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Sorte udsigter!
Set fra præstegården ser det skidt ud lige pt. 
Eller som den gamle murer Vagn ville sige: ”Det 
er sorte udsigter!” 

I skrivende stund ligner Præstegården mildest 
talt noget, der er løgn. Sølle, er måske ordet, så-
dan som den gamle bygning fra 1799 står med 
afrenset træværk de steder, der overhovedet er 
træværk tilbage. 

Men hvad værre er, så må vi sige farvel til vores 
organist Kristine Lund-Olsen. Nu var vores kirke-
sanger og korleder Cecilie Marie Høyer-Nielsen 
ellers lige kommet tilbage fra barsel, og den duo 
havde jeg sådan glædet mig til atter at arbejde 
sammen med. Når Kristine og Cecilie sang på-
skesalmen Dig være ære, sammen, bare de to, 
tostemmigt, så blev det påske, så blev det forår, 
så blev alt lyst og godt.

Det skal jo nok blive påske alligevel – også selv 
om det ikke er Kristine, der sidder ved orglet 
og med stor omhyggelighed og dejlige toner 
leder både præst og menighed sikkert igennem 
gudstjenesten. Påske bliver det, men du vil blive 
savnet, Kristine!  

Og ikke nok med det, så er provst Anders Bonde 
nu gået på pension. En provst, der har haft – og 
stadig har! – stor betydning i hele provstiet og 
måske særligt her på disse kanter, i Lyngå, Skjød 
og Lerbjerg sogne.  

Så med en præstegård i forfald og farvel til en 
skøn organist og en fantastisk provst, er det lige 
før, man kunne samle på sorte udsigter.

Men ser I, det murer Vagn egentlig mente med 
de sorte udsigter, var ikke, at der er alskens 

ulykke, trængsel og modgang i sigte, tværtimod! 
Når Vagn, for Gud ved hvilken gang, havde repa-
reret på det gamle bindingsværk i Præstegården 
og endelig havde fået malet det sorte op igen, 
så var der sorte udsigter – pæne udsigter – for 
nu stod Præstegården atter præsentabel med 
sit sorte og hvide bindingsværk. 

Og det er jo lige før, der er en hel påskeprædiken 
gemt i den gamle murers ord. For om noget var 
der også sorte udsigter langfredag, da Jesus 
hang på korset. Men påskemorgen blev det hele 
vendt. Den sorte grav var tom og gav pludselig 
den bedste udsigt, ja en evighedsudsigt.

Se, nu ville min mand, Lars, helt sikkert kom-
mentere: ”Nu bliver det vist lige lidt for helligt…”, 
så for at få det hele lidt ned på jorden igen, vil 
jeg slutte med første vers af Iben Krogsdals 
påskesalme 
Opstandelsen 
er lige her. 
Det lyder: 
Opstandelsen 
er lige her
Du står
ved siden af 
det menneske, 
der planter
et frø på vin-
tergraven uden 
vanter

Med håb om 
udsigt til liv og 
lys, forår og 
fuglesang: 

Glædelig 
Påske!

SET FRA PRÆSTEGÅRDEN
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Farvel til Kristine
Det var med stor beklagelse, at jeg erfarede at 
Kristine Lund-Olsen vil stoppe sit arbejde hos os. 
Hun har i mange år velsignet os med sine blå øjne 
og sit behagelige væsen som organist, sanger, 
korleder, trompetist, klaverakkompagnetør, medar-
bejderrepræsentant og hvad ved jeg.

Det er gode oplevelser vi har haft med Kristine, 
heraf de musikalske: Når hun sang duet med Ceci-
lie; når hun blæste os et stykke på trompeten eller 
hendes orgelspil, som bare blev bedre og bedre.

Jeg er tryg ved Kristines beslutning, for hun har al-
tid valgt rigtigt: Hun valgte os; hun sendte sin mand 
Søren som korledervikar; hun og familien passede 
vores får, da vi var på ferie; og efter en fortid med 
andre humanistiske fag, har hun nu valgt bl.a. at 
hellige sig sit præstestudium.

Vi takker for det gode samarbejde og ønsker alt 
godt fremover.

Af Jeppe Skov-Petersen, næstformand

OBS Kristine har sidste gudstjeneste her hos os 
søndag d. 13. marts kl. 11.00 i Lyngå Kirke. Efter 
gudstjenesten byder menighedsrådet på en bid 
brød i konfirmandstuen, så vi kan få sagt ordent-
lig tak til Kristine. Alle er velkomne!

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
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Istandsættelse af bindingsværk på Lyngå 
Præstegård
Nu er tiden kommet, hvor en restaurering af bind-
ingsværket er nødvendig. Det er især de nedre dele 
af bindingsværket, der er sølle. De vil blive udskiftet 
med nyt dansk egetømmer. Det gamle tømmer, som 
stadig er sundt, vil blive genanvendt til reparation, 
hvor der er brug for mindre stykker. Ligeledes vil 
teglstenene, der er anvendt i tavlene, blive genan-
vendt.
Vi har for nuværende en ansøgning til behandling i 
Slots- og Kulturstyrelsen, hvor de skal give grønt lys 
for projektet, da bygningen er fredet. Bygningen er 
opført i 1799 og fredet i 1980. Det er en ordentlig 
omgang, den skal have, men så kan bindingsværket 
vel holde et par hundrede år igen.
Hvis alt går vel, er bindingsværk og tavl fikset, når vi 
mødes i haven til Grundlovsdag.
Af Bjørn Anthonsen, formand

Lyngå, Skjød og Lerbjerg menighedsråd afholder offentligt menighedsmøde 
onsdag d. 8. juni kl. 20.00 i konfirmandstuen
Der vil på mødet være mulighed for at høre lidt om de idéer og tanker, præst og råd har omkring vore 
kirker og kirkeliv. Mød op, og lad os høre, hvad du tænker om kirken – om der er noget, du synes, vi 
skal prioritere anderledes inden for de rammer, vi nu engang har. På mødet vil der også være mulig-
hed for at spørge ind til regnskab og budget.  
Det er derfor vigtigt, du møder op og giver din mening til kende – det er jo din kirke, det drejer sig om. 
Du kommer måske med inspiration, der kan være til stor gavn for kirkelivet i vore sogne.
Der serveres kaffe og kage.
Ser frem til et godt og konstruktivt møde.
Af Bjørn Anthonsen, formand

Kirkebil
Vi er ikke gået over til mobil kirkelige handlinger, men kirkebilen er et gratis tilbud til ALLE, der ønsker 
at deltage i gudstjenester og andre arrangementer, der afholdes i kirkeregi i de tre sogne.
Det er gratis at benytte kirkebilen – du skal blot oplyse, at der er tale om kirkebil ved bestillingen. 
Det anbefales at bestille dagen før eller tidligere, da der ikke kan garanteres en ledig vogn, hvis der 
bestilles på dagen.
Der bør beregnes tid til, at der opsamles flere på vejen, da der kan være flere, der ønsker at gøre brug 
af tilbuddet.
Ved behov for kirkebil: Ring og bestil hos Karins Taxi på telefonnummer 8698 3570 eller ved Dantaxi 
på 8691 1414.
Af Laila Kildehøj, medlem af menighedsrådet
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KIRKEMUSIKERNE
NYT FRA

Status fra korlederen
De seneste to år har været hårde for Lyngå Folkekor. Februar 2020 blev der arbejdet hårdt på et flot 
og stort koncertprogram, men som alle jo husker, blev alt lukket godt og grundigt ned måneden efter. 
Sangen blev holdt i live foran tv-skærmen derhjemme under den 1. lockdown og mange fandt ud af, 
hvor vigtig sang og det at synge sammen var. 

