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SET FRA PRÆSTEGÅRDEN
Glæden på forskud
Jeg er god til det. Jeg er god til at tage sorgerne på
forskud. I skrivende stund (primo oktober) banker
hverdagen for alvor på døren. Lige om lidt går det løs:
Jeg starter på arbejde efter et helt år på barsel. Et
fantastisk år. En lille Agnes har vi fået i præstegården
og er nu velsignet med hele tre piger. ”Men far, du er
ikke alene,” siger Alma, den ældste, medfølende. ”Du
har jo Frank og McQueen” (vores to hankatte). Og nu
jeg tænker nærmere over det, så er vores kanin Mulle
også hankøn, så det hele går jo op i en højere enhed
– vi føler os i sandhed velsignede.
Men ja, hverdagen kalder. Embedet kalder, og indkøringen i dagpleje er allerede i fuld gang. Og det er her,
det med de sorger kommer ind i billedet, for jeg troede ligesom det ville være nemmere med tredje barn.
Nemmere for moderhjertet at give slip. Men nej. Barnet har det SÅ godt og er i meget trygge hænder, men
alligevel har jeg taget alle mulige og umulige sorger
på forskud.
Og ikke nok med det. Alt imens bekymringerne tårnede sig op, faldt jeg over et nyt ord, nemlig ordet
utilstrækkelighedskompleks. Endda parret med ordet
hamsterhjul længere nede i artiklen. Tak for kaffe!
Utilstrækkelighedskompleks og hamsterhjul – den
kombination kan der umuligt komme noget godt ud
af. Igen: Alle sorger på forskud. ”Ja, så er du da sikker
på at få dem, ” var min fars kommentar, da han hørte
min klagesang. ”Tager du alle sorger på forskud, er du
sikker på at få dem – mindst ’en gang.”

hedskomplekset til skamme og sætter en kæp i hamsterhjulet. En fortælling, der siger os, at vi rent faktisk
er mere end alt det, vi forsøger at nå!
Så når den første julereklame lyder i radio eller tv lige
om lidt (ja den har nok allerede har lydt!), så må det
være slut med bekymret og småstresset at tænke
”Hvordan skal vi overhovedet nå frem til jul?”. Nej, på
med ja-hatten: Jeg tager glæden på forskud!
Og det gør jeg. Ikke bare hvad julen angår, men i det
hele taget: For jeg glæder mig til at komme tilbage!
Glæder mig til at møde jer til dette og hint – til (u)
hyggelig Kirke i Børnehøjde; til Allehelgen, hvor vi
sammen tænder lys; til koncert med børnekorene og
Folkekoret; til højskoletimer, minikonfirmand og konfirmandundervisning.
Hverdagen banker på døren. Lige om lidt går det løs.
Heldigvis!
Glædelig jul
og et velsignet
nytår!

Og den sikkerhed vil jeg gerne give køl på. Eller forsøge at give køl på (Man er jo kun menneske). Slut
med sorger på forskud – eller i hvert fald slut med alle
sorger på forskud. Og inden længe er jeg godt hjulpet.
For inden længe lyder de velkendte ord: Og det skete
i de dage. En fortælling, der år efter år bryder den
mørke vintertid. En fortælling, der gør utilstrækkelig-

3

BØRN

2019

DET´ FOR

MINIKONFIRMANDER

KIRKE I BØRNEHØJDE

Jeg håber, 3. klasses eleverne bosiddende i Lyngå,
Skjød og Lerbjerg sogne er med på nogle hyggelige
torsdag eftermiddage kl. 14-16 i konfirmandstuen
i Lyngå med start d. 31. oktober. Vi lægger hårdt ud
med at pynte kirken op til Halloweengudstjeneste
samme aften kl. 17, hvor alle er velkomne til gys og
gru og blodig aftensmad, inden man evt. skal ud og
rasle sig til en mavepine.

Til Kirke i Børnehøjde tæller vi bedeslag, synger en
salme med fagter til og så bliver der fortalt en historie, mens børnene sidder på fortælletæpperne. Efter
den lille gudstjeneste forvandles tæpperne til skovturs-tæpper, hvor der ganske gratis serveres pølsehorn, pizzasnegle og grøntsager, så den værste sult er
stillet inden sengetid.
Alle er velkomne, så sæt kryds:
Torsdag d. 31. okt. kl. 17.00 i Lyngå Kirke
til en (u)hyggelig Halloweengudstjeneste! Minikonfirmanderne hjælper med at pynte kirken og står klar
til at byde alt lige fra skeletter, spøgelser og hekse
velkommen.
Torsdag d. 5. dec. kl. 17.00 i Lyngå Kirke
med minikonfirmandernes krybbespil OG børnekorenes englesang.
Efter jul indbydes 3- og 5-års jubilarer 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 også kryds:
Torsdag d. 30. jan. kl.17.00, Skjød Kirke
Søndag d. 23. feb. kl.14.00, Lerbjerg Kirke
Torsdag d. 27. feb. kl.17.00 i Lyngå Kirke

BABYSALMESANG
Efter Juleferien er der igen babysalmesang i Hadsten i
Sct.Pauls Kirke. Sognepræst Anne Martiny Kaas-Hansen og organist Thorkil Mølle synger og spiller med
babyer og forældre i hyggelige og trygge rammer. Vi
mødes ti fredage kl. 10.30, og efter en god halv time
er der tid til kaffe/te og hyggesnak.

