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OM AT SLÅ ROD OG VÆRE 
GODT RODFÆSTET

Den kirkelige vejviser bagerst i bladet er i denne for-
årsudgave af KIRKE OG SOGN udvidet med en hel 
side. En hel side med små billeder af det nyvalgte me-
nighedsråd, som tiltrådte 1. søndag i advent 2016. Og 
der er både nye og gamle ansigter. En god blanding 
af nye kræfter og gamle garvede. Det lange ord for 
dem ville selvfølgelig være menighedsrådsmedlem-
mer, men i daglig tale er det ”rødderne”. Ikke for at 
sammenligne dem med Frode og alle de andre rødder 
– det er nærmere Bjørn og alle de andre rødder, men 
rødder i en noget andet forstand vel at mærke.

Det er nu snart fire år siden, jeg søgte stillingen som 
sognepræst i Lyngå, Skjød og Lerbjerg (og resten af 
storpastoratet selvfølgelig). Folk har været meget 
imødekommende og ofte spurgt, om vi er faldet godt 
til – og det er vi, synes jeg – som familie men også 
mig som præst. Og det har jeg blandt andre det gamle 
menighedsråd at takke for. Ved at møde mig med tillid 
og opbakning har rødderne hjulpet mig med at slå rod, 
så TAK!

Og samtidig skal der lyde en varm velkomst til de nye 
rødder! Det er et vigtigt arbejde, I træder i ind. For skal 
Folkekirken være rodfæstet, være forankret lokalt (og 
det skal den – det er det, den lever på!), så må det 
også være lokale kræfter, der bærer den. Det være sig 
gamle rødder, der med op til knap 40 års erfaring med 
menighedsrådsarbejde må siges at kende historien 
og dermed ved, hvad der bygges videre på. Og det 
være sig nye rødder, der med fornyet energi og nyt 
blik på historien bygger videre.

At Bjørn og alle de andre rødder altså ikke er en flok 
banditter, kan I få bekræftet til menighedsmødet ons-
dag d. 22. marts kl. 20.00 i konfirmandstuen i Lyngå. 

Til en kop kaffe og lidt godt dertil er der denne aften 
mulighed for at høre om og spørge ind til menigheds-
rådets arbejde: Hvad bruger vi pengene og energien 
på – nu og fremover? Og hvilke ideer og visioner lig-
ger bag, at vi gør, som vi gør? 

Det er ikke nogen hemmelighed, at menighedsmø-
det ikke er det vilde tilløbsstykke. Sidst vi inviterede 
til møde ramlede vi endda ind i håndboldherrernes 
OL-finale, og den er sandt at sige svær at hamle op 
med. Der skal dog alligevel lyde en opfordring herfra 
til at møde op. En god kop kaffe og en god snak går 
man aldrig fejl af. Og hvis vi virkelig skal have rødder i 
det lokale – i det folk i Lyngå, Skjød og Lerbjerg, godt 
kunne tænke sig med kirken – så mød op!

Menighedsmøde 
Onsdag d. 22. marts kl. 20.00 
i konfirmandstuen i Lyngå 

SET FRA PRÆSTEGÅRDEN

Deadline for modtagelse af materiale til næste udgave: 1/6-2017. Sendes til amka@km.dk. 
Forsidefoto: Henny Mikkelsen



Del din søndag 
med verdens mest udsatte
Søndag d. 12. marts 2017 håber vi at sende så man-
ge frivillige indsamlere på gaden, at alle i sognet får 
mulighed for at give verdens mest udsatte mennesker 
en håndsrækning.
I en tid med krige og massive flygtningestrømme er 
begrebet næstekærlighed ofte oppe at vende. Ideen 
om at tage sig af sin næste, både naboen og den 
fremmede, går dog tusindvis af år tilbage i både vores 
kultur og kristendom. Vi kender den blandt andet fra 
lignelsen om ’Den barmhjertige samaritaner’ fra Lu-
kasevangeliet. 
Derfor er ideen om at dele med sin næste overskriften 
for den årlige sogneindsamling i 2017.

Det nytter! Ved sidste års Sogneindsamling nåede 
Hadsten Storpastorat et indsamlingsresultat på over 
33.000 kroner. På landsplan blev der samlet 12 milli-
oner kroner ind til verdens fattigste lande.

SOGNEINDSAMLING
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Altid hjælp til selvhjælp
Folkekirkens Nødhjælp arbejder for at redde liv, op-
bygge robuste samfund og bekæmpe ekstrem ulig-
hed. Vores logo er en fisk, og vores måde at arbejde 
på lyder helt forenklet: ”Folkekirkens Nødhjælp skaf-
fer ikke kun en sulten mand en fisk, men også en 
fiskestang og retten til at fiske i søen, han bor ved.” 

