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Farvel til anders v/menighedsrådene
Kære Anders

Det var i 1995, at du og din familie indtog vores smukke præstegård. Meget er sket siden da, og menighedsrådene i Lyngå,
Skjød og Lerbjerg vil med denne lille hilsen sige dig rigtig mange gange tak for alt, hvad dit virke i sognene har givet os. Med
nye initiativer og et gåpåmod uden lige fik vi nogle aktive sogne
for både børn og voksne. Det
bliver svært at nævne alt det, Med initiativer og
du har været foregangsmand
gåpåmod uden lige
for, men vi vil nævne nogle af
de aktiviteter, der har skabt
liv i både kirker, konfirmandstue, Skjød Forsamlingshus og
Lerbjerg Gl. Skole. Du fik højskoletimerne til at blive et tilløbsstykke i en årrække og da tilslutningen blev faldende, fandt du
på noget nyt. Nu skulle der være Suppedage og det må siges at
have været populært. Det var også dig, der fik hold af minikonfirmander til Lyngå. Minikonfirmander, der blev så stolte
af de flotte kirkemodeller af egen kirke, de fik bygget af små
træklodser. Kristendommen blev fortalt i små bidder, og minikonfirmanderne opførte krybbespil i kirken. Højdepunktet var
nok de overlevelsesture med overnatning, du bød de små på i
en af dine boliger på Djursland. En tur hjemme fra mor og far,

Minikonfirmanderne bygger
deres kirke

hvor kun du havde lov til at have mor (din frue) med.
De store konfirmander fik også mange oplevelser i forbindelse
med konfirmandundervisningen. Det var nærmest som en
dannelsesrejse at modtage undervisning af dig. Konfirmanderne fik besøgt Kirkens Korshær i Århus og Flyvestation Karup, hvor din gode ven, Christian Jensen, var Flyverpræst. Der
var også turen til København, hvor
der blev set på både kirker og teater.
Vi tror ikke, der har været et eneste
hold konfirmander, der ikke har
været på McDonald’s med dig, for
som du selv siger, så VIL bilen altså
trække mod McDonald’s. I Skjød
har du i flere år holdt julegudstjeneste for dagpleje- og børnehavebørn,
hvor der blev opført krybbespil. Det
er også blevet til korte gudstjenester
for de allermindste børn. Her fortalte du et lille stykke bibelhistorie,
ledsaget af Svends flotte tegninger, der blev vist på overhead.
Efter gudstjenesten blev der serveret gryderet og vi er ikke i
tvivl om, at mad på bordet gør dig godt tilpas. Du har altid
været fuld af ideer og vi kan tilføje, at du arrangerede Middelaldergudstjeneste i Lerbjergs gamle og smukke kirke og påskegudstjeneste lørdag aften, hvor Lyngå Folkekor medvirkede. Til
Høstgudstjenesterne i Lerbjerg fik du spillemændene ”Rundt
på gulvet” til at spille i kirken og til den efterfølgende sammenkomst i Lerbjerg gl. skole. Maguerit-koncerter i Lerbjerg med
efterfølgende medbragt kaffe i haven på Lerbjerggård er også et
arrangement, der er værd at nævne.
Om vi kom i kirken i glæde eller i sorg, så var du der for os. Du
har til enhver tid formidlet budskabet, så vi alle kunne forstå
og være med. Du bragte små hverdagsbegivenheder ind i din
prædiken, og vi kunne identificere os med dagens tekst. Ikke
sjældent, har vi fået smilet frem, ja endda til tider latteren frem,
når du udleverede dig selv, din familie eller venner, for at trække en rød tråd i dine prædikener. Ikke, at I var til grin, men en
fortælling, du altid kunne vende på hovedet, så det gav mening.
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Farvel til anders - fortsat
Grundlovsdag i præstegårdshaven var i flere år dit helt store
projekt. Et arrangement, der virkelig kunne trække folk til. Du
sørgede for, at Lyngå fik en flagallé og grundlovsdag startede
et optog med Hinnerup Garden fra Legepladsen langs flagalléen og om til Præstegården. Du skaffede kendte grundlovstalere. Blandt andre har der været besøg af Nasar Khader, Villy
Søvndal, Kristian Mejdahl, Marianne Jelved og mange flere. Du
er ikke bare Bonde, men også bonde og du giver gerne dine
dyrebørn navne. Vi husker, da et føl kom til verden, da Villy
Søvndal var på besøg og så kom føllet naturligvis til at hedde
Villy Søvndal. Lige som da du købte en tyrekalv, der kom til
at hedde Marianne Jelved. Frilandsgrisene i præstegårdens baghave kaldte du for Lis og Karen, dog uden sammenligning med
naboerne til begge sider.

Provsten i arbejdstøjet da kunstværket blev flyttet

med menighedsrådet brugt tid og kræfter på at få fjernet, så kirken i dag ligger i for øjet et roligt område.
At Lyngå fik sit helt eget kunstværk var i sig selv en præstation,
det var bare ikke let at finde den rette placering for værket! Men
da kirken er rummelig for alle, fik du det ordnet sådan, at kunstværket i dag er til skue ved kirken.
I en årrække var du fængselspræst ved Randers Arrest. Et arbejde, der optog dig meget. Især de indsattes børn lå dig meget
på sinde og du søgte orlov nogle måneder for at fordybe dig i
emnet. Det var også i arresten, du afholdt gudstjenester for de
indsatte og alle mødte op for at høre på dit budskab. Gudstjenesterne blev holdt i et værksted, hvor du havde fået sat et lille
alter op. Et skab, der forvandlede sig til et alter, når du åbnede
lågerne. Det var Christian D. Nielsen, der havde lavet skabet.
Radio- og TV-gudstjenester har også været en del af dit virke.
Han var dig en stor sparringspartner, også når det gjaldt miniEn spændende opgave, som vi deltog i med glæde. Det var her
konfirmandernes kirkemodeller.
Spirekoret, Kantoriet, X-faktoriet og Lyngå Folkekor fik lov at
Nu har du valgt at forlade Lyngå præstegård
folde sig ud. Kor, som du for år tilbage fik etableret i tæt samarog præstegerningen i vores tre sogne. Vi ved,
bejde med organisten. Vi ved, at du altid har været stolt af ko- En ny tid
rene og når tiden tillod det, sang du selv med i Lyngå Folkekor. begynder at du som provst vil stå os bi i den strukturændring med storpastorat og ny præst, som
Du har altid villet det bedste for vores tre sogne, både for mevi står over for. En ny tid skal begynde for dig
nigheden og for medarbejderne. Alt materiel skulle være i orden
og
din
familie.
Vi
kan ikke takke dig nok for alle de gode stunog et nyt orgel i Lyngå, har også været et af dine store projekter.
der,
vi
har
haft
i
dit
selskab, men vi ønsker dig og din familie alt
Til gavn for Lyngå kirke og for Lyngå by, var du foregangsmand
mulig
held
og
lykke
i fremtiden.
for opkøb og nedrivning af brandtomten, hvor der i dag er graDe bedste hilsner fra
verfaciliteter og parkeringsplads ved kirken. Også købet af det
Lyngå,
Skjød
og
Lerbjerg
menighedsråd
faldefærdige hus, som Erik efterlod ved sin død, har du sammen
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sommer-arrangementer
Skt. Hans gudstjeneste

