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Besøg af præsten
En henvendelse til præsten er altid velkommen, hvis nogen ønsker – eller måske hører om én, der ønsker – en snak.
Ferie
I præstens ferie (som vil fremgå af telefon-svareren) kan man kontakte Birgith Nørlund, 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@nypost.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. 2943 8716
E-mail: colamalurt@hotmail.com
Køkken og servicemedarbejder Lyngå:
Else Jensen, Tlf. 8698 1268 / 2843 8546.

Forsidefoto: Tove Skipper

Kirkebilen
Alle er velkomne til at anvende kirkebilen 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 deres tidligere
hjemsogn!
Kirkebilen er gratis og bestilles hos:
Hammel Taxi, tlf. 8696 1299 eller Byens
Taxi, tlf. 8698 2711.
Lyngå, Skjød og Lerbjerg
Menighedsråd
Menighedsrådet:
Formand: Bjørn Anthonsen, Rækkevej 2
Tlf. 2039 0739.
Næstformand: Anny K. Hansen,
Skolebakken 14, Tlf. 2342 9342.
Kirkeværger:
Lyngå: Ellen Holmark, Volstrupvej 5,
Tlf. 8698 0483 / 2371 4049
Skjød: Kirsten Aagaard Berthelsen,
Landsbækvej 35, Tlf. 4082 9570
Lerbjerg: Lena Pedersen, Taksvej 2,
8400 Ebeltoft, Tlf. 4060 6220
Organist:
Kristine Lund-Olsen, tlf. 6172 7446
Mail: kristinelundolsen@gmail.com
Kirkesanger:
Cecilie Marie Høyer, tlf. 4083 9330
Mail: ceciliemarie87@gmail.com

SET FRA PRÆSTEVÆRELSET V/ MAJBRIT DAUGAARD
Plant en lilje

Billedet her forstiller.. ingenting!
Jo, det er et stykke af kirkegården i Lyngå. Umiddelbart ser det
ikke ud af meget… sne, jord, gran…
-men det er et helt særligt stykke, som mange af stykkerne på
kirkegården jo er. Men det her er alligevel noget særlig, noget
andet end de andre stykker.
Det gemmer en hemmelighed!
Som alle der var til gudstjeneste en særlig søndag i efteråret ved
noget om. Der iblandt minikonfirmanderne.
Vi plantede nemlig påskeliljer. Vi lagde alle et løg ned i jorden,
i den sorte muld, som Brian graver havde gravet for. I en lang
rund bue havde han gravet en passende dyb rille. Der lagde vi
vores løg.
Jeg synes, at den smukkeste påskesalme vi har er Grundtvigs
”Tag det sorte kors fra graven, plant en lilje, hvor det stod.”
Måske holder jeg så meget af den fordi den er så tydeligt i sit
billedsprog.
Korset er blevet et tydeligt symbol på død, selv om det jo oprindeligt var symbol på opstandelsen, fordi det er det tomme kors,
og dermed symboliserer, at Jesus er opstået.
Grundtvig påpeger, at opstandelsen og påsken ikke handler om
død, men om liv.
Vi skal fjerne det sorte kors, der er symbolet for død, og plante
en lilje i stedet for, digter Grundtvig.
Han mente nok en smuk hvid lilje, men for os er netop påskeliljen blevet forårsbebuder og symbolet på påske.
Derfor plantede vi i efteråret forårs- og opstandelsessymboler
til glæde for os alle. Hele efteråret og vinteren har vi gået og
ventet på at se dem spire og vokse frem af mulden for at rejse
sig til flotte og stolte påskeliljer.

Ej i liflig sommerluft
spired du på blomsterstade,
ej så fik du rosens duft,
ikke liljens sølverblade;
under vinterstorm og regn
sprang du frem i golde egn,
ved dit syn, kun den sig fryder,
som har kær, hvad du betyder.
Jeg kan heller ikke forklare opstandelsen videnskabeligt som
Ramsdal fik problemer med i julen, men måske har jeg hermed
sammen med minikonfirmanderne og kirkegængerne den dag
givet udtryk for, at opstandelse betyder noget og, at det giver
mening, selvom de videnskabelige termer og ord forsøger at
gøre troen og håbet til skamme.
Nemlig at opstandelsen er en tro på et håb, der rækker ud over
døden. En tro på liv.
God påske.
Majbrit Daugaard
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INDTRYK FRA LYSMESSEN 2015

PÅSKENS
ARRANGEMENTER

LIVET PÅ KIRKEGÅRDEN
V/ BRIAN SØRENSEN
Nye kirkegårdskort

HER FEJRER VI
PÅSKEN
Palmesøndag
Skjød kirke kl. 9.30
Skærtorsdag
Påskemåltid
i Hadsten Sognegård kl. 17.30
Musikgudstjeneste kl. 19.30
i Sct. Pauls kirke Læs mere side 7.

