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Sognepræst 
Anne Martiny Kaas-Hansen
Lyngåvej 85, 8370 Hadsten
Tlf. 8698 1224
E-mail: amka@km.dk.

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

Ferie
I Annes sommerferie, fra 30.6. til 
20.7.14, kan man kontakte Peter Ulvs-
gaard, tlf. 8698 0809 eller Birgith Nør-
lund, tlf. 8698 2424.

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

Gravere:
Brian Sørensen, Islandsvej 22, Hadsten.
Tlf. 8698 3041. Mobil 3052 1053
E-mail: bs@dlgpost.dk

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

Else Køhling Pedersen, Bogfinkevej 3,
8370 Hadsten, Tlf. 2249 6769
E-mail: else345@hotmail.com

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

Kirkebilen
Alle er velkomne til at anvende 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 Hammel og som ønsker fortsat at 
følge det kirkelige og folkelige liv i de-
res 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: Konstitueret: Helen Guldbæk, 
Lyngåvej 13, Tlf. 2342 1745

Organist:
Sisse Lunøe, Tlf. 4027 7063
E-mail: sisse@sisselunoe.dk

Efter pinse:
Kristine Lund Olsen, tlf. 6172 7446
E-mail: kristinelundolsen@gmail.com

Kirkesanger:
Cecilie Marie Høyer, tlf. 4083 9330
E-mail: ceciliemarie87@gmail.com
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Grundlovsdag
Torsdag d. 5. juni 2014

Den første gang min mand, datter og jeg blev vist 
frem som den nye præstegårdsfamilie i Lyngå, var til 
Grundlovsdag for et år siden. Rhododendronbuskene 
stod i fuldt flor; der var dækket op til fællespisning, 
fællessang og godt samvær, og solen skinnede. Oven 
på sådan en oplevelse var der kun tilbage at konstatere: 
Præstegårdshaven egner sig nu utrolig godt til fejring 
af Grundlovsdag! Derfor vil jeg på menighedsrådenes 
og egne vegne gerne invitere til en eftermiddagsfejring 
af Grundlovsdag i præstegårdshaven torsdag d. 5. juni.

Eftermiddagens program lyder som følger:
Kl. 16.00 Velkomst og fællessang 
Grundlovstale v. Nis Boesdal
Lyngå Folkekor synger
Fællesspisning: Helstegt pattegris og en kop kaffe ovenpå
ca. kl. 18.00 runder vi af med en kort gudstjeneste i Lyngå 
Kirke 

Pris: 50 kr. for voksne og 25 kr. for børn. 
Børn under 7 år spiser dog gratis.

GRUNDLOVSDAG I PRÆSTEGÅRDSHAVEN

NY GRAVER VED SKJØD KIRKEGÅRD

Mit navn er Else. Jeg er ny graver ved Skjød kirke. Når jeg slukker for maskinen på det 
smukke areal der udgør Skjød kirkegård, er der helt stille og fuglene synger. 

Oprindeligt er jeg uddannet anlægsgartner. Jeg har været i faget siden 2006 hvor jeg startede 
på Beder gartnerskole. Foråret efter var jeg heldig at få arbejde hos Randers kommune. Jeg 
har kørt en sæson ved vejen i Randers kommune med brosten og asfalt. Jeg har to sæsoners 
erfaring fra en meget stor kirkegård. Hele vejen igennem har jeg stødt på mennesker der 
gerne ville lære mig alle detaljerne. Mødet med lokalområdet i Skjød bringer det helt store 
smil frem, alle andre har boet her i mindst 3 generationer. 

Else Køhling Pedersen
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Men nu er alt grønt derude, rapsen skriggul og frugttræerne i 
fuldt flor – og mærkværdigt nok er det som om, det hele går ad 
sig selv – lidt ligesom salmeklummen, der bare dukker op i min 
mailboks hver tredje måned. Det er da prisværdigt! Der er ikke 
noget som forsommerens første rigtige solskins-dag, hvor man 
vitterligt mærker, at ”Guds sol går ind i krop og sind, forkyn-
der, at nu kommer en varm og lys skærsommer.” Når jeg lukker 
øjnene, ser mig selv sidde på fortrappen med solen i ansigtet og 
gentager de linier for mig selv, kan det altså stadig ærgre mig, at 
salme 725 ikke kan synges året rundt. For er det ikke altid ”en 
sommer rig på nåde”, som vi håber på? Uanset efterårsblæst, 
vinterkulde og mørke. Lever vi så ikke af håbet om, at der ”gryr 
en evig sommer”?
Jeg ønsker jer en sommer rig på nåde!     

