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næste udgave 1/11 2012.  
Sendes til ria@km.dk. 

Forsidefoto: Tove Skipper
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Sognepræst og provst Anders Bonde
Lyngåvej 85, 8370 Hadsten
Tlf. 8698 1224. Mobil 2361 6424.
E-mail: anbo@km.dk.
Træffes i reglen bedst 12-13. Undtagen
mandag. I øvrigt efter aftale.

Sognepræst Sanne Thøisen
Vestervang 10, 23,
8000 Århus C. Tlf. 8614 8820.
Mobil 2182 5146. E-mail: sath@km.dk.

Fødsler, dåb, vielser, dødsfald samt atte-
ster sker ved henvendelse til sognepræ-
sten.

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

Friweekend/Ferie
I ferier og friweekender henvises til sog-
nepræst Anders Bonde 8698 1224 el-
ler sognepræst Sanne Thøisen, tlf. 8614 
8820. Der kan også altid ske henvendelse 
til provstisekretær Hanne Foldager tlf. 
5121 5004 for nærmere information.

Kordegn Rikke Antvorskov
Lyngåvej 85, 8370 Hadsten
Tlf. 8698 1224.
E-mail: ria@km.dk

Menighedsrådsformænd:
Lyngå: Bjørn Anthonsen, Rækkevej 2,
Tlf. 8698 0739.
Skjød: Anny K. Hansen, Skolebakken 14, 
Tlf. 8696 0132.
Lerbjerg:Anna Lise Ø. Christensen, 
Lerbjergvej 36, Tlf. 8698 3048

Gravere:
Brian Sørensen, Islandsvej 22, Hadsten.
Tlf. 8698 3041. Mobil 3052 1053
E-mail: bs@dlgpost.dk
Bodil Engelbrechtsen, Hammelvej 44,
Lyngå. Tlf. 8698 2155. Mobil 2943 8716.
E-mail: finnogbodilengelb@gmail.com 
Niels Bech Mortensen, Futuravej 14,
8370 Hadsten. Tlf. 8698 1202.
Mobil 2465 3640.
E-mail: margitogniels@gmail.com

Organister:
Birgitte Østergaard Petersen
Tlf. 8622 7776 / 6177 7653
E-mail: birgitteoep@gmail.com
Kristine Lund-Olsen
Tlf. 6172 7446
E-mail: kristinelundolsen@gmail.com

Kirkesanger:
Hans Bonde, Mølbakken 6, 8560 Kolind.
Tlf. 30315649
E-mail: tank_fly@hotmail.com

Køkken og servicemedarbejder Lyngå:
Else Jensen tlf. 8698 1268 / 2843 8546.
E-mail: elsejensenmail@gmail.com

Kirkebilen
Alle er velkomne til at anvende kirkebilen 
til møder, gudstjenester, koncerter m.v., 
som foregår i kirkeligt regi i vore tre sog-
ne. Kirkebilen må også bruges af ældre, 
der f.eks. er flyttet til Hadsten eller Ham-
mel og som ønsker fortsat at følge det 
kirkelige og folkelige liv i deres tidligere 
hjemsogn! Kirkebilen er gratis og bestil-
les hos: Ham-mel Taxi, tlf. 8696 1299 eller 
Hadsten Taxi, tlf. 8698 2444.

Lyngå, Skjød og 
Lerbjerg Menighedsråd
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DEt OpbyGGELIGE HJøRNE V/aNDERS bONDE

Hvem bestemmer melodien 
- og salmen, der skal synges...?
”Systemet bestemmer”, siger vi. Ordner og regler styrer sam-
fundet. Og vi har folk til at holde opsyn med, at det hele går 
rigtigt til. Sådan har vi masser af situationer her i livet, hvor vi 
er i lommen på andre.    
Jeg var på genbrugsstationen på Djursland en dag. På vej ind 
gennem porten kørte der lige bag mig en kone, der synes at 
havde fået fornyet sit kørekort et par gange. Midt - sidst i fir-
serne vil jeg tro. Og med en trailer fyldt til 
bristepunktet af uspecificeret affald del-
vist i ”sorte” sække fra have og kælder. 
En integreret genbrugsbutik på to hjul...
Men skidtet skal jo sorteres. Og de sorte 
sække tømmes..! Og sådan får hun af 
en meget venlig og servicemindet op-
synsmand en længere undervisning i 
hvilke containere til hvad. Og dem er der 
mange forskellige af på sådan en plads. 
Og når man så er fra en tid, hvor det 
hele usorteret røg i køkkenmøddingen 
i baghaven. Men konen nikker gennem 
alle forklaringer og lister så hen til ”Småt 
brandbart” og nupper som det første en 
stor keramikvase klar til dumpning... 
Vasen var måske ikke lige helt til ”småt 
brandbart”, og opsynsmanden når da også 
at fange ”keramikken” i flugten med or-
drerne: ”Skal jeg ikke hjælpe dig med den, 
kære frue! Den er vidst for tung for dig”. - ”Sådan en flinke 
mand”, svarer den ældre dame tilbage. ”Sådan endda en flin-
ke... mand!, gentog hun...! Og jeg står ved siden af og stemmer 
i på samme melodi: ”Ja, sådan en rareste mand..”! 
Tre minutter senere er den ”integrerede genbrugsbutik” flyt-
tet til containeren med gipsplader. Og her forsøger konen sig 
med lidt trykimprægneret træ.. !  Men han er alle vegne den 
opsynsmand, og hun fik igen brug for et: ”Flinke mand. Sikke 
da en flinke mand..”, da han lister af sted med ”ulovlighederne” 
til rette sted.

Sidste station ved ”stort brændbart” møder jeg så den gamle 
dame igen. Langt om længe ved at være i bund med skidtet. Og 
så kigger hun op på mig med lynende øjne og fråde om mun-
den: ”Sådan en idiot til opsynsmand. Han har jo fuldstændig 
krammet på mig..”.  Og det er lige, hun skummer, da hun føjer 
til: ”Han må jo ikke have et ord at skulle have sagt hjemme ved 
konen, sådan som han da tager på vej...”!  
Jeg morede mig hele vejen hjem. Og kunne se mig selv lidt 
i hende, som den der nok også har ”fumlet”  lidt  ved ”småt 
brændbart” og et par andre steder..! 

Men stakkels opsynsmand! Hele dagen en utaknemlig kamp 
for at holde os på dydens smalle vej. Og vildt imponerende, at 
han kunne bevare smilet og hjælpsomheden! Han var virkelig 
”en flinkeste mand” og forstod sig jo i den grad på at tage hende 
med et smil - kumme ved kumme, igen og igen..!   
Vel, vi kan se det for os! Og godt nok, at der skal være system 
i tingene. Og nu er dramaet her på genbrugspladsen jo nok så 
harmløst.  Men, der findes unægteligt anderledes situationer i 
livet, hvor det gør en kæmpe forskel, hvordan folk bliver mødt 
af systemets mand. Det gælder ikke mindst i kirken. 
Graverne i provstiet fortæller mig, at det kan være svært, når 
mennesker står med anlæg af et gravsted og har nogle særlige 
ønsker - måske til typen af ral på gravstedet. Og det så måske 
ikke passer helt med regulativet på kirkegården. ”Det er svært 
at sige nej til pårørende”, siges det igen og igen. ”Men så finder 
vi en løsning”, hører man en graver sige. Fordi det er så vig-
tigt at være imødekommende - ikke mindst overfor pårørende. 
”Og vi skal jo ikke være smagsdommere på folks følelser”! 
Hvor er det godt sagt!

Og hvis ikke kirkens folk forstår sig på det, kan det gå både tra-
gisk og grueligt galt. Jeg sad til bords med et midaldrende par 
ved en fest et sted i Vestjylland for en tid siden. De fortæller, at 
de som unge mistede deres lille barn. 
Vi kom til at tale om det. Og de kommer så ind på samtalen 
med præsten forud for begravelsen. At de gerne ved graven 
ville have sunget: ”Ingen er så tryg fare..”! Den havde de nemlig 
om aftenen sunget ind i den lille, når han skulle sove.  
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SIDEN SIDStDEt OpbyGGELIGE HøRNE - fORtSat

Det var præsten ikke helt med på, fordi de ved graven på det 
sted brugte at synge: ”Krist stod op af døde.” 
Da de kommer hjem og fortæller bedstefaderen til den lille, 
hvordan det var gået ved præsten med salmevalget, siger den 
gamle: ”Det skal præsten ikke bestemme”. 
Og da de står ude ved graven, og i det øjeblik kirkesangeren 
annoncerer den sædvanlige salme: ”Krist stod op af døde,”  da 
stemmer bedstefaderen i med:  ”Ingen er så tryg i fare..”! Og 
alle fulgte trop - og sådan blev det på det sted til den salme, der 
var sunget ind i hjertet på den lille dreng!