Vi er i gang med at få digitaliseret kirkegårdskortene for Lyngå,
Skjød og Lerbjerg kirkegårde.
Vi havde besøg af Landinspektøren fra Herning i december
2014 for at lave en ny opmåling af vores kirkegårde. Jeg har nu
fået de nye kirkegårdskort tilsendt og er i gang med at opdele
gravstederne i kistepladser samt påsætte numre.
Når alle kirkegårdskortene er færdige, bliver de lagt ind på
Brandsoft Kirkegårdsprogram og vi får så et digitalt kirkegårdskort men også et kirkegårdskort på papir som vi fremover
har mulighed for at opdatere løbende.
Jeg skal lige fortælle at vores gamle kirkegårdskort her i Lyngå
er fra 1931.
Brian Sørensen

Langfredag
Lyngå kirke kl. 21.00
Påskedag
Lerbjerg kirke kl. 9.30
Skjød kirke kl. 11.00
2. Påskedag
Sct. Pauls kirke kl. 11.00
Børnepåske
Onsdag d. 8. april 2015, kl. 17.30
i Sct. Pauls kirke. Læs mere side 7.

UNGDOMSGUDSTJENESTER
I fællesskab med de øvrige sogne i Hadsten Storpastorat
inviteres der til en særlig ungdomsgudstjeneste i

Sct. Pauls kirke, Hadsten
Onsdag d. 25. marts kl. 19.00
Tilbuddet henvender sig især til unge i konfirmationsalderen og deres forældre.
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
Lyngå-Skjød-Lerbjerg menighedsråd
Som beskrevet i bladet tidligere var det planen at lægge menighedsrådene i Lyngå, Skjød og Lerbjerg sammen. Det er nu en
realitet. Bjørn er formand, Anny næstformand og til hver kirke
er der en kirkeværge.
Vi glæder os over et endnu tættere samarbejde, der fungerer
godt.
Bjørn Anthonsen

Bispevalg
Menighedsrådsmøder

Kommende menighedsrådsmøder:

Onsdag d. 11. marts
Torsdag d. 7. maj
Møderne afholdes i
Lyngå Præstegård

Stemningsbillede fra koncert
med Silkeborg Mandskor i Lyngå kirke

Kjeld Holm går af efter 21 år som biskop i Århus, da han til juli
bliver 70 år og dermed falder for aldersgrænsen.
Menighedsråd og præster skal derfor vælge en ny biskop.
Der er to kandidater til posten:
Henrik Wigh-Poulsen, der er domprovst i Odense og Jens Maibom Pedersen, der er forstander på Diakonhøjskolen i Århus.
Henrik Wigh-Poulsen siger i sit valgmateriale:
”Vi skal ville rumme hinanden.”
Jens Maibom Pedersen siger i sit valgmateriale:
”Folkekirken skal have modet til at se verden, som den er…”
Den nye biskop tiltræder 1. september.

Henrik
Wigh-Poulsen

Jens
Maibom Pedersen
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DET’ FOR BØRN!
GUD & GRYDERET

KIRKE I BØRNEHØJDE

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

Vi fejrer Børnepåske

Vi ses

Onsdag d. 29. april 2015
kl. 17.00 i Lyngå Kirke.

Onsdag d. 8. april 2015
kl. 17.30 i Sct. Pauls kirke
Kirke i Børnehøjde er en kort småbørnsgudstjeneste, hvor selv
de mindste kan være med. Ca. kl. 18.00 går vi i sognegården og
spiser en børnevenlig middag. Det koster 20 kr. pr. person. Vi
slutter ca. kl. 19.
Ideen er at det skal være muligt at komme til gudstjeneste med
både spædbørn, små energi-bundter og 6-7 årige spørge-jørgener. Her kan man blive fortrolig med bibelhistorien, kirken,
personalet og gudstjeneste i småbidder.
Alle er velkomne.
Der er ikke tilmelding.