Sportspladsen Skjød,
Søndag den 23. juni kl. 18.30.
Narvik børne- og ungdomskor medvirker.

FARVEL TIL ANDERS
Grundlovsdag 5. juni, kl. 17.00
Ved Lyngå Præstegård

Vi får i dagene 21. til 24. juni besøg af en norsk børne- og ungdomskor fra Narvik i Nord-Norge. Det er et genvisit, idet de
var på besøg for en fire år siden, hvor de blandt andet optrådte
ved Skt. Hans festen på Nøragergård. Koret på 20 medlemmer,
der er under ledelse af organisten ved Narvik, Ingjerd Grøm,
er denne gang indlogeret hos Marianne og Anders Bonde på
”Nøddelund” i Hevring.

Vi mødes ved præstegården til en fælles dag for alle tre sogne,
hvor vi begynder med fællesspisning.
Der er ikke tilmelding.
Der er musikalske indslag undervejs og der vil være lejlighed
til at få sagt ordentligt farvel til Anders Bonde.
Vi slutter af med afskedsgudstjeneste i Lyngå Kirke, hvor Anders Bonde prædiker.
Vi håber at rigtig mange vil komme og gøre det til en hyggelig
og ganske særlig dag for Anders og Marianne.
Lyngå, Skjød og Lerbjerg menighedsråd

De medvirker ved arrangementer i kirker på egnen og Skt.
Hans aften kan vi således glæde os til at opleve dem ved gudstjenesten på sportspladsen i Skjød med et festligt kirkemusikalsk program med islæt af den norske folketone.
Anders Bonde prædiker.
Alle er hjerteligt velkomne.
Anders prøver af, om der er plads til grisen.

Skjød menighedsråd
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kan du huske da ...

Kan du huske
o	da Anders kom drønende til barnedåb i sidste øjeblik med firhjulstrækkeren med diverse landbrugsredskaber på ladet, vist
nok fordi hans ko skulle kælve.
o	at Anders kunne være lidt distræt. Engang hvor han skulle holde foredrag, blev bilen parkeret lidt hurtigt, måske fordi han
var lidt sent på den. Da han skulle hjem, kunne han ikke få nøglen til at virke. Til sidst måtte Falck rekvireres, men inden
de nåede frem, var de andre gæster kørt – og Anders’ bil stod et helt andet sted!
o	da Anders blev standset for at køre for hurtigt og fik talt sig ud af det, fordi han var forsinket på vej til gudstjeneste i Lerbjerg.
o	at Anders engang kom gående op til alteret med messehaglen på den meget brede bøjle og sagde ”Ja, det er nogle meget
bredskuldrede præster, vi har her i sognene”.
o	at Anders gjorde høstgudstjenesterne ekstra festlige ved at sørge for spillemænd til at spille ”Marken er mejet” som postludium?
o	at nogle børn kun ville med i kirke, hvis Anders sang for til den sang, hvor alle på omkvædet skulle klappe og trampe?
o	at Anders var fantastisk til at formidle sit budskab, så både små og store kunne forstå det. Et eksempel er en gudstjeneste,
hvor Anders var inde på det at være mørkeræd. Om aftenen sagde Nils så til sine forældre, da de skulle putte ham, at han
havde det ligesom Anders, han ville også gerne have, at døren stod på klem, så han kunne se lyset i sprækken.
o	at Anders var så overbevisende, at nogle forældre, der ikke var medlemmer af folkekirken, var betænkelige ved at lade deres
børn gå til præst hos ham, for så var det jo nærmest sikkert, at de ville lade sig konfirmere.

Kan du huske dengang Anders kom til Lyngå?
Køretøjet var dengang en blå IZUZU Pick Up.
Det var ikke nyeste model og rustpletter havde ramt
karosseriet. Flere kommenterede bilen som:
”RUSTVOGNEN”
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kan du huske da ...

Du bragte musikken til
Lyngå, Skjød og Lerbjerg
Jeg mødte Anders ved kirkelågen 2 minutter i kirketid.
Anders stod og strittede med en diskette.
Anders: ”Skynd dig hjem og print min prædiken ud, min printer virker ikke. Du skal
være tilbage efter første salme!”
Jeg ilede hjem, printede ud, listede op i koret og lagde prædiken på en stol. Et andet
menighedsrådsmedlem, der også var i kirke den dag tænkte, at det var da mærkeligt, at
det ikke kunne vente til efter gudstjenesten. Hun anede jo ikke, at det var prædiken jeg
kom med.
Efterfølgende kunne jeg berette, at jeg skrev dagens prædiken.

Henny Josefsen
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kan du huske da ...