Sæsonen for Lyngå Folkekor blev sluttet af i juni 2020 på sportspladsen i Skjød, hvor vi med afstand, 
håndsprit og bare ben i sommervarmen, sang sammen under åben himmel. Ved samme lejlighed 
bekendtgjorde jeg også, at jeg nogle måneder senere skulle på barsel. Timingen var ikke vanvittig 
god, da coronaen i forvejen gjorde det vanskeligt for korøvningen. Min barselsvikar gjorde et ihærdigt 
forsøg på at holde sammen på tropperne, men med utallige nedlukninger, forsamlingsloft og mund-
bind var det svært for alle. 

Januar 2022 vendte jeg tilbage til mit skønne Folkekor. Da jeg forlod koret, var vi flotte 45 sangere i 
koret klemt inde i Lyngå konfirmandstue. Nu stod der 23 sangere. Egentlig imponerende, når mange 
stadig ønskede orlov pga. frygt for smittespredning. 

Den 30. januar skulle vi synge til Lysmesse i Lerbjerg Kirke, og efter to korprøver og en del afbud stod 
der 14 seje sangere i skæret fra de mange lys i kirken. Lyngå Folkekor er ikke sådan at slå ud! Med 
næsten fyldt kirke og en gnist i øjnene fra de 14 sangere, der tydeligvis nød at sprede sangen ud i 
rummet, var det svært for korlederen ikke at blive lidt rørt. Og også håbefuld for fremtiden. Med så 
mange dejlige mennesker i mit kor, der brænder for at synge sammen, går vi en god tid i møde. Vi 
glæder os til at se jer senere på året, hvor vi vil have spændende musik på programmet. 

Måske bliver vi ikke 45 sangere igen lige med det samme, men med den lyst og begejstring der er for 
at synge sammen, tror jeg, der hurtigt bliver trangt i konfirmandstuen tirsdag aften igen.
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Til Kristine
Da jeg blev ansat som kirkesanger tilbage i 2014, var 
Kristine på barsel. Jeg havde ikke den store erfaring 
med at arbejde inden for kirken, så da Kristine vendte 
tilbage og mødte mig med stor åbenhed, venskab og 
sin sønderjyske humor, mærkede jeg med det samme 
en stor tryghed på min arbejdsplads. Der var plads og 
rummelighed til at udvikle og udfordre sig selv. 
Over de sidste otte år er vores kollegiale og venska-
belige samarbejde kun blevet bedre og mere nært. En 
organist, der også har en skøn alt-stemme har været en 
gave, og de koncerter og projekter, vi har haft sammen 
gennem årene, har altid været en fornøjelse og gennem-
gribende hyggeligt. 

Kære Kristine,
Tak for mange sjove stunder, lange telefonsamtaler og musikalske oplevelser sammen med dig. Du 
bliver savnet, men jeg er taknemmelig for at tage vores venskab med videre. 

Kærlig hilsen 
Cecilie

SOMMERKONCERT
Tirsdag d. 14. juni kl. 19.30 i Lyngå Kirke

I mange år har vi fejret forårets komme med en forårskoncert i april eller maj. Det er jo desværre ikke 
blevet til noget de sidste to år, så i år har vi lyst til at gøre noget andet og specielt. 
Vi vil erfor indbyde jer alle til sommerkoncert i Lyngå Kirke. 

Her vil Lyngå Folkekor synge de dejligste danske sommersange, skønne rytmiske ting og som noget 
nyt i år, vil koret synge en Opera-medley! 

Vi ser frem til, at vi går lysere tider i møde og glæder os til endelig at synge mere sammen.
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FAVRSKOV SKAL HAVE NY PROVST
Provst Anders Bonde stoppede med udgangen af januar, og 
ansættelsesproceduren er i gang. 
Embedet passes i vakanceperioden af provst Birgith 
Nørlund Jensen (billedet), Randers Søndre provsti. Birgith 
Nørlund Jensen er et kendt ansigt i Favrskov fra sin tid som 
sognepræst i Hadsten, og provstiudvalget glæder sig til 
samarbejdet.

Den nye provst i Favrskov bliver, som hidtil, tilknyttet Had-
sten Storpastorat. Efter kirkeministeriets bestemmelse er 
der knyttet boligpligt til stillingen, og en ny provstebolig er 
under opførelse på en grund ved Over Hadsten kirke tilhø-
rende Hadsten menighedsråd.

Provsteboligen opføres i klassisk stil med optimal isolering, 
jordvarme, genvex og dermed lavt fremtidig energiforbrug. 
 
Provsteboligen ventes færdig efter sommerferien, hvor 
også den nye provst ventes at være på plads.
provstiudvalget, præsterne i provstiet samt menigheds-
rådene i Hadsten Storpastorat deltager i udarbejdelsen af 
stillingsbeskrivelsen. 

Formanden for provstiudvalget, Frank Iversen, der også er formand i Vissing Menighedsråd udtaler: 
“Jeg håber, at stillingen som provst i Favrskov vil være enorm attraktiv; idet vi er kendt som et meget 
aktivt og nytænkende provsti. Ikke mindst initiativer som præstekadetakademiet og klimarappor-
ten har fået stor opmærksomhed ikke kun i kirkelige kredse, men også blandt samarbejdspartnere 
i øvrigt” og fortsætter: “Når der så samtidigt med er en sund økonomi, vil den nye provst få et stort 
handle- og råderum.”
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KLAP HESTEN!
- OG NYD UDSIGTEN

Mange af os har nok i corona-årene siddet med brochurer fra rejsebureauer og drømt om dengang, 
man uden videre kunne smutte en uges tid ned i varmen. Holde fri, slappe af. Forleden så jeg et 
billede fra en swimmingpool. Midt i bassinet flød en oppustelig flydestol med holder til en bærbar 
computer. I stolen sad en mand med to vandtætte mobiler. 

Slappe af? Holde fri? Er vi ved at glemme, hvordan man gør det? Går det hele måske lidt for hurtigt? 
Hvis man ser lidt historisk på det, så gik der 35 år fra man opfandt telefonen, til den blev helt almin-
delig (d.v.s. at halvdelen af os havde apparatet). Da de fandt på fjernsynet gik der 25 år før det blev al-
mindeligt. Så kom computeren, der gik 16 år. Internettet var hurtigere, der gik kun 7 år. Da man hittede 
på dvd’erne gik der kun tre år. Læseren af denne klumme kan selv fortsætte: Facebook, Netflix, HBO 
o.s.v. 

Af Nis Boesdal
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Og det vil fortsætte med at gå hurtigt, hurtigere og hurtigere, inden længe vil køleskabet selv købe 
ind, kontakte Rema og sørge for at der er mælk og Lurpak til i morgen. Bilen vil selv bestille tid på 
værkstedet. Raske mennesker vil spise piller, der forbedrer humøret og hukommelsen, og små na-
no-maskiner vil rulle med blodet rundt i kroppen, fjerne fedt og reparere forkalkninger. 
Så bliver der virkelig god tid til at holde ”ferie” med en bærbar computer i en swimmingpool på Mallor-
ca. 

