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GRISE OG GLÆDE OG EN HEL MASSE 
TAKNEMMELIGHED
Dette efterår er jeg blevet særligt glad for 
Jeppe Aakjærs digt ”Nu er det længe siden”. Vi 
har sunget den til sangaften, til høstfesten, til 
højskoletime, og den kan bare noget med sine 
nostalgiske høstbilleder og så den skønne rolige 
melodi af Oluf Ring.

Nu er det længe siden – mere rigtigt kan det 
næsten ikke siges, for hvor var det længe siden, 
at vi havde sunget sammen, siddet sammen og 
spist sammen i konfirmandstuen, og hvor var 
det godt at komme i gang igen!

Aakjærs digt er fuld af ydmyghed og taknem-
melighed over høsten, og den stemning rammer 
altså – synes jeg – lige i hjertet, for tænk at vi har 
fået så meget igen af det, vi før (og måske snart 
igen) tog for givet.

I denne udgave af KIRKE OG SOGN slutter Nis 
Boesdal sin klumme af med ordene: Glædelig 
jul! Og da jeg læste det, blev jeg straks ramt af 
forventningens glæde, for det føles faktisk som 
længe siden: JULEN. Det er selvfølgelig ikke 
længere siden end knap et års tid, men sidst 
kunne den jo ikke starte i kirken. Vi fik ikke set 
hinanden i øjnene rundt i sognene og ønsket 
hinanden en glædelig jul – det gør vi i år! Og hvor 
bliver det rart.

Herhjemme i præstegården er de første forbe-
redelser allerede i gang, for vi har slagtet til jul. 
Ja, det lyder måske næsten som en fortælling 
fra Emil fra Lønneberg, men det er altså rigtig 
nok: De tre små grise, som vi fik i starten af juli 
måned, og som pigerne navngav Gurli, Øffe og 
Delle, er nu slagtet, og der er skrevet JUL på 
fryseposen med den flotteste flæskesteg. Om 
vi også skal have and, den er vi ikke helt landet 
på endnu. Jeg stemmer for – det er jo kun jul én 
gang om året, og som I nok kan fornemme, er 
begejstringen for denne højtid stor.

Ikke på grund af maden eller gaverne (selv om 
det nu ikke gør aftenen ringere), men på grund 
af en helt særlig gæst, som det lyder i salmen 
Julen har bragt velsignet bud, nemlig GLÆDEN. 
Glæden er jordens gæst i dag, som det synges i 
vers to, og en gæst kan man ikke tage for givet – 
slet ikke når gæsten er glæden.  

Det har været en stor glæde at fejre høsten med 
jer, for hvor var det længe siden. Snart står julen 
for døren, og lad os håbe og tro, at glæden vil 
være vor gæst.

Jeg ønsker jer alle en glædelig jul og et velsig-
net nytår!

SET FRA PRÆSTEGÅRDEN
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DEN LILLE FRED 
I DEN STORE KRIG

Af Nis Boesdal

En fanger i Grønland kom for ikke så længe siden hjem efter en længere tur og opdagede, at hans nabo 
lå inde i dobbeltsengen hos hans kone. Ret resolut gik han ud til slæden, hentede geværet og skød 
hovedet af naboen. 

Så rullede systemet sig ud, politi, afhøring, fængsel, retssag. Men da retssagen var ved at være færdig, 
vinkede dommeren den anklagede hen til skranken: 

- Hvordan kunne du da finde på at skyde hovedet af en, du kender så godt? 

Fangeren kiggede op på dommeren. Han så ud, som om han ikke forstod spørgsmålet. Så dommeren 
gentog: 

- Hvordan kunne du da finde på at skyde hovedet af en, du kender så godt? 

- Jamen hr. dommer, man kan da ikke skyde hovedet af nogen, man ikke kender? 

Jeg holder så meget af den lille historie. Ikke mindst fordi den hver gang får mig til at tænke på histo-
rien om ”Den lille fred i den store krig”. 

Vi skal til vestfronten i starten af første verdenskrig, 1914. De tyske soldater var blevet sendt ned til 
skyttegravene i påsken, og de havde fået det løfte, at de ville være tilbage igen inden bladene faldt af 
træerne. 

Men den 24. december lå de der endnu. Og hver dag skød de hovedet af folk, de ikke kendte. Det 
samme gjorde soldaterne i skyttegravene overfor, de allierede. 

Nu forholdt det sig sådan, at alle tyskernes forsyninger kom med tog fra Berlin. Våben, ammunition, 
tæpper, post og ikke mindst elendig gullasch på dåse fra danske gullaschbaroner, der drak sig fulde i 
champagne for de penge, de tjente på den krig, vi aldrig for alvor deltog i. 
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Men da toget fra Berlin skulle afsted op til julen 1914, var der en togvogn i overskud. En overordnet 
foreslog, at man fyldte denne togvogn med lys og juletræer. 

Resultatet af denne beslutning var, at da soldaterne den 24. december 1914 havde skudt på hinanden 
hele eftermiddagen, var der pludselig en officer hos de allierede, der udbrød: 

-Hov! Der er noget galt! De skyder jo ikke tilbage! 

