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Sognepræst 
Anne Martiny Kaas-Hansen (på barsel)
Lyngåvej 85, 8370 Hadsten

Barselsvikar Majbrit Daugaard
Tlf. 8698 1224 / 2424 6028
Mail: md@km.dk.

Besøg af præsten
En henvendelse til præsten er altid vel-
kommen, hvis nogen ønsker – eller må-
skehører om én, der ønsker – en snak.

Ferie
I præstens ferie (som vil fremgå af te-
lefonsvareren) kan man kontakte Peter 
Ulvsgaard, tlf. 8698 0809 eller Birgith 
Nørlund, tlf. 8698 2424.

Hadsten Kirkekontor
Kordegn Kirsten Kjærgaard
Kirkevej 5, 8370 Hadsten
Tlf. 8698 0425
Mail: kirkekontoret@hadstensogne.dk

Gravere:
Brian Sørensen, Islandsvej 22, Hadsten.
Tlf. 8698 3041. Mobil 3052 1053
Mail: bs@nypost.dk

Niels Bech Mortensen, Futuravej 14,
8370 Hadsten. Tlf. 8698 1202.
Mobil 2465 3640.
Mail: margitogniels@gmail.com

Else Køhling Pedersen, Bogfinkevej 3,
8370 Hadsten, Tlf. 2943 8716
Mail: colamalurt@hotmail.com

Køkken og servicemedarbejder Lyngå:
Else Jensen, Tlf. 8698 1268 / 2843 8546

Kirkebilen
Alle er velkomne til at anvende kirkebi-
len til møder, gudstjenester, koncerter 
m.v., som foregår i kirkeligt regi i vore 
tre sogne.
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 bestilles hos: 
Hammel Taxi, tlf. 8696 1299 eller Byens 
Taxi, tlf. 8698 2711.
Lyngå, Skjød og 
Lerbjerg Menighedsråd

Menighedsrådsformænd:
Lyngå: Bjørn Anthonsen, 
Rækkevej 2, Tlf. 8698 0739.

Skjød: Anny K. Hansen, 
Skolebakken 14, Tlf. 2342 9342.

Lerbjerg: Anna Lise Ø. Christensen, 
Lerbjergvej 36, Tlf. 8698 3048

Organist:
Kristine Lund Olsen, tlf. 6172 7446
Mail: kristinelundolsen@gmail.com

Kirkesanger:
Cecilie Marie Høyer, tlf. 4083 9330
Mail: ceciliemarie87@gmail.com
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SET FRA PRÆSTEVÆRELSET V/ MAJBRIT DAUGAARD

I sommers viede jeg et par midt 30’erne med forholdsvis små 
børn, hus, hund og faste jobs. 
Jeg spurgte: ”Hvad laver I i jeres fritid?” 
”Da slår jeg græs” svarede han og grinede. Hun kunne have 
sagt: laver mad, gør rent og passer børn. For der er bare en pe-
riode, hvor der kun er tid til arbejde, børn, hus og have.
”Hvad laver I om 10 år?” spurgte jeg.
Han kiggede træt på mig og svarede: ”Så slår jeg stadig græs.”
Andre ser paniske ud, når de får regnet efter, for så er børnene 
16 og 20 år. Hvad i alverden skal de så få tiden til at gå med?
For heldigvis er vi rigtig gode til at leve her og nu. Heldigvis 
går vi ikke dagligt at frygter, at vores liv med et kan bliver lavet 
om, hvis vi mister job, førlighed, vores kære eller kærligheden.
Måske skal vi være bedre til at huske, at når barnet græder, så 
varer det ikke ved i 18 år. Men til gengæld også nyde den tid 
han ligger på vore mave i str. 68 og sover trygt.
Huske midlertidigheden. Huske at det trælse/ tunge en dag går 
over, men samtidig huske at bemærke og se det smukke i hver-
dagens skønhed.

Jeg brokkede mig engang over min æg-
tefælle, at jeg nu IGEN skulle samle tøj 
op på gulvet efter ham. Min veninde 

kiggede alvorligt på mig og sagde: ”Jeg ville gerne have en at 
samle tøj op efter.”
Jeg tav og gik hjem og kyssede ham.

Jeg håber for os alle, at vi her i de mørke vintermåneder vil hu-
ske at se de små kærlige og værdifulde  lysglimt i vores hverdag 
og vores liv med hinanden.
Husk at leve. 
Glædelig jul.  Majbrit Daugaard

AT VÆRE HER MIDLERTIDIGT..
-det er jo vilkårene for en barselsvikar, at man skal være på 
stedet midlertidigt. Men det er faktisk vores alles vilkår: at vi er 
her midlertidigt. At vi er her for en stund, og så er vi her ikke 
længere. At de mennesker, vi elsker, også kun er nogle, vi har til 
låns, for også de er her kun for en stund.
Det går vi heldigvis ikke og tænker over til hverdag.
Memento mori, -husk at du skal dø, -sagde man i det gamle 
Rom. 
Det kunne være for at skræmme, men i dag tolkes det med 
positivt fortegn. Husk at leve! Husk at værdsætte vores kære, 
for de kan alt for hurtigt blive taget fra os.
Det står naturligvis meget tydeligt, når man lige har mistet. El-
ler når det lige har været Alle Helgen. Folkekoret indledte vores 
Alle Helgengudstjenester med at synge: Sig nærmer tiden, da 
jeg må væk.
Men så dramatisk og endeligt behøver vores midlertidighed 
slet ikke være.
Der er masser af midlertidighed i vores liv.
Da jeg fik mit første barn, kan jeg huske jeg blev frustreret over 
ikke at få min nattesøvn, som jeg er meget afhængig af for at 
kunne fungere. Jeg tænkte desperat: ”Skal jeg da slet ikke sove 
en hel nats søvn de næste 18 år??”
Men det skulle jeg.
Til gengæld viste det sig, at jeg ikke skulle have min søde dej-
lige vidunderlige guldklump liggende sovende fredfyldt og 
smuk på min mave ret lang tid. I dag er han 14 år og jeg har 4 
børn, så det ville nok også blive lidt trangt, hvis de alle skulle 
ligge der.
Vores børn er også kun til låns. En dag flyver de fra reden og 
undervejs skulle de gerne have lært at kunne selv.
Ofte tænker vi, at vores liv ikke sådan lige ændrer sig. 

