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KIRKE I EN KOLD TID
Hvis I en dag kommer til Thy, så tag forbi Bun-
kermuseum Hanstholm. Nordeuropas største 
befæstningsanlæg fra Anden Verdenskrig. Et 
barskt sted, som et krigsmuseum vel altid er, og 
den mindste af vores piger, Agnes på 4 år, synes 
da også, det var noget uhyggeligt at bevæge sig 
rundt i de underjordiske gange. 

Men det gjorde virkelig indtryk. Med alt lige fra 
brevpapir med den fortrykte propagandatekst 
”Am Ende steht der Sieg!”, til det der nærmest 
lignede familiebilleder, hvor tyske soldater var 
fotograferet sammen med den danske familie 
de i en årrække havde delt bolig med under 
deres ophold på flødeskumsfronten. Der var den 
nådesløse krigspropaganda, og så var der hver-
dagen – huset, maden, ja den tilværelse, man var 
tvungen til at dele, om man så var på den ene 
eller den anden side.

Der var sågar et billede af en havenisse - en 
foræring fra tre tyske soldater til den danske 
familie, de var ”indlogeret” hos. Havenissen er 
siden blevet et arvestykke i familien. De har den 
stadig den dag i dag.

En af de mest gribende historier var dog den 
om en ung tysk soldat på blot 17 år, der med sit 
nørdede og langt fra krigsstærke udseende blev 
mobbet så meget af sine egne soldaterkam-
merater, at han i foråret 1944 begik selvmord. 
Den skæbne var der nok desværre ikke noget 
usædvanligt i, men det der alligevel får historien 
til at stå så stærkt, er efterspillet. For havde det 
lokale menighedsråd ikke insisteret på at begra-
ve den unge tyske dreng på kirkegården, 

så var hans lig bare blevet begravet et tilfældigt 
og ukendt sted på heden. 

Men på tværs af alle skel – på trods af krig og 
had og fjendtlighed – blev den unge mand på sit 
sidste behandlet som det, han først og frem-
mest var: Et menneske. Og det var i virkelighe-
den nok det, jeg blev mest ramt af ved besøget 
på Bunkermuseum Hanstholm. Ikke kanonerne. 
Ikke de underjordiske gange med gassluser og 
metertyk beton. Men den håbsfortælling, at vi 
midt i det hele må forholde os til hinanden som 
mennesker. Dengang som nu.

I et nyhedsbrev fra Kristeligt Dagblad stødte jeg 
for nyligt på overskriften ”Er der råd til at være 
kirke i en kold tid?” Svaret må for mig at se være 
et entydigt ja! Om vi så skal 
sno os på alle mulige og 
umulige måder som un-
der corona-nedluknin-
gerne, så må det 
være sådan. Der 
er og skal altid 
være råd til at 
forkynde et 
varmt budskab 
i en kold tid. Der 
må håbsfortæl-
linger til – i krigstid, i 
kold tid, altid.

I ønskes alle en glædelig 
jul og et velsignet nytår!

SET FRA PRÆSTEGÅRDEN
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
SOGNEUDFLUGT TIL ØM KLOSTER
Af Laila Kildehøj, medlem af menighedsrådet
En smuk sensommersøndag stod der Sogneudflugt 
på programmet. Vi startede med en stemningsfuld 
gudstjeneste i Lerbjerg Kirke den 28. august klokken 
11. Efter kirkegang blev vi hentet i bus og kørt til Pøt 
Mølle, hvor der blev serveret frokost.
Klokken 13 gik turen videre til Øm Kloster, hvor der 
var guidet rundvisning i ruinerne af det i svundne 
tiders så strenge og agtede munkekloster.
Et kloster, der blev grundlagt i 1172 på en tange 
imellem Mossø og Gudensø. Munkene gravede ka-
naler imellem søerne og sikrede dermed drikkevand, 
vaskevand og vand til sanitær brug. Munkene kaldte 
stedet for Casa Insula, hvilket er latin og betyder 
”den kære ø”.
I ruinparken findes en klosterhave, hvor der stadig 
findes lægeplanter og forskellige spiseurter. I bryg-
haven findes de planter, som munkene anvendte til 
ølbrygning.
Munkene forlod klosteret i 1561, og bygningerne 
blev revet ned, og byggematerialerne anvendt i 
Skanderborg.
Efter rundvisningen drak vi den medbragte termo-
kaffe i et hjørne af haven og nød den smukke udsigt.
Herefter gik turen tilbage til Lerbjerg, og vi var retur 
ved 17-tiden. Opfyldt af indtryk fra en dag i godt 
selskab.
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LYSESLUKKER I EN MØRK TID
Af Laila Kildehøj, medlem af menighedsrådet
Efteråret falder på, og vinteren nærmer sig. Det er ikke noget nyt, når kalenderen viser oktober, men 
denne vinter bliver på mange måder anderledes.  De fleste private husholdninger kan mærke prisstig-
ningerne på energi og må tænke sig om i det daglige. Dette gælder også kirkerne og de bygninger, der er 
tilknyttede hertil. Temperaturen sættes lidt lavere, og lyset slukkes eller bliver ikke tændt. 
Det betyder, at der IKKE vil være lys på Skjød Kirke denne vinter. Så i stedet for ”Nu tændes tusind jule-
lys” kan vi synge ”Mød mig i mørket” og holde varme ved at synge sammen. 

