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SET FRA PRÆSTEGÅRDEN
JORDSKOKKER OG PARADIS
Vi er nogle heldige asner. Hver gang vi har
højskoletime i konfirmandstuen i Lyngå, laver Nis
Boesdal suppe til os. Duften sniger sig langsomt
ud under døren fra køkkenet og spreder sig lifligt i
konfirmandstuen, så maverne knurrer og tænderne
løber i vand, allerede inden dagens foredragsholder
er færdig med at tale.
Og så kan Nis fortælle historier. Jordskokker har
for eksempel en ganske særlig fortælling – den vender jeg tilbage til. Først skal I have den om, hvordan
Nis i sin tid mødte Troels Kløvedal – ikke så meget
på grund af selve mødet, men mest fordi, der knytter
sig nogle ganske bestemte ord til dette møde. Ord
der – synes jeg – sætter sig fast.
Det var i et kollektiv, de mødtes. Nis boede der,
og Troels kom af og til forbi, fordi han kendte en
af de andre i huset. En dag havde Troels skrevet
følgende på den fælles opslagstavle: ”Det er på
tide, vi kommer ned på jorden og opdager, vi er i
paradis...” Sådan stod der. Hele vejen rundt i kanten
af opslagstavlen. ”Det er på tide, vi kommer ned på
jorden og opdager, vi er i paradis...”
Det er selvfølgelig skrevet som en kommentar i
tiden. Det er skrevet ind i en ganske bestemt historisk kontekst som en øjenåbner, som en hyldest til
tilværelsen. Men vendingen er ikke desto mindre lidt
af en ørehænger. Den har i hvert fald rumsteret i mit
hoved siden jeg fik den fortalt, for vendingen er på
en gang opløftende og provokerende.
For hvor er det, det paradis?
Jeg indrømmer, at det til tider kan være svært
at se. For eksempel de dage, hvor solen slet ikke
synes at nå at skinne, fordi himlen er så grå, at intet
sollys kan trænge igennem. Eller måske er vejret det
allermindste, man har at slås med.
Om lidt er det påske, og nu tænker I måske: Det
kan godt ske, præsten synes, vi med den fortælling
så er nærmere paradis, men jordnær er påsken i
hvert fald ikke! Er den ikke? må jeg så spørge. Bliver
påsken netop ikke på jorden? Ifølge fortællingen
er der svigt, uretfærdighed, lidelse og død. Der er

ensomhed, sorg og fortvivlelse. Ja, Langfredag er det
så mørkt og påskelørdag så stille, at man med begge
ben på jorden måske snarere må spørge: Hvad blev
der af paradis?
Det er på tide, vi kommer ned på jorden og opdager, vi er i paradis.
For det er på jorden, kvinderne finder stenen
væltet bort fra graven. Det er på jorden, de møder
ham, de først tror er havemanden, men som er den
opstandne Kristus, der straks siger til dem: ”Skynd
jer tilbage til fællesskabet! I tror, det hele er ovre
nu – at alt er forbi – men gå ikke her og sørg alene.
Vend tilbage til de andre. Dér, i fællesskabet, skal I
se mig.”
Alt, hvad der var brudt ned, bryder altså frem
igen. Ikke i samme form, ikke i samme skikkelse,
men som nyt liv, nyt håb. Og det foregår lige for
snuden af os: Snart er det forår. Snart bliver alt grønt
igen, lyst og levende, og måske det så bliver nemmere at ane det paradis på jord, som Troels Kløvedal
skrev om.
Og nu må jeg vist hellere vende tilbage til den
der jordskokker: For meget apropos paradis fik vi til
højskoletimen i januar suppe lavet med jordskokker
fra Edens Have. For som Nis
sagde, var Gud egentlig godt
tilfreds, da han havde skabt
himlen og jorden og Adam
og Eva. Der manglede
bare lige et sidste pift
– og det blev jordskokker.
Måske vi skulle
sætte sådan nogle i
haven ved siden af
kartoflerne (og tidsler og brændenælder). Bare overvejelserne derom,
synes at varsle forår.
Det bliver så godt!
Vi er i bund og grund
nogle heldige asner.
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SOGNEINDSAMLING
Hjælp medmennesker i nød
Søndag den 11. marts 2018 deltager konfirmanderne
i Lyngå, Skjød og Lerbjerg, ja i hele storpastoratet i
Folkekirkens Nødhjælps årlige husstandsindsamling.
Vi håber at få så mange frivillige ud at banke på dørene, så alle sognets borgere får mulighed for at give
mennesker i nød en håndsrækning.
Det kan være svært at rumme, når verden koger over
af klimaforandringer, krig, uretfærdighed og katastrofer. Man får mest lyst til at lukke øjnene for grusomhederne. Men for mange er det heldigvis en umulighed
at vende ryggen til - for det handler jo om mennesker.
Og heldigvis kan vi mennesker stadig hjælpe hinanden
på tværs af grænser. Her i sognet bliver det fx muligt
at omsætte sin næstekærlighed til konkret hjælp ved
at gå en rute søndag den 11. marts, når Folkekirkens
Nødhjælp næste gang afholder husstandsindsamling.

