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Jeg har hørt fortællingen før. Om hvordan et helt
selskab sneede inde i Skjød Forsamlingshus - til en
sølvbryllupsfest var det vist. Jeg husker ikke præcist,
hvem det var, der skulle fejres, men jeg husker, at vinterkulde blev til hjertevarme. At byens folk hjalp de
arme mennesker, der var sneet inde og havde brug
for tæpper, mad og vel også et sted at sove, mens
snestormen rasede.
Det er længe siden, jeg hørte historien første gang,
men blev så mindet om den, da jeg tilbage i september måned så forestillingen Dans din Nabo. Eller så
og så, jeg var nok nærmere med i forestillingen, en
del af den sammen med de andre ”tilskuere”. Det var
specielt. Det var noget helt andet, og gav som sådan
stof til eftertanke.
Forestillingen blev bl.a. indledt med små historier
om, hvilken funktion forsamlingshuset havde engang.
Hvad var det til for? Hvad samledes man om, og hvad
kom der ud af det møde? Og allerede der begyndte
associationer og refleksioner at trænge sig på.
Jeg kom til at tænke på de baller, jeg selv var til
som barn. Altså de store forsamlingshusfester, hvor vi
dansede totur til Vejle og kom hinanden ved gennem
disse bevægelser. Hvor man fik fat i en kæmpe bondehånd i kædedansen, og man skulle passe på ikke at
blive trådt over lakskoen, når dansen gik rundt i polka.
Gør vi det stadigvæk? Danser vi? Kommer vi hinanden ved gennem bevægelser, der ikke bare er et
håndtryk eller en hilsen? Eller er det blevet fremmed
for os? Er det blevet for akavet?
Jeg kunne faktisk godt tænke mig, at mine børn
gik til forsamlingshusdans. Med fare for at lyde utrolig gammeldags, så elskede jeg selv at gå til dans og
lære vals og tja-tja-tja og quickstep – og det til trods
for at jeg var et helt hoved højere end min dansepartner, og det så frygteligt kikset ud, når Martin og jeg
marcherede ind til afdansningsbal.
Jeg kunne godt tænke mig, at man stadig kunne
sende sine børn til forsamlingshusdans sådan a la
danselærer Rosenkilde med hans meget søde kone
Bente, der altid spottede de tissetrængende i rette tid.
Jeg kunne godt tænke mig, at mine piger oplevede

den form for fællesskab, det giver, at danse med sin
nabo.
Måske det skal være et nytårsforsæt: At vi afholder
gode gamle baller i konfirmandstuen med orgelmand
og hele pivtøjet. Gad vide, om der ville komme nogen?
Lars og jeg har fået lært pigerne dansen til V.L.T.J.
med Tørfisk, så det er da en start (Måske starten på et
traume, hvem ved).
Bedst som jeg var ved at fortabe mig i nostalgien
og blive helt fortvivlet over en forsamlingsfri fremtid,
kom jeg dog i tanke om julen. Om hvordan vi i denne
tid finder hjem, mødes i kirken, mødes i hjemmene,
forsamles og går rundt om træet hånd i hånd, i dans.
Og så stod det pludselig ikke så skidt til alligevel.
Pludselig kom jeg i tanke om, hvor ofte vi egentlig
forsamles – om ikke for at danse, så for at spise,
sludre og synge. Til nytårskoncert i januar, til lysmesse i februar, til indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
i marts, til sogneudflugt i april, konfirmationer i maj,
grundlovsdag i juni, og sådan kunne jeg blive ved året
rundt – heldigvis!
Der er så mange måder, hvorpå man kommer hinanden ved. Om det er til kædedans og polka, er knap
så afgørende. Det væsentlig er,
at vinterkulde bliver til
hjertevarme.
Glædelig jul og et
velsignet nytår!
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SORG

SORG

Sorgaften 2017
Onsdag d. 1. november kl. 19.30
Hadsten Sognegård
I år er det Lone Vesterdal, som er foredragsholder til sorgaften. Lone Vesterdal er
sognepræst ved Bramdrup Kirke i Kolding og forfatter til ”Nedenom og hjem – perspektiver på tab og tro” (2014), samt senest ”Når livet går i sort” (2016), som er 52
læsninger til et sørgeår.
Hun kender sorgen både fra præstelivet og privatlivet. Blot fire dage efter fødslen af
parrets fjerde barn fik hendes mand den forfærdelige besked, at han havde en tumor i
hjernen. Det er derfor med udgangspunkt i egne såvel som andres erfaringer, at Lone
Vesterdal vil fortælle om sorg, for som hun selv skriver: ”Vi ved ikke om Gud findes,
men vi kan tro det. Døden ved vi findes, men alligevel kan vi ikke tro det. De færreste
forholder sig til døden som en realitet, før de selv mister. Når vi mister, føles det som
om vi bliver revet i stykker. Intet kan blive, som det var før. Vi kan ikke komme os, men
vi kan lære at leve med sorgen.”

Sorggruppe for voksne
Når man har mistet, kan det være svært at komme videre efter den første tid. Da kan
det være en støtte at tale med mennesker, som har oplevet det samme som en selv.
Det kan være mennesker, man kender, eller det kan være i en sorggruppe. Formålet
med sorggruppen er at skabe et rum, hvor man sammen med ligestillede har tid og
plads til at tale om det, der er svært. Gruppen er for alle, der har mistet en ægtefælle/
partner, et voksent barn eller en nær slægtning.
Efter aftale mødes vi 1-2 timer ad gangen. Møderne finder sted i Sognegården, Kirkevej 5, Hadsten. Vi får en kop kaffe/te undervejs. Når man henvender sig, vil man få
tilbudt en samtale, før man kommer til det første møde. Her kan man fortælle om sin
situation, og vi finder i fællesskab ud af, om sorggruppen kan være en hjælp.
Gruppen ledes af sognepræst Mette Krabbe, tlf. 8698 9065