”Ingen er så tryg i fare, som Guds lille børneskare”! ”Vore ho-
vedhår, han tæller. Hver en tåre som vi fælder; han os føder og 
os klæder, midt i sorgen, han os glæder...”!
Næ, præsten skal ikke være smagsdommer på andres følelser. 
Det har en gammel bedstefar meget mere forstand på! Han for-
stod, at den sang, der kunne mildne sorgen, måtte synges - og 
dermed knytte bånd til en lille gut og den aftensang, der kunne 
bære ham hele vejen til himlen. Det var et salmevalg efter Guds 
hjerte. Ham, der før alt andet, lader kærligheden råde!
   

AB

JuNI – JuLI – auGuSt 
Lyngå kirke
Døbte/ Fremstillede: Ingen

Vielser/Velsignelser: Ingen

Bisættelser / begravelser: Ingen

Skjød kirke
Døbte / fremstillede:
Mathias Stampe Schjødte, Kirkeskovvej 23, Skjød
August Sofus Damgaard Petersen, Skolevej 8, Tjele

Vielser / velsignelser:
Lone Berg Maribo Jakobsen og
Bo Thor Jakobsen, Vibevej 13, Langå

Bisættelser / begravelser: Ingen

Lerbjerg kirke
Døbte/ Fremstillede: Ingen

Vielser/Velsignelser:
Caroline Skipper Cuénod Louvion og
Jerome Patrick Louvion, Geneve, Schweiz

Bisættelser/Begravelser: Ingen

Ny hjemmeside
Menighedsrådene har fået ny, fælles hjemmeside.
Her kan du læse nyheder, se kalenderen og få praktisk 
vejledning.

www.lyngåkirke.dk 
www.skjødkirke.dk

www.lerbjergkirke.dk
SE MERE pÅ
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HøStGuDStJENEStER

HøStEN 2012
Høstfesten og Høstgudstjenesten er stadig gangbar i et land-
sogn. Ganske vidst er de færreste involveret i arbejdet i marken, 
men der er nu stadig noget over stemningen, høststemningen, 
vore salmer og sange - de sidste tilsat noget godt spillemands-
musik. Og hvem vil gå glip af en god gang spisning med brun 
sovs og flæskesteg.  

Høstarrangementerne finder sted på følgende dage:
I Lerbjerg søndag, den 30. September, kl. 17.00 med høst-
gudstjeneste med efterfølgende let servering og hygge i kirken. 
I Lyngå søndag d. 7. oktober, kl. 17.00 med fællesspisning i 
samarbejde med Borgerforeningen. Vi starter i Lyngå Kirke og 
efterfølgende er der spisning i konfirmandstuen. Tilmelding til 
Bjørn tlf. 8698 0739 eller Else tlf. 8668 1268 senest 3. oktober.
I Skjød fredag, den 12. Oktober, kl. 18.00 indledes med høst-
gudstjenesten i Skjød kirke med efterfølgende fællesspisning i 
Skjød forsamlingshus. Hellemann holder høsttalen og spiller 
sammen med Orla Skjødt til høstens sange.
Tilmelding til fællespisning senest den 6. oktober i Forsam-
lingshusets postkasse, ban@fibermail.dk eller 8696 0286.

Menighedsrådene

aLLE HELGEN 2012
Søndag, den 4. november er det Alle Helgens Søndag. 
I kirken tages sorgen alvorligt. Derfor indbydes til Alle Helgens 
gudstjeneste i alle tre kirker. De pårørende, der har mistet i det 
sidste år, får tilsendt et brev med særlig indbydelse. 
Alle Helgens søndag er en særlig dag, en mindedag, for de 
mennesker, som har betydet noget for os i vores familie og 
nærmeste kreds, men som nu er døde. 
I gudstjenesten vil vi gennem de bibelske tekster, salmesangen 
og orgelmusikken samt indslag fra kirkens kor fremhæve da-
gens særlige karakter af at være en mindedag for vore døde 
kædet sammen med evangeli-
ets budskab om Guds omsorg 
i liv og i død. Der er tradition 
for i vore sogne at læse navne-
ne op på dem, der er døde eller 
begravet siden sidste Alle Hel-
gen. Alle Helgens dag vælger 
vi således på en særlig måde at 
tage sorgens tone alvorlig. Net-
op derfor står også glæden og 
taknemligheden centralt i den-
ne gudstjeneste.  For sådan er 
det jo med sorgen. Den har rod 
i alt det gode, der blev til i sam-
vær med dem, der nu er døde 
fra os.  Derfor tænder vi også 
lys for vore døde denne søndag 
for at mindes det, de var for os. 
Alle Helgens søndag i vore kir-
ker er således tænkt som håb 
og trøst for den, der skal leve 
videre med sorgen og savnet! 
Gudstjenestetiderne Alle Hel-
gen søndag i de enkelte kirker 
kan ses i gudstjenestelisten på 
bagsiden af kirkebladet. 

Anders Bonde

aLLE HELGENS DaG

Din fred skal aldrig vige,
din nåde varer ved.
Når stormvejr slår imod os,
du værner mod fortræd.
I ensomhedens timer,
i savnets tunge stund
forblir du hos os, Herre,
hvert smertefyldt sekund.

Vær fortsat ved vor side,
når stormen stilner af.
Vær hos os, når vi søger
til vore kæres grav.
Giv, at vi aldrig mister
velsignelsen fra dem,
men altid bærer med os
det gode, de bar frem.

Snart går vi ud af tiden,
og hvert et navn blir glemt,
men, Gud, i din erindring
er vi for evigt gemt.
Det liv, der blir til intet,
er i din skaberhånd,
og trygt vi overgiver
til dig, o Gud, vor ånd.

Svein Ellingsen 1958 og 1971.
Holger Lissner 1975.
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StEMMEGafLEN

VELKOMMEN tIL tO NyE 
ORGaNIStER.
Det er med stor forventning vi nu byder velkommen til vore to 
nye organister til afløsning for Anne Lise Quorning.
Lyngå, Skjød og Lerbjerg menighedsråd har i forbindelse med 
organistskiftet valgt en ny struktur. I stedet for én organist til-
knyttet vore tre sogne, har rådene valgt at indgå i et samarbejde 
med Haurum, Sall, Granslev og Houlbjerg pastorat om at an-
sætte to organister, der begge skal fungere i alle 7 sogne. 
Samarbejdet har den fordel, at der nu er to om at dele opgaver-
ne. Det åbner muligheder for en større faglig bredde. Det gør 
det enklere i forbindelse med afvikling af ferie og friweekends. 
Og ikke mindst skabes der med den nye konstruktion et mu-
sikfagligt miljø, hvor de to organister gensidigt kan inspirere 
hinanden i det daglige arbejde.
De to organister er ansat på lige vilkår i alle syv sogne med 26 
timer om ugen hver. De vil fordele opgaverne imellem sig på 
tværs af sogne og pastorater. Og vi kan nu se frem til, at der vil 
være dirigent på plads til vores kor, når sæsonen starter her i 
september. 
Det er således en stor glæde, at kunne byde organist Birgitte 
Østergaard Petersen og organist Kristine Lund-Olsen, begge 
fra Århus, velkommen hos os. Både menighedsråd, medarbej-
dere og præster ser frem til samarbejdet. Og vi er overbevist 
om, at menighederne kan se frem til at lytte til jeres spil med 
fortrøstning. 
Oplevelsen med Birgitte og Kristine i forbindelsen med prøve-
spil og ansættelsessamtaler lover godt for en fremtid sammen 
med dem!