Og tid til at vælge. Bare der ikke var så meget at vælge 
imellem. Ifølge psykologerne er det de mange valg, 
der stresser os mest. Og de er alle steder, valgene. I et 
almindeligt supermarked i dag er der 50 slags brød, over 
hundrede forskellige oste og flere hundrede slags vin. I 
min ungdom var en øl Tuborg ellers Carlsberg, i dag har 
selv de mindste supermarkeder produkter fra et utal 
en mikrobryggerier på hylderne. En af verdens mest 
udbredte sandwich-restauranter (Subway, der er godt 
20.000) giver dig valget mellem skinke, kalkun, kødbol-
ler, roastbeef, steak, kylling, krabbe, tun, bacon, salami, 
pepperoni o.s.v. Dressingen kan være hvidløg, mayo, sød 
sennep, stærk sennep, honning, eddike, barbeque, cea-
sar, peberrod, ingefær – og salaten tilbyder grøn, rucola, 
tomat, løg, agurk, pickles, grøn peber, chili, oliven og 
godt femten andre. Intet er givet, der skal også vælges 
brød, ost , salt, peber o.s.v. Man kan jo godt for sjov skyld 
gå ind i en Subway og gange alle tallene sammen. Sidst 

jeg gjorde det, fordi jeg havde lyst til en sandwich, nåede jeg frem til, at skolepigen bag disken på ret 
kort tid kunne lave 40.566 forskellige slags sandwich. 

Vi vader rundt i valg, frie sygehusvalg, frie skolevalg, lægevalg, tv-kanaler, banker, rejser. Da jeg var 
barn, var der to muligheder om sommeren: Camping – eller over til mormor og morfar. I dag kan de 
fleste (afhængig af corona) komme om på den anden side af jorden for en ugeløn. 

Men holder vi fri og slapper af, når vi kommer derover? Næppe. Det er skønt med fritid, men mister vi 
gradvist evnen til at nyde den? Se på en almindelig dansk børnefamilie i dag, når der er købt ind, hen-
tet unger, vasket tøj, lavet mad, gjort rent og slået græs – så styrter de voksne videre til forældremø-
der eller dyrker sport, går til møder i foreninger, laver regnskaber, bygger udekøkkener, planlægger 
fester og inviterer dem fra vejen ind til spisning. 

Vi har kun få minutter om dagen til ikke at lave noget. Lad os passe godt på dem.
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SPILLEMÆND I LYNGÅ
Af Herluf Nydam Jensen

MINDER

Forsamlingshuset i Lyngå har lige fra starten i 1896 
dannet rammen om alle mulige fester, møder, gymnastik 
og mange andre ting.

Noget, jeg husker allerbedst, var, da jeg i halvtredserne 
begyndte at gå på danseskole med efterfølgende bal for 
store børn og unge mennesker (efter konfirmationen).

Der var altid bal til fastelavn, hvor soldaterne inviterede 
piger med, og prinsessen blev udpeget. I august var der 
høstfest for unge, og der var som regel koldt og klart 
vejr, når vi gik hjem klokken tolv, og en fantastisk flot 
stjernehimmel. Der var intet kunstigt lys, der generede 
stjernehimlen.

Musikken blev som altid leveret af de lokale spillemænd, 
bestående af Anders Kjærsgaard på violin og Sven Kris-
tensen på harmonika.

Anders er født i Vissing i 1914 og begyndte allerede at spille violin som 5-årig, og som 9-årig tog han 
violinen med i skole og spillede i frikvartererne for de andre elever. Det passede ikke læreren, som 
stoppde spillet. Læreren var formand for den lokale afholdsforening.

Efter sin konfirmation kom han ud at tjene på forskellige gårde på Hadstenegnen.

Herefter blev Anders soldat i Fredericia, omkring 1934. Her mødte han Sven Kristensen med har-
monikaen, og man kan godt forestille sig, at de to unge soldater kunne sætte gang i humøret, når de 
optrådte for de andre soldater i kompagniet.
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Anders kom efter soldatertiden til at arbejde på Tangdalgården i Lyngå, og Sven startede som vogn-
mand også i Lyngå. Sven kørte meget for savværket ved Voer Mølle, der hørte til Bidstrup Gods. Sven 
blev derfor kaldt ”Sven Bidstrup”.

På Tangdalgården var der en husbestyrerinde, der hed Hertha Eldrup. Hun var dygtig og flittig. Anders 
kunne godt se, at det lige var en hustru for ham. Hertha var nu ikke sådan at overtale og flyttede et 
stykke vej væk, men Anders tog cyklen og kom på besøg. Det endte med bryllup 25/12 1946, og 
efterhånden kom der tre børn til.

De flyttede ind i en lille bitte lejlighed i Lyngå Central, ved Anker og Elna, der var bestyrere af telefon-
centralen.

I 1962 bygger de et hus på Toften i Lyngå med statstilskud. Anders går til daglig ud som daglejer 
rundt på gårdene og påtager sig alt forefaldende arbejde, som det hed sig dengang. Jeg kan huske 
engang på Nydamsgård i høst, at han sagde, at han helst ikke ville sætte kornneg sammen, for 
dengang var der masser af store tidsler i negene. Hvis han fik for mange tidsler i fingrene, kunne det 
knibe med at spille ordentligt på violinen.
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Anders og Sven dannede en trio af de to og Musse fra Hadsten, der var gift med Pølse-Max. De havde 
Rio Bar i Østergade sammen, og dér serverede de kaffe og kage.

Det var ikke den store indtægt fra Rio Bar, men da de fik fjernsyn, som et af de første i Hadsten, kom der 
gang i kaffesalget og sodavanderne.
Anders spillede efter noder, det havde han lært af af en mand i Lerbjerg, der blev kaldt ”Jens Musiker”.

Engang han skulle spille i Silkeborg, og byorkesteret skulle spille i baggrunden. Inden de startede, sagde 
Kjærsgaard til dem: ”Hvis jeg kommer til at springe over en takt, så slår jeg en skid i stedet for.”
På en tur til Tyskland for at spille skulle alle have en Bier, og Kjærsgård skulle have en stor en, som han 
kaldte en Brrrombas.

Anders spillede rigtig mange aftener rundt om i de forskellige sogne. Han kom også til Hammel, og 
fælles for ham og Sven var, at de kunne rigtig godt lide øl, og de fik ofte lige rigelig at drikke. Så en aften, 
hvor Anders cykler fra Hammel mod Lyngå, kræver naturen sin ret, og han må af cyklen og forrette sin 
nødtørft. Cyklen render så rundt om ham, og han hopper på cyklen, men kører den forkerte vej, og først 
da han kan se statuen af greven ved Frijsenborg (Christian Emil Kragh Juel Vind Friis, red.) finder han ud 
af, at den er gal. Men han letter høfligt på hatten for greven og tager turen tilbage til Lyngå.

Da de mange kroballer og private fester ebber ud, tager folkedanserne over. Det er lige noget for de to 
spillemænd, og der er en stor fordel ved de aftener, da de slutter tidligt og ikke med så mange øl. Det er 
meget nemmere at komme på arbejde dagen efter.

Sven Kristensen ernærer sig som vognmand, og det går godt, men sikkerhedsmæssigt var det ikke som 
i dag, så ude på havnen i Aarhus har Sven fået læsset godt til med jerndragere og kører afsted, men må 
bremse hårdt op for en anden bil. Læsset skrider på ladet og smadrer førerhuset med Sven, som om-
kommer, dybt tragisk og frygteligt for familien.

Anders Kjærsgaard bliver heller ikke ret gammel. Han dør i 1967, 52 år gammel.