KIRKEBLADET UDKOMMER FREMOVER TO GANGE OM ÅRET
Af Jeppe Skov-Petersen, næstformand for menighedsrådet
Læsere af Kirke og Sogn for Lyngå, Skjød og Lerbjerg sogne vil fra næste år opleve at modtage 
bladet hvert halve år i stedet for de nuværende tre blade pr. år. Trods den nye udgivelsesfrekvens er 
formålet stadig det samme: Bladet skal fremme det kirkelige liv i sognene.
Den opgave støttes af kirkeministeriet, og investeringen giver det afkast, at over halvdelen af bebo-
erne i danske landsogne faktisk læser deres kirkeblade. Mon ikke vores udmærkede tidsskrift er med 
til at hæve det gennemsnit?
I vores relativt tyndt befolkede sogne (962 medlemmer af folkekirken) er bladets oplag for lille til, at 
postvæsenet kan husstandsomdele på favorable vilkår. Omdelingen foretages i stedet af frivillige 
tilknyttet menighedsrådet. De ture rundt i sognet bliver nu færre.
Det giver naturligvis en miljømæssig gevinst i distributionen, som også produktion, råmaterialer, 
m.m. vil bidrage til. Men det er lidt en efterrationalisering, for den væsentligste grund for overgangen 
til to udgivelser om året er nok, at vi nu kan sammenkøre sognekalenderen med andre kirkeblade i 
storpastoratet.
På hjemmesiderne lyngaaby.dk og hadstenstorpastorat.dk kan man også læse vores kirkeblad. 
Således når budskaberne ud over sognegrænserne, endda med udgivelser flere år tilbage. Som pas-
sioneret læser er jeg dog overbevist om, at også den trykte udgave vil bestå i mange år endnu.
Jeg elsker at bladre rundt mellem opbyggelige ord fra præstegården, interessante historiske 
fortællinger, underholdende klummer og praktiske oversigter over lokale arrangementer. Jeg kan da 
godt begræde, at der nu bliver længere mellem de oplevelser.

Foto: Christian Hebell Paulsen
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NY PROVST I FAVRSKOV

René Høeg tiltrådte som provst i Favrskov Provsti pr. 1. august 2022.
Han kommer fra en stilling som lokal sognepræst i Voldum-Rud og er derfor allerede et kendt 
ansigt i Favrskov.

- Jeg glæder mig til at bakke op om det gode arbejde ude i sognene. Folkekirkens nærdemokrati er 
en vigtig faktor i folkekirkens udfoldelse. De lokale menighedsrådsmedlemmer kender nærområdet 
og derfor ved de også bedst, hvordan kirken skal virke på deres sted, udtaler den nyudnævnte provst 
René Høeg.

- Jeg ser frem til at lære alle Favrskovs kirker og byer at kende, så jeg kan blive en god sparrings- og 
samarbejdspartner for præster og menighedsråd. På den måde kan vi sammen fortsat sikre fokus på 
trivsel og godt arbejdsklima for både præster, ansatte og menighedsrådsmedlemmer.

-Derudover glæder jeg mig til at fortsætte de stærke og betydningsfulde samarbejdsrelationer, som 
folkekirken har til det omkringliggende samfund - til kommunen, til frivillige organisationer m.fl..
Folkekirken er sit samfundsansvar bevidst - og det gælder også, når vi snakker klima. Favrskov 
provsti har et mål om at reducere C02- aftrykket med 70 % inden 2030, og det bliver spændende at 
stå i spidsen for at understøtte den proces, som allerede er godt i gang, lyder det fra provsten.
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Entydig indstilling
Provstestillingen i Favrskov er en 75% stilling og er som hidtil tilknyttet Hadsten Storpastorat med 
25 % stilling som sognepræst.

-Det har været en god ansættelsesproces og både menighedsråd, biskop og provstiudvalg har enty-
digt peget på René Høeg som ny provst. Det skaber et stærkt og godt fundament for det fremtidige 
arbejde, fortæller Frank Iversen, der er formand for provstiudvalget.

Rene Høeg overtager stillingen som provst i Favrskov efter den tidligere provst Anders Bonde, der 
gik på pension i januar 2022.

Menighedsrådet og sognepræsten byder René velkommen i det nye job, og vi glæder os til samarbej-
det.
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NYT FRA KIRKEMUSIKERNE
Af Cecilie Marie Høyer-Nielsen, kirkesanger og korleder
Børne- og ungdomskor i Hadsten igen! Nu med 3 kor!
Efter en (meget!) lang corona-pause er der endelig børnekor igen. 

Spirekoret, som er fra 0.-3.klasse, er startet op igen i Hadbjerg Kirke. Der er fyldt helt op i dette kor 
og pt. også en venteliste, men i Hadsten er børnekoret også startet. 
Vi øver hver torsdag kl. 15.30-16.30 i Hadsten Sognegård og her er der stadig plads til nye børn. 
Sangerne er fra 2.-6.klasse, og der er pt. ingen stemmeprøve. Hverken til spire- eller børnekoret. 
Men det helt nye i år er det store pigekor. 

Hadsten Storpastorats Kantori, som er fra 7.klasse og så helt op til gymnasiet. Her er der en stem-
meprøve for at komme med og krav om at øve hjemme. Vi er startet med meget få medlemmer, men 
det vokser langsomt, og alle korene er hele tiden i udvikling. Koret øver også i Hadsten Sognegård 
hver tirsdag kl. 16-17. 
Til jul skal korene medvirke i forskellige sammenhænge. Bl.a. skal de synge i Sct. Pauls Kirke d. 27. 
november kl. 11 til adventsgudstjeneste. 