DET´ FOR BØRN

KIRKE I BØRNEHØJDE
Næste gang: Torsdag d. 7. december kl. 17.00
i Lyngå Kirke, med minikonfirmandernes krybbespil
Efter jul indbydes 3- og 5-års jubilarer til DÅBSJUBILÆUM i den kirke, hvor de i sin tid blev døbt. I Lerbjerg Kirke fejres jubilæet ved fastelavnsgudstjenesten søndag d. 11. feb. kl. 14.00. I Lyngå Kirke fejres
jubilarerne torsdag d. 15. marts kl. 17.00 og i Skjød
Kirke torsdag d. 12. april kl. 17.00.
Til hver Kirke i Børnehøjde slutter vi af med SKOVTUR
I KIRKEN, hvor der – nu ganske gratis! – serveres pølsehorn, pizzasnegle, gulerødder og saftevand.
Sæt kryds ved datoerne:
Torsdag d. 7. dec. kl. 17.00 i Lyngå Kirke
Torsdag d. 11. feb. kl. 14.00 i Lerbjerg Kirke
Torsdag d. 15. marts kl. 17.00 i Lyngå Kirke
Torsdag d. 12. april kl. 17.00 i Skjød Kirke
SE OGSÅ
Koncert med Sigurd Barret d. 4. november, side 9

BABYSALMESANG
Efter jul er der igen babysalmesang i Sct. Pauls Kirke
– og som det ses på billedet nogle enkelte gange på
Møllegården. Sognepræst Anne Martiny Kaas-Hansen
vil sammen med organist Thorkil Mølle synge med
babyer og mødre under trygge og hyggelige rammer.
Den musikalske del varer ca. ½ time, hvorefter der er
tid til kaffe og snak.
Første gang er fredag d. 19. januar kl. 10.30 og derefter hver fredag kl. 10.30.
Tilmelding er nødvendig og kan ske til:
Hadsten Kirkekontor på tlf. 8698 0425
eller kirkekontoret@hadstensogne.dk
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ORGANISTENS SIDE

Kristine Lund-Olsen
Organist

Luciagudstjenester
Søndag d. 3. december kl. 15.30 i Lyngå Kirke
Søndag d. 3. december kl. 17.15 i Skjød Kirke
Søndag d. 10. december kl. 16.00 i Lerbjerg Kirke
Alle børn i Lyngå, Skjød og Lerbjerg imellem 3 og 18
år er velkomne til at gå med i luciaoptoget.
Øvning til lucia
Til luciagudstjenesterne i Lyngå og Skjød øver vi i konfirmandstuen i Lyngå torsdag d. 30/11 kl. 16.30-17.
I Lerbjerg øves der i kirken samme dag som gudstjenesten, d. 10/12 kl. 15.00.
Vi synger julen ind i Lyngå Kirke
med Lyngå Folkekor
Tirsdag d. 12. december kl. 19.30
Ingen julemåned i Lyngå uden ”Vi synger julen ind” i
Lyngå Kirke.
Programmet er som altid en vekslen mellem fælles
julesalme-sang og optræden med jule-kormusik ved
Lyngå Folkekor. Derudover er det sandsynligt, at der
kan der snige sig en jule-optræden eller to ind i programmet med kirkesanger Cecilie Marie Høyer og organist Kristine Lund-Olsen.
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Lysmesse i Lerbjerg Kirke
Søndag d. 28. januar 2018 kl. 17.00
Godt en måneds tid efter jul fejrer vi kyndelmisse i
Lerbjerg Kirke. Ordet kyndelmisse kommer af det latinske missa candelarum, som betyder lysmesse, og
det er netop lysets komme, vi fejrer her, hvor omtrent
halvdelen af vinteren er gået.
Lerbjerg Kirke vil være oplyst af levende lys på denne eftermiddag og Lyngå Folkekor vil synge en række
sange, der har lyset som tema.

Nytårskoncert i Skjød Kirke
med Søren Okholm Duo
Onsdag d. 10. januar kl. 19.30
Vi glæder os meget til at byde velkommen til Søren Okholm Duo, bestående af sanger og pianist Søren Okholm
og guitarist Simon Krebs.
Frontmand Søren Okholm er diplomuddannet rytmisk sanger fra Det Fynske Musikkonservatorium og har et imponerende CV som sanger og musiker og som orkester- og korleder på en lang række musicals. Han er forsanger
i en håndfuld bands, optræder jævnligt som solist med forskellige orkestre og har optrådt sammen med en række
kendte, danske navne, heriblandt Julie Berthelsen, Søs Fenger, Lis Sørensen, Peter A.G., Erann DD, Monique,
Bobo Moreno, Søren Huss og Zididada.
Søren er som sanger utrolig alsidig. Han bevæger sig ubesværet rundt i forskellige genrer som pop, rock, jazz,
soul og musical og han besidder en legesyg musikalitet der gør, at ikke to koncerter er ens.
Han formår altid at komme ud over scenekanten og ind under huden på sit publikum med sin varme og indfølende stemme. Repertoiret spænder bredt og der vil være mulighed for at høre spændende fortolkninger af store
sangskrivere som Beatles, Leonard Cohen , Anne Linnet, med flere.
Duoformatet egner sig godt til kirkerummets smukke akustik og sammen formidler Søren Okholm og Simon
Krebs musikken med inderlighed, fortælleglæde og spontanitet.
Fri entre. Alle er velkomne.
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500 ÅR
MED LUTHER

REFORMATIONSJUBILÆUM
Alt om Luther på 60 minutter
Famliekoncert med Sigurd Barrett
Lørdag den 4. november,
kl. 10.00 og kl. 12.00 i Sct. Pauls Kirke
Familiekoncert med Sigurd Barrett og tøjdyret Snapper. Med fortælling, sang, musik og teater formidles
fortællingen om Martin Luther i børnehøjde.
Billetter kan hentes på kirkekontoret i Hadsten.