Der blev helt stille. Ingen skød. Alle ventede. Og ventede. 

Så pludselig kunne de allierede se i halvmørket, at et juletræ med levende lys blev løftet op i skyttegra-
ven overfor. Jul lige nede midt i Tyskland, vestfronten, tæt ved grænsen til Belgien. 

Alle holdt vejret. 

Så kom der et træ mere. Med lys. 

Ingen skød, alle ventede. 

Og få minutter senere var tyskernes skyttegrav fyldt med juletræer. 



6

Og sang. Stille i begyndelsen, men da ingen skød, sang de højere og højere. 

De tyske soldater sang måske nok den mest udbredte julesang her på jorden: ”Stille Nacht, heilige 
Nacht…” 

På det tidspunkt havde sangen i mange år været kendt i hele verden, hos os som ”Glade jul” (Ingemann) 
og på engelsk som ”Silent night”. Så da tyskerne var færdige med ”Stille Nacht”, tog de allierede over 
med ”Silent night.” 

Det er svært at forestille sig noget smukkere. 

Og da sangene sluttede, gik soldaterne over ingenmandsland og gav hinanden gaver, mest cigaretter 
og chokolade, det var luksus i de omgivelser. Mens de røg og gumlede, viste de hinanden fotografier 
af deres familie, kone, børn, forældre. 

De lærte hinanden at kende. Og i stedet for at skyde hovederne af hinanden dagen efter, juledag 1914, 
spillede de fodbold, tyskerne mod de allierede. 

Juledag ved vestfronten. Fodbold i ingenmandsland. Ind over til en nikker. Var den ikke ude til indkast? 
Gult kort, dommer! Giv ham en ostemad! 

Officererne var tunge om hjertet. De holdt af, at folk holdt af hinanden, men de vidste også, at det ikke 
havde noget med krig at gøre. 

Det vidste officerernes overordnede også. Flere af de øverstbefalende endte deres dage i Sibirien. Det 
blev på mange måder tragedien i ”Den lille fred i den store krig”. 

Men jeg synes, det er godt, ikke mindst efter alle beretningerne fra Afghanistan, at vi minder hinanden 
om, hvad en primitiv, ufaglært grønlandsk fanger for nylig sagde til sin dommer: 

- Jamen hr. dommer, man kan da ikke skyde hovedet af nogen, man ikke kender? 

Glædelig jul. 
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FRA SMØR TIL BØRSTETRÆ
Af Herluf Nydam Jensen

MINDER

Mejeriet i Lyngå (kaldet Brolund) ligger i dag i et hul, og der var da også megen diskussion om, hvor 
det skulle ligge i 1887, men forklaringen på placeringen er meget simpel, idet mejeriet skulle betjene 
landmændene både i Skjød og Lyngå: Så var der en stejl bakke ned og stejl opkørsel til begge hold 
ejere fra de to landsbyer.

Det har nok også været ret nemt at finde vand i området på det lavt liggende areal.
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Mejeriet blev bygget i 1887 – driften kom i gang 3. juli samme år. Produktionen på mejeriet har sikkert 
været baseret på smør, som på det tidspunkt var en efterspurgt vare, og ret hurtigt kom der en indbrin-
gende eksport i gang til England af landbrugsprodukter. Den tid var starten på den store landbrugspro-
duktion og eksport i de næste hundrede år.

Efter 11 år besluttede landmændene i Skjød, at de ville have deres eget mejeri. Afstanden til Lyngå kan 
have spillet en rolle. Eneste transportmiddel var jo heste, og bakken i Lyngå var og er enorm stejl, og 
det har ikke været bedre, at det var grusvej.

Så i 1898 skilles parterne, og mejeriet i Lyngå kører videre. Leverancerne af mælk var i en årrække 3 
millioner pund mælk og topper i 1930 med 5,5 millioner pund mælk.

I midten af 1930’erne sker der noget voldsomt ikke med mejeriet, men med vejen og tilkørslen, idet der 
bliver anlagt en ny stor landevej i bunden af Lyngådalen: En kæmpe dæmning med en bred landevej, 
der er højere end de ellers store mejeribygninger. Der bliver lavet en ny adgangsvej på siden af dæm-
ningen, som nu er den eneste adgangsvej til mejeriet.

Under dæmningen bliver der bygget en tunnellignende underførsel til Lyngå å eller bæk, som vi i sin 
tid kaldte den. Om sommeren forsvinder vandet næsten, men om vinteren og foråret er der masser af 
vand i bækken. Når der om foråret var godt vejr, var det store nummer, når vi kom fra skole og havde 
gummistøvler på, at prøve at gå igennem tunnellen uden at få vand i støvlerne. Det lykkedes aldrig, så 
utallige gange er vi kommet hjem med våde sokker.

På mejeriet var der unge mennesker i lære som mejerister. De var der vel i et par år og rejste videre. 
Under opholdet var de meget aktive i byens ungdomsliv og kiggede sikkert efter de lokale piger. I det 
hele taget var der mange flere aktiviteter i byen dengang. I brugsen var der også unge mennesker i 
lære plus alle medhjælperne rundt på gårdene.