Nogle af korene skal også gå Lucia-optog rundt om i Storpastoratet, og Kantoriet skal synge sam-
men med Lyngå Folkekor til deres store julekoncert d. 13. december i Lyngå Kirke. Hold gerne øje 
med Facebook. Der bliver jævnligt opdateret, når korene synger ved forskellige arrangementer. 
Kender du nogen, der elsker at synge og godt kunne tænke sig at synge sammen med andre sang-
glade børn? Så tøv endelig ikke med at skrive til korleder Cecilie Marie Høyer-Nielsen på 
ceciliemariehoyer@gmail.com eller ring på tlf. 4083 9330 for at høre mere. Der er i skrivende stund 
plads i børnekoret og kantoriet. Det er gratis at være med.

Korsang til Allehelgen
Til Allehelgen søndag d. 6. november vil der være gudstjeneste i både Lyngå, Skjød og Lerbjerg. Og 
som altid kommer Lyngå Folkekor og sætter rammen, hvor de i år vil synge sange af bl.a. Kim Larsen 
og TV-2.
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Af Malthe Mølle Nørgaard, organist
Her ved kirkebladets deadline sidder jeg og glædes over et par meget forskellige, men på hver sin 
måde virkelig dejlige musikalske gæsteoptrædender til vores høstgudstjenester med folkemusik af 
hhv. “Stringflip” (i Lyngå) og EN:1 (i Skjød). Heldigvis kan vi se frem mod et vinterhalvår, hvor vi igen får 
masser af musik på programmet. 

Hvor temaet for koncerterne i det forrige nummer af kirkebladet var folkemusik, bliver det sangen, 
der kommer til at præge gudstjenester og koncerter i den kommende periode. Folkekoret og børne-
korene får rigtig travlt, hvilket Cecilie skriver meget mere om andetsteds. 

På den anden side at nytår lægger vi ud med et brag af en koncert, når Helle Gössler vender hjem til 
Lyngå Kirke i et selskab, man normalt forbinder med langt større scener, end en koncert i en landsby-
kirke. Glæd jer!

Derudover kan jeg annoncere, at vi får trompetsolister på til vores juleaftens- og nytårsgudstjenester. 
Så glæd jer til at opleve messingklangen fylde de gamle kirkerum. Det bliver festligt!
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Af Nis Boesdal

Det er Knud som er død

Sætningen kommer fra et digt, som forfatteren Tom Kristensen skrev i Politiken i 1933, da polarfor-
skeren Knud Rasmussen døde. Det var et af Tom Kristensens bedste digte, og det lever endnu, sidst 
indspillet af gruppen ”Minds of 99”. Og som alle gode sætninger kan også den her genbruges.

Vi har mistet digteren Knud Sørensen for nylig. Jeg var så heldig at træffe ham flere gange, på Husets 
Forlags i Århus i 70’erne, på biblioteket i Hadsten i 90’erne og i kulturhuset på havnen i Nykøbing Mors 
i 10’erne. Og hver gang talte vi om en bestemt af hans historier. En historie, der sagtens kunne være 
en Lyngå-historie.

Den handler om to naboer, der er kommet op at toppes om et pæretræ, der står i skel. De har set 
skævt til hinanden i årevis, da husmandens nabo en dag kommer på besøg for at få bilagt striden. 
De går lidt rundt på gårdspladsen og slår ud med armene, vrisser lidt og har svært ved at nærme sig 
hinanden. Pludselig går døren til stuehuset op, og husmandens kone råber til naboen:

- Nå, men han skal vel ind og have sin kaffe?
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En helt vidunderlig invitation, efter min mening. Det var konen, der var cyklet i brugsen efter Blå Cirkel, 
det var hende, der havde lavet kaffen og sat kopperne frem. Men det var ”hans” kaffe. Alene af den grund 
at klokken var 11 om formiddagen, og så sættes ejendomsretten ud af spil, så har man ret til ”sin” kaffe.

Inge og jeg oplevede ofte det samme på Nøragergaard.

En af vores bedste venner mistede både sin kone og sit autoværksted i starten af 00’erne. Vi inviterede 
Frede ud på gården. Han fik et hjørne af kostalden, murede og isolerede og fik sat en lift op. Hans ældste 
ven, Peter, pensioneret værkfører fra Volvo i Viby, hjalp til og blev en fast del af det nye værksted. Jeg fik 
clearet med Jørgen Mekaniker i Lyngaa og aftalte med Frede og Peter, at de ikke tog lokale kunder ind, 
kun de ”gamle venner” fra Århus.

Så kom hverdagene. 

Frede og Peter mødte tidligt ind hver morgen, spiste hvidt brød og rullepølse fra Shell-tanken i Hadsten 
og drak kaffe.

Så blev der skruet, hamret, banket, smurt, skiftet olie og småbandet over alle de computere, man havde 
ødelagt bilerne med.

Indtil klokken 11.

Inge og jeg havde dengang hjælp i haven, Børge og Ellen, og de kom tit sidst på formiddagen. Så stod vi 
der, midt på gårdspladsen, og planlagde dagens gøremål, indtil døren til værkstedet gik op, og Frede kom 
ud.

Klokken er slået 11!  råbte han i samme tonefald som en vægter, der går sin runde om Ribe Domkirke og 
kalder natten ind.

Vi vidste godt, hvad det handlede om. Der stod seks grønne Tuborg på bordet i det lille kontor bag værk-
stedet. Vi skålede og ønskede hinanden held med det, der skulle ordnes resten af dagen.
Kvart over 11 var vi i gang med det, vi havde planlagt.

Og ligesom i Knud Sørensens smukke fortælling var klokken 11 altid det afgørende tidspunkt på dagen. 
Her havde man ret til sin kaffe eller til dagens første øl, sådan var det bare.

