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SET FRA PRÆSTEGÅRDEN
OMSTILLINGSPARATHED
OG BARNLIG GLÆDE

Det er et langt ord. Omstillingsparathed. Og jeg
bliver næsten træt bare ved tanken, for man
kan godt stå på spring og være omstillingsparat
ad omgange eller i en periode, men helst en
afgrænset periode. Og helst ikke for ofte.
Men måske det bare er sådan. I særlig grad lige
nu selvfølgelig, hvor vi lever på pandemiens
vilkår og i større eller mindre grad holder vejret,
hver gang der er pressemøde i Statsministeriet.
Men som det også fremgår af dette kirkeblad,
så kommer der hele tiden noget nyt til – coronatid eller ej: 1. søndag i advent tiltræder det nye
menighedsråd; Omlægningen af de tre kirkegårde er i skrivende stund på vej ind i sidste fase
med tilplantning; Granlægningen skal nu foregå
stående og ikke på knæ; En god barselsvikar for
kirkesangeren er fundet, og Storpastoratet har
fået ny præst.

Det bliver jul uanset, hvordan verden ter sig: For
et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet (hvordan det så end ser ud!) skal ligge
på hans skuldre. Ja for det skete i de dage…
Jeg glæder mig til jul! Og hvis det indimellem
skulle ske, at der går for meget omstillingsparathed i den, og jeg bliver corona-træt på forhånd,
så er det faktisk bare at spørge hjemme ved
middagsbordet, om der er nogen, der glæder
sig til jul. For så er den der lige med det samme:
Glæden! De to ældste elsker juleaften (det er
klart bedre end deres egen fødselsdag!), og den
bette fornemmer straks deres begejstring og
råber bare JAH!
Må den umiddelbare og skønne barnlige glæde
smitte i vildskab.
Jeg ønsker jer alle en glædelig jul og et velsignet nytår!

Der sker hele tiden noget, heldigvis! Og i langt
de fleste tilfælde har det nye trods alt rod i
noget, vi kender: Det nye menighedsråd er en
god blanding af rødder, der fortsætter, og nye
kræfter, der kommer til; Herluf Nydam minder
os om at få lokalhistorien med – denne gang i
”Minder” om den gamle lærer Ladefoged, og så
satser vi stærkt på atter at kunne komme i gang
med højskoletimer, koncerter, foredrag og ikke
mindst fællesang i det nye år – vel vidende at
det nok kommer til at kræve en del omstillingsparathed (og håndsprit selvfølgelig).
Og hvad så med julen? Rør blot ikke ved min
gamle jul, synes at være en saga blot, men – og
det være et MEN med store fede bogstaver –
budskabet er det samme! Det kan vi hvile i, det
kan vi trøstes ved, det kan vi glædes ved uden
at ængstes. Formen bliver helt sikkert en anden,
og det er heller ikke sikkert, at det går an at
samle hele den pukkelryggede fra nær og fjern
til julefrokosten, men under alle omstændigheder bringer julen velsignet bud.

27 Minder
Deadline for modtagelse af materiale til næste udgave: 29/1-2021. Sendes til amka@km.dk
Forsidefoto: Tove Skipper
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HER ER DET NYE MENIGHEDSRÅD
Fra 1. søndag i advent ser menighedsrådet for Lyngå, Skjød og Lerbjerg sogne således ud. En stor
tak til dem, der bliver, og til dem, der træder til!

LYNGÅ
Bjørn Rønde Anthonsen
Jeg er 62 år og blev valgt ind som suppleant i år 2000. Til daglig arbejder jeg
som elektriker på Den Jyske Håndværkerskole, hvor jeg har været ansat i 35
år. Jeg har desuden lidt fritidslandbrug.
Jeg stiller op igen, da jeg gerne vil have indflydelse på livet i og omkring
kirken, fastholde det nære, og sikre at præsten kan forkynde evangeliet/det
glædelige budskab. Som årene går fylder kirken og fællesskabet mere og
mere, men det kommer jo nok til os alle.

Jeppe Skov-Petersen
Jeg er 64 år, arbejder som landpost ved PostNord, og har boet i Lyngå siden
1997. Min nu afdøde hustru Lieselotte og jeg blev taget godt imod af naboerne og hele vejen rundt, så vi straks følte os hjemme. Vi kom hurtigt i
Lyngå Folkekor og Lieselotte, som underviste i maleri, arrangerede skiftende
kunstudstillinger i konfirmandstuen. Jeg var med til at hænge op og oplevede
det gode samarbejde med folk på stedet, så den opgave har jeg med glæde
overtaget.
Af samme grund har jeg på opfordring valgt at stille op til menighedsrådet.
Jeg ser frem til et godt samarbejde omkring både praktiske og kulturelle
opgaver. Det føles som en naturlig udvikling fra mine andre aktiviteter omkring
kirken.
Jeg er såkaldt kulturkristen og tror på fællesskabet og særlig kirkens kulturelle aktiviteter. Selv om jeg hidtil ikke har været flittig kirkegænger, synes jeg
at der er meget at hente i ritualerne, udlægningerne af teksten og ikke mindst
sangen og musikken. Det er egentlig en stærk oplevelse at sidde i en gammel
bygning sammen med andre og være en del af noget.
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René Schneider
Det at være aktiv i foreningslivet eller deltage i bestyrelsesarbejde, har jeg altid
syntes var spændende. Derfor var beslutningen om at træde ind i Lyngås menighedsråd ikke svær, da jeg blev spurgt af Bjørn for snart 9 år siden.
Og sikke en udfordrende tid - tænk at få lov til at være med til at vælge ny præst
til Lyngå kirke og biskop til Aarhus stift. Derudover være med til at omlægge
Lyngå kirkegård og i den kommende periode være tovholder i projektet om at
lægge nyt tag på kirken og renovering af denne.
Jeg er derfor glad for at være valgt til kirkeværge.