På menighedsrådenes 
vegne

Anders Bonde

EN HILSEN fRa 
DE NyE ORGaNIStER
Mit navn er Birgitte Østergaard 
Petersen, og jeg er en af jeres 
nye organister, der startede i 
august.
Jeg bor i Skæring ved Kalø Vig, 
og det har jeg gjort i snart man-
ge år. Oprindeligt stammer jeg 
fra en musikglad landbofamilie 
fra Vestjylland, men flyttede til 
Århus, hvor jeg læste musik på 
universitetet.
Undervejs mødte jeg min mand, som er chilener og vi fik to 
børn (som i dag er voksne) og vi var en årrække bosiddende i 
Chile. Da vi vendte tilbage, slog vi os ned i Skæring. Efter nogle 
år med bl.a. spanskstudier og undervisningsjobs begyndte jeg 
på organistuddannelsen, som jeg afsluttede i 2009. Jeg har si-
den 2006 haft organistjobs i kirkerne i omegnen, bl.a. to dejlige 
perioder som barselsvikar, hvor jeg ud over at spille til alle slags 
gudstjenester har haft stor glæde af at være engageret i kor- og 
børnearbejde.
Musik har altid været en meget vigtig del af mit liv, og jeg har 
altid spillet klaver, såvel klassisk og rytmisk, som jazz og folke-
musik (især latinamerikansk) samt sunget i kor. Som kirkemu-
siker er jeg meget optaget af at spille musik, som falder i tråd 
med den enkelte søndags tekst og salmer, med stemningen og 
årstiden, og jeg bliver glad, når musikken kan bidrage til at få 
det hele til at gå op i en højere enhed. 
Jeg glæder mig meget over at være blevet ansat som organist 
hos jer, og ser frem til en inspirerende tid med (bl.a.) musikalsk 
samvær med jer folk rundt omkring i alle sognene, i korene og 
de andre aktiviteter, der er planer om at sætte i gang. Det er 
mit store ønske at medvirke til at skabe/ videreføre et aktivt og 
levende musikmiljø omkring kirkerne. 

  Birgitte Østergaard Petersen
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REtRætEStEMMEGafLEN - fORtSat

Mit navn er Kristine Lund-
Olsen, og jeg er en af de to ny-
ansatte organister i Lyngå, Ler-
bjerg, Skjød og Haurum, Sall, 
Houlbjerg, Granslev kirker.
Jeg bor på Trøjborg i Århus 
sammen med min mand og vo-
res lille datter, som er 8 måne-
der gammel.
Jeg ser frem til mange spæn-
dende arbejdsopgaver i arbejdet 

som organist og til samarbejdet med kolleger og menigheds-
råd, og jeg glæder mig til at møde jer, der bor ude i sognene. Jeg 
har et stort ønske om at være en aktiv del af det liv, der udfolder 
sig i og omkring kirkerne, og jeg vil arbejde for både at bygge 
videre på de musikalske aktiviteter, der allerede er etableret, 
samt være med til at skabe nye spændende tiltag. 

Kristine Lund-Olsen

Sognepræst Anne-Marie Damsgaard Ditlev, Voldum og Rud 
Sogne, vil i efteråret 2012 i samarbejde med Favrskov Provsti 
sætte fokus på retræte.

RETRÆTE – HJERTETS STILHED
TO FOREDRAG I EFTERÅRET 2012
Sognepræst Peter Ruge, som er retræteleder og underviser på 
Præstehøjskolen, vil holde to foredrag om stilhed og om hjer-
tets dannelse som optakt til Provstiets retrætedage:
”Stilhedens væsen og retrætens historie”
Tirsdag den 25. september kl. 19.00
i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus, 
Skovvej 18, Hinnerup.

”Hjertet har sine veje, som fornuften ikke kender”
Onsdag den 24. oktober kl. 19.00
i Voldumcenteret, Toftevej 1, Voldum.

Alle er velkommen til de to foredrag, hvortil der er fri adgang.

RETRÆTE I ”SKOVHUSET”
ET TILBUD TIL ALLE I FAVRSKOV PROVSTI
Anne-Marie Damsgaard Ditlev er uddannet retræte-leder. 
Hun har tidligere holdt tre retræter for sin egen menighed 
og indbyder nu alle interesserede i Favrskov Provsti til en re-
træte i weekenden 23.-25. november 2012:  Her i weekenden 
før adventstiden har vi godt af at trække os tilbage. November-
mørket er kommet over os og vi vil have godt af at få et lille 
pusterum, at få ”gearet ned” og indstillet os på adventstiden, 
der også er ment som en stille tid til eftertanke.

Tidspunkt: 
Fredag den 23. november (ankomst kl. 19-20) til 
søndag den 25. november (over middag)
Sted: Retrætehuset ”Skovhuset”, Sdr. Vissing (www.retraetehus.dk)
Deltagerantal: Max. 9 personer 
Pris pr. deltager: 400 kr.
Yderligere spørgsmål og tilmelding: Anne-Marie Damsgaard 
Ditlev, Tlf. 8649 1016 – amdd@km.dk

Læs mere på www.favrskovprovsti.dk.

Velkommen til Rikke!
Rikke Antvorskov, vores nye kordegn, præsenterede sig selv 
i sidste nummer af bladet. Menighedsrådenes velkomst til 
hende nåede ikke med, men bedre sent end aldrig. 
Rådene er særdeles glade for, at Rikke har taget mod udfor-
dringen til at blive medarbejder på provstekontoret. Dels 
som kirkebogsfører for vore sogne og dels som afløser for 
provstisekretæren. Desuden fører Rikke tilsyn på prov-
stens vegne med provstiets kirkebogføring. 
Rikke har allerede været ansat et stykke tid. Og hun lever 
på alle måder op til forventningen om en god medarbej-
der. Tjenstvillig og med godt humør går hun til opgaverne. 
Omhyggelig, pligtopfyldende og med stor dygtighed leve-
rer hun varen.
Vi glæde os til en fremtid sammen med Rikke og håber, 
hun må falde godt til hos os. 

På menighedsrådenes vegne
Anders Bonde
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HøJSKOLEtIMER M/SuppE OG fORtæLLING

Torsdag, den 20. september kl. 11.00.
Herluf Nydam: ”En rejse til Cuba”. 

Herluf Nydam, tidl. ”Nydamsgården”  i Lyngå kender vi. 
I mange år landmand, organisationsmand og kommunal-
politiker. Nu i sit otium optaget af blandt andet lokalhi-
storie. En interesse, der resulterer i egnshistoriske artikler 
til glæde for Kirkebladets læsere.    
Det er ikke lokalhistorie, men en rejse til Cuba, Herluf vil 
fortælle om til Højskoletimen. Cuba har været på forsi-
den af alverdens aviser utallige gange efter at Fidel Castro 
gennemførte revolutionen i 1959, ikke mindst da atomra-
ketterne fra Rusland var på vej over Atlanterhavet i 1962. 
Herluf fortæller, at han dengang var soldat, og vi troede 
fuldt og fast på at 3. verdenskrig var tæt på udbrud. 
For et par år siden tog Herluf med sin kone, Hanne med 
på en 14 dages rundrejse på øen og de havde en fantastisk 
god tur. Oplevede Castros Cuba på godt og mindre godt. 
Øen med et varmt og solrigt klima og med en befolkning, 
der er meget åben, gjorde indtryk og, som Herluf siger, 
sad ikke mindst Calypsorytmerne  i hovedet lang tid efter.
Der venter os en spændende dag, der naturligvis byder på 
Boesdals suppe. Nu da det er høsttid, er temaet for maden 
og sangene høstens tid. Og vi vil udfordre forsamlingen 
til at hvæsse en høle og binde en halmhvisk. 

Lyngå, Skjød og Lerbjerg menighedsråd/Anders Bonde

Tirsdag, den 23. oktober kl. 11.00.
Niels Due Jensen: 
”Mit liv som jæger, lystfisker og naturmenneske”.

Niels Due Jensen behøver ikke nærmere præsentation. 
Hans virke for Grundfos gennem mere end 50 år har slået 
hans navn fast som en dygtig erhvervsmand. Men det er 
ikke erhvervsmanden, der gæster Højskoletimen, men et 
naturmenneske med stor lidenskab for jagt og fiskeri, par-
ret med en sans for naturens ve og vel – også på et mere 
overordnet plan. Niels Due Jensen voksede op ved Gu-
denåen. En smuk og frodig egn med en rig natur. Han fik 
lært at fiske. Laksefiskeriet er hans store passion, ligesom 
oktober er en højtidsmåned for jagten. Vi har tidligere på 
sognenes ældreudflugt besøgt Minna og Niels Due Jensen 
på ”Ormstrup” og her fået en fornemmelse af, hvor meget 
skoven og dyrelivet betyder for foredragsholderen.
Niels Due Jensen vil komme med en personlig beretning 
om mange rige oplevelser i den natur, han holder af. Og 
vi skal se nogle billeder undervejs. Der venter os en god  
oktoberdag i selskab med en naturkender af de bedste. 
Og naturligvis også denne dag med en god gang dansk 
efterårssuppe.