UNGDOMSGUDSTJENESTER
I fællesskab med de øvrige sogne i Hadsten Storpastorat inviteres der til særlige ungdoms-
gudstjenester i Sct. Pauls kirke, Hadsten
Tirsdag d. 6. januar kl. 19.30 og Onsdag d. 25. marts kl. 19.00
Tilbuddet henvender sig især til unge i konfirmations-alderen og deres forældre.

JEG BROKKEDE
MIG ENGANG
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LIVET PÅ KIRKEGÅRDEN V/BRIAN SØRENSEN

OMLÆGNINGER PÅ KIRKEGÅRDEN 

I forbindelsen med vores handlingsplan 2013 for Lyngå kirke-
gård, har vi her i efteråret sløjfet 5 kistegravsteder. 3 gravsteder 
på nordsiden af kirken og udlagt med græs. 2 gravsteder er 
sløjfet i forlængelse af ”gravmindeparken” og udlagt med græs. 
Ved denne omlægning har vi flyttet vores miljøstativ så det står 
på et flisebelagt underlag, og plantet bøgehæk omkring.
Som i kan se på billedet synes vi det er blevet rigtig godt, da 
hele den afdeling nu er udlagt med græs.

Brian Sørensen

Glædelig jul og godt nytår!

Jeg sidder her på slagbænken i præstegårdens røde køk-
ken med familiens nytilkomne i armene. Dagmar kom til 
verden den 27. okt. - en ny verdensborger i Lyngå, som 
der stod i en af de mange lykønskninger, vi har modtaget. 
På mange måder går vi således ind i højtiden og det nye år 
med stor taknemmelighed.
En sød juletid går vi i møde og et nyt år med fortsat barsel 
for mit vedkommende. Jeg glæder mig - også til at trække 
i præstekjolen igen til efteråret. Det sidste års tid har jeg 
mødt så mange mennesker. Mennesker i glæde og sorg. 
Allehelgens søndag så jeg fra køkkenvinduet de pårøren-
de gå den tunge vej til at mindes deres kære. For dem og 
mange andre er julen svær, nytåret også. Må det håb, der 
fødes julenat, lyse for dem, der har mistet. Må det lyse for 
alle!
Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et velsignet nytår!

Dagmar, Alma, Lars & Anne
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MODEL AF LYNGÅ PRÆSTEGÅRD

Benny Busk overdrog denne fine gave til 
Lyngå Menighedsråd: 
En model af Lyngå Præstegård.
Han har brugt ca. 200 timer på at lave og 
samle de 2170 bittesmå dele. 

Modellen vil stå fremme i Lyngå Kirke 
hele december.
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ORGANISTENS SIDE V/KRISTINE LUND-OLSEN

LYSMESSE I LERBJERG KIRKE
Søndag den 1. februar kl. 17.00
Lerbjerg Kirke vil denne søndag være oplyst af levende lys, når 
vi fejrer, at lyset sejrer over mørket i mere end én forstand.
Lyngå Folkekor medvirker ved gudstjenesten, og korets indslag 
såvel som fællessalmerne vil have lyset som tema.

RYTMISK HØJMESSE 
Søndag den 22. februar kl. 11.00
Den 22. februar er der rytmisk højmesse i Skjød Kirke. Det 
betyder, at salmerne til denne søndag er valgt blandt salme-
bogens nyere, rytmiske salmer. Derudover optræder pigekoret 
med rytmiske sange.

NYTÅRSKONCERT 
MED SILKEBORG MANDSKOR

Torsdag den 8. januar kl. 19.00
Det nye år, 2015, bydes velkommen i Lyngå Kirke, når vi får be-
søg af Silkeborg Mandskor, som vil give os et brag af en festlig 
nytårskoncert! Med et alsidigt og varieret program fejres det 
nye års komme på både nytænkende og traditionel vis. 
Mandskorets program denne aften tager sit udgangspunkt i 
den kolde årstid, vinteren, og den kormusik, der knytter sig 
hertil, men det vil også pege fremad - imod de lysere tider, vi 
går i møde. Publikum kan glæde sig til at høre et bredt og va-
rieret program indeholdende både kendte danske sange, nyere 
dansk popmusik, traditionelle mandskorsværker, kendte en-
gelske sange fra de glade 60’ere, a cappella korværker, festlige 
solistiske indslag og noget, man kan klappe med på… 
Så mød op i Lyngå Kirke torsdag den 8. januar klokken 19.00 
og lad dig underholde af sangerbrødrene i Silkeborg Mandskor 
med dirigenten Christine Schultz i front.
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DET’ FOR BØRN!

MINIKONFIRMAND!
Minikonfirmandundervisningen i
Lyngå, Skjød og Lerbjerg Sogne er i fuld gang.
Vi mødes hver torsdag eftermiddag og har det rigtig hyggeligt. 

GUD & GRYDERET
Gud & Gryderet er en kort børnegudstjeneste, hvor vi synger 
tre salmer og hører en bibelfortælling. Børnene kan også ske 
at blive inddraget lidt – som en levende regnbue, til at tæn-
de stjernehimlen eller måske som lydeffekter til fortællingen. 
Gennem leg og fortælling skulle appetitten således gerne blive 
vakt til en god gang kødsovs. Efter gudstjenesten er der nemlig 
fællesspisning i konfirmandstuen – det koster 10 kr. for voksne 
og 5 kr. for børn.

