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Det sker i maj-juni 2020
Hammel, Voldby og Lading kirker genåbner
Vi kan endelig og igen samles i vores kirker og sognegarde, og det glæder vi os
utrolig meget til.
Genabningen er desværre ikke en fuldstændig abning og en tilbagevenden til
det kirkeliv, som vi kender fra tiden før Corona. I vil derfor opleve nogle foreløbige ændringer og ikke mindst retningslinjer og regler, som vi selvfølgelig følger
– alt sammen for at vi alle kan føle os trygge i at være i kirken igen.
Vi vælger at informere jer om nogle af ændringerne her. De kan ogsa læses ved
kirkerne, og præsten vil ligeledes ved gudstjenesten orientere om ændringer
og retningslinjer.
I kirkerne ma der være 1 person pr. 4m2 og afstandskravet er 2 meter. Det betyder, at vi i Hammel Kirke ma være 49 personer - i Voldby Kirke 34 personer og i
Lading Kirke 45 personer. Dette skal overholdes ved både gudstjenester
og kirkelige handlinger. Personalet forbeholder sig derfor retten til at oplyse
om, nar dette antal er naet og eventuelt henvise kirkegængere til andre gudstjenester. Vi haber pa forstaelse for dette.
Vi bruger salmeark.
Der vil i kirkerne være markeret hvor man ma sidde. Familiemedlemmer og
samboende ma gerne sidde sammen, men ellers skal der holdes afstand.
Vi opfordrer til, at der holdes øje med hjemmesiden og Facebook samt
opslag ved kirkerne om kommende gudstjenester og arrangementer.
Menighedsmøde Hammel kirke d. 9. juni kl. 19.00
Kom til møde i Tinghuset og fa indflydelse pa kirkens liv og vækst.
Der bliver en beretning for aret, samt orientering om kirkens økonomi og
aktiviteter. Det er her der kan stilles spørgsmal, og komme med forslag.
2020 er aret, hvor der skal afholdes valg til menighedsradet. Der er kommet nye
retningslinjer, sa valgbestyrelsen vil pa menighedsmødet orientere om disse.
Vi vil gerne opfordre til at møde op og høre om bade menighedsradets arbejde,
og hvordan valget til det nye menighedsrad skal forega.
Sangarrangementer i kirkerne
Hammel kirke torsdag d. 11.6. kl.17.00
Voldby kirke tirsdag d. 16.6. kl.19.30
Vi holder sommercafe i Hammel kirke i juli maned samt 2 gange i august.
Menighedsrådsmøder
Hammel (Tinghuset) 26.5. og 18.6. kl.18.30.
Lading (sognehuset) d. 28.5. og 19.6. kl.19.00.

Gudstjenester i maj-juni 2020
HAMMEL

VOLDBY

LADING

Tors 21.5.

Kr. Himmelfartsdag

Søn 24.5.

6. s. e. påske

9.00 MBR

Søn 31.5.

Pinsedag

10.30 JNF

9.00 JNF

Søn 7.6.

Trinitatis
søndag

11.00 MBR

9.00 MBR

Søn 14.6.

1. s. e. trinitatis

10.30 MBR

Søn 21.6.

2. s. e. trinitatis

9.00 JNF

Søn 28.6.

3. s. e. trinitatis

Søn 5.7.

4. s. e. trinitatis

11.00 JNF
10.30 MBR

9.00 MBR
11.00 JNF
9.00 MM

10.30 MBR

AV: Sognepræst Ann Vendeltorp, MM: Præst Mette Mommsen
MBR: Sognepræst Majbrit Billesø Rasmussen
JNF: Sognepræst Jannie Nedergaard Fries

Farvel til sognepræst

I Hammel, Voldby og Lading pastorat
skal vi desværre tage afsked med sognepræst Ann Vendeltorp, da hun pr. 1.
juli gar pa pension.
Samtidig med at vi festligholder indvielsen af den nye grevelige gravmindeplads, vil der blive mulighed for
at sige farvel til Ann ved en gudstjeneste engang i juni maned.
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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 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 - indtil 1.7.
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: Susanne D. Hansen, tlf. 2094 9410
susanne.d.hansen
@gmail.com

KLUMMEN
v/Ann Vendeltorp og Peder Spørring
Tak og på gensyn!

I søndags holdt jeg min sidste prædiken - selvfølgelig uden
jer menighed i kirkerummet og det er bare anderledes – ja
mærkeligt. Gudstjenester er jo i sin natur en forkyndelse af
det kristne budskab i et menneskeligt fællesskab. Men i disse coronatider har online gudstjenester været et godt alternativ.
Min afskedsprædiken skulle sa blive uden en synlig menighed, men den var i sin tak til menighederne i pastoratet ikke mindre velment.
Jeg har haft en fantastisk tid som præst - disse 15 ar har
været en dejlig afslutning pa mit lange arbejdsliv. Nu er
pensionisttilværelsen kommet for at blive forhabentlig i
mange ar. Det er sa blevet tiden, hvor jeg kan tage mælkebøtter af min græsplæne i takt med, at de dukker op, dørtrin kan gøres rene med vatpinde og morgenkaffen kan pa
gode dage indtages pa terrassen samtidig med læsning af
avis eller bog.
Nar jeg sammen med takken siger pa gensyn, er det jo, fordi
jeg bliver boende i Hammel og derfor nemt kan komme
rundt i pastoratet til diverse arrangementer i kirker og sognehuse. Da vi ikke kunne gennemføre kirkecafeen her i foraret, vil programmet herfra blive gennemført i efteraret, sa
der vil vi kunne mødes.
Der bliver masser af tid til at mødes og tale om “gamle” dage, inden verden gik af lave. Det vil jeg glæde mig til.
Men her til sidst endnu engang en dybfølt tak for tiden som
præst i jeres/vores menigheder.
Ann Vendeltorp
-------------------------------------------------------------------------------

Tak Ann!

Du vil blive savnet som præst, personaleleder, igangsætter
og inspirator. Tak for dit store engagement.
Vi i menighedsradet har faet god støtte af dig, du har aldrig
været bange for at patage dig en opgave.
Du har pa en positiv made været synlig, været præst for alle, med klar tale og med et smil.
Skønt at vi har din afskedsgudstjeneste pa kirkens hjemmeside fra d. 17. maj.
Det er herligt, som du siger ”herlighed har ingen ende”. Det
HUSK! Man bestiller har virkeligt været herligt, at du har været vores præst. Vi
selv sin gratis kirkebil ønsker dig alt godt i fremtiden og er glade for, at du bliver
bosiddende i Hammel.
ved TAXA,
Hammel menighedsråd, Peder Spørring
tlf: 8696 3570

