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SET FRA PRÆSTEGÅRDEN
REFORMATION - og hva´så?
Jeg kunne også have skrevet: Reformation - hvad
rager det mig? Det lyder bare så grimt i en overskrift,
og jeg ved, at jeg får på puklen, hvis jeg direkte begynder at bande. Men helt ærligt: Hvad skal jeg bruge
al den snak om reformation til? Det er jo 500 år siden!
Et halvt årtusind.
For vi har det jo godt. Det stadfæstede min kollega
Majbrit Daugaard i den grundlovstale, som hun holdt
så fint i præstegårdshaven. Ingen aner i dag, hvad der
står i Grundloven, for vi har det jo godt og behøver
derfor ikke se paragrafferne efter i krogene, for de
fungerer jo tilsyneladende, og hvorfor så beskæftige
sig nærmere med det?
Det samme kan vel siges om reformationsjubilæet.
Hvorfor gøre et stort nummer ud af det, når de kampe,
de kæmpede dengang, ikke længere er vores kamp.
Vi har det jo godt!
Sidste efterår tænkte jeg, at minikonfirmanderne
lige skulle lære lidt om reformationen, så jeg havde
hængt en snor op, en tidssnor, hvor reformationen
var i midten, og minierne så skulle placere paven,
katolikker, protestanter, afladsbreve, skærsilden,
Fadervor på latin og på dansk osv. på den ene eller
den anden side af reformationen.
Det var måske lige at skyde lidt over mål. Som en
af minikonfirmanderne udtrykte det: ”Er vi kommet i
skole eller hva’?” Så var det noget nemmere at forholde sig til den efterfølgende småkagebagning, hvor
kageformen selvfølgelig var Luther i profil – og til efteråret lader jeg Sigurd Barrett fortælle ”Alt om Luther på 60 minutter”, så dér ses end ikke skyggen af
skolegang.
Men hvorfor al den umage for et 500 år gammelt
projekt?
Ja, vi kan jo starte med at se på os selv. Som filosof
Anne Marie Pahuus skrev det i Kristelig Dagblad tilbage i januar måned: ”I dag holder vi meget regnskab
med os selv og vores mål i livet. Vi er meget opmærksomme på, om vi slår til i livet. […] Her tror jeg, vi kan
bruge Luthers budskab positivt. Vi skal som Luther

gøre op med gerningsretfærdigheden og erkende, at
vi ikke er ufejlbarlige, og at vi kan læne os op ad noget
– et livsmod, som vi ikke selv er ophav til, og som giver en mening i livet og en kraftfuldhed i tilværelsen.”
Se sådant et budskab vil jeg gerne give konfirmanderne med videre – ja måske også minierne, hvis det
med gerningsretfærdigheden lige koges ned til en lidt
lettere småkage-udgave. Så de ved, at intet står imellem dem og Gud. Hverken en præst, et fremmedsprog
eller særlige gerninger.
Vi har det jo godt – ja for det meste. Men går alt i
stykker, så er det nu rart at vide, at jeg ikke bærer hele
verden på mine skuldre.
Når vi lørdag d. 30. september 2017 spiller
reformationsrollespil sammen med alle konfirmander
i hele Favrskov Provsti, så er endemålet netop, at
alle efter tidsrejsen tilbage til 1500-tallet står tilbage
med et Fadervor på dansk.
Det og mange, mange andre ting giver god grund til
at fejre reformationen. Kom selv og lyt, syng og smag!
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ORGANISTENS SIDE

RÅB AF FRYD FOR
al Jorden, bryd ud i Jubel og Lovsang!
(Davidssalme 98)

Sisse Lunøe
Organist

Kære alle sammen
Nu er vi kommet til det tidspunkt, hvor jeg skal sige
farvel til jer. Det har været en fin oplevelse at have haft
sit arbejdsliv iblandt jer, ligesom det var sidst jeg var
her i Kristines barselsorlov. I er jo rigtigt flinke folk, og
det gælder for alle grupper.
Lyngå-orglet er en oplevelse i særklasse for en organist, det klinger så dejligt, hvad jeg rigtigt kunne høre
ved Påskekoncerten. Det fylder fuldstændigt rummet
ud med sin klang.
Folkekoret er en anden oplevelse i særklasse. Koret
består af de sødeste folk, simpelthen, og det har været
en fornøjelse at se og høre det udvikle sig i den tid, vi
har haft sammen. Så fra korlederen skal der lyde en
stor tak til alle sangerne!
Den tredje oplevelse i særklasse er det daglige liv
sammen med præsterne, kirkesangerne, graverne,