Vi ses til Gud & Gryderet på følgende 
onsdage kl. 17.00 i Lyngå Kirke:

10. december 2014
25. februar 2015
29. april 2015

D. 10. december er det med 
minikonfirmandernes 
krybbespil.
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JUL I LYNGÅ, SKJØD OG LERBJERG SOGNE

Julekoncert, Syng julen ind
den 2. december kl. 19.30 – Lyngå Kirke

Hvem kan forestille sig en jul uden musik og sang? Ikke 
mange! Årets festligste højtid, julen, rimer på musik i mange 

forskellige genrer fra de ældste julesalmer til det nyeste 
julepop-hit, fra julegospel til julejazz, fra julebarok til julerock.

Det er så sikkert som amen i kirken: Julen skal fejres med 
musik - og derfor synger vi, traditionen tro, julen ind i Lyngå 

Kirke. Det sker den 2. december kl. 19.30.
I år deltager Lyngå Folkekor og Pigekoret, ligesom der vil være 

musikalske julerier fra kirkesanger Cecilie Marie Høyer og 
organist Kristine Lund-Olsen.

Aftenen vil byde på et blandet program bestående af klassiske, 
danske julesange- og salmer, sød julepop kendt fra TV, engel-

ske carols og amerikanske jule-evergreens.
Kort sagt: Der er julemusik for både unge og gamle - alle er 

velkomne!
Kristine Lund-Olsen

LUCIA FOR ALLE
1. søndag i advent, d. 30. november,

i Lyngå Kirke kl. 15.30 og
i Skjød Kirke kl. 17.15 samt

3. søndag i advent, d. 14. december,
i Lerbjerg Kirke kl. 16.00.

Alle er meget velkomne til at gå Lucia sammen 
med minikonfirmanderne. De børn, der kom-
mer til kirken og ikke har øvet, må selvfølgelig 

også være med i optoget, men skal dog selv 
have Luciakjoler med.

Kristine Lund Olsen

At blive 
Operasanger

Cecilie Marie Høyer
den 4. december 2014

Se omtale side 10

2.søndag 
i Advent

den 7. december
kl. 11.00

Gudstjeneste 
i Lyngå kirke
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JUL I LYNGÅ, SKJØD OG LERBJERG SOGNE

Gud & Gryderet
10. december, kl. 17.00

i Lyngå Kirke
Se omtale side 7

Nytårsaften
kl. 15.00

i Skjød Kirke

Der serveres champagne 
og kransekage efter 

gudstjenesten

Juleaften

kl. 14.00 i Lerbjerg Kirke 
kl. 15.00 i Skjød Kirke 
kl. 16.00 i Lyngå Kirke 

Juledag
den 25. december

kl. 11.00

Gudstjeneste 
i Lyngå Kirke

4.søndag i Advent
den 21. december

kl. 11.00

9 Læsninger 
i Skjød Kirke
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HØJSKOLETIMER I LYNGÅ PRÆSTEGÅRD

At blive operasanger
Cecilie Marie Høyer
Torsdag d. 4. december 2014

Vores kirkesanger ved Lyngå, Skjød og Lerbjerg Kirker 
Cecilie Marie Høyer vil denne torsdag formiddag fortælle 
om det at blive operasanger. Cecilie er klassisk sangstude-
rende på Det Jyske Musikkonservatorium – og hvis I ikke 
allerede har hørt hende, tør jeg godt afsløre, at hun har en 
stor stemme! 
Om foredraget skriver Cecilie: ”Jeg vil gerne fortælle om 
vejen til at blive operasanger - hvordan man starter, og 
hvilken uddannelse man skal igennem. Jeg vil fortælle om 
de forskellige stemmetyper, og hvad der skal til for at nå 
de store scener rundt om i verden. Derudover vil jeg give 
et par smagsprøver på forskellige arier og fortælle om de 
forskellige problematikker, der kan være i de store arier 
og partier inden for operaverden. Det handler ikke altid 
om de høje toner. Det kan være alt fra sprog og udtale til 
intonation og frasering.”

Da dette er sidste højskoletime inden jul, vil vi denne gang 
skippe suppen og i stedet nyde Klausen og Boesdals jule-
mad. Prisen er 100 kr. pr. person og efter foredrag, julemad, 
kaffe og julekager, går vi i kirken og slutter af med en ju-
lefortælling og et par julesalmer – og hvem ved, måske vil 
dagens foredragsholder give et julet ekstranummer…

Frit slag! 
Majbrit Daugaard
Tors. d. 15. jan. 2015

Da jeg mødte Majbrit den første gang, og vi snakkede 
planlægning af det næste års tid, var hun straks frisk på 
at tage tørnen til en højskoletime. ”Hvad vil du gerne for-
tælle om?” spurgte jeg hende. ”Jeg spørger dem, hvad de 
vil høre!” svarede hun. Så hvad denne formiddag vil byde 
på – ja, jeg ved det ikke. Der er vel mere eller mindre frit 
slag. Én ting er dog sikkert: Det bliver en god formiddag 
med Majbrit som fortæller!  

EN NY SÆSON HØJSKOLETIMER
Det er altid hyggeligt, når vi mødes til højskoletimerne. 
Vi synger et par sange fra højskolesangbogen, Nis Boesdal 
laver suppen og foreløbigt er der disse foredrag på pro-
grammet.

