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Sognepræst 
Anne Martiny Kaas-Hansen 
Lyngåvej 85, 8370 Hadsten, 
tlf. 8698 1224

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

Ferie
Anne holder ferie i perioden 25. juli - 
14. august 2016. 

I præstens ferie (som vil fremgå af te-
lefon-svareren) kan man kontakte Bir-
gith Nørlund, tlf. 8698 2424 eller Marie 
Hedegaard Thomsen, tlf. 8698 0809.

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

Marlene Soelberg Sørensen, 
Ymersvej 44, 2.th., 8920 Randers NV, 
tlf. 2943 8716.
E-mail: msso86@hotmail.com

Præster i Hadsten Storpastorat

Anne Martiny     Birgith Nørlund  Marie 
Kaas-Hansen   Hedegaard 
    Thomsen

           Mette Krabbe  Anders Bonde

Menighedsrådet:
Formand: Bjørn Anthonsen, Rækkevej 
2, tlf. 2089 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, Hadstenvej 
27, tlf. 4060 6220

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

Kirkesanger:
Cecilie Marie Høyer, tlf. 4083 9330
Mail: ceciliemarie87@gmail.com
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DET STARTEDE 
EGENTLIG SOM LIDT 
AF EN PROVOKATION

At besøgstallet i Skjød Kirke godt kunne være højere, lægger 
Anny Hansen ikke skjul på. ”Det er ærgerligt, at der ikke kom-
mer flere – det synes jeg da. Men hvis man vil have kirkelivet til 
at være anderledes, så må man komme og være med til at lave 
det om, ligesom jeg gjorde. Så må man gøre noget aktivt,” siger 
Anny med overbevisning i stemmen. ”Der er altid plads til nye 
kræfter, og selvom jeg ikke er helt ung længere, så er jeg meget 
positiv over for tanken om at kombinere nyt og gammelt. Det 
ville være fint med yngre mennesker, der kan se det hele med 
andre briller.”

Det allerbedste ved at sidde i menighedsrådet? Anny Hansen 
er ikke et sekund i tvivl: Samarbejdet og sammenholdet i lokal-
samfundet. ”Jeg kan ikke undvære det,” siger hun. ”Jeg fortsæt-
ter, til jeg ikke kan mere, så hvis du er interesseret i arbejdet, så 
stil op og fortæl, hvorfor du skal have min plads. Bland dig!”

BLAND DIG!

”Forudsætningen for, at kirken kan være relevant og nærvæ-
rende, er jo, at nogen fra menigheden vil engagere sig i dens 
ledelse.” Udtalelsen kommer fra kirkeminister Bertel Haarder 
i forbindelse med menighedsrådsvalget til efteråret, men den 
kunne lige så godt komme fra Anny Hansen, næstformand i 
menighedsrådet for Lyngå-Skjød-Lerbjerg. 

Der står 1939 på dåbsattesten, men lysten til at arbejde med 
folkekirken er ikke blevet mindre i løbet af de snart 39 år, Anny 
Hansen har siddet i menighedsrådet. ”Det startede egentlig 
som lidt af en provokation,” for-
tæller hun. ”Jeg stillede spørgs-
målstegn ved en beslutning, som 
det daværende menighedsråd 
havde taget, og svaret var, at jeg 
var velkommen til at blande mig og selv stille op til menigheds-
rådet.” Ved det kommende menighedsrådsvalg i 1977 stillede 
hun op og blev valgt ind – og så er tiden ellers fløjet af sted. 

Tiden har været fyldt med spændende opgaver, som Anny nø-
digt ville have været foruden. Blandt andet sidder hun i præ-
stegårdsudvalget, fordi hun interesserer sig meget for kirkens 
bygninger og for restaureringen af disse. ”Selvfølgelig skal man 
have en interesse for kirkens arbejde som helhed, hvis man 
sidder i menighedsrådet, men vi har hver især vores interesse-
områder. Man behøver ikke have specielle kompetencer for at 
stille op – selvom det selvfølgelig hjælper på det – det vigtigste 
er altså interessen.”

I Lyngå-Skjød-Lerbjerg har menighedsrådet et godt samar-
bejde med både idrætsforeningen og borgerforeningen. Et 
samarbejde, som Anny sætter meget højt. ”Samarbejdet i lo-
kalsamfundet er både spændende og vigtigt. Samvirket mel-
lem de forskellige kræfter giver en større effekt, end hvis man 
arbejder hver for sig. Det skaber en helhed i området, som jeg 
nødig ville være foruden. Vi skal være noget for hinanden.” for-
tæller hun. 

MENIGHEDSRÅDSVALG 2016 V/ JULIE KROGH 
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MENIGHEDSRÅDSVALG 2016 FORTSAT

KIRKEN I ARBEJDSTØJET
Invitation til menighedsmøde

Menighedsrådet skal på et årligt møde fortælle menigheden 
om deres arbejde samt fremlægge regnskab og budget. Lyngå, 

Skjød og Lerbjerg Sogne vil derfor gerne invitere til menig-
hedsmøde søndag d. 21. august kl. 19.00.

Vi starter med en kort aftengudstjeneste ved kunsten bag 
Lyngå Kirke (hvis vejret tillader det) og går derefter i konfir-
mandstuen og får en kop kaffe og lidt sødt dertil. Her vil for-
mand for menighedsrådet Bjørn Anthonsen fortælle lidt om 
arbejdet og aktiviteterne omkring kirkerne, og der vil være 

mulighed for at byde ind med spørgsmål og gode ideer.

Vel mødt til en gudstjeneste i aftensolen og en snak om, 
hvordan den lokale folkekirke fungerer – og kunne tænkes at 

fungere – i det daglige.

Lyngå-Skjød-Lerbjerg Menighedsråd

DET PRAKTISKE:
Den 13. september 2016 er der orienterings- og opstil-
lingsmøde for Lyngå, Skjød og Lerbjerg Sogne. 
På mødet har du mulighed for at høre mere om det kon-
krete arbejde i menighedsrådet, og det er også her, du har 
mulighed for at stille op. 
Kom og hør om mulighederne i dit sogn.