KIRKE I
BØRNEHØJDE
DET´ FOR BØRN

Nye måder at yde hjælp til selvhjælp
Det er tit de fjerneste og allerfattigste samfund, det
går værst ud over, når kloden hærges af fx klimaforandringer. I kraft af et stort, lokalt, kirkeligt netværk
når Folkekirkens Nødhjælp helt derud og styrker de
svageste. Men der må tænkes i nye, innovative baner
for at vinde kapløbet med klima, flygtningestrømme
og befolkningstilvækst.
Folkekirkens Nødhjælp har netop sat et pilotprojekt i
gang, hvor udvalgte kvinder i flygtningelejren Kakuma i Kenya lærer at opdrætte fårekyllinger. Insekter er
ekstremt næringsrige, nemme at avle og langt mindre
ressourcekrævende end traditionelle former for kødproduktion. I første omgang skal fårekyllingerne avles
i større bokse og males til insektmel, som kan bruges
til blandt andet næringsrige kiks.

Et andet projekt i Kakumalejren lærer flygtninge at
dyrke køkkenhaver på højkant. Dyrkningsmetoden
kræver meget mindre vand end almindelige køkkenhaver, og samtidig kan man firedoble sin høst. Det giver nærende mad til både at spise og sælge af.
I alle Folkekirkens Nødhjælps projekter gælder princippet ’Hjælp til selvhjælp’. Modtagerne af hjælpen er
altid direkte involverede og lærer samtidig nye metoder, der gør dem mere robuste.
Sæt kryds ved 11. marts
Vi er med ved næste indsamling 11. marts 2018, og
vi håber I vil tage godt imod konfirmanderne, når de
ringer på døren.
Sådan melder du dig til
Meld dig som indsamler hos Kirkekontoret på
8698 0425 eller kirkekontoret@hadstensogne.dk allerede nu – det nytter! Ved sidste års Sogneindsamling nåede vi et indsamlingsresultat på over 40.000
kroner.
På landsplan blev der samlet 14 millioner kroner
ind til verdens mest udsatte. Det er fx nok til at give
80.000 ekstremt fattige familier en køkkenhave.
Eller tilmeld dig som indsamler på: blivindsamler.dk

Foråret byder på to børnegudstjenester – en i Lyngå
og en i Skjød. Til Kirke i Børnehøjde tæller vi bedeslag,
synger måske en salme med fagter til og så bliver
der fortalt en historie, mens børnene sidder på fortælletæpperne. Efter den lille gudstjeneste forvandles
tæpperne til skovturstæpper, for så er der pølsehorn,
pizzasnegle og grøntsager, så den værste sult er stillet inden sengetid.
Alle er velkomne, og maden er gratis. Er det 3 eller 5
år siden du blev døbt, modtager du sågar en særlig
invitation i din postkasse til Kirke i Børnehøjde, for vi
har en lille gave til dåbsjubilarerne.
Så sæt kryds:
Torsdag d. 15. marts kl. 17.00 i Lyngå Kirke
Torsdag d. 12. april kl. 17.00 i Skjød Kirke

Foto til venstre:
Køkkenhaver på højkant firedobler høsten
Manirakiza på 28 år har boet i Kakumalejren siden
flugten fra Burundi for seks år siden. ”Med haven kan
jeg give mine tre børn grøntsager, og jeg kan sælge af
dem og købe salt, sæbe, olie og løg.”
Fotograf: Mathilde Berg Utzon
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FESTLIGE

PÅSKENS ARRANGEMENTER

ORGANISTENS SIDE

Kristine Lund-Olsen
Organist

Friluftsgudstjeneste

2. pinsedag, 21. maj klokken 11.00
på Engen ved Lilleåen i Hadsten
Hadsten Storpastorats årlige fælles pinsegudstjeneste
i det fri foran det store rhododendronbed i Lilleåparken,
Hadsten. Ved gudstjenesten medvirker præsterne fra
alle storpastoratets sogne, KFUM-spejderne i Hadsten,
Lyngå Folkekor, med flere. I år prædiker Marie Hedegaard Thomsen. Efter gudstjenesten er der kaffe i det fri.
Medbring noget at sidde på. Information om parkering
og kort findes på storpastoratets hjemmeside
www.hadstensogne.dk
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Forårskoncert

Lyngå Folkekor
Lyngå Kirke, tirsdag d. 24.4.2018 kl. 19.30
Mildere luft, lysere dage, naturens opvågnen fra vinterens dvale: Vi glæder os over, at foråret er kommet og
Lyngå Folkekor synger det velkommen denne aprilaften ved den årligt tilbagevendende forårskoncert. Undervejs i koncerten er der fællessange, hvor publikum
får mulighed for også at lufte stemmerne.

Palmesøndag med kirkekaffe
Lerbjerg Kirke
Søndag d. 25. marts kl. 11.00
Vi indleder påsken med højmesse i Lerbjerg Kirke,
hvor der efterfølgende er stående taffel i våbenhuset
med kaffe og lidt godt dertil.

Stemningsfuld musikgudstjeneste
Langfredag i Skjød Kirke
Fredag d. 30. marts kl. 19.00
Langfredag aften er der liturgisk gudstjeneste i Skjød
Kirke, hvor organist Kristine Lund-Olsen og kirkesanger Cecilie Marie Høyer leverer stemningsfuld musik.
Gudstjenesten bliver således en vekslen mellem musik og læsninger med lidelseshistorien som grundtema.

Skærtorsdag med fællesspisning
Hadsten Sognegård
Torsdag d. 29. marts kl. 17.30
Traditionen tro er der fællesspisning for hele Hadsten
Storpastorat Skærtorsdag aften. Vi spiser sammen i
sognegården kl. 17.30 og runder så aftenen af med
en musikgudstjeneste i Sct. Pauls Kirke kl. 19.30. Tilmelding til Hadsten Kirkekontor 86980425 efter først
til mølle princippet.
Pris 50 kr. for voksne og 25 kr. for børn.