Vi slutter ca. kl. 13.00. 
Traktementet koster kr. 50. 
HUSK Tilmelding senest 5 dage 
før arrangementet hos Else på 
tlf. 8698 1268 /2843 8546 
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HØJSKOLETIMER I LYNGÅ PRÆSTEGÅRD

Sogneindsamling 2015 - Slutsult.nu
Folkekirkens Nødhjælps store landsindsamling er 
søndag 8/3 2015.
Da har vi valgt at slå os sammen med Hadsten på den 
måde at vi indleder og afslutter der, men går 
naturligvis så vidt som muligt i Lyngå, 
Skjød og Lerbjerg. Det er især konfir-
manderne, der vil samle ind, så tag 
godt imod dem, når de kommer. Men 
vi har naturligvis brug for alle, der vil 
være med til at samle ind og gøre en 
forskel. 

Bag om Kræftens Bekæmpelse 
- vi gør en forskel
Ellen-Margrethe Jacobsen
Torsdag d. 5. marts 2015:

Det er nok (desværre) de færreste, der ikke på et eller 
andet tidspunkt har haft denne sygdom inde på livet – 
i familien, i vennekredsen, blandt bekendte eller måske 
endda mærket den på egen krop. Som præst har jeg flere 
gange hørt pårørende fortælle så meget godt om den støt-
te og vejledning, de har fået gennem Kræftens Bekæm-
pelse, og jeg synes derfor, vi skulle høre lidt mere om den-
ne organisation.
Formanden for Kræftens Bekæmpelses lokalforening i 
Favrskov, Ellen-Margrethe Jacobsen, kommer således og 
fortæller lidt generelt om Kræftens Bekæmpelse, om det 
lokale arbejde samt om det at arbejde som frivillig. Selv 
skriver hun: ”Vi kæmper for en vigtig sag, der vedrører 
mange, og vi er mange mennesker, der løfter i flok. Og 
vi kan rent faktisk se, at vores indsats har en stor effekt - 
også i Favrskov.”

En stemningsfuld forårsdag!
Jette Rosendal og Steen Hansen
Torsdag d. 30. april 2015:

Til forårets sidste højskoletime underholder Jette Ro-
sendal (sang og violin) og Steen Hansen (klaver). Begge 
arbejder ved Sct. Pauls kirke i Hadsten, Steen som orga-
nist og Jette som kirkesanger. Jette er desuden ansat som 
violinist i Aalborg Symfoniorkester.
Programmet kommer mest til at bestå af kendte og popu-
lære sange af bl.a. Kai Normann Andersen, samt lettere 
klassiske stykker for klaver og violin. 
Så kom og nyn foråret i møde!
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KIRKEHØJSKOLE 2014 - 2016

”ANGST” OG ”MOD”
Jakob Knudsens roman om Martin Luther
v. Domprovst Henrik Wigh-Poulsen
Lørdag d. 6. december kl. 9.30

En af salmedigteren og forfatteren Jakob Knudsens sidste ro-
maner, ”Angst” og ”Mod”, udkom i to bind mellem 1912 og 
1914. ”Angst” og ”Mod” er en historisk roman, og handler om 
Martin Luthers liv og værk. Men den handler mindst lige så 
meget om Jakob Knudsen selv, for Knudsen spejlede sin tid 
og sine troskampe i reformatorens. Henrik Wigh-Poulsen vil 
forsøge at filtre de forskellige lag ud fra hinanden i en gennem-
gang af romanen.

LUTHER OG BILLEDERNE
v. Carsten Bach-Nielsen
Lørdag d. 28. marts kl. 9.30

Reformationen forholdt sig til billeder. Ikke til 
kunst. Måtte der være billeder i kirkerne – og 
i givet fald hvilke? Var billeder en privat sag? 
Havde billeder en religiøs betydning? Luther var ikke bange 
for billeder, og han mente, at de hørte til i det offentlige rum, 
hvor de kunne ses og diskuteres. Har det lutherske eller andre 
reformatoriske billedsyn haft nogen betydning for, hvordan 
kirkerummet har udviklet sig op i vor tid?

500 ÅR MED LUTHER

I 2017 fejres Reformationsjubilæet over hele verden, Da er det 
500 år siden, Luther slog sine 95 teser op på kirkedøren i Wit-
tenberg og indvarslede et opgør med den katolske kirke. Synet 
på både kirke og samfund ændrede sig radikalt og fik hurtigt 
betydning udover Tysklands grænser og langt op i vor tid.

Overalt er man i fuld gang med at forberede jubilæet. Mange 
steder med den fornemme målsætning at jubilæumsfejringen 
skal fremme forståelsen af Reformationens betydning for det 
moderne menneske. Således også i Danmark. Der forskes og 
debatteres og oplyses om Luther og hans tid og reformationens 
aftryk dengang og nu. Reformationen fik en kolossal betydning 
for måden, hvorpå vi fik indrettet samfundet og den danske 
kirke. Helt frem til i dag har reformationen sat tydelige aftryk 
på dansk identitet og bevidsthed.

Vi følger trop i Kirkehøjskolen med en række foredrag over 
to sæsoner (2014/2015 og 2015/2016). Vi vil både dykke ned i 
Luthers tænkning og teologi og trække tråde frem til i dag og 
i fællesskab nærme os Luthers indflydelse på moderne tid og 
tænkning i kirke og samfund.
2 sæsoner med foredrag. Og så runder vi forløbet af med en 
sognerejse i foråret 2016 til Lutherstederne i Tyskland for dem, 
der ikke har fået nok! 

Kirkehøjskolen holder til på Hadsten Højskole, 5 lørdage henover 
efterår, vinter og forår i tidsrummet 9.30 – 12.00.
Vi startet i foredragssalen kl. 9.30 med foredrag og debat og spiser 
brunch i spisesalen kl. 11.00. Arrangementet slutter kl. 12.00

Der er tilmelding på Hadsten kirkekontor, tlf. 8698 0425, senest 
kl. 12.00 torsdagen før. Prisen for foredrag og brunch er 70 kr. 
pr. gang.