Vore kirker på;
•
Danmarkskortet
•
i det lokale
•
og det nære

”Skal vi køre i bus?”. ”Hvad er en kirke, og krybbespil?” Spørgsmål var der mange af. Og forventningerne og nysgerrigheden er stor blandt Børnehaven Skovvangs børn efter invitationen fra Skjød Kirke og præst Anders Bonde er
blevet læst op. Glade og forventningsfulde møder de op til en fint udsmykket kirke med nogle fantastiske flotte og
humoristiske billeder, og dagplejere med fint udklædte små benovede ”skuespillere”. Rammerne er sat til nogle dejlige
timer med fortællingen om Jesus fødsel fortolket i børnehøjde. 60 børn, pædagoger, enkelte bedsteforældre og forældre har nydt disse stunder med en præst der glad og entusiastisk fortæller historien om Jesus fødsel.
Andre gode timer er der gået i konfirmandstuen og Lyngå Kirke med bibelhistorie og andre historier og kirkebyggeri
til minikonfirmandundervisningen. Nye venskaber er knyttet gennem disse timer og udflugter.
Konfirmationen er jo et stort øjeblik for mange børn, som står der på tærsklen til ungdoms-/voksenlivet. Mange ting
som man skal til, at forholde sig til. Der har været mange gode samtaler både i konfirmandstuen, og ved sammenkomster med Hvorslev konfirmanderne, samt hos Kirkens Korshær i Århus, hvor de har mødt en anden side af tilværelsen
for både børn og voksne. Men ikke mindst har du, Anders også oplevet mange fornøjelige stunder med vore børn. Jeg
er ret sikker på, at du aldrig glemmer at det ikke hedder ”negerboller”, men ”flødeboller med anden etnisk baggrund
end dansk” når du medbringer flødeboller til generalprøven få dage før selve konfirmationen. Og overnatningen på
Sømandshjemmet i København huskes også af flere drenge. Nok mest for den voldsomme kriblende aktivitet i soveposerne. Håber de har fået bekæmpet myrerne på Sømandshjemmet.
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kan du huske da ...

Gode kollegaer får et godt grin

En festlig dåbs-gudstjeneste i Lyngå Kirke
Kan du huske den gang
Anders solgte en ko – sort.
Det er da at snyde i skat!
Nej, det var koen,
der var sort.

Den stolte bedstefar

En helt almindelig dag på kontoret - det er ikke kedeligt at arbejde sammen med Anders
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at få ting gjort v/nis boesdal
Efter mange års virke i Danmarks Radios afdeling i Århus besluttede lederen pludselig at sige sin stilling op. Hun har været
meget afholdt, og det kom bag på de fleste, at hun ikke ville
længere. Det blev offentliggjort på et morgenmøde, og senere
samme formiddag overhørte jeg en snak ved kaffemaskinen
mellem to kolleger. Samtalen startede med, at den ene uden
videre sagde: ”Jeg forstår det ikke. Jeg troede slet ikke, at en
mor kunne sige op!”
Indtil videre har det været årets sætning for mig. Kan en mor
sige op? Kan en far?
Jeg føler virkelig, jeg er på gyngende grund. Jeg har - i en alder
af 64 - mistet både mor og far indenfor små tre uger. Mor i DR
og far i Lyngå.
I slutningen af 1990’erne brugte jeg mange timer på at sludre
med de pensionerede chauffører fra Frode Laursen i Vitten (jeg
skulle lave en bog i forb.m. virksomhedens 50 års jubilæum).
En af de ældste chauffører fortalte, at han engang var kommet
hjem fra en tur med kreaturer, hvorefter Frode Laursen havde
givet ham en ny opgave: ”Hent tyren på Mors, kør til Hobro,
læs den af, træk tre kvier ind, kør til Randers med dem og vær
tilbage inden kl. otte i aften!” Chaufføren svarede, at det kunne
ikke lade sig gøre, det var helt umuligt.
”Jamen, hvis det er umuligt, så gør jeg det selv!” sagde Frode og
snuppede bilnøglerne.
I dag står den sætning på en sten ved indkørslen til virksomheden i Vitten. Men for den sags skyld kunne stenen godt flyttes
til præstegården i Lyngå. Måske med den tilføjelse: ”Hvis det er
helt umuligt, så får jeg bare nogen andre overtalt til det!”
Anders Bonde har været enestående til at få ting gjort - selv
- og ofte med hjælp fra andre. Så skulle konfirmanderne på
Sømandshjem i Nyhavn, så skulle den nye kirkeminister tilbringe Grundlovsdag i Lyngå, så skulle byen lige have en flagallé, så skulle både kor og kirke i fjernsynet, så skulle fruens
favoritpolitiker til grisefest (Villy Søvndal - altså politikeren,
ikke grisen), så skulle kirken have nyt orgel, så skulle der holdes høstgudstjeneste på Nøragergaard, så skulle præsten bespises, fordi fruen var på sygehuset (hvor mange gange kan man

bruge McDonalds drive-in med solbriller på uden at blive genkendt?), så skulle koret fra Rusland på landet i Jylland, så skulle
landbruget have nogle timer, så skulle der synges, begraves,
prædikes og tales med dem, det hele handler om: Folk i Lyngå,
Skjød og Lerbjerg.
Vi kan hver især fortsætte opremsningen i det uendelige.
Tak er kun et fattigt ord, men sådan må det være, når der ikke
er mere plads i kirkebladet. Personligt (og måske på vegne af
mange i de tre byer) vil jeg gerne takke for din enestående evne
til at se det store i det små. Tak først og fremmest for ordene.
Tak for alle de gravide katte, ammende køer, halte heste, bortrejste børn og ”almindelige” mennesker, du har trukket med
op på prædikestolen - så de kunne gå hånd i hånd med Helligånden, dagens tekster og meningen med det gode liv her på
jorden. Erhard Jacobsen sagde engang, at ”mands minde, det
er cirka fjorten dage” - vi forsikrer dig om, at det gælder ikke
dine ord i Lyngå.
Jeg spurgte Inge, hvad jeg skulle slutte med, når jeg skrev den
her hilsen til dig - og hun svarede uden betænkningstid overhovedet: John Lennons ”Imagine”. Så Anders, Marianne og jeres dejlige børn: Tak for sangen!
Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people sharing all the world
You may say
I´m a dreamer
but I’m not the only one
I hope some day you’ll join us
and the world will live as one.
Nis Boesdal
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konfirmander 2013
Konfirmanderne i Skjød kirke
Amalie Gry Bentsen, Karina Libach Bentzen, Line Pugholm
Busborg, Johannes Willumsen, Lea Guldberg Falkenberg, Randi
Høver Laursen, Rasmus Rosenkvist Thomsen, og Mikkel Møller
Fjeldsted.