Søren Tousgaard
Præstesøn, 77 år gammel, uddannet først maskinarbejder og derefter maskiningeniør. Min far var missionær i Indien, og jeg boede der i hele min barndom til
mit 15ende år. Efter endt uddannelse fik jeg ansættelse hos FLSmidth og rejste i
store dele af verden som montageleder i cement og Leca regie. Kom til Hadsten
i 1985 i forbindelse med ansættelse på Lecaværket, først som teknisk chef og
senere direktør. Pensioneret 2008. Flyttede til Lyngå sogn i 1999.
Menighedsråd er nyt for mig, men det er kirken ikke, og da jeg blev opfordret
til at melde mig til menighedsrådet, syntes jeg, det kunne give mening at være
med. Jeg er klar til at prøve noget nyt og ser frem til opgaven.

Tina Lundquist Andersen
Jeg hedder Tina, 54 år gammel, bosat i Lyngå Sogn (nu i 34 år) gift med Jørgen
“Mekaniker”, Lyngåvej 90. Vi har 3 børn, som alle er “fløjet” fra reden. Til daglig
arbejder jeg i nabosognet Vitten, i Økonomiafd. hos Vognmandsfirmaet Frode
Laursen A/S.
På opfordring blev jeg valgt ind i rådet ved sidste valg og syntes nu, jeg har
et godt indblik i menighedsrådets arbejde. Der har været mange spændende
opgaver. Blandt andet ansættelse af nye præster i storpastoratet + omlægning
af vore sognes kirkegårde. Jeg tager nu hul på min 2. periode, og her glæder jeg
mig specielt til arbejdet med nyt tag og indvendig renovering af Lyngå Kirke.
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SKJØD

LERBJERG
Hanne Sørensen
Mit navn er Hanne Sørensen, bosiddende i Skjød Sogn på 30. år. I mit daglige
virke arbejder jeg som regnskabsmedarbejder.
Jeg har deltaget i menighedsrådet for Skjød i 2 perioder - 8 år. Og fortsætter
endnu en periode for at styrke lokalområdet og medvirke til gode oplevelser
i såvel kirken, på kirkegården som i Konfirmandstuen med Højskoletimer, korsang, Grundlovsfest, koncerter og hvad vi ellers laver af arrangementer.

Keld Jakobsen
Jeg hedder Keld Jakobsen. Jeg er 64 år gammel, jeg er gift med Gitte. Vi har 4
voksne børn. Jeg arbejder hos NCC asfalt, og det har jeg gjort gennem 44 år.
Jeg har boet i Skjød siden 1988 og går ind i min 4. periode i menighedsrådet,
fordi jeg synes, det er vigtigt at hjælpe andre. Jeg kan lide at komme i kirken.

Britt Nyborg Chielens
Jeg hedder Britt Nyborg Chielens. Jeg bor i Lerbjerg sogn, hvor min familie og
jeg har boet i 15 år.
De afgående medlemmer har ydet en stor indsats igennem mange år og har
nu ønsket at overlade hvervet til nye kræfter. Jeg stiller op for at medvirke til
en fortsat stærk kobling mellem kirke og landsby samt støtte og bakke op om
lokallivet i Lerbjerg. Jeg ser frem til at bidrage med at tydeliggøre, hvad det er
vi laver i menighedsrådet samt forsøge at medvirke til skabe aktiviteter i og på
tværs af landsbyen og kirken.

TAK

TIL DE GAMLE RØDDER

Kirsten Frisch
Jeg hedder Kirsten Frisch og kommer fra Skjød. Jeg er født i Vinding syd for
Vejle og kom til Skjød i 1976. Jeg har arbejdet i Økonomisk forvaltning i Vejle
og Hinnerup Kommuner og fra 1986 arbejdet på kontor i egen forretning. Er
gået på pension 2014. Min hverdag går med pasning af juletræer, kortspil, tennis, badminton og gymnastik. Har 3 drenge der alle bor i Hammel og 4 snart 5
børnebørn.
Med hensyn til menighedsrådsarbejde er jeg et blankt stykke papir. Jeg
blev opfordret til at stille op af Anny Hansen, og jeg håber, jeg kan leve op til
hendes opfordring. Jeg glæder mig til at påbegynde arbejdet og tror på, at det
bliver spændende.
Laila Kildehøj
Mit navn er Laila Kildehøj. Jeg bor på Landsbækvej 45 sammen med Mogens
og 3 hjemmeboende døtre. Her har jeg boet siden december 1994. Jeg er
uddannet sygeplejerske og har siden 2003 været tilknyttet hjemmesygeplejen
i Hammel.
Jeg har valgt at gå ind i menighedsrådet, da jeg mener, det er en måde at
påvirke det lokale liv på. Også når man er lidt usportslig.
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Hanne Sørensen
Menighedsrådsformand

Jeg vil gerne rette en tak til de menighedsrådsmedlemmer, som har valgt at takke af og sige farvel til
menighedsrådsarbejdet i vore tre sogne - Lyngå, Skjød og Lerbjerg. En stor tak skal lyde til jer alle for
lang og samvittighedsfuldt udført arbejde. I har alle aktivt påtaget jer det frivillige og mangeartede
arbejde, der ligger i Menighedsrådet. Listen er lang og omvæltningerne fra de små lokale sogne til
fælles menighedsråd, og senest som en del af Hadsten Storpastorat har til tider været overvældende,
men også spændende med bl.a. præsteansættelser og diverse omlægninger. Alle har I taget det med
oprejst pande og ind i mellem lidt tænders skæren, dog altid i god ro og orden, og med et smil. Tak.
En særlig tak skal lyde til Anny Hansen, Skjød, for aktivt at have arbejdet for vort sogn i 43 år. Kunne
jeg give dig en medalje, skulle den være af platin med guldkant. Samvittighedsfuldt har du fulgt og
været en stor del af kirkelivet i og omkring Skjød og senere Lyngå, Skjød og Lerbjerg, med trofast
støtte fra Verner. Du har slidt mangen en præst og provst op og givet alle kamp til stregen der, hvor du
følte det nødvendigt med en meningsudveksling og tilkendegivelse af dit standpunkt. Altid med det
lokale samfund og kirkeliv for øje. Dit store arbejde for Skjød og menighedsrådet vil blive savnet. TAK!
Samtidig vil jeg gerne rette en stor tak til de nye medlemmer af menighedsrådet. I hilses velkommen,
og vi glæder os alle til det fremtidige samarbejde med jer i menighedsrådet.
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NYT

