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HJEMMESTRIKKEDE KLUDE  
Det lyder måske ikke som noget særligt: Hjem-
mestrikkede klude. Men dér tager I fejl, for der er 
skam ikke bare tale om et par karklude strikket 
af de garnrester, man nu lige havde liggende. 
Nej, de klude, jeg taler om, er fine og hvide og 
strikket i omhyggelige mønstre. Kors, anker og 
hjerte eller måske et helt fjerde mønster. De er 
strikket med omtanke.

De seneste år har vi i Lyngå, Skjød og Lerbjerg 
sogne givet dåbsfamilierne sådan en hjem-
mestrikket klud med hjem. En dåbsklud kalder 
vi det. Når dåbsbarnet har fået de tre små 
håndfulde vand på hovedet, så får storesøster 
eller storebror, mor eller far, eller måske en af 
fadderne dåbskluden i hånden og tørrer barnets 
hoved. Det er et gyldent øjeblik hver gang, og 
dåbskluden får familien altså med hjem som et 
slags dåbsminde. 

Som I nok kan fornemme, er jeg ret begejstret 
for konceptet, og jeg ville egentlig have skrevet 
en artikel om folkene bag disse klude – et lille 
interview med portræt osv., men så mødte jeg 
en af dem i REMA og luftede ideen og kunne 
ligesom fornemme, at det var de nu ikke meget 
for. De strikkede gerne flere dåbsklude – også 
uden omtale. Ja måske endda helst sådan.   
Og ved nærmere eftertanke er det måske også 
lige før, at betydningen af disse hjemmestrik-
kede klude står tydeligere frem, når man ikke 
nødvendigvis kender giveren.

Her lige inden sommerferien lavede jeg følgen-
de øvelse med konfirmanderne: Tegn omridset 
af din højre og venstre hånd. Skriv i den højre, 
hvem der passer på dig, og skriv i den venstre, 
hvem du passer på. Konfirmanderne startede ud 
med de nærmeste – mor og far, søskende, ven-
ner. De passer på mig, og jeg passer på dem. Ret 
hurtigt blev de enige om, at de også passede på 
hinanden på konfirmandholdet. ”Os konfirmand-
mennesker”, kaldte de sig. ”Og Anne”, sagde en 
af drengene, ”jeg passer også på dig!”

Sådan udvidede kredsen sig ligeså stille, og da 
en af konfirmanderne skrev ”tilfældige menne-
sker” på begge hænder, så tænkte jeg: Nu er 
vi ved at være i mål! Jeg passer på tilfældige 
mennesker, og tilfældige mennesker passer på 
mig. Det er da flot! Sikke en tillid og tro.

De hjemmestrikkede klude er udtryk for noget 
af det samme, og hvem ved – måske der med 
tiden vil dukke en dåbsklud eller to op i kon-
firmandundervisningen, når konfirmanderne 
bliver bedt om at tage noget med fra deres dåb, 
et dåbsminde. Så kommer de måske med de 
hjemmestrikkede klude, som de egentlig ikke 
ved, hvem der har strikket, men som dog står 
for noget ganske vigtigt: Troen på og tilliden til, 
at du passer på mig, og jeg passer på dig. Vi er i 
hinandens hænder – og i Guds.

Så jo, der er skam tale om langt mere end kar-
klude. 

TAK til giverne!

SET FRA PRÆSTEGÅRDEN
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UDELIV
Af Nis Boesdal

I Bibelen hedder det, at 40 dage og 40 nætter med regn er en katastrofe. Her i Danmark kalder vi det 
forår. Ingen kommer rigtigt udenfor, vi går bare derinde og venter på, at det snart holder op. Og i år 
har det været særlig slemt, for man kan jo ikke drikke kaffe med naboen ude i skuret, hvis man ikke 
må tage mundbindet af.

Nu var vi ellers lige blevet så glade for det velfungerende udeliv. Stille og roligt har det grebet mere og 
mere om sig i løbet af de sidste årtier. Inspirationen kommer dels fra vores egen historie, dels fra de 
mange rejser vi har foretaget til landene omkring Middelhavet. De første primitive grisefester er ble-
vet til stort anlagte fællesspisninger (eller legepladsfester), trafikknudepunkter er blevet til torve med 
mennesker, der har taget ophold, street food er ikke længere en ulovlighed, og mange cafeer har sat 
en del af møblerne ud på fortovet. I dag er det ikke kun rygerne, der slår sig ned udenfor.