Og historien er ikke blevet mindre aktuel her i 2022. Tom Kristensens digt til Knud Rasmussen fortsætter 
nemlig:

Det er Knud som er død
Frys som vi andre fryser i Dag

Uden Ild og Glød
Gennem den mørke December…
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NYBYGGERNE
Af Herluf Nydam Jensen

MINDER

PÅ VOLSTRUP OG FAVRSKOV

Dette er titlen på en 
artikel, som min gode nu 
afdøde ven Niels Chri-
stian Pedersen skrev til 
bogen Østjysk Hjemstavn 
i 2001. Jeg vil her bringe 
et uddrag af Niels Chri-
stian Pedersens artikel, 
da det nu er hundrede år 
siden, nybyggerne tog 
fat.

Artiklen beskriver den 
store forandring, der ske-
te i Lyngå sogn fra 1922 
og mange år frem. Det 

var det år, hvor der blev oprettet over 35 nye husmandssteder på Volstrup og Favrskov.

Det var godset Frijsenborg, der afgav jord til de nye bebyggelser. Årsagen var et kompleks af love 
vedtaget i 1919. Godset ejede de 2 gårde Favrskov og Volstrup. Fra Volstrup blev der udstykket 10 
ejendomme og fra Favrskov 25 ejendomme og 5 i Galten sogn.

Det var målet at oprette ejendomme, der kunne brødføde en familie, uden at familiefaderen skulle 
tage lønnet arbejde ved siden af driften af ejendommen. Dette var meget almindeligt på små ejen-
domme på 5-7 tdl.

De nye brug blev over dobbelt så store, og til de fleste var der et stykke eng ned til Lilleåen, hvor der 
var en ret sikker græsning i tørre perioder, men våde år kunne godt være problematiske.
Byggeriet af ejendommene var underkastet regler for størrelse, materialer og pris, men det var sta-
ten, der satte lån i bygningerne og jorden, også efter indviklede regler.
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De nye ejere var unge mænd og kvinder, der havde tjent på gårdene, indtil de havde lyst til at stifte 
familie. Mange havde tjent på adskillige gårde som pige i huset og karle på gårdene – en del havde også 
været på landbrugsskole og på højskole.

Der var ikke særlig stor opsparing, så rigtig mange startede med selv at bygge hønsehuset og flytte ind i 
det, så var de tæt på byggepladsen og kunne passe de få dyr, de havde med til stedet. Der var en del, der 
havde en kalv eller ko med fra det sidste sted, de havde tjent. Det var starten på den kommende besæt-
ning.

Det var dygtige unge mennesker, der var vant til at bestille noget, og de havde en målrettet drøm om, at 
projektet skulle lykkes.
Niels Christian Pedersen skriver: Nybyggerne blev ikke modtaget med åbne arme. Der var nogle i sogne-
rådet, der frygtede, at de unge mennesker ikke kunne klare det økonomisk og måske blive en belastning 
for kommunekassen. Politisk frygtede Venstre, der var klart dominerende, at der var mange radikale 
blandt tilflytterne, da det radikale parti havde præget den nye lov meget.

Jeg begyndte i Lyngå skole i 1949, og rigtig mange af mine skolekammerater kom fra de nye ejendomme 
på Volstrup og Favrskov. En af mine bedste kammerater, Svend Åge Sørensen, kom fra den første ejen-
dom på venstre hånd på Rækkevej. Forældrene flyttede dog senere til Lyngå, hvor faderen blev kontro-
lassistent. Svend Åge og jeg fulgtes ad til Realskolen i Hadsten, og vi ses stadig til skolejubilæum mindst 
hvert 5. år.

Vi brugte telefonen flittigt til at være enige om regnestykkerne. Svend Åges forældre havde en partstele-
fon, så der kunne tit høres andre stemmer på linien, når den anden ville ringe op.
Der blev arbejdet hårdt med de nye landbrug, og ikke mindst de nye husmødre lagde et kæmpe arbejde 
på stederne. Der kom jo også ret hurtigt børn til, men det betød ikke, at mødrene fik fri. Det daglige arbej-
de skulle stadigvæk gøres – det må være mærkeligt at høre om barselsregler nu om dage. En barnevogn 
imellem roerækkerne var normalt på den tid.

Økonomien var ikke altid nem at klare. Den store landbrugskrise i 1930’erne var rigtig svær, så kunne 
husmanden være heldig at få en mælketur, var det en stor hjælp til økonomien.
Niels Christian Pedersen skriver, at hans far kørte mælk til mejeriet om morgenen, og om eftermiddagen 
bragte han brød ud fra bageren i Hadsten.

Niels og Jonna overtog ejendommen Broholm i 1948 efter Niels’ forældre, og i 1952 købte de Hedager-
gård i Lyngå, som næsten var nabo til Nydamsgård, derfor kom vi til at kende hinanden rigtig godt.
Der er ingen tvivl om, at rent samfundsmæssigt var det et fantastisk tiltag, der blev taget med oprettelse 
af husmandsbevægelsen. Det gav sammenhold i familien, og alle vidste, at det gjaldt om at hjælpes ad 
for at få økonomi og familieliv til at hænge sammen.

Men udviklingen kører jo hurtigt, så allerede i starten 1960’erne kan det ikke rigtig hænge sammen at dri-
ve så lille et landbrug, og muligheden for at få et godt betalt udearbejde fik mange husmænd til at sælge 
besætningen og leve af lønindtægten. Nu er alle ejendommene blevet til attraktive familieboliger, med 
eller uden jord, men meget attraktive.



14

BABYSALMESANG
Der er babysalmesang i Sct. Pauls Kirke hver fredag fra kl. 10.00 med sang og musik for babyer og 
mødre/fædre i hyggelige og trygge rammer. Efter en god halv time er der tid til kaffe/te og snak. 