FRA KIRKEGÅRDENE

René Schneider
Kirkeværge, Lyngå

Det gamle kirkeår er gået, og et nyt er på vej.
Derfor ser jeg nu tilbage på året, som er gået med arbejdet på vores tre kirkegårde.
Meget er sket, siden vi startede med at forberede dette projekt i foråret. Træer, buske og gravsteder
er fjernet for at gøre plads til nye træer, plæner og planter, som skal skabe nyt liv på kirkegårdene.
Henover sommeren er der sået græs og sat kantsten foran gravstederne.
Her i efteråret har vi fået vores nye plænerobotter, som skal lette arbejdet for vores gravere.
De nye store træer er plantet i november.
Jeg håber, at når vi når sommeren 2021, kan vi alle kan nyde det nye look.
Med ønske om en glædelig jul og godt nytår
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GRANDÆKNING
OG ARBEJDSMILJØ

Rikke Antvorskov
Daglig leder
Man ved det snart er vinter, når gravstederne bliver pyntet med gran. Og når vi kommer til vores
gravsted for at lægge kransen til mormor, og der dufter af frisk harpiks, så ved vi, det snart er sådan
rigtig jul.
Grandækning er en gammel tradition, vi kender tilbage fra begyndelsen af 1900-tallet. Her tjente den
et praktisk formål, hvor granen var med til at skåne de sarte gravstedsbevoksninger mod vinterkulden.
I 1930’erne gjorde et stort reklamefremstød grandækningen populær, og man skaffede på den måde
vinterforsørgelse til graverne.
I dag er håndværk og kultur smeltet sammen, og traditionen har ændret sig fra noget praktisk til i dag
udelukkende af have symbolsk og dekorativ betydning.
Sideløbende er graverne for længst blevet sikret deres vinterforsørgelse og har masser af opgaver
året rundt.

I dag må en medarbejder maksimalt ligge på knæ eller sidde på hug sammenlagt to timer på en arbejdsdag.
Vi skal naturligvis passe på vore dygtige medarbejdere, så de kan holde mange år endnu.
Derfor ændrer vi nu også grandækningen på Lyngå, Skjød og Lerbjerg kirkegårde.
Tidligere har graverne lagt grandækningen direkte på gravstederne, men det betyder mange timers
knæliggende arbejde over en lang periode. Med de nye arbejdsrutiner kan størsteparten af arbejdet med
grandækning af gravstederne udføres stående.
Udsmykningen bliver udført i forskellige former, der passer til det aktuelle gravsted. Det kan f.eks. være
et sirligt bånd på gravstedet, en pude foran gravstenen, rosetter eller lignende.
Vi glæder os til at vise jer det flotte resultat.

I dag er vi meget mere opmærksomme på arbejdsmiljøet, end man har været tidligere.
Arbejdsgange og rutiner skal forebygge fysisk nedslidning. F.eks. skal man undgå knæliggende og
hugsiddende arbejdsstillinger, vrid og asymmetri i nakke og ryg, løftede arme og lange rækkeafstande.
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KIRKEMUSIKERNES
SIDE

LUCIAOPTOG
Der er luciaoptog ved luciagudstjenesterne i både Lyngå, Skjød og Lerbjerg kirker og alle børn, der har lyst, er velkomne til at gå med. Bare mød
op en halv times tid før gudstjenesten begynder. Der er luciadragter, lys
med videre i kirken.
Se tidspunkterne for luciagudstjenesterne i gudstjenestelisten på bagsiden.

NYTÅRSKONCERT MED HELLE GÖSSLER
Søndag den 10. januar klokken 19.30 i Lyngå Kirke

BØRNEKOR
Har du lyst til at blive god til at synge? Til at få nye og stærke venskaber, mens vi laver musik sammen? Til at medvirke til koncerter, gudstjenester og gå Lucia-optog? Og er du mellem 7 og 14 år (1.-6.
klasse)?
Så skal du da være med i Hadsten Storpastorats Børnekor!
Du vil som korsanger i Hadsten Storpastorats Børnekor lære:
- at læse noder, at synge rent, at få kendskab til musikkens sprog og udtryk, at synge både klassiske
og rytmiske sange og salmer.
Vi vil bruge fagter, synge kanons og flerstemmigt og ikke mindst have det sjovt, mærke fællesskabet
og glæden ved at synge mange sammen!
Koret øver tirsdage kl. 15.00-16.00 i Hadsten Sognegård.
Der er en lille optagelsesprøve til Kantoriet, hvor kordeltageren synger en lille sang for korlederen, og
vi taler lidt sammen.

Helle Gössler er et kendt navn i Lyngå og omegn, og
den dygtige sopran er efterhånden også blevet et
etableret og anerkendt navn i videre kredse i den klassiske musikverden. Helles imponerende CV rummer
blandt andet solistoptrædener med nogle af de fremmeste orkestre samt operaroller i store opsætninger,
hvoraf kan nævnes rollen som Musetta i Puccinis opera
La Boheme på Østre Gasværk Teater i 2019. Helle har
samarbejdet med mange anerkendte navne og har
modtaget en række udmærkelser og musikpriser.
Helle har tidligere sunget i Lyngå Kirke som kirkesanger, i kantoriet og som solist. Den 10. januar 2021
vender hun atter tilbage til sin hjemegn for at give en
nytårskoncert sammen med pianist Søren Rastogi.
Vi glæder os til at byde velkommen til nytårskoncert
med Helle Gössler og Søren Rastogi, til en skøn
musikoplevelse!
Billetter til koncerten koster 50 kroner/pr. stk. og kan
købes ved personlig henvendelse på kirkekontoret i
Hadsten i åbningstiden fra tirsdag den 1. december kl.
10. Der er ikke mulighed for reservering af billetter!