Den 8. november er der menighedsrådsvalg, og herefter 
vil det nye menighedsråd konstituere sig.
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Tidens tand 
Ca. 40 år har tæret på stråtaget på konfirmandstuen. Især stormen 
Bodil i efteråret  2013 gjorde stor skade.
Det blev nødtørfttigt repareret og  har  holdt så godt, at menig-
hedsrådene  i ro og mag kunne lave en plan  for bygningen med 
hjælp fra arkitekt Gert Madsen, Vissing, og opbakning fra Favrskov 
Provsti.
 
 Udover nyt stråtag bliver loftet i selve konfirmandstuen  hævet til 
kip. Det giver både bedre lydforhold og ventilation.
Forarbejdet er påbegyndt  og i løbet af sommeren kommer tæk-
kemanden igang.
 
Vi glæder os til at byde velkommen til en ny sæson med mange 
spændende  arrangementer til september.

NYT FRA PRÆSTEGÅRDSUDVALGET V/ HENNY MIKKELSEN



6

AT MODTAGE VELSIGNELSEN - SIDDENDE

Tilbage i april måned havde jeg generalprøve med konfir-
manderne. Vi cyklede i det skønneste solskinsvejr til Skjød 
Kirke og øvede os i, hvordan vi på den store dag skulle gå, stå 
og sidde. Og konfirmanderne var SÅ spændte! På én gang 
meget opmærksomme og samtidig en anelse urolige, fordi 
kroppen var så fuld af forventninger, at de næsten ikke kunne 
rumme mere. 

Vi prøvede konfirmationsgudstjenesten igennem et par 
gange, og så tænkte jeg egentlig, at det var fint, men pigerne 
fra Skjød ville nu gerne prøve bare én gang til, så Skjød-
konfirmanderne fik en tredje omgang. Men da Lyngå-konfir-
manderne fik samme tilbud, kunne jeg godt se på dem – nok 
særligt på drengene – at det var da helt overflødigt! Det 
havde de styr på…

Nuvel. Dagen oprandt. Først i Skjød og søndagen efter i 
Lyngå – og der var både nerver og sommerfugle i våbenhu-
set, mens klokkerne ringede til fest. Og det hele forløb så 
fint. Konfirmanderne huskede, hvornår de skulle gå, stå og 
sidde – ja det gik som smurt lige frem til velsignelsen. For 
som til enhver gudstjeneste runder præsten af med at sige: 
”Vil I rejse jer og modtage Herrens velsignelse…” Og hele 
menigheden i Lyngå Kirke, familie, venner og bekendte rejste 
sig, men konfirmanderne blev siddende og ænsede ikke, at 
der var noget galt, førend jeg med et smil måtte tilføje: ”Kære 
konfirmander, det gælder også jer!” Så fik de rejst sig. 
Og skulle det nu være et udtryk for dovenskab? Jeg tror 
det ikke. Måske de var en anelse distræte og samtidig let-
tede over, at nu var deres del af gudstjenesten, nemlig selve 
konfirmationen med tilspørgsel, konfirmationsvelsignelse 
og konfirmandord vel overstået. Og så tager jeg det også 
(måske en anelse naivt) som et udtryk for, at de seks Lyngå-
konfirmander var helt trygge ved situationen, at de følte sig 
hjemme og bare kunne læne sig tilbage. 
Det var i hvert fald min intention. Altså ikke at de skulle blive 
siddende under velsignelsen, men at de efter mødet med 

SET FRA PRÆSTEGÅRDEN V/ ANNE MARTINY KAAS-HANSEN

kirken i forbindelse med deres konfirmation skulle føle sig 
velkomne og se, høre og mærke, at der her altid er en åben dør 
– at kirken er endnu et sted, de kan høre til og høre hjemme, 
uanset hvad. Ja, Guds velsignelse er nok noget af det eneste, 
man kan komme siddende til…

Når det så er sagt, så ligger der en masse 
arbejde i alt det, der sker på den anden 
side af den åbne dør! Man kan måske 
nok komme siddende til Guds velsig-
nelse, men de helt konkrete aktiviteter 
kommer ikke af sig selv. Der ligger – til 

tider benhårdt – arbejde bag, og det er Lyngå-Skjød-Lerbjerg 
Menighedsråd, der holder hjulene i gang. Den nyligt afholdte 
Grundlovsdag i Præstegårdshaven er et godt eksempel herpå. 
Jeg nævner det, fordi indsatsen skal roses, og selvfølgelig også 
fordi der til efteråret er menighedsrådsvalg – og der er brug 
for nye såvel som gamle kræfter! Dermed ikke sagt, at du skal 
reservere de næste 39 år til menighedsrådsarbejde. Meget kan 
nås på bare 4 år, så bland dig!

Her fra præstegården skal der lyde en stor og varm tak til 
konfirmanderne. Konfirmationsdagen er på en og samme tid 
festligt og vemodig. En fire gange har vi været samlet, og så 
er det allerede farvel – eller lad os sige PÅ GENSYN! Husk at 
døren altid er åben – og at der på den anden side af døren sker 
en masse takket være et stærkt lokalt engagement. Så hermed 
også en opfordring til forsat at bakke op om menighedsrådsar-
bejdet: BLAND JER OG VÆR MED til at få konfirmander og 
alle andre, der går gennem den åbne dør, til at føle sig hjemme, 
så de også som Lyngås seks konfirmander kan læne sig tilbage 
og modtage velsignelsen (dog gerne stående).