Den sidste gang bliver torsdag d. 5. dec., hvor forældre, søskende, bedsteforældre, og hvem der nu ellers
har lyst, kan komme og se minikkonfirmandernes
krybbespil - i år svøbt, ikke i klude, men i børnekorenes englesang.
Tilmeldingsseddel og nærmere info angående transport m.v. sendes ud lige efter efterårsferien, men
man er også meget velkommen til at skrive til mig på
amka@km.dk

HADSTEN STORPASTORATS

BØRNEKOR
I august fyldte børnekoret 1 år! Og sikke et skønt første år! Koret startede ud med at øve i Lyngå og Hadbjerg, men i marts besluttede korleder Cecilie og menighedsrådene at sadle om. Der var mange piger, der
ønskede flere udfordringer, så koret blev delt i to. Et
Spirekor, der fortsat øver i Hadbjerg og et Kantori med
lidt større børn. Forskellen er, at Spirekoret henvender
sig til alle. Primært børn fra 0. – 3.klasse. Der er ingen
optagelsesprøve og intet krav om at øve hjemme.
For at blive optaget i Kantoriet skal man til en stemmeprøve og det forventes, at man øver hjemme. Der
er også lidt flere koncerter og det er sværere repertoire.
Spirekoret i Hadbjerg øver torsdage kl. 14.15 – 15.00
og der er pt. venteliste. Kantoriet øver i Hadsten Sognegård tirsdage kl. 15-16. Ønsker man at komme til
en stemmeprøve, kan man kontakte korleder Cecilie
Marie Høyer på ceciliemariehoyer@gmail.com.

Første gang er fredag den 24. januar og derefter hver
fredag indtil påske, dog ikke i uge 7, hvor vi
holder vinterferie.
Tilmelding er nødvendig og kan ske til: Hadsten Kirkekontor på tlf. 86 98 04 25 eller
kirkekontoret@hadstensogne.dk!
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KIRKEMUSIKERNES SIDE
Kristine Lund Olsen
Organist

KOR

LYNGÅ FOLKE

Cecilie Marie Høyer
Korleder

Alle Helgen

Søndag d. 3. november er det allehelgen og
Lyngå Folkekor medvirker ved gudstjenesterne i både
Lerbjerg, Lyngå og Skjød. Lyngå Folkekor vil synge
en række smukke sange og medvirker hermed til at
skabe en stemningsfuld ramme om allehelgensgudstjenesterne.
Lerbjerg Kirke, kl. 13.00
Skjød Kirke, kl. 14.30
Lyngå Kirke, kl. 16.00

Luciaoptog

1. søndag i advent, den 1. december, er der
luciagudstjeneste i Lyngå Kirke klokken 15.30 og i
Skjød Kirke klokken 17.15.
De børn, der vil gå med i luciaoptoget, skal komme en
halv time før.
3. søndag i advent, den 15. december, er der
luciagudstjeneste i Lerbjerg Kirke klokken 16.00 og
de børn, der vil gå med i luciaoptoget, skal komme
klokken 15.00.

NYTÅRSKONCERT!
Onsdag d. 8. januar, kl. 19.00 indbyder vi til festlig
Nytårskoncert med kirkesanger Cecilie Marie Høyer
og organist Anders Dohn.
I år bestemmer menigheden, hvad der skal være på
programmet, da det bliver en

ØNSKEKONCERT
Temaet bliver ”scenemusik”, så man kan ønske sange, hits og musik fra opera, musicals, operette, jazzens verden og filmmusik.
Man kan sende ligeså mange ønsker man vil til Cecilie
på mail: ceciliemariehoyer@gmail.com eller aflevere
dem personligt i kirken. Sidste dag for indlevering af
ønsker er d. 15. december.
Ud fra de ønsker der kommer ind, vil Cecilie og Anders sammensætte et program, der på festligste vis,
vil skyde det nye år i gang med et brag!
Vel mødt og velkommen herhid!

Syng julen ind med Lyngå Folkekor
Tirsdag d. 10. december, kl. 19.00
i Lyngå Kirke
Tirsdag d. 10. december kl. 19.00 er der stor julekoncert i Lyngå Kirke – selvfølgelig med Lyngå Folkekor! De vil sprede julestemning med ægte julehits
og andre smukke numre fra repertoiret. Derudover vil
kirkesanger Cecilie Marie Høyer og organist Kristine
Lund-Olsen synge og spille nogle juleklassikere. Sidst
men ikke mindst, skal vi synge et par julesange og
salmer. Kom og vær med til en festlig julekoncert, der
helt sikkert vil få julehumøret helt i top!

Folkekoret er i gang med sæsonens musik efter en
sommerpause. Traditionen tro synger de årets første
koncert til Allehelgensgudstjenesterne d. 3. november.
I år har jeg valgt musik af Matti Borg, Stevie Wonder
og også nogle smukke salmer.
Der er efterhånden trangt i konfirmandstuen, når vi
øver tirsdag aften og det er især skønt at se, at der
nu også er fyldt ud på bagerste række, hvor tenorerne
og basserne sidder. Især i tenorgruppen er der godt
fyldt op.
I basgruppen kunne vi stadig godt bruge et par stykker mere, så har du nogle gode dybe toner i dig, er
du velkommen til at kontakte korleder Cecilie Marie
Høyer på ceciliemariehoyer@gmail.com
Vi synger skøn musik, laver nogle spændende koncerter og har et dejligt socialt fællesskab sammen.
Vi øver tirsdage kl. 19.30 i Lyngå Konfirmandstue.
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