Undervisningen udbydes af de lokale menighedsråd: Vissing, Ødum-Hadbjerg og Lyngå-Skjød-Lerbjerg Menighedsråd
Skynd dig at kontakte korlederen Stine Elbæk Gomard på mail: stineelbaek@gmail.com eller tlf. 2285
9325 og bliv tilmeldt! Undervisningen er gratis.
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DET’ FOR BØRN
KIRKE I BØRNEHØJDE med dåbsjubilæum
Til Kirke i Børnehøjde tæller vi bedeslag, synger en salme med fagter til og så skal vi se, hvad præstekufferten gemmer på af finurlige ting til dagens bibelhistorie. 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. 21. jan. kl. 17.00 i Skjød Kirke
Søndag d. 14. feb. kl. 14.00 i Lerbjerg Kirke
Torsdag d. 11. marts kl. 17.00 i Lyngå Kirke

Babysalmesang
Babysalmesang i Sct. Pauls Kirke er atter i fuld gang efter forårets Corona-nedlukning. Sognepræst
Anne Martiny Kaas-Hansen og organist Thorkil Mølle synger og spiller med babyer og mødre/fædre i
hyggelige og trygge rammer. Vi mødes fredage kl. 10.30, og efter en god halv time er der tid til kaffe/
te og snak.
Vi har ændret praksis en smule, så der nu er bedre plads og dermed mulighed for at holde lidt afstand. Det betyder færre deltagere per hold og en lidt kortere sæson (seks gange), men til gengæld
er der nu to hold hver sæson. Som noget nyt er der pakket en pose til hvert barn/forælder med tæppe, sanghæfte og lidt “udstyr”, så vi kan være sammen og samtidig tage et par enkle sikkerhedsfor
anstaltninger.
Vi håber dermed, at flest muligt kan være med til babysalmesang og under de bedste og tryggeste
rammer. Sen-sommerholdet er i fuld gang, og det næste halve år kan vi tilbyde:
Efterårshold: fredag den 23. oktober – fredag den 27. november
Vinterhold: fredag den 8. januar – fredag den 12. februar
Forårshold: fredag den 5. marts – fredag den 16. april (undtagen Langfredag)
Tilmelding er nødvendig og skal ske til Hadsten Kirkekontor på tlf. 8698 0425 eller på e-mail:
kirkekontor@hadstenstorpastorat.dk

MINIKONFIRMANDER 2020
Jeg håber, 3. klasses eleverne bosiddende i Lyngå, Skjød og Lerbjerg sogne er med på nogle hyggelige torsdag eftermiddage kl. 14.30-16 i konfirmandstuen i Lyngå med start d. 22. oktober. Vi skal på
opdagelse i kirken – altså helt op i tårnet og helt ned i krypten. Vi skal lave bål og riste skumfiduser
omme ved shelters. Vi skal bygge med Playmais, 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. 3. december, 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. er sendt ud, men man er også meget
velkommen til at skrive til mig på amka@km.dk
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TILLYKKE
TIL DE GAMLE

Tænk at man kan komme til at hedde ”de gamle konfirmander”, allerede inden man er blevet konfirmeret! Men kære gamle konfirmander – tillykke med konfirmationen og tak for en underlig, men trods
alt hyggelig tid. 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 SKJØD KIRKE:
Emilie Langberg Caspersen
Cathrine Maria Poulsen
Laura Holck Ahm Nielsen

FAKTA

Konfirmeret i LYNGÅ KIRKE:
Emil Hansen
Matilde Klink Sørensen
Celia Kvistgaard Krarup
Anders Nørgaard Knudsen
OG VELKOMMEN TIL DE NYE!
Efter efterårsferien starter vi atter op med konfirmandundervisning i konfirmandstuen i Lyngå.
Jeg glæder mig til at se jer!

Vores lokale arkæolog Anne Mette Poulsen, Skjød, har gravet frem, at det ikke er helt nyt med disse efterårskonfirmationer. Faktisk var konfirmationerne førhen fordelt således, at det foregik i Lyngå Kirke om foråret og i Skjød Kirke om
efteråret. Fra 1940 er der dog “kun” forårskonfirmationer i Skjød sogn, og mon ikke vi skal holde fast i det.
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HØJSKOLE
TIMER

Torsdag d. 11. marts kl. 11.00 i konfirmandstuen
”Fra en plovfure på Vestfyn til en præstetjeneste i det Midtjyske” ved pastor emeritus Christian Jensen
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.
Vel mødt til fortælletime med Christian Jensen.

Torsdag d. 28. januar 2021 kl. 11.00 i konfirmandstuen
”Fortsættelse følger…” ved rejseleder Kirsten Andersen
Sidste vinter 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 fortællinger 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.”

Velkommen til vore højskoletimer i konfirmandstuen ved Lyngå
Præstegård, torsdage kl. 11.00-13.00.
En times foredrag/underholdning hvorefter vi spiser en god suppe
sammen.
Tilmelding til Bjørn Anthonsen, tlf. 20890739, senest fredagen
før af hensyn til maden.
Pris 50,- for foredrag, suppe og kaffe.
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101-ÅRET

FOR GENFORENINGEN

Søndag d. 18. april 2021 kl. 14.00 i konfirmandstuen
”Da Nordslesvig blev til Sønderjylland” ved Nis Boesdal – og sønderjysk kaffebord dertil
100-året for Danmarks Genforening skulle også have været markeret i Lyngå, men så kom Corona,
og hvad vi troede, vi kunne udskyde til efteråret, måtte udskydes endnu engang. Derfor fejrer vi til
foråret 101 års jubilæum! 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 påskekrisen, 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.”
Eftermiddagen er gratis, men af hensyn til kaffebordet er der tilmelding senest fredag d. 9. april til
Bjørn Anthonsen på tlf. 2089 0739.
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JULEN 2020