PÅSKEMÅLTID

Skærtorsdag d. 2. april kl. 17.30
Skærtorsdag er dagen, hvor Jesus spiste sit sidste måltid med sine disciple.
Og traditionen tro er der fællesspisning med bibelske motiver i Hadsten
Sognegård. I år det igen for hele Hadsten Storpastorat.
Der er tilmelding, efter først til mølle princippet, til spisningen i sognegården på Hadsten Kirkekontor
(tlf. 8698 0425 / mail: kirkekontoret@hadstensogne.dk).
Pris 50,- kr. for voksne, 25,- kr. for børn.
Efter spisningen er der i

Sct. Pauls kirke
musikgudstjeneste kl. 19.30
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ORGANISTENS SIDE V/ KRISTINE LUND-OLSEN

AARHUS PIGEKOR
synger i Lyngå Kirke
den 11. marts klokken 19.30.

Koncert med et kor i særklasse!
Aarhus Pigekor kom, sang og sejrede, da de blev
“champions” ved World Choir Games i Riga juli 2014!
Hjem kom de med to guldmedaljer og en flot pokal for at
have vundet kategorien for bedste “Female Choir”! Siden er
koret blevet hædret med en CD pris ”INTERKULTUR/Hänssler CD Award” – en pris, der blev givet til 2 af de 460 kor fra hele
verden, som deltog i korolympiaden i Riga. Optagelserne er netop afsluttet og til juni i år udkommer cd´en og bliver herefter promoveret ved internationale korbegivenheder i hele verden.
Vi er så heldige at Aarhus Pigekor gæster Lyngå onsdag den 11. marts, hvor koret vil synge koncert i vores smukke kirke. Programmet denne aften vil være en varieret buket af udtryksfulde korværker og sange af Carl Nielsen, som i år bliver fejret i anledning af
sin 150 års fødselsdag. Pigekoret vil også opføre værker af bl.a. Gustav Holst, Bo Holten og Søren Møller. Aarhus Pigekor dirigeres
af Helle Høyer Vedel.
Der er fri entré.
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ORGANISTENS SIDE - FORTSAT

Forårskoncert i Lyngå Kirke
Tirsdag den 12. maj klokken 19.00
Denne majaften besynges foråret i Lyngå Kirke af Lyngå Folkekor og pigekor, kirkesanger Cecilie Høyer, og så får vi igen
i år besøg af The Old Barbershop Singers, som vil underholde
os med sange fra barbershopmusikkens populære repertoire.
Velkommen til en festlig koncert med et bredt og varieret program og med en vifte af forskellige vokale grupper og solister.
Fri entré.

Gudstjeneste på Engen i Hadsten 2. pinsedag

Lyngå Folkekor kor synger ved den fælles frilufts-gudstjeneste
2. pinsedag, 25. maj kl. 11.00.

Grundlovsdag

Der er flere muligheder for at fejre grundlovsdag i Hadsten Storpastorat:
På Hadsten Højskole inviterer Højskoleforeningen til Grundlovsmøde kl. 14.00, med biskop Kjeld
Holm. Kjeld Holm vil tale om grundloven som en fælles folkelig og
politisk erindring om, hvad et samfund og et fællesskab er.
Ved HØST-Hallen i Hadbjerg inviterer foreningerne bag HØST til grundlovsarrangement for hele familien. Provst Anders Bonde holder grundlovstalen og herefter er der aktiviteter for
alle aldre, og man kan deltage i Grundlovsløbet. Mere info i HØST-bladet på www.8370.dk
Ved begge arrangementer er der mulighed for at købe øl, vand og pølser.
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ÅRETS KONFIRMANDER
KONFIRMAND-HYGGE I DECEMBER

ÅRETS KONFIRMANDER 2015
Skjød Kirke, d. 26. april, kl. 11.00
Sofie Møller Dohn
Emma Falbe-Hansen
Victor Guldberg Falkenberg
Freja Nørskov Graversen
Pernille Vium Gulev
Frederik Møller Hansen
Lykke Elisabeth Jensen
Maria Kildehøj
Martin Berggreen Nielsen
Kristian Egelund Olsen