Derfor var der stor aktivitet i det nybyggede forsamlingshus, der blev indviet under stor festivitas i 
1896. Huset blev brugt flittigt af de mange foreninger, der var i byen for over 100 år siden – nævnes kan 
gymnastikforening, foredragsforening, skoleidræt, afholdsforening, sognerådsmøder samt alle mulige 
fester for omegnens beboere.

Tilbage til mejeriet. I starten var der ikke bygget bolig til mejeribestyreren – den kom noget senere (før-
ste billede uden bolig og med kirken i baggrunden). Først i 1910 blev der bygget en bolig til bestyreren, 
så i 23 år boede bestyrer-parret på loftet over mejeriet sammen med mejeristerne.

Efter anden verdenskrig er der meget aktivitet i landbruget, og tanken opstår, at det nu aldrende mejeri 
kunne trænge til en afløser. 
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En gruppe landmænd på Hadsten egnen beslutter, at de vil bygge et nyt mejeri, som kommer til at ligge 
på hjørnet af Hammelvej og Skanderborgvej.

I Lyngå er der absolut delte meninger om dette tiltag. Ca. halvdelen af leverandørerne er for det nye 
mejeri, og den anden halvdel er arge modstandere, så bølgerne går højt til vinterens kaffegilder rundt 
om på gårdene i sognet. De, der før var fine venner, kunne nu pludselig ikke tåle at se hinanden. Mod-
standerne besluttede at drive mejeriet videre og havde held til det – jeg tror faktisk, det gik rigtig godt.
 
I november 1962 blev Brolund lagt sammen med mejeriet i Bøstrup – man skulle i hvert fald ikke til 
Hadsten. Bygningerne blev solgt til Trævarefabrikant Leo Hansen Nr. Åby på Fyn, som indrettede byg-
ningerne til trævareproduktion. Han solgte til møbelhandler Viggo Jensen fra Halling. Viggo Jensen 
solgte allerede 1. juli 1967 til Karen og Niels Levring Madsen, der producerede træstykker til Benzens 
børstefabrik i Hadsten.

På Nydamsgård var der en del store ahorntræer, da vi flyttede ind i 1970. Nogle af dem blev fældet, og 
stammerne solgte jeg til Niels Levring. Vi kørte dem selv ned til Brolund, og under aflæsningen kom 
min tommeltot i klemme imellem to stammer. Det resulterede i en meget sort negl, og det gjorde mega 
ondt. Det varer 3 mdr. 3 uger og tre dage for en drægtig griseso, før den farer – nøjagtig ligeså lang tid 
tager det, før neglen er groet ud igen. I kan jo selv prøve efter. 

Denne produktion varede, indtil børstefabrikken i Hadsten lukkede i midten af firserne. Om Niels havde 
andre aftagere, ved jeg ikke, men Niels blev derefter ansat som kirkesanger ved Lyngå, Skjød og Ler-
bjerg kirker. Vi har mange gange lyttet til Niels’ kraftige og gode stemme i Lyngå kirke.
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DET’ FOR BØRN

BABYSALMESANG
Babysalmesang i Sct. Pauls Kirke er nu i fuld gang igen efter Corona-nedlukningerne. 
Vi mødes fredage fra kl. 10.30 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 foråret planlægger vi to hold, hvor det første begynder i januar, det andet i marts. Hold øje med 
hjemmesiden og Facebook for præcise opstartsdatoer. Tilmelding er nødvendig og sker fra hjemme-
siden. 
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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.

Torsdag d. 2. december kl. 17.00 i Lyngå Kirke (NB! Særlig julet udgave af ”Kirke i børnehøjde”)

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 endelig kryds:

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

LUCIAGUDSTJENESTER

Der er Luciaoptog ved alle luciagudstjenesterne, og alle børn er 
meget velkomne til at deltage. Børnene skal blot møde op en halv 
time før gudstjenesten begynder. Kirken har luciadragter og lucialys 
til de deltagende børn.

Søndag d. 28. november kl. 15.30 i Lyngå Kirke 
Søndag d. 28. november kl. 17.15 i Skjød Kirke
Søndag d. 12. december kl. 16.00 i Lerbjerg Kirke
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KONFIRMANDERNE
TILLYKKE TIL ALLE

Tænk at det endnu engang blev til sensom-
mer-konfirmationer! Lørdag d. 14. august var 
der endelig konfirmation i alle tre kirker, og kære 
konfirmander, I har klaret det godt. Tak for jeres 
tålmodighed, når vi skulle mødes online over 
TEAMS, og tak for jeres gode humør og guld-
korn. Jeg har nydt jeres selskab, og som jeg 
skrev det i telegrammet til jer, så husk, at I altid 
er velkomne i Lyngå Præstegård.