HØJSKOLETIMER
FRAM OVER POLHAVET
Torsdag d. 7. november kl. 11.00
Herman Rasmussen om
Fridtjof Nansens Nordpolekspediton

Velkommen til vore 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 højskoletimen
fredagen før af hensyn til
maden. Pris kr. 50,Bjørn Anthonsen,
tlf. 2089 0739

Siden jeg så Nansens skib ”Fram”, som lå som museumsskib på Bygdø i Oslo, i begyndelsen af 80´erne,
har jeg været optaget af Nansen og hans liv.
Nansen blev kendt for, som den første at krydse Grønlands indlandsis i 1888.
Verdenskendt blev han, da han næsten nåede Nordpolen med en rejse med ”Fram” 1893 – 1896.
Meget andet kan fortælles om denne ranke nordmand, som, hvis det havde været en anden tid, var
blevet Kong Fridtjof eller præsident Nansen.
Herman Rasmussen er født 1947 i Marstal. Læreruddannet og ansat på Herskindskolen i 36 år.
Har arbejdet med lokalhistorie i mange år bl.a. i Sabro – og nu som bestyrelsesmedlem og kasserer i
Østjysk Hjemstavnsforening siden 1999. Er nu bosat i
Linå ved Silkeborg.
FYRTÅRNE PÅ MIN VEJ
Gudde Nielsen
Torsdag d. 5. marts
kl. 11.00
Sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Nærmere beskrivelse i næste
kirkeblad.
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Hanne Sørensen

AKADEMI FOR PRÆSTEKADETTER
Nyt projekt i Favrskov Provsti

JULEHYGGE
Torsdag d. 12. december kl. 11.00
Traditionen tro vil Cecilie og Kristine synge og spille
julehits, Anne vil fortælle en julehistorie og bagefter vil
der være julefrokost.
Vi slutter af med andagt i Lyngå Kirke.

Favrskov provsti har fra august 2019 ansat 5 præstekadetter i studiejobs. I løbet af en 2-årig ansættelsesperiode vil kadetterne få indsigt i præsteembedet og
oparbejde praktisk erfaring med arbejdet i folkekirken. Præstekadetterne bliver en del af et akademi, der
holder til på Provstikontoret i Hadsten.
Leder af akademiet er sognepræst Eva Pedersen.

Om formålet med oprettelsen af et akademi for præstekadetter, siger Provst Anders Bonde: ”Vi tror på,
at en væsentlig styrkelse af praktikken på den teologiske kandidatdel vil forstærke oplevelsen af, hvor
meningsfyldt og inspirerende præstearbejdet er. Gennem sin deltagelse i akademiets aktiviteter bliver de
studerende en del af den folkekirkelige hverdag og
kommer til at varetage grundlæggende præsteopgaver i et konkret kirkeligt miljø. Og derved opnår de
nærkontakt med de opgaver og udfordringer, der er
folkekirkepræstens.”
Formålet med Akademi for Præstekadetter er således
at bygge bro mellem det akademiske studium og præsteembedet med det sigte at tiltrække og fastholde
præster i folkekirken.
Ved enkelte lejligheder vil man også kunne møde præstekadetterne i Lyngå, Skjød og Lerbjerg kirker.
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ADVENT

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
NY HJEMMESIDE

Fjerde søndag før juledag begynder adventstiden. Advent kommer af ’Adventus Domini’ (latin), som betyder ’Herrens komme’.

Så kom den endelig – kirkernes nye hjemmeside.
Du kan besøge den på www.hadstenstorpastorat.dk
Vi har samlet oplysninger om alle arrangementer i
storpastoratets kirker, præstegårde og sognegård på
et sted. Her kan du nu få det fulde overblik over, hvor
du kan komme til en god koncert eller et spændende
foredrag igen. Du kan se, hvor der er gudstjeneste på
søndag og du kan læse om kirkernes inventar og historie.
Det hele er overskueligt opbygget, så du kan også
nemt finde kontaktoplysningerne til dit menighedsråd
og se, hvornår de holder møde næste gang.

Kristendommens advent handler om forventning og
forberedelse til den store julefest, hvor det er Gud selv,
der kommer til verden gennem Jesus´ fødsel.
Mens vi venter
Mange adventstraditioner handler om at glæde sig og
tælle ned til jul.
Hver søndag tænder vi et lys mere i adventskransen,
indtil de fire lys brænder. Ligesom kalenderlys og kalendergaver handler adventskransen om at tælle ned
til jul.

God fornøjelse

Julekrybbe, Luciafest og levende lys hører også til
adventstiden. De spreder julestemning og forbereder
os på festen, som også handler om, at der blev tændt
lys i mørket.

Uddrag fra folkekirken.dk

Adventskransens historie
Traditionen med adventskrans kom til Danmark fra
Tyskland, hvor man kender til adventskranse tilbage
i 1800-tallet.
Skikken blev for alvor udbredt i Sønderjylland under
besættelsen 1940-1945, hvor kransen blev pyntet
med røde og hvide bånd som symbol på danskhed.
Fra Sønderjylland spredte traditionen sig op igennem
1950’erne til resten af landet. Først til hjemmene og
herfra videre til kirken.
I dag har de fleste kirker en adventskrans.
Den er oftest pyntet med lilla bånd, fordi lilla er adventstidens farve i kirken. Farven symboliserer bod
og forberedelse.