Anne Martiny Kaas-Hansen

SET FRA PRÆSTEGÅRDEN V/ ANNE MARTINY KAAS-HANSEN

En sommersalmeklumme
Som helt nyuddannet præst bliver man tilknyttet en tutor, en 
vejleder, der ligesom kan stå til rådighed for alle de spørgsmål, 
som nu melder sig for en ny og uerfaren sognepræst. Det er 
en god ordning. Min tutor og jeg mødes ca. hver anden må-
ned og snakker det igennem, der har været på plakaten siden 
sidst og ser på, hvad der mon fylder kalenderen i den nærmeste 
fremtid. For en uges tid siden kørte jeg således til Thorsø, og 
snakken kom hurtigt ind på det at lave kirkeblad. Min tutor 
spurgte bl.a. ind til, hvordan det egentlig er kommet i stand 
med den salmeklumme, som vi har med i hver udgave af ”Kir-
ke og Sogn”. Jeg tænkte efter et øjeblik, men fandt hurtigt mig 
selv svar skyldig. ”Den kører ligesom af sig selv” svarede jeg, 
hvis man kan kalde det et svar. For helt ærligt, så aner jeg ikke, 
hvordan salmeklummen er kommet i stand, og hvilken liste 
den kører efter. Hver gang til kirkebladets deadline får jeg bare 
en ny salmeklumme ind i min mailboks – det går helt af sig 
selv.
Se, så er det jo nemt at lave kirkeblad, når folk i sognene gider 
bidrage til indholdet. Det giver i hvert fald noget andet – en ny 
synsvinkel, en anden tilgang end bare præstens skriverier. Ikke 
at I slipper for dem. Faktisk har jeg tænkt mig i denne udgave 
af kirkebladet at skrive min egen sommersalmeklumme, for til 
sommermånederne skal I have en salme med, som for mig at 
se, er absolut uundgåelig – og uundværlig - på denne tid af året, 
nemlig salme 725 ”Det dufter lysegrønt af græs”.

Jeg kender salmen helt tilbage fra den tid, hvor jeg sang i bør-
nekor ved Ørum-Viskum-Vejrum Kirker. Det var en af mine 
klare favoritter, og til tider kunne jeg godt ærgre mig over, at 
det var en årstidssalme, der ikke kunne synges året rundt. Af-
tenen før min kommende mand Lars og jeg skulle til vielses-
samtale hos præsten derhjemme, lavede jeg en liste over sal-
mer, som jeg synes skulle synges til vores bryllup. ”Det dufter 
lysegrønt af græs” var selvfølgelig blandt top tre, men den gik 
ikke. Præsten syntes, at det var lidt for tidligt at synge en som-
mersalme, og i betragtning af, at Lars og jeg blev gift d. 4. april 
2009, hvor der ligeså godt kunne have været snestorm som sol-
skin, så havde hun nok ret.  

Det dufter lysegrønt af græs
i grøft og mark og enge.
Og vinden kysser klit og næs
og reder urtesenge.
Guds sol går ind
i krop og sind,
forkynder, at nu kommer
en varm og lys skærsommer.

Hør fugletungers tusindfryd
fra morgen og til aften!
De kappes om at give lyd,
der priser skaberkraften.
Hvert kim og kryb
i jordens dyb
en livsfryd i sig mærker 
så høj som himlens lærker.

Se, blomsterflorets farvepragt
gør alle ord forlegne.
Kong Salomon i kroningsdragt
misundeligt må blegne!
Alt smukt, vi ved,
al kærlighed,
den mindste fugl og lilje
er, Gud, din skabervilje.

Ja, du gør alting nyt på jord,
en sommer rig på nåde.
Men klarest lyser dog dit Ord
af kærlighedens gåde.
Alt kød må dø,
hver blomst blir hø.
Når vissentørt står floret,
da blomstrer evigt Ordet.

Ja, Jesus Kristus er det Ord,
der skaber liv af døde, 
så ny blir himmel, ny blir jord, 
en verden grøn af grøde.
Kom, Jesus, snart,
og gør det klart:
den morgenstund, du kommer,
da gryr en evig sommer.

Carl David af Wirsén 1889
Johannes Johansen 

1985-1996.
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ET LILLE BREV TIL ET STORT STED

med. At møde medlemmerne fra de forskellige menighedsråd 
og altid mærke deres opbakning og store menneskelige varme, 
Anny, Bjørn, Jutta - jer alle!
Og så er der dig, Anne, med dit åbne, varme og imødekom-
mende væsen.

Pas godt på jer selv og hinanden. 

Jeres Sisse

Kære alle sammen
Anden Pinsedag er det 11 måneder og 9 dage siden jeg begynd-
te som kirkemusiker ved Lyngå, Skjød og Lerbjerg kirker.
Jeg mangler ord, når jeg nu skal til at fortælle jer, hvor glad jeg 
har været for tiden sammen med jer. Det begyndte allerede den 
aften, jeg spillede prøvespil. Her mødte jeg en flok mennesker, 
der udtrykte glæde ved det, jeg kunne komme med og tillid til 
den person, jeg er.
Folkekoret skulle lige sluge dirigentkamelen Sisse, med hen-
des voldsomme udladninger og store armbevægelser. Men ned 
kom den - og jeg kommer til at savne jer så meget. I har lært 
mig at synge fra den sidste udgave af Højskolesangbogen. Jeg 
har to timer om ugen, mange uger igennem, set jer ind i an-
sigterne, når I sang - og mennesker ser så rørende ud, når de 
synger. 