AKTIVITETERNE
KOMMER IKKE
AF SIG SELV
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FORÅRETS KONFIRMANDER 2016

Lyngå Kirke: Bagerst fra venstre: Mads Karl Jakobsen, Emil 
Hannibal Benjamin R. H. Thomsen, Magnus Møller Modeweg-
Hansen. Forrest fra venstre: Peter Hegelund Thuesen, Nicoline 
Hag, Lucas Dalby Kiilerich

Skjød Kirke: Bagerst fra venstre: Sebastian Steen Bohnstedt, 
Jonas Bisgaard Rasmussen. Forrest fra venstre: Rebekka Wil-
lumsen, Nanna Fisker Nielsen, Pernille Libach Bentzen
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NYT FRA KIRKEGÅRDEN 
 

v/ Brian Sørensen

Efter stormen 

Efter stormskaden i efterår 2015 på Lerbjerg  kirkegård har 
vi her i foråret nu udskiftet de gamle Thuja hække med nye i 
det område, som var skadet af de væltede træer. Som I kan se 
på billedet, har vi i samme omgang anlagt 4 nye urnegravste-
der. Vi synes, det er blevet et rigtig fint område for Lerbjerg 
kirkegård.

v/ Helen Guldbæk

Barselsvikar for organisten
Kristine Lund-Olesen er gået på barsel og forventes at have 
orlov frem til udgangen af maj 2017. Heldigvis har vi kunnet 
ansætte Sisse Lunøe som vikar med virkning fra 1. august. 
Sisse kender sognene og samarbejdspartnerne fra dengang, 
hun var vikar ved Kristines sidste barsel. Vi ønsker Sisse vel-
kommen og alt godt for Kristine under hendes orlov. 

Menighedsrådsmøder
Kommende menighedsrådsmøder:

Onsdag d. 17. august og
Onsdag d. 28. september

Møderne afholdes kl. 19.00 i  Lyngå Præstegård

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET 
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BABYSALMESANG
I efteråret er der igen babysalmesang i Sct. Pauls Kirke. Anne 
Martiny Kaas-Hansen vil sammen med organist Thorkil Mølle 
synge med børn og mødre under trygge og hyggelige rammer. 
Den musikalske del vil vare ca. en halv time, derefter er der tid 
til kaffe og hygge. Første gang er fredag den 9. september og 
derefter hver fredag, kl. 10.30, dog ikke i uge 42 og 43. 
Tilmelding er nødvendig og kan ske til Hadsten Kirkekontor 
på tlf.: 86 98 04 25 eller kirkekontoret@hadstensogne.dk. 

KIRKE I BØRNEHØJDE
Kirke i børnehøjde er en kort gudstjeneste, hvor vi synger et 
par salmer og hører en bibelfortælling. Børnene kan også ske at 
blive inddraget lidt – til at se nærmere efter, hvad der gemmer 
sig i den store sivkurv; til at bygge et babelstårn eller måske til 
at hjælpe David i kampen mod Goliat. Gennem leg og fortæl-
ling skulle appetitten således gerne blive vakt til skovtur i kir-
ken, hvor der serveres pølsehorn, pizzasnegle, agurkestænger 
og saftevand.
Maden koster 10 kr. for voksne og 5 kr. for børn.

Kirke i Børnehøjde finder sted på følgende 
TORSDAGE KL. 17.00:
29. september i LYNGÅ Kirke TRYLLEFOREDRAG
10. november i SKJØD Kirke
8. december i LYNGÅ Kirke KRYBBESPIL

Velkommen til små og store! 

DET’ FOR BØRN!

TRYLLEFOREDRAG 
Torsdag d. 29. september kl. 17.00
Den næste sæson af Kirke i Børnehøjde indledes med et tryl-
leforedrag! Vi får nemlig besøg af Den magiske Rejsende: tryl-
lekunstneren, forfatteren og tv-debattøren Jesper Grønkjær 
fra Tv2-Østjylland.

Jesper er Danmarks internationale tryllekunstner. Han drager 
på ekspeditioner til klodens fjerneste afkroge, for at optræde 
hos befolkningsgrupper uendelig fjernt fra det liv vi kender i 
Danmark. Han rejser på tømmerflåde ned af Amazonfloden, 
opsøger kannibaler i indonesisk jungle, rider på kamel ud for 
at trylle hos beduiner osv. osv. Jespers mission er at vise, at 
smilet er det sprog vi alle taler.
Med smil og humor kommer han ind på livet af alle typer 
mennesker og får åbnet op, så de fortæller deres livshistorie 
som kan være en øjenåbner for os danskere. 
Foredraget er et mix af flotte smukke fotos, unikke tv-klip, 
vanvittige historier. Stemningen går fra at publikum skriger af 
grin over de sjove beretninger, til de er musestille og lyttende. 
Undervejs viser Jesper et stort udpluk af det trylleri, som han 
har fascineret mennesker med kloden rundt.
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MINIKONFIRMANDER

Kære kommende 3. klasses elever bosiddende i Lyngå, Skjød og Lerbjerg sogne! 

Så er det jeres tur til at være minikonfirmander, og vi håber, I har lyst til at være med! Vi mødes 8 torsdag eftermiddage i løbet af 
efteråret – 1½ time ad gangen, hvor vi skal gå på opdagelse i kirken (også tårn og krypt); vi skal forme Edens Have, bygge dyrene 
til Noahs ark og bage Luther-kager; vi skal øve Lucia og krybbespil, og så skal vi selvfølgelig også hygge os med saftevand og bol-
ler – hver gang!

For at få logistikken på plads med navne, numre, skolebus og taxakørsel, inviteres I hermed til 
orienteringsmøde i konfirmandstuen i Lyngå torsdag d. 29. september kl. 16.30. 

Det er bare et ganske kort ”fyraftensmøde”, for lige bagefter, kl. 17.00, er der mulighed for både fortælling, trylleri og aftensmad! 
Denne torsdag er der nemlig Kirke i Børnehøjde med Den Magiske Rejsende, tryllekunstneren Jesper Grønkjær (Se nærmere 
omtale side 9).

Hvis I allerede nu tænker ”Det er lige noget for mig”, så meld jer endelig til pr. mail amka@km.dk eller tlf. 86981224. Vi sender 
invitationer rundt efter sommerferien, men spred gerne rygtet allerede nu: 

Minikonfirmand Lyngå-Skjød-Lerbjerg starter torsdag d. 29. september med trylleri!
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KONFIRMANDER 2017

Kære konfirmander 2017 – se her!

Konfirmander, der skal konfirmeres i Lyngå, Skjød og Lerbjerg 
kirker i foråret 2017 følger konfirmandundervisningen sam-
men med deres skoleklasse frem til jul. Efter jul forgår under-
visningen lokalt i konfirmandstuen i Lyngå. Det er puslespillet 
i store træk! I løbet af sommeren modtager I indskrivnings-
seddel og nærmere plan over konfirmandundervisningen med 
posten og indbydes samtidig til forældremøde med pizza og 
filmaften og bålhygge for konfirmanderne fredag d. 2. septem-
ber kl. 18.00- ca. 22. 
Vi ses efter sommerferien. Jeg glæder mig til en ny sæson!