Påskedag med påskeliljer
Søndag d. 1. april
kl. 9.30 i Skjød Kirke og
kl. 11.00 i Lyngå Kirke
Kirkens største festdag fejres med gudstjenester i
Skjød og Lyngå kirker, hvor der vil være musikalske
indslag af festlig karakter ved kirkesanger Cecilie Marie Høyer og organist Kristine Lund-Olsen.
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KONFIRMANDERNE
Efter byvandringen var det godt at komme ind i Vor
Frue Kirke og få varmen. Fra fortællinger om en i
den grad udsat tilværelse trådte vi nu pludselig ind
i et rum, der har bestået i næsten 1000 år, nemlig
Kryptkirken under koret i Vor Frue Kirke. Her blev vi
hurtigt draget af det store gyldne kors for enden af
den dunkle krypt og så, hvordan Jesus hænger der
på korset som en triumferende viking med lange
fletninger og sejrskrone på. Man spejler sig jo i sin
tro. Dengang som nu.
Det blev en god dag i Århus, og når vi lige om lidt
mødes igen til den almindelige konfirmandundervisning, så skal konfirmanderne til at vælge det ord,
der læses højt, når de ved selve konfirmationen
knæler ned og modtager velsignelsen. De skal vælge
konfirmandord: Et vers eller to fra biblen eller en
særlig salme. Og pudsigt nok - og heldigvis – vælger
konfirmanderne som regel en sætning, de kan spejle
sig i. Om det bliver et sejrrigt ord, et råb om hjælp,
en leveregel eller ord om trøst og kærlighed, det må
vise sig.

KONFIRMATIONSDATOER:

Foran Hus Forbi Værestedet ses fra venstre: Anne Sofie, Maja, Silje, Tea, Lea, Anna, Jakob W., Bertram, Michael

Konfirmanderne på tur
Det var en barsk virkelighed, der mødte konfirmanderne, da vi en lørdag i januar var på tur i Århus. Det
var tåget og vandkoldt, og første punkt på programmet var ”Poverty Walk” – en to timers lang gåtur
rundt i Århus midtby, den del af midtbyen de færreste
kender (eller vil kendes ved). Konceptet er nemlig
det, at en hjemløs eller tidligere hjemløs og/eller en
tidligere misbruger viser rundt og giver sin personlige fortælling om livet på gaden.
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Vi blev mødt af George. Som 12-årig prøvede han at
ryge hash for første gang, og inden han var blevet
20, sad han med en sprøjte i armen. I dag er han 63
og har et flexjob, men det er ikke småting han har
været vidne til undervejs. Mildt sagt! Meget mildt
sagt.

På billedet ses konfirmanderne og Henny Mikkelsen
fra Lyngå, som også var med på tur.

LERBJERG KIRKE
Bededag 27. april kl. 12.30
Kasper Juhl Olesen
SKJØD KIRKE
Søndag d. 29. april kl. 10.00
Magnus Pugholm Busborg
Jakob Møller Hansen
Bertram Lund Hoffmann
Lea Hvidtfeldt Jørgensen
Tea Gredenman Kiil
Michael Berggreen Nielsen
Anna Egelund Olsen
Silje Omann Pedersen
Mille Marie Rosenkvist Thomsen
Jakob Willumsen

LYNGÅ KIRKE
Søndag d. 6. maj kl. 10.00
Rasmus Hermann Bostrup
Anne Sofie Hansen
Maja Nørgaard Knudsen
Julie Ørum Pedersen
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MENIGHEDSMØDE
Bjørn Anthonsen
Formand

HØJSKOLE TIMER

I LYNGÅ PRÆSTEGÅRD

Velkommen til vore højskoletimer i
Konfirmandstuen ved Lyngå Præstegård
torsdage kl. 11.00-13.00
En times foredrag/underholdning hvorefter vi spiser
sammen. Nis og Inge laver deres berømte suppe og
kræser for os.

Lyngå, Skjød og Lerbjerg
Menighedsråd afholder
offentligt menighedsmøde
onsdag d. 25. arpril kl. 20.00
i konfirmandstuen
Der vil på mødet være mulighed for at høre lidt om
de idéer og tanker rådet har omkring vore kirker og
kirkeliv. Mød op og lad os høre hvad du tænker om
kirken; om der er noget du synes vi skal prioritere
anderledes indenfor de rammer vi nu engang har. På
mødet vil der også være mulighed for at spørge ind
til regnskab og budget.
Det er derfor vigtigt du møder op og giver din mening
til kende - det er jo din kirke det drejer sig om. Du
kommer måske med inspiration, der kan være til stor
gavn for kirkelivet i vore sogne.
Der serveres kaffe og kage.
Vi ser frem til et godt og konstruktivt møde.
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FRA POLIOPATIENT TIL
PROFESSIONEL MUSIKER
Carl Erik Lundgaard
Torsdag d. 1. marts kl. 11.00
På trods af en lam højrearm og –skulder blev jeg
professionel harmonikaspiller, lektor på Det fynske
Musikkonservatorium og turnerede den halve verden rundt med mine små træ harmonikaer. Undervejs
mødte jeg en perlerække af gamle spillemænd og originaler. Med det positive livssyn og den vilde lyst som
partnere er alt muligt.
Historiefortælling med musik og sang, humor og stærke følelser.
Carl Erik Lundgaard, f. 1947, historiefortæller, musiker, komponist og tidl. lektor på Det fynske Musikkonservatorium. Siden 1970 optaget af dansk folkemusik. Har udgivet 10 CD’er og LP’er både solo og med
forskellige grupper. Har modtaget 2 Danish Music
Awards, og Fyns Amts Musikpris.