I december måned blev det så med den kære ildsjæl Helles 
utrættelige hjælp muligt at grundlægge et pigekor, og i januar 
måned kunne vi oprette et hvalpekor, med tre pigehvalpe, der 
nu synger sammen med de store piger. Jeg kommer sådan til at 
savne alle “mine” piger.
Sidst, men ikke mindst, er der de daglige møder med jer andre 
“kirkefolk”. At sige godmorgen! til Brian, Niels og Else, sidst 
tilkomne graverinde. At slå en sludder af med Else i præstegår-
den. Og Cecilie, dejlige Cecilie, som jeg løber så godt i spand 
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PRÆSTERNE I PASTORATET V/ANNE MARTINY KAAS-HANSEN

blive præst i Ødum-Hadbjerg er Mette nu vendt tilbage til sin 
hjemegn og bor i Ødum præstegård sammen med sin mand 
og to døtre.

Som I nok kan se, er det tre garvede kolleger, som jeg er i sel-
skab med, og det giver SÅ meget! For jer på kirkebænken kan 
det måske umiddelbart virke forvirrende med fire forskellige 
præster i storpastoratet, men det er til gengæld de samme fire 
hoveder, I vil få at se fremover. Mon ikke forvirring efterhån-
den bliver vendt til genkendelighed – også selvom der i guds-
tjenelisten står PU, BN og MK. Det tror jeg!

Hvem er PU, BN og MK?

Det er meget godt med forkortelser – hvis man ved, hvad de 
dækker over. Der har nu nogle gange stået PU, BN og MK i 
gudstjenestelisten. Og allernederst på bagsiden står der da også 
udspecificeret, hvilke navne disse forkortelser hentyder til, 
nemlig Peter Ulvsgaard (PU), Birgith Nørlund (BN) og Mette 
Krabbe (MK). Men hvem er de? For at forvirringen ikke skal 
blive alt for stor her hen over sommeren, hvor vi fire præster vil 
afløse hinanden lidt på kryds og tværs, ja så følger der her en 
kort præsentation af mine tre gode kolleger:

Peter Ulvsgaard og Birgith Nørlund 
er fuldtidspræster i Hadsten, Nr. 
Galten og Vissing sogne. Sammen 
med Mette Krabbe og jeg er Peter og 
Birgith nu også ansat i storpastora-
tet, der dækker Hadsten, Nr. Galten, 
Vissing, Ødum, Hadbjerg, Lyngå, 
Skjød og Lerbjerg sogne. Peter er 
født i Vendsyssel og har læst i Århus 
og USA og kom til Hadsten i 1992. 
Birgith er fra Vestjylland og har læst 
i Århus - og kom til Hadsten i 1995. 
Peter og Birgith er gift og bor med 
deres fem børn i præstegården på 
Hjaltesvej i Hadsten. 

Mette Krabbe er sognepræst i Ødum-
Hadbjerg sogne, men ligesom min 
stilling lyder på 50% i Lyngå-Skjød-
Lerbjerg sogne og 50% i storpastora-
tet, ja så lyder Mettes stilling på 75% i 
Ødum-Hadbjerg sogne og 25% i stor-
pastoratet. Mette har læst i Århus, og 
inden hun kom her til storpastoratet, 
var hun præst i Maria Magdalene 
sogn på Djursland med forpligtelser 
på Hospice Djursland i Rønde. Ved at 

Mette, Birgith, Anne og Peter
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SOMMERGUDSTJENESTER

Sommeraftensgudstjenester…

Når folk så småt begynder 
at vende hjem fra diverse 
feriemål, afholder vi et par 
aftensgudstjenester: 

Den første bliver i Lyngå 
torsdag d. 7. august kl. 
19.00 – en hverdagsaften 
på skrænten omme ved Ole 
Lindqvist`s skulptur. Her i 
aftensolens lune vil vi synge 
nogle salmer, høre en læs-
ning eller to samt en kort 
prædiken og endelig runde 
af med en kop kaffe. 

Søndag den 17. august kl. 
19.00 vil der ligeledes være 
aftensgudstjeneste – denne 
gang i Lerbjerg Kirke. Efter 
gudstjenesten byder me-
nighedsrådet på et glas vin 
og snacks  i våbenhuset. 

Udvidet kirkekaffe

Det er jo ikke altid, at jeg når andet end blot at hilse på jer i 
kirkedøren, og jeg ville jo gerne lære jer alle lidt bedre at kende. 
Derfor indbyder menighedsrådene og jeg til en bid brød og en 
kop kaffe i konfirmandstuen umiddelbart efter gudstjenesten i 
Lyngå Kirke søndag d. 24. august. 
Her vil der også være lejlighed til at hilse på vores nye graver: 
Else Køhling Pedersen.