Konfirmationer 2017 

Skjød Kirke     Søndag d. 30. april 
Lyngå Kirke     Søndag d. 7. maj
Lerbjerg Kirke   Bededag, fredag d. 12. maj

UNGDOMS-
GUDSTJENESTER
I fællesskab med de øvrige sogne i Hadsten Storpastorat inviteres der til en særlige ungdomsgudstjenester

Onsdag d. 28. september kl. 19.00 i Sct. Pauls Kirke
Tirsdag d. 1. november kl. 19.00 i Nr. Galten Kirke
Tirsdag d. 3. januar kl. 19.30 i Sct. Pauls Kirke

Tilbuddet henvender sig især til unge i konfirmations-alderen og deres forældre.
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HØJSKOLETIMER I LYNGÅ PRÆSTEGÅRD

PH
ARKITEKTEN, SAMFUNDSREVSEREN, DESIG-
NEREN, DIGTEREN OG DRAGEBYGGEREN
Torsdag d. 15. september kl. 11.00

Poul Henningsen satte sine initialer PH på dansk humor, 
design og debat. Han var kulturens frihedskæmper mod 
fascismen, elsket og hadet som ingen anden i sin samtid. 
Beundret for sine tidløse lamper, elsket for sine viser, som 
Liva Weel udødeliggjorde, hadet for sine holdninger til fri 
opdragelse, frit seksualliv og til retsopgøret efter besættel-
sen. Hans ”Danmarksfilm”, der vakte voldsom forargelse, 
betragtes nu som en af filmhistoriens bedste dokumen-
tarfilm.
Stadsbibliotekar Carsten Winther præsenterer PH’s liv, 
meninger, viser, lamper, digte og drager i ord, musik, film 
og lyd, hvor der også bliver plads til fællessang af hans 
revy-evergreens.

FÆLLESSANG 
FRA HØJSKOLESANGBOGEN
TANKER OM 18. UDGAVE 10 ÅR EFTER
Torsdag d. 3. november k. 11.00

I 2006 udkom 18. udgave af Højskolesangbogen. Denne 
formiddag – som netop er Spil-dansk-dagen – gør Karen 
Hanne Munk, medlem af sangbogsudvalget, status over 
de første 10 år. 
Der er lagt op til en time, hvor fællessangen står i cen-
trum, og hvor der både skal synges gamle og nyere sange. 
Karen Hanne Munk er uddannet cand.mag. i musikvi-
denskab og etnografi. Hun har været ansat på Højskolen 
Østersøen i Aabenraa. Nu arbejder hun som efterskolelæ-
rer på Sundeved Efterskole i Bovrup. 
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Velkommen til vore højskoletimer i 
Konfirmandstuen i 
Lyngå Præstegård
torsdage kl. 11.00-13.00

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

Tilmeldning af hensyn til maden fredagen før til 
Bjørn Anthonsen på tlf. 2089 0739.
Pris kr. 50,- 

”JULIA”
Torsdag d. 19. januar 2017 kl. 11.00
”Naar navnet Julia blev nævnt, vidste vi, det gjaldt vores 
gruppe...” JULIA er Jens Peter Jensens dramatiske beret-
ning om en gruppe Lyngaa-borgeres kamp mod den tyske 
besættelsesmagt under anden verdenskrig. De små hånd-
skrevne hæfter lå i årtier på Anna Pedersens loft, indtil 
hun en dag i 1990’erne viste dem til Inge og Nis, der havde 
forlag på Nøragergaard. De renskrev Jens Peters notater 
og søgte underskudsgaranti hos kommunen. Den blev 
der aldrig brug for, de 500 bøger var væk på få måneder.
Mød op til en spændende formiddag, hvor Nis Boesdal 
fortæller om bogen og Herluf Nydam fortæller om hæn-
delserne og personerne i JULIAgruppen.

JULEHØJSKOLETIME
Torsdag d. 15. december kl. 11.00

Hvis man ikke allerede er i julestemning, så er der rig mu-
lighed for at komme det denne torsdag formiddag, hvor 
et par af storpastoratets dygtige kirkemusikere vil spille 
for og med os. Med musik, fællessang, julehistorie og ikke 
mindst Nis Boesdals og Inge Klausens lækre julemad vil 
vi således ønske hinanden en glædelig jul.

HØJSKOLETIMER I LYNGÅ PRÆSTEGÅRD
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FOREDRAGSAFTEN 
med Anders Laugesen om Islams ansigter…
Torsdag d. 8. september kl. 19.30 i konfirmandstuen i Lyngå
Anders Laugesen har som radiovært på Mennesker og tro på 
P1 haft mange forskellige besøg i skurvognen. Denne aften i 
september kommer han til Lyngå og fortæller om Islams ansig-
ter. Foredraget handler om islams mangfoldighed og om den 
vanskelige, men nødvendige samtale med verdens muslimer, 
for som han selv skriver, er det ”igennem den andens tro, at vi 
kan forstå lidt af andre menneskers syn på sig selv og verden. 
Derfor giver et indblik i andre trosforestillinger os nye per-
spektiver på verden og os selv.”
Anders Laugesen er Cand. Phil. i religion fra Aarhus Univer-
sitet og har rejst det meste af verden rundt for at studere ver-
densreligionerne i deres levende sammenhænge. 
Arrangementet er gratis, og der serveres kaffe og kage under-
vejs.