Lyngå, Skjød og Lerbjerg menighedsråd/Anders Bonde
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Oktober - november 
Birte og Kirsten udstillede tidligere på Møllegården i Had-
sten sammen med to andre piger, også fra Hadsten, og Grethe 
Brunsbjerg, Lyngå. Grethe døde sidst i maj måned. Vi kaldte 
os ”Louisehøjgruppen”, da det var Grethe, der var initiativtager 
fra dannelse af gruppen, og vi malede hos hende. 
Vi maler stadig, selvom vi savner Grethe meget.

Birte Knigge
Det er tredje gang jeg udstiller i konfirmandstuen. Denne gang 
bliver det mest blindtegning, jeg videre-bearbejder i fantasiens 
verden, så de fremstår som abstrakte billeder.
Jeg har også nogle blomsterbilleder med. Det er i akvarel-tusch 
på papir og lidt i akryl på lærred.

Kirsten de Place
Jeg er så heldig, at Kirsten har sagt ja til at udstille sammen 
med mig.
Kirstens billeder er abstrakte med nogle blomsterbilleder ind i 
mellem. Udført i oliekridt og akvarel på papir.

Birte Knigge 

Onsdag, den 21. november kl. 11.00.
Journalist Janne Wibroe: ”DR-kirken og Lyngå”.

Janne Wibroe, journalist på Danmarks Radio med ”DR-
kirken” som sit hjertebarn er efterhånden en gammel 
kending i Lyngå, Skjød og Lerbjerg sogne. Ikke mindre 
end 9 gange har hun stået i spidsen for TV-optagelser af 
gudstjenesten fra Lyngå kirke. Vi husker Janne, når hun 
på sin egen charmerende facon og med stor munterhed 
hundsede rundt med den til lejligheden indforskrevne 
”statist-menighed”. Udfordringerne var store for den pro-
ducer, der aldrig gik på kompromis med kvaliteten. ”Om 
igen..”. ”Vi tager lige tre vers af denne salme én gang til..”. 
Sådan gik det over stok og sten. En enkelt gang måtte lige-
frem prædikenen tages om, fordi ”DR-konen” mente, den 
var for kort…”!  - Ak, ja, den stakkels menighed. 
Vi vil glæde os til at gense Janne Wibroe og høre hendes 
fortælling om de mange spændende oplevelse med DR-
kirken, og vi skal helt sikkert gense et par klip – eller må-
ske ligefrem ”fraklip” fra optagelserne i Lyngå. Men også 
få et bud på, hvorfor hun brænder for DR-kirken og hvad 
meningen er med den.

Lyngå, Skjød og Lerbjerg menighedsråd/Anders Bonde

KuNStGRuppEN

HØJSKOLETIMER
PRAKTISK INFORMATION

Fælles for disse højskoletimer er, at 
vi vil synge et par sange fra Højsko-
lesangbogen. 
Derefter spiser vi en gang suppe 
efterfulgt at en kop kaffe. Der vil 
blive god tid til snak. 
Vi slutter ca. kl. 13.00. 

Traktementet koster kr. 45. 
Tilmelding senest 5 dage før arran-
gementet hos Else på tlf. 8698 1268 
/2843 8546 

Lyngå, Skjød og Lerbjerg menighedsråd/Anders Bonde
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MINIKONfIRMaNDER - OG GuD & GRyDEREt

Minikonfirmander 
- og ”Gud og Gryderet”.
Vi sad, minikonfirmanderne og mig et sted på Djursland en 
fredag morgen i marts og spiste morgenmad. ”Overlevelsestur” 
med minikonfirmanderne. Afslutningen på et fantastisk forløb 
i dåbsoplæring hen over vinteren. 13 minikonfirmander sad og 
spiste havregryn til op over begge øre. 
Det er børn på 9 år. Vi havde været sammen i tre dage, børnene 
og mig. Onsdag havde børnene opført ”Peters Båd”, et kirke-
spil, for 100 mennesker i Skjød kirke. 
Peters båd, der handler om fiskeren Peter, der ved sin fiskerbåd 
ved Genesareth sø blev kaldet til Jesu discipel. Om Peters tro 
og svigt. Og så den Jesus, der alligevel holder ved. 
Minikonfirmanderne spillede rollerne fornemt: Jesus, Peter, 
Andreas, Judas.       
I en scene vasker Jesus Peters fødder. Det er Skærtorsdag aften. 
Den første dag, vi øvede, var ”Peter”, minikonfirmanden, der 
spillede Peter, ikke ligefrem forberedt på at skulle vise sine bare 
fødder frem. 
En lang dag i skolen, sport og et par fugtige sko i pløre havde 
unægteligt sat sit præg på et par bare tæer, der allermest min-
dede om en lakridsfabrik, da strømpen røg af..!
Det var for stærkt for ”Jesus”, en knægt på 9, der havde påtaget 
sig den ”utaknemlige” rolle at skulle vaske kammeratens fød-
der!
Og forskrækkelsen og ubehaget sad da også i samme ”Jesus” 

på 9, da han onsdag aften til premieren i Skjød kirke 
igen skulle vaske kammeratens fødder.  Den aften 

nægtede ”Jesus” at vaske, hvis 
Peter tog strømpen af!

Og det forstår man jo godt..! 
Minikonfirmandundervis-
ningen handler om at for-

tælle bibelhistorie.  Og her 
er et skuespil i kirken med 

”minier” som rollehaver den 
bedste anskuelsesundervisning 
i, hvem Jesus egentlig er! At 
han faktisk er den, der foreta-

ger sig noget fuldstændig grænseoverskridende. Intet kunne 
gøre mere indtryk på disciplene. Jesus bøjer sig ned og vasker 
disciplenes fødder! Uden sok. Rare sager efter en svedig dag i 
ørkensandet..!
Ingen af dem! Jeg gentager: Ingen af de 12 disciple ville drøm-
me om det! Den slags havde man slaver til! En ikke-jødisk 
slave, lavest i hierarkiet, bundskrabet!  

Men der var ingen slave! Og der kom in-
gen! Det måtte derfor blive et spørgsmål 
om, hvem af dem, der var den simpleste! 
Og da er det, at Jesus sprænger alle fore-
stillinger og grænser ved selv at bøje sig 
ned ved dem - én efter én!  Og med sin 
handling demonstrere, hvad det hele går 

ud på: At ofre sig! At stille op for hinanden! Og at størst er den, 
der tjener!
Minikonfirmanderne gik op i den historie med liv og sjæl. Og 
fik utvivlsomt derved lidt færten af, hvad kristendommen går 
ud på. 

Minikonfirmanderne holder en lille minigudstjeneste med sig 
selv i kirken hver gang. Samles i koret og bøjer knæ ved alter-
skranken i et forsøg på at indfange et billede af, hvem Gud er. 
Og hvad han kan bruges til. De lærer at bede. Fadervor, men 
også alle mulige andre bønner, hvad de nu selv finder på: For 
venskabet mellem os! En forstuvet fod. Et øre, der klør. Et sår, 
der gør ondt. Og en sorg over farmors død eller tabet af en kat-
tekilling. Intet for småt for Gud og intet for stort! Hver af disse 
drenge og piger har budt ind med bønner til Vorherre og har i 
deres små lukkede øjne og foldede hænder demonstreret en tro 
og en tillid til, at menneskers bønner også bliver hørt!
Det er det indlysende billede af Gud/Jesus, de bærer med sig, 
de unger, videre i livet efter at have været minikonfirmand. Bil-
ledet af en Gud, der bøjer sig ned og hjælper. 
De har forstået, at Gud hører på os mennesker. De har oplevet, 
børnene, at Himlens Gud tager mennesket alvorlig. De har nu 
et indlysende billede af Jesus, som den, der er der, som en bror 
og en ven.

Den slags 
har man 
slaver til!
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Minikonfirmand-undervisningen er et vigtigt børnearbejde, 
der er kommet for at blive. Og i fjor føjede vi så  ”Gud og 
Gryderet” til.  Det sidste en tilbygning til minierne, hvor de, 
sammen med alle andre børn i vore tre sogne,  deltager i en 
børnegudstjeneste med efterfølgende fællesspisning i Skjød 
forsamlingshus. 