Konfirmanden i Lerbjerg kirke
Pernille Torndahl Madsen

Konfirmanderne i Lyngå kirke
Maiken From Andersen, Kristina Jakobsen,
Betina Busk, Amalie Boeriis Goulding,
Morten Rostgaard Berg, og Marie-Louise Skjødt Jensen
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Nyt fra
menighedsrådene

siden sidst

Præstevalg

Marts-april-maj 2013

I skrivende stund er valget af en ny præst til Lyngå, Skjød og
Lerbjerg ved at nærme sig slutrunden. Ved ansøgningsfristens
udløb var der indkommet 24 ansøgere. Menighedsrådene har
valgt et antal ud til prøveprædiken og mandag den 27. maj er
der afholdt indstillingsmøde. Og nu er det så op til kirkeministeren formelt at godkende indstillingen, så en ny præst for
vore menigheder kan udnævnes. Det er menighedsrådenes
håb, at den nye præst kan være på plads i præstegården snarest
muligt.
Embedet passes indtil da af Anders Bonde med hjælp fra prædikanter udefra. Prædikantlisten offentliggøres løbende i de
lokale blade.
Bjørn R. Anthonsen, fællesrådsformand

Kirkebog

Lyngå kirke

Døbte/ Fremstillede:
Øivind Jans, København N
Eva Honnens de Lichtenberg Broge, København N
Anders Berninger, Højbjerg
Olivia Berninger, Volstrupvej 10, Volstrup
Vielser/Velsignelser:
Ingen
Bisættelser / begravelser:
Dorte Østergaard Pedersen, Lyngå
Henning Ricard Pedersen, Lyngå

Fremover foregår al kirkebogsføring fra Kirkekontoret i Hadsten,
ved kordegn Kirsten Kjærgaard.

Skjød kirke

Henvendelser vedr. navneændring, dåb, dødsfald mv. kan ske til
Kirkekontoret på
tlf. 8698 0425 eller
pr. mail til:
kirkekontoret@hadstensogne.dk

Vielser / velsignelser:
Ingen

Barselsorlov

Som man måske har bemærket er det tid til, at organist Kristine Lund-Olsen går på barsel.
Kristines barselsorlov begynder til Skt.Hans og menighedsrådene arbejder netop nu på at ansætte en barselsvikar for perioden.

Døbte / fremstillede:
Ingen

Bisættelser / begravelser:
Bjarne Skov Jensen, Hammel
Ejvind Timmermann, Hammel
Jens Sigfred Sørensen, Hammel

Lerbjerg kirke

Døbte/ Fremstillede:
Ingen
Vielser/Velsignelser:
Ingen
Bisættelser/Begravelser:
Inge Marie Frederiksen, Hadsten
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salmeklummen v/mette bai andersen, skjød

Dejlig er
jorden har altid haft en
særlig plads i min familie. Det har altid
været den sidste sang, vi synger, når vi går rundt
om træet juleaften.
Vi skiftes til at vælge en sang, og min morfar valgte altid den. Jeg har
altid synes, at det var en smuk tekst og en dejlig salme at synge. Og når vi
var 3 generationer, der sang den, synes jeg som barn at linjen ”slægt skal følge
slægters gang”, var lidt sjov, når vi gik der med hinanden i hånden. Med tiden
blev det til 4 generationer og teksten jo ikke mindre relevant.
Jeg har altid kendt teksten, men har måske aldrig rigtig tænkt så meget over, hvor
smuk ordlyden i salmen egentlig er, før min morfar ikke var blandt os mere. Den fik
pludselig en anden betydning.
Selvom min morfar nu er væk, så hører det sig til at synge salmen som den sidste til
jul, men nu kan det være svært at synge den uden at stemmen knækker og en tåre
trænger sig på.

Dejlig er jorden
Tekst: B. S. Ingemann, 1850
Melodi: Schlesisk, 18. årh.
Dejlig er jorden,
prægtig er Guds himmel,
skøn er sjælenes pilgrimsgang!
Gennem de fagre
riger på jorden
gå vi til paradis med sang!
Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slægt skal følge slægters gang.
Aldrig forstummer
tonen fra himlen
i sjælens glade pilgrimssang.
Englene sang den
først for markens hyrder,
skønt fra sjæl til sjæl det lød:
Fred over jorden!
Menneske, fryd dig,
os er en evig frelser fød!

Min morfar var en meget livsglad mand, og syntes, at det var fantastisk at
leve. Og den holdning til livet har jeg arvet. Vi skal huske at værdsætte,
at vi er sat her på jorden sammen og leve i fred og fordragelighed,
og så kan vi jo håbe på at salmen har ret i, at vi efterfølgende mødes et smukkere sted.
Mette Bai Andersen

Stafetten er givet videre til: Laila Kildehøj, Landsbækvej 8, Skjød
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livet på kirkegården v/brian sørensen
Handlingsplan for
Lyngå, Skjød og Lerbjerg kirkegårde
Foråret 2012 havde vi besøg af kirkegårdskonsulent Anne-Marie Møller med hensyn til kirkegårdenes fremtidige udvikling.
Handlingsplanen for kirkegårdene går ud på at man laver en
gennemgang af kirkegårdene i samråd mellem menighedsrådet og graveren. På vores kirkegårde er der i forbindelse med
besøget af kirkegårdskonsulenten lavet en langsigtet og kortsigtet handlingsplan.
Kortesigtet plan
At man løbende nedlægger tomme og sløjfede gravsteder, og
er der flere sammenhængende gravsteder er der mulighed for
at så græs i arealet. Kirkegården vil dermed blive nemmere at
passe arbejdsmæssigt. Det kunne også være på nordsiden af
kirken eller i yderområderne af kirkegården, hvor folk ikke er
så glade for at blive begravet.
Langsigtet plan
At tomme og sløjfede gravsteder
løbende nedlægges. På udvalgte
gravsteder beplantes med bunddækkende planter eller stauder og
kun en farve på hvert gravsted i
passende farvevalg.
På Lyngå kirkegård bibeholder
man forhækken i Thuja.
De eksisterende kirkegårdskort er
gamle og det er vanskeligt at danne
sig et overblik. Det kan være oplagt
at foretage flere justeringer i retning af at tilpasse antallet af gravsteder til nuværende, og fremtidige
behov.
Derfor har vi besluttet at få lavet
nye digitale kirkegårdskort for alle
3 kirkegårde.

Der er på provstiplan oprettet en arbejdsgruppe, som jeg er
med i. Vi har til opgave at indhente tilbud på de digitale kirkegårdskort, så vi kan få dem så billigt som mulig.
I Favrskov provsti der en del kirkegårde, der ligger inde med
gamle kirkegårdskort og med de mange reguleringer på vores
kirkegårde fremover, er det oplagt at man har et kirkegårdskort der passer til virkeligheden og som gør det nemt fremover
at få kirkegårdskortet ajourført.
Tak
Anders tak for 18 gode år. Du har været en rigtig god kollega og sognepræst. Man skal stå tidligt op, hvis man skal følge
med dig; du er en igangsætter og hele tiden har du haft gode
projekter i gang.
Vi har altid fået stor opbakning fra dig her på kirkegården,
uanset hvad det måtte være, det skal du have tak for. Jeg vil
ønske dig held og lykke som provst i Favrskov Provsti, du er
også den rette til jobbet.
Brian Sørensen

præstegårdsudvalget v/henny mikkelsen
Præstegårdstoften

Anders Bonde, som har fungeret både som
sognepræst og præstegårdsforpagter gennem
18 år, har opsagt kontrakten, så menighedsrådene er blevet tvunget til at tænke i andre baner.
Opmærksomme Lyngå-borgere har måske observeret, at der foregår forskellige aktiviteter
omkring kirken og præstegården.
”Persillegrunden” er blevet ryddet og der er
påfyldt ekstra jord, så det er i niveau. Graverne
har en plan for det videre forløb. Vi glæder os!