Jeg boede engang i den italienske by Raiano. Mens jeg var der, holdt man kirsebærfest, de første 
træer var sprunget ud. Det startede med en takkegudstjeneste i kirken, og bagefter gik man rundt 
i byen med kirkens skatte, kors, figurer, malerier og klokkestrenge. Optoget voksede støt og roligt, 
over middag var der flere hundrede, mange flere end der kunne være i kirken, men nu var kirken jo 
gået ud i byen.

Det tog lang tid. Hele tiden standsede optoget, fordi man skulle op og hente de beboere, der ikke 
længere selv var mobile. Kørestole og rollatorer blev slæbt ned fra fjerde sal og skubbet rundt fra torv 
til torv, mens man sang og takkede Gud for kirsebærrene.

Det hele endte på pladsen foran kirken. Kors, malerier og figurer blev stillet op langs soklen under en 
statue af Johannes Døberen. Så dansede man rundt i en sær blanding af line dance og juletræsfest. 
Dans, kaffe, vin, hilsner, panini, småskubben, knusere, stjålne kys og nye mobiltelefoner, der stolt blev 
vist frem for grønthandlere og pastadamer.

Udeliv, der varede resten af dagen. Og de mest lykkelige den dag var sikkert de ældre og svagelige, 
der sandsynligvis havde set det hele i fjernsynet på et plejehjem, hvis festen var blevet holdt i Dan-
mark.
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V
Menighedsrådsvalg 2020
Sæt X i kalenderen og gør din indflydelse 
gældende på kirkens fremtidige liv i dit 
lokalområde. I 2020 skal der være valg af 
medlemmer til det fælles menighedsråd i 
Lyngå, Skjød og Lerbjerg. 

Valgforsamlingen afvikles i 
konfirmandstuen i Lyngå, 
TIRSDAG d. 15. SEPTEMBER kl. 19.00.

Her opstilles de enkelte sognes 
kandidater, disse præsenterer sig, og der 
vil være mulighed for debat inden selve 
valget, hvor de lokale medlemmer vælges 
for en 4-årig periode ved en skriftlig 
afstemning.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du 
meget velkommen til at kontakte det nu-
værende menighedsråd.

Valgbestyrelsen i Lyngå, Skjød og Lerbjerg

Den spanske filminstruktør Luis Bunuel’s mor 
blev for mange år siden dement og kom på et 
hjem i Sevilla. Når han besøgte hende, tog han 
et ugeblad med. Hun blev så glad, at hun glemte, 
han var der. Hun sad bare og kiggede på kjoler, 
kongelige og berømtheder. Da han sagde farvel, 
tog han ugebladet med. Ude på gangen drak han 
kaffe med personalet. Så gik han ind til sin mor 
igen og forærede hende det samme blad. Hun 
blev lige så glad som første gang og bladrede 
det hele omhyggeligt igennem.

Bagefter kørte han hende ud i haven. Her sad de 
sammen med alle de andre og spiste kirsebær, 
mens solen gik ned. Hans mor sagde, hun aldrig 
før havde smagt noget så dejligt. Og så smilede 
hun til alle de andre.

Hvor bliver det dejligt, når vejr og corona igen 
gør det muligt for os at invitere hinanden med ud 
blandt andre mennesker, i haven, på torvet eller 
cafeen. Sygdom kan ødelægge hukommelsen, 
men ikke glæden ved at åbne bladet igen – eller 
glæden ved at være sammen med andre men-
nesker.
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”BEHOLDE-PRÆSTER”
Af Jeppe Skov-Petersen

For 70 år siden kunne man i maj 1951 i Kristeligt Dagblad læse et interview med pastor Gunnar Møl-
gaard fra Lyngaa: ”Sognepræst siger farvel til slægtskald og gør status”. Han var blevet landssekre-
tær hos Dansk Kirke i Udlandet. 

Gunnar Mølgaard var 45 år gammel, landsformand for KFUM-spejderne, og havde været præst i 
Lyngå-Skjød i 8 år. For at få lidt af færten af personen og tiden er der i det følgende brugt flere ven-
dinger, som de stod i avisen.

Gunnar Mølgaard kritiserer uddannelsen af præster for manglen på psykologi og menneskekend-
skab. Navnlig på landet gør en vis tilbageholdenhed sig gældende, den velkendte åndelige, danske 
blufærdighed. Nogle præster får aldrig isen brudt, går så underligt ensomme og fortabte rundt og 
prædiker i en næsten tom kirke.