Det er et tilbud om at møde frem kl. 17.00 i Skjød kirke. Mål-
gruppen er børn op til 10-11 års alderen, men hele familien er 
velkommen. Efter gudstjenesten, der varer en lille halv time, 
spiser vi, som sagt, sammen i Skjød forsamlingshus. Vi vil være 
færdige kl. ca. 18.15, så børnene kan komme hjem i seng i or-
dentlig tid.
Børnegudstjenesten indeholder tre sange/salmer, et stykke bi-
belhistorie fortalt for de mindste, illustreret med power-point 
eller optrin.

Tilbuddet er rettet mod både Lyngå, Skjød og Lerbjerg sogne 
– og ”Gud og Gryderet” vil være på plakaten én gang om måne-
den i november, december, januar, februar og marts. 
Første gang: 

onsdag, den 21. november kl. 17.00.
Pris 10 kr. for voksne, 5 kr. for børn.
Nærmere information vil blive tilsendt familier med børn op 
til 11 år i begyndelsen af november.

Minikonfirmanderne starter efter efterårsferien og kører frem 
til påske. Nærmere information udsendes midt i september. 

GuD OG GRyDEREt

KIRKEHøJSKOLE

Kirkehøjskole 2012-13

Kunst og Kristendom 

Kirkehøjskolen vil i denne sæson præsentere fem foredrag, der 
fra hver sin vinkel vil belyse kristendommens betydning for 
kunsten og det kunstneriske udtryk.

Lørdag d. 3. november 2012
Kunst og Kristendom

v/sognepræst og forfatter Gudmund Rask Pedersen,
Horsens

Lørdag d. 8. december 2012
Musik og Kristendom

v/sognepræst Anders Kjærsig, Nr.Søby

Lørdag d. 12. januar 2013
Kunstens rolle i kirken

v/sognepræst og kunsthistoriker Anne-Mette Gravgaard,
København

Lørdag d. 2. februar 2013
Kristendommen og filmen

v/cand.theol. Jes Nysten, Roskilde

Lørdag d. 2. marts 2013
Litteraturen og Kristendommen

v/lektor David Bugge, Aarhus

Kirkehøjskolen har hjemme på Hadsten Højskole.
Møderne begynder den pågældende lørdag kl.10.00 
og afsluttes senest kl.13.00

I mødet indgår formiddagskaffe, foredrag, frokost, debat.
Kaffe og foredrag: 30 kr.  Hele arrangementet: 85 kr.
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PÅ HØJSKOLE: 
KUNST OG KRISTENDOM

Kirkehøjskolen er udtryk for et samarbejde mellem Hadsten 
og mange af de små sogne, som ligger i nærheden, herunder 
Lyngå, Lerbjerg og Skjød. Det vil sige, at der ikke er tale om et 
”Hadsten-arrangement”, og at pastoratet herude faktisk ofrer 
penge på det!  
Tanken bag er en fortsættelse af den tradition, som særlig har 
stået stærkt i Danmark og er blevet kaldt ”vekselvirkningen 
mellem kultur og kristendom”, eller ”det kirkelige og det fol-
kelige” eller ”mellem menneskeliv og kristenliv”- og som har 
Grundvig som sin åndelige Far.  Han havde den for samtiden 
langt fra selvfølgelige tanke, at historie, litteratur og anden 
kunst ikke var noget, som kun akademikere eller velhavere 
kunne have som ’kompetenceområder’, fritidssysler eller sam-
lerobjekter, men at her gemte der sig livs-oplysning for ethvert 
menneske uanset baggrund. Rigtig mange rystede på hovedet 
og troede manden var gal, da han foreslog, at unge karle og 
piger ville have glæde resten af deres liv af et højskoleophold. 
Men det kom til at slå til, senere også for folk, der ikke skulle 
tilbage til landbruget, for håndværkere, arbejdere og funktio-
nærer og akademikere   – og det gælder stadig. I dag også for 
voksne på ferie eller orlov, der tager mod højskolernes tilbud 
om kortere eller længere kurser for folk med alle slags bag-
grund og i alle aldre. Højskolerne er med til at holde liv i den 
tankegang, at megen livsindsigt og menneskeforståelse vindes 
gennem historie og kunst, og at den er vigtig for os alle og ikke 
forbeholdt eksperter.  At det med andre ord ikke er nok at være 
dygtig til sit fag eller have mange kompetencer. 

For det menneskeliv, vi alle skal leve, er det lige så vigtigt at 
være åben over for alt det, der ikke lige kan sættes på fagform-
ler, at kunne mødes med mennesker, der ikke helt er som jeg 
selv, at kunne modnes som menneske ved at få del i andres tan-
ker og forestillinger, de levendes såvel som de afdødes.  At leve 
sit liv har enhver af os jo som sin opgave, og her er der ingen, 
der er særlig udstyret med spidskompetencer eller har eksami-
ner, der gør det legende let. Højskolerne har værnet om - og er 

stadig et af de steder, der værner om, at der er noget, der hed-
der livs-oplysning, som er livsvigtig for os hver især, og for at 
vi kan være til i fællesskaber, der rækker ud over de kollegiale 
eller de særlige interessefællesskaber, vi nu måtte indgå i.

Grundtvig tænkte sig også, at kristne mennesker og kristne 
menigheder ikke behøvede at være en åndelig almue. Også 
for kirkens og kristendommens skyld var det vigtigt, at livs-
oplysningen fik rum og plads, så kristne lærte at tænke og tale 
selvstændigt og ikke kun åndsfraværende gentog traditionen 
eller blev dybt afhængige af at have præster til at tale for sig. 
Så også kirken skulle på højskole, og højskolen skulle med ud 
i kirken - hvis ikke kirken 
skulle blive en oplysnings- 
og åndsforladt institution 
ude af kontakt med resten af 
samfundet.
Det er så aktuelt som no-
gensinde. Hvis ikke kirken 
skal nedskrives til et lille isoleret refugium eller til en højti-
delig ramme om individets mærkedage, så må den stadig på 
højskole. Hvis den skal vedblive med at være det sted og det 
fælleskab, hvor vi lytter efter ”tonen fra himlen” og i livtag med 
traditionen, Bibel og salmebog spørger om, hvordan vores fæl-
les menneskeliv tager sig ud, og hvad det kræver af os og lo-
ver os, når det ses i forhold til Gud, ja så må kirken fortsat på 
højskole. Eller højskolen må have plads i kirken.  Sagt på en 
anden måde: gudstjenesten eller gudstjenesterne – for der er 
mange forskellige - de er kirkens hjerteslag. Her mødes vi for 
at komme i kontakt eller dialog  med Gud, her har vi ”øre for 
klang ovenfra”, og vi får uddybet og bliver forvissede i vores 
kristne tro og dens livsforståelse. 
Men kristne mennesker må også udsætte sig for dialog med 
hinanden og med andre stemmer i tiden for at afværge den 
fare, vi og kirken altid har stået i: at blive sig selv nok og ikke 
have noget at give fra sig til samtiden.  Sogneaftner, studie-
kredse eller hvad navne nu de ikke-gudstjenstlige samvær end 
hedder og har heddet, har været og er stadig i mange sogne 
rammerne for oplysning, meningsudveksling og samtale.  

Gudstjenesterne
er kirkens
hjerteslag
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Men tiderne har ændret sig siden velmagtsdagene fra sidst i 
det 19. til midt i det 20. århundrede for traditionen med vek-
selvirkning mellem kirke og kultur. Der er oplysningstilbud i 
massevis i dag, ikke alle interesserer sig for det samme, forhol-
det til kristendommen er mere tyndslidt, og de færreste møder 
i dag op til noget, bare fordi det er lokalt arrangeret. Sagt på en 
anden måde: små sogne har ikke et tilstrækkeligt stort befolk-
ningsunderlag til selv at sørge for traditionens fortsættelse og 
udvikling. Derfor er samarbejde på tværs af sognene naturlig-
vis løsningen, og Hadsten højskole er et oplagt sted for egnens 
interesserede at mødes til oplæg, samtaler, og meningsudveks-
linger om de mange spørgsmål, som angår menneskelivet i al 
dets underlighed og forunderlig. De spørgsmål, som er med 
til at holde os nysgerrige og vågne over for den tid, vi lever i, 

og engagementet her er også en god baggrund for at medvirke 
til den altid pågående udvikling af kristendom og kirke.  De 
spørgsmål som ikke så mange andre tager sig af end netop kir-
ken og højskolen.