Der er tid til at sludre med naboen, hilse på præsten
og høre til din næste, når vi mødes til kirkekaffe efter
gudstjenesten.
26. januar 2020, kl. 11.00 i Lyngå Kirke
15. marts 2020, kl. 11.00 i Skjød Kirke

KONFIRMANDER
Som det ser ud nu, bliver det
et lille, men stærkt hold konfirmander jeg skal mødes med
i konfirmandstuen fra start
november og frem til forårets
konfirmationer. Vi ses meget
snart – jeg glæder mig!
Anne Martiny Kaas-Hansen

Foto: folkekirken.dk

Første søndag i advent er en særlig festdag, som også
markerer begyndelsen på et nyt kirkeår.

Foto: folkekirken.dk

Advent i kirken
I kirken synger vi adventssalmer og læser fra Bibelen om forventningerne til, at Jesus skal komme til
verden.
Også hos os har vi traditioner som adventskrans og
Luciaoptog, ligesom vi markerer julens komme med
flere julekoncerter.

KIRKEKAFFE
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SORG
TEMAAFTEN OM SORG

SORGGRUPPE FOR VOKSNE

Hadsten Sognegård
Torsdag den 31. oktober, kl. 19.30

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.
i Danmark og resten af Norden. Fra 2013-2015 var
har desuden leder for projektet ”Sorggrupper i folkekirken”, der for alvor satte det folkekirkelige sorggruppearbejde på dagsordenen og siden har støttet
sorggruppelederne i deres arbejde.
Arrangementet er gratis.

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

Når vi eller vore pårørende flytter i beskyttet bolig
eller på plejehjem, er det vigtigt, at kirken flytter
med. Der er selvfølgelig altid mulighed for at køre
med kirkebil for den, der ikke kan fragte sig selv i
kirke, men måske bliver det at gå til gudstjeneste
i kirken for uoverskueligt. Derfor kommer kirken
ud på plejehjemmet for at holde gudstjeneste
der.
Alle er velkomne ved gudstjenesterne på plejehjemmene.
Et samarbejde mellem Sundhedscenter Hadsten,
præsterne og menighedsrådet i Hadsten har desuden betydet særlige hverdagsgudstjenester.
Disse hverdagsgudstjenester afholdes i Sct.
Pauls Kirke, og begynder kl. 10 med formiddagskaffe i Sognegården.
Dørene er åbne fra kl. 9.30.
Disse ældregudstjenester er selvfølgelig også
åbne for alle.
ADRESSER:
Sct. Pauls Kirke, Kirkevej 7, 8370 Hadsten
Møllegården, Østervangsvej 60, 8370 Hadsten

Foto: pexels.com

Sorgen – den nødvendige fortælling. Et menneskes liv
kan forstås som de fortællinger, der kan fortælles om
det. Når vi mister et menneske, vi er knyttet til, må vi
derfor skabe ”sorgens nødvendige fortælling”. Det er
ikke altid let. For når vi mister et menneske, følger der
ofte overvejelser over grundlæggende spørgsmål og
værdier i vores liv med. Og selv troen kan komme i
spil.
Sorg er en naturlig reaktion på tab og truslen om tab.
Derfor er det godt og vigtigt for os at forholde os både
praktisk og teoretisk til begrebet sorg for at få en dybere forståelse af, hvad der er på spil hos os selv og
andre.
I foredraget vil Christian Juul Busch tale om vigtigheden af at fortsætte båndene til dem, vi har mistet,
samt beskrive hvordan vi kan høre, når et menneske
taler om sine livsværdier, og hvordan vi hver især kan
indgå i en berigende samtale om eksistentielle
temaer og trosmæssige overvejelser.
Christian Juul Busch har været præst på Rigshospitalet i de sidste 30 år. Han har sideløbende været aktiv
for patienter og pårørende på flere fronter ikke mindst
i et mangeårigt arbejde for den palliative indsats både

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.

PLEJEHJEMS- OG
ÆLDREGUDSTJENESTER
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KIRKEHØJSKOLEDAG
Fællessang – stærkt (vane)dannende
Hadsten Højskole
Lørdag den 25. januar 2020,
kl. 10.00-16.00