Lerbjerg Kirke, d. 1. maj, kl. 11.00

Lyngå Kirke, d. 3. maj, kl. 11.00

Samuel Skotte Andersen
Lasse Vestergaard Pedersen

Kirstine Hermann Bostrup
Nanna Aabenhus Jeppesen
Mathias Hauberg Petersen
Katrine Hougaard Strehle Tang
Thomas Hegelund Thuesen
Jonas Hørlyck

SOGNEINDSAMLING 2015
Søndag 8/3
Folkekirkens Nødhjælpsindsamling
Vi mødes kl. 11.00 til fælles gudstjeneste i Skt. Pauls
Kirke, derefter samler vi ind lokalt i Lyngå, Skjød og
Lerbjerg.
Kom og hjælp præster og konfirmander med at samle
mange penge ind til kvinder i verdens fattigste lande.
Folkekirkens Nødhjælp arbejder
blandt andet med at:
-motivere til at undgå barneægteskaber
-oplyse kvinder om deres rettigheder
-uddanne kvinder, så de finder styrke og stemme i både
familien og samfundet
-involvere kvinder i aktiviteter, der forbedrer deres
økonomi
-fremme kvinders ret til at eje jord
-modarbejde misbrug af og vold mod kvinder.”
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HØJSKOLETIMER I LYNGÅ PRÆSTEGÅRD

Bag om Kræftens Bekæmpelse
- vi gør en forskel
Ellen-Margrethe Jacobsen
Torsdag d. 5. marts 2015:
Det er nok (desværre) de færreste, der ikke på et eller
andet tidspunkt har haft denne sygdom inde på livet –
i familien, i vennekredsen, blandt bekendte eller måske
endda mærket den på egen krop. Som præst har jeg flere
gange hørt pårørende fortælle så meget godt om den støtte og vejledning, de har fået gennem Kræftens Bekæmpelse, og jeg synes derfor, vi skulle høre lidt mere om denne organisation.
Formanden for Kræftens Bekæmpelses lokalforening i
Favrskov, Ellen-Margrethe Jacobsen, kommer således og
fortæller lidt generelt om Kræftens Bekæmpelse, om det
lokale arbejde samt om det at arbejde som frivillig. Selv
skriver hun: ”Vi kæmper for en vigtig sag, der vedrører
mange, og vi er mange mennesker, der løfter i flok. Og
vi kan rent faktisk se, at vores indsats har en stor effekt også i Favrskov.”

En stemningsfuld forårsdag!
Jette Rosendal og Steen Hansen
Torsdag d. 30. april 2015:
Til forårets sidste højskoletime underholder Jette Rosendal (sang og violin) og Steen Hansen (klaver). Begge
arbejder ved Sct. Pauls kirke i Hadsten, Steen som organist og Jette som kirkesanger. Jette er desuden ansat som
violinist i Aalborg Symfoniorkester.
Programmet kommer mest til at bestå af kendte og populære sange af bl.a. Kai Normann Andersen, samt lettere
klassiske stykker for klaver og violin.
Så kom og nyn foråret i møde!

INFO OM HØJSKOLETIMER
Her i foråret fortsætter vi med højskoletimerne
igen. Vi synger et par sange fra højskolesangbogen, Nis Boesdal laver suppen og foreløbigt er
der disse foredrag på programmet.
Vi begynder kl. 11.00 og slutter ca. kl. 13.00.
Traktementet koster kr. 50.
HUSK Tilmelding senest 5 dage
før arrangementet hos Else på
tlf. 8698 1268 /2843 8546
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KIRKEHØJSKOLE 2014-2016
500 år med Luther
I 2017 fejres Reformationsjubilæet over hele verden, Da er det
500 år siden, Luther slog sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg og indvarslede et opgør med den katolske kirke. Synet
på både kirke og samfund ændrede sig radikalt og fik hurtigt
betydning udover Tysklands grænser og langt op i vor tid.
Overalt er man i fuld gang med at forberede jubilæet. Mange
steder med den fornemme målsætning at jubilæumsfejringen
skal fremme forståelsen af Reformationens betydning for det
moderne menneske. Således også i Danmark. Der forskes og
debatteres og oplyses om Luther og hans tid og reformationens
aftryk dengang og nu. Reformationen fik en kolossal betydning
for måden, hvorpå vi fik indrettet samfundet og den danske
kirke. Helt frem til i dag har reformationen sat tydelige aftryk
på dansk identitet og bevidsthed.
Vi følger trop i Kirkehøjskolen med en række foredrag over
to sæsoner (2014/2015 og 2015/2016). Vi vil både dykke ned i
Luthers tænkning og teologi og trække tråde frem til i dag og
i fællesskab nærme os Luthers indflydelse på moderne tid og
tænkning i kirke og samfund.
2 sæsoner med foredrag. Og så runder vi forløbet af med en
sognerejse i foråret 2016 til Lutherstederne i Tyskland for dem,
der ikke har fået nok!
Kirkehøjskolen holder til på Hadsten Højskole, 5 lørdage
henover efterår, vinter og forår i tidsrummet 9.30 – 12.00.
Vi starter i foredragssalen kl. 9.30 med foredrag og debat og
spiser brunch i spisesalen kl. 11.00.
Arrangementet slutter kl. 12.00
Der er tilmelding på Hadsten kirkekontor, tlf. 8698 0425,
senest kl. 12.00 torsdagen før.
Prisen for foredrag og brunch er 70 kr. pr. gang.
Bag arrangementerne står Hadsten, Nr. Galten, Vissing, Lyngå,
Lerbjerg, Skjød, Ødum, Hadbjerg, Voldum og Rud sogne.