Konfirmeret i LYNGÅ KIRKE:
Sofia Clara Larsen
Celine Rotvig Schmidt

Konfirmeret i SKJØD KIRKE: 
Emilie Nørskov Graversen
Mathias Nørskov Graversen
Lærke Elisabeth Kildehøj
Maia Johanne Kildehøj
Mikkel Fisker Nielsen
Søren Bai Pedersen

Konfirmeret I LERBJERG KIRKE:
Julia Rochon
Asger Elias Simonsen



13



14

HØJSKOLETIMER

”FORTSÆTTELSE FØLGER…”
Rejsefortællinger ved Kirsten Andersen
Torsdag d. 4. november kl. 11.00

For nu snart to år siden tog Kirsten Andersen fra Hadsten os med på en rejse. 
En livsrejse. Hun fortalte om sit liv, om sin baggrund og om, hvorfor hun som 
78-årig stadig drager ud i verden som rejseleder. Vi nåede lige at få et par for-
tællinger fra nogle af de utallige rejser, Kirsten har været på, men vi vil gerne 
høre mere! Derfor kommer Kirsten til Lyngå igen. 
Selv skriver hun: ”Jeg har en masse skøre historier, for jeg har altid været 
lidt autonom, og så kommer man også ud på kanten, hvor man kommer til at 
opleve noget anderledes. Jeg glæder mig til at komme igen. Det er jo næsten 
som at rejse igen.”

JULEHØJSKOLETIME
Torsdag d. 9. december kl. 11.00

”Rør blot ikke ved min gamle jul” – det er atter tid til julehygge i konfirmand-
stuen med musik, quiz og en lille julehistorie. Vores organist Kristine Lund-Ol-
sen og kirkesanger Stine Elbæk Gomard leverer dejlige toner, der toppes 
med god gammeldags julemad fra Lyngåhus. Den julede udgave af højskole-
timen koster derfor 125 kr. pr. person, og hele herligheden rundes af med en 
kort gudstjeneste i Lyngå Kirke ca. kl. 13.30.

”EN DYRLÆGEKONES ERINDRINGER 1953 – 2021”
Foredrag ved Hanne Johansen
Torsdag d. 27. januar kl. 11.00

Johanne Marie Johansen, født 1930, har et omfattende vita, der karrier-
emæssigt tager sin begyndelse med en sygeplejerskeuddannelse i Horsens 
i 1952. Efter diverse videreuddannelser virker hun i mange år som afde-
lingslærer 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 dyrlægepraksis, så kom og hør 
lokalhistorie og se billeder dertil denne torsdag formiddag i konfirmandstuen.
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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.

”TO LIV I MUSIKKEN TEGN – OG EN VERDEN TIL FORSKEL”
Musik og foredrag ved Jesper Brun-Jensen og Anne Lise Quorning
Torsdag d. 24. februar kl. 11.00

Anne Lise Quorning og Jesper Brun-Jensen har delt 25 år af deres profes-
sionelle musikerliv sammen på de “skrå brædder”. Ud over at lytte til deres 
dejlige sange denne torsdag formiddag, vil Jesper fortælle om sin studietid 
i Bulgarien - fra den tid, hvor Jerntæppet holdt sit stramme greb om Europa. 
For første gang løfter han tæppet…

”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 vir-
kelighed. 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.”
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101-ÅRET FORGENFORENINGEN

”DA NORDSLESVIG BLEV TIL SØNDERJYLLAND”
Foredrag ved Nis Boesdal – og sønderjysk kaffebord dertil 
Søndag d. 14. november kl. 14.00 i konfirmandstuen

Det der nu er blevet til 101-året for Danmarks Genforening, skal også markeres i Lyngå, så kom og 
drik søndagens eftermiddagskaffe i konfirmandstuen og hør Nis Boesdal fortælle hele historien. Selv 
skriver han: 
”Der er ingen, der gider høre en historie om to, der mødes, bliver forelskede, forlovede, gift, får tre 
dejlige børn og et parcelhus i en forstad, hvor de lever lykkeligt til deres dages ende. Der skal være 
noget modstand, intriger, fjender, bedrag, utroskab og ikke mindst: Kærlighed og grådighed. Historien 
om Nordslesvigs genforening med Danmark har det hele og lidt til. Grådigheden førte os ind i påske-
krisen, kongen afsatte regeringen og genindførte enevælden i Danmark - selvom det kun var for 27 
timer. Og historien ender lykkeligt med en hvid hest, der tissede i bukserne - og et stort sønderjysk 
kaffebord i Lyngå 101 år efter.”

Da et ægte sønderjysk kaffebord efter sigende består af mindst 21 forskellige kager, nemlig syv 
slags småkager, syv slags skærekager og syv slags flødekager, så er ethvert bidrag til kagebordet 
meget velkomment. I så fald gives besked ved tilmeldingen senest fredag d. 5. november til Bjørn 
Anthonsen på tlf. 2089 0739. Eftermiddagen er gratis.
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KONCERTER
VI SYNGER JULEN IND MED LYNGÅ FOLKEKOR

NYTÅRSKONCERT MED ENSEMBLE HERMES
Torsdag d. 13. januar kl. 19.30 i Lyngå Kirke

Ensemble Hermes er et Aarhus-baseret musikerkollektiv, drevet af seks unge strygere. Gruppen optræ-
der i alle former for kammermusikalske konstellationer og inviterer desuden regelmæssigt flere musikere 
til at samarbejde om forskellige produktioner. 