2. pinsedag på Engen i Hadsten
Mandag d. 9. juni kl. 11.00
Lilleåparken i Hadsten

Storpastoratet omkring Hadsten og Kirken i Hinnerup afhol-
der traditionen tro en fælles gudstjeneste i det fri 2. pinsedag 
kl. 11.00. Gudstjenesten finder igen i år sted på Engen langs 
Lilleåen i Hadsten foran det store, flotte rhododendronbed 
(parker ved Kiwi og gå ind ad stien). 
Alle gode kræfter er sat i spil: KFUM-Spejderne laver alter og 
kirkeplads tidligt om morgenen før gudtjenesten, lokale folk 
sørger for pavilloner og kirkekaffe, Hadsten Brass Band spiller 
og Lyngå Folkekor synger. Præsterne fra alle sognene medvir-
ker, og i år er det mig, der har prædiketjansen. 
Mød op til en dejlig forsommerdag på Engen – og husk tæppe 
eller klapstol. 
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KIRKEVANDRINGER

Storpastorat. Det lyder stort – måske næsten ufremkomme-
ligt, men afstandene er ikke så store endda. Vi vil af to om-
gange krydse sognegrænser og dermed binde det store pastorat 
lidt mere sammen – til fods. Det foregår på følgende søndage 
i sensommeren:

Søndag d. 31. august
Kl. 18.30 aftensang i Over Hadsten eller Hadbjerg Kirke som 
start på turen (Startsted er valgfrit)
Kirkevandring fra Over Hadsten til Kollerup Kapel eller fra 
Hadbjerg til Kollerup Kapel
Kl. 20.00 fælles aftenandagt i Kollerup Kapel

Søndag d. 21. september
Kl. 18.30 aftensang i Vissing Kirke som start på turen
Kirkevandring fra Vissing til Lerbjerg
Kl. 20.00 aftenandagt i Lerbjerg Kirke

Begge aftener rundes af med en kop kaffe i henholdsvis Kol-
lerup Kapel og Lerbjerg Kirke. 

VISSING

LERBJERG

OVER
HADSTEN

KOLLERUP

HADBJERG
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ÅRETS KONFIRMANDER V/ANNE MARTINY KAAS-HANSEN

Lyngå Kirke, bagerste række fra venstre: Mathias Møller Mo-
deweg-Hansen, Nikolaj Bugge Ditlev og Alexander Ørum Peder-
sen. Forreste række fra venstre: Sognepræst Anne Martiny Ka-
as-Hansen, Agnete Præstholm Schneider, Karoline Spangsberg 
Johansen og Josefine Spangsberg Johansen

Årets konfirmander i Skjød og Lyngå

Så kom den store dag – først i Skjød og søndagen efter i Lyngå 
– og det blev sådan nogle festlige dage. Flagene var hejst og kir-
kerne pyntet så flot med blå og hvide blomster til de tre drenge 
i Skjød og med blå, lyserød og hvid i Lyngå, da der her også var 
piger blandt årets konfirmander. Endnu engang tillykke, kære 
konfirmander! 

Skjød Kirke fra venstre: Daniel Bram Høver Pedersen, Mathias 
Egelund Olsen, Jonas Rosenkvist Thomsen og sognepræst Anne 
Martiny Kaas-Hansen

Indskrivning til konfirmation 2015

Så gælder det det næste hold! Efter sommerferien vil konfirmationsforberedelsen starte op for dem, som ønsker at blive 
konfirmeret i foråret 2015. Konfirmationsdatoerne ligger fast som følger: Skjød Kirke den sidste søndag i april; Lyngå 
Kirke den første søndag i maj og endelig Lerbjerg Kirke Store Bededag. Allerede inden sommerferien vil der blive sendt 
indskrivningssedler hjem til de elever fra Skjød, der går på Skovvangsskolen i Hammel, og til de elever fra Lyngå og 
Lerbjerg, som går på Østervangsskolen eller Hadsten Skole. OBS Går du ikke på en af de tre nævnte skoler, og vil du 
gerne konfirmeres i Lyngå, Skjød eller Lerbjerg kirke, skal du kontakte mig eller kirkekontoret i Hadsten og vil så få 
tilsendt en indskrivningsseddel.  
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HØJSKOLETIMER I LYNGÅ PRÆSTEGÅRD

Højskoletime med Peter Ulvsgaard
Torsdag d. 4. september kl. 11.00

Min kollega Birgith Nørlund sluttede forårssæsonen af 
med at fortælle strandingshistorier. Min anden gode kol-
lega Peter Ulvsgaard vil nu indlede efterårets foredrags-
række med ord i flere afskygninger. Selv skriver han:
”At blive taget på ordet”
om ord, der sætter sig fast og ord, der sætter fri. Fra den-
gang i barndommen, da skolebiblioteket åbnede en ver-
den af steder og mennesker, har ord og fortællinger været 
det brændstof, der holder mig i gang. Jeg har længe haft 
lyst til at dele nogle af de ord og de fortællinger. STORE 
ORD og ganske små ord, - alvorlige ord og muntre side-
spring, fantastiske ord og hverdagsord. Nogle af de ord, 
der i år har rørt og kørt med mig er digteren Helle S. Sø-
trup, der bl.a. skriver i noget, hun kalder mellemværen-
der: Mellemværende no. 2.
”Jeg har (på det seneste, men også i al almindelighed) haft 
uhyre vanskeligt ved at fornemme, hvor megen olie jeg 
skal fylde på lampen, hvor jeg skal investere mine betro-
ede talenter, og hvor fortabt jeg behøver at være, for at 
nogen vil slagte fedekalven, når jeg bliver fundet igen.”
De store ords holdeplads, har jeg engang hørt kirken 
kaldt, - og al alvorlig omgang med sproget er også et for-
søg på at aftvinge verden noget af det store og mystiske, vi 
normalt ikke har ord til at beskrive. Måske det lykkes at 
komme lidt nærmere på både de store og de små livsvigti-
ge ord en formiddag i september i Lyngå. Det skal prøves.