HØSTGUDSTJENESTER
Søndag d. 2. oktober kl. 17.00 i Skjød Kirke
Søndag d. 9. oktober kl. 17.00 i Lyngå Kirke
Når vi først når til starten af oktober, skulle høsten gerne være 
i hus. Det vil vi fejre i alle tre sogne: Den 2. okt. i Skjød med 
gudstjeneste kl. 17 og efterfølgende spisning i Skjød forsam-
lingshus, og den 9. okt. fælles for Lyngå og Lerbjerg sogne med 
gudstjeneste i Lyngå kirke kl. 17 og ”Smagen af Høst” i konfir-
mandstuen umiddelbart derefter.
Til begge gudstjenester er alle børn meget velkomne til at hjæl-
pe med at bære høsten ind, og tag gerne et par mønter med til 
kollekten, som går til Folkekirkens Nødhjælp. 
Se nærmere under Nyt fra Lyngå og Nyt fra Skjød

EFTERÅRSKONCERT 
med Steve Cameron og Hinnerup Gospelkor
Onsdag d. 12. oktober kl. 19.30 i Skjød Kirke
Steve Cameron præsenterer i egen fortolkning en perlerække 
af amerikanske gospelsange sammen med Hinnerup Gospel-
kor. En svingende og livsbekræftende koncert, der giver pub-
likum en fantastisk koncertoplevelse med gospelmusikkens 
budskab om håb og glæde.
Steve, der er søn af gospelsangerinden Etta Cameron, har for-
mået at videreføre en stærk og passioneret tradition for gospel 
på sin egen måde, og han formår at give publikum en hjerte-
varm og energifuld oplevelse.
Koncerten er gratis.

SÆRLIGE GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER

KIRKEKAFFE
nu også i Skjød!
Søndag d. 18. september i konfirmandstuen i Lyngå
Søndag d. 16. oktober i Skjød Forsamlingshus

Disse to søndage byder menighedsrådet på udvidet kir-
kekaffe. Efter gudstjenesten kl. 11 går vi således i konfir-
mandstuen eller forsamlingshuset og får en rugbrød, en 
tår kaffe og en snak. Alle er velkomne.
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SÆRLIGE GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER

SORGAFTEN med foredrag af Lise Trap
Onsdag d. 2. november kl. 19.30 
i Hadsten Sognegård

Sorg, den dybeste ære glæden kan få. Gennem de senere år er 
der kommet afgørende nye vinkler på, hvordan sorg forstås. 
Sognepræst Lise Trap har skrevet to bøger om sorg ”Sorg. Den 
dybeste ære glæden kan få” (2010) og ”Hjertebånd - at leve 
med sine døde” (2013). 

Med udgangspunkt i egne og andres erfaringer vil Lise Trap 
fortælle om sorg. Hvad ved vi i dag om, hvordan mennesker 
lever med store sorger? Hvorfor skal sorg ikke nødvendigvis 
overstås, og hvordan kan omgivelserne støtte den langsomme 
og svære proces, det kan være at nå frem til at leve et godt liv 
med mange glæder, samtidig med at man lever med den dybe-
ste sorg?

ALLE HELGEN
med lystænding og sang af Lyngå Folkekor
Søndag d. 6. november

Kl. 13.00 i Lerbjerg Kirke
Kl. 14.30 i Skjød Kirke 
Kl. 16.00 i Lyngå Kirke 

Alle Helgens dag mindes vi dem, der er døde siden sidste Alle 
Helgens dag. Vi nævner deres navne og tænder lys – også et lys 
for dem, der måske ikke nævnes ved navn, men som vi hver 
især tænker på. 
Lyngå Folkekor medvirker i alle tre kirker, og musik, salmer og 
tekstlæsninger vil således være tilrettelagt med rum for sorgen 
og savnet.

Kirkebilen
Alle er velkomne til at anvende kirkebilen til de arrange-
menter, der 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 at 
følge det kirkelige og folkelige liv i sognene.
Kirkebilen er gratis og bestilles hos: Hammel Taxi, tlf. 
8696 1299 eller Byens Taxi, tlf. 8698 2711.

Lyngå, Skjød og Lerbjerg Menighedsråd
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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 Wit-
tenberg 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. 

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 reformatio-
nens aftryk dengang og nu. Reformationen fik en kolossal be-
tydning 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 også her i sæson 2016/17. Vi vil 
i denne sæson trække tråde fra Luther frem til det tyvende år-
hundredes fire store Aarhusteologer: Regin Prenter, Johannes 
Sløk, K.E. Løgstrup og P.G. Lindhardt. De fire har hver for sig 
leveret stor forskning og sat deres præg på eftertidens måde at 
tænke på i teologien, filosofien og kirken. Vi har bedt fire fore-
dragsholdere om at introducere os til dem med det lutherske 
som spejl. 

Kirkehøjskolen holder til på Hadsten Højskole, 4 lørdage hen-
over vinteren i tidsrummet 9.30-12.00. Vi starter i foredragssa-
len 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 torsda-
gen før. Prisen for foredrag og brunch er 70 kr. pr. gang. 
Læs mere på www.hadstensogne.dk. 
Kirkehøjskolen er for alle.

Kirkehøjskolen er et samarbejde mellem Ødum, Hadbjerg, 
Lyngå, Lerbjerg, Skjød, Voldum, Rud, Hadsten, Vissing og Nr. 
Galten Sogne.

Glimt fra sognerejsen i Luthers fodspor, maj 2016
Godt og vel 30 deltagere var i foråret på en indholds- og op-
levelsesmættet studierejse til en række af Lutherbyerne. Med 
Carsten Bach-Nielsen som kyndig guide på hele turen blev vi 
ført gennem Wittenberg, Eisleben, Erfurt, Gotha og Wartburg. 
Vi blev klogere på Luthers liv og virke med nedslag på histori-
ske steder, som det fremgår af billet her. 

Både på turen og i kirkehøjskolen i denne sæson og tidligere 
sæsoner er vægten lagt på det særlige aftryk, reformationen 
satte dengang og stadig sætter i vores tid. Det var naturligt nok 
også gang på gang emnet undervejs på turen, i mindre grupper 
i bussen, på gåture, ved middagsbordet – og over godnatøl på 
hyggelige Bierstuber i de gamle middelalderbyer. 
TAK til alle deltagerne for godt selskab!