Bag arrangementerne står Hadsten, Nr. Galten, Vissing, Lyngå, 
Lerbjerg, Skjød, Ødum, Hadbjerg, Voldum og Rud sogne.
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DEN NYE OVERSÆTTELSE V/SØREN HOLST

En anden grund til at hoppe ordet over har været, at der sådan 
set ikke er et ord i Bibelen, der betyder ”engel”. I 1 Mos 32,4-
7 sender Jakob nogle af sine mænd i forvejen med besked til 
Esau, og disse mænd er derfor mal’akim – det samme ord, som 
andre steder bliver oversat til ”engle”. Men når det udtrykke-
ligt er mennesker, kaldes de naturligvis for ”sendebud” i den 
gode gamle oversættelse. Ordet i sig selv betyder altså slet ikke 
”engel”; det er kun fordi teksten fortæller, at udsendingen er 
en ”Guds udsending”, at vi forstår, det er andet og mere end et 
postbud.
Så næste gang en hjemløs med elefantølsånde på Nørreport 
station råber ”Ta’ nu og smil!” efter mig, kunne det være en 
engel. Hvis jeg derimod hører nogle 2 meter høje alfeagtige 
væsener med regnbuefarvet glorie tale blidt til mig, er det nok 
bare fordi jeg har 39,7 i feber.

Der er kommet endnu et forsøg på at oversætte Biblen til nu-
dansk, så den måske bliver lettere forståelig. Det er Søren Holst, 
der har oversat to bøger fra Det Gamle Testamente: 1. Mosebog 
og Prædikeren. Det har affødt undren over at ”engle” er blevet 
oversat med ”udsendinge”. Derfor tog jeg kontakt til Søren og 
bad ham skrive lidt til os om dette. Her er hvad han skrev:

Guds udsendinge
”Hun har en engels tålmodighed,” siger man – det er som regel 
altid en ’hun’, man siger det om. Men engle i Bibelen er hverken 
tålmodige, blide eller milde. ”Skynd dig,” siger de. ”Stå op!”, 
”Gå afsted!”, ”Vend tilbage!”, ”Gør dette og lad være med no-
get andet!”. De kommer væltende ind i et menneskes tilværelse 
med uventede og foruroligende krav, løfter og beskeder.
Men det mærkeligste ved Bibelens engle er, at de ikke er spor 
mærkelige! Abraham tror i 1 Mos 18-19, at englene er arabiske 
købmænd, der kan have brug for en bid aftensmad, og ind-
byggerne i Sodoma tror, at det drejer sig om appetitlige unge 
mænd. Og derfor anbefaler Hebræerbrevet i Det Nye Testa-
mente, at man skal være gæstfri, ”for nogen har uden at vide 
det haft engle på besøg, da de bød fremmede inden for”.
Her er altså ingen stråleglans, ingen overjordisk stemmefø-
ring – og ingen vinger!

Derfor bliver englene i 
Bibelselskabets nye over-
sættelse ”Begyndelsen & 
Tænkeren” kaldt ”Guds 
udsendinge”. Det er først 
og fremmest for at prøve 
på at give et klarere bille-
de af, hvad ’engle’ faktisk er 
for nogen i Bibelen. Vi véd 
godt, at alle kender ordet 
”engel” – vi kender faktisk 
ordet alt for godt, og tæn-
ker på blidhed og hvide 
svanefjer, når vi hører det.
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Stafetten er givet 
videre til: 

Karl Johan Larsen 
fra Lerbjerg

SALMEKLUMMEN V/BJØRG LARSEN, LERBJERG

O gode Gud, din kærlighed
den haver ingen lige,
min sjæl, min mund og tunge ved
kun lidt deraf at sige:
skønt soleklar, jeg mægter ej
den mer at gennemskue
end havets dyb på hvalens vej
og sol på himlens bue.

Hvad kunne dog bevæge dig
til, som den bedste fader,1
så inderlig at elske mig,
endskønt min synd du hader!
Hvad var der i min hytte lav
at skue og at finde,
som derpå havde mindste krav
din kærlighed at vinde!

Det nytter ej at tale om
vor høje byrd og stamme,
thi vel fra dig vor ånde kom,
men dybt vi må os skamme:
vi sank ej blot i støvet ned,
vi blanded os med skarnet,
så al din faderkærlighed
forspildte Adams-barnet.

Det ene var din miskundhed,
dit bundløst gode hjerte,
som så i nåde til os ned
og fryd os gav for smerte;
thi hvis ej nåde gik for ret,
af faldet hjalp på fode,
slet ingen mand af Adams æt
blev elsket af den Gode.

O GODE GUD, DIN KÆRLIGHED

Jeg er meget glad for Kingos salme ’O gode Gud, din kærlighed’ 
(nr. 491). Grunden til at jeg synes, den er god, er at den er skre-
vet over det vers i Bibelen, der er mest intenst – og måske også 
mest kendt, nemlig Johannesevangeliet 3:16.

“For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, 
for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have 
evigt liv”.

Af alle himlens stjerner er Nordstjernen den mest brugbare til 
at navigere efter. Dette vers er i mine øjne Bibelens nordstjerne; 
en stjerne, der viser vejen til frelse.
Verset sammenfatter på smukkeste vis hele Bibelens budskab 
i ganske få og enkle, men dog fantastiske ord. Her har vi f.eks. 
Guds kærlighed – Guds uendelige kærlighed. 
Den kærlighed der gjorde at Gud gav. Gaven, Han gav, var at 
Hans Søn blev sendt til jorden for at leve og dø for mennesker.

En gave er pr. definition gratis, og dermed ikke noget man 
skal gøre sig fortjent til. Det eneste, det kræver at få en gave, 
er at man tager imod den. Verset fortæller os, hvem der bliver 
tilbudt gaven (enhver …) og hvordan man modtager den (… 
som tror på Jesus).  