Og violinen blev tavs: ”Æret være de to musikanters minde”.
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NÅR STRIKKETØJ FORKYNDER
Af Rikke Antvorskov, daglig leder

Det hele begyndte i 2016, hvor sogne- og hospicepræst Ann Maj 
Lorenzen fik ideen til at strikke dåbsklude. Hun havde længe ærgret sig 
over de servietter, man normalt bruger til at tørre dåbsbarnets hoved 
ved dåb i kirken. Samtidig havde hun lagt mærke til, at det er populært 
at strikke sine egne karklude.
En klud er et overskueligt projekt. Derfor er det også oplagt for ivrige 
strikkere at strikke dåbsklude, som dåbsbørnene kan få med hjem til 
minde om dagen.
Ideen blev hurtigt til 12 strikkeopskrifter på klude med kristne sym-
boler. Nu har den gode ide bredt sig til over 400 kirker i Danmark, hvor 
frivillige strikker dåbsklude hjemme eller i strikkecaféer. 
I Hadsten Storpastorat har vi været med siden 2017.

Når kirkerne har taget idéen med den håndstrikkede dåbsklud til sig, 
handler det ikke kun om, at det vedrører dåben. Det handler også om, at idéen giver mulighed for at 
skabe et rum for diakoni.
Ordet Diakoni, der også betyder ”tjeneste”, kan defineres som ”en gerning, der gøres til bedste for et 
andet menneske”. Den diakonale betegnelse rummer alle aspekter af medmenneskeligt omsorgsar-
bejde og dermed også menighedens indbyrdes omsorg for hinanden.
Og både for dåbskludestrikkerne og for dåbsfamilierne bringer strikketøjet glæde. 
Det er altid dejligt at strikke noget, som modtageren bliver glad for. Og dåbskludestrikkerne leverer 
de flotteste færdigstrikkede dåbsklude.
Hos dåbsfamilierne mærker vi også en stor glæde, når de får en fin, håndstrikket dåbsklud med hjem 
på dåbsdagen. En gave fra menigheden, der byder velkommen i det kristne fællesskab. Et minde om 
selve dåbsdagen og til påmindelse om det løfte, der er givet i dåben.

Tusind tak for hjælpen
Dåbskluden består af tre vigtige bestanddele: Bomuldsgarn, arbejdstid og 

fællesskab. 
Bomuldsgarnet udgør måske kun 10 % af kluden. De vigtigste dele af 
kluden er det fællesskab, dåbskluden er et symbol på samt alle de timer, 
flid og omhyggelighed, de frivillige strikkere lægger i kluden.

Det er en stor glæde for præster, menighedsråd og personale, at vi må 
have lov til at forære de smukke dåbsklude til dåbsfamilierne. 

Derfor vil vi også gerne sige tak til alle jer dåbskludestrikkere med en lille, sym-
bolsk gave. Vi har fået produceret et særligt målebånd til hver af jer. Målebåndet er hjerteformet og 
har dagmarkorset præget på forsiden. Så kom forbi Hadsten Sognegård eller præstegården, og få din 
gave. Vi glæder os til at sige tak!
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Hvordan kommer jeg i gang?
Dåbsklude strikkes i hvid, merceriseret bomuld. Kludene er ensfarvede med et kristent motiv, f.eks. et 
kors, Lutherrosen eller en døbefont. Mønsteret træder frem, fordi kludene strikkes i ret og vrang. 
Menighedsrådene leverer selvfølgelig garn og opskrift, så hvis du har fået lyst til at strikke med, så er 
det nemt at komme i gang. Henvend dig på Hadsten Kirkekontor eller til præsten. Så får du garn og 
opskrifter udleveret. Du har selv strikkepinde nr. 3, og så er du klar til at gå i gang.
Hvis du vil strikke din egen dåbsklud til oldebarnets dåb, kan du også finde en gratis opskrift her: 
http://daabskluden.dk/wp-content/uploads/2018/03/folkekirke.pdf

Dåbsforælder 
Line, mor til Asta og Aksel
Om dåben 
Det var en rigtig god oplevelse og en flot gudstjeneste, da Asta blev døbt. Der var også violin med 
ved gudstjenesten og det gik lige i mit hjerte.
Hvor hørte I om dåbskludene første gang? 
Det gjorde vi til samtalen med præsten inden dåben.
Hvem tørrede barnets hoved? 
Det gjorde storebror Aksel på næsten 3 år. Han klarede det rigtig fint.
Hvad vil I bruge dåbskluden til her efter dåben? 
Lige nu skal den gemmes som et minde. Måske kan den være med i leg med dukkerne senere.
Hvad betyder det at få en gave fra nogen, man ikke kender? 
Det er da bare hyggeligt, at nogen vil strikke sådan en til os.

Frivillig strikker 
Tove Kristensen, aktiv i Ældre Sagen og koordinator for Det kreative Værksted.
Hvorfor vil du bruge din tid på at strikke dåbsklude til fremmede? 
Det er en god ide og et rigtig godt initiativ. Tanken om at strikke noget, der giver glæde til det par, der 
har det lille barn, er det, der giver mig lyst til at strikke dåbsklude. 
Jeg ved at nogle familier får broderet dåbsbarnets navn på kluden efter dåben, så det er jo et varigt 
minde. 

Hvilket motiv kan du bedst lide at strikke? 
Jeg kan selv bedst lide at strikke dåbsklude med kors på. 
I Det kreative Værksted har vi en del damer, der strikker dåbsklude. Og der er meget forskel på, hvad 
vi hver især vælger at strikke. Skal det være svært, eller skal det være nemt at strikke. 
For mig er korset det symbol, der mest betyder kirke, og derfor er det mønstre med det motiv, jeg 
vælger. 
Det kan både være en dåbsklud med et stort kors, eller den med 4 felter, hvor der er et kors i det ene 
felt.
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DET’ FOR BØRN

KIRKE I BØRNEHØJDE med dåbsjubilæum
Til Kirke i Børnehøjde tæller vi bedeslag, synger en salme med fagter til og så skal vi se, hvad præ-
stekufferten gemmer på af finurlige ting til dagens bibelhistorie. Efter den lille gudstjeneste breder vi 
skovturstæpperne ud inde i kirken og serverer pølsehorn, pizzasnegle og grøntsager, så den værste 
sult er stillet inden sengetid.

Her i foråret indbydes 3-, 4-, 5-, og 6-års jubilarer ( ja vi er lidt bagud pga. corona!) til DÅBSJUBILÆUM 
i den kirke, hvor de i sin tid blev døbt. Disse tre Kirke i Børnehøjde er dog ikke kun for de indbudte, så 
sæt endelig kryds:

Søndag d. 27. feb. kl. 14.00 i Lerbjerg Kirke 
Torsdag d. 3. marts kl. 17.00 i Lyngå Kirke 
Torsdag d. 31. marts kl. 17.00 i Skjød Kirke

BABYSALMESANG 

Babysalmesang i Sct. Pauls Kirke er nu i fuld gang igen efter Corona-nedlukningerne. Vi mødes freda-
ge fra kl. 10.00 med sang og musik for babyer og mødre/fædre i hyggelige og trygge rammer, og efter 
en god halv time er der tid til kaffe/te og snak. 