Præstegården
Præstegårdstoften

Sti

Som en fortsættelse af kirkegårdsstien er der
en vej under anlæggelse om til vores nye tiltag;
”Præstegårdstoften”, bag præstegården.
Menighedsrådene har solgt ca. halvdelen af præstegårdsmarken, 2 ha., til nabo Henrik Rasmussen, og derved frigjort
midler til anlæggelse af et friluftsområde, som kan benyttes
til forskellige formål, såsom friluftsgudstjeneste, Skt. Hans bål,
aktiviteter med minikonfirmander og konfirmander.
Stykket er blevet tilsået med græs og der plantes et 6-rækket
læhegn omkring.
Der vil yderligere blive plantet en lille lund af frugttræer samt
2 linde-lysthuse, som kan bruges til læ for shelters og bålplads.
Der bliver også plads til en lille egeskov.
Langs den nyanlagte vej ind mod familien Ditlev vil der blive
plantet et hegn af vild syren.
Stien vil blive videreført gennem området og langs skel til skoven, så der er mulighed for en fin spadseretur.
Vores ønske er, at det om 2-3 år vil være en dejlig plet, som
mange vil bruge og sætte pris på.
Der er også sket nyt indendørs i konfirmandstuen.
De gamle borde og stole er efter lang og tro tjeneste blevet udskiftet. KOM OG PRØV DE NYE!
Henny Mikkelsen
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bag om præstegården

minder
Dengang der var industri i Lyngå

Bag om præstegårdshaven i Lyngå.

I det tidlige forår, hvor træerne står nøgne, ser man dem på en
anderledes måde. Ingen træer gror lige ind i himlen – heller
ikke i Lyngå Præstegårdshave.
Disse seks gamle træer dannede Provst Jensen’s lysthus. Her
sad provst Jensen omkring år 1900 og spillede skak med kapellanen (hjælpepræst) hele sommeren.
Træerne er fra længe før år 1900, nok snarere fra omkring år
1800 – altså 200 år gamle. Det kunne være interessant, hvis de
gamle stammer kunne fortælle deres egen knudrede historie
med de ridser og ar, som det nu giver at være en træstamme i
Lyngå Præstegårdshave gennem et par hundrede år.
Provst Jensen var også ham, der etablerede hundebegravelsespladsen, som ses på forsiden. Stenen er rejst over en kær og
elsket hund i præstegården. 
Tove Skipper

Lyngå var jo i mange år, som andre landsbyer med håndværkere og handlende, der dækkede behovet for nybyggeri, reparationer og indkøb af næsten alle mulige slags varer. Kunderne
var gårdmænd med folkehold af piger og karle.
Sidst i 1800 tallet avlede man for lidt på markerne og man vidste egentlig godt hvad der var galt; jorden manglede simpelthen kalk og det kunne man kun tilføre ved at grave ler med
kalkindhold op (mergel) og sprede det på marken. Og når
man tænker på hvor klistret ler er, kan jeg godt forstå at mange
vægrede sig ved det hårde arbejde, det var. Men naboeffekten
gjorde sig gældende, når man kunne kigge over skellet og se
hvor stor effekt det havde ”at mergle”, som det kaldtes.
Merglen kom fra steder hvor man kunne se, at der var godt
med ler. Det kunne være midt på marken, og det betød ikke så
meget med et hul, man skulle køre udenom.
Mange steder ligger hullerne der stadigvæk og er fyldt med
vand til stor glæde for dyrelivet og en del steder er der fisk i
vandhullerne.
Bakkely, vest for Lyngå, var et af de steder, der var en fin kvalitet
af mergel med et stort indhold af kalk. I starten er der sikkert
gravet med håndkraft, læsset på hestevogne og kørt ud på marken. I min familie er der en anekdote om min tipoldefar (sikkert rygende på sin halvlange pibe), der stod omme på markvejen til Godthåb, hvor en mand kom forbi og spurgte, om de
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minder v/herluf nydam

måtte køre mergel forbi gården. Svaret var; ja, I må køre hvor
I vil, bare I ikke kører over mig! Det kunne godt være en af de
tre gange, man mener at mergellejet i Bakkely blev udnyttet.
Næste var i 1920-erne, hvor der blev gravet med maskiner og
meget af mergelen blev læsset på tipvogne. Der var lagt midlertidige spor til Lopdrup-Skjød-Brundt og videre igennem
Frisenborgskoven til Tinning, hvor et lille damplokomotiv trak
vognene ud til markerne. Hvor mange folk, der var beskæftiget
ved jeg ikke, men der har været adskillige, bl. andet til at påse,
at vognene blev ordentlig fyldte og holde regnskab med hvor
mange læs hver landmand fik, samt maskinførere. På billedet
ovenfor er der 16 personer. Til at styre det hele var der oprettet
et andelsselskab bestående af en kreds af landmænd, som er
afbilledet nedenfor.

Som jeg husker det, kørte man mergelen ud på lastbiler i sidste
omgang, omkring 1950.
Der blev gravet nogle gevaldige huller med stejle skrænter til
stor fare for børn og andre. Da jeg var dreng blev der også gravet på Bakkely (omkring 1950) og man havde en stor pumpe,
der holdt vandet nede. Man prøvede at pumpe den store sø
tom, men det lykkedes ikke. Der var dog en sidegevinst; de huller der var tilbage med vand i vrimlede med fisk og det var
meget spændende at sidde med en hyldekæp med snor og krog
med orm, og der var bid hele tiden. Jeg tror, vi prøvede at fragte
fiskene hjem til dammen på Godthåb, men det lykkedes ikke
særlig godt.
Det var selvfølgelig strengt forbudt overhovedet at nærme sig
mergelgraven og der vankede, hvis det blev opdaget.