menighedsrådet og alle de mennesker, der færdes i
kirkerne.
I de kommende år vil der ske store forandringer indenfor Folkekirken, tror jeg. Det vil ikke mindst gælde
kirkemusikken og den plads, den kommer til at få i
kirkens daglige liv. Jeg var til et stort organistmøde i
efteråret i Randers, og her blev der udtrykt en generel
bekymring for kirkemusikkens nuværende situation
og udvikling. Det var mange organisters erfaring, at
musikken langsomt mister sin betydning i kirkens
daglige liv. Der er med andre ord mindre og mindre
behov for kirkemusikernes nuværende lange og grundige musikalske uddannelse.
Kirkemusikere har som en meget konkret opgave
orglerne at tage vare på. Instrumentet er dyrt både
i anskaffelse og vedligeholdelse. Den mere luftige
opgave er den musikalske tradition som jeg uden at
tøve vil sammenligne med betydningen af Højskolesangbogen. I disse år skrives der megen fremragende
salmelyrik. Mit ønske er, at der til stadighed vil blive
skabt fremragende ”salmemusik”, der er lige så vidtspændende i sit udtryk som de moderne salmer.
God vind, alle sammen!

Med udgangspunkt i overskriftens citat fra Davidssalmerne i Det gamle Testamente vil jeg her tillade
mig at lufte mine synspunkter angående betydningen
af at synge.

Menneskestemmen er nok vores allerældste musikinstrument. Der er ingen tvivl om, at mennesker,
lige fra vi udviklede evnen til at tale, også er begyndt
at synge. Vi kan jo bare lytte til små børn, når de træner deres evne til at tale. I den forbindelse bruger
de deres stemme til at ytre alle mulige slags lyde,
ikke kun ordefterligninger, men så sandelig også til at
synge med. For det at synge er at give lyd på mange
måder. Det lille barns måde at synge på kalder man
for ”spontansang”. Når vi er kommet højere oppe i
årene og synger ”I østen stiger solen op” er vi sådan
set kommet meget langt væk fra spontansangen. Vi er
derimod i gang med at bruge stemmen på en måde,
som vi har tillært os. I kan nok se, at vi lige pludselig på den måde i vores daglige opfattelse af vores
stemmegivning blander en hel masse ting sammen.
Vi synes, at det at kunne synge en højskolesang er
et udtryk for, at nu synger vi helt rigtigt. Og så opstår
det næste problem måske, for nogle af os har sværere ved at få melodien til at stemme sammen med de
andre syngende end andre har.
Mange menneskers sangglæde slukkes fuldstændigt ved denne oplevelse af, at de ikke synger
”rigtigt” og at nogen måske ovenikøbet har været så
”venlig” at fortælle dem, at de gerne må tie helt stille.
Jeg vil hårdnakket påstå, at alle har musikken med
sig og at alle kan synge. Uden undtagelse! Vi kan
også alle sammen bevæge os. Uden undtagelse. Men
vi møder forskellige udfordringer for vores krop igennem vores liv og opvækst, vi kan f. eks. pådrage os
skader, der gør, at vi bliver gangbesværede. Ligesådan
kan vores stemmer blive beskadiget, således at det
bliver sværere for os at kunne tale eller synge.
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Alle kender fornemmelsen af, at ”gråden stikker
i halsen” uden at kunne komme frem. Vi holder den
tilbage, fordi vi har fået at vide, at vi ikke må græde.
Vi kender også alle sammen til det at blive tysset på,
fordi vi råbte for højt, måske endda råbte af glæde.
Hvis vi møder modstand imod vores stemmegivning
på den slags følelsesmæssige udbrud, så får vi lært
at beherske os.
Jeg håber, at I nok kan fornemme, at voksne personer har et stort ansvar for udviklingen af sangevnen. Det er ikke børnene, der skal bremses, når de vil
synge, det er de voksne, der skal synge med. Det er
heller ikke børnene, der skal bestemme, om sangen
skal synges i et dybt eller højt leje, for børn har højtliggende stemmer fra naturens side, så de voksne bliver
nød til at ”følge med”, så godt de kan. Masser af mennesker udvikler problemer med deres stemmer. Men
som med alle andre muskler i kroppen gælder det, at
stemmen kan genoptrænes. Og ganske ofte viser det
sig, at netop de stemmer, der opleves som problemfyldte, folder sig ud og bliver meget store og smukke.
Jeg vil afslutte med at lave en lille liste over de
gerninger, der kan fremme sangglæden hos alle:
1. Syng altid, både alene i badeværelset og
sammen med andre.
2. Syng sammen med dine børn.
3. Syng i kor.
4. Syng dig igennem stemmens overgangsalder,
både som teenager og som ældre.
5. Har du problemer med stemmen, så find en taleeller sangpædagog, så du kan få hjælp til en god
udvikling.