Mulighederne for eventuel forflyttelse er meget små, derfor udtrykket 
”beholde-præster” som er jysk for dem, man aldrig slipper af med. 
Mølgaard beklager at et forslag om, at hver 10. præst skal ansættes 
af kirkeministeriet udenom menighedsrådene, ikke blev til noget.

I Lyngå-Skjød ser man hellere end gerne, at Gunnar Mølgaard blev en 
”beholde-præst” for hans intime og virksomme medleven i sognets 
åndelige anliggender. Men der er bud efter ham til en gerning med 
videre horisont. 

Der er i Sydslesvig et sjæleligt behov, en hunger efter dansk folkeligt 
og kirkeligt liv. Derfor siger Mølgaard farvel til patinaen og hyggen i Lyngå præstegård, hvor fortidens 
kulturarv taler. Det er dernede mod syd, kampen om dansk åndsliv for alvor står i disse år.

Hjemme har Mølgaard følt det som sin opgave at kæmpe mod materialismen. Modsat den ældre ge-
neration, navnlig i gårdmandskredse, iagttager man hos de yngre en stigende ligegyldighed over for 
kirken. Der kræves en særlig indsats af præsten for at hindre en skæbnesvanger udvikling.

Også på landet fattes de unge et samlingssted. Hvad vi savner herude er en ungdomsgård. Nu har de 
kun biografen i Hadsten!
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Et besøg i Lyngå præstegård med den dejlige linde-allé, de toppede brosten og bindingsværket, 
afsluttes naturligt i den gamle særprægede kvaderstenskirke på bakketoppen under drivende skyer. 
Allikerne flyver ind og ud af glughullerne og varsler sommer.

I våbenhuset sidder klokken lige over loftet. To gange er der sket uheld, når der blev kimet over 
afdøde konger. I 1839, da Frederik den 6. døde, styrtede klokken ned. Og i 1947, da man ringede for 
Christian den 10., brød gulvet sammen under fødderne på klokkeren og faldt ned.

I 1954 vendte Gunnar Mølgaard hjem til stillingen som den første præst i Dronningborgs nybyggede 
kirke. Han døde i 1966.

OG KLOKKEFALD
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DEN GAMLE REGNEBOG

Af Herluf Nydam Jensen

Klenodier er sjove at tage frem engang i mellem, 
især når tingen er fra Lyngå og fra ens familie 
langt tilbage. Klenodiet her er en gammel regne-
bog fra 1804 og har tilhørt min familie fra Lund-
gård, hvor min oldemor Marie Lyngå stammer 
fra. Bogen har tilhørt hendes bedstefar Christen 
Jensen, født 1790 og død 1867.

Lundgård er den gård, der bliver flyttet ud på 
marken tæt på Nygård og bliver nedlagt i 1895 
på grund af, at forældrene dør, og der ikke er 
nogen til at overtage gården. Der er 2 døtre, 
der kommer i pleje hos familie i Voldum. Jorden 
bliver lagt til 2 naboejendomme.

Christen går i skole i Lyngå, og regnebogen er 
fra 1804, hvor den unge mand er 14 år gammel. 
Sandsynligvis er det sidste år, han går i skole, da 
skik og brug er, at man slutter skolegangen ved 
konfirmationen.

Forord i regnebogen:
Arithmetica

eller
Regnekunst

Er en Videnskab ved hvilken opløses
de Spørgsmål som i daglig

Håndtering om Tal, Mønt, Vægt
og Mål forefalder

Bliver efterfølgende indcifret 1. gang.
efter

Christian Crammers 7. oplag
af

Christen Jensen i Lyngaa Skole
begyndt den 20. Januar 1804

under Jens Lassens Information.

MINDER
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Det at kunne læse og regne var på den tid en kæmpe fordel, da det betød, at man kunne begå sig i det 
offentlige rum og diskutere tidens forhold.

Christen kommer i det første sogneforstanderskab i 1841. 
Han bliver dog ikke formand, selvom han har flest stemmer – 
det gør provsten (Bernt Magnussen) – men det fortæller noget 
om, at Christen har været en velanset mand.

Christen Jensen bliver gift 29. juni 1816 med datteren fra 
nabogården Maren Pedersdatter. De får tre børn, en søn og to 
døtre.