SOGNEUDFLUGT
Torsdag d. 19. april kl. 9.15
Udover historie som valfartskirke dannede Gl. Rye Kirke også rammen om valget af Christian III til dansk
konge 4. juli 1534. Det valg markerede begyndelsen
til enden på den katolske kristendom i Danmark, så
det er altså noget af en historie, vi skal indvies i på
årets sogneudflugt. Sognepræst ved Gl. Rye Kirke Iben
Johanne Thomsen er vores guide.
Efter frokost på en af de dejlige spisesteder ved Silkeborgsøerne skal vi ombord på det gode skib Rylen og
nyde den skønne natur ved Silkeborg og Himmelbjerget fra sø-siden. Kaptajnen fortæller lidt undervejs,
mens vi drikker kaffe.
Der er afgang fra Lyngå Kirke kl. 9.15, og vi er hjemme igen ca. kl. 16.15. Pris for hele turen: 150 kr.
Tilmelding efter først-til-mølle-princippet til Kisser
Andersen tlf. 6127 4207 SENEST torsdag d. 5. april.

Tilmelding til højskoletimen
fredagen før af hensyn til
maden. Pris kr. 50,Kisser Andersen,
tlf. 6127 4207.
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GRUNDLOVSDAG

KUNST I KONFIRMANDSTUEN
GRUNDLOVSDAG

i præstegårdshaven
Tirsdag d. 5. juni kl. 13.00
Traditionen tro fejrer vi Grundlovsdag
i præstegårdshaven med fællessang,
grundlovstale og helstegt pattegris.
Ole Juul, tidligere sognepræst i
Ødum-Hadbjerg, leverer grundlovstalen,
og igen i år stiller Hinnerup Garden an
på terrassen, så kaffen kan nydes til
musik.
I godt selskab med Lyngå Folkekor runder vi dagen af med en kort gudstjeneste i Lyngå Kirke ca. kl. 16.00.
Pris: 50 kr. for voksne, 25 kr. for børn og dem under 7 år spiser gratis. Der er
ingen tilmelding – alle er velkomne!

Marie Friis Aggerholm, malerier
Marie er uden tvivl en af Lieselotte Skov-Petersens
mest internationale elever, som nu er ”vendt hjem” for
at udstille i Konfirmandstuen alle årets forårsmåneder.
Hun går fortsat på AOF´s maleskole, som er flyttet fra
Lieselottes hjem til Østervangskolen i Hadsten.

NOSTALGI I KONFIRMANDSTUEN

Her er hvad hun fortæller om sig selv:

Vinteren over har der været nostalgi i konfirmandstuen.
Gamle billeder fra både Lyngå, Skjød og Lerbjerg har
hængt til udstilling og blev suppleret af endnu flere billeder og ord, da Jenny Lyngaa til højskoletimen i januar
fortalte om ”Mit liv med Skjød og Lyngå”. Og konklusionen efter denne formiddag må være: Man siger, at alle
veje fører til Rom, men i virkeligheden fører de til Lyngå,
Skjød og Lerbjerg!

Jeg har boet i Hadbjerg siden 1966. Er uddannet dekoratør og pædagog og har indimellem arbejdet 13 år
i receptionen hos danselærer Brøgger i Århus. Så mit
arbejdsliv har været med fest og farver og aktive børn.
På hjemmefronten blev det til 3 børn og stor have.
Jeg har deltaget i kurser i tegning, akvarel, tekstilmaling på Århus Kunstakademi, kursus hos AOF og
FOF og Gudum Højskole. Da jeg i 2008 gik på efterløn, begyndte jeg at male med akryl hos Lieselotte
Skov-Petersen i Lyngå. Der (AOF) har jeg malet siden,
kun afbrudt af ophold i Sydafrika, hvor jeg har malet
på et lille studio i Johannesburg.
Gennem min mands arbejde har jeg boet i forskellige
lande, Frankrig, Schweiz, New Mexico og Sydafrika.
Så ofte dukker natur, huse og dyr op fra disse steder.
Ferierejser i udlandet, blandt andet til Grønland, har
også været meget inspirerende.

På billedet ses Lerbjerggård, og to af deltagerne til højskoletimen kom bagefter hen til mig og sagde, at den gård jo i tidernes morgen var i deres slægt. Og før gården
brændte var der endog en bjælke, der vidnede om fint kongeligt besøg. Hvor de dog gemmer på mange fortællinger de billeder!
Der skal også lyde en stor tak til Kirsten Elgaard for udlån af billeder af Skjød kirke og gadekær samt fra hendes
barndomshjem ”Mariehøj”, hvor hun boede fra 1947-1952. (Læs mere herom i årbogen ”Østjysk Hjemstavn”
82. årgang.)
Anne Martiny Kaas-Hansen
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Jeppe
Skov-Petersen

Sommerens udstilling i Konfirmandstuen er endnu
under forberedelse. Den vil blive omtalt i næste nummer ligesom efterårets udstilling. Konfirmandstuen
er jo udstillingsvindue for gerne lokale kunstnere og
kunsthåndværkere som har noget de vil vise for stedets mange brugere ved kirkehandlinger, foredrag,
møder m.m. Hvis du er sådan en eller kender en, er
du velkommen til at henvende dig til redaktionen.
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KIRKEHØJSKOLE

NYT FRA SKJØD

500 ÅR MED LUTHER
I 2017 blev Reformationsjubilæet fejret over hele verden. Det var 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 ud
over Tysklands grænser og langt op i vor tid.
I kirkehøjskolen runder vi nu jubilæet af med nedenstående foredrag.
Kirkehøjskolen er for alle.
Kirkehøjskolen er et samarbejde mellem Ødum, Hadbjerg, Lyngå, Lerbjerg, Skjød,
Voldum, Rud, Hadsten, Vissing og Nr. Galten Sogne.