Der er to hold à 7 uger både efterår og forår. Det andet efterårshold starter den 28. oktober og slutter 
den 9. december. I foråret er de to hold planlagt til perioderne 13. januar – 3. marts (vinterferie den 17. 
februar) og 10. marts – 28. april (påskeferie den 7. april). Hold øje med hjemmesiden og Facebook for 
præcise opstartsdatoer. 

Tilmelding er nødvendig og sker fra hjemmesiden: 
https://www.hadstenstorpastorat.dk/tilmelding/babysalmesang

KIRKE I BØRNEHØJDE 
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 og pizzasnegle ganske gratis, så den 
værste sult er stillet inden sengetid.
Til de tre Kirke i Børnehøjde i det nye år indbydes 3-, og 5-års jubilarer til DÅBSJUBILÆUM i den 
kirke, hvor de i sin tid blev døbt. Disse tre børnegudstjenester er dog ikke kun for de indbudte, så sæt 
endelig kryds:

Torsdag d. 1. december kl. 17.00 i Lyngå Kirke (med minikonfirmandernes krybbespil)
Torsdag d. 2. februar kl. 17.00 i Skjød Kirke 
Søndag d. 19. februar kl. 14.00 i Lerbjerg Kirke
Torsdag d. 2. marts kl. 17.00 i Lyngå Kirke 

LUCIAGUDSTJENESTER
Ved julens luciaoptog er alle børn meget velkomne til at deltage! Børnene skal blot møde op i våben-
huset en halv time før gudstjenesten begynder. Kirken har luciadragter og lucialys til de deltagende 
børn.

Kom og vær med til at bære lyset frem:
Søndag d. 27. november kl. 15.30 i Lyngå Kirke 
Søndag d. 27. november kl. 17.15 i Skjød Kirke 
Søndag d. 11. december kl. 16.00 i Lerbjerg Kirke

DET’ FOR BØRN
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Æslet dur ikke uden sin bagende, og der er nu heller ikke meget ved et kryb-
bespil uden en lysende engel og hyrder på marken, så hvis I ikke allerede har 
meldt jeres 3-klasses barn til MINIKONFIRMAND 2022, så skynd jer at skrive 
til mig på amka@km.dk eller ring 8698 1224. 

Vi starter med en skattejagt i kirken torsdag d. 3. november kl. 14.30-16.00 i 
konfirmandstuen i Lyngå.

E F T E R L Y S N I N G

KONFIRMANDER
Konfirmandundervisningen er så småt i gang: To 
konfirmander fra Skjød og en enkelt fra Lyngå – ja det 
er et meget lille hold i år, men bare rolig, vi skal ikke 
bare sidde og kukkelure fire mand i konfirmandstuen. 
Vi får besøg af en fotograf til en workshop om lys og 
skygge; vi skal i teateret og se ”Et Juleeventyr”; vi 
skal på Povertywalk i Århus, og som noget helt nyt 
samler vi alle konfirmander i Hadsten Storpastorat 
på tværs af alle skoler og klasser til fælles temadage 
og filmaftener. Små og store fællesskaber – jeg tror, 
det bliver godt!

DET’ FOR BØRN



16

HØJSKOLETIMER

”EN KEDELIG SOGNEPRÆST MED VINGER”
Foredrag ved René Høeg
Torsdag d. 17. november kl. 11.00 
Vores nye provst René Høeg kommer denne torsdag 
formiddag til Lyngå og fortæller 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, be-
gyndte jeg at drømme. Om gaver. Men også om den 
store verden uden for mit trygge barndomshjem. 
Mange af mine drømme er siden blevet til virkelig-
hed. 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.”

JULEHØJSKOLETIME
Torsdag d. 8. december kl. 11.00
”Rør blot ikke ved min gamle jul” – det er atter tid til 
julehygge i konfirmandstuen med musik, quiz og en 
lille julehistorie. Vores organist Malthe Mølle Nør-
gaard og kirkesanger Cecilie Marie Høyer-Nielsen 
leverer dejlige toner, der toppes med god gammel-
dags julemad fra Lyngåhus. Den julede udgave af 
højskoletimen koster derfor 125 kr. pr. person, og 
hele herligheden rundes af med en kort gudstjene-
ste i Lyngå Kirke ca. kl. 14.
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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.

”SANGE DER VÆKKER MINDER”
Musikalsk foredrag ved Pernille Alstrup Jensen
Torsdag d. 26. januar kl. 11.00
”Sang og musik kan noget særligt. Det sidder dybt i 
os, rører ved vore følelser, og der er mange minder 
knyttet til sang og musik. Men fremfor alt skaber det 
glæde.” Sådan skriver den glade musikant Pernille 
Alstrup Jensen, der gæster konfirmandstuen med 
en god blanding af optræden og fællessang med alt 
lige fra film- og revyviser, danske slagere og hits vi 
husker fra både ind- og udland. 

MENNESKELIVET MELLEM MISMOD OG HÅB
Foredrag ved tidligere domprovst i Viborg Arndt 
Jessen Hansen
Torsdag d. 2. marts kl. 11.00
Den tidligere domprovst vil holde et muntert, 
opbyggeligt foredrag om sit arbejde som præst og 
domprovst. Midt i alt det tunge og svære med mod-
gang og død er der til stadighed et håb, som spiller 
på fløjte. Det vil Arndt Jessen Hansen belyse med 
oplevelser i mødet med mennesker - fra Hjallerup 
Marked til Domkirken i Viborg.
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KONCERTERJUL OG NYTÅR

VI SYNGER JULEN IND
Tirsdag d. 13. december kl. 19.30 synger Lyngå Folkekor traditionen tro deres store julekoncert i 
Lyngå Kirke. Med mange forskellige julehits og skønne salmer vil vi fejre, at julen står for døren, og vi 
skal selvfølgelig også synge nogle julesange sammen. 