KIRKEHØJSKOLE
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KIRKEHØJSKOLE

Prenter som Lutherlæser
v. Lektor p.hd. Bo Kristian Holm
Lørdag d. 1. oktober kl. 9.30

Reformationen greb tilbage til oldkirken og tænkte med old-
kirkens teologi mere nyt, end den selv troede. En af dem, der i 
det 20. århundrede lod sig inspirere meget af Luthers måde at 
tænke teologi på, var Regin Prenter. Men Prenter gentog ikke 
blot Luther. Han læste Luther gennem Grundtvig, og gav der-
med Luther en særlig skandinavisk tone, der foregreb en række 
af de punkter, som i dag diskuteres i Lutherforskningen. 
Foredraget vil fremhæve de tanker i reformationen, som har 
tråde tilbage til oldkirken og de, som markerer noget nyt, og 
vise, hvordan disse tanker lever videre i Prenters teologi - og 
måske også ud over.

Efter foredraget går vi i spisesalen til brunch og debat.

Lidenskab og krise
v. tidl. biskop i Aarhus Kjeld Holm
Lørdag d. 5. november kl. 9.30

Kjeld Holm vil i sit foredrag, ”Lidenskab og krise” fortælle om 
en af sidste århundredes største kulturpersonligheder i Dan-
mark, teologen, filosoffen og idehistorikeren, professor Johan-
nes Sløk, der døde i 2001. Han vil fortælle om Sløks anliggen-
de med de 60 bøger, han skrev og forsøge at skildre, hvor tæt 
forfatterskabet og tænkningen var forbundet med Sløks liv og 
dets problemer. Men også set i forhold til det reformatorisk an-
liggende, som Sløk forholdt sig til, både i tilslutning og kritik.
Det har Kjeld Holm et førstehåndskendskab til, fordi han var 
Sløks nære ven gennem mere end 30 år, hvilket han har fortalt 
om i sin meget roste bog, ”Mennesket er en misforståelse – mit 
venskab med Johannes Sløk”.

Efter foredraget går vi i spisesalen til brunch og debat.
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Når kunsten går i kirke
i Hadsten Sognegård

Torsdag d. 15. september kl. 19.30.
Torsdag d. 6. oktober kl. 19.30
Søndag d. 13. november, afgang fra Sognegården kl. 9.30, 
forventet hjemkomst ca. 15.30 
(deltagelse denne dag 150 kr. inkl. frokost).

Vi inviterer hermed til en studiekreds om gammel og ny kunst i 
kirken. Den forløber over tre gange, to aftner i sognegården og 
en søndag på tur til Dalbyneder og Asferg, for at se nærmere på 
gode eksempler på det, vi har studeret hjemmefra.
Studiekredsen har to spor, den gamle og den nye kunst:
Meget af den kunst, der udsmykker danske kirker, er gammel. 
Den fortæller, hvordan vores forfædre forstod kristendommen 
og gav deres tro udtryk. Fascinerende er det at få et glimt af 
vores egen fortid ved at gå tæt på de romanske døbefonte, de 
gamle kalkmalerier eller mindetavler. Billederne skulle fortælle 
om Gud og troen på ham, og op gennem århundrederne kan 
man se, at forestillingerne om Gud ændrede sig gradvist. Kir-
ken blev sig også bevidst, at billederne kunne bruges til præge 
menighedens tro og forestillinger. Man ville noget med kun-
sten, fortælle, forkynde, formane, trøste og måske også for-
skrække.

Mange af os finder det spændende at tage den gamle kunst i 
øjesyn. Dengang som nu kæmpede man med at forstå sig selv i 
en verden i forandring. 
Den moderne kirkekunst fascinerer også. Den taler vores eget 
sprog, forkynder og fortæller mere pågående og ligefremt, 
hvordan det moderne menneske tumler med livets store 
spørgsmål og med tro. Moderne kunstnere giver deres meget 
forskellige bud på disse åbne spørgsmål i stadigt flere af vores 
kirker. 

STUDIEKREDS

I menighedsrådene ved man godt, at vores tid er fyldt med 
modsatrettede forestillinger om de ting, der forkyndes i kirken, 
og at moderne mennesker har besvær med at knytte forbindel-
sen mellem det moderne liv og kirkens forkyndelse.
Der er langt i tid mellem den romanske kunstner, der huggede i 
sten til den moderne kunstner. Men deres anliggende er måske 
ikke særligt langt fra hinanden? 
Det vil vi se nærmere på i studiekredsen med en række eksem-
pler fra de danske kirker.
Deltagelse kræver ikke anden forudsætning end, at man er in-
teresseret. Tilmelding på kirkekontoret senest d. 1. september,
tlf. 8698 0425 eller kirkekontoret@hadstensogne.dk. 

Studiekredsen ledes af Margit Bagger og Birgith Nørlund.
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Nyt fra Borgerforeningen 
Ved generalforsamlingen i februar blev de bestyrelses-
medlemmer, der var på valg, genvalgt med applaus. 
Borgerforeningens bestyrelse består derfor fortsat af 
Ulla Madsen, formand, Marianne Christensen, kasse-
rer, Mitte Bendstrup, sekretær, samt Inger Jensen og 
Maja Justesen.

Landsbyrådet
Troels Andersen har indvilliget i at være Lerbjerg/
Svejstrups nye repræsentant i Landsbyrådet. 

Lerbjerg Vandværk nedlægges
Det er af flere grunde blevet svært at opretholde lokale 
vandværker, og Lerbjerg Vandværks bestyrelse anbe-
falede efter et grundigt forarbejde at nedlægge det. 
Dette blev enstemmigt vedtaget på to generalforsam-
linger jf. vedtægterne. Lerbjerg og Svejstrup vil frem-
over blive forsynet med vand fra Hadsten Vandværk. 
Tak til Niels Vestergaard, Svend Høg og Hans Schulten 
for deres store arbejde! 
 
Den gamle skole – arbejdsdag og lugehold 
Som det er ved at være en forårstradition, har Borger-
foreningens bestyrelse igen i år indbudt til arbejdslør-
dag. Det blev en hyggelig og effektiv dag, der pyntede 
både ude og inde. Ukrudtet skal bekæmpes i flere om-
gange, så derfor har der også været sendt mail rundt 
med nogle datoer i maj og juni, hvor folk er blevet 
opfordret til at komme og luge. Vi er jo alle interes-
serede i, at der er pænt omkring huset, og jo flere der 
hjælper, jo hurtigere går det!    