Sæt allerede nu kryds ved datoen
Lyngå-Skjød-Lerbjerg sogne er med ved næste ind-
samling søndag d. 12. marts 2017, kl. 12-15. 
”Vi vil gerne være med til at give verdens mest ud-
satte mennesker et løft, både for deres egen skyld, 
men også for at få en mere robust verden for os alle 
på sigt” 
Meld dig som indsamler på Kirkekontoret,  
tlf. 8698 0425 eller kirkekontoret@hadstensogne.dk 
allerede nu og del din søndag med verdens mest 
udsatte mennesker.

17-årige Tuma på billedet er med i projektet ’Cash for money’, hvor hun får løn af Folkekirkens Nødhjælp for at plante 
moringatræer i Etiopien. Foto: Mikkel Østergaard

DÅBSJUBILÆUMKIRKE I BØRNEHØJDE

I foråret indbydes 3- og 5-års jubilarer til DÅBSJUBI-
LÆUM i den kirke, hvor de i sin tid blev døbt. I Lerbjerg 
Kirke blev jubilarerne fejret til fastelavnsgudstjene-
sten. I Skjød Kirke fejres de torsdag d. 23. marts kl. 
17.00 og i Lyngå Kirke torsdag d. 27. april kl. 17.00.

Det skal dog lige siges, at ALLE, ikke kun dåbsjubila-
rerne, er velkomne til Kirke i børnehøjde – der er nem-
lig plads til mange inde i hvalens bug, så kom endelig! 

Til hver Kirke i børnehøjde slutter vi af med SKOVTUR 
I KIRKEN, hvor der for kun 10 kr. for voksne og 5 kr. 
for børn serveres pølsehorn, pizzasnegle, gulerødder 
og saftevand.

Jeg håber, vi ses!

Torsdag d. 23. marts 
kl. 17.00 
i Skjød Kirke 

Torsdag d. 27. april 
kl. 17.00 
i Lyngå Kirke  
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Palmesøndag 
Kirkekaffe i Lerbjerg Kirke
Søndag d. 9. april kl. 11.00
Vi indleder påsken med højmesse i Lerbjerg Kirke, 
hvor der efterfølgende er stående taffel i våbenhuset 
med kaffe og lidt godt dertil.

Skærtorsdag 
Fællesspisning i Hadsten Sognegård
Torsdag d. 13. april kl. 17.30
Traditionen tro er der fællesspisning for hele Hadsten 
Storpastorat Skærtorsdag aften. Vi spiser sammen i 
sognegården kl. 17.30 og runder så aftenen af med 
en musikgudstjeneste i Sct. Pauls Kirke kl. 19.30. Til-
melding til Hadsten Kirkekontor 86980425 efter først 
til mølle princippet. Pris 50 kr. for voksne og 25 kr. 
for børn.

Langfredag 
4-stemmig korsang i Lyngå Kirke
Fredag d. 14. april kl. 20.00 
Langfredag aften er der liturgisk musikgudstjeneste i 
Lyngå Kirke, hvor sopran Margrethe Smedegaard, alt 
Stine Vejen, tenor Morten Krogh Mortensen og endelig 
bas Anders Dohn gør den musikalske oplevelse helt 
speciel med 4-stemmig korsang. Gudstjenesten bliver 
således en vekslen mellem musik og læsninger med 
lidelseshistorien som grundtema.  

Påskedag med påskeliljer
Søndag d. 16. april 
kl. 9.30 i Skjød Kirke og 
kl. 11.00 i Lyngå Kirke
Vi siger det med salmer, læsninger, bøn, ord og musik, 
men denne søndag siger vi det også med blomster – 
og jeg håber, jeg kan lokke konfirmanderne med.

PÅSKENS GUDSTJENESTER

Anden pinsedag 
Mandag d. 5. juni kl. 11.00 
gudstjeneste, Engen v. Lilleåen, Hadsten

Gudstjenesten 2. pinsedag afholdes for storpastoratet 
omkring Hadsten og Hinnerupsognenes vedkommen-
de altid ved det store rhododendronbed på Lilleå-en-
gen i Hadsten.  Alle sognenes præster medvirker 
i gudstjenesten, og i år prædiker sognepræst Eva 
Pedersen fra Hinnerup. Desuden medvirker Hadsten 
Brass.
Husk en klapstol eller et tæppe til at sidde på.