EN NY SÆSON HØJSKOLETIMER

Efter en forhåbentlig varm og dejlig sommer starter vi op 
med højskoletimerne igen. Vi synger et par sange fra høj-
skolesangbogen, Nis Boesdal laver suppen og foreløbigt 
er der disse foredrag på programmet.
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 

Een gang Grønland – altid Grønland
Torsdag d. 30. oktober kl. 11.00

Henny Mikkelsen fra Nygård, Lyngå, fortæller og viser 
billeder fra nogle af hendes mange oplevelser fra Grøn-
land. Hun tog derop første gang i 1983, hvor hun arbej-
dede som operationssygeplejerske i Nuuk og som stati-
onssygeplejerske i lufthavnen i Sdr. Strømfjord. Siden har 
hun været deroppe flere gange, også sammen med mand 
og børn. Har bl.a. besøgt fåreholderstedet Inneruulalik i 
Sydgrønland 3 år i træk. Stedet ligger tæt på bygden Qas-
siarsuk, hvor Erik den Røde bosatte sig for over 1000 år 
siden, og hvor hans kone Tjodhilde, og søn Leif den Lyk-
kelige indførte kristendommen og byggede den første 
kirke i Grønland.
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MINDER V/ HERLUF NYDAM

de amerikanske styrker i Tyskland, det var en givtig forretning 
for lille Danmark.
Før brugsens tid var der flere købmænd i byen og konkurren-
cen var stor, med brugsens oprettelse steg konkurrencen meget 
og det var faktisk en ideologisk opfattelse der afgjorde om man 
handlede i brugsen eller hos købmanden, det spillede dog nok 
også en rolle hvor man kunne få mest kredit.
Brugsen og købmanden konkurrerede på livet løs. Sidst i halv-
tredserne solgte Hoffrits til et ungt købmandspar, Margit og 
Niels Beck Mortensen, der var klar til at tage fat. De havde en 
grundig uddannelse, Niels udlært i købmandsbutik hos sin 
bror i Aidt ved Thorsøe, og sammen havde de haft arbejde i 
nærheden af Oslo og lært Norge at kende – Niels i en køb-
mandsbutik og Margit ved en familie i nærheden.
De tog fat og oparbejdede en god forretning, selvom konkur-
rencen var hård, en overgang blev indtægterne suppleret ved 
at Niels afløste som landpost på cykel, det var en hård tørn for 
hjemme ventede regnskaber m. m.

Handelsliv i Lyngå

I min barndom kunne man handle flere steder i Lyngå. Køb-
mand Hoffrits havde forretning i den ejendom hvor nu Anne 
Lise Qvorning og Jesper Bruun Jensen har til huse og i loka-
lerne bagved var der plads til en lille smule foderstoffer til land-
mændene.
Nede ved torvet i den store hjørneejendom (bygget 1903) hav-
de brugsforeningen butik og lager (foreningen oprettet i 1887).
Overfor, hvor Adda bor var der bageri med en butik i gavlen 
ud mod torvet, hvor man udover brød og kager også kunne 
købe is og flødeboller. Grunden til at nævne de to varer hæn-
ger sammen med, at på gårdene var der mange karle og piger, 
der nemt kunne blive lækkersultne om aftenen, og så gik der 
bud til bageren og man købte som regel en liter eller to liter 
nougatis, som blev delt i 4-5 portioner og svælget ned med stor 
fornøjelse. Flødebollerne fandtes i kasser med 25 og sporten 
gik ud på at vædde om hvem der kunne spise en hel kasse, og 
så var bollerne gratis og de andre skulle betale. 
Det var som regel karlene der indgik sådanne 
væddemål, mest for at imponere pigerne.
Mange gange endte det med at udfordreren fik 
kvalme og kastede op og tabte væddemålet og 
måtte betale, ak og ve.
Brugsen havde sin storhedstid i halvtredserne, 
da ikke ret mange havde bil, da var det nær-
liggende at handle lokalt, da man ellers skulle 
med rutebil eller cykle til Hadsten. Brugs-
uddeleren hed Gustav A. Larsen, hvilket var 
skrevet på bagsmækken af den lille lastbil, han 
kørte ud til gårdene med varer i. Han var en 
pligtopfyldende mand der godt kunne rette 
temmelig kraftig på kommisserne i forrretnin-
gen, så derfor sagde unge mennesker, når de så 
varebilen komme , ”nu kommer gale Larsen” 
På vareturen blev der fra de fleste steder mod-
taget store kasser med æg, der af brugsuddele-
ren blev sendt videre til Dansk Andels Æg og 
rigtig mange æg blev sendt til udlandet. Bl.a. 