Den sidst opgravede mergelgrav på Bakkely blev brugt
til losseplads og fyldt op med
skrald. Ovenpå blev der af Jutta
og Peter Ottosen anlagt en fantastisk flot besøgshave med rislende vandløb og utallige flotte
træer og blomster. Den blev besøgt af tusinder af haveinteresserede fra hele Danmark, indtil kræfterne slap op. Fru Jutta
Ottosen lever stadig og bor på
plejehjemmet Møllegården i
Hadsten.
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kirke og sogns udsendte v/helen guldbæk
Guld og grønne skove

Det lyder jo forjættende - guld og grønne skove - som noget
man efter mange prøvelser opnår i et eventyr.
Hvor finder man så det? Det gør man såmænd i Lerbjerg, hvor
Tina Juhl-Olesen har etableret sig med sit lille enkeltmandsfirma. Tina er blomsterdekoratør og har altså taget den fireårig
faguddannelse, og hun leverer blomsterarrangementer til både
slotte og mere ydmyge steder. Romantisk er det under alle omstændigheder, så derfor skulle firmaet selvfølgelig også have et
navn, der formidler det eventyrlige.
Tina bor med sin mand, Jens, og deres to børn, Kasper og
Isabella, i huset, der tilhørte Hans og Grethe i sin tid - altså
ikke eventyrets Hans og Grethe, men Hans, der i mange år var
landpost. Nu bor den lille, travle familie der. Jens er guldsmed
og har altså også et kreativt arbejde. Faktisk rummer navnet
Guld og Grønne Skove også en drøm om, at de to ægtefolk
ad åre kan kombinere Jens’ guldsmedearbejde og Tinas blomsterkunst i en fælles virksomhed. Udover Kasper, der skal til at
gå i 3. klasse, og Isabella, der lige er begyndt i skovbørnehave,
bebos huset også af katten Emil og hunden Mille.

Jeg fanger den travle Tina efter flere forgæves forsøg en
søndag aften, hvor hun netop
er vendt hjem fra en messe
– Forår på Løndal Gods ved
Brædstrup. Her har hun udstillet sammen med andre
kreative mennesker inden for
brugskunst og livsstil. Ved
denne lejlighed har Tinas
tema været kinesisk/fransk
teselskab, og små fine tekopper fundet på loppemarkeder
har været brugt både til blomsterdekorationer og til at servere smagsprøver af te.
Tina fortæller, at hun er vokset op i Sønderjylland, langt ude
på landet på Rævgravhede ved Tinglev. Hendes forældre bor
stadig på gården, og selv om der er langt dertil fra Lerbjerg, har
hele familien stor glæde af, at bedstemor og bedstefar jævnligt
har børnene på ferie eller weekend, når der er travlhed i firmaet eller med renovering af huset.
Jens er vokset op i Odder, og de to mødtes i Hasselager, hvor
Jens var i lære som guldsmed, og hvor Tina var flyttet hen, da
hun efter at være udlært fik arbejde i Hørning.
Jeg spørger, hvorfor de fandt på at flytte til Lerbjerg. Tina fortæller, at de i flere omgange havde kig på huset, der stod til salg.
Det ligger centralt i forhold til at skulle søge arbejde, og der er
tæt kontakt til naturen med frit udsyn ud over Lillleådalen. En
dag mødte de naboen Arne, som straks opfordrede dem til at
købe, og i øvrigt havde en kattekilling, de kunne få.
Nu har de boet her i ti år og er meget glade for det. De startede
med at fejre rund fødselsdag for Jens med mange overnattende
gæster, der skulle sove i telte på græsplænen. I løbet af natten blev det et forrygende regnvejr, og arbejdet med at grave
grøfter, så telte og bagage ikke flød væk, blev en oplevelse, der
virkelig rystede folk sammen.

kirke og sogns udsendte - fortsat
det at lave kistepynt. Her skal blomsterne være på deres højeste, ofte fuldt udsprungne, og hun kan lide at gøre det så fint
og i overensstemmelse med, hvad de pårørende ønsker, så de
bagefter vil være glade for blomsternes særlige bidrag til at gøre
ceremonien smuk.
Det sidste, jeg spørger til, er den meget markante og meget lyserøde campingvogn af ældre dato, der netop er blevet købt
hjem. Tanken er, at den – måske – kan
blive en rullende blomsterbutik, og
– måske – skal den blive guldfarvet,
som det passer sig for firmanavnet
og for den kreative, superromantiske
pige. Der kan ingen tvivl være om, at
der nok skal blive lagt mærke til både
den og blomsterpigen.
NYT FRA KUNSTGRUPPEN
I marts, april og maj har vi kunnet glæde
os over Pia Asfrid Knudsens malerier, og
Keld Petersens skulpturer i konfirmandstuen. Det var nyt og spændende at have
en udstilling af skulpturer som supplement til malerierne.

Tina er som sagt et travlt menneske. Udover at drive sit firma,
arbejder hun også deltids som konsulent i Blomstergården ved
Gerd Malmkjær. Hun læser rigtig meget, og gerne historiske
romaner og faglitteratur, som hun bruger til inspiration. Da
Folkeuniversitetet arrangerede deres århundredsfestival om
1700-tallet, blev Tina bedt om at kreere en blomsterkjole. Den
udførte hun i roser, efeu og eucalyptus. Folkeuniversitetets næste århundredsfestival kommer til at handle om 1800-tallet, og
måske bliver det nu en blomsterudgave af grevinde Danners
kjole, Tina vil lave.
Da jeg spørger Tina om, hvad hun holder mest af ved sit arbejde som blomsterdekoratør, fremhæver hun, at hun er glad
for de mange forskellige opgaver, men at en særlig plads har

Det var en rejse i blå bjerge at iagttage Pias malerier. Interessant og lærerigt at studere hendes arbejde med den blå
farve. Den lidt dystre stemning, der kan være ved bjerge,
havde hun fint fået frem, men humor var også til stede.
Mange tak til Pia for en fin udstilling.
Keld Petersens skulpturer var spændende både hvad angår former og strukturer. Det var interessant at se, hvordan der arbejdes med modsætningerne i materialet, det
grove mod det glatte og polerede og mere bearbejdede.
Det er imponerende, at et kursus kan føre til så professionelt udførte værker.
En stor tak til Keld for en flot udstilling.
Den næste udstilling i konfirmandstuen bliver i august
og september.
Conny Hansen
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SKJØD

nyt fra skjød v/henny josefsen
Nyt fra Skjød

Skjød Menighedsråd har indhentet tilbud på et gelænder til
tappen mod vest. Det forventes, at det bliver sat op i løbet af
sommeren. Soklen ved kirkelågen på Skræddergyden vil også
blive renoveret.

