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Det er tid til at sige farvel og tak…
Pr. 1. september stopper Mogens Rafael Jensen som kordegn på
kirkekontoret i Hammel. I 9,5 år har Mogens været kirkekontorets
blæksprutte, der med stor omhu har klaret de mange og alsidige
opgaver. Han har taget sig godt af alle, der enten har ringet eller
kommet forbi kirkekontoret og været en loyal og god kollega med
et glimt i øjet og humor i stemmen.
Pr. 1. september stopper Jannie Nedergaard Fries som sognepræst i Hammel, Voldby og Lading pastorat. Jannie har fra første
dag i pastoratet taget hånd om familier i sorg og glæde, om konfirmander og alt det andet som præstearbejdet også rummer.
Det har været en glæde og givende at arbejde sammen med
Jannie.
Vi ønsker Mogens og Jannie alt det bedste og tak for al jeres
arbejde og engagement i pastoratet!
Det er tid til at sige Goddag og velkommen…
Pr. 10. august begyndte Martin Nyholm Andersen som kordegn og
daglig leder på kirkekontoret i Hammel. Martin kommer fra Nordjylland og er nu flyttet til Hammel. Martin er i løbet af august måned blevet lært godt op af Mogens og vil fremover være den, der
tager telefonen og den, I møder når I kommer på kirkekontoret.
Pr. 1. september begynder Else Kruse Schleef som kirkebogsførende sognepræst i Hammel, Voldby og Lading pastorat. Else og
hendes familie får bopæl i præsteboligen på Anbækvej i Hammel.
Else har tidligere arbejdet i Vest Fjends pastorat og på Skive Sygehus og siden 2008 i Vestervang sogn i Viborg.

Vi glæder os meget til samarbejdet med både Martin og Else
og byder jer begge hjerteligt velkommen!
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Det sker i september-oktober 2020
PRÆSTEINDSÆTTELSE: vores ny sognepræst, Else Kruse Schleef, indsættes i embedet
søndag d. 30. august: i Lading kirke kl. 9.00, i Hammel kirke kl. 10.30 med en reception
i Tinghuset bagefter, i Voldby kirke kl. 14.00 . (OBS: Badgudstjenesten er aflyst)
Hver tirsdag kl. 9.30: Musikalsk legestue for de 1-3 årige. Vi synger, leger og danser i
Hammel kirke. Ingen tilmelding, bare kom!
Hver tirsdag efter skoletid og indtil kl. 15.30): BØRNEKOR i Tinghuset i
Hammel. Skriv til Vibeke eller Malou på 3024 4985 ell. 2946 0059

Hver tirsdag kl. 16.30-18.20: Korsang for voksne i Tinghuset og i kirken.
Alle, som har lyst til at synge, er velkomne. Første gang d. 8. september
Hver fredag kl. 10.00: Babysalmesang. Tilmelding til Vibeke på 3024 4985
Torsdag d. 3.9. kl. 17.00: Lading kirke og sognehus.
Familiegudstjeneste og spisning
Kirkecaféen begynder onsdag d. 9. september med
morgensang i Hammel kirke kl. 9.30, kirkecafé kl. 10.00 v/Majbrit Billesø Rasmussen.
Kirkecafé kl. 10.00 den 16., 23. og 30. september. Vi er stadig i gang med at finde ud af
den optimale måde at holde caféen på, da vi jo skal overholde visse retningslinjer.

VALG til menighedsrådet:
Menighedsrådene i Hammel, Voldby og Lading har brug for NYE STEMMER i rådene, så
har du lyst til at være med i et meningsgivende frivilligt arbejde, så mød op og stil op
til menighedsrådet ved valgforsamlingen. Ved valgforsamlingen har vi også brug for
DIN STEMME – at du tilkendegiver hvem du gerne ser sidder i menighedsrådet.
Mød derfor op – syng med, stil op eller stem og brug din stemme:
Tirsdag d. 15. september i Hammel, Tinghuset kl. 19.00, i Voldby, forsamlingshuset,
kl. 19.00, i Lading, sognehuset kl. 19.00
”40 minutter”: Onsdag d. 16. september samt torsdag d. 24. september
kl. 17.00: 40 minutter med salmesang og oplæsning i Hammel kirke
- med Vibeke, Malou og Anja
Søndag d. 27.9: Høstgudstjenester i Hammel kirke kl. 10.30 v/EKS,
i Voldby kl. 10.30 v/MBR, i Lading kirke kl. 14.00 v/EKS
Onsdag d. 7. oktober: Morgensang i Hammel kirke kl. 9.30, kirkecafé kl. 10.00.
Kirkecafé kl. 10.00 den 21. og 28. oktober