SOMMER-ARRANGEMENTER

Grundlovsdag 
i præstegårdshaven
Mandag d. 5. juni kl. 13.30

Det var ikke kun grisen, der svedte til Grundlovsdagen 
i Lyngå 2016 – der var virkelig varmt i præstegårds-
haven! Måske vi i år kan finde en middelvej mellem 
den silende regn i 2014 og den bagende sol i 2016. Vi 
håber i hvert fald på en hyggelig eftermiddag, hvor vi 
fejrer Grundlovsdag med fællessang, grundlovstale og 
helstegt pattegris. Igen i år stiller Hinnerup Garden an 
på terrassen, så kaffen kan nydes til musik.
Vi runder af med en kort gudstjeneste i kirken ca. kl. 
16.30.
Pris: 50 kr. for voksne, 25 kr. for børn - og dem under 
7 år spiser gratis.
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ÅRETS KONFIRMANDER
Mulighed i det umulige
Overskriften er ikke en hentydning til, at årets konfir-
mander er umulige. Langt fra! Den dækker nærmere 
over, at de klør på med de opgaver, de bliver stillet og 
netop ser mulighed i det umulige.

Som da vi til De Ni Læsninger 4. søndag i advent lave-
de lanterne af ståltråd og rispapir, så former og farver 
skulle passe til hver enkelt læsning. Men hvad der i 
planlægningen havde syntes som en god ide, forekom 
denne arbejdslørdag i december nærmest umuligt: 
Sekundlimen ville ikke lime rispapir! Der var måske 
nok en snert af panik hos organisten og præsten, men 
det lod konfirmanderne sig ikke mærke af. Projektet 
lykkedes da også til sidst godt hjulpet af malertape og 
limpistol, og resultatet blev ni flotte lanterner, der om 
søndagen blev tændt i takt med læsninger og sang.

Og så har vi været en tur i Århus. Lørdag d. 4. fe-
bruar drog de ni konfirmander, Henny Mikkelsen fra 
Nygaard og jeg afsted med toget og nåede både at 
besøge Kirkens Korshær, spise frokost på Cafe Kaf-
fegal, få rundvisning i Vor Frue Kirke og endelig at gå 
fra helvede til himmel op gennem AROS’ trappespiral. 
Der, på AROS, så vi blandt meget andet kunstværket 
”Fucked (couple)”. Et par, to voksdukker, fuldstændig 
lemlæstede med et flygel i hovedet, en spade i ryg-
gen, en saks i armen og mursten i maven. Det eneste, 
der ikke var kommet til skade var den hånd, hvor-
med de holdt hinanden i hånden. Sammen klarer de 
selv det umulige! Så stærk er kærligheden (som vores 
rundviser nærmest prædikede).
Det er egentlig også det, konfirmanderne bliver min-
det om, når de om en måneds tid knæler ned og mod-
tager konfirmationsvelsignelsen: At den kærlighed, 
det følgeskab, de blev lovet i dåben, den er stadig 
gældende, og i den kærlighed, i Guds kærlighed, er 
der netop mulighed i det umulige.
Og konfirmanderne er allerede godt på vej. Godt på 
vej med at se det mulige i det umulige. For hvad gør 
det, at der hviler en tæt tåge over Århus, så man over-
hovedet ikke kan nyde udsigten fra regnbuen - hvad 
gør det, når man til gengæld kan skrive små hilsner på 
duggede regnbueruder! 

KONFIRMATIONER 2017

Skjød Kirke d. 30. april kl. 10.00
Sarah Elsner Fredslund
Clara Emilie Poulsen

Lyngå Kirke d. 7. maj kl. 10.00
Hans Christian Brun-Jensen
Marie Louise Elisabeth Brun-Jensen
Andreas Horup Rasmussen
Victor Præstholm Schneider
Markus Klink Sørensen

Lerbjerg Kirke d. 12. maj kl. 9.30
Jens Christian Myllerup
Tobias Rose Pedersen
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Salmemaraton i Skjød Kirke
Tirsdag d. 7. marts 2017, kl. 19.00 
Denne tirsdag er salmemaratonprojektet nået til Skjød Kirke. Det drejer 
sig om salmerne nr. 666-690.
Deriblandt er så dejlige salmer som nr. 671: O du min Immanuel, tekst: 
Brorson, melodi: August Winding.
Også en af de bedst kendte dåbssalmer, nr. 674: Sov sødt, barnlille, 
Tekst: Grundtvig, Melodi: Laub.
Nr. 677: Nu glæd dig i Herren, mit hjerte kan blive en sand ørehænger.
Endelig er der nr. 689: Hvor ser det ud i verdens ørk, med en forrygende 
tekst af Brorson.
Men naturligvis bliver det forrygende sådan at synge den ene gode sal-
me efter hinanden.

ORGANISTENS SIDE

Påskekoncert
Lyngå Kirke
Onsdag d. 5.april kl. 19.30

Trompetist Dorthe Zielke og organist Søren Johann-
sen gæster Lyngå Kirke for at give en koncert, der 
som tema har ”Bach og billeder”.
Det er en koncert med uddrag fra Bachs Matthæus-
passion for maleri, trompet og orgel.
Matthæuspassionen bliver for det meste opført som 
et kæmpeværk for kor, solister og orkester, men her 
spilles der uddrag på trompet og orgel af passionen. 
Under koncerten vil Arne Haugen Sørensens betagen-
de billeder om lidelsesberetningen blive projiceret op 
i kirkerummet. 
Dorthe Zielke og Søren Johannsen har arbejdet sam-
men siden 1998. De har modtaget en pris (Hannah 
Lund Bostrøms Mindepris) for deres udbredelse af 
kendskabet til stor kunst.
Det bliver spændende at høre og se denne fortolkning 
af Påskens budskab.