REFORMATIONEN 2.0
En folkelig fortælling om Luther
Højskoletime i Lyngå v. Ole Juul
Lyngå Præstegård, torsdag den 2. november, kl. 11.00
Se omtale side 10
Til bords med den bramfri Luther
v. Jakob Ørsted, forfatter til bogen ”Godbidder”
Hadsten Højskole, lørdag den 11. november, kl. 10.00
Se omtale side 14
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Duo Al Dente og Jette Rosendal
Onsdag d. 8. november kl. 19.30
Koncert i Lerbjerg Kirke
Med afsæt i tiden fra Reformationen inviterer vi til en
liflig koncert med sopran Jette Rosendahl og Duo al
Dente, som består af Kirsten Lund Jensen på blokfløjte og Per Weile Bak på lut. Martin Luther blev kaldt
Nattergalen fra Wittenberg, men ved denne koncert er
det Nattergalen fra Hadsten, vi får at høre – idet Jette
Rosendahl er kirkesanger fra Hadsten. På programmet vil være renæssancemusik fra 1500-tallet med
afstikkere frem i tiden.
Musikkens betydning for menneskets sind og velbefindende optog Martin Luther hele livet. Han havde
som ung mand modtaget musikundervisning og kunne spille lut og fløjte. Blot det at høre musik mente
Luther var gavnligt for sjælen.
I dag betragter vi det som en selvfølge, at menigheden
synger salmer ved gudstjenesten, men i 1500-tallet
var det revolutionerende nyt. Ved koncerten i Lerbjerg
Kirke vil der også være menighedssang akkompagneret af lut.
Alle er velkomne. Der er gratis entre.

Foredragskoncert for unge kirkegængere
om tro, håb og kærlighed
Onsdag den 22. november, kl. 19.00
Nr. Galten Kirke
I 2017 laver Kristian UFO Humaidan en særlig foredragskoncert i anledning af reformationsjubilæet og
spørger med udgangspunkt i reformationen, hvad tro
og religion betyder for unge mennesker i dag, og om
der i vores samfund overhovedet er plads til at have
en tro på noget større end os selv. Hvordan kan vi
formidle og italesætte Gud i en dagligdag med høj fart,
smartphones, kvantemekanik og missioner til Mars?
Hvordan kan samfundet indrettes for at give den enkelte mulighed for frit at vælge en åndelig dimension
til, og hvordan kan kirken imødekomme det samfund
som lige nu mangler retning, håb og mening? Kristian
diskuterer, hvordan vi finder et fælles sprog, og kommer samlet videre ind i fremtiden med troen intakt?
Han spørger: Står vi mon overfor en ny reformation?
Og han taler for og imod set med de unges øjne.
I løbet af den én time lange optræden spiller Kristian
UFO Humaidan salmer og sange, som han selv har
komponeret, og han vil være tilstede til at besvare
spørgsmål efterfølgende.
Rapper og sangskriver Kristian Humaidan, f. 1981, har
siden tiden i den populære rapduo “UFO Yepha” været
vidt omkring på det, han selv kalder en musikalsk pilgrimsrejse. Fri entré.
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HØJSKOLETIMER

SEJLTUR PÅ SILKEBORGSØERNE
Torsdag d. 19. april
Årets sogneudflugt byder udover kirkebesøg og
en god frokost også på kaffe til søs. Vi skal ombord på Rylen og dermed nyde den skønne natur
ved Silkeborg og Himmelbjerget fra sø-siden.
Nærmere info følger i næste blad.

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.
Tilmeldning af hensyn til maden fredagen før til
Kisser Andersen, tlf. 6127 4207. Pris kr. 50,-
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En folkelig fortælling om Luther
Ole Juul
Torsdag d. 2. november kl. 11.00

Kom i julestemning!
Med den nye præst og den faste stab
Torsdag d. 14. december kl. 11.00

Tidligere sognepræst i Ødum-Hadbjerg, Ole Juul, vil
denne formiddag fortælle om manden bag det navn,
som vi her i året for reformationsjubilæet hører igen
og igen: LUTHER.
I sit folkelige foredrag om reformatoren Martin Luther
fortæller Ole Juul om den fattige tiggermunk, der fra
en ukendt og uanselig tilværelse i klosteret i Wittenberg bryder igennem i offentligheden i sin indædte
kamp mod pavedømmet om den sande kristentro og
lære. En kamp, der som en lavine satte skred i en
række kirkelige og folkelige begivenheder og rørelser,
der forandrede verden på en så omfattende måde, at
vi stadig 500 år senere kan fornemme efterdønningerne. Fortællingen om Luther er ligeledes en fortælling om, hvor stærk en drivkraft troen kan være.
Om det er suppe eller brunkål med flæsk, der går
bedst til et reformationsforedrag, vides endnu ikke,
men Nis Boesdal laver Luther-mad og Else Jensen
bager Luther-småkager til kaffen.

Som menighedsrådsformanden i Hadsten formulerer
det, så har forandringens vinde blæst kraftigt over
Hadsten og omegn de seneste år. Der er sagt farvel til gode præstekolleger, men heldigvis også sagt
velkommen til nye af samme karat, og en af dem er
Lise Thorbøll Melchiorsen. For at I kan lære hende lidt
bedre at kende, kommer hun til julehøjskoletimen og
fortæller lidt om sig selv og synger julesange sammen
med os.
Da vi også skal nå at indtage god gammeldags julemad fra Lyngåhus, sætter vi lidt længere tid af til at
nyde maden og runder så af i kirken ca. kl. 14 med
musik og en julefortælling leveret af den faste stab.
Bemærk pris for traktementet denne dag er kr. 125,-

MIT LIV MED SKJØD OG LYNGÅ
Torsdag d. 25. januar kl. 11.00

HUMOR I KIRKEN
Torsdag d. 1. marts kl. 11.00

Jenny Dorthea Lyngaa f. Vesterby har tilbragt det meste af sin barndom og ungdom i Skjød, hvor hendes
forældre, Ellen og Jens Vesterby, flyttede til et husmandssted i Kirkeskoven i 1950. Hun er gift med Børge Lyngaa fra Lyngå, søn af Elna og Juul Lyngaa, og
sammen har de siden 1970 drevet et landbrug på 22
ha - nu med kødkvæg og planteavl - i Tobberup.