Ingen tør endnu spå om, hvordan julen 2020 kommer til at se ud. Måske vi må mere, måske vi må
mindre, end vi må nu. Ingen ved det, men vi (menighedsrådet, medarbejderne og præsten) forsøger
at navigere i uvisheden så godt, vi overhovedet kan.
Nogle traditioner som fx Luciagudstjeneste i alle tre kirker kan vi holde fast ved, mens I desværre må
have julehøjskoletimen og ”Syng julen ind” med Lyngå Folkekor til gode til næste år.
Nu får I juleevangeliet her – sort på hvidt. Det glædelige budskab skal nok blive spredt på den ene eller den anden måde, så hold øje med hjemmesiden (www.hadstenstorpastorat.dk), Facebook (Lyngå,
Skjød og Lerbjerg kirker) og øvrige annonceringer, når juletiden nærmer sig.
Juleevangeliet
”Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele
verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien.
Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa
til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig
indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn.
Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte
ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget.
I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. Da stod
Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt.
Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele
folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I
skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.« Og med ét var der sammen med englen en
himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til
mennesker med Guds velbehag!”
Lukasevangeliet, kap. 2,1-14
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SYNG SAMMEN
- sammen!

Hadsten Højskole, lørdag den 6. februar 2021 kl. 10.00 - 16.00
- og herefter fem sangaftener i 2021-22
Idéen med dette initiativ er at fortsætte den fællessangs-lyst, der opstod i den første periode af
Corona-tiden. Her var det især Phillip Faber, der tændte denne lyst, når han hver morgen dukkede op
på DR 1 med sit positive sind og klavermusik til vores fællessang 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. TV 2 lavede også flere
initiativer, og nu her seks måneder efter Danmark blev lagt ned, har vi stadigvæk en længsel efter at
kunne mødes og synge sammen i kirker, forsamlingshuse og til koncerter. Vi mødes ikke længere
foran skærmen til fællessang.
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!
Som et fælles afsæt vil vi i et samarbejde med Hadsten Højskole - lørdag den 6. februar 2021- invitere til en højskoledag på Hadsten Højskole. Her vil du bl.a. kunne høre et foredrag om fællesskab
ved forstander Rikke Holm, Askov Højskole. Mathias Hammer kendt fra radio og TV vil føre os ind i
sangfællesskabet og naturligvis vil der være en masse sang – sammen.
Vi glæder os så meget til at kunne lufte vores sangstemmer sammen med jer – og skulle Covid’en
stadigvæk være blandt os – hvad den sikkert er – så finder vi også en sundhedsfaglig forsvarlig måde
at afvikle arrangementet på.
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
Tilmelding skal ske, senest d. 25. januar 2021, til Hadsten Kirkekontor på tlf.: 86 98 04 25 eller mail:
kirkekontor@hadstenstorpastorat.dk
Pris for hele dagen med forplejning er 200 kr., som betales på dagen.
Alle er velkomne!
…også til DE FEM SANGAFTENER!
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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 udkommer 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 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.
FEM AFTENER MED SANG
Efter dagen på Højskolen vil der i løbet af 2021/2022 være fem “Syng sammen - sammen”-aftener
rundt i Hadsten Storpastorat samt Voldum-Rud Pastorat, hvor vi skal synge de bedste af de bedste
sange og salmer, der hører årstiden og højtiden til, både fra salmebogen, 100 Salmer og højskolesangbogen.
Så sæt kryds i kalenderen:
Torsdag d. 25. marts 2021 kl. 19.30, hvor vi synger sammen i Ødum Kirke om forår og påske
Torsdag d. 20. maj kl. 19.30, hvor vi synger sammen ved udealteret i Vissing om sommer og pinse
Torsdag d. 23. september kl. 19.30, hvor vi synger sammen i Lyngå Kirke om efterår og høst
Torsdag d. 25. november kl. 19.30, hvor vi synger sammen i Sct. Pauls Kirke om jul
Torsdag d. 20. januar 2022 kl. 19.30, hvor vi synger sammen i Voldum Kirke om vinter og kyndelmisse
Nærmere information følger op til de enkelte sangaftener – og hvor bliver det dog dejligt at synge
sammen – sammen!
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TEMAAFTEN OM SORG

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.

Torsdag den 5. november kl. 19.30 i Hadsten Sognegård
”Hvordan hjælper vi bedst os selv og hinanden, når livet gør ondt ?”
Ruth Østergaard Poulsen har været sygehuspræst på Aalborg Universitetshospital i 19 år. Gennem
utallige samtaler med mennesker i sorg og krise har hun opbygget en solid erfaring med, hvad vi
mennesker har brug for, når ulykken rammer.
Patienterne fortæller nemlig meget om, at mange - i bedste mening - kommer til at sige noget, som
faktisk sårer. Trøst er en fornærmelse, hvis der ingen trøst er, og tiden læger ikke alle sår.
I dette foredrag vil Ruth komme med masser af bud på, hvad vi kan gøre og ikke mindst, hvad vi ikke
skal gøre og sige, når et menneske er i sorg. Foredraget, der er tænkt som oplæg til samtale senere
på aftenen, vil også berøre, hvad troen kan bruges til, og hvad den ikke kan bruges til.

SORGGRUPPE

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

I KONFIRMANDSTUEN
V/ JEPPE SKOV-PETERSEN

Kunsten og kulturen er heldigvis stadig tilgængelig i vores
område i denne pandemiske
tid. Vi indretter os efter forholdene og samler os om det
nære og nationale.
Jeg har fx haft mange og særdeles gode musikalske oplevelser i bryggeriet Wintercoat’s
havetelt samt ved Tønderfestivallens støttekoncert.
Et gratis besøg på Randers
Kunstmuseum kan anbefales:
Her kan man finde noget af det
bedste fra nyere dansk maleri
og tilbage til sen guldalder
samlet på et overskueligt areal.
Alle billeder har optimale forhold i den gode ophængning.
Bemærk især suset fra Poul
Anker Bechs storladne himmelflader og lyset i Theodor Philipsens impressionistiske køer.
En weekend i september var
sportshallerne i Søften ramme
om 50 kunstneres værker. På
salgsudstillingen ”Kunsten i
Favrskov” var der noget for
enhver smag, men særlig Peter
Møller fangede min opmærksomhed med sin spændvidde
og dynamik.