Den 80-årige i fuldt vigør
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MINDER - FORTSAT

v/Lieselotte Skov-Petersen

Mange har set og beundret teknikken omkring Jette Vester-
gaard Mikkelsens Vietnam-billeder. Hun udstillede ydermere, 
ikoner og postkort. En stor tak til Jette.
Kunstgruppen er i ro sommeren over, dog allerede i august 
kommer Lea Rasmussen, et medlem af Enghøjgruppen, der 
viser sine malerier. Hun skriver følgende om sig selv.
August/september
Jeg har altid tegnet og malet. Det begyndte med porcelæns-
maling. Senere blev det oliemaling, 
almuemaling samt lidt akvarel. 
I en travl hverdag med job og fa-
milie var der ikke rigtig tid til også 
at male, men da jeg for 7 år siden 
gik på efterløn, var muligheden der 
heldigvis igen. Jeg meldte mig på et 
kursus hos Lieselotte Skov-Petersen 
og her fandt jeg lige det, jeg havde 
brug for. 
At male er for mig både frustre-
rende og udfordrende - men ikke 
mindst en stor glæde.

Ninna Bach Antonsen, Bodil Engelbrechtsen,
Conny Hansen, Else Jensen og Lieselotte Skov-Petersen

Først i halvfjerserne besluttede bestyrelsen i brugsen at lukke 
butikken på grund af konkurrencen fra Hadsten og jeg tror nu 
også at det var svært at få en ny uddeler.
Det gav et godt skub til omsætningen i Niels’ købmandsbutik 
og omsætningen steg betydeligt, det hjalp også at det var en 
fornøjelse at komme i butikken hvor man fik en god snak og 
en god betjening.
Sidst i halvfjerserne tog Margit og Niels den store beslutning at 
købe marken der blev kaldt toften og hørte til Knud Hansens 
gård Østervang. Der byggede de en ny butik med tilhørende 

beboelse i moderne stil, der kom 
også en benzintank til. 
De første år gik det fint, med god 
omsætning og nye kunder, men 
kravene til vareudvalg steg kraf-
tigt og der kom nye supermarke-
der i både Hammel og Hadsten, 
der gav kraftig konkurrence, så i 
midten af halvfemserne blev bu-
tikken lukket og Niels begyndte 
at arbejde som kirkegårdstjener 
i Haldum Hinnerup. Det var et 
arbejde han kunne lide, det at 
komme ud i den friske luft var 

lige noget for Niels og efter Haldum Hinnerup fortsatte Niels 
som afløser i Lyngå, hvor han fungerer endnu på trods af en 
alder på 80 år.
Købmandens gode humør har han taget med over i sit job på 
kirkegården, hvad enten man møder ham ude eller inde i kir-
ken er der altid en frisk bemærkning parat.
Det må have været et sundt job at være købmand, for kondien 
er stadig i top, det kræver trods alt sin mand at ligge i efter-
årskulden, og lægge gran på gravene i al slags vejr.
Det er en fornøjelse at komme på kirkegården og se hvor flot 
det hele er holdt og det har Niels Mortensen en stor andel i.

Der skal lyde et stort tillykke med de 80 år fra alle med tilknyt-
ning til kirken!

NYT FRA 
KUNSTGRUPPEN
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SALMEKLUMMEN V/ METTE THESTRUP, LERBJERG

SOV SØDT, BARNLILLE
Det er nærliggende at tage udgangspunkt i ens eget liv, når man 
skal tænke lidt dybere over tingene. Det er også gældende for 
mig, idet jeg har valgt N.F.S. Grundtvigs smukke salme: ”Sov 
sødt, barnlille” fra 1844.
Lige siden jeg som ung teenager sang i kirkekor, har jeg altid 
syntes ekstra godt om denne salme og havde altid lyst til at 
gøre mig ekstra umage, når orglet anslog de første toner. Sal-
mens første linie ligger altid present i hukommelsen med den 
smukke melodi i mol, der antyder, at der er flere og også al-
vorligere lag i salmens tekst, end man måske først antager. I 
disse dage fylder en meget direkte og slet skjult fortolkning af 
teksten meget i min bevidsthed, da vi, i skrivende stund, venter 
på lillesøsters ankomst her i familien, hvilket kan ske, hvornår 
det skulle være. Hvem ønsker ikke at ens dyrebareste skat er 
tryg og beskyttet mod alverdens ulykker; og derud over kan 
sove igennem fra første dag?! Så ”Sov sødt, barnlille! Lig roligt 
og stille, så sødelig sov som fuglen i skov”.
Ved et nærmere eftersyn, kan man læse at salmen også giver 
os trøst og fortæller os, hvad vi får med os i dåbsgave ” thi skal 
ingen djævel dig skade”. Dermed sagt, at Gud passer på os i 
alle livets aspekter fra vugge til død, så vi kan sige ”godnat til 
tvivlen og frygten og sorgen”. Det er i grunden betryggende 
at skrive sig bag øret i den ofte fortravlede hverdag, hvor det 
ene krav efter det andet kan føles tungt på ens skuldre. Det er 
måske meget sundt at stoppe op i ny og næ, trække vejret helt 
ned i storetåen og tænke på, at der er en, der passer på os lige 
meget, hvor umulig en situation kan virke. 
Vi kan også blive trøstet i den ofte svære stund, hvor vi skal 
sige farvel til en elsket ved begravelsen. Sorgen kan på sigt blive 
mildnet med visheden om, at Gud fortsat passer på ens kære: 
” Gud Fader har sagt: Stå, engle, på vagt, hvor mine de små er i 
senge”. Det er da et smukt billede!
Rigtig god sommer til jer alle.
Mette Thestrup