Pastor emeritus fra Asminderød og Fredensborg Lars
Tjalve kommer til Lyngå og fortæller om humor i kirken. Selv skriver han:
”Når det drejer sig om eventyr, har vi ikke svært ved
at se humoren. Både når det gælder H.C. Andersen
og når det drejer sig om gamle folkeeventyr, så nyder
vi den drøje fortællekunst og ler, når det går godt til
sidst. Og vi trækker også på smilebåndet af de små,
finurlige pointer. Men vi overser tit, at Bibelen fortæller på samme måde. Der er mange eventyrtræk i Det
Gamle Testamente, og det er der også i evangelierne.
Når Jesus fortæller lignelser, kan man ligefrem høre
smilet. Og hører man rigtigt efter, så har evangelisterne også en evne til at anbringe små, fine pointer, der
kalder på den befriende latter.”
Lars Tjalve har blandt anden udgivet ”Skænk dobbelt
i til hende ved stakittet” (læs knæfaldet), en lille bog
med skrøner, anekdoter, vittigheder og børnebrokker
– og et enkelt indslag med Herrens egen røst, så vel
mødt til en fornøjelig formiddag.

Jenny var ansat som lærer på Rosendalskolen v. Hobro i 40 år, og som pensionist beskæftiger hun sig
i dag meget med slægtsforskning og lokalhistorie,
hvilket også er grunden til, at hun kommer til Lyngå
denne torsdag formiddag.
Via billeder vil Jenny Lyngaa nemlig fortælle om, hvordan forbindelser til Skjød og Lyngå gennem årene tit
er kommet ind over hendes liv.
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JULENS ARRANGEMENTER

November måned ud vil konfirmandstuen være udsmykket med både malerier og træhåndværk. Vintermånederne vil byde på en lokalhistorisk fotoudstilling.
Mere om den i næste kirkeblad.

Søndag d. 3. december kl. 15.30
Luciagudstjeneste i Lyngå Kirke
Se omtale side 6

Ruth Christensen
Lige nu pryder Ruth Christensens akrylmalerier væggene og René Bach Krøyers træhåndværk ligger i
montren og vindueskarmene.
Ruth Christensen er en utrolig aktiv maler, som p.t.
har flere udstillinger kørende, bl.a. sammen med Enghøjgruppen i Voldum Hallen, som også er en mindeudstilling med Lieselotte Skov-Petersens malerier. Ruth
skriver:
”Jeg begyndte min malerejse i 2009 og har taget flere kurser blandt andet hos Lieselotte Skov-Petersen,
FOF og Århus Kunstakademi, men ellers har jeg eksperimenteret mig frem og brugt uendelig mange timer
på det.
På min rejse har jeg oplevet mere, end jeg nogensinde
kunne have håbet på. Der er hele tiden sket nye ting
og været nye oplevelser.
For mig er det at male en følelsesmæssig kontrastfyldt, frustrerende utrolig givende proces. At gå ind i
lærredet og glemme tid og sted og kun koncentrere
sig om, hvad der sker på lærredet, det er en skøn tilstand.
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MANGE

KUNST I KONFIRMANDSTUEN

Søndag d. 3. december kl. 17.15
Luciagudstjeneste i Skjød Kirke
Se omtale side 6

Jeppe
Skov-Petersen

Farverne og formerne er et evigt eksperiment, der ingen ende har. Jeg finder på nyt hele tiden, som jeg
synes, jeg skal prøve, og de fleste af mine billeder
bliver skabt direkte på lærredet efterhånden som processen skrider frem.
Jeg kan bedst lide den spontanitet, der er i det. Af
samme grund er mine billeder meget forskellige.”

Torsdag d. 7. december kl. 17.00
Kirke i Børnehøjde i Lyngå Kirke
med minikonfirmandernes krybbespil
Se omtale side 5
Søndag d. 10. december kl. 16.00
Luciagudstjeneste i Lerbjerg Kirke
Se omtale side 6

Tirsdag d. 12. december kl. 19.30
Vi synger julen ind i Lyngå Kirke
med Lyngå Folkekor
Se omtale side 6
Torsdag d. 14. december kl. 11.00
Højskoletime - Kom i julestemning!
Med den nye præst og den faste stab
Se omtale side 10
Lillejuleaften d. 23. december
Sct. Pauls Kirke, kl. 16.00
I lighed med tidligere år fejres lillejuleaften
i Hadsten Sognegård med julemiddag og hygge.
Se nærmere på www.hadstensogne.dk
Juleaftensdag d. 24. december
Lerbjerg Kirke, kl. 13.30
Skjød Kirke, kl. 14.45
Lyngå Kirke, kl. 16.00
Juledag d. 25. december
Skjød Kirke, kl. 11.00

Anders Dohn
Organist

René Bach Krøyer
René Bach Krøyer arbejder fortrinsvis i egetræ og det
udgør kernen i den virksomhed han har sammen med
sin kone. De skriver:
”Birdie er en lille midtjysk virksomhed. Bag birdie står
Nanna og René og vi elsker træ og design. Vi designer
og producerer nyskabende løsninger i træ designet
med henblik på funktionalitet, kvalitet og enkelthed,
der skal kunne indgå i enhver indretning.
For at opnå en kvalitet og brugeroplevelse, vi kan stå
inde for, har vi selv stået for alle faser af udviklingen
af de unikke produkter. Hver eneste birdie produkt er
håndlavet i eget værksted og som kunde er du derfor
sikret et produkt, hvor der er kælet for alt!
Træ er et organisk og levende materiale, som altid har
inspireret os til at skabe og formgive og vi håber, at du
med dit nye birdie produkt mærker vores passion for
håndværket og designet.”

De 9 læsninger
Søndag d. 17. december kl. 14.30
i Lyngå Kirke
Julen nærmer sig nu med hastige skridt og hertil
hører naturligvis De 9 læsninger. Dette er i år d. 17.
december kl. 14.30, og i år foregår det i Lyngå kirke. Denne gang vil man ud over selve læsningerne få
lejlighed til at høre nogle fremragende sangere fra Århus, som sammen med undertegnede vil synge julen
ind i bedste 4-stemmige motet stil. Kom og mærk den
intense julestemning sitre i hele kirken og hør de bedste christmas carols og danske julesalmer. Det bliver
yderst hyggeligt!
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Nytårsaftensdag d. 31. december
Lyngå Kirke, kl. 15.00 - efterfølgende serverer menighedsrådet et lille glas og kransekage i våbenhuset.
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500 ÅR MED LUTHER

KIRKEHØJSKOLE

I 2017 fejrer vi Reformationsjubilæet over hele verden. Det er 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.
Overalt er man i fuld gang med at fejre jubilæet. Mange steder med den
fornemme målsætning, at jubilæumsfejringen skal fremme forståelsen
af Reformationens betydning for det moderne menneske. Således også i
Danmark. Der forskes og debatteres og oplyses om Luther og hans tid og
Reformationens aftryk dengang og nu.
Kirkehøjskolen er for alle.
Kirkehøjskolen er et samarbejde mellem Ødum, Hadbjerg, Lyngå, Lerbjerg,
Skjød, Voldum, Rud, Hadsten, Vissing og Nr. Galten Sogne.
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”Hvad skal vi bruge Luther til i dag”
v. Anne Marie Pahuus
Lørdag d. 3. februar kl. 10.00, Hadsten Højskole
Reformationsårene for 500 år siden faldt i en tid, hvor der var stor angst
for den dom, der kunne ramme én, når man syndede. Men hvad er vores
situation i dag præget af? Er det stadig synden, der fylder eller er det den
diffuse skyld eller snarere skammen?
Hvor konfronteres vi med os selv og vores egen samvittighed, når forholdet
mellem privat og offentlig er blevet radikalt anderledes med vores udbredte
brug af de sociale medier? I foredraget tager vi et filosofisk blik på de
chancer vores moderne samfund giver for at opnå modenhed og tillid, både
som ung og
som ældre.
Anne Marie Pahuus er filosof og prodekan ved Aarhus Universitet. I reformationsåret har hun sammen med teolog Henrik Grøndal Lund udgivet en
debatbog med 95 nye teser på Aarhus Universitetsforlag.
Efter foredraget går vi i spisesalen til brunch og debat.

Til bords med den bramfri Luther
v. Jakob Ørsted
Lørdag d. 11. novemebr kl. 10.00, Hadsten Højskole

”Smag på reformationen”
v. Ida Gravgaard
Lørdag d. 3. marts kl. 10.00, Hadsten Højskole

”Jeg spiser, hvad jeg kan lide, og alt efter hvor store smerter det giver, hvad jeg kan!” Med dette foredrag inviteres du til bords hos reformatoren Martin Luther. Hver aften sad 30-40 mennesker bænket og enten talte med
eller lyttede til reformatoren. Undervejs skrev de studerende Luthers ord ned, og der var en del! De er siden
blevet samlet og kendt som Luthers bordtaler. Vi kender derfor en del til Luthers ord og tanker. Luther brændte
for sin sag og talte uhæmmet med en intensitet, der kunne virke skræmmende, når han udgød sine bebrejdelser, indsigelser og spot mod sine modstandere. Paven er ikke bare Luthers modstander. Nej, han er også en
”skrigende so”, og munkene er ”rotter”.
På samme tid var Luther også et muntert og selskabeligt menneske, der med ironi beskrev sig selv og andre.
”Når man vil gifte sig, skal man ikke spørge til faren, men derimod til pigens mors rygte. For øl dufter i
almindelighed som det fad, det kommer fra.” Emnerne var mange og tæller bla. ægteskab, børn, undervisning,
krig, død, staten og kirken. Det er interessant at se, hvor mange af Luthers tanker der ligger til grund for den
måde, vi tænker på i dag. Foredraget vil derfor også trække en tråd fra dengang til nu. Efter foredraget går vi i
spisesalen til brunch og debat.

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.