Vores kirkehøjskole har efterhånden eksisteret i
mange år, og vi har sat os for at kigge på, om den
måske skal have en ny form, så vi stadig kan blive
ved at tilbyde gode, gedigne foredrag i samarbejde med Hadsten Højskole. Imens vi tænker, har vi
derfor besluttet at slå efterårets og forårets foredrag
sammen til én hel Kirkehøjskoledag, og så håber vi,
at rigtig mange har lyst at komme og være
med.
Tilmelding skal ske, senest d. 20. januar 2020, til
Hadsten Kirkekontoret på tlf.: 86 98 04 25 eller på
mail: kirkekontoret@hadstensogne.dk.
Pris for hele dagen med forplejning er 200 kroner,
som betales på dagen.
Kirkehøjskoledagen er for alle.
Kirkehøjskoledagen er et samarbejde mellem Ødum,
Hadbjerg, Lyngå, Lerbjerg, Skjød, Voldum, Rud, Hadsten, Vissing og Nr. Galten Sogne.
Program
10.00 Kaffe og velkomst
10.30 Foredrag ved Jørgen Carlsen: Digte, der virker
12.00 Frokost
13.00 Foredrag ved Phillip Faber: Sangen i sin urform
14.30 Kaffe
15.00 Fællessang fra Højskolesangbogen med
organist Anders Dohn ved klaveret
15.45 Tak for i dag
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Foredrag ved Jørgen Carlsen:
Digte, der virker
Det vidunderlige ved en god højskolesang er, at
man kan spejle sit liv i den. Den er en bevidsthedsudvidelse med ord og toner som tryllemiddel – et
virkelighedsrum, der inviterer én inden for. Sangen
er en opmærksomhedskur, der på én og samme tid
rummer en lovsang og en protest. Lovsangen gælder
henvendtheden på alt det, der fylder én med glæde
og taknemmelighed, livets underforståede under,
som det åbenbarer sig i årstiderne, landskabet,
sproget, historien, kærligheden, fællesskabet og
tilværelsen i det hele taget. Protesten gælder alt det,
som tenderer mod at nedskrive og ligegyldiggøre
livets betydning.
Sagt på mere moderne dansk er højskolesangen en
reality-booster. Den skaber nærvær og opmærksomhed ved at fortælle os, at virkeligheden ikke er noget,
man skal finde ud af. Den er noget, man skal leve sig
ind i. Det gælder, hvad enten vi synger om de lyse
nætter, om kyndelmisse, der slår sin knude eller om
at elske den brogede verden.

Foredrag ved Phillip Faber:
”Sangen i sin urform”
Phillip Faber er komponist og chefdirigent for DRpigekoret og skriver om sit foredrag:
- om fodboldsange og godnatsange, der binder os
sammen, om dur og mol på samme tid og om at
turde give slip og give sig hen til fællessangen.
Alle de steder, hvor sangen eksisterer i sin urform, er
den enormt interessant – i børneværelset, på stadion,
om bålet, om juletræet. Her har sangen en funktion,
der rækker dybt ind i ønsket om at høre til og være
en del af et fællesskab.

Fællessang fra Højskolesangbogen
med organist Anders Dohn ved klaveret
Når vi nu har brugt en hel dag på at tale om fællessangen, er det oplagt at runde dagen af med at
synge sammen fra Højskolesangbogen.

Kom med om bag kulisserne, når DRpigekoret
indspiller Superligaens slagsange, når nytårssangene
skal indspilles på ny, og når alting pludselig handler
om, at der er noget, der er større og vigtigere end én
selv.

Jørgen Carlsen, f. 1949., idéhistoriker og forstander
på Testrup Højskole 1986-2017.
Medlem af Etisk Råd 2011-2016. Medredaktør af
Højskolesangbogen og formand for det udvalg, der
redigerer den kommende højskolesangbog.
Jørgen Carlsen er også samfundsdebattør og klummeskribent i Kristeligt Dagblad.
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KUNST I KONFIRMANDSTUEN

Jeppe
Skov-Petersen

September – november:
Helle Vendel Sørensens dejlige lokale naturmotiver fik
lov at hænge september måned med. De fik selskab
af Jørgen Skov Thomsens vidunderlige drejede træarbejder som resten af efteråret vil stå omkring Lieselotte Skov-Petersens sjælebilleder.
Jørgen Skov Thomsen er uddannet bygningssnedker
og bor i Hinnerup.
Han finder i drejningen rum og mulighed for at eksperimentere med træets styrke og grænse. Processen
er både praktisk og mental - nyt prøves af, nye ideer
opstår, pludselig er man et andet sted.
Jørgen arbejder kun med danske træsorter og bruger meget tid med at skaffe egnet materiale, enten

til lagring til tørt træ eller straks at dreje det vådt. Råd
og svamp giver spændende mønstre og farver. Disse
ændringer kan delvis påvirkes indtil træet er tørt.
Det fugtige træ er levende og lettere at skære i end
tørt træ. Det kan drejes meget tyndt uden at flække,
og når det tørrer – så er det at der kan komme nye
overraskende former.
Jørgen tilstræber et enkelt og organisk design og han
bliver aldrig færdig med at ville nå det perfekte, uanset om det er brugsgenstande eller noget der bare er
godt at se på og røre ved.
Den våde proces er at finde i lampeskærm, skåle og
udhulede former, mens det tørre er fade, dåser, skrin
og skåle.

Lieselotte Skov-Petersen kaldte ofte sine malerier for
sjælebilleder.
Min kone var helt til sin død meget søgende, både på
det spirituelle men også på det mere praktiske plan.
For maleriets vedkommende bl.a. med brugen af en
såkaldt dogme-farveskala, som er et slags kreativt
benspænd i skabelsesprocessen.
Lieselottes vej fra ide til handling var gerne kort. Hun
etablerede relativt hurtigt maleriundervisning under
AOF efter hun selv var begyndt at male. Det måske
ultimative projekt var et rejs-og-mal kursus vi arrangerede til Abruzzo i Italien. Hun indrømmede selv at
det var lidt hårdt, men det var altså også en stor oplevelse.
Nyd selv Lieselottes malerier og Jørgens drejede træ
resten af efteråret i konfirmandstuen.
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MINDER