Luther og billederne
v. Carsten Bach-Nielsen
Lørdag d. 28. marts kl. 9.30
Reformationen forholdt sig til billeder. Ikke til kunst. Måtte der
være billeder i kirkerne – og i givet fald hvilke? Var billeder
en privat sag? Havde billeder en religiøs betydning? Luther var
ikke bange for billeder, og han mente, at de hørte til i det offentlige rum, hvor de kunne ses og diskuteres. Har det lutherske eller andre reformatoriske billedsyn haft nogen betydning
for, hvordan kirkerummet har udviklet sig op i vor tid?
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MINDER V/HERLUF NYDAM
Skudsmålsbog

De fleste har nok hørt om en skudsmålsbog, men hvad er det
egentlig.
Med forordning af 1832 (Konge Frederik den 6.) blev det påbudt alle tjenende ånder (thyende) at have sådan en bog efter
endt skolegang og konfirmation. Den var beregnet til at føre
kontrol med, hvor man havde befundet sig tilbage i tiden. Endvidere kunne arbejdsgiveren før 1867 skrive et skudsmål om
ejerens person, det blev dog afskaffet i 1867. Derefter var det
pligtig for arbejdsgiveren, at skrive hvor længe vedkommende
havde tjent på stedet og ikke mere.
Det var faktisk et slags pas man skulle medbringe til et nyt sted
og i byerne skulle det forevises politiet og på landet den stedlige sognefoged eller sognepræst, som så påtegnede ankomsten
til sognet, og afgangen.
For år tilbage kom jeg i besiddelse af en skudsmålsbog som har tilhørt min hustrus Oldemor.
Christina Christensen af Lyngå sogn, Sabro Herred, Aarhus Amt, datter af gårdejer Christian Pedersen og hustru Stine
Marie Nielsdatter, alt er med. Forældrene ejede den gård der i dag hedder
Vivildgård i det vi kalder Store Vivild,
mellem Lyngå og Hadsten.
Faderen var en fremsynet mand der
var medstifter af Hadsten og Omegns
Landboforening i 1876 og blev den
første formand i foreningen, hvilket
han var i 4 år. Han var efter sin formandstid stadig aktiv i foreningen
bl.a. ved et delegeretmøde i København i

1887, hvor han gjorde sig stærkt gældende ved sin sikre og
rolige optræden.
Christina går ud af skolen i april måned 1879 og bliver konfirmeret den første søndag efter påske.
1 år efter, udfylder sognepræsten skudsmålsbogen med de rette oplysninger, og underskriver Lyngå den 16 april 1880-HV
Knudsen Sognepræst.
Allerede den 29. april samme år, melder Christine fra i Lyngå, denne gang hos sognefoged Niels Knudsen, for at rejse til
Århus.
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MINDER - FORTSAT
Her er Christina i huset hos en mand der hedder Baastrup,
som underskriver sig Oversergent. På nettet er der anført at
oversergenten har været deltager i krigen i 1848 og er udnævnt
til dannebrogsmand.
1 år senere kommer hun tilbage til Vivild, og ret hurtigt flytter
Christina til Sandby og bliver gift med Gdr. Hans Chr. Rasmussen Sandby. Hans Chr. var enkemand i gården, som i dag
hedder Lundballe gård.
Christina levede sine sidste år i Randers på den stiftelse der
hed Randers Hospital og er begravet i Randers.
Skudsmålsbøgerne blev afskaffet i 1921 og det var sikkert godt
nok. Nu om dage hedder det vist et CV.
Herluf Nydam Jensen