Alt går dog ikke som forventet. Allerede i 1836 dør sønnen 
Jens 20 år gammel, og der bliver ansat en ung mand, Jens 
Laursen fra Spørring, som karl, og det går ikke værre eller 
bedre end, at datteren Maren og Jens bliver glade for hin-
anden. Det passer ikke Christen, og han sørger for, at Jens 
Laursen bliver sendt til Århus som soldat. Kærlighed er dog 
ikke sådan at styre, og Jens Laursen var ikke bleg for at gå 
fra Århus til Lundgård og besøge kæresten. Det bliver dog 
opdaget, og Jens bliver jaget bort med pisken.

Men ak og ve, deres kærlighed begynder at spire, og en pige med et uægte barn var jo dengang forban-
det både i himlen og på jorden – især når det var en gårdmandsdatter.

Christen Jensen måtte sende bud efter Jens Laursen for at få de unge gift. Det kostede så lige 300 rigs-
daler at få ham fri fra tjenesten, og det har været en meget stor sum penge på det tidspunkt.

Det var lidt om den gamle regnebog, hvis ejer var meget dygtig, men han kunne alligevel ikke styre de 
unge mennesker.

Kilde: Nydam Jensen                                         
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DET’ FOR BØRN

BABYSALMESANG
Babysalmesang i Sct. Pauls Kirke har holdt en lang ufrivillig pause pga. Corona-nedlukning, men til 
efteråret begynder vi igen med sang og musik for babyer og mødre/fædre i hyggelige og trygge ram-
mer. Vi mødes fredage fra kl. 10.30, og efter en god halv time er der tid til kaffe/te og snak. 

Det næste halve år har vi to hold, så der er lidt bedre plads og dermed mulighed for at holde lidt 
afstand. Det betyder færre deltagere per hold og kun syv gange per hold. 

Til hvert barn/forælder er der pakket en pose med tæppe, sanghæfte og lidt “udstyr”, så vi kan være 
sammen og samtidig tage et par enkle sikkerhedsforanstaltninger. Vi håber dermed, at mange har 
lyst til være med til Babysalmesang og under de bedste og tryggeste rammer. 

Hold 1: fredag den 3. september – fredag den 15. oktober
Hold 2: fredag den 29. oktober – fredag den 10. december

Tilmelding er nødvendig og skal ske til Hadsten Kirkekontor på tlf. 8698 0425 eller via hjemmesiden: 
www.hadstenstorpastorat.dk/tilmelding
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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, pizzasnegle og grøntsager, så den værste 
sult er stillet inden sengetid.

Arrangementet er ganske gratis, og alle er velkomne, så sæt kryds:
Torsdag d. 7. oktober kl. 17.00 i Skjød Kirke 
Torsdag d. 2. december kl. 17.00 i Lyngå Kirke (med minikonfirmandernes krybbespil)

MINIKONFIRMANDER
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. 28. oktober. 

Vi skal på opdagelse i kirken – altså helt op i tårnet 
og helt ned i krypten. Vi skal lave bål og riste skum-
fiduser omme ved shelters. Vi skal bygge med Play-
mais, og så skal vi selvfølgelig også have fundet ud 
af, hvem der i år skal være æslets for- og bagende….

Den sidste gang bliver nemlig torsdag d. 2. de-
cember, hvor forældre, søskende, bedsteforældre, 
og hvem der nu ellers har lyst, kan komme og se 
minikonfirmandernes krybbespil.

Tilmeldingsseddel og nærmere info angående transport m.v. sendes ud i slutningen af september, 
men man er også meget velkommen til at skrive til mig på amka@km.dk



12

KONFIRMANDERNE
I slutningen af april måned kunne jeg endelig mødes med konfirmanderne i konfirmandstuen igen! 
Siden januar havde vi kun set hinanden i små firkanter på skærmen, og de arme unge mennesker blev 
mere og mere grå i hovederne, efterhånden som fjernundervisningen trak ud.