Han beskriver sit maleri som
”himmelråbende energi og stille poetisk hvisken. Når jeg arbejder med maleriet, handler det i høj grad
om intuition, samspil og hengivenhed. Blive ét med maleriet og være fysisk i maleriets forvandling og
rytme. Et maleri skal have toner, stoflighed, rytmer og temposkift – så opstår fortællingen. Landskabet er mit udgangspunkt til en undersøgelse af farvespænd og materialer, sammenstød og harmonier. Jeg bruger ofte både kul, bly, olie og akryl i samme billede.”
Peter Møller er fotografisk uddannet, laver også grafik og har sit eget galleri i Randers. Han vil gerne
udstille sine værker i vores konfirmandstue indtil udgangen af februar 2021.
Det meste af 2020 har Herluf Nydams arkivsamling af historiske fotos fra Lyngå prydet væggene i
konfirmandstuen. Her sluttede også sensommerens interessante byvandring med historiske facts og
anekdoter, som vi var mange der mødte op til – med behørig afstand.
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MINDER

V/ HERLUF NYDAM

FØRSTELÆRER POUL ANDREAS JENSEN LADEFOGED

Når der skal fortælles noget om det gamle Lyngå, støder man altid på navnet Poul Ladefoged. Han
var lærer i Lyngå fra 1906 til 1946.
Ud over sin lærergerning skrev han en formidabel bog om Lyngå Sogn igennem flere hundrede år,
hvor Ladefoged tog rundt i hele sognet og fik fortalt historien om de forskellige gårde, hvor de havde
ligget i landsbyen, hvornår de var flyttet ud på marken, og hvem der havde boet på stedet.
Dengang Ladefoged tog rundt, var det stadig de gamle slægter, der boede på gårdene, og derfor
kunne de fortælle historien om de gamle familiemedlemmer, der havde boet der igennem generationer.
Ikke bare gårdene, men også alle husene i Lyngå blev fulgt op.
Alle præsterne blev nøje beskrevet med mange interresante historier, hvor kom de fra, hvem var de
gift med, hvor mange børn de havde – en fantastisk beskrivelse af en lang historie om livet i Lyngå.
Lærerne, der havde virket i Lyngå, fik også et ord med på vejen. Den eneste, der ikke fik en historie
med i bogen, det er Poul Ladefoged selv.
Nu har jeg været så heldig at få lov til at læse en datters beskrivelse af sine forældre og deres virke i
Lyngå i 40 år og bruge det til et indlæg i kirkebladet.
Karen Ladefoged Sørensen skriver: ”Far og mor kom til Lyngå i juli 1906, og den 6. september samme
år blev han og mor (Agnes Nielsen Thordahl) gift i Salling, hvor de begge kom fra.
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Plænen var slået, kanterne stukket af, og nøddealleen skulle rives første gang, men så var haven også
fin pinsemorgen. Jeg kan endnu se den for mig, skriver Karen. Jeg tror altid, det var godt vejr pinsedag dengang.
Efter deres afsked flyttede lærerparret til deres hjemegn i Salling. De havde ellers bygget et hus i
Hadsten, men der kom et tilbud fra Selde i Salling, at der var et lærervikariat på den skole, hvor Ladefoged havde været anden lærer i sin tid. Det kunne han ikke stå for. Der gik dog kun kort tid, før Agnes
bliver syg og dør 15. maj 1948.
Det tager hårdt på Ladefoged, og han flytter til Elsted nord for Århus og sælger huset i Hadsten. Senere flytter han til Risskov, hvor han bor til 1977, hvor han dør den 18. oktober og bliver begravet på
Lyngå kirkegård ved siden af sin kone.
Karen skriver: ”En af sygeplejerskerne sagde til mig, De havde en dejlig far.
Det havde vi, og vi havde et dejligt barndomshjem.”
Lærerparrets gravsted er endnu på Lyngå kirkegård.
Kort over Lyngå, 1940. © Historisk Atlas

Her var de så lærerfolk i 40 år, indtil far i november 1946 tog sin afsked. Og her havde vi fem børn et
dejligt barndomshjem.”
Hjemmet var præget af Ladefogeds meget principfaste indstilling til tilværelsen. Pligtopfyldende og
sandfærdige var dyder, der skulle følges i hjemmet, og hurtigt fik alle børn pligter, de skulle passe.
Korporlig afstraffelse forekom ikke, men bebrejdende blikke var nok til, at børnene vidste, at det ikke
var så godt. Et af Ladefogeds principper var, at han kun røg en enkelt cigar eller den lange pibe om
søndagen efter eftermiddagskaffen. Man arbejdede nemlig ikke om søndagen.
Dette bunder nok i, at Ladefoged var organist og kom derfor i kirken hver søndag sammen med sin
kone Agnes, undtagen juleaften, da ville hun ikke med, da skulle hun passe maden. Kristendommen
prægede hjemmet meget.
Karen skriver. ”Far var en dygtig lærer. Det kan jeg se, når jeg nu tænker tilbage. Jeg tror også på
mange måder, han var en foregangsmand. Vi sang f.eks. både to- og trestemmige sange, og vi lærte
noder og at synge efter dem. Mor var ham en god hjælp. Hun var dygtig i sit hus, og mange af de
eksamensmiddage hun har stillet an. Utallige er de fingre, hun har vasket og forbundet igennem gerningen i Lyngå Skole.”
Med til lærergerningen hørte stor selskabelighed. Alle i sognet ville gerne have lærerparret med til
deres fester, og det kunne være anstrengende at skulle stille op til fest flere gange om ugen, så efter
en sygdom tog han en beslutning – en gang om ugen, det måtte være nok. Og han erklærede nu:
”Jeg vil godt slides op i skolen, men ikke ved selskabelighed.” Det faldt ikke i folks smag, men beslutningen var taget.
Lærerparret var meget interreserede i haven og brugte megen tid på, at den var perfekt. F.eks. gik
man pinselørdag i haven til sent aften og sørgede for, at den var klar til pinsesøndag.
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NYT FRA LYNGÅ