Som noget nyt vil Hadsten Storpastorats Kantori også medvirke. Pigerne, der også deltog i sommer-
koncerten tilbage i juni måned, vil komme og fylde kirken med englesang, men også synge sammen 
med Lyngå Folkekor. 

Kirkemusikerne organist Malthe Mølle Nørgaard og sopran og korleder Cecilie Marie Høyer-Nielsen vil 
også give et par numre og få julestemningen til at fylde krop og sind. 

Vi glæder os til at se dig til julekoncert tirsdag d. 13. december, hvor vi vil få bragt julehumøret helt i 
top. Koncerten er gratis.
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NYTÅRSKONCERT
Torsdag den 12. januar kl. 19.30 slår Lyngå Kirke dørene op til nytårskoncert. I år med sopran Helle 
Gössler og tenor Peter Lodahl. En koncert, der har været udskudt af flere omgange, og som vi nu 
glæder os meget til at gennemføre. 

Med sig på klaver har de koncertpianist Søren Rastogi. Duoen vil synge kendte og elskede operaklas-
sikere bl.a. fra Den Glade Enke af Franz Lehar og perler af Puccini. Der vil også være plads til et par 
fællessange til dem, der holder af at synge.

Vi glæder os over at have fået så flotte navne til Lyngå Kirke. Helle, som de fleste kender fra Lyngå, 
hvor hun startede i børnekoret og derefter som kirkesanger - og som i dag gør flot karriere - får 
selskab af Peter Lodahl, der må siges af være én af Danmarks allerstørste sangere gennem mange år 
bl.a. som fast tenor på Den Kgl. Opera i en årrække og rundt om i de største operahuse i verden.

Så vel mødt til en aften med store stemmer. Koncerten er gratis - men kræver tilmelding på hjemme-
siden: www.hadstenstorpastorat.dk/nytaar.
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Hadsten Storpastorat og Folkekirken i Voldum Rud indbyder til musikalsk rundtur

Kirkeliv er musikliv, og de to ting hører uløseligt sammen. Hvert år afholdes der rundt i vores kirker en 
mangfoldighed af gudstjenester og koncerter, og fordi vi hos os er udstyret med mange forskellige 
kirkerum, giver det os netop mulighed for at indbyde til mange forskellige genrer af musik i kirken.

Til det kommende års tid har vi samlet en række koncerter under overskriften Musik-i-kirken-festival. 
Vi håber, at man har lyst at følge programmet rundt og dermed gå på opdagelse i noget af den musik, 
der bliver brugt i vores kirkeliv. Ja, man kan endda tage sine børn, børnebørn eller naboens børn 
med til en dag med børnemusik, for selvfølgelig skal musikken for de mindst også have en plads. Alle 
arrangementer er gratis, og der er ingen tilmelding.

MUSIK-I-KIRKEN
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Torsdag den 27. oktober 2022 kl. 19.00 i Voldum Kirke: 
Nevesta’s Voice – Europæiske folkesange og fortællinger
Nevesta’s Voice indsamler og fortolker folkesange fra Europa og dets yderkan-
ter og har i videreformidlingen stort fokus på kultur og historie. Debutalbummet 
Mother Tongues fra 2020 vakte international anerkendelse for dets kunstneri-
ske originalitet og stemningsfulde historiefortælling. Udgivelsen blev kåret som 
Årets Roots Udgivelse ved Danish Music Awards 2021, hvor Nevesta’s Voice 
også modtog prisen for Årets Nye Rootsnavn. Trioen skaber gennem sang, 
fortælling og musik en smuk, ærlig og intim forbindelse mellem os og dem, der 
var engang.

Tirsdag den 31. januar 2023 kl. 17.00 i Ødum Kirke:
Gregoriansk aftensang med Klosterkirkens Munkekor
Som et af meget få kor i Danmark dyrker Klosterkirkens Munkekor den gregori-
anske sang som sin hovedopgave. Gregoriansk sang har navn efter Pave Gregor 
den 1., som i 600-tallet begyndte indsamlingen af liturgiske melodier fra kirken 
i forskellige europæiske områder og skabte en mere ensartet sang inden for 
kirken. Det er den ældste nedskrevne musik i den vestlige civilisation. Karak-
teristisk for den gregorianske sang er énstemmighed og flydende rytmik. Den 
opleves af mange i nutiden som meditativ og beroligende.

Søndag den 14. maj 2023 kl. 15.00 i Lyngå Kirke: 
Børnemusik med Spirekoret og Sangskattekisten
I Lyngå kirke er musikken i børnenes tegn! Først vil Hadsten Storpastorats Spire-
kor synge et par sange, og bagefter vil Sangskattekisten, kendt fra YouTube, 
indtage kirken. Glæd dig til en eftermiddag, hvor de allerbedste børnesange 
bliver sunget og spillet af nogle af Danmarks bedste musikere, og hvor børn og 
voksne inddrages med sang, fagter og bevægelse. Alle er velkomne – især børn 
fra 0-8 år og deres voksne.
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TEMAAFTENOM SORG

Torsdag den 3. november kl. 19.30 i Hadsten Sognegård

Hospitals- og sognepræst Joan Molbo fortæller om sit arbejde og særligt mødet med de pårørende. 
Hun er tilknyttet Regionshospitalet Randers og Hospice Randers.