Nu er sommeren lige om hjørnet. Der er ønsket salmer og valgt konfirmandord, så nu kan den store 
dag bare komme. Hele flokken bliver konfirmeret lørdag d. 14. august således:

LERBJERG KIRKE kl. 9.30
Julia Rochon
Asger Elias Simonsen

SKJØD KIRKE kl. 10.30
Emilie Nørskov Graversen
Mathias Nørskov Graversen
Lærke Elisabeth Kildehøj
Maia Johanne Kildehøj
Mikkel Fisker Nielsen
Søren Bai Pedersen

LYNGÅ KIRKE kl. 11.30
Sofia Clara Larsen
Celine Rotvig Schmidt

TILMELDING TIL KONFIRMATION 2022
Mon ikke vi i 2022 atter kan vende tilbage til forårskonfirmationer! 
Datoerne lyder i hvert fald som følger: 
Lyngå Kirke lørdag d. 30. april
Skjød Kirke lørdag d. 30. april
Lerbjerg Kirke lørdag d. 7. maj

Tilmeldingsblanketten er sendt ud via skolernes intranet AULA, men kan også findes på vores 
hjemmeside: https://www.hadstenstorpastorat.dk/  Der er tilmeldingsfrist 10. august, og nærmere 
info angående undervisningen i konfirmandstuen i Lyngå følger herefter.
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En forårsudflugt til Århus med rundvisning i domkirken, Povertywalk med en hjemløs og 
– selvfølgelig – McDonalds til frokost.
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HØJSKOLETIMER

SÅ SYNG DA DANMARK, LAD HJERTET TALE…
Højskolesangtime ved organist Kristine Lund-Olsen
Torsdag d. 26. august kl. 11.00 

I november 2020 udkom den 19. udgave af Højskolesangbogen – på et højst uheldigt tidspunkt, hvad 
vilkårene for fællessang angår. De nyindkøbte sangbøger har således ligget uopslåede hen i kon-
firmandstuen i Lyngå siden da. Men det råder vi bod på nu, hvor vi igen kan holde højskoletimer, og 
hvad er da mere nærliggende end at begynde sæsonen med en højskolesangtime, hvor den velkend-
te, blå sangbog er i centrum? 

Vi skal synge både de gode, gamle klassikere og nogle af de nye, dejlige sange, der har fået plads i 
den nye udgave af Højskolesangbogen. Organist Kristine Lund-Olsen vil undervejs sige lidt om san-
genes tekster og melodier. Måske bliver der også tid til et par ønsker til sidst.
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”FRA EN PLOVFURE PÅ VESTFYN TIL EN PRÆSTETJENESTE I DET 
MIDTJYSKE”
Fortælletime ved pastor emeritus Christian Jensen
Torsdag d. 7. oktober kl. 11.00

Med et glimt i øjet - fortælling om en lykkelig barndom i et husmandshjem, 
om overvejelser i kostald og plovfure, der om ad realkursus, studenterkursus 
og et teologistudie førte til godt 30 års præstevirke i Hvorslev-Gerning-Vellev 
sogne. Fortællingen vil tillige være krydret med historier om mødet med de 
tre sogne og det liv, fortælleren fik lov at være en del af.

”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.”

TILMELDING
Velkommen til vores højskoletimer i konfirmandstuen ved Lyngå Præstegård, torsdage kl. 11.00-
13.00. En times foredrag/underholdning, hvorefter vi spiser en god suppe sammen.
Tilmelding til Bjørn Anthonsen, tlf. 2089 0739, senest fredagen før af hensyn til maden. Pris 50,- for 
foredrag, suppe og kaffe.
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”Østeuropæerne – tre årtier efter kommunismens fald”
Foredrag ved Anne Haubek og Thomas Ubbesen
Torsdag d. 2. september kl. 19.00 i konfirmandstuen

2019 var 30-året for Berlin-murens fald, kommunismens endeligt, afslutningen på en epoke i Euro-
pas historie med had, pigtråd og kold krig. Anne Haubek og Thomas Ubbesen, tidligere mangeårige 
DR-udenrigsjournalister, har de seneste år flere gange rejst med tog og bus til de yderste hjørner af 
den gamle Østblok og mødt mange af vores østeuropæiske naboer. De har talt med menige menne-
sker, hvis skæbner er formet af kommunisme og undertrykkelse, og som blev kastebolde for histori-
en og nu har levet 30 år under en for dem næsten ubegribelig ny verdensorden. Hvad tænker de i dag 
om de 30 år, der er gået? Og hvordan tolker de deres eget lands historie? 

Haubek og Ubbesen er også flere gange rejst ind i Hviderusland under protestdemonstrationerne, 
der begyndte i efteråret 2020. De har været øjenvidner til demonstrationerne i Europas sidste dikta-
tur, og de kan fortælle om møder med mennesker, der har sat meget på spil i kampen for frihed.
Mød Anne Haubek og Thomas Ubbesen og hør om rejser i øjenhøjde gennem det tidligere kommuni-
stiske Øst- og Centraleuropa og om at forsøge at fatte østeuropæernes skæbne. 