”Smag på reformationen”
v. Ida Gravgaard
Lørdag d. 3. marts kl. 10.00
Hadsten Højskole
I sit foredrag vil Ida Gravgaard fortælle, hvordan
Luther har brugt måltidet, madens associationer og
praksis til at sprede sit budskab. Luther havde stor
kærlighed til maden, øllet og måltidet. Det at spise,
blev et værktøj som skabte rammerne for de kendte
bordtaler, der fandt sted i hans bolig, det tidligere
Augustinerkloster. Martin Luthers hustru Katharina
Von Bora, førte husholdning med egen køkkenhave
og bryggede eget øl. Middagene i hjemmet fik stor
symbolværdi for den nye måde at forstå kristendommen. Med sin teologi og verdensanskuelse satte han
sit aftryk på madkulturen og det at fortære mad i
Luthers to regimenter, den åndelige og den verdslige.
I dag bliver den protestantiske madfilosofi skildret i
kogekunsten og madpolitik i Danmark - hvor næsten
alt er tilladt, til forskel fra andre store religioner.
Ida Gravgaard er madhistoriker og kogekone, hun
har en universitetsbaggrund i historie og religionsvidenskab og arbejder i dag som kok og formidler af
madhistorie.
Efter foredraget går vi i spisesalen til brunch og
debat.
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Henny Josefsen

Første søndag i advent kunne Anny Hansen fejre 40
års jubilæum som menighedsrådsmedlem. I størstedelen af de 40 år var Anny formand for Skjød menighedsråd, men da Lyngå, Skjød og Lerbjerg blev forenet i et råd, fik hun posten som næstformand. I alle
årene har hun været særdeles aktiv og været en flittig
kirkegænger. Anny er ikke bange for at sige sin mening og det kan nogle gange være i skarpe vendinger.
Dagen blev fejret første søndag i advent i Skjød forsamlingshus. Her var der traditionen tro fællesspisning efter adventssangen i kirken. Tre præster og menighedsrådsmedlemmer fra Skjød, Lyngå og Lerbjerg
deltog i festlighederne, ligesom der også var repræsentanter fra Hadsten menighedsråd.
Først holdt vores nuværende præst Anne Martiny
Kaas-Hansen en fin tale, dernæst holdt provsten Anders Bonde sin muntre tale og sidst men ikke mindst
var der ord fra pastor emeritus Johannes Stubberup.
Dagens jubilar modtog velfortjent både gave og blomster.
Hjertelig tillykke!

Pinsedag
Pinsedag den 20. maj er alle interesserede velkommen til at drikke medbragt morgen/formiddagskaffe
ved gadekæret. Det er rigtig hyggeligt og er vejret
godt, ja så ved ingen, hvad det ender ud i. Vi mødes
kl. 10

Pinseløb
Hammel Cykle Klub afvikler deres Pinseløb 2018 med
rute gennem Skjød mandag den 21. maj fra kl.8-16.
Det forventes, at mellem 700 og 900 deltagere skal
igennem ruten flere gange. I den anledning vil Skjød
Borger- og Idrætsforening inviterer til en festlig dag
ved gadekæret i Skjød. SBIF vil være til stede ved gadekæret med grill og fadølsanker.
Sankthans aften i Skjød
Lørdag d. 23. juni, nærmere følger i Skjød Tidende.
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NYT FRA SKJØD

NYT FRA LYNGÅ

FÆLLESKALENDER 2018 LYNGÅ
Marts:

Lørdag d. 10.: ”Kun for Kvinder”

April:

Søndag d. 8.: ”Weber Banden”
Torsdag d. 19.: Sogneudflugt
Søndag d. 22.: Affaldsindsamling
Tirsdag d. 24.: Forårskoncert

Hanne W. Larsen

REJSEN TIL VERDENS ENDE
Mandag d. 19/3 kl. 19.30
Skjød Forsamlingshus

Rejsen til Verdens Ende – 10.000 km sejltur blandt
pingviner, albatrosser, havfugle, hvaler og sæler fra
New Zealand over Sydhavet og Ross-havet til Antarktis.
Biolog Hans-Erik Jensen viser billeder og fortæller historier fra 5 ugers skibs-ekspedition i foråret
2017, over nogle af verdens barskeste farvande fra
New Zealand til Ross-havet i Antarktis og retur, med
stop på de subantarktiske øer The Snares, Auckland
Island, Macquarie Island, Balleny Islands og Campbell
Island. Se smukke billeder af områdets fugle, hvaler
og sæler og naturligvis de fantastiske landskaber og
is-formationer i verdens sydligste egne, krydret med
historier fra livet på et skib i det ekstreme polarklima,
områdets historiske opdagelse og udnyttelse, samt
de fremtidige perspektiver med klimaændringer mm.
Entre kr. 50 inkl. kaffe og kage.