VIL DU HAVE ET GODT GRIN?

Sommerfesten i Skjød afholdes i år den 22. juni. Masser af
aktiviteter vil løbe af stablen hen over dagen, som starter med
en kort morgenandagt, hvor Skjød menighedsråd er vært ved
morgenkaffen. Præsten Peter Ulvsgaard kommer og giver os et
par ord med på vejen inden vi sætter tænderne i rundstykkerne. Dagen slutter med fællesspisning, hvor tilmelding er nødvendig. Orienter dig i Skjød Tidende eller på www.skjoedby.dk
Henny Josefsen

SÅ RESERVER FREDAG
DEN 20. SEPTEMBER I
SKJØD FORSAMLINGSHUS KL. 18.00
Denne aften får vi til vores fællesspisning besøg af HUGO
MORTENSEN, som, efter fællesspisningen, på sin egen humoristiske facon fortæller om sit liv.
Hans oplæg er dette:
HVORDAN JEG HAR KLARET MIG GENNEM LIVET MED
EN USPORTSLIG KROP, MANGLENDE KVINDETÆKKE
OG STÆRKT BEGRÆNSEDE INTELLEKTUELLE RESSOURCER
Jeg har oplevet ham på Nørgårds Højskole med dette foredrag
og står inde for 1 times underholdning, så tårerne triller.
Prisen er kr. 150 for både fællesspisning og foredrag, 75 kr. for
børn under konfirmationsalderen, MEN HANS HUMOR ER
FOR VOKSNE.

Vidste du, at du nu kan købe kort og telegrammer med
motiver fra og af Skjød kirke.
Kort og telegrammer kan købes ved menighedsrådsformand
Anny Hansen, Skolebakken 14, Skjød
eller ved henvendelse til graveren når hun er på kirkegården

På vegne af Skjød Borger-og Idrætsforening
Allan Kristensen, formand, tlf. 8698 2736 eller
mail: bkak@post10.tele.dk,
Skolebakken 4, Skjød, 8450 Hammel

nyt fra lerbjerg/svejstrup V/helen guldbæk
Nyt fra Borgerforeningen
og Vandværket
Der har været afholdt generalforsamling i borgerforeningen og
i vandværket.
I Borgerforeningens bestyrelse blev de, der var på valg, genvalgt. Bestyrelsen består derfor fortsat af Margit Johansen,
formand, Kristian Pedersen og Mitte Bendstrup, der er henholdsvis kasserer og sekretær, samt Ulla Madsen og Karl Johan
Larsen.
Vandværkets bestyrelse består nu af Svend Høg, Hans Schulten
og Niels Vestergaard. Sidstnævnte er nyvalgt i denne omgang,
men har tidligere siddet i bestyrelsen i en lang periode.
Arbejdslørdag
Lørdag d. 13. april var der fælles arbejdsdag i forsamlingshuset.
Vi var ca. 20, og energi og humør var i top, så det blev en både
meget effektiv og meget hyggelig dag. Efter fælles morgenmad
blev der luget, revet, beskåret, fuget, pudset vinduer ud- og
indvendig, skrubbet toiletter, rengjort køkken og renset stole.
Og det pyntede, så det er en sand fornøjelse.
NB. Udlejning af forsamlingshuset sker ved Margit Johansen,
som kan træffes på 6143 5145

Fællesspisning
I april var der rigtig stort fremmøde til en gang chili con carne
– og så en lidt mere afdæmpet gryderet til dem, der foretrak
det. En rigtig hyggelig aften, hvor det blev tydeligt, at der er
kommet mange unge familier til byen.
Næste fællesspisning bliver grill. Arrangørerne er Margit og
Bo, Rene og Mette, Svend og Charlotte. Nærmere følger.

Afløser for gymnastikken - Løb og gang
Nu er gymnastiksæsonen ovre for denne gang, og flokken af
aktive kvinder i alle aldre har takket Lise hjerteligst for at have
taget initiativet til gymnastikken og for at have drevet os rundt
på gulvet med stor energi og godt humør. Natasja tager nu over
i næste sæson og har allerede været i praktik hos Lise. Det lover
godt, så også en stor tak til Natasja, for at vi kan fortsætte, når
det bliver efterår.
Indtil da er der mulighed for i fællesskab med andre at holde
formen ved lige med løb eller gang. Man skal blot møde op
torsdag aften kl. 19 udfor Svejstrupvej nr. 2, så tilrettes ruten
efter de fremmødtes lyst og behov.
Veteranbiltræf
Som det er blevet tradition, er der igen veteranbiltræf ved forsamlingshuset. Denne gang kan de mange velholdte biler ses
søndag d. 9. juni, hvor træffet afsluttes med eftermiddagskaffe.
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nyt fra lyngå v/tove skipper
Petanque

Igen i år spilles der petanque på Legepladsen
hver fredag kl. 19.00 – KIG FORBI !
Frida Christensen, tlf. 8698 1639

Generalforsamling, og Skt.Hans fest

Fællesspisning

Rigtig hyggelig fællesspisning i april med god og farverig mad,
veltilberedt af weber-banden.
Menighedsråd/Borgerforeningen

Legepladsfest

Sæt X i kalenderen den 16. og 17. august

Affaldsdag

Lyngå blev befriet for 140 kg.
affald og 310 dåser og flasker.
STOR tak for indsatsen til hele
”holdet”. Glæder os til at se jer
igen til næste års affaldsdag
27.4.2014.
Byforskønnelsesudvalget