Aftenen er gratis, men af hensyn til maden er der tilmelding senest onsdag d. 26. august til Bjørn 
Anthonsen, tlf. 2089 0789.

AFTENFOREDRAGOG TAPAS DERTIL…
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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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SYNG SAMMEN- SAMMEN!

Hele fem sangaftener og en højskoledag med foredrag og fællessang …

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 – over et år efter 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 taget dette initiativ til afvikling i 2021/2022. Vi ønsker at styrke 
fællesskabet i vores storpastorat ved at invitere til fællessang på tværs af sogne og kirker. Det er 
tid til igen at synge sammen – sammen, og første sangaften tog vi i det fri, nemlig ved udealteret i 
Vissing tilbage i maj måned 

Til SANGAFTENERNE skal vi synge de bedste af de bedste sange og salmer, der hører årstiden og 
højtiden til, både fra Salmebogen, 100 Salmer og Højskolesangbogen. 

Vi glæder os så meget til at kunne løfte vores sangstemmer sammen med jer, så sæt kryds i kalende-
ren:

Torsdag d. 23. september 2021 kl. 19.30 til sangaften i Lyngå Kirke om efterår og høst
Ved Syng sammen-arrangementet i Lyngå Kirke får vi besøg af et par musikere, som dels vil spille 
med på nogle af sangene, og dels vil spille nogle stykker undervejs i programmet, når vi trænger til at 
hvile stemmerne.

Torsdag d. 25. november 2021 kl. 19.30 til sangaften i Sct. Pauls Kirke om vinter og jul
Torsdag d. 20. januar 2022 kl. 19.30 til sangaften i Voldum Kirke om vinter og kyndelmisse
Torsdag d. 31. marts 2022 kl. 19.30 til sangaften i Ødum Kirke om forår og påske
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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.

Nærmere program for højskoledagen samt info om tilmelding til denne følger i næste nummer af 
KIRKE OG SOGN. Her får du dog en forsmag på, hvad dagen vil indeholde:

Foredrag ved Rikke Holm: 
”Uden fællesskaber går vi til grunde”
Rikke Holm har været forstander på Askov Højskole siden ok-
tober 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 no-
vember 2020 udkom en helt ny udgave af Højskolesangbogen. 
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 sangfore-
drag 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

NY TRAPPE på stien bag kirken
Så er den nye trappe på Kirkestien færdig. Tak til Tina og Jørgen for hjælp til arbejdet, og en særlig 
tak til Thomas for planlægning, indkøb, høvling, maling og udførelse.
Finansieringen er sket med det årlige tilskud fra Favrskov Kommune gennem Landsbyrådet.
God fornøjelse med trappen på jeres næste tur på Kirkestien.
Lyngå Borgerforening

LEGEPLADSFEST lørdag d. 14. august
Sæt kryds i kalenderen denne dato. Nærmere info følger på lyngaaby.dk
Legepladsens Venner

SMAGEN AF HØST søndag d. 26. september
Høstarrangementet indledes i kirken med et par høstsalmer kl. 17.00. Herefter fællesspisning, hvor vi 
skal indtage den dejligste høstmiddag og høre Lars Rasmussen fra Hasagergård holde årets høsttale.
Pris kr. 50,- for voksne og kr. 25,- for børn. Børn på 7 år og derunder spiser med gratis. Er du TIL-
FLYTTER, er første fællesspisning GRATIS. Tilmelding senest 20. september til Bjørn Anthonsen, tlf. 
20890739.
Menighedsrådet
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NYT FRA SKJØD

Af Hanne Sørensen

FUGLESKYDNING lørdag d. 3. juli
Jagtforeningen indbyder igen i år til fugleskydning.
Dagen starter med afhentning af sidste års fuglekonge Torben Nielsen.
Mødested: Skjød Gadekær kl. 9.00

LOPPEMARKED søndag d. 5. september
Gå en søndagstur i Skjød og gør et godt køb til byens loppemarked. Nærmere info følger i Skjød 
Tidende og på Facebook.

FISKEKONKURRENCE lørdag d. 2. oktober
Mød op kl. 10-13 og se, om du kan fange gadekærets største fisk. 