Lyngå Folkekor øver
igen fra d. 22. august
v. Kristine Lund-Olsen
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MINIKONFIRMANDER

KIRKE I BØRNEHØJDE

På billedet ses Edens Have formet i modellervoks af
sidste års minikonfirmander – mon det næste hold
kan gøre det ligeså frodigt og flot?
Jeg håber, de kommende 3. klasser bosiddende i
Lyngå, Skjød og Lerbjerg sogne vil tage udfordringen
op og komme til nogle hyggelige torsdag eftermiddage i konfirmandstuen i Lyngå med start d. 2. nov.
For at få logistikken på plads med navne, numre, skolebus og taxakørsel er der et kort orienteringsmøde i
Skjød Kirke torsdag d. 5. okt. kl. 16.30, hvorefter I er
meget velkomne til at blive til Kirke i Børnehøjde og
skovtur i kirken. Tilmeldingsseddel og nærmere information sendes ud efter sommerferien.

BABYSALMESANG
I efteråret 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. 1. september kl. 10.30 og
derefter hver fredag kl. 10.30, dog ikke i uge 42.
Tilmelding er nødvendig og kan ske til:
Hadsten Kirkekontor på tlf. 8698 0425
eller kirkekontoret@hadstensogne.dk
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Reformationsjubilæet skal også fejres i børnehøjde!
I Hadsten Storpastorat har vi derfor inviteret Sigurd
Barrett og tøjdyret Snapper til at komme og fortælle ”Alt om Luther på 60 minutter” – og med både
fortælling, sang, musik og teater i en herlig blanding
kommer det ikke til at gå stille for sig denne lørdag i
Sct. Pauls Kirke i Hadsten.
Der er gratis uddeling af Sigurd-billetter til børnegudstjenesten i Skjød Kirke d. 5. oktober. Herefter kan
der afhentes billetter på kirkekontoret i Hadsten fra
d. 12. oktober.

Sæt derfor kryds…
Torsdag d. 5. oktober kl. 17.00 i Skjød Kirke
Med uddeling af billetter til Sigurd Barrett
Lørdag d. 4. november kl. 10.00 og 12.00
i Sct. Pauls Kirke, Hadsten
Familiekoncert med Sigurd Barrett
”Alt om Luther på 60 minutter”
…og husk også:
Torsdag d. 7. december kl. 17.00 i Lyngå Kirke
Med minikonfirmanderne krybbespil!
Til hver Kirke i Børnehøjde slutter vi af med SKOVTUR
I KIRKEN, hvor der – nu ganske gratis! – serveres pølsehorn, pizzasnegle, gulerødder og saftevand.
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NYE SOM GAMLE

KONFIRMANDER

LUTHER PÅ SPIL - VED FUSSINGØ SLOT

Her er de så: De nu ”gamle” konfirmander! Smukke unge mennesker. Alle skulle prøve at stå med sådan en flok i våbenhuset
på den store dag under bedeslagene, lige inden dørene slås op,
og de skal gå op ad kirkegulvet – forventningen bobler, nervøsiteten sitrer og begejstringen er stor! Sikke en fornøjelse.
Jeg spurgte et par stykker af dem, om vi ikke bare skulle tage
en sæson mere, men det mente de nu alligevel ikke – en omgang måtte være nok, og det har de jo ret i. Tak for en god
sæson!
Og i samme åndedrag kan jeg jo så sige velkommen til de nye!
Der er sendt indskrivningssedler ud og de fleste tilmeldinger er
allerede i hus, så jeg glæder mig til at forberede endnu et hold
til at stå klar i våbenhusene i foråret 2018 med sug – og ikke
mindst glæde – i maven. Vi ses i august (nærmere dato følger)!

