KIRKENYT
NR. 32 JANUAR-FEBRUAR 2020

Pastoratets sognedag 19. januar 2020 kl.13.00

Kirkecafé i Tinghuset i Hammel hver onsdag fra 10.00-11.30.
Vi mødes første gang i det nye ar d. 8.1. kl. 9.30 til morgensang,
herefter holder vi Elvis Presleys 85 ars fødselsdag fra kl. 10.00.
Datoer: 15.1. - 22.1. - 29.1. - 5. 2. (morgensang kl. 9.30)(12.2. vinterferie)- 19.2. - 26.2. - 4.3.(morgensang kl. 9.30)

www.hammel-voldby-ladingkirker.dk - Favrskov Provsti

Det sker: januar-februar 2020
Tirsdag d. 31.12.18: Nytårsgudstjenester
Hammel kirke kl.13.30, Voldby kl.15.00, Lading kl.16.30
I Hammel og Voldby udskænkes der lidt bobler efter gudstjenesten.
Onsdag d. 8.1. kl. 9.30: Morgenandagt i Hammel kirke v/AV, derefter
fejring af Elvis Presleys 85-års fødselsdag i kirkecaféen kl.10.00.
Tirsdag d. 14.1. kl.16.30: Voksenkoret mødes igen i Tinghuset.
Alle herrer og damer, som kan lide at synge, er velkomne.
Torsdag d. 16.1. kl.17.00-18.00: Fyraftenssang i Tinghuset
med formand for menighedsrådet Peder Spørring.
Fredag d. 17.1. kl.10.00 i Tinghuset: Babysalmesang begynder. For
babyer fra 3-10 md. Tilmelding til kirkekontoret. Mail: hammel.sogn@km.dk

*) Søndag d. 19.1. Pastoratets Sognedag: ”Hammel kirke før og især efter
renoveringen”. Sognedagen indledes med gudstjeneste i Hammel kirke
kl. 13.00. Herefter mødes vi i Tinghuset, hvor vi hører og ser om
renoveringen af kirken. Der serveres kaffe og kage.
Tirsdag d. 21.1. kl. 9.30 i Tinghuset. Kirkens musikalske legestue for de
1-3-årige børn begynder igen. Tilmelding er ikke nødvendig.
Søndag d. 2.2. kl.17.00 : Kyndelmissegudstjeneste i Hammel med kor.

Tirsdag d. 4.2. kl.19.00: Højskoleforeningen i samarbejde med Hammel
menighedsråd: ”Et mageløst par” (Jeppe Aakjær/Carl Nielsen). Med Birgitte
Graakjær Hjort. Entré: 80/50kr (medl.) Tinghuset, Vestergade 5, Hammel.
Onsdag d. 5.2. kl.9.30:Morgenandagt i Hammel kirke v/JNF. Café kl 10.00

Torsdag d. 6.2. kl.17.00: Familiegudstjeneste i Lading kirke
med efterfølgende spisning - ved Majbrit Billesø Rasmussen.
Fredag d. 14.2. kl. 14.00 -16.00.Sogneeftermiddag i Lading sognehus: Tom
Hansen om sit liv bag tremmer - og tiden bagefter. Kaffe og kage 20 kr.
Onsdag d. 19.2.: ROD i kirken. Aktiviteter kl.16.00 i Tinghuset og
børnegudstjeneste i Hammel kirke kl.17.00, herefter fællesspisning.
Onsdag d. 4.3. kl.9.30:Morgenandagt i Hammel kirke v/MBR.
Kirkecafé kl. 10.00.