Herluf
Nydam Jensen

En barndomshistorie
Tidlig forår 1954 var der besøg på Nydamsgård i
Lyngå - ikke sådan almindeligt familiebesøg, men en
flok dragoner var på manøvre. Det var lige før de skulle hjemsendes, så tiden skulle gå med noget, som de
fortalte.
Hvor mange der var, kan jeg ikke huske, men jeg var
utrolig optaget af, at der var soldater på gården. Jeg
har nok været noget irriterende, at have hængende
efter dem.
De overnattede på høloftet over kostalden, og, som
man kan se på billedet kom der en køkkenvogn med
forplejning til soldaterne. Jeg tror det var morgenmad
på billedet.
Om aftenen skulle de på en lille opgave. De skulle
indtage broen over Lilleåen ved Broholm, som var be-
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Amerikansk GMC lastbil

vogtet af hjemmeværnet i Hadsten, tænk - jeg fik lov
til at komme med, 11 år gammel. Det var en oplevelse
af rang.
Vi startede fra gården da det var ved at blive mørkt,
og kørte i lastbilerne ind til Lyngå og ned til Favrskov
Hovedgård. Der hoppede vi af lastbilerne og startede
mod målet til fods i enkeltkolonne.
I svinget ved skoven, måtte jeg ikke komme med længere. Jeg tror en af soldaterne blev tilbage hos mig.
På afstand kunne jeg høre en masse skud, og efter en
halv times tid, kom dragonerne tilbage og sagde at
opgaven var løst - broen var indtaget. Det var selvfølgelig løst krudt man brugte.
Tilbage og i lastbilerne, hvoraf den ene var en GMC en amerikansk lastbil der blev produceret i tusindvis
og anvendt i anden verdenskrig, over hele verden.
En af soldaterne var fra Ødum - Niels Rasmussen, søn
af vognmand Frederik Rasmussen. Han havde før han
blev soldat fundet sig en kæreste i Hadsten ved navn
Jytte. Da han nu var på øvelse så tæt på, gik han til sin
foresatte og anmodede om fritagelse om aftenen, for
at besøge sin kæreste. Det blev bevilget, så Niels var
ikke med på tur til Lilleåen.

når vi holdt stille. Gruppefører
Jes (han var tæt på 2 meter høj)
hoppede tit over bagsmækken
og lukkede op, inden jeg nåede
frem.
Det kunne godt være en kold
tjans at køre, for der var ingen
døre i GMC´en, og det trak også
meget omme på ladet.
Efter hjemsendelse var han lastbilchuffør ved sin far i
Ødum, og efter et par år, og bryllup med Jytte, købte
Niels vognmandsforretningen i Lyngå af Ernst Andersen, som flyttede til Lerbjerg og blev landmand oppe i
leret, som det blev kaldt. At være landmand i leret var
ingen let opgave.
Jytte og Niels drev forretningen i Lyngå indtil 1980,
hvorefter han solgte til sin bror - Børge Rasmussen,
der havde overtaget sin fars forretning i Ødum - de 2
brødre har hentet mange grise på Nydamsgård.
9 år senere aftjente jeg min værnepligt ved Livgarden
i Sandholmlejren på Sjælland, og blev udtaget til motorvognsfører - lige præcis en GMC, med presenning
og bænke ved siderne. Der var plads til en gruppe bestående af en sergent, en gruppefører og 8 menige.
De var udstyret med Garand geværer, med 8 skud i
magasinet - et maskingevær ( som blev kaldt jomfru
Madsen – dansk produceret) og to mand havde en
morter, der var enormt tung. De skiftedes til at bære, men var rigtig trætte
af våbnet.
Sidste mand havde en cykel med, og
fungerede som ordonans, hvis der
skulle sendes besked til kaptajnen
eller andre. Vi havde nu også en feltradio, men den fungerede ikke altid
lige godt.
Sergenten sad ved siden af chaufføren (undertegnede) og bestemte hvor
vi skulle køre. Mit job ud over at køre,
var at sørge for at bagsmækken var
ordentlig lukket og hurtigt lukket op,

Efteråret 1962 efter Cuba krisen, var der ekstra øvelse, som foregik syd for Hamburg i byen Paderborn,
hvor der var en kæmpe øvelsesplads. En del af turen
derned foregik med tog, hvor lastvognene blev kørt på
togvognene i Roskilde og spændt fast. Motorvognsføreren skulle være ved sin vogn - også om natten. Jeg
må sige, det var faktisk en kæmpeoplevelse at futte
igennem det danske landskab i adstadigt tempo. Det
tog lang tid - tit var vi rangeret ind på et sidespor, for
at give plads til hurtigere tog. Jeg mener, vi blev læsset af toget Rendsborg og kørte resten af vejen.
En lille soldaterhistorie - der var tit dragoner i Randers,
der var indkaldt til faderskabssager hos dommeren en gang var det 3 mand der stod der. Ret hurtigt fandt
dommeren ud af, at den ene kunne det ikke være - så
han forsøgte at få de to andre til at tage hver sin halvdel af ansvaret. Nu var den ene sønderjyde fra Sønderborg - så han sagde, Næh-næh, når vi har ringridning
i Sønderborg, og det står lige - så er der omridning.
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NYT FRA LYNGÅ

Tove Skipper

Mortens and
søndag 10. november kl. 18.00
Traditionen tro steger Bjørn og René ænder til denne
fællesspisning som afholdes i Hønsehuset på Rækkevej 2. Pris kr. 75,- for voksne og kr. 25,- for børn.
Børn på 7 år og derunder spiser med gratis.
Tilmelding senest søndag, d. 3. nov. til Bjørn,
tlf. 20890739.
Menighedsrådet
Adventsfest - søndag 1. december
Kom og vær med, når Menighedsrådet og Borgerforeningen igen i år slår dørene op til adventsfest! Ved
shelterne bag præstegården vil der kl. 14.30 blive
varmet glögg og æbleskiver over bål (rykkes i konfirmandstuen ved meget nedbør).
Kl. 15.30 er der julegudstjeneste med luciaoptog i
Lyngå Kirke, hvorefter julemanden vil tænde byens
juletræ og uddele godteposer til børnene. Vi slutter af
i konfirmandstuen med suppe og brød.
Menighedsrådet og Borgerforeningen