Til efteråret afvikles der to hold à 7 uger, og det første hold begynder den 26. august, det andet hold 
den 28. oktober. Hold øje med hjemmesiden og Facebook for præcise opstartsdatoer. Tilmelding er 
nødvendig og sker fra hjemmesiden: www.hadstenstorpastorat.dk/tilmelding/babysalmesang
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KONFIRMANDERNE

KONFIRMATIONER 2022

SKJØD KIRKE, lørdag d. 30. april kl. 9.30
Sofie Ingrid Kjærholm
Esper Egelund Olsen

LYNGÅ KIRKE, lørdag d. 30. april kl. 11.00
Nana Langkjær Juul
Casper Langkjær Juul
Noah Kvistgaard Krarup
Niels Anton Bundgaard Rasmussen
Sara Hougaard Strehle Tang
Mathilde Busk Østergaard

LERBJERG KIRKE, lørdag d. 30. april kl. 12.30
Isabelle Skotte Andersen

LERBJERG KIRKE, lørdag d. 7. maj kl. 11.00
Sigrid Fjendbo Andersen
Elize Maj Nyborg Chielens

DE KÆRE KONFIRMANDER
Hver gang til konfirmandundervisningen slutter vi 
med en lille andagt i Lyngå Kirke. Her øver vi trosbek-
endelsen, der læses en bibelhistorie eller en novelle, 
som har noget med dagens tema at gøre, og så 
runder vi af med at tænde lys og bede Fadervor. 
Når bladet her udkommer, har vi kun et par alminde-
lige undervisningsgange tilbage - som en af konfir-
mandforældre sagde til mig i slutningen af januar: 
”Nu kan det hurtigt blive forår!” Og ja, det varer ikke 
længe, før disse 11 skønne unge mennesker står i 
våbenhusene i deres stiveste puds og med sommer-
fugle i maven. Hejs flaget og ønsk dem tillykke, når vi 
kommer dertil!
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SOGNEINDSAMLING

Vær med, når Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling løber af stablen søndag den 13. marts 
2022. Sammen gør vi en forskel for mennesker i yderste nød. 

Klimaforandringerne og coronapandemien har endnu en gang vist, at mennesker i verdens fattig-
ste lande bliver hårdest ramt under kriser som disse. Her findes der ikke på samme måde værn, der 
beskytter, eller systemer, der griber. 

Vi må som næstekærlige mennesker ikke vende det blinde øje til. Verdens fattigste mennesker har 
mere end nogensinde brug for støtte. Vi må bevare håbet og troen på, at vi kan gøre en forskel. 

2022-indsamlingen bliver en milepæl 
I 2022 fylder Folkekirkens Nødhjælp 100 år. Som den ældste nødhjælps- og udviklingsorganisation 
med danske rødder, fejrer vi ikke alene 100 års arbejde med håb og handling som varemærke. Vi 
fejrer et stærkt dansk engagement i humanitært udviklingsarbejde gennem hundrede år. Sogneind-
samlingen bliver derfor en jubilæumsindsamling. 

Sogneindsamlingen får to ben
Indsamlingen bliver først og fremmest fysisk med dør til dør, som vi kender det fra tidligere. Derfor-
uden kommer der et supplement for dem, der hellere vil samle ind digitalt.  
 
Vi håber med tilføjelsen af vores digitale supplement, at vi kan få endnu flere danskere til at samle 
ind. En mere fri indsamling kan give kreative sjæle mulighed for at tænke nyt. Du kan se mere på vores 
hjemmeside.
 
Samtidig bevares det store fællesskab og den enorme synlighed, som opstår, når 12.000 går på 
gaden på samme tid. 
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Klimaproblemer øverst på listen 
I Etiopien, Sydsudan og Zimbabwe sulter millioner af men-
nesker, fordi regnen udebliver, og høsten slår fejl år efter år. 
I Nepal, Bangladesh og Myanmar forsvinder livsgrundlaget, 
når voldsom regn skyller jorden væk.

Klimaforandringerne er her – konsekvenserne er bare ikke 
ligeligt fordelt på verdensplan. Det er verdens fattigste, der 
rammes hårdest. Mennesker, der i forvejen ingenting har.

Folkekirkens Nødhjælp har ydet nødhjælp til mennesker i 100 
år, længe før klimaforandringerne kom på dagsordenen. Og i 
den periode har der altid været naturkatastrofer – men aldrig 
i det omfang, vi oplever nu.  

Vi må handle nu, hvis vi skal redde liv. Verdens fattigste be-
høver konkret hjælp til at håndtere tørke og oversvømmelser. 
Hjælp til at overkomme de orkaner, der kun bliver voldsom-
mere og voldsommere år for år. 

Når vi samler ind den 13. marts, går pengene blandt andet til 
klimahjælp som:   

Træplantning, der modvirker jordskred og kan bremse voldsomme oversvømmelser
Vandpumper og vandrensningsanlæg, som sikrer folk rent drikkevand 
Køkkenhaver og nye afgrøder, der kan klare tørke og omskifteligt vejr
 
”Den årlige sogneindsamling er altid en hyggelig søndag. Det er en god og meningsfuld måde for årets 
konfirmander at være sammen på, og det samler dem om en vigtig sag til gavn for verdens fattigste,” si-
ger Rasmus Hyldgaard Simonsen, indsamlingsleder i Hadsten Storpastorat

Billede øverst: Nogle steder i Afrika skal kvinder og 

børn vandre i flere timer for at hente vand, som oftest er 

bakteriefyldt. Folkekirkens Nødhjælp bygger vandposter 

i landsbyerne, så færre bliver syge, gåturene efter vand 

forkortes og børn får mulighed for at lege og gå i skole. 

Foto: Peter Høvring

Billede til højre: Plantning af nye træer er en vigtig brik i 

kampen mod klimforandringer, da træerne mindsker CO2 

i atmosfæren. Derudover kan træer gøre sårbare samfund 

modstandsdygtige, når klimaforandringerne som jord-

skred og oversvømmelser rammer. 

Foto: Mikkel Østergaard
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”EN DYRLÆGEKONES ERINDRINGER 1953 – 2022”
Foredrag ved Hanne Johansen
Torsdag d. 5. maj kl. 11.00

Johanne Marie Johansen, født 1930, har et omfattende vita, der karri-
eremæssigt tager sin begyndelse med en sygeplejerskeuddannelse i 
Horsens i 1952. Efter diverse videreuddannelser virker hun i mange år 
som afdelingslærer på Danmarks Sygeplejerskehøjskole frem til 1992, 
hvor hun så tager hul på tilværelsen som aktiv pensionist – bl.a. ved at 
rejse rundt med foredraget om ”En dyrlægekones erindringer”. Hanne 
Johansen bor stadig i Hammel, hvor hendes mand i sin tid havde dyrlæ-
gepraksis, så kom og hør lokalhistorie og se billeder dertil denne torsdag 
formiddag i konfirmandstuen.

”EN KEDELIG SOGNEPRÆST MED VINGER”
Foredrag ved René Høeg
Torsdag d. 24. marts kl. 11.00
 

Vi er så heldige at have fået endnu en præst i præsteteamet i Hadsten 
Storpastorat, nemlig sognepræsten i Voldum-Rud René Høeg. Kom og 
mød ham denne torsdag formiddag i konfirmandstuen og hør om hans vej 
til og i præstegerningen. Selv skriver han:
”Som barn var noget af det bedste juleaftensdag at ligge helt inde under 
juletræet og kigge op på de smukke juletræskugler. Når de glimtede i 
lyset, begyndte jeg at drømme. Om gaver. Men også om den store verden 
uden for mit trygge barndomshjem. Mange af mine drømme er siden 
blevet til virkelighed. Dem vil jeg fortælle jer om – og alt muligt andet fra et 

uinteressant menneskes liv. I skal kun komme, hvis I virkelig ikke har andet at give jer til. Eller for den 
gode suppes skyld.”