Onsdag d. 4.3. kl.19.30: Højskoleforeningen i samarbejde med Hammel
menighedsråd: ”Genforeningen” v/Karsten Porskrog Andersen.
Foregår i Tinghuset. Entré: 80/50kr (medl.)
Menighedsrådsmøder: Hammel: 21.1.,18.2. kl. 18.30 i Tinghuset
Lading: 21.1., 25.2. kl.19.00 i Sognehuset
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AV: Sognepræst Ann Vendeltorp, MBR: Sognepræst Majbrit Billesø Rasmussen
JNF: Konstitueret sognepræst Jannie Nedergaard Fries

www.hammel-voldby-ladingkirker.dk - Favrskov Provsti

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 JensVilhelm Mortensen,
Vestergade 5
8450 Hammel, 8696 1002
hammel.kirkegaard
@gmail.com
bedst mandag-fredag
kl 11-12
Kirketjenere:
Aase Pannerup
tlf. 8696 9355
Hanne Bertelsen
tlf. 2635 7011
Præster:
Ann Vendeltorp (kbf.)
tlf. 6093 4642,
avhe@km.dk
Majbrit Billesø Rasmussen
tlf. 2943 0331
mabr@km.dk
Jannie Nedergaard Fries
tlf. 4238 3102
jnf@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: Fie Juhl Skov
tlf: 2812 5383
fiseline@gmail.com

Klummen

v/sognepræst Jannie Nedergård Fries

Helligtrekonger
Da jeg var barn, så var jeg altid trist, når julen var overstået. Det var trist, at alle gaverne var åbnet, og julemaden var spist, og
at alt julepyntet skulle ned. Der var dog et
lille lyspunkt, for i min mors familie havde
de tradition for, at man gerne måtte lade julepynten hænge og juletræet stå, indtil Helligtrekongersdag d. 6. januar. Helligtrekongersdag er ikke længere en helligdag i Danmark, og i kirken fejrer vi
den første søndag efter nytår, selvom den måske ikke
falder på den 6. januar.
Helligtrekonger har måske ikke længere deres egen helligdag, men vi synger stadig ”Dejlig er den himmelblå”,
som Grundtvig jo har skrevet ud fra fortællingen om de
vise mænd i Matthæusevangeliet og så lever historien
om dem også i bedste velgående. Kaspar, Melchior og
Balthazar- som de ifølge traditionen hedder, selvom der
ikke står nogle navne på dem i Bibelen- bliver stadig
foreviget. Konfirmandcentret lavede for et par år siden
et billede, hvor de tre vise mænd tilbad det lille Jesus
barn, og ansigterne på kongerne var byttet ud med billeder af popsangerne Rasmus Seebach og Justin Bieber
og fodboldspilleren Lionel Messi. Men selvom historien
om dem stadig lever, så ved vi faktisk ikke så meget om
de Helligetrekongers historie. Vi ved ikke, om de var
konger, det er de gaver, som de har med, som antyder,
at det er tilfældet, for guld, røgelse og myrra var noget,
som hørte konger til og ikke noget, almindelige mennesker havde råd til dengang. Det antydes, at de var stjernetydere eller astrologer, fordi de fulgte en stjerne til Jesusbarnet, og det giver også god mening, selvom der
var en helt anden form for astrologi, man dyrkede dengang end i dag. Det antydes, også at de Helligetrekonger har en veludviklet intuition, for efter at de har opsøgt
Kong Herodes får de en åbenbaring i en drøm og vælger at følge den og ikke gå tilbage til Herodes og fortælle om det nyfødte Jesusbarn, men i stedet rejser de
hjem ad en anden vej. Det kan godt være, at vi måske
ikke ved så meget om de Helligtrekonger, men vi ved
alligevel noget meget vigtigt, nemlig at de sammen med
hyrderne på marken var nogle af de første, som så
Jesus og kom tilbad ham og gav ham gaver. Og det er
for netop i disse fortællinger om hyrderne, som
HUSK! Man bestiller vigtigt,
var helt almindelige mennesker, ja måske endda levede
selv sin gratis kirkebil til lidt på kanten af samfundet og de rige konger fra østergudstjenesten ved TAXA, land, som ikke var jøder, der understreges det, at Jesus
tlf: 8696 3570
var sendt til alle mennesker.
Glædelig Helligtrekongers tid.