Fællesspisning
Når bladet kommer, har der sikkert været fællesspisning ar-
rangeret af Mads og Marie, Mette og Rene samt Britt og Jean. 
Nærmere om denne og næste fællesspisning kommer via mail 
mm.

NYT FRA LERBJERG / SVEJSTRUP V/HELEN GULDBÆK

Frokostjazz i efteråret
Borgerforeningens bestyrelse håber på igen i år at kunne arran-
gere frokostjazz med Claymountain Stompers. Det syv mand 
store orkester med lokalt tilhørsforhold spiller glad swingmu-
sik. Billedet er fra sidste års arrangement. 

Afslutning på gymnastik
Igen i år arrangerede Natasja 
skovtur som afslutning på 
gymnastiksæsonen, og igen 
blev gymnastikdamerne 
forkælet med lækre sager i 
den lysegrønne skov. Tak til 
Natasja for i år. Til efteråret 
regner vi med, at et nyt hold 
begynder. Nærmere følger.

Høstgudstjeneste d. 9. oktober kl. 17 i Lyngå
NB Høstgudstjenesten afholdes igen i år i fællesskab med 
Lyngå. Efter gudstjenesten er der musik og lækker mad i kon-
firmandstuen. Læs nærmere s. 14. 
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Den 2. juli afholder Skjød 
Jagtforening fugleskydning 
i Bodtofteskoven. Hvert år 
afholder Skjød Jagtforening 
sin fugleskydning i Bodtof-
teskoven. Her startes dagen 
med, at der bliver blæst i 
jagthornet for den afgående 
fuglekonge, inden deltagerne 
går i gang med at nedlægge 
fuglen. Hvis man vil være 
med til at skyde på fuglen, 
skal man huske at tilmelde 
sig, men man er også vel-
kommen som publikum.

Høstgudstjeneste i Skjød 
Kirke søndag d. 2. oktober 
kl. 17.00.

Efterfølgende fællesspisning i Skjød Forsamlingshus.
Pris: Voksne 60 kr. pr. person. Børn under konfirmationsalde-
ren spiser gratis. Forsamlingshuset sælger drikkevarer til små 
priser. Menuen er i skrivende stund ikke fastlagt, men årets 
høsttaler bliver Herluf Nydam.
Tilmelding til spisning: Ring til Gitte på tlf. 8696 0943 eller 
put en seddel i forsamlingshusets postkasse senest fredag d. 
23. september. 

I år afholdes Byfesten ved gadekæret lørdag den 20. august. 
Dagen begynder med morgenandagt kl 9. Skjød Menigheds-
råd serverer kaffe og rundstykker. Herefter vil der være aktivi-
teter af forskellig art hele dagen. Også i år skal der naturligvis 
være Bydyst, grillet gris til frokost, kagedyst om eftermid-
dagen, bagagerumssalg og meget mere. Dagen slutter af med 
Middelalderfest i forsamlingshuset. Her bliver det afsløret, 
hvem der løber med titlen som Årets Skjødser. Tilmelding til 
aftenarrangement nødvendig og gives på tlf. 8696 0943 eller 
på mail 86960074@mail.dk

NYT FRA SKJØD V/ HENNY JOSEFSEN

Siden sidst
I Skjød har vi fået et nyt fodboldhold. 20 unge mænd har 
startet et serie 6 hold. Det er unge mænd med vidt forskellig 
baggrund. Der er alt fra erfarne fodboldspillere til golfspillere 
og sidst men ikke mindst, bare glade for at spille bold. Den 
første kamp på hjemmebane blev spillet den 10. april og der 
blev fightet fra første fløjt. Der blev kæmpet med FC Randers 
og kampen endte 2-2. Et godt resultat for en debut. Følg med 
på FB. Holdet elsker hjemmepublikum.
Det ”gamle” fodboldhold er også i gang og til alle Skjød Old-
boys hjemmebane- kampe serveres der gratis kaffe og kage.

Sankt Hans aften den 23. juni begynder med gudstjeneste 
på Skjød stadion kl. 18.30 med Anne Kaas-Hansen. Derefter 
tændes bålet, vi synger midsommervisen, og der også vil blive 
holdt båltale. Som tidligere vil der være mulighed for køb af 
drikkevarer, pølser og brød.
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v/ Tove Skipper

Legepladsfest, 19. og 20. august
Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 19. og 20. august, hvor 
dette års legepladsfest løber af stablen. Legepladsen ligner sig 
selv men lad os se, om legepladsfesten også gør det, når lege-
pladsens 20 års jubilæum skal fejres under teamet ”Bad Taste”. 
Et par ting kan vi helt sikkert love, nemlig spændende aktivi-
teter for børnene, fredagsbanko, Årets Dyst og kolde fadøl i 
rigelige mængder. Så der er grund til at glæde sig!

Legepladsens Venner

Smagen af høst – søndag d. 9. oktober.
Høstgudstjenesten afholdes i fællesskab mellem Lyngå og Ler-
bjerg. Arrangementet indledes i kirken med et par høstsalmer 
kl. 17.00. Herefter fællesspisning, hvor vi skal smage på årets 
høst.
Pris kr. 50,- for voksne og kr. 25,- for børn. Børn på 7 år og 
derunder spiser med gratis. Tilmelding senest tirsdag, d. 4. okt. 
til Bjørn, tlf. 2089 0739.
Menighedsrådet/Borgerforeningen

NYT FRA LYNGÅ

Byfesten arrangeres 
af foreningerne i 
Skjød og du kan se 
detaljeret program i 
Skjød Tidende eller 
www.skjoedby.dk

NYT FRA SKJØD FORTSAT



Tv 2 masten i Lyngå
- eller, som den officielt hedder ”Hadsten-senderen”