Joh. 3:16 afsluttes med et fantastisk løfte; at dem, der tror, ikke 
skal fortabes, men have evigt liv. Det er opløftende at tænke på. 
Vi tror på Jesus Kristus, og vi har evigt liv.

Bjørg Larsen

Men du har elsket verden så,
som os dit ord forkynder,
at før den skulle undergå,
fordømt i sine synder,
din Søn du selv i døden gav
for verdens skyld at bløde,
så uskyld sank med sorg i grav
for hele verdens brøde.

O, lad os elske ham igen,
som gik for os i døden!
Vi da med ham, vor sjæleven,
opstå som morgenrøden
og vandre med ham, født på ny,
ad livets vej hin trange
og høre med ham over sky
hærskarers sejerssange.

Ja, søde Jesus, lad din Ånd
os styrke og bekræfte,
så end i døden troens hånd
sig til dit ord kan hæfte!
Da med vort sidste suk vor sjæl
opstiger til Guds trone,
og dér med troen sejersæl
os venter livets krone!

Thomas Kingo 1699.
N.F.S. Grundtvig 1837 og 1853
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MINDER V/HERLUF NYDAM

godt nytår”, de fandtes også, og var næsten spild af porto og 
postens tid.

Nede i bunden af min skuffe ligger et gammelt album, som har 
tilhørt min oldefar. Han boede de sidste mange år i Assentoft. 
Han gemte i sine sidste år, hvad han fik af postkort fra familie 
og venner. For 100 år siden er der en hel side med julekort, 
mest fra hans børn (Parret havde 12 børn). Det er meget sjovt 
at se motiverne ,som er meget juleagtige, ligesom de er i dag. 
De er frankerede med et 5-øres frimærke med Kong Christian 
den 10´s billede og på enkelte er der et julemærke, som kom 
frem 10 år tidli- gere. Kortene er ret tætskrevet 

om, hvordan afsenderen og 
fami lie har det og hvem de 
skal besøge i juledagene, og 
om de nu får mulighed for 
at komme på besøg i As-
sentoft – dejlige kort at 
læse så mange år efter!
Et af dem er fra et barne-
barn, Johanne. Hun er 
for sent ude og sender 
et nytårskort, hvor hun 
fortæller, at hun har 

holdt jul i Langå og har 
været nede på stationen i Langå og hilse på 

tre af sine farbrødre, som har været på gennemrejse, hvorhen 
vides ikke. Hun fortæller videre at hun dagen efter rejser til 
Bakkely i Lyngå for at fejre Nytår hos en fjerde farbror.

Julekorttraditionen kom frem i Danmark mellem 1870 og 
1880. Det første kendte julekort i verden blev sendt i England i 
1840. Man kunne godt få den tanke, at det er ved at slutte med 
julekort, men jeg er sikker på, at der på en eller anden facon 
stadig vil blive sendt mange julehilsner fremover.

Til slut ønskes alle en rigtig glædelig jul og godt nytår.

Herluf Nydam Jensen

TRADITION
Nu er det ved at være tid til at få skrevet jule-
kort - altså en lille hilsen til venner og familie, 
som man ikke ser alt for tit. Jeg må erkende, det 
er svært at komme i gang. De fleste gange er jeg for sent 
ude og tyr til nødberedskabet og snupper telefonen, og starter 
med at sige; ”Goddag. Det her er et julekort!” Eller nu om dage 
at sende en mail, hvilket faktisk er meget bedre end telefonen.

Min far skrev utrolig mange julekort. Min mor mente, det var 
for mange – det kostede jo også frimærker! Men det var nu 
lidt interessant, når posten kom med en ordentlig stak breve og 
kort. Så var der tid til formiddagskaffe og læsning med med-
følgende kommentarer, om hvad der nu var sket i den og den 
familie, nogle muntre meddelelser, andre knap så gode. Det 
intetsigende julekort, som lød ”I ønskes en glædelig jul og et 
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NYT FRA KUNSTGRUPPEN
NYT FRA SKJØD
V/HENNY JOSEFSEN

FØRSTE SØNDAG I ADVENT
Søndag d. 30. november
Første søndag i advent bydes der på hygge i Skjød Forsam-
lingshus med tombola, fiskedam, kaffebord, underholdning 
med Lyngå Folkekor og meget mere. Sidst på eftermiddagen 
tændes juletræet ved gadekæret og måske kommer juleman-
den forbi. Herefter vil der være adventssang og Lucia i kirken. 
Dagen slutter vi af med fællesspisning i forsamlingshuset. 
Program for dagen annonceres i Skjød Tidende og på www.
skjoedby.dk

SÆT X I KALENDEREN
Skjød Jagtforening afholder generalforsamling 6.februar i 
Skjød forsamlingshus
Skjød forsamlingshus afholder generalforsamling den 9. marts 
kl. 19.30 i Skjød forsamlingshus

Den 24. januar byder Skjød Jagtforening på vildtaften i Skjød 
forsamlingshus. 

Alle arrangementer omtales nærmere i Skjød Tidende eller på 
www.skjoedby.dk

Jo, også den sidste udstilling blev vel modtaget. Både maleri-
erne og keramikken førte os ind i en eventyrlig verden af farver 
og former, som svigermor Tove og svigerdatter Rikke udsmyk-
kede konfirmandstuen med i efteråret.
En kærlig tak til Tove og Rikke Antvorskov for deres venlige 
udlån af deres private skatte. Begge er aktive hobbykunstnere 
med masser af lyst til at skabe, som så mange andre i det blom-
strende lokale Favrskov kunstmiljø.