Der er fri adgang.

Sisse Lunøe
Organist

Forårskoncert
Lyngå Kirke
Tirsdag d. 16.maj, 
kl.19.30

Lyngå Folkekor synger foråret 
ind. Med sig har de et andet 
folkekor, nemlig Troldhøjkoret 
fra Gjern.
De to kor danner tilsammen en 
syngende flok på over 50 kor-
mennesker, og det giver mu-
lighed for at opføre nogle af de 
store korhits. Således bliver der 
mulighed for at høre Mozarts 
Ave verum, Gades Morgensang 
fra Elverskud og Händels jub-
lende Halleluja-kor fra Messias. 
Den anden del af koncerten bli-
ver en buket sange, der knytter 
sig til årstidernes gang. Alle fire 
årstider vil blive repræsenteret, 
lige fra den frostklare julenat 
til forårets og sommerens lyse 
dage og nætter og efterårets 
stilhed i skoven.
Ind imellem korenes optræden 
vil publikum sammen med ko-
rene få mulighed for at synge 
nogle af forårets dejlige sange.
Der er fri adgang.

Billede:
J. Th. Lundbye: En gravhøj fra oldtiden ved Raklev på Refsnæs. Thorvaldsens Museum, Kbh.
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Velkommen til vore højskoletimer i 
Konfirmandstuen i Lyngå Præstegård
torsdage kl. 11.00-13.00

En times foredrag/underholdning hvorefter vi spiser 
sammen. Nis og Inge laver deres berømte suppe og 
kræser for os.

Tilmeldning af hensyn til maden fredagen før til Else 
Jensen tlf.nr. 2843 8546. Pris kr. 50,-

HØJSKOLETIMERI LYNGÅ PRÆSTEGÅRD

Sogneudflugt
Torsdag d. 18. maj, kl. 10.00
Igen i år runder vi sæsonen med højskoletimer af med en udflugt. Torsdag d. 18. maj kører bussen fra Lyngå 
Kirke kl. 10.00, og turen går til Djursland, hvor vi først skal se Bregnet Kirke udsmykket med Arne Haugen Sø-
rensens malerier. Derefter kører vi til Gammel Estrup og får en god dansk bøf i Den Gamle Stald, inden vi på en 
rundvisning på Dansk Landbrugsmuseum skal høre om dansk landbrug og bondeliv gennem mere end 1000 år. 
Der vil også blive tid til at gå lidt rundt på egen hånd og – ikke mindst – tid til kaffe og kage. Vi kører hjemad ca. 
15.30. Pris for turen: 150 kr. 
Tilmelding efter først-til-mølle-princippet SENEST torsdag d. 4. maj til Else Jensen.

”Kunst som en nødvendighed”
Torsdag d. 16. marts kl. 11.00
Da sogneudflugten i maj måned bl.a. går til Bregnet 
Kirke, kommer studiechef Edel Marie Thomsen til 
Lyngå denne formiddag og fortæller om kunstneren 
bag altertavlen i Bregnet Kirke, nemlig Arne Haugen 
Sørensen.
Selv skriver hun om foredraget: ”At se på en kunst-
ners udtryk er, at stille sig åben overfor at modtage 
indtryk. Arne Haugen Sørensens billeder indrammer 
livets vilkår, at vi, som det skabte menneske, lever og 
må leve med den dybeste glæde og den dybeste sorg. 
En tolkning af Haugen Sørensens malerier rummer 
den klangbund, som jeg gennem kunsten genkender 
som en nødvendighed, der beriger min forståelse af 
tilværelsen. Haugen Sørensens værker er udtryk for 
en passion til livet, at vi tager det på os, som det er, 
men vi er ikke ladt alene. Foredraget er således en 
personlig fortælling om mødet med Arne Haugen Sø-
rensen og hans kunst og tager afsæt i hans tidlige, 
såvel som hans kirkelige værker.”

Storvask
Der var engang, hvor ordet storvask kun blev brugt i 
en sammenhæng, og det var når husmoderen i hjem-
met havde store vaskedag. Det er mange år siden, nu 
vasker man stort set hver dag i en automatisk maski-
ne der klarer vasken uden husmoderens (eller man-
dens) fysiske kraft. I min barndom var storvask noget 
der kunne mærkes i hjemmet, der var næsten nerver 
på. Fra morgenstunden blev der tændt op i grueked-
len ude i bryggerset, for der skulle meget varmt vand 
til, og meget af tøjet blev nærmest kogt, for at få det 
rent og sådan at det kom til at dufte godt. Meget af 
tøjet havde ligget til vask længe, så duften kunne godt 
være lidt anstrengt.
Lige efter krigen kom der mange nye ting og hjæl-
pemidler til på mange områder. Et hjælpemiddel jeg 
husker rigtig godt, var et stort skrummel af en vaske 
maskine på hjul, som en kreds af borgere i Lyngå og 
omegn havde anskaffet, købt i fællesskab, for at lette 
det hårde arbejde med at skure på et vaskebræt og 
vride alt tøjet op for det tunge vand. 
Den her maskine kunne der fyres i i bunden og der 
var motor på, så tromlen drejede rundt, så tøjet blev 
gnedet godt igennem. På bagenden af skrumlet var 
der en vridemaskine, som man kørte tøjet igennem 
om der var motor på den, kan jeg ikke huske.
Ved siden stod skyllevand i en stor zinkbalje.
Maskinen var som sagt på gummihjul og stod i en 
garage inde i Lyngå, hvor man så kunne hente den ef-
ter aftale med de andre brugere. Man 
skulle nok bestille nogle dage før.
Vi havde dengang fået en ferguson 31 
og det var en luksustur at få lov til at 
hente maskinen i Lyngå.
Hjemkommet skulle der en tre stærke 
mænd til at få maskinen bugseret op 
af bagtrappen og drejet rundt og ind i 
bryggerset. Der blev røret til skorste-
nen sat på og strømmen tilsluttet, så 
skulle der fyres op og bæstet var klar 
til brug.
Første gang den skulle ind i huset 
fandt man ud af, at døren til bryggerset 

MINDER

var for smal, så hvad så? Ja, man tog en sav og save-
de det halve af dørkarmen af, så kunne dyret passere 
og så var der plads til næste gang. 

Det tog som regel en dag at vaske, og haven var fuld 
af tøjsnore fra den ene ende til den anden.
I dårligt vejr måtte snorene på loftet i brug, det var 
en hel labyrint at finde rundt i, lys var der ikke for 
meget af.
Der gik ikke mange år før der kom nye maskiner der 
var meget mindre og fuldautomatiske, så tøjet var va-
sket og cetriguferet og klar til at hænge op.
En dag jeg kom hjem fra skole spurgte min mor om 
jeg kunne hente maskinen i Lyngå? Selvfølgelig! Fuld 
fart på Fergusonnen, der var bare lige det, at den var 
klar til vinteren uden vand på køleren. Resultat en ho-
vedreparation af moteren. Da var jeg ikke populær.

Hvad maskinen hed kan jeg ikke huske. Det kunne jo 
være der er nogen der husker bedre end mig. Jeg vil 
gerne kende navnet.

Herluf 
Nydam Jensen
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KUNST I KONFIRMANDSTUEN
Udstilling februar/marts
Birgit Sehested, Skjød, multikunstner
Lieselotte Skov-Petersen, Lyngå , malerier

Det er med stor glæde, jeg kan fortælle, at menig-
hedsrådet igen ønsker at huse løbende udstillinger 
i konfirmandstuen, da de tidligere har været afholdt 
og værdsat. Det vil give rummet et skønt billede af, 
hvad der rører sig af kreative tiltag i sognet. Samtidig 
med at vi nu har fået dette smukke rum med synlige 
bjælker og højt til loftet, som gør at udstillingerne vil 
præsentere sig på en smuk og stilfuld måde.
Hermed hjertelig velkommen til Birgit.

Lieselotte Skov-Petersen

Birgit Sehested, Skjød
Multikunstner
Mit navn er Birgit, og jeg er blevet bedt om at fortælle 
lidt om mig selv, da jeg udstiller i konfirmandstuen i 
februar/marts. Det er ikke nemt at skrive om sig selv, 
men....... 

Jeg er oprindelig uddannet designer (tekstil) og har 
aldrig rigtig sluppet det igen, men jeg er også meget 
kreativ og meget nysgerrig efter at lære nyt. Jeg har 
før udstillet mine figurer i paverpol, så det bliver det 
ikke denne gang. De har ligget lidt stille det sidste 
års tid, da jeg fik en dårlig skulder, men den er ble-
vet ok og er helt på plads igen, så nu skal de igang 
igen. I mellemtiden måtte jeg så finde på noget andet, 
og det har i meget lang tid været et ønske at lære at 
lave sølvsmykker, med lodning og det hele, så jeg gik 
i gang sidste forår med noget billigt tråd, for det tager 
lang tid at lære, så der er røget meget i ”skralderen”, 
men nu føler jeg at det er ved at være på plads, så jeg 
kan være bekendt at vise det frem. Jeg bruger Ster-
ling sølv 945. Derudover er jeg nok lidt ”taskoman”, 
og på en tur til London med min datter var vi inde i 
en meget speciel taske og sko butik, og så var jeg 
solgt. Det måtte jeg prøve, da vi kom hjem. De er dog 
modereret noget. Derudover MÅ jeg jo også sy, så det 
er blevet til bl.a. eventyrfigurer, babydukker, og jeg har 
en plan om at sy 50’er inspirerede kjoler her i foråret. 
Så må det vist være nok om mig. 
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Siden sidst i kirken 
Luciagudstjeneste og kyndelmisse 
Søndag d. 11. december var der gudstjeneste med 
Luciaoptog med rigtig mange piger og drenge fra Ler-
bjerg og Svejstrup. Bagefter gik alle fra den næsten 
fyldte kirke op og hyggede sig med juletræ og gode 
sager i forsamlingshuset. Mange tak til alle der hjalp 
til ved arrangementet!  
Søndag d. 29. januar var der lysmesse med levende 
lys og sang ved Lyngå Folkekor.

Fastelavn 
Søndag d. 26. februar kl. 14 er der fastelavnsguds-
tjeneste i kirken. I år arrangerer Mads, Marie, Søren 
og Kia den efterfølgende fastelavnsfest i samarbejde 
med menighedsrådet og borgerforeningen. Nærmere 
er sendt ud, når bladet udkommer. 

Frokostjazz
Igen i år havde vi i november en vældig hyggelig lør-
dag med frokostjazz med Claymountain Stompers i 
forsamlingshuset. Alle nød både frokost og jazz, nu 
oven i købet med lokal sangerinde, Annette. Mange 
tak til både musikere og sanger, samt til Margit og Bo 
og de øvrige kokke bag frokosten.  Borgerforeningen 
satser på at gentage arrangementet næste år. 

NYT FRA LERBJERG/SVEJSTRUP

Helen Guldbæk

Generalforsamling
Når bladet udkommer, har der været afholdt general-
forsamling i borgerforeningen. For første gang skal 
der ikke samtidig afholdes generalforsamling i Ler-
bjerg Vandværk, da dette jo sidste forår blev besluttet 
nedlagt. Der følger nærmere om borgerforeningens 
konstituering i næste blad.

Fællesspisning
Næste fællesspisning arrangeres af Berit og Anders, 
Ulla og Lars, og nærmere følger.

Vinterfest 
De sidste par år har der været afholdt vinterfest fælles 
for Lyngå, Lerbjerg og Svejstrup, og det sker igen i år. 
Det bliver d. 4. marts i forsamlingshuset. Nærmere er 
udsendt.
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Generalforsamling i Lyngå Vandværk
Torsdag 23. marts kl. 18.00
Generalforsamlingen afholdes i Bjørn Anthonsens 
Hønsehus, Rækkevej 2. Vandværket inviterer på 
spisning inden generalforsamlingen.  Tilmelding til 
spisning er påkrævet senest søndag 19. 3. 2017 til 
formand Ib Simonsen på tlf: 2449 3512. Dagsorden 
ifølge vedtægterne. Forslag til beslutning skal være 
formanden i hænde senest tirsdag 14. 3. 2017.
Bestyrelsen for Lyngå Vandværk

Fællesspisning i anledning af sommertid 
Søndag 26. marts kl. 18.00
Foråret er over os og der tændes op i Webergrillene.  
Mød op i konfirmandstuen til hyggesnak og grillmad.  
Pris kr. 75,- for voksne og kr. 40,- for børn. Børn på 7 
år og derunder spiser med gratis. Tilmelding til Bjørn 
på tlf. 2089 0739 senest onsdag 22. marts.
Menighedsråd/Borgerforeningen

Affaldsindsamling 
Søndag 2. april kl. 13.00
Affaldsindsamling i byen og omegnen. Du skal ikke 
tænke på tilmelding, bare mød op i Lyngå’s Have og 
vi vil udlevere sække m.v. Vi slutter ca. kl. 14.30 med 
kaffe og hjemmebag. Vær med til at gøre en forskel!
Byforskønnelsesudvalget

Petanque - Ny sæson starter 5. maj
Kig forbi legepladsen, der spilles petanque hver fre-
dag kl. 19.00. Alle er velkommen. Kontakt evt. Ninna 
Andersen, Lyngåvej 59, tlf. 2946 1429 

Generalforsamling tirsdag 13. juni kl. 18.00
Lyngå Borgerforenings årlige generalforsamling af-
holdes tirsdag den 13. juni kl. 18.00 i konfirmandstu-
en, hvor Borgerforeningen byder på en let anretning. 
Kom og vær med og hør lidt om, hvad der sker i byen.

NYT FRA LYNGÅ

Sct. Hans fredag 23. juni
Sct. Hans fejrer vi - som vi plejer - den 23. juni bag 
præstegården med stort bål, heks, Midsommervisen, 
flødebollekast samt salg af pølser, kage og drikkeva-
rer. Vi ser frem til stor opbakning igen i år og håber på 
lidt mere tørvej end sidste år.
Borgerforeningen
 
Nærmere info følger som altid på hjemmesiden, www.
lyngaaby.dk. Følg også med på Facebook.

Tove Skipper
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Den 20. januar blev Kulturhovedstad 2017 skudt i 
gang med en masse børn fra Favrskov Kommune. 
Omkring 1200 børn drog med bus til Skjød Stadion for 
at deltage i Ønskelandet. Borgerne i Skjød var blevet 
opfordret til at hejse flaget og det havde rigtig mange 
gjort, så de mange børn og voksne blev budt festligt 
velkommen.
At Skjød blev valgt som værtsby for det store arrange-
ment begrundes med, at Skjød ligger meget centralt 
i kommunen. En januardag kan være kold, men solen 
skinnede fra en skyfri himmel hele dagen og hvad 
kunne man så ønske mere, og temaet for dagen var 
da også ”Ønskelandet”. De mange børnehavebørn, 
som var de første til at indtage pladsen havde tegnet 
tegninger med ønsker og drømme. Tegningerne blev 
sat op på 6 pyramider, som senere på dagen skulle 
brændes af, så tegningerne med drømme og ønsker 
kunne ”sendes” afsted.
Rigtig mange små træhuse var sat op på pladsen og 
dem indtog de mindste skoleklasser. Her var kager 
med drømme, drømmefangere, drømmebobler og 
meget mere. Kreativiteten fik lov at blomstre og hen 

NYT FRA SKJØD

Henny Josefsen

på eftermiddagen da busserne havde kørt de mange 
børn hjem igen, kom nye til fra hele Favrskov. Histo-
rien om  Ønskelandet blev læst op og – Ønskelandet, 
det var her.
Til sang og kirkeklokker blev de 6 pyramider brændt 
af og det var et rigtig flot syn.
Kulturåret blev sat i gang, og Skjød kan sammen med 
hele Favrskov være stolte over det flotte arrangement.

Pinsedag i kirken og ved gadekæret
Det har efterhånden været sådan i mange år, at vi er 
nogle stykker, der drikker morgenkaffen sammen ved 
gadekæret kl. 10. Uheldigvis plejer det at falde sam-
men med dagens Gudstjeneste. Det bliver der lavet 
om på i år. Anne (præsten) byder på Gudstjeneste kl. 
9.00, så nu kan man sagtens nå begge dele. Det ene 
udelukker ikke det andet.
Der er ikke nogen servering ved gadekæret, man 
medbringer selv sin kaffe, brød og service og alle er 
velkommen. Det plejer at være en rigtig god formid-
dag og hvis vejret er til det, så kan du godt afsætte 
nogle timer til en hyggelig dag med andre Skjødsere 
ved vores flotte gadekær. SCT. HANS AFTEN 2017

Fredag den 23. juni 
afholder Skjød Borger-og Idrætsforening og Skjød 
Menighedsråd Sct. Hans på stadion med følgende 
program:
 18.30: Andagt v. sognepræst 
            Anne Martiny Kaas-Hansen
 19.00: Bålet tændes og  
            vi synger: “Vi elsker vort land”
Som tidligere vil der være mulighed for at købe øl, 
vand, pølser og brød. Hjertelig velkommen til alle !

Har man ideer til arrangementet vil de blive positivt 
modtaget af Menighedsrådet og Skjød Borger-og 
Idrætsforening.
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Sognepræst:
Anne Martiny Kaas-Hansen, Lyngåvej 85,  
8370 Hadsten, tlf. 8698 1224

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

Ferie
Anne holder ferie i perioden 18 - 23. april 2017. 

I præstens ferie (som vil fremgå af telefon-svareren) kan 
man kontakte Marie Hedegaard Thomsen, tlf. 8698 0809
eller Mette Krabbe, tlf. 8698 9065.

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

Kirkegårdsleder:
Brian Sørensen, Islandsvej 22, Hadsten,
tlf. 8698 3041, mobil 3052 1053
E-mail: bs@nypost.dk

Status på præstesiden
Da Birgith Nørlund, sognepræst i Hadsten gennem 23 år, 
pr. 1. dec. 2016 tiltrådte som provst for Randers Søndre 
Provsti, søger vi nu en ny præstekollega i Hadsten. Den an-
den af Hadsten-præsterne, Marie Hedegaard Thomsen, går 
på barsel midt i marts, så der kommer endnu en ny kollega 
i et barselsvikariat. Velkommen til dem begge!

Menighedsrådet:
Formand:  
Bjørn Anthonsen, Rækkevej 2, tlf. 2089 0739

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

Kirkeværger:
Lyngå: 
Tina Lundquist Andersen, Lyngåvej 90, tlf. 4115 5160

Skjød:  
Kirsten Aagaard Berthelsen,
Landsbækvej 35, tlf. 4082 9570

Lerbjerg:  
Jesper Mensing Søgaard, Lerbjergvej 20, tlf. 5389 2980

Organist: (barselsvikar til 1. juni)
Sisse Lunøe, Tlf. 4027 7063
E-mail: sisse@sisselunoe.dk

Kristine Lund-Olsen, Tlf. 61 72 74 46
E-mail: kristinelundolsen@gmail.com

Kirkebilen
Alle er velkomne til at anvende kirkebilen til de arrange-
menter, der foregår i kirkeligt regi i vore tre sogne. 
Kirkebilen er gratis og bestilles hos:  
Hammel Taxi, tlf. 8696 1299 eller  
Byens Taxi, tlf. 8698 2711

KIRKELIG VEJVISER

Anne Martiny 
Kaas-Hansen (AMKH)Ny kollega på vej Mette Krabbe (MK) Anders Bonde (AB)

Marie Hedegaard 
Thomsen (MHT)

Præster i Hadsten Storpastorat

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
Tak til Sisse og 
velkommen tilbage til Kristine
Siden 1. august 2016 har Sisse Lunøe været barsel-
svikar for vores organist Kristine Lund-Olesen.
I begyndelsen af juni er Kristine klar til at vende tilba-
ge til arbejdet. Vi siger mange tak til Sisse for hendes 
engagerede arbejde i kirkerne, med koret og med 
konfirmander og minikonfirmander. Og så vil vi glæde 
os til at byde Kristine velkommen tilbage i arbejdet.

Nyt menighedsråd på arbejde
Bjørn, formand Anny, næstformand Helen, kontaktperson Charlotte, kasserer

Kirsten, kirkeværge Jesper, kirkeværge Tina, kirkeværge Hanne, sekretær

Jutta Rene Joan Keld



MARTS LYNGÅ SKJØD LERBJERG

5/3 1. s. i fasten 9.30 (Lise Uhrskov)

7/3 Tirdag 19.00 Salmemaraton

12/3 2. s. i fasten 11.00, Sct. Pauls Kirke, indsamling til FolkeKirkens Nødhjælp (AMKH)

16/3 Torsdag 15.00 Plejehjemsgudstjeneste, Møllegården (Ole Juul)

19/3 3. s. i fasten 11.00 (AMKH) Kirkekaffe

23/3 Torsdag 17.00 Kirke i Børnehøjde, Skjød Kirke (AMKH)

26/3 Midfaste 11.00 (MK)

29/3 Onsdag 19.00 Ungdomsgudstjeneste, Sct. Pauls Kirke (N.N.)

APRIL

2/4 Mariæ bebudelse 9.30 (MK)

9/4 Palmesøndag 11.00 (AMKH) Kirkekaffe

13/4 Skærtorsdag 19.30 Musikgudstjeneste, Sct. Pauls Kirke (N.N.)

14/4 Langfredag 20.00 (AMKH)

16/4 Påskedag 11.00 (AMKH) 9.30 (AMKH)

17/4 Anden påskedag 11.00 Sct. Pauls Kirke (N.N.)

20/4 Torsdag 15.00 Plejehjemsgudstjeneste Møllegården (N.N.)

23/4 1. s. e. påske 9.30 (MK)

27/4 Torsdag 17.00 Kirke i Børnehøjde, Lyngå Kirke (AMKH)

30/4 2. s. e. påske 10.00 Konfirmation (AMKH)

MAJ

7/5 3. s. e. påske 10.00 Konfirmation (AMKH)

12/5 Bededag 9.30 Konfirmation (AMKH)

14/5 4. s. e. påske 9.30 (N.N.)

18/5 Torsdag 15.00 Plejehjemsgudstjeneste, Møllegården (N.N.)

21/5 5. s. e. påske 9.30 (N.N.)

25/5 Kristi himmelf. 11.00, Sct. Pauls Kirke (emeritus)

28/5 6. s. e. påske 11.00 (AMKH)

JUNI

4/6 Pinsedag 9.00 (AMKH)

5/6 Anden pinsedag 16.30 (AMKH) Grundlovsdag 11.00, Lilleåparken (Eva Pedersen, Hinnerup)

11/6 Trinitatis søndag 9.30 (MK)

15/6 Torsdag 15.00 Plejehjemsgudstjeneste, Møllegården (MK)

18/6 1. s. e. trin. 11.00 (AMKH)

23/6 Sct. Hans aften 18.30 (AMKH)

25/6 2. s. e. trin. 11.00 (AMKH) Kirkekaffe

JULI

2/7 3. s. e. trin. 9.30

GUDSTJENESTER