NYT FRA SKJØD
KUN FOR KVINDER arrangement
Lørdag den 16. nov. mødes vi på legepladsen
kl. 10.30, hvor Action World vil lære os bowcombat.
I Bowcombat skyder man med bue og pile, hvor spidsen er lavet af skum og man undgår dermed de blå
mærker. Man spiller to hold mod hinanden, og det går
ud på, at lægge en taktik for angrebet. I stil med høvdingebold, kan man genoplive sine medspillere, ved
at ramme en spilplade, som er placeret på banen.
Alle kan være med. Og det bliver sjovt.

Adventshygge i Skjød
Første søndag i Advent - søndag den 1. december 2019 er der traditionen tro adventshygge i
Skjød Forsamlingshus med forskellige aktiviteter.
Det store fælles juletræ ved Dammen tændes. Og måske julemanden så småt er ved at være udhvilet og
klar igen efter sidste juls strabadser, og som opvarmning til den store aften gør første stop i Skjød?

Kl. 13 spiser vi frokost sammen I Hønsehuset.
Bowcombat for medlemmer af borgerforeningen:
100 kr. - ikke medlemmer: 175 kr.
Prisen for mad for medlemmer af borforeningen:
120 kr. - ikke medlemmer 180 kr.
Du kan tilmelde dig hos Inge, tlf. 2077 6386.
Betaling ved tilmelding på mobilpay 72868.
Sidste frist for tilmelding d. 12. nov.

Efter juletræstændingen ved Dammen er der en kort
gudstjeneste med Luciaoptog i Skjød Kirke.
Alle er velkommen til denne smukke og stemningsfulde indledning af adventstiden.

Hvis du ønsker at være med i borgerforeningen er det
absolut ikke for sent.
Husstand: 200kr. Mobilepay nr. 72868
Håber vi ses til en sjov og hyggelig lørdag.
Borgerforeningen

Fastelavn
søndag 23. februar 2020
Kom og slå ”katten af tønden”, når vi holder fastelavnfest fra kl. 14.00-16.00
i (og uden for) konfirmandstuen med tøndeslagning for både børn og voksne.
Borgerforeningen
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Hanne Sørensen

Dagen afsluttes med fællesspisning i Forsamlingshuset med den velkendte menu - suppe og tarteletter.
Yderligere information om programmet for dagen kan
ses i Skjød Tidende.

I frihedskæmpernes fodspor
To søndage hen over sommeren har Peder Mørup ledt
grupper af Lyngåborgere gennem Bidstrupskoven.
Først gik turen til Voer Mølle, hvor vi filosoferede lidt
over, hvor det nedgravede våbenlager havde været.
Derpå gik turen til den kupérede del af skoven og de
to nedkastningspladser, hvor Julia-gruppen modtog
de mange containere med våben, ammunition og
sprængstoffer. Det var enormt spændende at høre
både om historien bag – men også Peders store viden
om skoven og dens dyr. Tak til Peder.
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NYT FRA LERBJERG/SVEJSTRUP

Helen Guldbæk

Lucia og juletræ
Søndag d. 15. december kl. 16 er der traditionen tro gudstjeneste med Luciaoptog med byens
børn. Bagefter skal vi hygge med juletræ, suppe og
godteposer i forsamlingshuset. Tak på forhånd til Berit
og Marie m.fl., som vil hjælpe med det praktiske. Se
nærmere omtale på side 6.

Menighedsrådet:
Formand:
Hanne Sørensen, Brundvej 95, Hammel, tlf. 2381 7861

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

Næstformand:
Anny K. Hansen, Skolebakken 14, tlf. 2342 9342

Kirkegårdsleder:
Simon Dobson, Tlf. 3052 1053
E-mail: ledendegraver@outlook.dk
Kirkesanger / korleder:
Cecilie Marie Høyer, Tlf. 4083 9330
E-mail: ceciliemarie87@gmail.com

Søndag d. 23. februar kl. 14 er
der fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning, fastelavnsboller mm. i forsamlingshuset. Tak til Jens
og René, som er tovholdere for arrangementet. Nærmere følger.
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Sognepræst:
Anne Martiny Kaas-Hansen, Lyngåvej 85,
8370 Hadsten, tlf. 8698 1224, amka@km.dk

Hadsten Kirkekontor:
Kordegn Kirsten Kjærgaard, Kirkevej 5,
8370 Hadsten, tlf. 8698 0425
E-mail: kirkekontoret@hadstensogne.dk

Kyndelmisse og fastelavn
Søndag d. 2. februar kl. 17
kommer Lyngå Folkekor og medvirker
ved årets stemningsfulde lysmesse.