HØJSKOLETIMER

TILMELDING
Velkommen til vores højskoletimer i konfirmandstuen ved Lyngå Præstegård, torsdage kl. 11.00-
13.00. En times foredrag/underholdning, hvorefter vi spiser en god suppe sammen.
Tilmelding til Bjørn Anthonsen, tlf. 2089 0739, senest fredagen før af hensyn til maden. Pris 50,- for 
foredrag, suppe og kaffe.
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DET SKER
AFTENFOREDRAG MED NIS BOESDAL
“De gode historier fra Biblen”
Onsdag d. 6. april kl. 19.30 i konfirmandstuen

Konfirmander, konfirmandforældre og alle andre inviteres 
denne aften til historiefortælling i konfirmandstuen. Fortæller-
en er Nis Boesdal, og selv skriver han om aftenens indhold:

”Foredraget om de gode historier i Bibelen handler om, at de 
fleste (stort set alle) de historier, vi møder i dag, er moderne 
udgaver af de fortællinger, vi kender fra testamenterne - og 
de ti bud. Den fortabte søn, der vender hjem, David og Goliat, 
Herrens vingård, du må ikke slå ihjel, du må ikke begære din 
næstes hustru eller ejendom osv. Alle de krimier, vi ser i tv, tag-
er udgangspunkt i de fundamentale vilkår for et godt liv her på 
jorden, som beskrevet i Bibelen. Man skal bare skrælle nogle 
lag af, ligesom når man skræller løg - og til sidst græder man…”

Kom og få alle de gode historier og kaffe og kage dertil. Afte-
nen er gratis, og alle er velkomne.

GRUNDLOVSDAG (og Pinsedag!)
Søndag d. 5. juni kl. 13.00

Så fejrer vi atter Grundlovsdag i præstegårdshaven med 
grundlovstale, fællesspisning, sang og musik. Borgmester i 
Favrskov Kommune, Lars Storgaard, leverer grundlovstalen, og 
Hinnerup Garden stiller an på terrassen, så kaffen kan nydes til 
musik.

I godt selskab med Lyngå Folkekor runder vi dagen af med en 
kort gudstjeneste i Lyngå Kirke ca. kl. 15.30. 

Pris: 50 kr. for voksne, 25 kr. for børn - og dem under 7 år spis-
er gratis. Der er ingen tilmelding – alle er velkomne!
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SYNG SAMMEN-SAMMEN
- OG PÅSKENS GUDSTJENESTER

SYNG SAMMEN – SAMMEN
Torsdag d. 31. marts kl. 19.30 i Ødum Kirke 
 
Kom og vær med til den sidste af de fem sangaftener i forbindelse 
med ”Syng sammen – sammen”. Vi synger de bedste af de bedste 
sange og salmer fra både Salmebogen, 100 Salmer og Højskole-
sangbogen – denne gang om intet ringere end FORÅR og PÅSKE!

PÅSKENS GUDSTJENESTER

PALMESØNDAG, søndag d. 10. april kl. 11.00
Gudstjeneste i Lerbjerg Kirke og efterfølgende kaffe – og lidt sødt 
dertil – i våbenhuset.

SKÆRTORSDAG, torsdag d. 14. april kl. 11.00
Gudstjeneste i Skjød Kirke og efterfølgende ”påskefrokost to-go” 
ved gadekæret. Hvis nu regnen siler ned, eller det skulle ske at sne, 
stiller vi borde an i kirken, så vi kan nyde frokosten i fællesskab.

LANGFREDAG, fredag d. 15. april kl. 11.00 i Sct. Pauls Kirke  

PÅSKEDAG, søndag d. 17. april kl. 11.00
Gudstjeneste i Lyngå Kirke, hvor konfirmanderne deler påskeliljer 
ud.

2. PÅSKEDAG, mandag d. 18. april kl. 11.00 i Sct. Pauls Kirke
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PRÆSTEKADETTER
Favrskov Provsti har oprettet et Akademi for Præ-
stekadetter, som er kandidatstuderende på teologi, 
som ønsker at få erfaring med konkret præstearbej-
de. Kadetterne bliver ansat op til 2 år med ugentlig 
timetal på 10 timer. Som kadet bliver man en del af 
den folkekirkelige hverdag og det betyder blandt 
andet, at de også med jævne mellemrum vil stå for 
at prædike til vores gudstjenester.

SORGGRUPPE
FOR VOKSNE

Når man har mistet, kan det være svært at komme videre efter den første tid. Da kan det være en 
støtte at tale med mennesker, som har oplevet det samme som en selv. Det kan være mennesker, 
man kender, eller det kan være i en sorggruppe. 

Formålet med sorggruppen er at skabe et rum, hvor man sammen med ligestillede har tid og plads til 
at tale om det, der er svært. Gruppen er for alle, der har mistet en ægtefælle/partner, et voksent barn 
eller en nær slægtning.
Efter aftale mødes vi 1-2 timer ad gangen. Møderne finder sted i Sognegården, Kirkevej 5, Hadsten. 
Vi får en kop kaffe/te undervejs.

Når man henvender sig, vil man få tilbudt en samtale, før man kommer til det første møde. Her kan 
man fortælle om sin situation, og vi finder i fællesskab ud af, om sorggruppen kan være en hjælp.

Gruppen ledes af sognepræst Mette Krabbe, tlf. 86 98 90 65

DEN BLÅ CAFÉ
Den første fredag i hver måned fra kl. 15.00-17.00 i Hadsten Sognegård.

Den Blå Café er et gratis tilbud til alle i Favrskov, der har mistet et nærtstående menneske, og som har 
lyst til at mødes med andre, der ved, hvad det vil sige at miste og stå alene tilbage.

Hvem kommer?
Fælles for dem, som kommer, er, at de alle kender til sorgen der følger, når man har mistet et 
betydningsfuldt menneske.

Den Blå Café er et supplement til sorggruppen i Folkekirken Favrskov og er både for dig, der har 
været med i sorggruppen og for dig, som overvejer at begynde.

Bag Den Blå Café står ”Folkekirken Favrskov”
Vært er sognepræst Mette Krabbe
I cafeen tilbydes der kaffe, te og vand.
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NYT FRA LYNGÅ

Af Tove Skipper

Nyt fra Landsbyrådet
Lidt fra jeres repræsentant i Landsbyrådet. Nu er der igen 10.000 kr. til Lyngå. Så gå i tænkeboks – 
kom gerne med forslag og idéer. De skal gå til noget, der kommer de fleste beboere til gode. F.eks. 
er vores fælles juletræskæde og Juliastenen delvist finansieret af de midler. Pengene går ind på 
borgerforeningens konto, men alle kan komme med ønsker og ideer. Så kom glad!
Jette Jensen, mail: jettjens@gmail.com

Affaldsindsamling lørdag d. 2. april kl. 13.00-15.00
Vi mødes i Lyngåhaven, hvor vi håber at se mange lyngåborgere, unge som gamle, så vi kan få gjort 
forårsrent i vores grøfter og kanter. Du skal ikke tænke på tilmelding, bare mød op.
Vi slutter med øl, vand, kaffe og kage. 
Byforskønnelsesudvalget