HØSTFEST søndag d. 3. oktober
Høet er høstet, og kornet er i lader....og nu går det først til kirken til høstgudstjeneste, samt en lille 
velfortjent festligholdelse af høsten i forsamlingshuset. Sæt allerede nu X i kalenderen ved søndag 
den 3. oktober kl. 17.00, for der løber hele festligheden af stablen. Menuen bliver lækker (Flæskesteg 
og lagkage) og festtalen lige så god, muntert fremført af Lars Rasmussen. Og en lille sang eller to 
bliver det også til. Så frem med de fine klæder, det gode humør og tag hele familien og naboen under 
armen og kom til en hyggelig aften og den årlige festligholdelse af høsten i Skjød. 
Tilmelding til Gitte Jakobsen på tlf. 2440 0988, mail 86960074@mail.dk eller kom en seddel i post-
kassen ved forsamlingshuset, senest søndag d. 26. september. 
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NYT FRA LERBJERG/SVEJSTRUP

Af Britt Chielens

Livet i og omkring Lerbjerg Kirke
Så er Lerbjerg Kirke åben igen efter en lang nedlukning – og nu må vi ovenikøbet også synge. Jeg 
håber, at vi alle sammen kan være med til at bringe livet tilbage i kirken og kirkerummet. I takt med at 
restriktionerne mindskes, bliver der forhåbentlig også plads til flere i kirken, og så kunne det jo være 
skønt, hvis der var lidt flere, der kiggede forbi. Det er Lerbjerg Kirke, som åbner sæsonen op efter 
sommerferien til en aftensgudstjeneste søndag d. 1. august kl. 19.00.

Jeg har netop deltaget i provstesyn af kirken. Provstesynet er en gennemgang af kirken og foregår 
hvert fjerde år. Og jo bevares, der er da et par småting, der skal ordnes og repareres, men den er 
jo efterhånden også en ældre model på ca. 1.000 år, men det er virkelig i småtingsafdelingen. Ved 
samme lejlighed var vi rundt på kirkegården, som jo netop sidste år blev omlagt. Charlotte, som 
fortsat er vores kirkeværge, har sammen med graverne m.fl. bidraget til en meget flot og blomstrende 
kirkegård, der tog sig rigtig pænt ud i det kølige forårsvejr. Jeg kan kun anbefale en tur forbi, en del af 
buskadset er blevet trimmet, så nu er der igen udsigt til Hadsten fra kirken.
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Aktiviteter i borgerforeningen
Borgerforeningen afholdte igen i år affaldsindsamling, således at vi alle kan få glæde af lidt pænere 
omgivelser. Og nu da det gode vejr endelig ser ud til at være kommet, følger også klargøring af for-
samlingshuset og udenoms arealerne – alle er naturligvis velkommen, se mere i de udsendte opslag/
på Facebook.

Søndag den 20. juni afholdte Borgerforeningen og Eske Touborg kunstdag, hvor vi alle var inviteret 
med til at skabe forskellige kunstværker, der skal være ved forsamlingshuset. 

Kulturvandring m.m.
I aktivitetsudvalget i menighedsrådet er vi også på vej med et meget spændende arrangement. De 
endelige aftaler er ikke helt faldet på plads endnu, men I skulle jo gerne have mulighed for at sætte et 
stort X i kalenderen søndag den 12. september, så lidt af sløret for en af de foreløbige planer følger 
her:

Tilbage i 2017 var vi så heldige at få besøg af en kulturformidler, som tog os alle med på vandring 
igennem Svejstrup og Lerbjerg. Det var virkelig interessant at høre om det liv, der var levet i Lerbjerg, 
før alle de nuværende beboere flyttede ind. Der var spændende anekdoter om tidligere ejere af dit 
og mit hus. En helt særlig skak-sten ved kirken osv. – alt sammen fortalt med indlevelse og varme af 
vores dygtige kulturformidler.

Jeg håber, at mange vil deltage – både ”gamle” og nye naboer, og jeg tør næsten love, at det bliver 
godt og spændende. I hører selvfølgelig meget mere på mail og Facebook, når de endelige aftaler er 
faldet på plads.
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Bjørn Anthonsen 
Menighedsrådsformand

ÆNDRINGER I MENIGHEDSRÅDET
Hanne Sørensen er udtrådt af menighedsrådet, da hun er fraflyttet Skjød sogn.