Ensemble Hermes spiller i udgangspunktet uden dirigent og dyrker altid en lyttende og kammermusi-
kalsk tilgang til musikken. Ved således at gøre afstanden mellem musik og musikere mindre, er målet 
gennem større personligt engagement at fremmane en dybere forståelse af musikken og transformere 
disse til intense koncertoplevelser. 
 
Der er gratis entré til nytårskoncerten med Ensemble Hermes.

Tirsdag d. 14. december kl. 19.30 i Lyngå Kirke

Der er lagt op til en hjertevarm, smuk og stemningsfuld aften, når Lyngå 
Folkekor synger julen ind i Lyngå Kirke. Koret synger kendte og elskede 
advents- og julesalmer og -sange, og præst Anne Martiny Kaas-Hansen har 
lovet at læse lidt op i løbet af koncerten. Desuden vil der være indslag for so-
loviolin ved korets dirigent Stine Elbæk Gomard. Koncerten er ganske gratis, 
og alle er velkomne!
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SYNG SAMMEN- SAMMEN!

Idéen med dette initiativ er at fortsætte den fællessangslyst, der opstod i den første periode af 
Corona-tiden. Her var det især Philip Faber, der tændte denne lyst, når han hver morgen dukkede op 
på DR1 med sit positive sind og klavermusik til vores fælles sang hjemme i stuerne. Senere blev der 
flere fredage om aftenen afviklet fællessang med nogle af vores kendte musikere og sangere. Her 
var det Mads Steffensen, der sammen med Philip Faber styrede fællessangen. TV2 lavede også flere 
initiativer og nu her – halvandet år siden at Danmark blev lagt ned, er længslen efter at kunne mødes 
og synge sammen i kirker, forsamlingshuse og til koncerter ikke blevet mindre. Tværtimod.

Derfor har vi i Hadsten Storpastorat og Folkekirken Voldum-Rud taget dette initiativ til afvikling i 
2021/2022. Vi ønsker at styrke fællesskabet ved at invitere til fællessang på tværs af sogne og kirker. 
Det er tid til igen at synge sammen – sammen.  

Til SANGAFTENERNE synger vi de bedste af de bedste sange og salmer, der hører årstiden og højti-
den til, både fra Salmebogen, 100 Salmer og Højskolesangbogen. 

Når vi har sunget os godt i gang, inviterer vi i et samarbejde med Hadsten Højskole til en HØJSKOLE-
DAG lørdag den 26. februar 2022. Her vil du bl.a. kunne høre et foredrag om fællesskab ved forstan-
der Rikke Holm, Askov Højskole, og Mathias Hammer kendt fra radio og TV vil føre os ind i sangfæl-
lesskabet – med en masse sang sammen, naturligvis. 

Vi glæder os så meget til at kunne lufte vores sangstemmer sammen med jer! Vi er allerede godt i 
gang: Første sangaften tog vi i det fri, nemlig ved udealteret i Vissing tilbage i maj måned. Her i sep-
tember sang vi høstsange og -salmer i Lyngå Kirke, så til tredje sangaften i Sct. Pauls Kirke torsdag d. 
25. nov. gælder det julens nostalgiske toner. 

Kom og vær med en enkelt aften eller tag hele molevitten med:

Torsdag d. 25. november 2021 kl. 19.30  Sangaften i Sct. Pauls Kirke om vinter og jul
Torsdag d. 20. januar 2022 kl. 19.30  Sangaften i Voldum Kirke om vinter og kyndelmisse
Lørdag d. 26. februar 2022 kl. 10-16  Foredrag og fællessang på Hadsten Højskole
Torsdag d. 31. marts 2022 kl. 19.30  Sangaften i Ødum Kirke om forår og påske
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HØJSKOLEDAGEN lørdag den 26. februar 2022
Program:
 10.00  Velkomst og kaffe
 10.30  Foredrag ved Rikke Holm, forstander på Askov Højskole: 
  ”Uden fællesskaber går vi til grunde”
 12.00  Frokost
 13.00  Foredrag og fællessang ved Mathias Hammer, pianist, musikformidler, radio- og 
  TV-vært: ”Den nye Højskolesangbog”
 14.30  Kaffe
 15.00  Fællessang med Steffen Jonassen, underviser ved Hadsten Højskole, ved klaveret
 15.45  Tak for i dag

Pris for hele dagen med forplejning er 200 kr., som betales på dagen.
Tilmelding skal ske senest tirsdag d. 15. januar 2022 på hjemmesiden: 
www.hadstenstorpastorat.dk/tilmeld 
Spørgsmål vedr. tilmelding kan se til kirkekontoret.