Det samme kan man sige om den næste 
udstiller. Margit Larsen husede i en år-
række aktive kvinders kunsthåndværk 
i en sidebygning hjemme på gården. 
De kaldte sig ”Furierne” som gentagne 
gange lokkede kunstbeundere og købe-
lystne folk til at komme langvejs fra for 
at se deres usædvanlige og smagfulde 
Påske- og Juleudstillinger. Som væsentlig sidegevinst kunne 
man også nyde fra det lækre kaffebord. Ærlig talt, så savner jeg 
personlig disse lokale udstillinger!
Margit bor i Århus nu og er så venlig at låne os hendes smukke 
malerier, som kan ses i januar og februar 2015.
Efterfølgende præsenterer hun sig selv.
Conny Hansen, Ninna Bach Antonsen, Else Jensen, Bodil En-
gelbrechtsen og Lieselotte Skov-Petersen
 
”Det er ofte naturens “rumsteren” i mere eller mindre abstrakt 
form, der kommer til udtryk i mine akrylmalerier. Når man 
står med det hvide lærred, skal man jo prøve at forholde sig 
både til farvepaletten og motivet, inden det første strøg sætter 
sine spor.  Så kommer udfordringen, frustrationen og usikker-
heden. Men heldigvis også spændingen, glæden og fordybel-
sen og en følelse af at tiden står stille. Inspirationen kommer 
bl.a. også fra musik og digte/sange. 
Vi bor i et land med masser af forskellig kunst omkring os, så 
inspirationen kan man få fra mange sider.
For mig er det vigtigste dog “Årstidernes Skiften”. Hver årstid 
har meget at byde på!”  

Lieselotte Skov-Petersen

V. HENNY JOSEFSEN
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HØSTEN I HUS V/HENNY JOSEFSEN OG TOVE SKIPPER

HØSTGUDSTJENESTE I SKJØD
I gamle gamle dage kom 
præsten på hest når der 
skulle holdes gudstjene-
ste. Denne ene hestekraft 
var i år skiftet ud med ikke 
mindre end 150 ”heste” i 
anledning af høsten.
Majbrit Daugaard, som er 
vikar for Anne havde skaf-
fet sig et transportmiddel 
ud over det sædvanlige, da 
hun skulle forestå høstgudstjenesten i Skjød. Majbrit kom kø-
rende i en stor flot John Deere traktor venligst udlånt af Niels 
Hellemann og med Kasper Jakobsen som traktorfører. Front-
skovlen var læsset med frugt og grønt fra dette års høst. Solen 
skinnede og det gav anledning til, at Majbrit  gerne ville se sig 
om i Skjøds gader, så Kasper kørte hende sikkert rundt i byen, 
og der er jo flot udsyn fra sådan et køretøj.
Efter gudstjenesten var der fællesspisning i forsamlingshuset, 
hvor vi nød Heidi Foghs dejlige mad.
Til fællessangene spillede Orla Skødt på sin harmonika og Jan 
Stagsted holdt årets høsttale. Godt 70 personer var mødt op til 
denne hyggelige aften.

Henny Josefsen

VELLYKKET HØSTARRANGEMENT 
I LYNGÅ
Menighedsrådet og borgerforeningen gjorde det igen 
- indbød til høstgudstjeneste med efterfølgende fæl-
les-spisning. Præsten, vikar Majbrit Daugaard ankom 
til kirken på traktor iført sin præstekjole forinden 
prædiken som bl.a. handlede om Hr. Grati. Herefter 
fællesspisning med ca. 40 deltagere i den meget flot 
pyntede konfirmandstue. Aftenens menu var ikke 
mindre end kronvildt med diverse tilbehør veltilbe-
redt af Lyngå’s mesterkok Nis. Årets høst tale stod 
Martin Jensen for – Martin kom langt omkring og vi 
hørte bl.a. om hybride kornsorter – lidt af en viden-
skab, ligesom landbruget dagligt må rette ind til højre 
for at følge de mange regler, det er lige før, de ikke selv 
bestemmer, hvornår de vil pløje og så. Arrangementet 
sluttede med kaffe og selvfølgelig Else’s gode æblekage 
– var det kun mig, som spiste to gange af den? Forin-
den vi ”trillede” hjem på fyldte maver gjorde Majbrit 
Daugaard det da lige som bakkesangerinde – sådan 
Lyngå. Tak for en dejlig aften.

Tove Skipper
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NYT FRA LYNGÅ V/TOVE SKIPPER

”FYRAFTENSMØDE” I FRYSEHUSET 
fredag 5. december 2014 
Kom til hyggesnak over æbleskiver og gløgg i Frysehuset på 
Voermøllevej. Frysehusprojektet har, i skrivende stund, taget 
en ny drejning – kig ind i tidsrummet kl. 15 – 17.30 og hør 
mere.   

Byforskønnelsesudvalget

VINTERFEST
Dette løber af stablen en lørdag aften i februar eller marts i 
”Den gamle Skole” i Lerbjerg. Det bliver den helt store fest med 
suppe, steg og is, levende musik og natmad. Det sker i samar-
bejde med Lerbjerg. Nærmere oplysninger kommer i infokas-
ser og på hjemmesiden. 

Vinterfestudvalget

FASTELAVNSFEST 
søndag 15. februar 2015
Igen i år slår vi katten af tønden, kårer årets kattekonge og 
-dronning og spiser fastelavnsboller. Det hele foregår i og uden 
for konfirmandstuen og koster 25 kr. pr. voksen, mens det er 
gratis for børn. Tilmelding til Lise på 20 81 70 40 eller lisedenc-
ker@gmail.com senest den 10. februar 2015.