Tove Skipper

Lyngå Vandværk
Hadsten Vandværk og Lyngå Vandværk er sammenlagt pr. 1.1.2018, med Hadsten Vandværk som det
fortsættende vandværk, medens Lyngå Vandværk
nedlægges. Ved sammenlægningen er Lyngå Vandværks medlemmer indtrådt som fuldgyldige medlemmer i Hadsten Vandværk.
Du kan læse referatet af 2. ekstraordinære generalforsamling på www.lyngaaby.dk under fanen forsyning/
vandværk. Her vil du også kunne finde bilaget ”Hvad
koster det?”
I februar 2018 har du modtaget slutopgørelse jvf. måleraflæsning fra Lyngå Vandværk og i foråret modtager du a conto opkrævning fra Hadsten Vandværk.
Bestyrelsen for Lyngå Vandværk
Fællesspisning i anledning af sommertid
Søndag 8. april kl. 18.00
Foråret er over os og weberbanden er på spil igen.
Mød op i konfirmandstuen til hyggesnak og grillmad.
Pris kr. 75,- for voksne og kr. 40,- for børn. Børn på 7
år og derunder spiser med gratis. Tilmelding til Bjørn
på tlf. 20890739 senest onsdag 4. april.
Menighedsråd/Borgerforeningen

Maj:

Søndag d. 6.: Konfirmation

Juni:

Tirsdag d. 5.: Grundlovsdagsarrangement
Tirsdag d. 12.: Fællesmøde + generalforsamling
Lørdag d. 23.: Sankthans arrangement

August:

Lørdag d. 18.: Legepladsfest
Lørdag d. 25.: ”Stafet For Livet”
Søndag d. 26.: ”Stafet For Livet”

September:

Lørdag d. 15.: Efterårsudflugt

November:

Lørdag d. 10.: Mortens Aften arrangement
Lørdag d. 17.: ”Kun for Mænd”

Petanque
Ny sæson starter 4. maj - kig forbi legepladsen. Der
spilles petanque hver fredag kl. 19.00. Alle er velkommen.
Kontakt evt. Ninna Andersen, Lyngåvej 59,
tlf. 2946 1429

Generalforsamling Borgerforeningen
tirsdag 12. juni kl. 18.00
Lyngå Borgerforening indkalder til generalforsamling
med dagsorden ifølge vedtægterne. Afholdes i konfirmandstuen, hvor Borgerforeningen byder på en let
anretning. Kom og vær med og hør lidt om, hvad der
sker i byen.
Sankthans fredag 23. juni
Sct. Hans fejrer vi - som vi plejer - den 23. juni bag
præstegården med stort bål, heks, Midsommervisen,
flødebollekast samt salg af pølser, kage og drikkevarer. Vi ser frem til stor opbakning igen i år og X-fingre
for godt vejr. Kl. 18 åbner boden og aktiviteterne begynder. Kl. 19 tændes bålet.
Borgerforeningen
Nærmere information følger som altid på hjemmesiden, www.lyngaaby.dk. Følg også med på Facebook.

Affaldsindsamling
Søndag 22. 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 håber også på et hold til at
vaske vejskilte, så Lyngå kan fremstå ren og pæn til vi
går foråret i møde. Vi slutter ca. kl. 14.30 med kaffe og
hjemmebag. Vær med til at gøre en forskel!
Byforskønnelsesudvalget
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NYT FRA LERBJERG/SVEJSTRUP

JUBILÆUM

Helen Guldbæk

SIDEN SIDST
Luciagudstjeneste, kyndelmisse
og fastelavn
Søndag d. 10. december var der gudstjeneste med
Luciaoptog med både drenge og piger, små og store,
der havde øvet sig sammen med Kristine. Bagefter var
der juletræ og hyggeligt samvær i forsamlingshuset.
Tak til alle der hjalp til.
Søndag d. 28. januar var der lysmesse med levende
lys og sang ved Lyngå Folkekor, og d. 11. februar var
der fastelavnsgudstjeneste med dåbsjubilæum. I år
faldt fastelavn sammen med skolernes vinterferie. Det
betød, at mange børnefamilier var bortrejst, så der var
ikke grundlag for at lave tøndeslagning i forsamlingshuset i år. I stedet hyggede vi os med fastelavnsboller
mm. i våbenhuset efter gudstjenesten.

Frokostjazz
Igen i år var der i november frokostjazz med Claymountain Stompers i forsamlingshuset. Det er et
vældig hyggeligt arrangement, som forhåbentlig kan
gentages næste år. Mange tak til både musikere og
Margit og Bo og de øvrige kokke bag frokosten.
Kultur på hjul
D. 18. november var der inviteret til byvandring i Lerbjerg/Svejstrup. Det var et arrangement i forbindelse
med Kulturhovedstadsåret. Der var en stor flok lokale,
der fik en vældig fin dag, hvor vi alle nok blev klogere på det sted, vi bor. Kulturformidler Pernille Stentoft
m.fl. havde lavet et stort forarbejde før dagen, som
sluttede med workshop og sang i forsamlingshuset.
Der kan ses tekst og billeder fra dagen på nettet - søg
på ’kultur på hjul Lerbjerg Svejstrup’.
Fællesspisning
Mitte, Jens, Charlotte og Svend sørgede for lækker
frokost efter byvandringen d. 18. november, og næste
fællesspisning arrangerer Britt, Jean, Mads og Marie.
Nærmere følger.
Generalforsamling
Når bladet udkommer, har der været afholdt generalforsamling i borgerforeningen.
Der følger nærmere om bestyrelsens konstituering i
næste blad.