I 1988 mødte jeg den daværende kommuneingeniør Jørgen 
Møller, der kunne fortælle, at nu fik vi en tv 2 sendemast i 
Lyngå og at den skulle ligge tæt på vores ejendom. Det var ikke 
noget vi var advaret om, men ret hurtigt gik det op for os, at det 
var alvor og at den skulle være over 300 meter høj-- av av av.
Hurtigt gik alle mulige rygter i gang, om at det var farlige strå-
ler der kom fra masten og at den kunne vælte ned over ejen-
dommene og at der kunne falde kæmpestore istapper ned om 
vinteren, der kunne slå folk ihjel. Ja der var ikke de ulykker der 
kunne følge med sådan et bygningsværk.
Men ekspropiationen gik i gang og der var indkaldt til møde på 
Kollerup Mølle Kro, hvor hver enkelt fik at vide, hvordan det 
ville berøre, vedkommendes ejendom, og hvilken erstatning 
der ville blive betalt.
Ikke  alle var tilfredse, så der kom endnu en ekspropiationsfor-
retning, hvor det endelige beløb og betingelser blev fastsat.
Arbejdet gik i gang med fuld styrke, det skulle gå stærkt og der 
skulle bygges 14 master- en i hver af de daværende amter. Da 
først arbejdet på selve masten kom i gang, 
kunne alle i omegnen følge byggeriet, det 
var faktisk et stort projekt. Byggesjakket 
boede i skurvogne på marken og var nogen 
seje gutter, der godt kunne feste lidt, hvis 
det blæste for meget.
Som man kan se, er masten fortøjret med 
nogen enorme barduner der er forank-
ret med betonklodser mange meter ned i 
jorden og det siges, at masten kun svejer 
nogen få mm. i stormvejr, så den er godt 
spændt fast. 
Det var facinerende at følge opsætningen 
af selve masten, hvor de enkelte sektioner 
blev hejset op og trykket videre og derefter 
boltet fast .
Da man kom højere op kunne arbejdet 
godt blive indstillet uden at det blæste ret 

MINDER V/HERLUF NYDAM

meget ved jorden, men det gjode det altså højere oppe.
Da masten var ved at være færdig og vi var kommet til at kende 
folkene, var der mulighed for at få en tur op til sidste afsats med 
arbejdselevatoren- en tre mand af gangen- man skulle holde 
arme og ben inde, for der var ingen sider i elevatoren.
Det var facinerende at stå oppe i ca 300 meters højde og kigge 
ned på Lyngå og omliggende ejendomme, man kunne se til 
Samsø og vi kunne ane et skib der lå ved Studstrupværket, der 
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var en med fra byggeholdet og som man kan se på billedet var han 
ikke bange for højder, han hang nærmest ud over rækværket. Det er 
mekaniker Svend Åge Andersen der nyder den gode udsigt (Jørgen´s 
far).
Der var lejlighed til at tage billeder og jeg fik et billede af Nydams-
gård der hænger ved mit skrivebord og som jeg nyder hver dag.
Prisen for en tur op var en kasse øl, men ikke billig tilbudsøl, kun 
Tuborg eller Carlsberg blev accepteret som betaling - ingen slinger 
her.
Umiddelbart efter var vi på tur til Paris og oplevede 
Eifeltårnet for første gang, alle var benovet over højden 
på tårnet, men vi kunne oplyse at sådan et, havde vi 
faktisk til at stå i baghaven, ingen troede på det.
Det var nu godt den kom så vi kunne se det nye TV 2 
med mange gode udsendelser.
Megen frygt var der i starten til masten, men nu tror 
jeg at alles frygt er manet i jorden og masten står godt 
og viser vej hjem fra alle verdenshjørner.
Endnu en gevinst er den fine asfaltvej der går op til 
anlægget, og som samtidig fungerer som en glimrende 
markvej for de berørte ejendomme.

Herluf Nydam Jensen
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Juni Lyngå Skjød Lerbejrg
23/6 Sct. Hans  aften 18.30 (AMKH)
26/6 5. s. e. trin. 11.00 (AMKH)
Juli 
3/7 6. s. e. trin. 9.30 (AMKH) 
10/7 7. s. e. trin. Sct. Pauls Kirke 11.00 (MK)
17/7 8. s. e. trin. 9.30 (AMKH)
24/7 9. s. e. trin. Sct. Pauls Kirke 11.00 (MK)
31/7 10. s. e. trin. 9.30 (MHT) 
August 
7/8 11. s. e. trin. 11.00 (BNJ)
14/8 12. s. e. trin. 11.00 (MHT)
18/8 Torsdag Plejehjemsgudstjeneste Møllegården 14.30 (BNJ)
20/8 Lørdag Lørdagsdåb*
20/8 Lørdag Skjød gadekær 9.00 (AMKH) 
21/8 13. s. e. trin. 19.00 (AMKH) menighedsmøde
28/8 14. s. e. trin. 9.30 (AMKH)
30/8 Tirsdag Ældregudstjeneste Sct. Pauls Kirke 11.00 (MHT), Kaffe i Sognegården kl. 10.00
September
4/9 15. s. e. trin. 11.00 (AMKH)  
11/9 16. s. e. trin. 9.30 (Ole Juul)
15/9 Torsdag Plejehjemsgudstjeneste Møllegården 14.30 (AMKH)
17/9 Lørdag Lørdagsdåb*
18/9 17. s. e. trin. 11.00 (AMKH) Kirkekaffe 
25/9 18. s. e. trin. 9.30 (MK)
28/9 Onsdag Ungdomsgudstjeneste Sct. Pauls Kirke 19.00 (MHT) Høst

29/9 Torsdag Kirke i Børnehøjde 17.00 
(AMKH) Trylleforedrag 

Oktober
2/10 19. s. e. trin. 17.00 (AMKH) Høst  **
9/10 20. s. e. trin. 17.00 (AMKH) Høst  **
16/10 21. s. e. trin. 11.00 (AMKH) Kirkekaffe
20/10 Torsdag Plejehjemsgudstjeneste Møllegården 14.30 (AB)
23/10 22. s. e. trin. 9.30 (MHT) 
30/10 23. s. e. trin. 9.30 (MK)
November
1/11 Tirsdag Ungdomsgudstjeneste Nr. Galten Kirke 19.00 (BNJ)

GUDSTJENESTER JULI-OKTOBER 2016

AMKH Anne Martiny Kaas-Hansen
MK Mette Krabbe

BNJ Birgit Nørlund Jensen 
MHT Marie Hedegaard Thomsen

*  Mulighed for lørdagsdåb i en af storpastora-  
    tets kirker - kontakt kirkekontoret
** Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp


