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Lyngå, Skjød og 
Lerbjerg Menighedsråd
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SIDEN SIDSt

Juni-juli-august 2013 

Lyngå kirke
Døbte / fremstillede:
Daniel Langberg Caspersen, Skjød
Jesper Bjørn Korsholm, Lyngå
Liam Bjørn Korsholm, Lyngå

Vielser / velsignelser:
Julia Terndrup Bergmann og René Egerup, Odense
Eva Honnens de Lichtenberg Broge og Øivind Jans, København N
Hanne Krogh Rose og Jon Rose, Vivild
Louise Trane Horup Rasmussen og Flemming Horup Rasmussen, Lyngå

Bisættelser / begravelser:
Ingen

Skjød kirke
Døbte / fremstillede:
Ingen

Vielser / velsignelser:
Dorthe Elisabeth Kjærholm og Poul Kjærholm, Skjød

Bisættelser / begravelser:
Evan Genelius Andersen, Skjød

Lerbjerg kirke
Døbte / fremstillede:
Ingen

Vielser / velsignelser:
Ingen

Bisættelser / begravelser:
Ingen

Kære alle sammen 
Jeg har nu nydt godt af et halvt år tilbage i dej-
lige, vante omgivelser her i Lyngå, Skjød og 
Lerbjerg. 
Desværre kunne jeg ikke blive længere, da 
Dominique og jeg flytter til København, hvor 
jeg færdiggør min uddannelse på konserva-
toriet. Jeg glæder mig meget til at komme i 
gang igen. 
Dominique er som altid på farten, men vi 
glæder os til nye eventyr sammen, selvom 
Lyngå er og forbliver mit barndomshjem. 
Heldigvis kommer jeg på besøg hos min kære 
moder og fader, så I skal nok se mig/os før 
eller siden. Tusind tak for denne gang og for 
mange dejlige snakke. På rigtig snarligt gen-
syn. Jeg kommer til at savne jer!!

Kh. Helle
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Ny pRæSt V/HENNy JOSEfSEN

Menighedsrådene i Favrskov Storpastorat, bestående af 
Hadsten-Nr.Galten-Vissing-Ødum-Hadbjerg-Lyngå-
Skjød-Lerbjerg har enstemmigt indstillet Anne Martiny 
Kaas-Hansen til den ledige præstestilling med hoved-
vægt på Lyngå, Skjød og Lerbjerg. Bopælen vil blive 
Lyngå præstegård.

Anne er endnu ikke ordineret, det bliver hun den 18. 
september 2013 i Århus Domkirke kl. 19.00 og ansæt-
tes med virkning fra 1. oktober 2013. Alle er naturlig-
vis velkommen til at overvære ordinationen.

Vores nye præst, som vi glæder os meget til at samarbejde 
med, indsættes i vores tre kirker søndag den 22. sep-
tember på følgende tidspunkter. Lerbjerg kirke kl. 9.00, 
Skjød kirke kl. 10.15 og Lyngå kirke kl. 11.30.
 
Efter indsættelsen i Lyngå vil menighedsrådene byde på 
lidt godt til ganen i konfirmandstuen.

Vi ser frem til, at rigtig mange vil gribe lejligheden til at 
hilse på Anne og hendes familie.
 
Da Anne skal være en del af storpastoratet, vil der også 
være indsættelse i Hadsten - nærmere information herom 
i ugeavisen.

På Lyngå, Skjød og Lerbjerg menighedsråds vegne
Henny Josefsen

LYNGÅ

SKJØD

LERBJERG
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tuREN GåR tIL LyNGå pRæStEGåRD...

Det har været en lang sommer. Varm, dejlig og hyggelig, men 
lang. Det kan ikke tælles på én hånd de antal gange min mand, 
Lars, vores datter, Alma, og jeg har været forbi Lyngå Præste-
gård og kørt ture i nærområdet her hen over sommeren – både 
i civil og – hvad min mand angår – også med patruljevognen. 
Vi har sådan glædet os til at flytte på landet; forsøgt at forestille 
os, hvor møblerne fra en treværelses lejlighed skal placeres i 
fire stuer en suite, og drømt om den kæmpe have, hvor Alma 
mener, at hun både skal have gynge, rutsjebane, legehus, sand-
kasse og en blå trampolin. Nu går turen ENDELIG til Lyngå 
Præstegård!

Og hvem er vi så? Hvem er de nye tilflyttere? Vi er en lille fa-
milie på tre. Alma fylder snart 3 år og skal begynde i Hadsten 
børnehave her til september. Lars er 35 år, født og opvokset 
i Århus og politiassistent ved Østjyllands Politi med station i 
Randers. Jeg er 29 år, landmandsdatter fra Lunddorfgaard, 12 
km sydøst for Viborg, og har de sidste 5 år læst teologi i Køben-
havn. Jeg nåede lige at aflevere speciale, inden vi i januar må-
ned i år flyttede til Randers, hvor Lars startede ved Østjyllands 
Politi, og jeg startede på Pastoralseminariet i Århus. Vi har hele 
tiden gerne villet tilbage til det jyske, tættere på familien og ud 
i mere landlige omgivelser, og pludselig har vi fået både i pose 
og sæk, nu hvor turen går til Lyngå Præstegård! Vi glæder os! 

Og jeg glæder mig til at komme i kjole og krave. Jeg gik stadig 
på Pastoralseminariet, da jeg en sen aften sidst i maj blev ringet 
op af Anders Bonde og fik at vide, at jeg var blevet indstillet til 
stillingen som sognepræst i det nye storpastorat Lyngå-Skjød-
Lerbjerg-Hadsten-Nr. Galten-Vissing-Ødum-Hadbjerg. 
Jeg var og er stadig meget overvældet. Tænk som helt nyud-
dannet at blive vist så stor en tillid. Tak! Det var lige sådan en 
stilling, jeg havde håbet på. Præst på landet og i byen – lidt af 
det hele, måske meget af det hele, men vigtigst af alt samar-
bejde: Med menigheden, menighedsrådene, de øvrige ansatte 
og ikke mindst præstekollegiet. 
For det er altafgørende at samarbejde – også teologisk set. Det 
er, når man kommer hinanden ved, at forkyndelsen skærpes 
og bliver relevant. Det er, når evangeliets fortælling flettes ind i 
vores fortælling, at kristendommen siger nogen noget.
Hvad der egentlig står skrevet i ”Turen går til Lyngå Præste-
gård”, skal vi nu til at finde ud af. Men forventningerne er store, 
og mavefornemmelsen er god. Rigtig god. 
Så kære Lyngå, Skjød og Lerbjerg. Jeg glæder mig til at blive 
jeres præst!

De bedste hilsner fra
Anne Martiny Kaas-Hansen
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Konfirmander 2013-2014

Kære kommende konfirmander – og jeres forældre.
Når dette kirkeblad er sendt på gaden, har vi forhåbent-
lig fået hilst på hinanden til velkomstmødet, og dette års 
konfirmander fra Lyngå og Skjød er klar til start i Lyngå 
Kirke onsdag d. 4. sept. kl. 8.00 til ca. 13.30. Vi lægger 
ud med en heldagsundervisning, hvor vi skal lære hin-
anden at kende, og hvor I introduceres til, hvad der nu 
ligger foran jer det næste lille års tid i konfirmandstuen. 
Frem til og med december måned er der undervisning 
følgende onsdag eftermiddage fra kl. 13.20 til ca. 16.15: 
25. sept., 30. okt., 13. nov. (OBS kl. 12.50-14.30 i Sløjfen, 
Hadsten), 20. nov. og 4. dec. 
For alle konfirmander i storpastoratet og deres forældre 
er der fire fælles ungdomsgudstjenester i Sct. Pauls Kirke, 
Hadsten, kl. 19.00 følgende datoer: søndag d. 8. sept., 
søndag d. 3. nov., tirsdag d. 7. jan. og tirsdag d. 8. april. 

Jeg glæder mig til samtaler om tro, til sang, kreativitet, 
dåbsfernisering, nytårsfest, måltidsfællesskab og meget 
mere sammen med jer. Velkommen!

Opstart af minikonfirmander

Går dit barn i 3. klasse, og bor I i Lyngå, Skjød og Lerbjerg 
sogne, inviteres I hermed til minikonfirmandundervis-
ning med opstart efter efterårsferien torsdag d. 24. okt. 
kl. 13.30 til 15.30. Der vil være undervisning hver torsdag 
eftermiddag frem til og med d. 12. dec. Nærmere infor-
mation om tilmelding m.m. følger i brevform, men glæd 
jer til bibelfortællinger, sang, kreativitet, leg og meget an-
det i kirken, konfirmandstuen, på præstegårdsloftet og på 
tur. Så velkommen til 3. klasserne efter efterårsferien – jeg 
glæder mig til at møde jer!

Gud & Gryderet

Så starter en ny sæson børnegudstjenester med efterføl-
gende fællesspisning – i kort form kaldet ”Gud & Gryde-
ret”. Tag børnene – gerne både de mindste, større søsken-
de og måske endda bedsteforældrene – med til en halv 
times sang og bibelfortælling i kirken. Der skal spilles 
klokkespil, tændes et lys, vaskes fødder og meget andet, 
så appetitten bliver vakt til en god gang kødsovs.
”Gud & Gryderet” finder sted som følger:

Onsdag d. 30. okt. kl. 17.00 til ca. 18.15 i Lyngå
Onsdag d. 27. nov. kl. 17.00 til ca. 18.15 i Skjød
Onsdag d. 11. dec. kl. 17.00 til ca. 18.15 i Lyngå 
                                                                             (Krybbespil)
Onsdag d. 29. jan. kl. 17.00 til ca. 18.15 i Skjød

Pris: 10 kr. for voksne og 5 kr. for børn.

Velkommen til små og store!
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LIDt Om DEN NyE ORGaNISt

Menighedsrådene ved Lyngå, Skjød og Lerbjerg kirker har valgt mig til at være vikar for Kristine, så længe hun har barselsorlov.
Jeg har 2 forskellige grunduddannelser: som organist med korledelse og som sangpædagog. Jeg har arbejdet mange år som sanger 
og organist i Folkekirken. I de sidste 10 år er der imidlertid kommet lidt ekstra til i form af, at jeg også er komponist. Jeg kompo-
nerer elektroakustisk musik. Det vender jeg tilbage til. Først og fremmest skal jeg passe det daglige arbejde ved de tre kirker, og jeg 

glæder mig til at se, hvad der kan ske på børnekorsområdet og 
til at skulle lede et kor, der består af voksne mennesker.
Organiststillingen er en stilling på 26 timer, så der er også plads 
til, at jeg kan passe min uddannelse som master i elektronisk 
komposition på Det Jyske Musikkonservatorium. Den type 
musik, som jeg komponerer, hedder elektroakustisk musik. 
Når jeg går rundt inde i Århus, mere hører end ser jeg, hvad 
der foregår. Jeg lytter f.eks. til lyden af biler og oveni den slange 
af klang, som den lyd er, er der også sang fra en solsort. Jeg 
hører lyden af menneskestemmer nede ved åen, en fjern og let 
mumlen. I fodgængerfeltet passerer jeg to kvinder, der snakker 
ivrigt sammen på et sprog, som jeg ikke forstår, men som jeg i 

stedet for hører som musik. Så for mig er musik en sammensætning af klange.
Jeg har derfor ofte min båndoptager med mig, når jeg er på tur, og når jeg er hjemme igen, lytter jeg til optagelserne og ser, om 
jeg kan bruge dem til et stykke musik. Således er der naturligvis også musikmuligheder i de tre kirker. Rummene i sig selv har en 
speciel klang, orglerne er tre forskellige musikalske “personligheder”. Menneskenes stemmer, hvad enten der tales, samtales eller 
synges, er forskellige. Selv kirkegårdene har forskellige lyde og klange.
I løbet af året vil jeg se, om ikke alle disse lydfarver vil kunne lade sig væve sammen til et musikstykke, som for mig altid vil være 
lydbilledet af livet ved de tre kirker.
Jeg glæder mig til at være sammen med jer det næste år, og jeg siger tak for den smukke modtagelse, som jeg allerede har fået.

JEG GLæDER mIG tIL at VæRE Sam-
mEN mED JER DEt NæStE åR, OG 
JEG SIGER taK fOR DEN SmuKKE 
mODtaGELSE, SOm JEG aLLEREDE 
HaR fåEt.

Nu nærmer efteråret sig og dermed også den nye sæson i Lyngå 
Folkekor. Første prøveaften er d. 3. sept. kl. 19.30 i konfirmand-
stuen. Jeg glæder mig til at begynde i koret, I er så mange og så 
glade for at være i koret, at det lover meget godt for den kommen-
de sæson. Jeg vil den første prøveaften fremlægge mine ideer til 
koncerter og optrædener, og jeg er spændt på at høre jeres ønsker 
angående repertoire og koncerter. Foreløbigt vil jeg bede jer sætte 
kryds i kalenderen ved Allehelgensdag søndag d. 3.nov., hvor vi 
skal synge til højmessen.
Vi ses!

Sisse Lunøe
mobil: 40277063
e-mail: sisse@sisselunoe.dk 
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Denne salme tager udgangspunkt i, at vi ikke ved , hvad der venter forude. Men 
hvis vi ønsker det bedste og tror på, at Gud er med, så kan det ikke gå helt galt.

Derfor var det også denne salme, der var i mine tanker, da jeg en iskold januar 
morgen kørte mod sygehuset i Horsens. Mod det alle troede, var min handicap-
pede søsters dødsleje. Dagen før var der taget stilling til livsforlængende be-
handling og eventuel genoplivning. Så det var store og tunge tanker, der kæm-
pede med håbet om et mirakel.
Sammen med min søsters 2 kontaktpædagoger, der i 3 døgn ikke havde veget fra 
hende, vågede jeg ved hendes side.
I baggrunden spillede vi hendes cd´er. Bl.a. ”dagen er din” hvor salmen er på. 
Mod alle odds vendte almentilstanden sig til det bedre. Og sent lørdag aften 
kørte jeg mod nord.
Tappet for energi, men med troen på livet….
Min søster lever og har det godt.

Jeg fik vendt nogle af livets store spørgsmål. Og den 12. August sender jeg vores 
yngste piger ud på skolelivets lange rejse.
Med troen på det bedste, skal det nok gå…..

Med venlig hilsen Laila Kildehøj

Da jeg fik salmestafetten i 
forsommeren, var sognene i 
gang med at tage afsked med 
Anders Bonde.

I den forbindelse, sang det 
tidligere kantori den kelti-
ske bortsendelsessalme - så 
smukt at tårerne silede ned af 
kinderne på de fleste.

På dansk er teksten som følgende.

Må din vej gå dig i møde,
Og må vinden være din ven, 
Og må solen varme din kind,
Og må regnen vande mildt din jord,
Indtil vi ses igen,
Må gud holde dig i sin hånd…..

SaLmEKLummEN V/LaILa KILDEHøJ

Stafetten gives hermed videre til: Randi Juul Nørskov, Skjød
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Koncert med Helle Gössler og Søren Rastogi 
søndag den 24. nov. kl. 16.00 i Lyngå kirke.

Kom til koncert i Lyngå, når vores tidligere kirkesanger Helle 
Gössler synger kendte arier fra opera, operette og musical. 
Denne eftermiddag byder på smukke numre fra bl.a. La Bo-
heme, Den Glade Enke, My Fair Lady og meget mere.

 I kender alle Helle fra kirken, men måske også fra koncert-sce-
nen. Gennem de sidste år har Helle optrådt på mange store sce-
ner i bl.a. Hong Kong, USA og Firenze, Paris og Shanghai og i 
år kunne vi opleve hende i Værket sammen med hendes mand, 
Dominique Moralez og store internationale navne til et brag af 
en nytårskoncert. Helle er for nylig flyttet til København for at 
færdiggøre sine studier på Det Kongelige Danske Musikkon-
servatorium. Helle er bl.a. vinder af publikumsprisen 2012 ved 
Operaens Venner’s sangkonkurrence i København.

Med sig har hun sin faste koncertpianist, Søren Rastogi, som 
der på få år har fået status som en af landets mest interessante 
pianister med et stort musikalsk overblik og scenisk nærvær. 
Han er meget efterspurgt i både ind- og udland, både som so-
list, kammermusiker og akkompagnatør. Som solist har han 
optrådt under mange anerkendte dirigenter.

Søren Rastogi har ofte modtaget begejstret omtale i pressen. 
Ved en koncert i 2010 skrev Information bl.a.:“SR debuterede 
som solist med DR Radiosymfoniorkestret med en perfekt af-
stemt scenepræsens, der forvaltede både pianistisk kunnen, 
musikalsk overblik, melodisk sans, rytmisk sikkerhed og kon-
stant nerve med sjælden uforfængelighed”.
Søren Rastogi er tilknyttet Det Kgl. Danske Musikkonserva-
torium, Det Jyske Musikkonservatorium og Syddansk Musik-
konservatorium som underviser.

Lyngå, Skjød og Lerbjerg menighedsråd

EftERåRSKONcERt

Entré 50 kr. betales ved indgangen
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Nyt fRa KuNStGRuppEN V/LIESELOttE SKOV-pEtERSEN

Midt i denne fantastiske sommertid, hvor man virkelig nyder 
at se på naturen, se på glade mennesker, se og opleve vores 
smukke klode, når vi er ude at rejse, kommer der et tidspunkt 
,hvor hverdagen begynder igen. Den fletter os lige så gelinde 
ind i gamle og nye rutiner og fællesoplevelser og i årstidens 
rytmer. Den minder os om, at hverdagen også kommer til 
Konfirmandstuen med alle dens genvordigheder.
Provstiet er flyttet fra Lyngå – øv, dog kun til Hadsten – samti-
dig med at der pludselig bliver tomt, giver det plads til det nye. 
Friske øjne, der ser, og der bliver taget nye initiativer af nye 
mennesker, som resulterer i nye og anderledes dage – om så de 
gamle var nok så gode. Det må handle om at være taknemlig 
for det der var, og være åben og forventningsfuld for det som 
kommer.
Og det er let nok:

August/September
Kirsten Dyregaard Stæhr fra 
Haldum har pileflettet gennem 
de seneste 14 år, fletter brugsting, 
men udstiller fletting, som hun 
selv holder af, og som hun me-
ner, er uden egentlig brugsværdi. 
Hvordan startede dit håndværk, 
spurgte jeg.

”Det er jo længe siden, men anledningen var, at nogle 
kvinder havde tradition for at tage på weekend til Fur og 
flette med pil. Men der var benzinmangel pga. strejke og 
det var ikke muligt at bruge unødig benzin til en udflugt 
til Fur. Min nabo Annette tilbød kvinderne at flette i hen-
des have mod at hun og jeg deltog.
Jeg var skeptisk, men flettede dog en kurv, med en me-
get høj hank og en kant som ikke tålte nærmere eftersyn. 
Det var så det - troede jeg. Men nabo Annette havde ef-
ter weekenden af resterne flettet en rund kugle - så var 
jeg solgt. Jeg har tidligere vævet, plantefarvet og malet 
akvarelmaling, men det her kan virkelig holde mig vågen 
om natten når jeg tænker og udtænker ting, som slet ikke 
lader sig realisere om dagen. Med tiden er der kommet 
andre naturmaterialer ind i fletværket, meget gerne driv-
tømmer samlet ved den svenske vestkyst, hvor vi sejler om 
sommeren, og på det seneste skind og rensdyrtakker fra 
vandreture i Norge. Mange af tingene er forbi min mands 
værksted, for han sørger for at det hænger ordentligt sam-
men.”

Vær frisk og giv Kunstgruppen et praj, når du 
ser noget eller kender nogen, som kan sit kram 
og har lyst til at udstille. Vi vil altid være behjæl-
pelige. Og så er det næsten lige meget, hvad det 
er, for der er så mange ting, som fortæller noget 
om menneskets flid og passer godt ind i Konfir-
mandstuen. Du kan give besked til Else Jensen 
86981268 - Conny Hansen 86964027 - Ninna 
Bach Anthonsen 86980739 - Bodil Engelbrecht-
sen - Lieselotte Skov-Petersen 86915513
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August/September

Lieselotte og Jeppe Skov-Petersen udstiller deres private ma-
lerier. Hvorfor nu det? Fordi vi fik et afbud, så må man jo im-
provisere.

”Vi mødtes på en maleskole i Århus i 1988. Byhøjskolen kalder 
den sig i dag”. Jeppe kunne male, og jeg begyndte. Jeg har ikke 
haft interesse for at male gennem hele mit daværende liv. ”Det 
var et fantastisk halvt år, hvor vi væltede os i begavede menne-
sker og masser af farver og teknikker”. Efter endt kursus blev der 
dannet en kunstnergruppe som holdt til i Norsgade. ”Jeppe og 
jeg sås ofte der, og det endte med, at vi blev kærester – og er det 
stadig! Dog med det ene til forskel: Jeppe sluttede med at male 
dengang i ’88 - og jeg har malet siden da”.

Oktober/November
Sisse Lunøe udstiller malerier.
Også Sisse sprang til og sagde ”ja” til at udstille efter en kort te-
lefonsamtale under vores kunstgruppemøde, 3 dage før dead-
line. Rigtig spændende for hun er Lyngås Organist-vikar og 
folkekorleder, medens  Kristine er på barsel.

”Den malende musiker. 
Jeg har hørt sagt, at alle kvinder
 over 50 år maler. Når jeg kigger
 mig rundt, så tror jeg det gerne. 
Jeg er ingen undtagelse, faktisk 
begyndte jeg, da jeg var et par og 
halvtreds år gammel.
Min far var kunstmaler og min af-
døde mand ligeså - endda en fryg-
telig dygtig en af slagsen, så det med at tegne og male var 
ikke lige noget, der lå lettest for. Musikken var et “friere” 
område. På den anden side har jeg altid besøgt museer og 
kunstudstillinger, så det var ikke nyt for mig at leve med 
kunst.
Jeg begyndte at tegne og spurgte den fremragende Had-
stenmaler, Jeanette Højholdt, om hun havde plads på sit 
malehold. Det havde hun heldigvis, så der dukker jeg op 
hver mandag i sæsonen og maler sammen med de andre 
kvinder i gruppen Polykrom.
For et par år siden skete der et stort gennembrud, for jeg 
begyndte med rispapiret, tuschfarverne og det kinesisk in-
spirerede maleri. Jeg havde arvet en ret omfattende sam-
ling af kunstbøger fra min far, deriblandt en hel del om ki-
nesisk og japansk malerkunst, både som billedbøger men 
også om teorien bag den specielle teknik. Min far havde 
været særdeles optaget af den kunst, og jeg følte næsten, at 
han prikkede mig på skulderen og sagde: Se nu her, dat-
terlil, her er bøgerne fra mig til dig!
Jeg maler ikke som kineserne, jeg har ikke lyst til at kopiere 
deres maleri. Men der er en masse i teknikken og forenk-
lingen, som man kan lade sig inspirere af. Der skal mod til 
hastværket, når man maler med vand og blæk. Og lysten 
til at kassere de billeder, der ikke er rigtige i første hug.”

Nyt fRa KuNStGRuppEN V/LIESELOttE SKOV-pEtERSEN - fORtSat
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Lyngå frysehus

Lyngå frysehus er bygget i 1948, altså lige efter anden verdens-
krig, hvor det at frysekonservere kød vandt indpas i stedet for 
den gamle metode med saltning af nyslagtet kød eller røgning.
Det vides ikke, hvor mange medlemmer der var, men det har 
ganske givet været et betydeligt antal, specielt gårdene havde 
stor interesse i at få nedfrosset hele grise og okser til senere 
brug.
Frysehuset i Lyngå var indrettet, som jeg husker det med tre 
rækker hylder fra gulv til loft, inddelt i rum med tremmer for, 
og der var ansat en dame til at modtage og udlevere frysepak-
kerne, andre steder var 
husene indrettet med 
bokse, hvor der var lås 
på, så medlemmerne 
kunne hente deres va-
rer, når det passede 
dem
Her var det altså en dame, der passede huset og så efter, at kø-
lemaskinen kørte rigtigt. Hende, jeg husker, var Mary Sørensen 
gift med kontrolassistent Åge Sørensen
Der var åbent et antal gange om ugen, og pakkerne var mærket 
med numre, og der blev ført lister over, hvad der var i boksene. 
Hvis der så gik kludder i listerne, var en vis mand løs i lakse-
gade. 
Der kunne godt være kø ved udleveringen, og det var hunde-
koldt at stå og vente på ekspeditionen.
Ca. 12 år fik huset lov til at fungere, så vandt kummefrysere i 
hjemmene indpas, og huset blev overflødigt.
1960 var så det år, Den nye fælleskole blev bygget i Neder Had-
sten, og børnene skulle køre med skolebus, idet Hammelvejen 
blev erklæret uegnet til cyklende børn, hvilket der var megen 
diskussion om dengang og har været lige siden, det er faktisk 
på tide, at cykelstien bliver forlænget op ad bakken til Lyngå.

Da fandt kommunen ud af, at frysehuset kunne bruges til 
læskur, og som sådan har det fungeret lige siden. Jytte Rasmus-
sen har fortalt, at ved opløsningen af frysehusforeningen blev 
der et overskud på 100 kr. pr. medlem - sådan!

mINDER V/HERLuf NyDam

HVIS DER Så GIK KLuD-
DER I LIStERNE, VaR EN 
VIS maND LøS I LaKSE-
GaDE
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I Skjød har foreningerne afholdt den traditionsrige som-
merfest, hvor Skjød menighedsråd lagde ud fra morgenstun-
den. Vi havde inviteret præsten fra Hadsten Peter Ulvsgaard til 
at give os et par ord med på vejen, og efter hans muntre indlæg 
var der morgenbord med kaffe og rundstykker.
Derefter var der aktiviteter dagen igennem. I år skulle der byg-
ges tømmerflåder. Tre hold, Nordbyen, Sydbyen og ”Landshol-
det” fik hver udleveret materialer til fremstilling af en tømmer-
flåde. Ikke alle flåder var lige sejldygtige, men alle kom i land 
i god behold. Kano sejladsen var som altid populær for både 
børn og voksne.

Kagedysten var naturligvis også på programmet ligesom den 
helstegte gris. 
Dagen sluttede på kinesisk, hvor ca. 80 personer spiste kinesisk 
buffet. Under spisningen blev årets Skjødser kåret. I år havde 
juryen efter flere indstillinger valgt Jytte Hedegård. Et helt 
igennem godt valg.

Sankt Hans aften i Skjød startede med Gudstjeneste på Stadi-
on, og her vi fik vi endnu en gang sagt farvel til Anders Bonde 
som præst. Anders havde inviteret et norsk kor, som var med 
til at gøre aftenen ekstra festlig. Vores nye præst Anne Martiny 
Kaas-Hansen havde lagt vejen forbi Skjød sammen med hen-
des mand og lille datter, så dem fik vi også hilst på. 

Nyt fRa SKJøD V/HENNy JOSEfSEN

SKJøD

Nu ligger efterårets program med mange aktivi-
teter klar. Arrangementerne bliver annonceret i 
Skjød Tidende og på www.skjoedby.dk. Her kan 
du finde alt fra zumba til koncert, tøseaften, 
vinsmagning, fællesspisning og meget meget 
mere.  Hvis du er interesseret i at få Skjød Ti-
dende på mail kan du sende en mail til ban@
fibermail.dk 

Henny Josefsen 
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Loppemarked

Lørdag d. 21. september kl. 10 – 15 afholder Borgerforenin-
gen igen loppemarked i Den Gamle Skole, og foreningen håber 
på et overskud som kan bidrage til at vedligeholde skolen. Man 
kan leje en stand for 100 kr., og man kan også donere sine lop-
per til Borgerforeningens stand. Nogle vil måske donere kage 
til salg? Praktiske aftaler omkring leje og donationer skal ske 
med Borgerforeningens formand, Margit Johansen, på tlf. 6143 
5145

Fællesspisning

I juni var der lækker sommerfællesspisning med grill, og denne 
gang kunne rækken af kuglegrill sættes op i godt vejr.  Næste 
fællesspisning arrangerer Lars og Ulla, Jens og Tina og Inger i 
september. Nærmere følger.

Styrk din form   

Igen i år bliver der gymnastik/motionshold for kvinderne i 
Lerbjerg og Svejstrup. I år er det Natasja Skotte Andersen, der 
er instruktør, efter at Lise har taget sin store tørn. Dejligt at 
Natasja tager opgaven på sig – det skal nok blive rigtig godt. 
Nærmere følger.

Siden sidst i øvrigt

Traditionen tro blev der i juni afholdt hyggeligt veteranbil-træf 
ved Den Gamle Skole, og Skt. Hansaften var der som noget 
nyt fælles bål på pladsen neden for skolen. Grundejerne Anna 
og Verner, Karen og Niels har meget venligt givet adgang til, 
at vi kan anvende pladsen i forbindelse med arrangementer i 
skolen. Gårdspladsen ved skolen har fået udlagt et godt lag nyt 
grus.

Nyt fRa LERbJERG/SVEJStRup V/HELEN GuLDbæK
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Indbetaling af kontingent 
til Lyngå Borgerforening
Husstand 100,- (enlig 50,-) Pensionist 65 år 50,- (enlig 25,-) 
Du har mulighed for at indbetale kontingent på konto 9326 
4603141 (skriv adresse i ”tekst til modtager”). Hvis du fore-
trækker at betale kontant, kan du lægge pengene i en kuvert 
påtrykt din adresse og aflevere kuverten til vores kasserer, Gre-
the Sinnbeck, på Lyngåvej 62. Desuden er der til samtlige af 
borgerforeningens arrangementer mulighed for at indbetale 
kontant (husk gerne lige penge).Husk, at samtlige af borgerfor-
eningens arrangementer fremover vil koste det halve for med-
lemmer af borgerforeningen, i forhold til hvad de koster, hvis 
ikke man er medlem af borgerforeningen. I nogle tilfælde vil 
arrangementerne være helt gratis!
Priser for udlejning af borde/stole m.m. fremgår af hjemmesi-
den (www.lyngaaby.dk) eller ved kontakt til Thomas Berg (40 
19 60 75).

Borgerforeningen

Fællesspisning i konfirmandstuen 
søndag 10. november kl. 18.00.

Smagen af høst søndag 29. september

Høstarrangementet 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. 25. 
sept.  til Bjørn, tlf. 20890739.

Menighedsrådet/Borgerforeningen

Lav dit eget julechokolade!

Lørdag den 23. november 2013 kl. 14.00-16.00 inviterer  Bor-
gerforeningen til et hyggeligt chokoladearrangement hos Ka-
thrine Andersen Chokolade i Vitten. Her er der mulighed for 
at lave sit eget julechokolade i professionelle rammer og under 
kyndig vejledning. Arrangementet er for både børn og voksne. 
Se mere på www.kathrineandersen.dk. Yderligere info følger 
på www.lyngaaby.dk. 

Borgerforeningen

Nyt fRa LyNGå V/tOVE SKIppER

Kom og nyd din Mortens-and sammen 
med andre
Pris kr. 50,- for voksne og kr. 25,- for børn. 
Børn på 7 år og 
derunder spiser 
med gratis. Tilmel-
ding senest tirsdag, 
d. 6. nov. til Bjørn 
på 20890739
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September Lyngå Skjød Lerbjerg

1/9 14. s.e.trin 11.00 Ole Juul

8/9 15.s.e.trin 11.00 T. Tikjøb

22/9 17.s.e. trin. 11.30 Indsættelse, m. kirkekaffe 10.15 Indsættelse 9.00 Indsættelse

29/9 18.s.e. trin. 17.00 Høstgudstj.
Anne Kaas-Hansen

Oktober

6/10 19.s.e. trin. 17.00 Høstgudstj.
Anne Kaas-Hansen

13/10 20.s.e. trin. 17.00 Høstgudstj.
Anne Kaas-Hansen

20/10 21.s.e. trin. 11.00 
Anne Kaas-Hansen

27/10 22.s.e. trin. 11.00
Anne Kaas-Hansen

30/10 Onsdag 17.00 Gud & Gryderet
Anne Kaas-Hansen

November

3/11 Alle Helgen 15.30 
Anne Kaas-Hansen

11.00
Anne Kaas-Hansen

14.00
Anne Kaas-Hansen

10/11 24.s.e. trin. 11.00
Anne Kaas-Hansen

17/11 25.s.e. trin. 11.00
Anne Kaas-Hansen

24/11 Sidste s. i kirkeåret 11.00
Anne Kaas-Hansen

27/11 Onsdag 17.00 Gud & Gryderet
Anne Kaas-Hansen

December

1/12 1.s. i advent 15.30 Lucia
Anne Kaas-Hansen

17.00 Lucia
Anne Kaas-Hansen

GuDStJENEStER SEptEmbER - OKtObER - NOVEmbER 2013