40 ÅRS JUBILÆUM
1. søndag i advent 2017 havde Anny Hansen fra Skjød
siddet i menighedsrådet i 40 år. Det måtte fejres! Til
jubilarens store overraskelse var der derfor medaljeoverrækkelse i Skjød forsamlingshus umiddelbart
efter Luciagudstjenesten, hvor byens borgere, menighedsrådet, øvrige menighedsrådsmedlemmer fra
Storpastoratet og ikke mindst provst Anders Bonde og
dennes forgænger Johannes Stubberup var mødt op.
Det kræver sit at bakke to provster og en sognepræst
op over så mange år, og det er da heller ikke for ingenting, at Anny kaldes kirkeministeren – ja til tider
endog krigsminister. Tak for din store indsats, Anny!
Anne Martiny Kaas-Hansen

18
18

19

MINDER

Herluf
Nydam Jensen

Sport i Lyngå
For nylig var jeg inde at se den nye hal, der er ved
at blive bygget ved Hadsten Hallen. Nu er der 2 meget store haller, hvor der kan dyrkes sport i mange
timer. Hallerne er indrettet med alle mulige faciliteter,
så børn og unge kan udfolde sig, Jeg har lagt mærke
til at de fleste bliver kørt til hallerne i bil, det kan godt
undre mig.

denælder. Det var ikke rart! Av-av! Men videre ned
til banen ved Tangdalgården. Banen var et stykke ret
blød eng, nedenfor Lyngå Kirke ved gården, næsten
jævn og med 2 håndboldmål og ret mange muldskud
- det var så det.
Der skulle stilles hold og jeg var ret høj af min alder,
så jeg blev målmand.

Så har jeg tænkt tilbage på for godt 60 år siden, hvad
der var af muligheder dengang og selvfølgelig især
ude på landet og Lyngå, hvor jeg kommer fra.
I forsamlingshuset har der siden huset blev bygget i
1896, været gymnastik for unge piger og karle, der
tjente rundt omkring på gårdene. Det var vældig hyggeligt at mødes i huset - selv om det var noget koldt.
Det var jo om vinteren det meste foregik, men en god
løbetur rundt i salen gav varmen og så sang vi ”I alle
de riger lande for fuld udblæsning”.

Kampen går i gang og der bliver hurtigt skudt på mål,
og sådan en bold kommer stærkt, men de første tre
gange lykkedes det at undgå den. Det var der ikke
meget ros for!
Men fjerde gang gik jeg til den forkerte side, og bolden ramte mig lige midt på brystet, og mit åndedræt
gik fuldstændig i stå. Sådan en beskidt våd bold, den
slår hårdt!. Jord og græs sprøjtede op i hovedet på

Lyngå Skole brugte også forsamlingshuset til idræt og det var god gammeldags ”arme bøj, arme stræk”
osv. I skolegården blev der spillet meget rundbold.
Om sommeren fandt man en nogenlunde jævn mark
og stillede et par mål op. Så var der enten en håndbold bane eller en fodboldbane.

Tangdalgården i dens nuværende form
Det var lige midtfor op mod gården,
håndboldbanen var.

Min første kontakt med sport var en forsommer-aften. Karlene ude på gården i Lyngå (vi havde 2 på
det tidspunkt) spurgte om jeg ville med ned og spille
håndbold. Det ville jeg selvfølgelig gerne; så på med
gummiskoene, op på jernhesten og afsted. Vejen
derned var ret stejl og havde et skarpt sving nede
ved Højlund, og bremserne på cyklen var nok ikke for
gode. Resultat: Ud over kanten og ind i nogle bræn-
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mig, men jeg nåede dog at høre råbet ”godt taget”.
Den var sgu ikke taget - jeg stod i vejen!
Det var min første og sidste håndboldkamp, men jeg
kan godt lide at se håndbold kampe – især pigerne.
Og jeg er virkelig imponeret af den seje målmand
Sandra Toft, der tit bliver ramt med et skud, der gør
nas.Jeg kan ikke lade være med at tænke på min
håndboldkamp, når jeg ser hvor hårdt hun bliver ramt.

På billedet ser vi et senere billede af et fodboldhold
med rigtig sporst tøj og fodboldstøvler
Billedet er udlånt af Niels Peter Andersen, opvokset i
Lyngå, søn af Ernst.
På billedet ser vi Tony Jørgensen Nederst til højre, og
bagved vognmanden Ernst Andersen kigge frem. Der
er to brødre fra Vitten, og nr. tre i midten er Tage Hansen fra Rækkevej,men jeg håber at nogen kan genkende andre.

Min sportskarriere senere hen ligner meget håndboldkampen, men nu er min læge begyndt at sige:
”Herluf, du skal motionere.” Og jeg spørger ”hvor?”
”Ja, herovre på Sundhedscentret i Hadsten. Der er
alle muligheder.”
Nu hører jeg til den autiotets tro årgang, så hver fredag går jeg til træning på centret i 2 timer. Da spiller
jeg kort fra 10 til 12 — det er rigtig fint!
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SIDEN SIDST

Kirsten Berthelsen
Kirkeværge, Skjød

Bænke i nye klæder
I efterårets løb er der kommet nye hynder, nyt betræk
på knæfaldet og alteret er ombetrukket. Vi valgte i
den forbindelse ikke alene at forny betrækket, men
at gå all in og vælge nye friske farver. De nye farver
lyser dejlig varmt op i kirkerummet, og vi håber, I alle
vil nyde det "nye" look rummet har fået. Som det ses
på billedet har vi valgt farver, som i forvejen findes i
stolerækkerne og i altertavlen.

