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Det sker i juli-august 2020
Farvel til kordegn Mogens Rafael Jensen, som har siddet på kirkekontoret i
9 1/2 ar og velkommen til en ny kordegn samt ny sognepræst, som skal bo i
præstegarden i Hammel. Vi præsenterer dem begge for jer snarest.

Sommercafé:

onsdage kl. 10.00 - ca. 11.00 i Hammel kirke

Onsdag d. 1. juli kl. 10.00:
Fællessange og orgelmusik for fire hænder med Helle Sandberg Zederkof
(organist v/Bregnet kirke) og Marie-Louise Reitberger.
Onsdag d. 8. juli kl. 10.00:
Sognepræst Majbrit Billesø Rasmussen fortæller,
og vi synger sammen.
Onsdag d. 15. juli kl. 10.00:
Ann Vendeltorp fortæller, og vi synger sammen
- med Stinne Henriksen som forsanger.
Onsdag d. 22. juli kl. 10.00:
Vibeke Busch vælger sange til sommervarmen
- med Stinne Henriksen som forsanger.
Onsdag d. 29. juli kl. 10.00:
Stinne Henriksen synger danske sange - med os og for os.
Onsdag d. 5. august kl. 10.00:
Marie-Louise Reitberger spiller pa orglet,
og vi synger gammelt og nyt fra sangskattekisten.

Onsdag d. 12. august kl. 10.00:
Maja Bjerregaard Jensen fortæller, fremfører digte og sange
og vi synger sammen.
Tirsdag d. 25. august kl. 9.30:
Den musikalske legestue for de 1-3 arige begynder. Vi synger, leger og danser i Hammel kirke. Ingen tilmelding, bare kom!
Fredag d. 28. august kl. 10.00 begynder babysalmesang.
Tilmelding til kirkekontoret hammel.sogn@km.dk - eller ring i abningstiden

Søndag, den 30. august kl. 18.00:
Gudstjeneste ved Voldbybadet - fælles grill bagefter
Kirkecaféen begynder d. 9. september - med morgensang kl. 9.30
i Hammel kirke v/Majbrit Billesø Rasmussen

Gudstjenester i juli-august 2020
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MM: Sognepræst Mette Mommsen
MBR: Sognepræst Majbrit Billesø Rasmussen
JNF: Sognepræst Jannie Nedergaard Fries
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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

KLUMMEN
v/Jannie Nedergård Fries

En del af noget større
Der skulle jo have været EM i Danmark i
ar 2020, men som sa mange andre ting
har det matte udskydes pa grund af corona. I stedet var der lørdag d. 13. juni
”Fællessang i parken” pa den aften, hvor
Danmark skulle have spillet mod Finland.
Da jeg sa programmet glemte jeg nu for et
øjeblik fællessang og fodbold, for jeg kom til at tænke
over DBU`s slogan: En del af noget større.
En del af noget større passer ikke kun pa det fællesskab,
som fodbold kan skabe pa tværs af generationer, og pa
tværs af landegrænser. At være en del af noget større er
maske ogsa noget, vi har faet øjnene op for under Corona
krisen. For vi er en del af noget større, og vores handlinger kan fa betydning for andre end os selv. Vi kan ogsa
pludselig se os selv som værende i samme bad, vi deler pa
mange mader et skæbnefællesskab.
At være en del af noget større kunne ogsa være en pasPræster:
sende overskrift for kirken og det kristne fællesskab.
vakant (kbf.)
For vi er som kristne del af en historie som rækker 2000
Majbrit Billesø
ar tilbage i tiden. Det har lige været Pinse, og vi har fejret
Rasmussen
den kristne kirkes grundlæggelse. Vi har hørt om, hvortlf. 2943 0331
dan disciplene gik ud i verden og forkyndte det kristne
mabr@km.dk
budskab, og døbte dem, som ønskede det. Det kristne
Jannie Nedergaard Fries
budskab bredte sig og fik flere og flere til at blive døbt i
tlf. 4238 3102
arhundrederne efter Jesu død, og omkring ar 800 var
jnf@km.dk
budskabet naet her til norden, og førte i arhundrederne
Menighedsrådsforefter til, at tusindvis af sma og store kirker blev bygget
mænd:
rundt omkring i landet. Mange steder var det lokale menHammel:
nesker, som byggede deres egen kirke ført an af en dygtig
Peder L. Spørring
tlf. 2126 8107 peru@os.dk bygmester, som uddelegerede opgaverne.
Jeg tænker, at de mennesker, som var med til at bygge kirVoldby:
kerne, ma have følt sig som en del af noget større. At kunSten Boye Jensen,
tlf. 2044 8389
ne se noget langsomt tage form og være en del af det og
sten.boye@3f.dk
bagefter være en del af det liv og fællesskab, som udspilleLading: Susanne D. Han- de sig i kirkerne. Der har været mange flere ting, som op
sen, tlf. 2094 9410
igennem den kristne historie har faet mennesker til at føsusanne.d.hansen
le sig som del af et fællesskab.
@gmail.com
At være en del af noget større haber jeg ikke kun er DBU`s
slogan, men en følelse som vi alle kan genkende, og se os
HUSK! Man bestiller
selv i. God sommer.
selv sin gratis kirkebil
Konstitueret sognepræst
ved TAXA,
Jannie N. Fries
tlf: 8696 3570