15

MINDER

Herluf
Nydam Jensen

Jul-jul-jul
De korte dage har holdt deres indtog og det er mørkt
når folk tager på arbejde og det er mørkt når de kommer hjem. Det kan godt give lidt tungsind eller ligefrem vinterdepressioner.
Men det er også nu at der begynder at komme juleudstillinger. Jeg føler faktisk, de begynder tidligere og
tidligere- men kloge folk siger at det ikke er tilfældetnå pyt det er heller ikke det, det drejer sig om.
Jeg vil godt beskrive hvordan en jul foregik, da jeg var
10 år gammel i 1952, og stadig gået i skole i Lyngå
skole, hvor Jønson og anden læreren regerede. Ja,
regerede det gjorde de, for hans ord var lov, der ikke
kunne omstødes—og husk, det var før revselsesretten blev afskaffet.
Det første tegn på jul var at posten kom med et katalog fra Daells Varehus i København. Det var værd
at kigge i for både store og små, der var billeder af
dametøj-herretøj-køkken udstyr m.m. Så var der faktisk sider med legetøj, og de billeder kunne godt sætte
fantasien i gang - efter endt gennembladning kunne
man godt komme til at lade siderne med legetøj være
dem der var slået op på.
Nogen få gange bestilte min mor varer fra kataloget,
og det var spændende at være med til at pakke ud,
men det var ikke altid de bestilte varer, svarede til
forventningerne. De må have haft en enorm dygtig
fotograf i firmaet.
Juleudstillingerne i Lyngå var meget begrænsede - 2
forretninger; brugsen og købmanden. Købmandens
husker jeg ikke, men i brugsens vindue var en opstilling af en kirke på vat- et spejl og med nisser –
sikkert også en kane med heste og et par lys,der gav
et skin i spejlet.
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I Hadsten var det mere avanceret med mange vinduer
der skulle friste folk til at købe, men skulle man se
store vinduesudstillinger var man nødt til at tage til
Århus og se udstillinger der. Af legetøj var det store
nummer de nye elektriske tog ( mærklin især ), de
kunne godt tage pusten fra en.
På gården gik livet sin gang med efterårsarbejdet.
Man skulle være færdig med roerne inden de frøs fast
i jorden, og pløjningen skulle absolut være færdig til
jul.
Roekulen var en sag for sig. Først skulle roerne samles i kulen og dækkes med halm. Inden kulden rigtig
tog fat skulle de dækkes med jord - megaarbejde og
meget værre når det skulle fjernes igen - med håndkraft (det var de gode gamle dage).

I december måned kom slagteren og tog livet af julegrisen. Jeg kan huske når jeg kom hjem fra skole
at køkkenet duftede stærkt af nyslagtet kød - der var
kogt fedtegrever og de havde en stærk
duft - til aften fik vi karbonader af det
nyrørte fars. Det var ikke så ringe endda!

Mellem jul og nytår blev der holdt juletræsfest for børn
i forsamlingshuset, og det store højdepunkt den aften
var, når alle børn fik en slikpose.

I julen var der fyret i hele huset. Der
skulle mange tørv eller koks til at holde
varmen i det uisolerede hus, men vi var
vant til lidt træk. Klaveret var med møje
og besvær slæbt op i den pæne stue,
hvor der nu var varme på.
Juleaftensdag var vi i kirke og det var
rigtig spændende. For det første var
kirken helt fyldt, og der var sat stole og
bænke ind langs kirkebænkene.
Der var en god stemning, og man kunne tydeligt fornemme at de tunge frakker var hevet ud af skabets
gemmer, og der lugtede temmelig meget af naftalin.
Mange unge mennesker der studerede uden for sognet var hjemme på besøg og havde her lejlighed til at
møde gamle skolekammerrater.
Juleaften var vi mange rundt om bordet, man startede
med risengrød, til den blev der drukket nisseøl (mørkt
øl uden alkohol). Hovedretten var enten and eller gås
med brunede kartofler, rødkål og asier, og så blev der
sluttet af med risalamande. Der skulle vaskes op inden vi gik rundt om træet, det var lidt træls at vente,
men det gik. Der blev sunget et par salmer og så ellers turen rundt om træet - en dejlig aften.
Juledag var også en dejlig dag. Der var dejlig varmt i
hele huset og der var god plads til at lege med julegaverne. Julefrokosten var ekstra god med kold flæskesteg, medisterpølse og resterne af gåsen eller anden,
man kunne godt nok blive mæt.

Jeg tror nok, at brugsen og købmanden skiftedes til
at levere slikposen for et bestemt beløb. Posen indeholdt som regel en stor appelsin, den fyldte godt og
så ellers lakrids-chokolade og nogle karameller m. m.
For nogen år siden fik jeg i julegave en bog om det
danske vejr i 100 år - hvid jul var det ikke i 1952. Vejret beskrives i stastistikken, som overvejende mildt
med nogen regn, så der er ikke de store forandringer
til nutiden.
Men nogen år var der sne og kulde. I familiealbummet
findes et billede af fru Pastor Mølgård, min mor og far
til venstre, på slæden min søster Jytte, som sidder
med præsteparrets søn Per og på ski sandsynligvis
plejedatteren Bente. Jeg tror det er bakken ovenfor
Tangdalgården med udsigt op til kirken og præstegården. Det ser nu ikke særlig koldt ud og megen sne er
der heller ikke-årstallet er sikkert engang i 1940 erne,
hvor der ellers var isvintre.
Julen gik sin gang og forude ventede nytårsaften med
lidt nytårskrudt og besøg ved naboerne sammen med
de andre børn i området.
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NYT FRA LERBJERG/SVEJSTRUP

NYT FRA SKJØD

Henny Josefsen

Helen Guldbæk

Kirkekoncert
Onsdag d. 8. november kl. 19.30 er der koncert i Lerbjerg Kirke med Jette Rosendal og Duo Al
Dente, der består af Kirsten Lund Jensen på blokfløjte
og Per Weile Bak på lut. Gratis entre. Se nærmere s. 8
Lucia og Juletræ
Søndag d. 10. december kl. 16 er der traditionen tro
gudstjeneste med Luciaoptog. Inden gudstjenesten
øver børnene sammen med Kristine - se side 6.
Derefter er der juletræ, suppe og godteposer i forsamlingshuset. Nærmere følger.

Kyndelmisse og fastelavn
Søndag d. 28. januar kl. 17 holdes lysmesse. Kirken
oplyses af levende lys. Lyngå Folkekor medvirker.
Søndag d. 11. februar kl. 14 er der fastelavnsgudstjeneste i kirken. Vi håber på mange udklædte børn og
voksne – med eller uden udklædning. Bagefter er der
tøndeslagning, fastelavnsboller mm. i forsamlingshuset. Nærmere følger.
Kultur på hjul
I forbindelse med Kulturhovedstadsåret inviteres Lerbjerg/Svejstrups borgere på byvandring med kulturformidler Pernille Stentoft og workshop med kunstner
lørdag d. 18. november. Landsbyrådet sponsorerer
frokost og kaffe. Nærmere er sendt ud.
Frokostjazz
Lørdag d. 4. november inviterer Borgerforeningen igen til
frokostjazz med Claymountain
Stompers i forsamlingshuset.
Sidste år havde vi en festlig
dag med det syv mand store
swingorkester med lokale rødder. I nogle af numrene medvirkede Anette som sangerinde med stor succes. Nærmere
sendes ud.
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Borgerforening og Landsbyråd
Lerbjerg/Svejstrup har fået bevilget 50.000 kr. til at
skabe projekter eller indkøb, som fastholder eller øger
brugen af forsamlingshuset. Vi, der bor i byerne, bestemmer, hvad der skal ske, og Troels er tovholder på
processen.
Fællesspisning
I september var der fællesspisning. Bo og Margit, Maja
og John og Jens serverede lækker flæskesteg med
det hele. Næste fællesspisning arrangeres af Mitte og
Jens, Charlotte og Svend.
Gymnastik
Så er kvindegymnastikken i gang igen, som vanligt
med Natasja som inspirerende lærer torsdage fra kl.
19.30 til 20.30. Der er plads til flere deltagere.
Facebook
Ulla, formand for Borgerforeningen, gør opmærksom
på, at Borgerforeningen også kommunikerer via Facebook. Hvis man søger på Lerbjerg/Svejstrup, dukker
siden op.

Hen over sommeren og efteråret har Skjød været fyldt
med aktiviteter, ikke mindst med projektet ”Dans din
nabo” i forbindelse med Kulturhovedstad 2017. På
www.Skjoedby.dk kan du læse meget mere og se billeder fra projektet.
Vinterens aktiviteter står nu for døren og som det efterhånden er blevet en tradition er der fælles hygge i
Skjød Forsamlingshus 1. søndag i advent den 3. december. Også i år vil der være adventssang i Skjød
kirke kl. 17.15 og derefter tarteletter og suppe i forsamlingshuset. Tilmelding til spisning kan ske på dagen.
Hynderne på kirkebænkene i Skjød har efterhånden
nogle år på bagen og en del af dem er mørnet. Derfor
er der bestilt nogle nye, og I kan godt glæde jer, for
hynderne får en ny farve, og betrækket på knæfaldet
bliver ved samme lejlighed skiftet, også til en anden
farve. Menighedsrådet har valgt to farver og de glæder sig til at vise dem til menigheden. Forhåbentlig
bliver arbejdet gjort færdig inden jul.
Fastelavnssøndag den 11. februar 2018 vil soldaterne
med konge, prins og klovn komme rundt i by og på
land. De synger for os og beder om et bidrag til fastelavnsfesten. Dato for festen oplyses i næste nummer
af Skjød Tidende som udkommer omkring 1. november. Tag godt imod soldaterne.
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NYT FRA LYNGÅ

KONFIRMANDERNE PÅ SPIL

Tove Skipper

Lyngå Vandværk
Der blev afholdt ekstraordinær generalforsamling
28.9.17, hvor bestyrelsen præsenterede et forslag/
tilbud fra Hadsten Vandværk om sammenlægning.
Der var god debat om det fremlagte forslag, med opfordring til bestyrelsen om at få tilbuddet yderligere
præciseret og indhentning af vurdering/pris på især
ledning fra Rækkevej til Lyngå samt pumpestation.
Gerne vurdering fra to uvildige rådgivere.
Der var ingen af de 35 fremmødte andelshavere, der
stemte imod en sammenlægning.
Bestyrelsen arbejder videre på en sammenlægning
pr. 1.1 2019 - således der til den ordinære generalforsamling marts 2018 foreligger et gennemarbejdet
materiale til beslutning.
Lyngå Vandværk a.m.b.a.

Adventsfest
søndag d. 3. december kl. 14.30
Kom og vær med, når Menighedsrådet og Borgerforeningen igen i år slår dørene op til adventsfest! Ved
shelterne bag præstegården vil der kl. 14.30 blive
varmet glögg og æbleskiver over bål (rykkes i konfirmandstuen ved meget nedbør) Kl. 15.30 er der julegudstjeneste med luciaoptog i Lyngå Kirke, hvorefter
julemanden vil tænde byens juletræ og uddele godteposer til børnene. Herefter slutter vi af i konfirmandstuen med suppe og brød.
Menighedsrådet og Borgerforeningen

Kun for kvinder – lørdag 4. november
Vis at du er, kan og vil, når sognets kvinder mødes
denne lørdag i november. Nærmere info omkring arrangementet kan ses på hjemmesiden.
Borgerforeningen

Fastelavn
søndag d. 4. februar 2018
Kom og slå ”katten af tønden”, når vi holder fastelavnfest fra kl. 14.00-16.00 i (og uden for) konfirmandstuen med tøndeslagning for både børn og voksne.
Borgerforeningen

Lørdag den 30. september løb det store reformationsrollespil for alle konfirmander i hele Favrskov
Provsti af stablen. Godt 750 konfirmander mødte
Luther i klosteret, ved afladshandlen Rom, ved
kirkedøren i Wittenberg, ved Rigsdagen i Worms, på
Wartburg forklædt som Junker Jörg og endelig på
slagmarken. Jo konfirmanderne kom vidt omkring
denne lørdag, og fotografen nåede lige at fange et
par stykker af dem fra Lyngå og Skjød.

Fotograf: Martin Busborg

Mortens and
fredag d. 10. november kl. 18.00.
Traditionen tro steger Bjørn og René ænder til denne
fællesspisning som afholdes i Hønsehuset på Rækkevej 2.
Pris kr. 50,- for voksne og kr. 25,- for børn. Børn på
7 år og derunder spiser med gratis. Tilmelding senest
fredag, d. 3. nov. til Bjørn, tlf. 20890739.
Menighedsrådet/Borgerforeningen
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SIDEN SIDST

KIRKELIG VEJVISER
Velkommen til Simon Dobson

Brian Sørensen
Kirkegårdsleder

Simon er ansat som ny gravermedhjælper ved Lyngå,
Skjød og Lerbjerg kirker fra d. 1. september 2017.
Vi siger velkommen til Simon og ser frem til et godt
samarbejde.