Nærmere omtale af dagens foredrag:

Foredrag ved Rikke Holm: ”Uden fællesskaber går vi til grunde”
Rikke Holm har været forstander på Askov Højskole siden oktober 2018. Hun er 
uddannet teolog og musiklærer, og har bl.a. arbejdet som ungdomspræst i Vejle 
Provsti og været med til at starte Lystruphave Efterskole. Om sit foredrag skriver 
hun:

”Fællesskaber findes ikke kun i fysisk form, men i høj grad også digitalt i dag. 
Mennesker har altid bygget fællesskaber, men den måde, vi har gjort det på, har 

forandret sig meget igennem historien. Hvad betyder det for den måde vi er mennesker på, at vi ikke 
behøver at mødes for at danne et fællesskab? Vi har opnået en høj grad af individuel frihed, men 
det optager mig, hvordan balancen er i forhold til fællesskaber, for analyser viser, at ensomheden 
er stigende i vores samfund. Betyder det at vi har mistet balancen? Og er fællesskabet i sig selv et 
gode, eller er der forskel på fællesskaber? Og hvordan forholder vi os til fællesskaber på tværs af 
nationer?” 

Foredrag og fællessang ved Mathias Hammer: ”Den nye Højskolesangbog”
Højskolesangbogen er danmarkshistoriens bedst sælgende bog. Med sin lyrik, 
musik, historie og fællesskabsstyrkende formål, er den blandt grundstenene i 
vores nationale DNA. I november 2020 udkom en helt ny udgave af Højskolesang-
bogen. Mathias Hammer, der er pianist, musikformidler, radio- og Tv-vært, har 
været en del af højskolesangbogsudvalget, som har skullet vælge sange til den 
nye sangbog. Ved dette sangforedrag fortæller Mathias om udvalgets arbejde og 
om de mange overvejelser og dilemmaer, som man møder, når man skal forny den 
danske sangskat.

Og så skal der synges. Mathias Hammer sidder selv ved klaveret og akkompagnerer, når både de 
kendte klassikere og de nye hits skal synges som fællessang.
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NYT FRA LYNGÅ

Af Tove Skipper

MORTENSAFTEN
Onsdag d. 10. november kl. 18.00 
i konfirmandstuen
Kom og vær med til denne hyggelige fællesspisning. 
Weberbanden steger ænder, og aftenen vil være 
krydret med sang/musik og orientering fra borger-
foreningen/landsbyrådet.
Pris kr. 75,- for voksne og kr. 25,- for børn. Børn på 7 
år og derunder spiser med gratis. Er du TILFLYTTER, 
er første fællesspisning GRATIS. 
Tilmelding senest søndag d. 7. nov. til Tina, tlf. 
41155160
Menighedsrådet og Weberbanden

ADVENTSFEST
Søndag d. 28. november fra kl. 14.30
Kom og vær med, når Menighedsrådet igen i år slår 
dørene op til adventsfest! Ved shelters bag præste-
gården vil der kl. 14.30 blive varmet glögg og æble-
skiver over bål (rykkes i konfirmandstuen ved meget 
nedbør). Kl. 15.30 er der julegudstjeneste med 
luciaoptog i Lyngå Kirke, hvorefter Borgerforeningen 
tænder lys i byens juletræ ca. 16.30.
Menighedsrådet og Borgerforeningen

FASTELAVN
Søndag d. 27. februar kl. 14.00
Kom og slå “katten af tønden”, når vi holder faste-
lavnsfest fra kl. 14.00-16.00 i (og uden for) 
konfirmandstuen med tøndeslagning for både børn 
og voksne. 
Borgerforeningen
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NYT FRA SKJØD

Af Solveig Johnsen

Ny bænk ved Skjød Kirke
Vi har fået en ny fin bænk på kirkegården i Skjød, hvor man kan nyde en rolig stund, når man besøger 
kirkegården.

Invitation til indvielse af Byrum ved Gadekæret i Skjød
Arbejdet med forskønnelse af området ved gadekæret er i gang, og den gamle promenade er 
blevet brudt ned i slutningen af august. Nu inviterer Skjød Borger- og Idrætsforening til indvielse af 
Skjøds nye Byrum ved gadekæret fredag den 19. november kl. 15.00, hvor der vil være reception og 
mulighed for at se resultatet.

Advent og salg af juletræer
Den første søndag i advent (28. november) bliver der traditionen tro afholdt advent i Skjød Forsam-
lingshus. Arrangementet afholdes om eftermiddagen, og programmet kommer ud, når vi nærmer os, 
men allerede nu ved vi, at juletræet ved Gadekæret tændes, og at julemanden kigger forbi omkring kl. 
16.45. Kl. 17.15 er der Luciagudstjeneste i Skjød Kirke, hvor alle børn er meget velkomne til at gå med 
i Luciaoptoget. 
Søndag den 5. december kl. 13.00-16.00 bliver der solgt juletræer – også ved gadekæret, hvor du 
kan nyde glögg og æbleskiver, imens du finder det helt rigtige træ.
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NYT FRA LERBJERG/SVEJSTRUP

Af Britt Chielens

Livet i og omkring Lerbjerg Kirke
Nu er sommeren desværre allerede slut igen, men sikke en slutspurt. Vi lagde ud med aftensgudstje-
neste i Lerbjerg Kirke, en gudstjeneste, som jeg gerne selv ville have deltaget i, men var forhindret. 
Måske mange af jer andre havde mulighed for at høre Annes spændende prædiken og kloge ord?

