke mindst, hvad
hans arbejde og tanker har betydet - ogsa for os i dag.
Sidste nyt om Hammel kirkes ombygning!
Kirkelukningen er udsat. Den endelige finansiering er endnu ikke på plads, der
arbejdes stadig med fondsansøgninger. Projektet med kirkeombygningen er ikke
ændret.
Men på grund af den manglende finansiering, ser menighedsrådet sig nødtvunget
til at udskyde projektet til 2018.
Med venlig hilsen, Hammel Menighedsråd
Kirkecafé i Tinghuset i Hammel hver onsdag fra 10.00-11.30. 1. gang efter sommerferien: 13. september i Hammel, Tinghuset. Morgensang kl. 9.30 og
kirkecafe kl. 10.00, hvor Henny Josefsen fortæller om sit liv i Skjød og omegn.
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Det sker i september-oktober 2017
Kirkebil !
Husk, at du altid kan rekvirere gratis kirkebil pa kirkekontoret .
Til søndagsgudstjenesten skal dette ske om fredagen inden kl 12.00
pa tlf. 8696 9352
Der er stadig brug for frivillige
til Lutherlørdagen ved Fussingø den 30. september.
Vi har brug for flere frivillige til at gøre dagen festlig for konfirmanderne sa meld jer til sognepræst Ann Vendeltorp pa:
tlf. 6093 4642 eller mail: avhe@km.dk
Musikalsk Legestue om tirsdagen kl 9.30 i Tinghuset. For alle børn fra 1-3
ar. Vi synger, danser og laver fagter. Ingen tilmelding, bare kom.
Korsang for alle voksne !
Her i Hammel kirke vil gerne give alle mulighed for at synge sammen med andre. Vi mødes derfor tirsdag den 5. september kl 16.30-18.15 for at synge sammen - og i mindre grupper. Der vil være to korledere tilstede, sa man kan øve sine korstemmer, synge højskolesange, eller hvad man nu har lyst til og mod pa.
Vi mødes i Tinghuset kl 16.30, og alle, som har lyst til at synge, er velkomne!
Se pa hjemmesiden for yderligere informationer.
Aftensmadsgudstjeneste i Lading kirke - ”Marmelademadder i Mamrelund”–
Om dengang Abraham og Sarah fik uventet besøg af Gud”
torsdag den 7. september kl 17.00 (20 kr for mad)
Babysalmesang om fredagen kl 9.30 i Tinghuset.
Vi begynder fredag den 8. september.
Tilmelding til kirkekontoret pa mail: hammel.sogn@km.dk
Morgensang i Tinghuset onsdag 13. september kl 9.30
Foredrag i kirkecafeen med Henny Josefsen kl 10.00.
LUTHERDAG
Lørdag den 16. september kl 10.00-15.30
i Tinghuset i Hammel (læs mere på bagsiden)
Sangaften i Voldby (Vesterled) tirsdag den 10. oktober kl 19.30-21.00, med
organist Niels-Viggo Jensen. Kaffe og kage
Sogneeftermiddag i Lading sognehus, fredag 13. oktober kl. 14.00-16.00
”Inden for murene – og ud igen” – ved Kristina Harregaard Andersen.
Kom med inden for murene sammen med Kristina, der gennem sit arbejde som
musikmedarbejder og frivillig i nogle af landsdelens fængsler har tilbragt tid
med ”dem, vi andre ikke ma lege med!” Kristina har oplevet, hvad sang og musik
kan gøre ved selv de hardeste kriminelle, og hun vil tage os med ind bag murene
med sange, beskrivelser og anekdoter fra de sidste 6 ar, hvor hun har begaet sig i
”det darlige selskab”. (20 kr for kaffe og kage)

Gudstjenester september-oktober 2017
HAMMEL

VOLDBY
18.00 AV
Voldby bad

Søn 27.8.

11. s. e. Trinitatis

10.30 AV

Søn 3.9.

12. s. e. Trinitatis

10.30 JNF

LADING

9.00 JNF
17.00 JNF

Tors 7.9.

Aftensmadsgudstj.

Søn 10.9.