I den kommende sæson er temaet Kunst og kristendom. For 
kristendom lever jo ikke kun i kirken, men har bl.a. sat sig dybe 
spor i megen moderne 
kunst. Vi skal høre fore-
drag om litteratur, bil-
ledkunst, film og mu-
sik, som er inspireret 
af kristendommen, og 
som derfor også er en 
uundværlig samtalepartner for kirken. Kunsten er jo nemlig 
ikke forpligtet på andet end sine egne kunstneriske kriterier og 
bevæger sig derfor rundt i det kristne univers på ofte øjeåbnen-
de og overraskende måder, som kan få os til at se på kendt stof 
med nye øjne. Der venter os altså 5 interessante formiddage i 
det grå efterår og den mørke vinter.

Møderne finder sted lørdag formiddage, og er netop placeret så 
tidligt på dagen, at der er stadig er god tid til andre weekendaf-
taler.  For de morgenduelige er der mulighed for at starte med 
en kop kaffe kl. 10.00. 
Foredrag med samtale er fra 10.30 til 12.00 – og herefter er der 
mulighed for at fortsætte samtalen med hinanden og dagens 
gæst over en frokost.  Alle er velkomne til alle arrangementer, 
men man er også velkommen til at kun at vælge ud og være 
med færre gange.

ST

SE pROGRaMMEt pÅ SIDE 11

Hadsten Højskole
er et oplagt sted

at mødes
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SaLMEKLuMMEN V/MaRIaNNE KJæRLuND, SKJøD

Dejlig er jorden!

Mon ikke de fleste af os har prøvet det? Man sidder efter den 
helt store skønne julemiddag og tænker; ”Der er ganske enkelt 
IKKE mulighed for, at jeg kan rejse mig fra denne plads før om 
minimum et par dage, dertil er min mave simpelthen for fyldt, 
og mine ben nægter at bære den ekstra vægt.”
Men så går musikken i gang, og ungerne gør klar til at danse 
om juletræet, og når først de skønne gamle julesalmer fylder 
rummet, ja så må jeg erkende, at det alligevel bliver umuligt at 
sidde stille. Jep, jeg indrømmer blankt, jeg elsker jul og alt hvad 
der hører med, og derfor var det på ingen måde svært at finde 
en passende salme til denne klumme. At det så lige præcis blev 
Dejlig er Jorden, kan jeg kun takke min gamle tysklærer for.
Han var en lille lettere selvudslettende mand, vindtør og ke-
delig som tysklærere jo pr. definition helst skal være. Tøjet var 
altid gråt eller brunligt, og som alle andre mandlige lærere (i 
hvert fald i min skoletid) så har jeg en teori om, at når de hen-
vendte sig i en tøjbutik for at købe nye bukser og jakker, så blev 
de trukket til side, og henvist til et lille område i butikken, hvor 
der udelukkende blev solgt ”mandlig lærer-tøj”, hvilket vil sige 
brune, grå eller grønne fløjlsbukser, og ditto fløjlsjakker. Og 
skulle det være ekstra hipt, så var tøjet allerede lettere blank-
slidt de helt rigtige steder!
Nå, det var et sidespring.Som sagt var han ikke den mest frem-
brusende person, og både hans stemme og personlighed hørte 
absolut til de stille eksistenser. Derfor kom det også fuldstæn-
digt bag på mig, en dag hvor jeg opdagede en helt ny og utro-
ligt spændende side af min ellers så tilbageholdende tysklærer.  
Udover jobbet som skolelærer var han nemlig også kordegn i 
vores lokale kirke.
Jeg var en tur i kirke omkring juletid, og min kære stille sagt-
modige tysklærer, stiller sig frem forrest i kirkegangen med en 
salmebog i hånden, og SÅ skal jeg ellers love for der skete et 
mirakel! Idet han åbnede munden og startede på den første 
strofe, var det som om han blev ramt af en enorm lysstråle, den 
fik ham til at vokse og skinne, og jeg har aldrig i mit liv hørt så 
kraftig og fantastisk en sangstemme! Det var en kæmpeople-
velse at se ham få både liv og kraft, og det var tydeligt at DET-

TE var hans rette element. Og siden den fantastiske dag, har 
denne salme haft en helt speciel betydning for mig, ligesom mit 
syn på min kære tysklærer bestemt også ændrede sig fremover. 
Nu vidste jeg jo, at han var et levende menneske af kød og blod, 
og at han bag det blege, tørre ydre, besad en styrke og passion, 
som kom så fantastisk til udtryk når han sang. Og tak for det!
Udover at salmen fik speciel betydning for mig pga. min lærer, 
så er det jo også i sig selv en smuk og meget inspirerende tekst. 
Mon ikke vi alle kan blive enige om, at Jorden er Dejlig! Og 
jeg forventer bestemt at Guds himmel er prægtig, og lad os da 
endelig synge os vej frem til Paradiset.
Min mand mente i øvrigt jeg skulle vælge en mere kommerciel 
tilgang til denne klumme, og hans bud ville så være ”Julen va-
rer længe , koster mange penge”…
Men sådan gik det ikke! 

Dejlig er jorden
Tekst: B. S. Ingemann, 1850
Melodi: Schlesisk, 18. årh.
 1. Dejlig er jorden,
  prægtig er Guds himmel,
  skøn er sjælenes pilgrimsgang!
  Gennem de fagre
  riger på jorden
  gå vi til paradis med sang!

 2. Tider skal komme,
  tider skal henrulle,
  slægt skal følge slægters gang.
  Aldrig forstummer
  tonen fra himlen
  i sjælens glade pilgrimssang.

 3. Englene sang den
  først for markens hyrder,
  skønt fra sjæl til sjæl det lød:
  Fred over jorden!
  Menneske, fryd dig,
  os er en evig frelser fød!

Stafetten gives hermed videre til 
Birgit Sehested Christensen, Bygaden 8, Skjød
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HVORfOR GÅ I KIRKE?
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12 gode grunde til at gå i kirke 
v/Henrik Wigh Poulsen, domprovst i Odense
(fra Dansk Kirketidende, 6/2011)

Hvorfor gå i kirke? Det handler om at huske det, du ikke kan sige 
dig selv, om mere end charme, 
selvtillid og lækkert hår og om taknemmelighed for alt det, du 
dagligt får. 

Det, Jesus fortæller dig, er ikke noget, du kan sige dig selv. Der-
for glemmer du det let. Og derfor skal du huskes på det med 
jævne mellemrum. En gang om ugen er meget passende. 

Bekymringer og spekulationer har det med at tårne sig op om-
kring os, så vi ikke kan se klart. Når du går i kirke, føres du op 
på et højt sted, hvor du igen kan se langt. 

Når du er kørt fast i daglige rutiner og de sædvanlige måder at 
gøre alting på, kan der pludselig komme en vej til syne, som 
fører dig nye og overraskende steder hen. 

Døden er altings grænse. Men i kirken får du at vide, at det er 
den så ikke alligevel. Det gør godt at høre. Især når du synes, at 
tunge døre er gledet i mellem dig og én, du mistede. 

Du fylder meget i din egen verden. Alt for meget. I kirken hø-
rer du, at der står en anden lige ved siden af dig, som har brug 
for dig. Du hører, at du ikke er hovedpersonen i dit eget liv. 

Når vi går i kirke, er det ikke for at udvikle os, men for at af-
vikle os. Det er godt at vide, at vi ikke skal kunne det hele og 
lidt til. Godt at vide, at det hele ikke afhænger af charme, selv-
tillid og lækkert hår. Godt at vide, at vi er gode nok, som vi er. 

Hvor kan du ellers sidde til bords med Jesus selv? Hos ham 
– ved søndagens nadver – er der plads til alle. Også luderne, 
landsforræderne og dem, de andre ikke gider lege med. Mon 
så ikke der også er en bette plads til dig? 

Du kan bruge dage på at fortælle dig selv, at du er en idiot, der 
ikke dur. Om søndagen kan du i en hel time eller deromkring 
høre en røst, der kalder på dig. En røst af en, der tror på dig, vil 
noget med dig – ja, ligefrem finder dig dyrebar. 