Nyt fra Borgerforeningen
Forsamlingshuset bliver løbende opgraderet. Senest
er der kommet en ny opvaskemaskine, ekstra køleskab samt en gulvvasker – alt sammen for at imødekomme øget efterspørgsel for udlejning. Bestyrelsen
gør opmærksom på, at forsamlingshuset også kan
udlejes til dags- eller aftenaktiviteter for mindre grupper, som godt kan bruge pladsen, projektoren eller
adgangen til service.
Udlejning af forsamlingshuset sker hos Ulla via mail til
lsborgerforening@gmail.com eller på
tlf. 25 31 01 31, gerne med sms.

KIRKELIG VEJVISER

Kirkeværger:
Lyngå:
René Schneider, Rækkevej 4, tlf. 2872 6095
Tina Lundquist Andersen, Lyngåvej 90, tlf. 4115 5160
Skjød:
Kirsten Aagaard Berthelsen,
Landsbækvej 35, tlf. 4082 9570
Lerbjerg:
Jesper Mensing Søgaard, Lerbjergvej 20, tlf. 5389 2980
Datoer på kommende menighedsrådsmøder
i konfirmandstuen:
Onsdag d. 30. oktober kl. 19.00

Organist:
Kristine Lund Olsen, Tlf. 6172 7446
E-mail: kristinelundolsen@gmail.com

Præster i Hadsten Storpastorat
Anne Martiny
Kaas-Hansen (AMKH)

Fællesspisning
Sidst i september havde vi en vældig hyggelig fællesspisning, hvor Svend, Charlotte, Jean, Britt, Hans og
Sanne serverede forskellige typer hjemmebrygget øl
og lækker mad, hvor øl var en af ingredienserne.
Næste fællesspisning bliver måske en slags sammenskudsgilde, hvor folk opfordres til at tage lidt lækkert
med, som kan deles med andre. Det kunne blive
spændende med egnsretter, både fra Danmark og fra
andre lande. Nærmere følger.

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.

Mette Krabbe (MK)

Lise Thorbøll
Melchiorsen (LTM)

Marie Hedegaard
Thomsen (MHT)

Anders Bonde (AB)

Kristoffer Uhre
Knattrup (KUK)
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GUDSTJENESTER
OKTOBER
27/10

19. s.e. trinitatis

31/10

Torsdag

LYNGÅ

SKJØD

LERBJERG
11.00 (KUK)

17.00 Lyngå Kirke (AMKH) Kirke i Børnehøjde

NOVEMBER
3/11

Alle Helgens dag

16.00 (AMKH) *

10/11

21. s.e. trinitatis

11.00 (MK)

17/11

22. s.e. trinitatis

21/11

Torsdag

24/11

S.s. i kirkeåret

26/11

Tirsdag

14.30 (AMKH) *

13.00 (AMKH) *

11.00 (AMKH)
15.00 Plejehjemsgudstjeneste, Møllegården (KUK)
11.00 Festgudstjeneste og genåbning, Sct. Pauls Kirke (Henrik Wigh-Poulsen)
19.00 Ungdomsgudstjeneste, Sct. Pauls Kirke (AMKH)

DECEMBER
1/12
5/12

1. s. i advent
Torsdag

15.30 (AMKH) Lucia
17.15 (AMKH) Lucia
17.00 Lyngå Kirke (AMKH) Kirke i Børnehøjde med krybbespil

8/12

2. s. i advent

15/12

3. s. i advent

9.30 (MK)

17/12

Tirsdag

19/12

Torsdag

22/12

4. s. i advent

9.30 (MHT)
16.00 (AMKH)

16.00 (AMKH) Lucia
11.00 Ældregudstjeneste, Sct. Pauls Kirke (AMKH) kaffe i sognegården kl. 10.00
15.00 Plejehjemsgudstjeneste, Møllegården (MK)

24/12

Juleaftensdag

25/12

Juledag

14.45 (AMKH)

13.30 (AMKH)

26/12

2. juledag

29/12

Julesøndag

31/12

Nytårsaftensdag

15.00 Lyngå Kirke (AMKH) nytårsgudstjeneste med bobler

5/1

Hellig 3 konger

11.00 (LTM)

12/1

1. s.e. H3K

11.00 (AMKH)
11.00 Sct. Pauls Kirke (AMKH)
11.00 Sct. Pauls Kirke (MK) liturgisk gudstjeneste

JANUAR

16/1
Torsdag
19/1
2. s.e. H3K
26/1
3. s.e. H3K
30/1
Torsdag
FEBRUAR
2/2
Sidste s.e. H3K
4/2
Tirsdag
9/2
Septuagesima
16/2
Seksagesima
20/2
Torsdag
23/2
Fastelavn
27/2
Torsdag
MARTS
1/3
1. s. i fasten
8/3
2. s. i fasten

9.30 (MK)
15.00 Plejehjemsgudstjeneste, Møllegården (LTM)
9.30 (AMKH)
11.00 (AMKH) kirkekaffe
17.00 Skjød Kirke (AMKH) Kirke i Børnehøjde, dåbsjubilæum
17.00 (AMKH) Lysmesse *
11.00 Ældregudstjeneste, Sct. Pauls Kirke (AMKH) kaffe i sognegården kl. 10.00
11.00 (AMKH)
9.30 (LTM)
15.00 Plejehjemsgudstjeneste, Møllegården (MK)
14.00 Lerbjerg Kirke (AMKH) Kirke i Børnehøjde med dåbsjubilæum
17.00 Lyngå Kirke (AMKH) Kirke i Børnehøjde med dåbsjubilæum
9.30 (MK)
11.00 (AMKH) sogneindsaml.

* Lyngå Folkekor medvirker