Tove Skipper

Adventsfest, søndag 29. november
Kom og vær med, når Menighedsrådet og Borgerforeningen igen i år slår dørene op til adventsfest!
Ved shelterne bag præstegården vil der kl. 14.30 blive varmet glögg og æbleskiver over bål (rykkes i
konfirmandstuen ved meget nedbør) Kl. 15.30 er der julegudstjeneste med luciaoptog i Lyngå Kirke,
hvorefter julemanden vil tænde byens juletræ og uddele godteposer til børnene.
Menighedsrådet og Borgerforeningen
Fastelavn, søndag 14. februar
Kom og slå “katten af tønden”, når vi holder fastelavnfest fra kl. 14.00-16.00 i (og udenfor) konfirmandstuen med tøndeslagning for både børn og voksne.

Naturfotos udstillet ved busstoppestedet
Lad din tur gå forbi busstoppestedet/cykelrastepladsen. Her er der nu ophængt lidt godt for øjet.
Naturfotos af Tove Skipper. Idé og opsætning af Jette Jensen. Der vil løbende ske udskiftning.

Borgerforeningen

Flot opbakning til byvandringen

Byforskønnelsesudvalget
takker for opbakningen til
affaldsindsamlingen
Tilbage i september var der landsdækkende affaldsindsamling. Vejret viste sig fra sin pæne side, og
Lyngå var med på 15. år. Årets resultat blev 50 kg affald og 65 dåser. Der var mindre affald, end der
plejer at være. Måske pga af coronanedlukningen. Folk har ikke været på vejene, så de kunne smide
affald i vejkanterne, eller også er de blevet mere miljøbevidste. Vi håber det sidste.
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Ca. 30 var mødt op til byvandring
i Lyngå anført af vores guider
Herluf Nydam og Ninna Anthonsen.
Begge har virkelig stor viden om
gamle Lyngå. Efter byvandringen,
som iøvrigt foregik under flot blå
septemberhimmel, var der kaffe og
fortælling om gamle Lyngå-billeder i
konfirmandstuen.
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NYT FRA LERBJERG/SVEJSTRUP

NYT FRA SKJØD

Helen Guldbæk

Hanne Sørensen
Høstfest i en Coronatid
Hvad gør man i disse Coronatider, når der er en højtid, en
fest, en anledning, og man gerne vil invitere hele sognet
og mange flere? Ja og vi skal jo passe på os selv og hinanden også i kirken. Og til en fejring af årets høst skal der
også være sang og musik, kirken skal være fint pyntet.
Mange andre har jo i årets løb stået i samme situation ved
fest og fejring. Og hvad gør vi så. Jo vi pynter kirken fint
op til fest som vi plejer, gør plads til så mange, som vi nu
må være i kirken. Synger de smukke efterårs-/høst salmer, præsten holder årets høstprædiken med glæde, smil
og taknemmelighed i stemmen. Og i de sidste smukke
stråler fra solen og Dannebrog mod den blå efterårshimmel står Lyngå Folkekor uden for kirken og tager imod
med “Septembers himmel så blå” og “Vi pløjede og vi
såede”. Så årets høst blev behørigt fejret også i år, og det
er ganske vist. En stor tak skal lyde til de tapre sangere fra
Lyngå Folkekor, der med behørig afstand sluttede årets
høstgudstjeneste så flot af, tak!

Luciagudstjeneste
Søndag d. 13. december kl. 16 forventer vi, at der bliver gudstjeneste med Luciaoptog med byens
børn. Men i disse corona-tider er der i skrivende stund usikkerhed om, hvorvidt den kan afholdes.
Måske kan vi ende med et udendørs arrangement, hvis vi er heldige med vejret. Det sædvanlige
efterfølgende juletræ i forsamlingshuset hænger desværre nok i en tynd tråd. Nærmere følger.
Kyndelmisse og fastelavn
Søndag d. 31. januar kl. 17 er der lysmesse i Lerbjerg Kirke, og søndag d. 14. februar kl. 14 planlægges fastelavnsgudstjeneste. Forhåbentlig bliver det muligt at arrangere tøndeslagning mm. bagefter,
men nærmere følger om dette.
Kirkegården
I sidste nummer skrev vi om omlægningen af kirkegårdene. Nu er næsten alle de planlagte ændringer
i Lerbjerg gennemført. Nye hækplanter og nyplantede træer skal have tid til at gro, men allerede nu
kan man se, hvordan stauder og buske har fået fat, og i sensommerdagene har man kunnet nyde et
væld af sommerfugle og andre insekter på besøg i de mange blomster.

Advent - Luciaoptog
Traditionen tro vil vi også i år afholde Luciaoptog med
byens børn første søndag i advent - søndag den 29.
november 2020, kl. 17.15. Traditionen følges dog med de
aktuelle hensyn til afstand og antal, men sikkert er det.
Der vil være de sødeste børn med lys i hænderne til at
starte den søde ventetid op mod årets måske største dag.
Nytårsgudstjeneste
Og årets sidste dag kunne jo startes med en dejlig nytårsgudstjeneste med lidt stille tanker på året,
der snart rinder ud, og på det år, der er på vej. I år er det Skjød Kirke der ligger rum til nytårsgudstjenesten. Og det er Marie Hedegaard Thomsen, der holder prædikenen. Godt Nytår.
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Fællesspisning, lugning og affaldsindsamling
Indtil videre planlægges der ikke fællesspisning, men heldigvis kan man stadig mødes udendørs.
Charlotte har flere gange i løbet af sommeren indkaldt til lugning af gårdspladsen ved forsamlingshuset. På billedet ses nogle af de aktive under en velfortjent, hyggelig pause.
Den 19. september havde Ulla, Lars, Berit og Anders igen arrangeret den lokale udgave af Danmarks
Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling. Der blev ikke fundet nær så meget affald som ved
tidligere indsamlinger, og det kan man jo håbe, er et tegn på en positiv tendens.
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Hanne Sørensen
Menighedsrådsformand

VELKOMMEN TIL BARSELSVIKAR

Vor dejlige ankerkvinde under salmesangen ved gudstjenester mm. og dygtige korleder Cecilie Marie
Høyer-Nielsen er i lykkelige omstændigheder og går på barsel i oktober 2020. Vi ønsker Cecilie tillykke og al mulig held og lykke med den kommende familieforøgelse.
Under Cecilies barsel varetages jobbet som ankerkvinde under salmesang og som korleder for
børnekor og Lyngå Folkekor af Stine Elbæk Gomard, der er uddannet ved Det Jyske Musikkonservatorium i klassisk sang og sangpædagogik. Stine har en lang baggrund som korsanger i bl.a. Fredens
Kirke og Vor Frue Kirke, Århus og Århus Domkirke. Derudover har Stine korerfaring fra DR Koncertkoret og Vokalensemblet Gaia. Hun har sunget med i forskellige operasammenhænge som sopran,
bl.a som medstifter af Opera på Grænsen i Sønderjylland. Stine spiller, som orkesterleder, i Gjern
Spillemændene på violin. Stine har også undervisningserfaring af børne- og ungekor fra bl.a. Favrskov Musikskole så vore kor - både børne- og voksenkor er i gode kompetente hænder. Vi hilser Stine
Elbæk Gomard velkommen i vore sogne.

VELKOMMEN TIL RENÉ HØEG

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

Menighedsrådet:
Formand:
Hanne Sørensen, Brundtvej 95, tlf. 2381 7861

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

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

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

Kirkeværger:
Lyngå:
René Schneider, Rækkevej 4, tlf. 2872 6095
Skjød:
Kirsten Aagaard Berthelsen,
Landsbækvej 35, tlf. 2075 2331
Lerbjerg:
Jesper Mensing Søgaard,
Lerbjergvej 20, tlf. 5389 2980
Datoer på kommende menighedsrådsmøder
i konfirmandstuen:
Onsdag d. 4. november kl. 19.00
Onsdag d. 25. november kl. 19.00
NB! Der er valgt nyt menighedsråd. Dette konstitueres ultimo november, hvorved der kan
være valgt nye medlemmer til rådets tillidsposter. Følg med på hjemmesiden.

Præster i Hadsten Storpastorat
Mette Krabbe (MK)

Lise Thorbøll
Melchiorsen (LTM)

Marie Hedegaard
Thomsen (MHT)

Anders Bonde (AB)

Anne Martiny
Kaas-Hansen (AMKH)

René Høeg (RWH)

René Høeg blev pr. 1. juli 2020 den nye sognepræst i Hadsten Storpastorat og Voldum-Rud
Pastorat, og er bosat i præstegården i Voldum.
I Storpastoratet er René primært tilknyttet
Håndværkerskolen og Favrskov Gymnasium som
kontaktpræst til uddannelsesinstitutionerne, men
vil også forestå bisættelser, ældregudstjenester
og andre aktiviteter i den daglige gænge.
Velkommen til René!
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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.
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GUDSTJENESTER
NOVEMBER
1/11

Alle Helgen

8/11

22. s. e. Trinitatis

15/11 23. s. e. Trintatis

LYNGÅ

SKJØD

LERBJERG

16.00 (AMKH)

14.30 (AMKH)

13.00 (AMKH)

9.30 (MK)
11.00 (AMKH)

19/11 Torsdag

15.00 Plejehjemsgudstjeneste, Møllegården

22/11 Sidste s. i kirkeåret
29/11 1. s. i advent

11.00 (AMKH)
15.30 Luciagd. (AMKH)

17.15 Luciagd. (AMKH)

DECEMBER
3/12

Torsdag

6/12

2. s. i advent

17.00 Kirke i Børnehøjde1
9.30 (MK)

13/12 3. s. i advent

16.00 Luciagd. (AMKH)

15/12 Tirsdag

11.00 Ældregudstjeneste i Sct. Pauls Kirke (RH)

17/12 Torsdag

15.00 Plejehjemsgudstjeneste, Møllegården

20/12 4. s. i advent

26/12 2. juledag

11.00 (AMKH)
Gudstjenestetiderne for juleaften og juledag offentliggøres primo december.
Følg med på hjemmesiden og vores Facebook-side samt øvrige annonceringer.
11.00 Sct. Pauls Kirke2 (AB)

27/12 Julesøndag

11.00 Sct. Pauls Kirke3 (LTM)

31/12 Nytårsaften

15.00 (MHT)4

JANUAR 2021
3/1

Hellig Tre Konger

10/1

1. s. e. H3K

17/1

2. s. e. H3K

21/1

Torsdag

24/1

Sidste s. e. H3K

31/1

Septuagesima

11.00 Sct. Pauls Kirke (MHT)
11.00 (AMKH)
11.00 (AMKH)
17.00 Kirke i børnehøjde
9.30 (MK)
17.00 Lysmesse (AMKH)

FEBRUAR
7/2

Seksagesima

14/2

Fastelavn

21/2

1. s. i fasten

28/2

2. s. i fasten

11.00 Kirkekaffe (AMKH)
14.00 Kirke i børnehøjde5
9.30 (MK)
9.30 (MK)

MARTS
7/3

3. s. i fasten

11/3

Torsdag

11.00 (AMKH)
17.00 Kirke i børnehøjde

Med minikonfirmandernes krybbespil
Kadet prædiker
3
Vi synger alle de julesalmer, vi ikke har fået
sunget
4
Med efterfølgende ”glas”
5
Med dåbsjubilæum
1
2

5