Udvidet kirkekaffe

Ofte når vi kun at hilse på hinanden i kirkedøren, men nu inviterer menighedsrådet til en bid
brød og en kop kaffe i konfirmandstuen umiddelbart efter søndagsgudstjenesten i Lyngå kirke

søndag d. 15. marts og søndag d. 12. april.
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NYT FRA KUNSTGRUPPEN V/LIESELOTTE SKOV-PETERSEN
De kommende to måneder vil vi opleve en fotokunstner. Vi er
glade for at det lykkes os at have fået tilsagn fra Peter Winding
fra Hadsten til at smykke konfirmandstuens vægge. Det bliver
spændende at se om han viser os fotos fra omegnen, ligesom
tidligere Tove Skipper gjorde, eller forkæler os med noget helt
tredje. I al fald er vi sikre på at det bliver en interessant udstilling som vi kan glæde os over helt til sommerferien.
Men inden da siger vi tak til Margit Larsen, som var så venlig at låne os hendes meget lyse og positive malerier. Det var
skønt at se den flid hun lagde i produktionen. Allerede i konfirmandstuens to entreer fik hendes iøjnefaldende værker megen opmærksomhed, ligeså det store gule og smukke maleri til
præstens kontor.
Efterfølgende præsenterer Peter Winding sig selv.
Lieselotte Skov-Petersen

Peter Winding
Fotografi
Jeg hedder Peter Winding og jeg er fotograf. Jeg har fotograferet siden jeg var 13 år gammel, og jeg ”stod i lære” hos min far.
I Lyngå er jeg nok mest kendt for Kunsten ud i Landsbyerne i
2009 og 2010.
Til daglig arbejder jeg på Expedit som grafisk designer og fotograf. Jeg bor i Hadsten med min familie.
Min hverdag består meget af billeder eller lidt bredere formuleret af visuel kommunikation. Når jeg holder fri fotograferer jeg
mange landskabsbilleder. At fotografere i naturen virker som
afslapning på mig. Når jeg går derude med kameraet, så glemmer jeg helt tiden. Specielt vinterlandskaberne virker dragende
på mig. Træerne er på en måde mere ’ærlige’, når de ikke har
pakket sig ind i blade.
Som noget nyt er jeg begyndt at arbejde med fotocollager. Fotocollagerne er mere billedkunst end egentlig fotografi, og det
er langt fra det naturlige eller reportageagtige, som jeg oftest
arbejder med.
Jeg blev rigtig glad, da Lieselotte spurgte, om jeg ville udstille i
konfirmandstuen, og jeg glæder mig til at vise jer mine billeder.

NYT FRA LERBJERG / SVEJSTRUP V/HELEN GULDBÆK
Siden sidst i kirken
Lucia, lysmesse og
fastelavn

Det var dejligt at se Luciaoptog med rigtig mange hvidklædte børn, der passede godt
på deres lys. Kirken var fuld,
og de allerfleste fulgte med op
i den gamle skole. Her var der
dans om juletræ og derefter
suppe, og for børnene var desserten godteposer.
Ved lysmessen nød vi Lyngåkorets sang og de mange levende lys i aftenmørket.
Fastelavnsgudstjenesten blev
igen i år efterfulgt af hyggeligt
samvær med tøndeslagning og boller i den gamle skole
– tak til Tina med flere for arrangementet.

Generalforsamlinger

Når dette blad udkommer, vil der være afholdt generalforsamling i borgerforeningen og i vandværket.
Nærmere følger.

Fællesspisning

Sidst i januar var der fællesspisning med lækre tortillas. Det
blev et tilløbsstykke, og børnehjørnet med mulighed for at se
Disney-sjov var populært både hos ungerne og deres forældre,
som fik ro til voksensnak. Næste fællesspisning bliver engang
i april. Her vil Kia og Søren, Marianne og Lars, Niels og Karen
sørge godt for os. Nærmere følger.