Stafetten er givet videre til 
Tina Juhl-Olesen, Lyngåvej 11, Lerbjerg

Og alle de købte,
i Jesu navn døbte,
som striden har stridt,
som døden har lidt,
gik ind til den evige hvile,
istemme så lydt
halleluja nyt,
at englene tie og smile.

Da drypper som duggen
der manna1 på vuggen 
til barnet på jord
fra englenes bord,
du finder med smil det i morgen;
og klarøjet brat
du siger godnat
til tvivlen og frygten og sorgen.

Sov sødt, barnlille!
Lig rolig og stille,
og nyn på det navn
med nåden i favn,
al jorden til salighed givet!
Nyn: Jesus er min,
så favr og så fin,
min Jesus er lyset og livet!

Tekst: N.F.S. Grundtvig 1844, 1850 og 
1864. Bearbejdet 1872.
Mel.: Thomas Laub 1915

Sov sødt, barnlille!
Lig rolig og stille,
så sødelig sov
som fuglen i skov,
som blomsterne blunde i enge!
Gud Fader har sagt:
Stå, engle, på vagt,
hvor mine de små er i senge!

Gudsfingrene grande
slog kors for din pande,
Guds Enbårnes røst
slog kors for dit bryst,
thi skal ingen djævel dig skade;
nu kan i din dåb
med saligheds håb
din sjæl og dit hjerte du bade.

Læg hænderne sammen,
da lægger sig amen
til Frelserens bøn,
som stiger i løn
og lyder, hvor englene kvæde;
i Himmerigs kor
det lille Guds-ord
omfavne Guds engle med glæde.

De råbe, de sjunge:
På jordklimpens tunge
et ord af Guds Søn
er blevet til bøn,
svang hid sig på åndedræts-vinger;
Gud Fader i løn,
sig ja til den bøn!
Fra lavland livsalig den klinger.
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NYT FRA LYNGÅ V/ TOVE SKIPPER

Sankt Hans i Lyngå
Mandag d. 23. juni
Sct. Hans fejres med stort bål, heks, Midsommervisen, fløde-
bollekast samt salg af pølser, kage og drikkevarer. Se mere på 
hjemmesiden / i infokasser.                               Borgerforeningen

Så kom det længe ventede gelænder på trappen 
mod vest endelig ved Skjød kirke. Sidste år blev 
trappen renoveret og nu er arbejdet afsluttet med et flot gelæn-
der, som vi håber rigtig mange vil få glæde af. 
Fugerne i kirkegulvet er repareret. En del fuger var smuldret 
og havde efterladt huller i gulvet. Reparation af gamle fuger 
kan være en udfordring, da det er svært at ramme den samme 
farve. Vi synes det er lykkes vældig godt, og gulvet er igen pænt 
at se på. 

Sankt Hans i Skjød på Stadion den 23. juni 2014
Kl. 18.30 1. holdet i fodbold møder Hornbæk. 
 Kom og få en plads på den nye tribune
Kl. 20.00 Gudstjeneste på stadion 
 ved Anne Martiny Kaas-Hansen
Kl. 20.30 Båltale ved Anne Martiny Kaas-Hansen
Kl. 21.00  Bålet tændes

Fugleskydning i Skjød den 5. juli 2014
Jagtforeningen indbyder igen i år og dagen starter med, at der 
bliver blæst i jagthorn for sidste års fuglekonge. Arrangementet 
afholdes i Bodtofteskoven. Læs også Skjød Tidende.

Sommerfest
Årets sommerfest er i år flyttet til efter sommerferien. Datoen 
er sat til den 16. august og efter alt at dømme vil fest-dagen 
blive afholdt på stadion. Om aftenen bliver der fællesspisning i 
forsamlingshuset. Programmet offentliggøres senere, men sæt 
allerede X i kalenderen nu. Der vil helt sikkert være noget for 
både børn og voksne. Du kan også følge med i byens arrange-
menter på www.skjoedby.dk.