Det går rigtigt, rigtigt hurtigt rundt omkring. Mængden af in-
formationer fordobles nu ca. hver 18. måned. Ret meget, når 
man tænker over det. I kirken gør vi stort set, som vi har gjort 
de sidste 2000 år. Det giver ro på. 

Når du nu går og bilder dig selv ind, at du bliver snydt for både 
det ene og det andet, så er det godt og nyttigt at gå et sted hen, 
hvor du bliver gjort opmærksom på alt det, du har fået. Og alt 
det, du dagligt får. 

I gudstjenesten trænger du ind i et mysterium. Du får fingrene 
ned i nogle dybere lag og bliver en smule klogere – eller visere 
– hver gang. Det tager selvfølgelig tid. Men inde i kirkens rum 
har vi tiden for os. 

Og så smager søndagsfrokosten bare meget bedre efter en 
gudstjeneste. Prøv selv! 
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Gården der forsvandt

Omkring år 1800 blev en del gårde i Lyngå by flyttet ud på den 
åbne mark (overdrevet), midt i ingenting, hvor der færdedes 
lygtemænd og andre mystiske væsener. Der var dog en stor for-
del; jorden lå lige uden for gården og man skulle ikke age langt 
for at komme til at passe jorden. Der er dog ingen tvivl om at 
det har været noget sjovere at  bo i landsbyen, hvor man kunne 

være sammen med nabo-
ernes karle og ikke mindst 
pigerne i de forskellige 
gårde, der lå på stribe langs 
med bygaden.
To gårde, der før lå ved si-
den af hinanden, der hvor 

nu landevejen krydser bygaden i Lyngå (Lyngåvej) og ind i det 
der nu er have til Høgsberg’s gård ca. Gårdene blev til Nydams-
gård, vest for Lyngå, og den anden blev til Lundgård, øst for 
Lyngå.
Lundgård, der blev placeret tæt på gravhøjen på Rysserhøjs 
mark og med udsigt ned til skoven, har haft en fin placering. 
Gården Rysserhøj blev først bygget i 1915, så der har ligget Ny-
gård og Lundgård på den side af Lyngå.
Hvorfor nu den interesse for Lundgård? Jo, det er sådan at min 
Oldemor Marie Jensen  er født i Lundgård den 31. august 1849. 
Året efter dør hendes mor og faderen gifter sig med hendes 
moders søster, Karen. Man var temmelig praktisk på de tider. 
Det var som regel forældrene, der bestemte, hvem man skulle 
giftes med. Dog ikke altid, for i 1869 vil min Oldefar Jens Jen-
sen fra Nydamsgård gerne giftes med oldemor Marie fra Lund-
gård. Men det passede ikke Jens’s forældre i Nydamsgård, så 
det ender med at til brylluppet 28. december 1869, er der kun 
4 personer til stede meget imod skik og brug på den tid. Men 
det bunder selvfølgelig i at deres første barn bliver født 6 uger 
efter brylluppet.
De unge flytter ind på Lundgård og forbindelsen mellem de 2 
familier er afbrudt. Det er en uholdbar situation, så i maj må-
ned 1870 går Jens’s far til Lundgård og meddeler at han har 
købt Lobdrup mølle, så der kunne de flytte ind. ”Basta”. Min 

oldefar ville egentlig hellere have haft en gård  i Vitten, men 
han turde ikke sætte sig op imod den gamle og
flytter ind i Lobdrup Mølle.

Oldemors far Jens Laursen driver Lundgård videre og i 1869 
overtager en søn, Christen Jensen, gården samtidig med at han 
bliver gift med en pige fra Tinning, Kristine Pedersen.
De får to døtre, men forældrene er plaget af sygdom (tuberku-
lose) og i 1890 dør Christen Jensen og i 1895 dør hans hustru.
I 1896 bliver gården solgt på auktion og jorden bliver lagt un-
der Højgårdslund, hvor nu Dagny og Jens Mikkelsen bor, midt 
imellem Lyngå og Vitten. De to døtre kommer i pleje ved mo-
steren, som er gift med læreren i Voldum. Der blev 10.000 kr. 
til hver af børnene, så økonomien har været i orden.
Jeg har været ude på marken med detektoren for at finde spor. 
Der er ikke mange, men der dukkede alligevel et stykke jern 
op, der har været brugt til at binde murværk sammen.

Denne lille fortælling er plukket ud af en større sammenhæng 
som min far Nydam Jensen har nedskrevet i 1971.

MINDER V/HERLuf NyDaM JENSEN

Det har været
sjovere at bo i
landsbyen
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V/Helen Guldbæk

Fællesspisning
Onsdag d. 19. september, kl. 18.00
I juni var der sommertraditionen tro fællesspisning med grill. 
Inden da havde der været en langbold-dyst på boldbanen. Hol-
det fra Svejstrup vandt. Måske må Lerbjerg træne lidt inden 
næste sommer. Næste fællesspisning er den 19. september kl. 
18. Det er Margit og Bo, Berit og Anders samt Ingrid og Peter, 
der arrangerer. Nærmere følger.

Siden sidst i øvrigt
I juni var der igen et velbesøgt veteranbiltræf ved den gamle 
skole, og i august blev der afviklet loppemarked. Overskud fra 
disse aktiviteter går til huset.

Høstgudstjeneste
Søndag d. 30. september, kl. 17.00
I år falder høstgudstjenesten d. 30. september kl. 17. 
Hvis børnene har lyst, må de meget gerne medbringe lidt af 
årets høst f.eks. fra haven, som de kan bære frem i en lille pro-
cession. Efter gudstjenesten vil der være lidt servering og hygge 
i kirken.

V/Henny Josefsen

Byfesten i Skjød
I år blev Byfesten afholdt den 23. juni. Dagen startede med 
flaghejsning efterfulgt af en kort morgenandagt, hvor Anders 
Bonde gav os et par ord med på vejen. Fire harmonikaspillere 
ledsagede morgensangen. To af musikerne var lokale fra Lyngå, 
graver Brian Sørensen og Ole Damkier. Herefter var Skjød Me-
nighedsråd vært ved kaffe og rundstykker. Her fra gik det slag 
i slag med dagens program. 
Veteranbiler blev præsenteret, kanosejlads på gadekæret og 
Den Gyldne kagerulle skulle overrækkes til årets vinder. I år 
vandt Line Svendsens flotte kage. Tovtrækningskonkurrencen 
var i år erstattet af en malekonkurrence. Tre hold fik hver ud-
leveret et lærred, pensler og maling. Temaet skulle være Skjød, 
sommer og fest. De tre hold arbejdede flere timer på at male 
det bedste kunstværk, som senere skulle sælges på auktion. Det 
vindende hold fik æren og forsamlingshuset fik overskuddet. 
Det vindende hold var et rent herrehold.

Læs mere på næste side

Nyt fRa 
LERbJERG/SVEJStRup Nyt fRa SKJøD

Styrk din form i Lerbjerg
Torsdag d. 6. september, kl. 18.30-19.30
Igen i år bliver der gymnastik/motionshold for kvinderne 
i Lerbjerg og Svejstrup. Lise Sørensen starter holdet d. 6. 
september kl. 18.30 – 19.30 i den gamle skole. Første gang 
kan man prøve at være med gratis. Medbring indesko, lig-
geunderlag og en flaske vand. Hvis man efter prøvegangen 
tilmelder sig, går kontingentet på 500 kr. for 7 måneder 
ubeskåret til huset. 
Tak til Lise for det på alle måder fine initiativ!



18

Til frokost serverede 
Skjød Jagtforening hel-
stegt gris med tilbehør, 
som igen i år var et til-
løbsstykke. Kanosejlad-
sen endte som altid med, 
at deltagerne måtte en tur 
i vandt. De voksne mænd 
bliver som drenge, og det 
gælder vist mest af alt, om 
at få hinanden i baljen.
Om aftenen bød Forsam-
lingshuset på heksegryde 

og troldedessert, det var jo Sankt Hans! Under middagen blev 
årets Skjødser afsløret. Det blev i år Allan Christensen. Han 
fik prisen for det store arbejde han gør for at holde byen i god 
stand, og for det store arbejde, han havde lagt i at forskønne 
parkeringspladsen nord for gadekæret. Efter middagen var der 
Sankt Hans bål på den nye plads og aftenen sluttede med kaffe 
i Forsamlingshuset.