Borgerforeningen
Senere i august afholdte Borgerforeningen i Lerbjerg/Svejstrup fernisering på det store kunstprojekt, 
som har fyldt vores landsbyer med aktiviteter særligt de sidste 9 måneder. Et fint arrangement, som 
tiltrak både borgmesteren, kunstudvalget i kommunen samt gode naboer.

Kulturvandring
Vi afholdte selv vores kulturvandring den 12. september. Borgmesteren kunne desværre ikke denne 
dag, men der var til gengæld gensyn med mange naboer i vores to landsbyer. Der var selvfølgelig 
også gensyn med Pernille, og dagen sluttede af med vores helt egen Lerbjerg/Svejstrup-sang, som 
Anders stod for. 

Jeg er meget taknemmelig over dagen – jeg er taknemmelig over Pernilles indlevelse og fortællinger 
om vores ”gamle” historier. Hvor var det skønt at opleve, at selvom inspirationen var hentet fra et 
lignende tidligere arrangement, så var denne dag fyldt af ”sine egne” gamle anekdoter, og vi lærte 
endnu engang noget nyt om vores landsbyer.

Det var en af de dage, hvor de ting man ikke kan planlægge, alligevel passer som fod i hose. Det pas-
sede perfekt, at Anne i sin prædiken også havde referencer til fortiden, andre end dem vi hørte om 
senere. Det var på alle måder mindeværdigt, da Jette spillede så smukt på violin i vores kirke, og det 
var så fint, hvordan mange historier blev endnu mere levende på turen, da ældre naboer supplerede 
med deres egne oplevelser fra det ”gamle Lerbjerg/Svejstrup”.

Siden den søndag har jeg fra tid til anden tænkt – hvordan mon anekdoterne lyder om 30, 50 eller 
80 år? Får vi som beboere i disse huse også sat vores præg på fremtiden, og vil der gå en stor flok 
kommende beboere forbi vores huse om mange år og tale om, hvem vi var. Ja, sådan kan man jo blive 
lidt filosofisk efter sådan en dag.

Der skal lyde en stor tak til Charlotte, uden dig var arrangementet slet ikke blevet så godt. Der skal 
naturligvis også lyde en tak til Mark for husly og spændende drikke under frokosten og ikke mindst til 
de fra Borgerforeningen, der hjalp med oprydningen, da arrangementet sluttede sidst på eftermidda-
gen.
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Aktiviteter for alle
Jeg vil gerne dele endnu en oplevelse med jer. Det handler nok mest om, hvad jeg selv er begyndt 
at få øjnene op for, efter jeg er indtrådt i menighedsrådet. Den 2. september havde min mand og jeg 
meldt os til foredraget ”Østeuropæerne – tre årtier efter kommunismens fald” ved Anne Haubek og 
Thomas Ubbesen. Det var første gang, vi deltog i et sådant arrangement i konfirmandstuen. 

Hvorfor vi ikke tidligere helt har været opmærksomme på de spændende foredrag mv., der arrange-
res i regi af menighedsrådet, handler selvfølgelig mest om os selv. Hvis jeg skal være helt ærlig – og 
det skal man jo i et kirkeblad – så har vi ikke rigtig følt os som en del af målgruppen. Altså vi er jo i 
bedste fald kulturkristne og havde måske lidt svært ved at se os ind her, for hvad var det nu for noget, 
man kunne blive udsat for i sådan en ramme i regi af menighedsrådet. Men det var en rigtig god – og 
ikke mindst spændende aften. Måske vi fremadrettet alle kan blive bedre til at få øje på spændende 
arrangementer, som vi kan mødes om – både os fra Lerbjerg/Svejstrup, men naturligvis også med alle 
vores naboer fra Lyngå og Skjød.

Kommende aktiviteter 
Der er i den kommende tid ikke planlagt ekstraordinære aktiviteter i Lerbjerg Kirke. Der er de vanlige 
gudstjenester, se mere i oversigten på bagsiden af dette blad. Dog skal der slås et slag for to helt 
særlige gudstjenester, nemlig søndag den 12. december kl. 16.00, hvor der er Luciagudstjeneste, 
og søndag d. 27. februar kl. 14.00, hvor der er fastelavnsgudstjeneste og dåbsjubilæum! Nærmere 
følger på mail og Facebook.
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

 Af Jeppe Skov-Petersen
Næstformand

Tak til Stine
Da vores faste kirkesanger og korleder Cecilie Marie Høyer-Nielsen 
sidste efterår ventede sit andet barn, fik vi Stine Elbæk Gomard som 
barselsvikar. Vi var godt kørende med Cecilie, der som bekendt faldt i 
gryden allerede som lille – som datter af en dygtig dirigent.

Men med Stines grænseløse erfaringsgrundlag (se kirkebladet 3/20 side 
34), kom vi i gode hænder. Trods de utaknemmelige vilkår under coro-
nakrisen med nedlukninger eller afstandskrav, har vi haft stor glæde af 
hendes mange talenter. Stines gode røst i kirken - den særlige stemning 
under hendes violinspil – når et stærkt reduceret folkekor gennemfører 
en fin forårskoncert – eller når hun giver den som Pia Raug foran sin kvar-
tet Solfald til vores høstarrangement.