Aftenen finder sted her tæt på Allehelgensdag, hvor vi netop markerer livet med dem og det, vi 
måske har mistet. Sorg er ikke en tunnel, vi skal igennem for så at komme ud på den anden side, men 
mere et nyt landskab, vi skal lære at leve i, siger Joan Molbo.

Alle er hjerteligt velkomne til foredraget, om man selv er pårørende til en døende, allerede har mistet, 
eller blot kunne tænke sig at høre om Joans arbejde og tanker.
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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. 14.00-16.00 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

Mortensaften, torsdag d. 10. november kl. 18.00 i 
konfirmandstuen
Kom og vær med til denne hyggelige fællesspis-
ning. Weberbanden steger ænder, og aftenen vil 
være krydret med sang/musik og orientering fra 
borgerforeningen/landsbyrådet.
Pris kr. 75,- for voksne og kr. 25,- for børn. Børn på 
7 år og derunder spiser med gratis. Er du TILFLYT-
TER, er første fællesspisning GRATIS. Tilmelding 
senest søndag d. 6. nov. til Tina, tlf. 4115 5160
Menighedsrådet og Weberbanden

Julearrangement, søndag d. 27. november
Menighedsrådet og Lyngå Borgerforening holder fælles julehygge i konfirmandstuen søndag d. 27. 
november. Der vil være gløgg og æbleskiver, samt julegodter og hygge. Der vil være aktiviteter til alle 
aldre, og måske julemanden kigger forbi med en lille ting til børnene. Kl. 15.30 er der Luciagudstje-
neste i Lyngå Kirke, og alle børn er meget velkomne til at gå med i optoget. Dragter og lys udleveres i 
våbenhuset. Efter gudstjenesten tænder vi i fællesskab lysene på byens “juletræ”. 
Menighedsrådet og Borgerforeningen
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Fastelavnsfest, søndag d. 12. februar 
Vi gentager succesen fra sidste år og holder fastelavnsfest i konfirmandstuen. Der vil være tøndeslag-
ning for voksne og børn, samt præmier til de bedste udklædte. Vi glæder os til at se en masse børn og 
barnlige sjæle til et brag af en fest. 
Borgerforeningen
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NYT FRA SKJØD

Af Solveig Johnsen

Sensommerens arrangementer
Vi har også haft god mulighed for at se hinanden i byen i sensommeren til bl.a. Nat på stadion, hvor 
der var aktiviteter for store og små, og hvor der blev overnattet i shelteret og i telte. Efterårets 
landsbydag har også været afholdt ligesom byens flagstænger er blevet mere festlige at se på med 
“standere” der vajer i al slags vejr.
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Fredagscafé i børnehøjde
Skjøds nye tiltag med fredagscafé i børnehøjde kan man også nå at være med til fredag den 25. novem-
ber. En god mulighed for børnefamilierne at lære hinanden at kende.

Julehygge
Der bliver god mulighed for at komme i julestemning i Skjød, når Forsamlingshuset slår dørene op kl. 
14.30 den 1. søndag i advent den 27. november til kaffe, kage og julehygge. Efter forsamlingshusets 
hyggelige eftermiddag kan man bevæge sig ned til Gadekæret til kl. 16.45, hvor vores juletræet tændes. 
Forhåbentlig med hjælp fra børn og julemand.
Fra gadekæret kan man fortsætte op i kirken til Luciaoptog kl. 17.15, hvor alle børn er velkomne til at 
gå med i optoget. Dragter og lys udleveres i våbenhuset. Dagen afsluttes med fællesspisning tilbage i 
forsamlingshuset.

Udendørs julestue
Søndag den 4. december fra kl. 13.00-16.00 er der igen julestemning at finde ved vores Gadekær, hvor 
SBIF står for salg af juletræer. Dette gøres fra campingvognen “Vera”, hvor der også serveres gløgg og 
æbleskiver.
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NYT FRA LERBJERG/SVEJSTRUP

Af Borgerforeningen og Britt Chielens, medlem af menighedsrådet

Tilbageblik og tilbagevendende aktiviteter
Traditionerne er tilbage i og omkring forsamlingshuset efter et par turbulente corona-år. I løbet af 
denne sommer har vi fået lagt fliser foran indgangen til forsamlingshuset, og især til vores dejlige nye 
bænk, som blev lavet i forbindelse med Kultur-ud-i landsbyerne-projektet. 
Pladsen foran huset er blevet rigtig flot med nye bede, facaden er repareret, og vinduerne er blevet 
malet. Alt dette er sket i forbindelse med lugeaftener og arbejdsdage i forsamlingshuset, hvor mange 
naboer er mødt frem til arbejde og hygge. Mange af disse arbejdsdage afsluttes med pizza eller an-
dre lækkerier, og når vinteren igen går på held, så starter disse tiltag op igen.
Hele sommeren har der været fantastiske torsdags-cykelture rundt i vores dejlige natur omkring 
landsbyerne. Til nye (og gamle) naboer, så er cykelaftener i sommerhalvåret en tilbagevendende 
aktivitet. Følg med på Facebook om opstart i 2023.
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Vinteraktiviteter
Om onsdagen er der netop startet yogahold. Yoga er arrangeret af AOF og afvikles i forsamlingshuset 
onsdage kl. 18.00-19.30, det er stadig muligt at tilmelde sig. En gang om måneden holder vi hobbyaften, 
hvor man kan komme og hygge sig med naboerne omkring strik, hækling, reparation af tøj eller hvad man 
ellers sidder og nørkler med – datoen udmeldes på Facebook.
Fællesspisning er også tilbage i forsamlingshuset – vi har netop afholdt en i september, næste fælles-
spisning afholdes i januar/februar – nærmere følger på Facebook. I mellemtiden er der Lucia i december, 
hvor børn og unge opfordres til at deltage i Lucia-optoget i kirken – der er forberedelse umiddelbart 
inden gudstjenesten. Efterfølgende er der juletræsfest og spisning i forsamlingshuset.
Sidst men ikke mindst, når vinteren nærmer sig sin afslutning, afholdes fastelavn i forsamlingshuset. 
Nærmere følger på Facebook
Velmødt til spændende aktiviteter i vores alles forsamlingshus.