Fugleskydningen blev afviklet den 7. juli og Fuglekonge blev 
i år Peter Damsboe. Dagen blev afviklet i god ro og orden og 
vejret var perfekt til arrangementet. De øvrige vindere kan ses 
på www.skjoedby.dk 

Hvis du er interesseret i at få Skjød Tidende på mail, kan du 
skrive til: ban@fibermail.dk. Her kan du også tilmelde dig ”hu-
skemail” for byens arrangementer, men du kan også følge med 
på Skjøds hjemmeside.

V/Tove Skipper

”Smagen af høst” 
Søndag, den 7. oktober 2012
Denne dejlige aften indledes i kirken med et par høstsalmer kl. 
17.00. Herefter fællesspisning, hvor vi skal smage på årets høst.
Pris kr. 50,- for voksne og kr. 25,- for børn. Børn på 7 år og 
derunder spiser med gratis. Tilmelding senest onsdag d. 3. okt.  
til Bjørn, tlf. 2089 0739.

Menighedsrådet/Borgerforeningen

Fællesspisning i konfirmandstuen 
Lørdag, den 10. november 2012 kl. 18.00
Kom og nyd din Mortens-and sammen med andre.
Pris kr. 50,- for voksne og kr. 25,- for børn. Børn på 7 år og der-
under spiser med gratis. Tilmelding senest tirsdag, d. 6. nov.  til 
Bjørn, tlf. 2089 0739.

Menighedsrådet/
Borgerforeningen

Alle arrangementer kan ses på www.lyngaaby.dk – tilmeld dig 
evt. nyhedsbrevet.

Nye bænke i Lyngå
Favrskov kommune har nu opstillet andre bænke i krydset 
Hammelvej/Lyngåvej. Så der vil igen være mulighed for at sæt-
te sig sikkert, hvis man trænger til hvil på gåturen. 
Vedligeholdelsen påhviler fremover Lyngå By.

Byforskønnelsesudvalget 

Nyt fRa SKJøD
- fORtSat Nyt fRa LyNGÅ
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Generalforsamling 
i Lyngå Borgerforening 2012.
1. Velkomst ved formand Jes Jørgensen.
2. Niels Bech blev valgt som dirigent.
3. Formandsberetning ved Jes Jørgensen.
4.  Fremlæggelse af regnskab ved Grethe 

Sinnbeck.
5.  Valgt til bestyrelse: Jes Jørgensen, Grethe 

Sinnbeck, Mads Bo Larsen, Niels Ladega-
ard Beck, Berit Lykkegaard Madsen. Som 
suppleanter: Finn Engelbrechtsen og Fre-
derik Asferg Pedersen.

6.  Revisorer: Tina Andersen og Marianne 
Dam.

7.  Adventsfest/fastelavn: Mads og Annika – 
Niels og Lise.

 Juletræ: Ernst, Arne og Bjørn. 
 Vinterfest: Jette og Lene m. fl.
8.  Landsbyrådet: Arbejder med travestier, 

cykelstier og frysehus.
9.  Byforskønnelsesudvalget: Affaldsdag. 

Har søgt kommunen om ny bænk.
10.  Legepladsens Venner: Legepladsfest d. 

18. august.
11.  Eventuelt: Frida opfordrer flere til at del-

tage i petanque – det er både sjovt og 
hyggeligt. Borgerforeningen støtter med 
præmier igen i år.

Vandværket opfordrer til at man får afleveret 
seddel vedr. udskiftning af vandure. Mind 
også din nabo på det.
Bænken ved Lyngå’s kunstværk er udtjent og 
Niels opfordrer til at vi køber en ny evt. hos 
Lars Hansen, som bor i Lyngå og selv fabri-
kerer dem.
Hjemmeside: Lyngå har jo fået ny flot hjem-
meside. Tilmeld jer nyhedsbrevet og I vil hver 
uge modtage en mail om diverse tiltag i byen.

Borgerforeningen

Den homofile og kirken – velsignelsen også deres!

Lige nu er der storm over folkekirken med det nye vielsesritual for homosek-
suelle. Folk melder sig ud. Andre af samme grund ind! Holdningerne trækkes 
skarpt op i debatten for og imod. På den ene side synspunktet, at forholdet mel-
lem mand og kvinde fra skabelsens morgen nu engang er det eneste, der kan 
bære navn af ægteskab. Andre mener, at det er kærligheden mellem to menne-
sker, og alene den, der, uanset køn, velsignes i kirken, når ægteskabet indgås. At 
det er kærligheden før kønnet, der tæller. 
Er der noget, der har sat forholdet mellem forældre og børn gennem tiderne 
under pres, så er det spørgsmålet om homofili. Når børn pludselig, som vi siger 
det, - ”springer ud” som bøsser eller lesbiske. Det kan mange forældre have 
svært ved at takle. 

Vi så det i Matador. Daniel, og faderen Mads Skjern. 
”Jeg vil aldrig se dig mere”! Fordømt! Forstødt!  Og på 
grund af noget, som drengen dybest set ikke kan gøre for! 
Han er skabt sådan. Ja, det vil jeg jo sige. Daniel var skabt sådan. Som noget 
fuldstændigt uadskilleligt fra dét at være Daniel. Og hvis hans far, Mads Skjern, 
ikke kan acceptere denne side af drengen, så kan Mads ikke holde af sin dreng, 
som han er. 
Og det er jo tragisk! Så er der ikke noget tilbage. Så er kærligheden borte. For 
kærligheden - og ikke mindst den, vi prædiker fra kirkens prædikestol - må 
kunne rumme en Daniel netop som den, han er! 
Millioner af homofile verden over er blevet forfulgt, hånet og dræbt for deres 
seksuelle orientering. Udstødt af familie og samfund for noget, de dybest set er 
skabt til at være. De er sådan! - Og vil vi have dem til at være noget andet, før vi 
kan elske dem, så er det ikke kærlighed. Og slet ikke Guds!  
Det er alvor dette her! Og du bliver som præst nød til at tage stilling. Og for den, 
der i et langt liv har set det som et umisteligt gode, at der var én, der engang 
foran Herrens alter i Ørsted kirke med sit ”ja” betroede mig sit liv - og mig hen-
des. Og med alt hvad det har betydet af velsignelse i det at være to. I medgang 
og modgang og gennem alle bryderier har vi kunnet sige til hinanden, at det 
passer, hvad der står i bibelen: ”Det er ikke godt at være ene”.  
Hvordan skulle jeg da kunne fratage noget menneske muligheden for den sam-
me glæde og lykke? Hvad skulle give mig ret til at sige, at du er sådan indrettet, 
at du efter Guds mening ikke skal have adgang til det, jeg anser for den største 
velsignelse?  Nej, og atter nej! Guds velsignelse er også deres!!

Anders Bonde

Nyt fRa LyNGÅ
- fORtSat SEt fRa pRæStEGÅRDEN

✝ ♥
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September Lyngå Skjød Lerbjerg

2/9 13. s.e.trint 11.00 Thøisen

9/9 14.s.e.trint 11.00 Thøisen

16/9 15.s.e.trint 11.00 Bonde

23/9 16.s.e.trint 11.00 Sandal

30/9 17.s.e.trint 17.00 Thøisen, Høstgudstj.

Oktober

7/10 18.s.e.trint 17.00 Thøisen, Høstgudstj.

12/10 Fredag 18.00 Bonde, Høstgudstj.

14/10 19.s.e.trint 9.30 Thøisen 11.00 Thøisen

21/10 20.s.e.trint 11.00 Ditlev

28/10 21.s.e.trint 11.00 Bonde

November

4/11 Alle Helgen 15.00 Bonde 11.00 Bonde 16.00 Bonde

7/11 Onsdag 17.00 Bonde, Gud & Gryderet

11/11 23.s.e.trint 11.00 Thøisen

18/11 24.s.etrint 11.00 Bonde

25/11 S.s.i Kirkeåret 11.00 Thøisen

December

2/12 1.s.i adv. 15.45 Bonde 17.15 Bonde

GuDStJENEStER  SEptEMbER - OKtObER - NOVEMbER 2012

HøStGuDStJENEStER
LERbJERG, SøNDaG D. 30. SEptEMbER, KL. 17.00

LyNGÅ, SøNDaG D. 7. OKtObER, KL. 17.00
SKJøD, fREDaG D. 12. OKtObER, KL. 18.00