Affaldsdag
Igen i år var der pæn tilslutning til affaldsindsamlingen. Tak for 
opbakningen! Der blev indsamlet 130 dåser/flasker samt 120 
kilo andet affald. Vejret var perfekt, dog var græsset blevet ri-
geligt højt i år, måske årsagen til, at der blev indsamlet mindre 
end tidligere år.

Petanque
Hver fredag kl. 19.00
Igen i år spilles der petanque på Legepladsen hver fredag kl. 
19.00 – KIG FORBI !

Frida Christensen, tlf. 8698 1639

Generalforsamling Borgerforeningen
Søndag d. 22. juni 2014, kl. 19.00
Lyngå Borgerforenings årlige generalforsamling afholdes (som 
noget nyt dagen før Sankt Hans) søndag den 22. juni 2014 kl. 
19.00, hvor Borgerforeningen byder på en let anretning. Nær-
mere info følger på hjemmesiden og i infokasserne.

Borgerforeningen

Legepladsfest 2014
Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 15. og 16. august, hvor 
dette års legepladsfest løber af stablen. Find cowboy-hatten 
frem og puds sporerne, for i år bliver det under temaet ”Cow-
boyfestival”!

 Legepladsens Venner

NYT FRA SKJØD 
v/ Henny Josefsen
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NYT FRA LERBJERG/SVEJSTRUP V/HELEN GULDBÆK

Veteranbiltræf
Søndag d. 1. juni 2014
I år afholdes veteranbiltræffet d. 1. juni. De mange smukke bi-
ler og deres chauffører gør holdt ved forsamlingshuset i Ler-
bjerg til frokost. Frivillige til at hjælpe med det praktiske i for-
bindelse med frokosten er meget velkomne til at melde sig hos 
Ulla på tlf. 2426 2844.

Fastelavn
Fastelavn blev i år fejret i et samarbejde mellem Lyngå og Ler-
bjerg. Götterfunken spillede dejlig middelaldermusik både i 
kirken og ved processionen op til forsamlingshuset. Alle hyg-
gede sig, blandt andet med at slå hele tre tønder ned.

Nyt fra Borgerforening og Vandværk
Der har været afholdt generalforsamling i borgerforeningen og 
i vandværket.
Margit Johansen ønskede ikke at genopstille og trak sig der-
med efter nogle travle år som formand. Mange tak for indsat-
sen til Margit! 
Borgerforeningens bestyrelse består nu af 
Ulla Madsen, formand, Kristian Pedersen 
og Mitte Bendstrup, der er henholdsvis 
kasserer og sekretær, samt Inger Jensen og 
Karl Johan Larsen.
Vandværkets bestyrelse består fortsat af 
Svend Høg, Hans Schulten og Niels Ve-
stergaard. 
 
NB. Udlejning af forsamlingshuset sker fremover ved Ulla 
Madsen. Man kan sende en mail med ønsket dato samt kon-
taktoplysninger til LSBorgerforening@gmail.com eller kon-
takte Ulla på tlf. 2426 2844. 

Fællesspisning
Næste fællesspisning bliver d. 12. juni, hvor menuen er grill 
med tilbehør. Arrangørerne er Margit og Bo, Natasja og Troels 
samt Helen. Nærmere følger.  

Afslutning på gymnastik
Natasja har gennemført sin første sæson som instruktør, og 
deltagerne har haft stor glæde af hendes smittende energi og 
sammensatte øvelser med både yoga og konditionstræning. Til 
afslutning var der en hyggelig skovtur. Tak til Natasja for i år. 
Til efteråret begynder et nyt hold, og der er plads til flere delta-
ger. Nærmere følger.
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Juni Lyngå Skjød Lerbjerg

1/6 6.s.e. påske Ingen Ingen Ingen

5/6 Grundlovsdag 18.00 AMKH

8/6 Pinsedag 11.00 AMKH

9/6 2. pinsedag 11.00 Friluftsgudstjeneste, Engen i Hadsten

15/6 Trinitatis søndag 11.00 AMKH

22/6 1.s.e. trinitatis 11.00 AMKH

23/6 Skt.Hans aften 20.00 AMKH

29/6 2.s.e. trinitatis 9.30 AMKH

Juli

6/7 3.s.e. trinitatis 11.00 BN

13/7 4.s.e. trinitatis Ingen Ingen Ingen

20/7 5.s.e. trinitatis 9.30 PU

27/7 6.s.e. trinitatis Ingen Ingen Ingen

August

3/8 7.s.e. trinitatis Ingen Ingen Ingen

7/8 Torsdag 19.00, på skrænten, AMKH

10/8 8.s.e. trinitatis 11.00 AMKH

16/8 Lørdag 9.00, v. sommerfest, AMKH

17/8 9.s.e. trinitatis 19.00 AMKH

24/8 10.s.e. trinitatis 11.00 AMKH, kirkekaffe

31/8 11.s.e. trinitatis 11.00 MK 

GUDSTJENESTER JUNI - JULI - AUGUST 2014

AMKH Anne Martiny Kaas-Hansen
BN Birgith Nørlund
MK Mette Krabbe
PU Peter Ulvsgaard