Påskeskattejagt, Skærtorsdag d. 14. april
Alle i Lyngå kan deltage i ”JAGTEN PÅ PÅSKEN“. Mød op på legepladsen mellem kl. 13.30-14, så bliver 
I sendt afsted i små hold på en ca. 1,5 km lang tur. Jagten sluttes af igen på legepladsen med bål, 
kaffe og kage. Øl og sodavand kan købes. 
Borgerforeningen
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Petanque
Ny sæson starter onsdag d. 4. maj - kig forbi legepladsen, der spilles petanque hver onsdag kl. 19.00. 
Alle er velkomne. Kontakt evt. Mette Hansen, Hammelvej 51, tlf. 2992 8303

Generalforsamling i Borgerforeningen mandag d. 13. juni kl. 18.00
Lyngå Borgerforening indkalder til generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne. Afholdes i 
konfirmandstuen, hvor Borgerforeningen byder på en let anretning. Kom og vær med og hør lidt 
om, hvad der sker i byen.
Bestyrelsen, John, Inge, Thomas, Ruth og Tove

Sct. Hans aften torsdag d. 23. juni kl. 18.00

Sct. Hans aften fejrer vi på vanlig vis den 23. juni bag præstegården med stort bål, heks, 
Midsommervisen, snobrødsbagning samt salg af pølser, kage og drikkevarer. Vi ser frem til stor 
opbakning igen i år og X-fingre for godt vejr. Kl. 18 åbner boden, og aktiviteterne begynder. Bålet 
tændes kl. 19.
Borgerforeningen

Nærmere info……følger som altid på hjemmesiden, www.lyngaaby.dk. Følg også med i Lyngås 
gruppe på Facebook.
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NYT FRA SKJØD

Af Solveig Johnsen

Skt. Hans aften på Skjød Stadion.
Som traditionen byder, vil der være Skt. Hans aften på Skjød Stadion den 23. juni 2022. 
Der er Gudstjeneste i det fri kl. 19.00, og efterfølgende vil Skjød Borger- og Idrætsforening (SBIF) 
tænde op i bålet, og sammen synger vi Midsommervisen. Der planlægges bål for børnene kl. 18.00, 
og kl. 20.00 kommer der gang i det store bål.

Andre aktiviteter i Skjød
I foråret er der løbende forskellige aktiviteter i Skjød. F.eks. Fredagscafé i børnehøjde, Generalforsam-
linger i SBIF, Skjød Vandværk og Skjød Forsamlingshus. Desuden deltager Skjød i Danmarks Natur-
fredningsforenings affaldsindsamling i uge 13, ligesom der er vil være Landsbydag til forskønnelse af 
byen inden konfirmation i Skjød Kirke. 
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Byrum ved gadekæret
I november 2021 blev ”Byrummet ved gadekæret i Skjød” indviet og taget i brug. En dag vi i Skjød har 
glædet os meget til og set frem til! Der er blevet hamret, banket og ordnet gennem et par måneder 
forinden, og resultatet er bestemt et besøg værd.
Færdig står nu en ny flot promenade, som er meget mere end blot promenade med bord-bænke-sæt. 
Her kan små som store boltre sig på afsatser i flere højder. Kravle op og hoppe ned eller blot finde et 
fredeligt hjørne i ly og nyde Gadekæret og udsigten til Kirketårnet. 
Skjøds nye mødested har allerede dannet ramme for spontane sammenkomster, ligesom der i 
december blev solgt juletræer i et snedækket vinterlandskab fra parkeringspladsen, og Favrskovs 
største juledekoration har stået og pyntet ved siden af byrummet hele december.
Vi håber byrummet vil invitere til fællesskab for byens beboere og som mødested for aktiviteter i 
byen. Det er også muligt at entrere byrummet i kørestol via en rampe, ligesom der er bord-bænkesæt 
hvor madpakken kan nydes.
Læs mere om projektet i Skjød Tidende, Juni 2021, s. 8. http://skjoedby.dk/skjod-tidende/download-
som-pdf/  
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NYT FRA LERBJERG/SVEJSTRUP

Af Britt Chielens

Så kom vi igennem endnu en corona-jul, som blev væsentlig mere opløftende end året før. I de-
cember lykkedes det at gennemføre Lucia i kirken, julehygge ved forsamlingshuset og ikke mindst 
komme til gudstjeneste juleaftensdag. Det var ikke alle arrangementer, der blev gennemført efter 
vores ”gamle” traditioner, altså før corona, men derimod mødtes vi på ny og nye måder. 

Særligt arrangementet efter Lucia i kirken var en skøn oplevelse. I samarbejde mellem borgerfore-
ningen og Menighedsrådet skabte vi en hyggelig stund foran bålfade og med gløgg og æbleskiver til. 
Det var dejligt at se, at så mange både lokale og andre, som kom lidt længere fra, havde tid og lyst til 
at møde op og ønske glædelig jul.

Lige omkring udgivelsen af dette blad følger næste fællesarrangement, da der både er gudstjeneste 
i kirken og tøndeslagning mv. i forsamlingshuset søndag den 27. februar i forbindelse med Fastelavn. 
Nærmere følger på mail og Facebook.

Og mens vi er ved at reklamere for særgudstjenester, så slås der også lige et lille slag for gudstje-
nesten Palmesøndag, den 10. april, hvor der er kirkekaffe i våbenhuset efterfølgende. 

Suppleringsvalg til menighedsrådet
Som annonceret både i lokalpressen, fra prædikestolen og ikke mindst på Facebook, så er det god-
kendt, at der må afvikles suppleringsvalg for Lerbjerg Sogn til menighedsrådet. Orienteringsmøder 
o.l. foregår før udgivelse af dette blad, MEN også her skal der lyde en stor opfordring til at stille op til 
valget den 1. marts kl. 19.00 i Lerbjerg Kirke. Som I ved, så har vi fra Lerbjerg 2 pladser i Menigheds-
rådet, men ved seneste valg var jeg eneste kandidat, og dermed også den eneste repræsentant i 
Menighedsrådet.

Jeg vil gerne erkende, at det til tider er et stort arbejde at sidde i menighedsrådet, men hvis en af jer 
gode naboer stillede op, så vil byrden alt andet lige kunne fordeles mere hensigtsmæssigt imellem 
os. 

Jeg er selv blevet positivt overrasket over, hvor meget det giver mig at sidde med i rådet. Jeg tilstår 
blankt, at jeg havde mine fordomme om at sidde i et menighedsråd. Om de er gjort til skamme ved 
jeg endnu ikke. Men det, der glæder mig, er, hvor stor indflydelse vi har på at skabe liv og aktiviteter 
omkring vores kirke. 
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Jeg tilstår gerne, at jeg er kulturkristen, og jeg tror da også selv på, at jeg har lidt andre indfaldsvin-
kler på arbejdet i Menighedsrådet, som fra tid til anden udfordrer traditionerne. Men det bedste er, at 
det bliver taget SÅ godt imod. Vi har et råd, der samarbejder godt, lytter til hinanden og ikke mindst 
støtter hinandens forslag og aktiviteter.

Personligt er jeg optaget af, hvordan vi fortsat sikrer liv i vores smukke gamle landsbykirke, hvordan 
skaber vi sammenhold på tværs af generationer og nytilkomne, og kan vi måske finde en vej, så kirk-
en igen bliver et naturligt udgangspunkt for vores sammenhold og landsby. Måske du også gerne vil 
hjælpe her, måske du har helt andre ideer, som vi kan arbejde videre på, måske, måske, måske?