Veteranbil-løb

I juni bliver der traditionen tro afholdt løb for veteranbiler. I
år vil de flotte biler og deres chauffører komme til Lerbjerg om
eftermiddagen, hvor der serveres kaffe i forsamlingshuset. Pt.
ligger datoen ikke fast, men nærmere følger.

SALME-KLUMMEN

kommer igen i næste nummer af KIRKE OG SOGN
Stafetten er givet til
Karl Johan Larsen fra Lerbjerg.
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NYT FRA LYNGÅ V/TOVE SKIPPER
Indvielse af cykelstien

Færdiggørelsen af cykelstien op af Lyngå-bakken trækker ud
på grund af det fugtige vejr. Vi satser dog på, at den bliver færdig i løbet af marts måned, så vi kan indvi den i løbet af april.
Nærmere herom følger på Lyngås hjemmeside og i avisen, når
den nye tidsplan ligger fast.
Borgerforeningen

Fra Frysehus til Fælleshus

Dette er overskriften på vores bestræbelser for at få det tidligere frysehus totalrenoveret.
Første step for at få dette realiseret var Borgerforeningens overtagelse af huset, som gik let og smertefrit, idet vi har fået det
overdraget kvit og frit på et betinget skøde – betinget af, at vi i
løbet af indeværende år kan rejse de omkring kr. 300.000, der
skal til.
Vi har ansøgt både Elro Fonden og Realdania om støtte til
projektet, og har netop fået afslag fra førstnævnte. Der gives af
princip ikke begrundelse for afslag fra Elro Fondens side.
Ansøgningsfristen om støtte fra Realdania udløb 31. januar, og
vi har i sagens natur ikke hørt derfra endnu. Men vi kom flot i
mål med langt over 200 ”likes”, som er en betingelse for overhovedet at komme i betragtning. Lad os krydse fingre.

Efter overtagelsen af huset, kom kommunen til os med ønsket
om at få placeret den nye supercykelstis rasteplads på bygningens udenomsareal. Det indebærer, at kommunen så afholder
alle udgifter til etablering af vand, afløb og el på ejendommen,
hvilket så vil muliggøre en billig tilslutning af disse installationer inde i huset.
Endvidere vil kommunen afholde udgifter til udendørs belægning samt borde og bænke.
Byforskønnelsesudvalget, Eigil Jacobsen

Petanque

Kig forbi legepladsen.
Der spilles petanque hver fredag kl. 19.00 – opstart 8. maj.
Husk Borgerforeningen giver øl og vand den første spilleaften.
Kontakt evt. Ninna Andersen, Lyngåvej 59, tlf. 8698 1285

NYT FRA LYNGÅ
- FORTSAT

Indkaldelse generalforsamling i Lyngå Vandværk
Torsdag 26. marts 2015 kl. 18.00

i Bjørn Anthonsens Hønsehus, Rækkevej 2, Lyngå.
Vandværket inviterer på spisning inden generalforsamlingen.
Tilmelding til spisning er påkrævet senest d. 22.3.15 til Jan
Nielsen på tlf: 2048 0599.
Dagsorden iflg. Vedtægterne. Bestyrelsen fremsætter igen forslag om ændring af vedtægternes prg. 8, således generalforsamling fremover ikke skal annonceres i lokal avis, men alene i
et lokalt medie (kirkeblad, hjemmeside eller lignende).
Forslag til beslutning skal være formanden i hænde senest d.
19.3.2015.
Bestyrelsen Lyngå Vandværk

Fællesspisning søndag 29. marts kl. 18.00

Foråret er på vej og Webergrillene fyldes med spændende mad.
Mød op i konfirmandstuen til hyggesnak og grillmad.
Pris kr. 50,- for voksne og kr. 25,- for børn.
Børn på 7 år og derunder spiser med gratis.
Tilmelding til Bjørn på tlf. 2089 0739 senest 24.3.2015.
Menighedsråd/Borgerforeningen

Affaldsdag søndag 19. 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

Sct. Hansfest tirsdag 23. juni 2015

Traditionen tro inviterer Lyngå Borgerforeningen til Sct. Hansfest - nærmere følger på www.lyngaaby.dk samt på infotavler.