Helen Guldbæk
Menighedsrådet

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

Ferie
Anne holder ferie i uge 7.

Kirkeværger:
Lyngå:
Tina Lundquist Andersen, Lyngåvej 90, tlf. 4115 5160

I præstens ferie (som vil fremgå af telefon-svareren) kan
man kontakte Jannie Nedergaard Fries, tlf. 8698 0809
eller Mette Krabbe, tlf. 8698 9065.

Skjød:
Kirsten Aagaard Berthelsen,
Landsbækvej 35, tlf. 4082 9570

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

Lerbjerg:
Jesper Mensing Søgaard, Lerbjergvej 20, tlf. 5389 2980
Datoer på kommende menighedsrådsmøder
i konfirmandstuen:
Torsdag d. 2. november kl. 19.00 og
Onsdag d. 29. november kl. 19.00.

Tak til Rikke
og velkommen tilbage til Cecilie
Rikke Molberg Andersen har siden nytår været
barselsvikar for vores kirkesanger Cecilie Marie Høyer. Nu er Cecilies orlov slut, og vi siger mange tak til
Rikke for at have hjulpet os, det var vi glade for! Nu
glæder vi os over at kunne byde Cecilie velkommen
tilbage i arbejdet.

Velkommen til Kisser Andersen
En uundværlig opgave er den, vores køkkendame varetager bl.a. i konfirmandstuen.
Else Jensen blev overtalt til at tage et ekstra år, og mange tak for det, Else! Men nu
skulle der findes en ny løsning, og heldigvis kan vi så byde velkommen til Kisser
Andersen. Kisser tiltrådte 1. sep., og det er Kisser, man ringer til for f.eks. at tilmelde
sig højskoletimer – tlf. 6127 4207.

VELKOMMEN TIL!
Majbrit Daugaard har fået fast embede ved Hørning, Bligind og Adslev kirker.
Tillykke, Majbrit!

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
Køkken:
Kisser Andersen, tlf. 6127 4207

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)

Jannie Nedergaard
Fries (JNF)

Lise Thorbøll
Melchiorsen (LTM)

Anders Bonde (AB)

Anne Martiny
Kaas-Hansen (AMKH)

Istedet byder vi velkommen til Jannie Nedergaard Fries, der er ansat som barselvikar
for Marie. Jannie skal være hos os indtil nytår og vi er allerede glade for samarbejdet.
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GUDSTJENESTER
OKTOBER
29/10

LYNGÅ

SKJØD

20. s. e. trin.

LERBJERG

11.00 (AMKH) Reformationsfejring, Lyngå Kirke

NOVEMBER
4/11

Lørdag

5/11

Alle Helgens s.

12/11

22. s. e. trin.

16/11

Torsdag

19/11

23. s. e. trin.

26/11

S. s. e. trin.

10.00 og 12.00 Familiekoncert med Sigurd Barret, Sct. Pauls Kirke - se om billetter s.9
16.00 (AMKH)

14.30 (AMKH)

13.00 (AMKH)

11.00 (JNF) Kirkekaffe
15.00 Plejehjemsgudstjeneste, Møllegården (JNF)
11.00 (AMKH)
9.30 (MK)

DECEMBER
3/12

1. s. i advent

5/12

Tirsdag

15.30 (AMHK) Lucia

13.45 Ældregudstjeneste, Sundhedscentret (AMKH) eftf. kaffe

17.15 (AMKH) Lucia

7/12

Torsdag

17.00 Kirke i Børnehøjde (AMKH) Krybbespil

10/12

2. s. i advent

12/12

Tirsdag

17/12

3. s. i advent

21/12

Torsdag

23/12

Lillejuleaften

24/12

4.s.i adv/juleaften

25/12

Juledag

26/12

2. juledag

31/12

Nytårsaften

16.00 (AMKH) Lucia
11.00 Ældregudstjeneste, Sct. Pauls Kirke (LTM), kaffe i sognegården kl. 10.00
14.30 (MK) De 9 læsninger, Lyngå Kirke
15.00 Plejehjemsgudstjeneste, Møllegården (MK)
16.00 (LTM) Sct. Pauls Kirke
16.00 (AMKH)

14.45 (AMKH)

13.30 (AMKH)

11.00 (AMKH)
11.00 (LTM) Sct. Pauls Kirke
15.00 (AMKH) Boblevand

JANUAR
7/1

1. s. e. H3K

9/1

Tirsdag

14/1

2. s. e. H3K

18/1

Torsdag

21/1

S. s. e. H3K

28/1

Septuagesima

11.00 (AMKH)
18.00 Mønstring og 19.30 Ungdomsgudstjeneste (AMKH), Sct. Pauls Kirke
9.30 (MK)
15.00 Plejehjemsgudstjeneste, Møllegården (LTM)
11.00 (AMKH) Kirkekaffe
17.00 (AMKH) Lysmesse

Februar
4/2

Seksagesima

11/2

Fastelavn

15/2

Torsdag

18/2

1. s. i fasten

25/2

2. s. i fasten

11.00 (MK)
14.00 Kirke i Børnehøjde (AMKH) fastelavn og dåbsjubilæum, Lerbjerg Kirke
15.00 Plejehjemsgudstjeneste, Møllegården (NN)
9.30 (NN)
11.00 (AMKH)

MARTS
4/3
11/3

3. s. i fasten
Midfaste

11.00 (AMKH) Kirkekaffe
11.00 (AMKH) Indsamling