Legepladsens Venner

Traditionen tro inviterer Lyngå Borgerforening til ordinær generalforsamling og Skt. Hans fest søndag den 23. juni 2013.
Generalforsamlingen afholdes i Lyngå Konfirmandstue kl.
18.30 med dagsorden ifølge vedtægterne. Her vil der være
gratis kaffe/te og småkager. Til børnene vil der under generalforsamlingen være gratis snobrød og pølser ved snobrødsbålet
nede bag ved præstegården, hvor også det store bål vil være.
Efter generalforsamlingen går vi i samlet flok med fakler ned
til bålet, som vil blive tændt senest kl. 20.00. Medbring gerne
tæpper og klapstole. Ved bålet kan der købes pølser og brød,
kaffe og kage samt øl og vand til rimelige priser.
Vi håber på at se jer til en hyggelig aften og vil gerne opfordre
alle til også at deltage i generalforsamlingen inden Skt. Hans
festen.
De bedste sommerhilsner
Lyngå Borgerforening
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at miste v/ole brunsbjerg
”Det bedste, jeg kan lide ved min morfar, er, at
han er sig selv og ikke bare lader, som om han er
et eller andet normalt menneske”.
Det er godt at have et tre-årigt barnebarn, der
kan sige sådan i børnehaven, når man ikke længere har sin kone til at fortælle sig nogle sandheder. Det følgende har altså baggrund i et personligt tab. Derfor kan noget nærme sig det private.
Det håber jeg, du, som læser, vil tilgive mig.
For et års tid siden havde min kone, Grethe,
min ældste datter og jeg en lang samtale med en
overlæge på onkologisk afd. Samtalen sluttede med, at han fortalte os, at der ikke var flere behandlingsmuligheder for Grethes
kræftsygdom. Og hans sidste sætning lød: ”Held og lykke på den
næste rejse”. Hun var nu terminalpatient og døde to uger senere.
Det, som jeg siden har reflekteret meget over, er naturligvis udtrykket: ”Den næste rejse”. Hvorfor sagde han ikke: ”Den sidste
rejse”?. Jeg ved det ikke, men jeg tror, udtrykket var velovervejet.
Overlægen underviser andre læger i, hvordan man skal samtale
med uhelbredelige patienter, og dermed om hvordan man skal
sige til dem og deres pårørende, at der ikke længere er noget håb
om at blive helbredt, og at livet nærmer sig sin afslutning. Og ved
at bruge udtrykket ”den næste rejse” får patienten måske et lille
håb at leve på den sidste tid. Grethe sagde før sin død: ”Jeg har
min tro”, uden nærmere at forklare dens substans (hvad man jo
heller ikke kan). Vi havde i de 42 års ægteskab af og til drøftet begrebet ”det evige liv”. Vi nåede frem til enighed om, at det i hvert
fald måtte indeholde en tro og et håb på, at livet fortsatte for vore
børn og børnebørn, og at livet i det hele taget fortsatte på denne
jord efter vores død. Hvad ”den næste rejse” for vort eget vedkommende kunne indeholde, måtte vi overlade til troen – eller
tvivlen. Længere kom vi ikke før Grethes ”næste rejse” begyndte.
Forinden havde hun i sin sygeseng forfattet et digt til mig, som
hun med besvær læste for mig og 140 gæster til min 70-års fest
to uger før, hun døde. ”Livet er smukt, livet er hårdt, livet er ondt,
livet er stort, livet er kærlighed, men størst er alt er kærligheden”.
Disse ord var også velovervejede. En måneds tid før havde hun
nemlig fortalt mig, at hun var ved at forfatte et vers til mig. I
dag står verset på en sten i haven, og jeg har netop plantet nogle

stedmoderblomster foran den. Blomster, som
har en særlig betydning for Grethe og mig.
Det kan jeg fortælle om en anden gang. Nu
har jeg mistet hende. At miste: Der er så meget, man kan miste. Man kan miste sin tegnebog, sin hund, sin hukommelse… Engang
mistede Danmark Sønderjylland. Ordet miste
har mangfoldige betydninger. Det indeholder
altid et tab. Nogle tab kan erstattes, men ikke
døden. Den er definitiv, og derfor kan den
være svær eller umulig at overvinde og fatte.
For som fem-årige Jacob udbrød: ”Hvor er Mormor henne”…?,
da han kom ind i stuen et par dage efter bisættelsen. Han havde
ikke fattet det, selv om han havde set mormor, da hun lå i sengen
dagen efter, hun var død. De to var tæt forbundne. Og jeg forstår
ham så udmærket. Hvem kan fatte døden?
Det at miste kan medføre mange, nogle uforståelige, følelser:
Mindreværd, skyld, sårbarhed, dårlig samvittighed og naturligvis sorg og savn. Sorg og savn hører med til menneskelivet for
alle. Men heldigvis også taknemmelighed og kærlighed. Sorgen
kan udtrykkes som den kærlighed, man ikke kan give til nogen.
Kommer man igennem den kan sorgen føre frem til en ny lykke
over, at man har fået lov til at leve mange år sammen med hinanden. Familie og venner er nødvendige i denne proces for at
trøste. Netop trøsten kan man altid bruge. I en lang samtale med
Grethes - og nu også min - helt fantastiske læge, hvor jeg var
”faldet ned i et sort hul”, gav jeg udtryk for, at jeg jo ikke kunne
tillade mig at bruge hendes tid på min sorg. Hendes svar kan jeg
stadig høre: ”Ole, kender du det, som står skrevet over porten
til det gamle amtssygehus i Aarhus: ”Ind imellem helbrede, ofte
lindre, altid trøste”.
Man kan også finde trøst i Jens Rosendals sang (Kærlighedssang
ved et tab) i Højskolesangbogen:
”Det følgeskab blev lykke her – hver dag var livet livet værd – og
uden vej tilbage, - men prisen er så kæmpestor – for kærlighed
på denne jord – dog aldrig skal jeg klage”.
”Når gode dage er forbi – og døden lukker døren i – kan vi slet
intet gøre. – Og græder vi ved nat og dag – det ændrer intet ved
den sag – som ingen mand kan føre”.
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gudstjenester juni - juli - august 2013
Juni

Lyngå

2/6

1.s.e.trin

9/6

2.s.e.trin

16/6

3.s.e.trin.

23/6

4.s.e.trin.

30/6

5.s.e.trin.

Skjød

Lerbjerg

11.00 Karen Tikjøb
11.00 Terkel Tikjøb
9.30 Ditlev
18.30 Skt. Hans
Sportspladsen, Bonde
11.00, Terkel Tikjøb

Juli
7/7

6.s.e.trin.

11.00

14/7

7.s.e.trin.

Ingen

21/7

8.s.e.trin.

11.00

28/7

9.s.e.trin.

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

August
4/8

10.s.e.trin.

11/8

11.s.e.trin.

18/8

12.s.e.trin.

25/8

13.s.e.trin.

11.00
9.30
11.00
9.30

Der vil løbende blive annonceret i Favrskov Avisen med de aktuelle prædikanter

FARVEL TIL ANDERS – GRUNDLOVSDAG I PRÆSTEGÅRDSHAVEN

Onsdag d. 5. juni, kl. 17.00

Med efterfølgende gudstjeneste i Lyngå Kirke
Læs mere på side 5