Generalforsamling Lyngå Borgerforening
søndag 7. juni 2015

Generalforsamlingen afholdes i konfirmandstuen med dagsorden ifølge vedtægterne. Se mere på www.lyngaaby.dk når tiden
nærmer sig.
Borgerforeningen

NYT FRA SKJØD
V/ HENNY JOSEFSEN

Generalforsamlingernes tid

Det tidlige forår er generalforsamlingernes tid. Jagtforeningen har afholdt årets generalforsamling. Den 9. marts afholder
Skjød Forsamlingshus deres generalforsamling. Det er vist ikke
for meget sagt, at der søges nye medlemmer til bestyrelsen. Et
generationsskifte er i gang og der er brug for ildsjæle, der vil
gøre et stykke arbejde for det hus, der er så vigtig i vores lille
samfund.
I 14 år var jeg selv formand for Skjød Forsamlingshus. En årrække, hvor jeg selv synes vi fik udrettet rigtig meget. Et af de
første år jeg var med, fik huset nyt tag med hjælp fra frivillige
og i 2010 var det den store ombygning, hvor rigtig mange frivillige gav en hånd med. I alle årene har det givet anledning til
et fantastisk sammenhold, socialt samvær og succes med arrangementer, og det har båret drivkraften i bestyrelsen. Det er
mit håb, at der efter næste generalforsamling sammensættes en
bestyrelse, der vil føre huset videre.
Skjød Borger- og Idrætsforening afholder deres generalforsamling den 23. april.
Indkaldelse til generalforsamlingerne offentliggøres i Skjød Tidende.

Fællesspisning
27. marts kl. 18.00

Et nyt koncept for fællesspisning skal afprøves den 27. marts
med en buffet fra kl. 18.00. Det er Skjød Borger- og Idrætsforening, der står bag arrangementet. Se nærmere i Skjød Tidende
og på www.skjoedby.dk På hjemmesiden finder du også Skjød
Tidende.
Sommerfesten planlægges til at blive gennemført den 15.
august. Program for dagen er endnu ikke fastlagt.
Henny Josefsen

SANKT HANS
Traditionen tro er er der Sankt Hans i Skjød
d. 23. juni 2015, kl. 19.00
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GUDSTJENESTER MARTS - JUNI 2015
Marts

Lyngå

1/3

2.s. i Fasten

8/3

3.s. i Fasten

11/3

Onsdag

15/3

Midfaste søndag

22/3

Mariæ Bebudelse

25/3

Påske for unge

29/3

Palmesøndag

Skjød

Lerbjerg

9.30 BNJ
11.00 Sct. Pauls kirke – sogneindsamling MD/BNJ/PU
19.30 Aarhus Pigekor, Lyngå kirke
11.00 MD – udv. kirkekaffe
9.30 MK
19.00 Sct. Pauls kirke
9.30

April
2/4

Skærtorsdag

3/4

Langfredag

5/4

Påskedag

6/4

2. Påskedag

8/4

Onsdag

12/4

1.s.e. Påske

19/4

2.s.e. Påske

26/4

3.s.e. Påske

29/4

Onsdag

17.30 Påskemåltid - 19.30 Musikgudstjeneste fælles for hele pastoratet BNJ
21.00 MD
11.00 MD

9.30 MD

11.00 Sct. Pauls kirke MD
17.30 Kirke i Børnehøjde – Børnepåske, Sct. Pauls kirke MD
11.00 MD – udv. kirkekaffe
11.00 MD
11.00 Konfirmation MD
17.00 Gud og Gryderet MD

Maj
1/5

Bededag

3/5

4.s.e. Påske

10/5

5.s.e. Påske

12/5

Tirsdag

17/5

6.s.e. Påske

24/5

Pinsedag

25/5

2. Pinsedag

31/5

Trinitatis søndag

11.00 Konfirmation MD
11.00 Konfirmation MD
9.30 AB
19.00 Forårskoncert, Lyngå kirke *
11.00
11.00 MD
11.00 Fælles gudstjeneste, Engen i Hadsten – Anne Mette Fruelund *
9.30 MD

Juni
7/6

1.s.e. Trinitatis

14/6

2.s.e. Trinitatis

21/6

3.s.e. Trinitatis

28/6

4.s.e. Trinitatis

MD
MK

Majbrit Daugaard
Mette Krabbe

11.00 MD
9.30 MD
11.00 MD
9.30 MK
BNJ
AB

Birgit Nørlund Jensen
Anders Bonde

*

Kor medvirker