I og omkring kirken
I skrivende stund afventer vi provstiets godkendelse på fældning af det kastanjetræ, der vokser i diget. 
Vi håber på at få det fjernet, inden efterårs- og vinterstormene for alvor sætter ind. Derudover arbejder vi 
på at forbedre lysforholdene omkring kirken og parkeringspladsen. I første omgang isættes lidt kraftige-
re pærer, så ser vi, hvor langt det rækker.
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MISTEDE DU OVERBLIKKET?
SÅ SE HER...

Torsdag d. 27. oktober kl. 19.00 i Voldum Kirke
Musik-i-kirken-festival: ”Folketro – En rejse gennem Europas kirkemusik og folketoner”, koncert med 
Nevesta’s Voice

Torsdag d. 3. november kl. 19.30 i Hadsten Sognegård
Temaaften om sorg: Foredrag ved hospitalspræst Joan Møller Molbo

Torsdag d. 17. november kl. 11.00 i konfirmandstuen
Højskoletime: ”En kedelig sognepræst med vinger”, foredrag ved provst for Favrskov Provsti René 
Høeg

Søndag d. 27. november kl. 15.30 i Lyngå Kirke og kl. 17.15 i Skjød Kirke 
Luciagudstjeneste med optog

Torsdag d. 8. december kl. 11.00 i konfirmandstuen
Julehøjskoletime med sang, quiz og julemad

Søndag d. 11. december kl. 16.00 i Lerbjerg Kirke 
Luciagudstjeneste med optog

Tirsdag d. 13. december kl. 19.30 i Lyngå Kirke 
Vi synger julen ind med Lyngå Folkekor

Torsdag d. 12. januar kl. 19.30 i Lyngå Kirke
Nytårskoncert med Helle Gössler og Peter Lodohl med Søren Rastogi som pianist

Torsdag d. 26. januar kl. 11.00 i konfirmandstuen
Højskoletime: ”Sange der vækker minder”, musikalsk foredrag ved Pernille Alstrup Jensen

Søndag d. 29. januar kl. 17.00 i Lerbjerg Kirke 
Lysmesse med Lyngå Folkekor

Tirsdag d. 31. januar kl. 17.00 i Ødum kirke
Musik-i-kirken-festival: Gregoriansk aftensang med Klosterkirkens Munkekor

Torsdag d. 2. marts kl. 11.00 i konfirmandstuen
Højskoletime: ”Menneskelivet mellem mismod og håb”, foredrag ved tidligere domprovst i Viborg 
Arndt Jessen Hansen
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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.

NB! Præsten holder ferie i uge 52.

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

Organist:
Malthe Mølle Nørgaard, tlf. 5190 6592
E-mail: malthex@gmail.com

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

Kirkegårdsleder:
Simon Dobson, tlf. 2943 8716
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: 
Tirsdag den 25. oktober kl. 19.00
Onsdag den 23. november kl. 19.00

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 Kadet prædiker
2 Luciagudstjeneste
3 Lysmesse
4 Sogneindsamling
5 Kirkekaffe

 OKTOBER LYNGÅ SKJØD LERBJERG

23/10 19. s. e. trinitatis 9.30 (AMKH)

30/10 20. s. e. trinitatis 11.00 Sct. Pauls Kirke (RH)

NOVEMBER

6/11 Allehelgen 16.00 (AMKH) 14.30 (AMKH) 13.00 (AMKH)

13/11 22. s. e. trinitatis 11.00 (MHT)1

20/11 Sidste s. i kirkeåret 11.00 (AMKH)

27/11 1. s. i Advent 15.30 (AMKH)2 17.15 (AMKH)2

DECEMBER

4/12 2. s. i Advent 9.30 (MK)

11/12 3. s. i Advent 16.00 (AMKH)2

18/12 4. s. i Advent 11.00 (AMKH)1

24/12 Juleaften 15.30 (AMKH) 14.15 (AMKH) 13.00 (AMKH)

25/12 Juledag 11.00 (AMKH)

26/12 2. Juledag 11.00 Sct. Pauls Kirke (MHT)

31/12 Nytårsaften 15.00 (MHT)

JANUAR 2023

1/1 Nytår 16.00 Hadbjerg Kirke (LTM)

8/1 1. s. e. H3K 9.30 (AMKH)

15/1 2. s. e. H3K 11.00 (AMKH)

22/1 3. s. e. H3K 11.00 (MK)

29/1 4. s. e. H3K 17.00 (AMKH)3

FEBRUAR

2/2 Kirke i Børnehøjde 17.00 (AMKH)

5/2 Septuagesima 9.30 (LTM)

12/2 Sexagesima 9.30 (LTM)

19/2 Fastelavn 14.00 (AMKH)

26/2 1. søndag i fasten 11.00 (AMKH)

MARTS

2/3 Kirke i Børnehøjde 17.00 (AMKH)

5/3 2. søndag i fasten 11.00 (LTM)

12/3 3. søndag i fasten 11.00 (AMKH)4

19/3 4. søndag i fasten 9.30 (AMKH)

26/3 5. søndag i fasten 9.30 (MK)

APRIL

2/4 Palmesøndag 11.00 (AMKH)5