Fredag d. 16.10. kl. 14.00-16.00: Sogneeftermiddag i Lading sognehus:
Eva Marie Ømark og Carl Erik Byskov: ”H.C. Andersen eventyr og sange ”
Lørdag d. 26.10. kl. 10.00 i Hammel kirke: BUSK-gudstjeneste. (=Børn-unge-skolekirke) Familiegudstjeneste. Nærmere oplysninger følger senere.
MR-møder: Lading: 15.9.kl. 18.00-19.00 og 21.10. kl. 19.00 i Lading sognehus, Hammel: 29.9. og 27.10. kl. 18.30 i Tinghuset, Voldby: 23.9. kl. 19.00 i Vesterled

Gudstjenester i september-oktober 2020
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19.00

Hammel-Voldby-Lading
kirkekontor
Kordegn Martin Nyholm
Andersen
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:
Else Kruse Schleef (kbf.)
tlf:. 2323 1876 fra 1.9.
eksc@km.dk
Majbrit Billesø
Rasmussen
tlf. 2943 0331
mabr@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

HUSK! Man bestiller
selv sin gratis kirkebil
ved TAXA,
tlf: 8696 3570

KLUMMEN
v/ sognepræst Else Kruse Schleef
Tæt pa

”Vi holder afstand og passer pa hinanden”
Sadan lyder det til os alle vegne for tiden
hvor end vi færdes mellem andre mennesker. I supermarkedet, pa apoteket, pa
biblioteket, til arrangementer, i busser ja
selv i kirken.
Det afspejles ogsa i dette Kirkenyt. Diskret men tydeligt:
badgudstjenesten i Voldby aflyses, der er kun fa pladser
til de inviterede til konfirmationerne. Sadan er det nødt
til at være lige nu, indtil en vaccine igen kan fa os pa
normal omgangshøjde.
Vi vænner os til ikke at tage noget for givet, vænner os
til afstand. Sa meget at jeg forleden de jeg sa en film. tog
mig selv i at tænker ”de er godt nok mange tæt sammen”. Pludselig forstod jeg, at jeg savner nærheden.
Hvis man har familie og venner som man er tæt med i
det daglige, er det nok ikke sa slemt, som hvis man bor
og lever alene.
Afstanden skærper vores opmærksomhed pa nærheden.
Pa den made gør situationen, at vi kan høre evangelieteksterne, der hører til lige nu, pa en ny made. Pludselig
kommer ordene tæt pa. F.eks. fortællingen om dengang
Jesus havde takket ja til at besøge Farisæeren Simon.
Hos Simon var der kun inviterede gæster af det fine selskab. Pludselig star der en for Jesus ukendt kvinde i
rummet. De er helt tæt pa hinanden. Hun græder, bøjer
sig ned, vasker hans fødder med sine tarer og tørrer
dem med sit lange smukke har. Sa hælder hun kostbar
salve over fødderne, sa der dufter godt i hele rummet.
Simon og de andre gæster fnyser. De holder afstand til
kvinden. Hun er ikke inviteret. De mener at Jesus bør
kunne se, hvad hun er for en. Men han er helt tæt pa og
siger til kvinden, at hendes mange synder er tilgivet, fordi hun har elsket meget. Afstanden er ophævet, Jesus
nedbryder den med sin nærhed. Kvinden græder, dels
fordi hun pludselig ser hvor afhængig, hun har været af
de andres domme. Og sa af glæde over at afstanden er
nedbrudt af livet selv, der vil hende det godt.
Ma vi fortælle hinanden om det nærvær, der vil os det
godt.