Vi takker Stine for en engageret indsats i vikarperioden. Der er vagtskifte i slutningen af december, 
hvor vi skal sige velkommen tilbage til Cecilie.

Nyt tag på Lyngå Kirke
Lyngå Kirke skal have nyt tag på kor og skib.
Projektet ”nyt tag” har som så meget andet været sat lidt på pause pga. en Corona Epidemi, men nu 
skal det være. Efter planen kommer det til at ske fra 1. april til 30. juni 2022. Der vil stadig kunne afhol-
des gudstjenester, begravelser, konfirmationer, bryllupper osv. i byggeperioden.
Der vil være stillads omkring kirken og køreplader på kirkegården. Selvom håndværkerne skal holde 
orden, vil det stadig være en byggeplads.
Vi håber på jeres forståelse. Det nuværende skifertag har gjort det godt. Det blev lagt i forbindelse 
med en større renovering af Lyngå Kirke helt tilbage i 1867-1868. Dengang blev det udskiftet med et 
tidligere bly-tag.

Vi håber, det nye skifertag vil holde mindst lige så længe som det nuværende.

Af Tina Andersen
Kirkeværge, Lyngå Kirke
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SORGGRUPPE

DØDE FORÆLDRES KLUB
Et personligt foredrag om at miste tidligt 

To måneder efter Sofie Klingbergs mor var blevet bisat, oplevede hun et stort pres fra sine omgivel-
ser. “Nu må du videre med dit liv”, var budskabet. Sofie var 16 år, følte sig misforstået og forkert, og 
hun begyndte at isolere sig for at “have sin sorg i fred”. 

I sit voksne liv, og som uddannet journalist, har Sofie valgt at bruge sine egne erfaringer med at miste 
i både dokumentar-serien: “Mor er død – men det taler vi ikke om”, som blev vist på DR1, og senest i 
podcast-serien “Døde Forældres Klub”. Hun har også startet et netværk for voksne, som mistede en 
forælder i barndommen. Hendes store håb er, at det bliver langt mindre tabubelagt at tale om døden 
og sorgen, så børn – lige så vel som voksne – ikke skal opleve den knusende ensomhed oven i tabet 
af en elsket.

Torsdag den 11. november kl. 19.30-21.30, Hadsten Sognegård

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

TEMAAFTEN
OM SORG
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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.

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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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.

Præsten holder ferie i uge 7.

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

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

Kirkesanger / korleder (barselsvikar) til 25/12:
Stine Elbæk Gomard, Tlf. 2285 9325 
E-mail: stineelbaek@gmail.com 

Kirkesanger / korleder fra 25/12:
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. 28. oktober kl. 19.00
Onsdag d. 24. november kl. 19.00

KIRKELIG VEJVISER

Lise Thorbøll  
Melchiorsen (LTM)Mette Krabbe (MK)

Anders Bonde (AB)
(til 31/12)

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 Lyngå Folkekor medvirker
2 Luciagudstjeneste
3 Kirkekaffe
4 Lysmesse. Lyngå Folkekor medvirker
5 Dåbsjubilæum

 OKTOBER LYNGÅ SKJØD LERBJERG

24/10 21. s. e. trin. 9.30 (LTM)

31/10 22. s. e. trin. 11.00 (AMKH)

NOVEMBER

7/11 Allehelgen 16.00 AMKH1 14.30 AMKH1 13.00 (AMKH)1

14/11 24. s. e. trin. 11.00 (AMKH)

21/11 25. s. e. trin. 9.30 (MHT)

28/11 1. s. i advent 15.30 (AMKH)2 17.00 (AMKH)2

DECEMBER

2/12 Kirke i børnehøjde 17.00 (AMKH)

5/12 2. s. i advent 11.00 (AMKH)

12/12 3. s. i advent 16.00 (AMKH)2

19/12 4. s. i advent 9.30 (LTM)

24/12 Juleaften 16.00 (AMKH) 14.45 (AMKH) 13.30 (AMKH)

25/12 Juledag 11.00 (AMKH)

26/12 2. juledag 11.00 Sct. Pauls Kirke (LTM)

31/12 Nytårsaften 15.00 (AMKH)

JANUAR 2022

2/1 S. e. nytår 9.30 (AMKH)

9/1 1. s. e. H3K 11.00 (LTM)

16/1 2. s. e. H3K 11.00 (AMKH)3

23/1 3. s. e. H3K 11.00 (AMKH)

30/1 4. s. e. H3K 17.00 (AMKH)4

FEBRUAR

3/2 Kirke i børnehøjde 17.00 (AMKH)5

6/2 5. s.e H3K 9.30 (MK)

13/2 Septuagesima 9.30 (AMKH)

20/2 Sexagesima 11.00 (LTM)

27/2 Fastelavn 14.00 (AMKH)5

MARTS

3/3 Kirke i børnehøjde 17.00 (AMKH)5

6/3 1. søndag i fasten 11.00 (AMKH)