Borgerforeningen

TUREN TIL FREGATTEN JYLLAND
Det var 26 glade og forventningsfulde Lyngå-borgere, der en 
lørdag i september satte sig i bussen med kurs mod Fregatten 
Jylland i Ebeltoft. Rundstykker og kaffe gav humøret et ekstra 
hak opad, før vi nåede bestemmelsesstedet: verdens længste 
træskib. Den meget fortællelystne og vidende guide tog os med 
på en spændende oplevelse gennem det store skib, hvor man 
blev både forbavset og forundret – det var imponerende for-
tællinger, der gjorde stort indtryk. 
Efter rundturen på skibet, bød Den Skæve Kro på frokost i de-
res hyggelige gårdhave, hvor snakken gik lystigt ved bordene. 
Efter en omgang god mad gik turen igen mod Lyngå, hvor vi 
sagde tak for i dag med kaffe og kage i konfirmandstuen. 
Borgerforeningen takker for opbakningen til arrangementet og 
ikke mindst for det høje humør og den gode stemning!

DEN GRIMME MAND
Som mange nok har bemærket er Den Grimme Mand endnu 
engang forsvundet. Han blev sidst set på hjørnet af Lyngåvej 
og Hammelvej den 4. oktober iført sin sædvanlige sommerbe-
klædning. Det er uvist i hvilken retning han har bevæget sig, 
men noget tyder på, at han kan være smuttet østpå. Hans for-
svinden blev også forsidestof på FavrskovPosten sidst i okto-
ber. Det er da utroligt, at Lyngå ikke kan få lov til at have ham 
stående!

Borgerforeningen
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NYT FRA LERBJERG / SVEJSTRUP V/HELEN GULDBÆK

FROKOSTJAZZ
Længe har det været undervejs med et arrangement med Clay-
mountain Stompers, og lørdag d. 4. oktober lykkedes det. Det 
syv mand store swingorkester med lokale rødder spillede vel-
oplagt, så det var svært at sidde stille, og bestyrelsen havde fået 
hjælp af Bo og Margit til at servere en forrygende frokost. 
Der arbejdes på at lave en ny aftale i efteråret 2015, så alle kan 
glæde sig.

DANSEAFTEN
Når dette blad udkommer, har der muligvis også været en dan-
seaften i forsamlingshuset. Bestyrelsen arbejder på sagen, og 
nærmere information kommer via mail.

FÆLLESSPISNING
I september var der igen fællesspisning med lækker efterårs-
mad. Det er en fornøjelse at se den store opbakning, og en sær-
lig glæde at det vrimler med børn. Der sker noget i den lille by. 
Troels og Natasja, Ulla og Lars, Mads og Marie står for næste 
fællesspisning, som sikkert bliver i januar. Nærmere følger.

NYT FRA LERBJERG/SVEJSTRUP
HØSTGUDSTJENESTE – SMAGEN AF HØST
For første gang var høstgudstjenesten i år fælles for Lyngå og 
Lerbjerg/Svejstrup. Den blev afholdt i Lyngå og blev efter-
fulgt af en meget hyggelig sammenkomst i konfirmandstuen i 
Lyngå. Her stod den på en lækker vildtgryde med tilbehør og 
dejlige kager til dessert. 

LUCIA OG JULETRÆ
Søndag d. 14. december kl. 16 er der gudstjeneste med Lucia-
optog. Bagefter er der juletræ med gode sager i forsamlingshu-
set. Nærmere følger. 

NYT FRA BORGERFORENINGEN 
Bestyrelsen indkalder til generalforsamling i februar. Forman-
den Ulla Madsen gør allerede nu opmærksom på, at Kristian 
Pedersen desværre ikke modtager genvalg. Derfor opfordrer 
Ulla til, at man overvejer, om ikke det kunne være en god ide 
selv at stille op. Arbejdet er ikke omfattende, og bestyrelsen har 
nogle gode og hyggelige møder.   

ARBEJDSDAGE
Det er vigtigt at forstå, at bestyrelsen ikke skal lave alt arbejdet 
selv. Det så vi blandt andet til to gode og effektive arbejdslør-
dage her i efteråret.  Her stillede en flok frivillige op til forskøn-
nelse af udearealerne omkring forsamlingshuset, anført med 
sikker fagkundskab af Charlotte.
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November Lyngå Skjød Lerbjerg

30/11 1.s.i Advent 15.30 Lucia, MD 17.15 Lucia, MD

December

2/12 Tirsdag 19.30 ”Vi synger Julen ind”*

7/12 2.s i Advent 11.00 MD

10/12 Onsdag 17.00 Gud & Gryderet, MD

14/12 3.s. i Advent 16.00 Lucia, PU

21/12 4.s. i Advent 11.00 Ni Læsninger, MD

24/12 Juleaften 16.00 MD 15.00 MD 14.00 MD

25/12 Juledag 11.00 MD

28/12 Julesøndag ingen ingen ingen

31/12 Nytårsaften 15.00 BNJ

Januar 2015

4/1 H.3 Konger 9.30 MD

11/1 1.s.e. H.3 K. 9.30 MK

18/1 2.s.e. H.3 K. 11.00 MK - kirkekaffe

25/1 S.s.e. H.3 K. 11.00 MD

Februar

1/2 Septuagesima 17.00 Lysmesse, MD *

8/2 Seksagesima 9.30 MD

15/2 Fastelavn 14.00 Fastelavn, MD

22/2 1.s. i Fasten 11.00 Rytmisk højmesse, MD*

25/2 Onsdag 17.00 Gud & Gryderet, MD

Marts

1/3 2.s. i Fasten 9.30 BNJ

GUDSTJENESTER DECEMBER 2014-JANUAR-FEBRUAR 2014

AMKH Anne Martiny Kaas-Hansen
MD Majbrit Daugaard
MK Mette Krabbe
BNJ Birgit Nørlund Jensen
PU Peter Ulvsgaard

* Kor medvirker

Traditionen tro, inviterer menighedsrådet på et glas 
champagne efter gudstjenesten d. 31. december.