13. s. e. Trinitatis

9.00 KE

Søn 17.9.

14. s. e. Trinitatis

10.30 AV

Søn 24.9.

15. s. e. Trinitatis

høstgudstj.
kaffe

Søn 1.10.

16. s. e. Trinitatis

10.30 MM

Søn 8.10.

17. s. e. Trinitatis

10.30 AV

Søn 15.10.

18. s. e. Trinitatis

Søn 22.10.

19. s. e. Trinitatis

10.30 KE

10.30 KE
9.00 AV
14.00 KE

14.00 JNF

høstgudstj.
kaffe

høstgudstj.
marked

9.00 AV

11.00 JNF

10.30 JNF

9.00 JNF

10.30 KE

10.00 AV

Lør 28.10.

BUSKgudstjeneste

Søn 29.10.

20. s. e. Trinitatis

10.30 KE

Familiegudstj.

17.00 JNF

11.00 JNF

Søn 5.11.

Alle helgen

19.00 AV

17.00 AV

19.00 JNF

AV: Sognepræst Ann Vendeltorp
KE: Konstitueret sognepræst Karsten Erbs
JNF: Sognepræst Jendre Nørby Fyhn
MM: Præst Mette Mommsen
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Hammel-Voldby-Lading
kirkekontor
Kordegn Mogens R. Jensen
Vestergade 5
8450 Hammel,
tlf. 8696 9352,
hammel.sogn@km.dk
Åbningstider:
Hverdage kl 10 -13, onsdage
tillige kl 15 -18.
Kirkegårdskontor:
Kirkegårdsleder Jens-Vilhelm
Mortensen, Vestergade 5
8450 Hammel, 8696 1002
hammel.kirkegaard
@gmail.com
bedst mandag-fredag
kl 11-12
Kirketjener:
Aase Pannerup
tlf. 8696 9355
Præster:
Ann Vendeltorp
tlf. 6093 4642, avhe@km.dk
Karsten Erbs
tlf. 5151 2743
k.erbs@hotmail.dk
Jendre Nørby Fyhn
tlf. 2120 3730, jaf@km.dk
Mette Mommsen
tlf. 8696 8116, memo@km.dk
Menighedsrådsformænd:
Hammel: Peder L. Spørring
tlf. 2126 8107 peru@os.dk
Voldby: Sten Boye Jensen,
tlf. 2044 8389
sten.boye@3f.dk
Lading: Susanne D. Hansen,
tlf. 2094 9410
susanne.d.hansen
@gmail.com

Gå til hjemmesiden hér:
www.hammelvoldbyladingkirker.dk

v/sognepræst Ann Vendeltorp

Lutherlørdag

Den 16. september vil vi endnu
engang markere, at det er 500 år
siden, at teologen Martin Luther satte sine kritikpunkter af den katolske kirke op på kirkedøren
i Wittenberg.
Vi mødes denne dag
i Hammel sognegård
(Tinghuset) kl. 10,
hvor professor ved
Århus universitet,
Peter Lodberg, vil
fortælle os om Luther.
Efterfølgende vil vi
spise sammen i Luthers ånd med lidt
tung mad: flæsk,
pølse, kål m.m. –
samt Lutherøl og bordtaler.
Derefter vil der være underholdning med datidens
musik, samt fællessange og salmer af Luther. Vi
slutter kl 15.30.
Af hensyn til traktementet (pris: 50 kr, alt incl.)skal
tilmelding ske til kirkekontoret på tlf. 8696 9352
mellem 10 og 13 på hverdage eller på mail: hammel.sogn@km.dk senest 11. september kl. 12.00.

PS:Vidste I, at Luthers efternavn oprindeligt var
Luder. På et tidspunkt mellem november 1517
og januar 1519 begynder Luther at underskrive
sig med et nyt græsk navn, Eleutherios, der betyder den frie, den befriede og befrieren. Senere
aflægger han det græske navn, men beholder
”th” i sit navn, som et teologisk ”brand”- eller
varemærke - der skal understrege hans nye tro.
Er du i tvivl om noget vedrørende dåb, navngivning, dødsfald,
vielse eller andet, så henvend dig til kirkekontoret.