Stor tak til Hanne for det arbejde og den energi, hun har lagt i menighedsrådsarbejdet. Hun har igen-
nem tiden beklædt flere poster i rådet senest som formand.

Uffe Danielsen er første suppleant i Skjød sogn og er indtrådt som menigt medlem. Uffe er ikke 
ukendt i Lyngå, Skjød og Lerbjerg sogne, da han tidligere har afløst vores organist.

Velkommen til Uffe med håb om et godt samarbejde.
Ønsker alle en god sommer.

PRÆSTEKADETTER

Favrskov Provsti har oprettet et Akademi for Præstekadetter, som er kandidatstuderende på teologi, 
som ønsker at få erfaring med konkret præstearbejde. 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.
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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

SORGGRUPPE

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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MISTEDE DU OVERBLIKKET
Endelig ser det ud til, at vi efter sommerferien atter kan komme i gang med alskens gode arrange-
menter! Her får du en oversigt over dem alle:

Torsdag d. 26. august kl. 11.00 i konfirmandstuen
Højskolesangtime ved organist Kristine Lund-Olsen: 
SÅ SYNG DA DANMARK, LAD HJERTET TALE…

Torsdag d. 2. september kl. 19.00 i konfirmandstuen
Aftenforedrag (og tapas dertil…) ved Anne Haubek og Thomas Ubbesen: 
”Østeuropæerne – tre årtier efter kommunismens fald”

Søndag den 12. september kl. 11.00 i Lerbjerg Kirke
Gudstjeneste med efterfølgende frokost, kulturvandring m.m. 

Torsdag d. 23. september kl. 19.30 i Lyngå Kirke
Syng sammen – sammen: Sangaften om efterår og høst

Søndag d. 26. september kl. 17.00 i Lyngå Kirke
Høstgudstjeneste og efterfølgende ”Smagen af Høst” i konfirmandstuen

Søndag d. 3. oktober kl. 17.00 i Skjød Kirke
Høstgudstjeneste og efterfølgende høstfest i Skjød Forsamlingshus

Torsdag d. 7. oktober kl. 11.00 i konfirmandstuen
Fortælletime ved pastor emeritus Christian Jensen: 
”FRA EN PLOVFURE PÅ VESTFYN TIL EN PRÆSTETJENESTE I DET MIDTJYSKE”

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

Søndag d. 14. november kl. 14.00 i konfirmandstuen
Foredrag ved Nis Boesdal (– og sønderjysk kaffebord dertil): 
”DA NORDSLESVIG BLEV TIL SØNDERJYLLAND”
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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 26, 27, 28 og efter-
årsferie i uge 42.

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):
Stine Elbæk Gomard, Tlf. 2285 9325 
E-mail: stineelbaek@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. 19. august kl. 19.00
Onsdag d. 22. september kl. 19.00
Torsdag d. 28. oktober kl. 19.00

KIRKELIG VEJVISER

Lise Thorbøll  
Melchiorsen (LTM)Mette Krabbe (MK)

Anders Bonde (AB)

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 Høstgudstjeneste

 JULI LYNGÅ SKJØD LERBJERG

4/7 5. s. e. trin. 11.00 Sct. Pauls Kirke (LTM)

11/7 6. s. e. trin. 9.30 (MHT)

18/7 7. s. e. trin. 11.00 Sct. Pauls Kirke (LTM)

25/7 8. s. e. trin. 9.30 (AMKH)

AUGUST

1/8 9. s. e. trin. 19.00 (AMKH)

8/8 10. s. e. trin. 9.30 (AMKH)1

14/8 Konfirmation 11.30 (AMKH) 10.30 (AMKH) 9.30 (AMKH)

15/8 11. s. e. trin. 11.00 (MHT)

22/8 12. s. e. trin. 11.00 (AMKH)

29/8 13. s. e. trin. 11.00 (AMKH)

SEPTEMBER

5/9 14. s. e. trin. 9.30 (MK)

12/9 15. s. e. trin. 11.00 (AMKH)

19/9 16. s. e. trin. 11.00 (LTM)1

26/9 17. s. e. trin. 17.00 (AMKH)2

OKTOBER

3/10 18. s. e. trin. 17.00 (AMKH)2

7/10 Kirke i børnehøjde 17.00 (AMKH)

10/10 19. s. e. trin. 11.00 (AMKH)

17/10 20. s. e. trin. 9.30 (MK)

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

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