KIRKELIG VEJVISER
Sognepræst:
Anne Martiny Kaas-Hansen, Lyngåvej 85,
8370 Hadsten, tlf. 8698 1224, amka@km.dk

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

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

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

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

Kirkeværger:
Lyngå:
Tina Lundquist Andersen, Lyngåvej 90, tlf. 4115 5160
Skjød:
Kirsten Aagaard Berthelsen,
Landsbækvej 35, tlf. 4082 9570
Lerbjerg:
Jesper Mensing Søgaard, Lerbjergvej 20, tlf. 5389 2980

Kirkegårdsleder:
Brian Sørensen, Islandsvej 22, Hadsten,
Tlf. 3052 1053
E-mail: bs@nypost.dk
Organist:
Kristine Lund-Olsen, Tlf. 6172 7446
E-mail: kristinelundolsen@gmail.com

Datoer på kommende menighedsrådsmøder
i konfirmandstuen:
Torsdag d. 22. marts kl. 19.00
Onsdag d. 25. april kl. 19.00
Onsdag d. 25. april kl. 20.00 MENIGHEDSMØDE
Onsdag d. 16. maj kl. 19.00
Onsdag d. 20. juni kl. 17.00

Kirkesanger:
Cecilie Marie Høyer, Tlf. 4083 9330
E-mail: ceciliemarie87@gmail.com
Køkken:
Kisser Andersen, tlf. 6127 4207

Brian Sørensen
Kirkegårdsleder

Velkommen til Carsten Leed

Kirkebilen
Alle er velkomne til at anvende kirkebilen til de arrangementer, der foregår i kirkeligt regi i vore tre sogne.
Kirkebilen er gratis og bestilles hos:
Karins Taxi, tlf. 8698 3570 eller
Dantaxi, tlf. 8691 1414.

Præster i Hadsten Storpastorat
Mette Krabbe (MK)

Lise Thorbøll
Melchiorsen (LTM)

Marie Hedegaard
Thomsen (MHT)

Anders Bonde (AB)

Anne Martiny
Kaas-Hansen (AMKH)

Carsten er ansat som vikar ved Lyngå, Skjød og Lerbjerg kirker fra d. 1. februar 2018 for gravermedhjælper Karin Hedegaard som er på barsel. Vi siger
velkommen til Carsten og ser frem til et godt samarbejde.
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GUDSTJENESTER
MARST

LYNGÅ

SKJØD

LERBJERG

4/3

3. s. i fasten

11.00 (AMKH) Kirkekaffe

11/3

Midfaste

11.00 (AMKH) Indsamling

15/3

Torsdag

15.00 Plejehjemsgudstjeneste, Møllegården (MK)

15/3

Torsdag

17.00 Kirke i Børnehøjde, Lyngå Kirke (AMKH) Dåbsjubilæum

18/3

Mariæ bebudelse

21/3

Onsdag

25/3

Palmesøndag

29/3

Skærtorsdag

19.30 Sct. Pauls Kirke (MHT)

30/3

Langfredag

19.00 (AMKH)

9.30 (MK)
19.00 Ungdomsgudstjeneste, Sct. Pauls Kirke (MHT)
11.00 (MK) Kirkekaffe

APRIL
1/4

Påskedag

2/4

2. påskedag

8/4

1. s.e. påske

12/4

Torsdag

15/4

2. s.e. påske

19/4

Torsdag

22/4

3. s.e. påske

27/4

Bededag

29/4

4. s.e. påske

11.00 (AMKH)

9.30 (AMKH)
11.00 Sct. Pauls Kirke (LTM)

11.00 (AMKH)
17.00 Kirke i Børnehøjde, Skjød Kirke (AMKH) Dåbsjubilæum
11.00 (AMKH)
15.00 Plejehjemsgudstjeneste, Møllegården (LTM)
9.30 (MK)
12.30 Konfirmation (AMKH)
10.00 Konfirmation (AMKH)

MAJ
6/5

5. s.e. påske

10/5
13/5
17/5

Kristi himmelfart.
6. s.e. påske
Torsdag

20/5

Pinsedag

21/5

2. pinsedag

27/5

Trinitatis søndag

10.00 Konfirmation (AMKH)
11.00 (AMKH)
9.30 (MK)
15.00 Plejehjemsgudstjeneste, Møllegården (MHT)
11.00 (AMKH)
11.00 Lilleåparken, Hadsten (MHT)
11.00 (AMKH)

JUNI
3/6
5/6
10/6
17/6
21/6
23/6
24/6
JULI
1/7

1. s.e. trinitatis
Grundlovsdag
2. s.e. trinitatis
3. s.e. trinitatis
Torsdag
Sankthans
4. s.e. trinitatis
5. s.e. trinitatis

11.00 (AMKH)
16.00 (AMKH)
9.30 (MK)
9.30 (MHT)
15.00 Plejehjemsgudstjeneste, Møllegården (LTM)
Friluftsgudstjeneste (AMKH)
19.00 (AMKH)
11.00 (AMKH)