Helt aktuelt i år, så er der bl.a. følgende emner, som du vil kunne få direkte indflydelse på, hvis du 
vælger at stille op. Vi skal til at ansætte en ny provst, nu da Anders Bonde er gået på pension. I 
Menighedsrådet er vi ved at se på mulighederne for at sætte lys på kirkerne i de mørke måneder – 
Skjød har allerede lys, men Lerbjerg og Lyngå kirker mangler. Og sidst men ikke mindst, så mit eget 
”hjertebarn” fællesskaber på tværs – sidste år havde vi vores kulturvandring. I år ser jeg på en udflugt 
formentlig i august, men det kan I høre mere om ved en senere lejlighed. 

Hvad drømmer du om for din landsby, og skal vi sammen føre den ud i (landsby)livet? Jeg håber, at en 
af jer har lyst til at stille op, således vi sammen kan støtte hinanden i dette vigtige kulturarbejde.



30

MISTEDE DU OVERBLIKKET?

Søndag d. 13. marts kl. 11.00 i Lyngå Kirke
Organist Kristine Lund-Olsens sidste gudstjeneste med efterfølgende frokost og farvel i konfirmand-
stuen. OBS Denne søndag er der også indsamling til Folkekirkens Nødhjælp

Torsdag d. 24. marts kl. 11.00 i konfirmandstuen
Højskoletime: ”En kedelig sognepræst med vinger”, foredrag ved sognepræsten i Folkekirken 
Voldum-Rud René Høeg

Torsdag d. 31. marts kl. 19.30 i Ødum Kirke
”Syng sammen – sammen”, sangaften med de bedste af de bedste påskesalmer og forårssange 

Onsdag. d. 6. april kl. 19.30 i konfirmandstuen
”De gode historier i Bibelen”, foredrag ved Nis Boesdal

Torsdag d. 5. maj kl. 11.00 i konfirmandstuen
Højskoletime: ”En dyrlægekones erindringer 1953-2022”, foredrag ved Hanne Johansen

Søndag d. 5. juni kl. 13.00 i præstegårdhaven
Fejring af Grundlovsdag – og Pinsen! 

Onsdag d. 8. juni kl. 20.00 i konfirmandstuen
Menighedsrådet inviterer til aftenkaffe og menighedsmøde

Tirsdag d. 14. juni kl. 19.30 i Lyngå Kirke
Sommerkoncert med Lyngå Folkekor

Torsdag d. 23. juni kl. 19.00 på Skjød Stadion
Sct. Hans gudstjeneste i det fri

SÅ SE HER...
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Sognepræst:
Anne Martiny Kaas-Hansen, Lyngåvej 85,  
8370 Hadsten, tlf. 8698 1224, amka@km.dk

Besøg af præsten:
En henvendelse til præsten er altid velkommen, 
hvis nogen ønsker – eller måske hører om én, 
der ønsker – en snak.

Kirkekontor:
Hadsten Kirkekontor, Kirkevej 5,  
8370 Hadsten, tlf. 8698 0425
E-mail: kirkekontor@hadstenstorpastorat.dk

Organist (indtil 1/4):
Kristine Lund-Olsen, Tlf. 6172 7446
E-mail: kristinelundolsen@gmail.com

Kirkesanger / korleder:
Cecilie Høyer-Nielsen, tlf. 4083 9330
E-mail: ceciliemariehoyer@gmail.com

Kirkegårdsleder:
Simon Dobson, Tlf. 3052 1053
E-mail: ledendegraver@outlook.dk

Menighedsrådet:
Formand:  
Bjørn Anthonsen, Rækkevej 3, tlf. 2089 0739

Næstformand:  
Jeppe Skov-Petersen, 
Brundtvej 3, tlf. 2218 2882

Kirkeværger:
Lyngå: 
Tina Lundquist Andersen, 
Lyngåvej 90, tlf. 4115 5160

Skjød:  
Kirsten Frisch,
Sparregårdsvej 10, tlf. 2080 4351

Lerbjerg:  
Charlotte Idskou Høg, 
Hadstenvej 39, tlf. 5186 4003

Datoer på kommende menighedsrådsmøder 
i konfirmandstuen: 
Torsdag d. 17. marts kl. 19.00
Torsdag d. 21. april kl. 19.00
Onsdag d. 18. maj kl. 19.00
Onsdag d. 8. juni med menighedsrådsmøde 
kl. 18.00 og menighedsmøde kl. 20.00

KIRKELIG VEJVISER

Lise Thorbøll  
Melchiorsen (LTM)Mette Krabbe (MK)

Marie Hedegaard 
Thomsen (MHT)

Præster i Hadsten Storpastorat

Anne Martiny
Kaas-Hansen (AMKH)

Kirkebilen:
Alle er velkomne til at anvende 
kirkebilen til de arrangementer, 
der foregår i kirkeligt regi i vore 
tre sogne. 
Kirkebilen er gratis og bestilles 
hos:  
Karins Taxi, tlf. 8698 3570 eller
Dantaxi, tlf. 8691 1414.

René Høeg (RWH)



GUDSTJENESTER

1 Dåbsjubilæum
2 Kirkekaffe + sogneindsamling
3 Kirkekaffe

4 Påskefrokost to-go ved gadekæret
5 Kadet prædiker

 MARTS LYNGÅ SKJØD LERBJERG

3/3 Kirke i børnehøjde 17.00 (AMKH)1

6/3 1. s. i fasten 11.00 (AMKH)

13/3 2. s. i fasten 11.00 (AMKH)2

15/3 Ældregudstj. 11.00 Sct. Pauls Kirke (RH)

17/3 Plejehjemsgudst. 15.00 Møllegården

20/3 3. s. i fasten 9.30 (MK)

27/3 4. s. i fasten 11.00 (AMKH)

31/3 Kirke i børnehøjde 17.00 (AMKH)

APRIL

3/4 Mariæ Bebudelse 9.30 (LTM)

10/4 Palmesøndag 11.00 (AMKH)4

14/4 Skærtorsdag 11.00 (AMKH)4

15/4 Langfredag 11.00 Sct. Pauls Kirke (MHT)

17/4 Påskedag 11.00 (AMKH)

18/4 2. påskedag 11.00 Sct. Pauls Kirke (LTM)

21/4 Plejehjemsgudst. 15.00 Møllegården

24/4 1. s. e. påske 9.30 (MK)5

30/4 Konfirmation 11.00 (AMKH) 9.30 (AMKH) 12.30 (AMKH)

MAJ

1/5 2. s. e. påske 11.00 Sct. Pauls Kirke (LTM)

7/5 Konfirmation 11.00 (AMKH)

8/5 3. s. e. påske 11.00 (MK)

13/5 Bededag Ingen almindelig gudstjeneste pga. konfirmationer i Hadsten

15/5 4. s. e. påske 9.30 (AMKH)

22/5 5. s. e. påske 11.00 (LTM)

26/5 Kristi Himmelfart 11.00 Sct. Pauls Kirke (MHT)

29/5 6. s. e. påske 11.00 (AMKH)

JUNI

5/6 Pinsedag 15.30 (AMKH)

6/6 2. pinsedag 11.00 Friluftsgudstjeneste, Engen (MK)

12/6 Trinitatis 9.30 (MK)

19/6 1. s. e. trinitatis 11.00 (AMKH)

23/6 Sct. Hans Aften 19.00 Skjød Stadion (AMKH)

26/6 2. s. e. trinitatis 11.00 (MK)

JULI

3/7 3. s. e. trinitatis 11.00 Sct. Pauls Kirke (MK)3