Vi har brug for dig!
Lørdag d. 30. september, kl. 8.00 - 16.00
Et historisk rollespil for konfirmanderne i Favrskov Provsti
Hvorfor spille rollespil med konfirmanderne?
Den Danske Folkekirke er luthersk-evangelisk. Men hvordan er det nu med Martin
Luther. Hvem var han, og hvorfor var hans arbejde så vigtigt og revolutionerende?
Det er spørgsmål, som de færreste konfirmander kan svare på. Derfor sendes alle
konfirmander i Favrskov Provsti på dannelsesrejse tilbage til 1500-tallet til et Europa
i brydningstid.
Konfirmanderne vil gennem rollespillet møde mange forskellige aktører, som hver for
sig vil bidrage til at give dem et billede af, hvem Luther var, og hvad det var for en
verden, han og hans samtidige levede i dengang. Og ikke mindst, hvad hans arbejde
og tanker har betydet - også for os i dag. Dette rollespil er intet uden de mange rollespillere, statister og frivillige. Og vi skal bruge mange! Rollerne er vidt forskellige
og ikke alle lige krævende, så alle kan være med. Der er både taleroller, musikroller,
statister og ikke mindst er der brug for en masse praktiske hjælpere til opsætning,
forplejning undervejs og meget andet.
Hvis du ikke allerede har meldt dig til, så skynd dig at kontakte sognepræst Anne
Kaas-Hansen på tlf. 8698 1224 eller mail amka@km.dk.
Det bliver en rigtig god dag – især hvis du er med!
Fotograf (Skjød): Martin Busborg
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500 ÅR
MED LUTHER

REFORMATIONSJUBILÆUM

Reformationsfejring
Fællesgudstjeneste ved
Vissing Udealter
Søndag d. 20. august kl. 11.00

Søndag den 20. august 2017 kl. 11.00 afvikles den
første aktivitet i en perlerække af arrangementer, der
gennemføres efteråret 2017/ foråret 2018 i Hadsten
Storpastorat.
Vissing Kirke udgør en fantastisk ramme for det første
arrangement i Hadsten Storpastorat i forbindelse med
fejringen af Reformationsjubilæet 2017.
Forstil dig en sommerdag, hvor solen står højt på himlen. Høsten er i hus og lærkens trillen høres stadigvæk fra den høje blå himmel. Du mødes af smukke
blomsterdekorationer og –opsatser ved udealteret
i Vissing. Med denne kulisse afvikles kl. 11.00 en
udendørs musikgudstjeneste. Gudstjenesten vil være
efterfulgt af en fejring af 500 året for Reformationen.
Fejringen sker med endnu mere musik – denne gang
vil det være jazz-musik spillet af ”All Time Jazz Band”.
Musikken kan nydes sammen med mad og drikke.
Der vil være gratis servering af lutter pølser samt udskænkning af sodavand/vand samt af en helt særlig
Luther-øl, brygget af det lokale Vissing Bryggerlaug.
Alle er velkomne til gudstjenesten og det efterfølgende arrangement!
Vissing Menighedsråd

LUTHER - til kamp med ordet
En levende fortælling
Tirsdag d. 3. oktober kl. 19.30
Lyngå Kirke

Hvorfor taler vi dansk?
Reformationen og sproget v. Marita Akhøj Nielsen
Hadsten Højskole, lørdag den 23. september, kl. 10.00
Se omtale side 15
Salmer til folket
En Luther-koncert med Den Danske Salmeduo
Sct. Pauls Kirke, torsdag den 28. september, kl. 19.00
Se omtale på www.hadstensogne.dk
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Skuespiller og fortæller Caspar Koch har i anledningen
af 500-året for Luthers teser i Wittenberg lavet kirkefortællingen ”Luther – til kamp med ordet”. Fortællingen kredser om den følsomme teolog, der tog kampen
op mod paven, og samtidig var en grov karl, der kunne
svine sine modstandere til på det voldsomste.
Med stor sproglig finfølelse og genialitet skabte Luther
det moderne sprog med sin tyske bibeloversættelse,
samtidig med at hans personlige udtryksform brugte
platte billeder af kroppens udsondringer. Det er med
andre ord noget af en personlighed, som Caspar Koch
vil fortælle om og gengive denne aften i Lyngå Kirke.
Caspar Koch er uddannet på Statens Skuespillerskole
ved Århus Teater, hvor han i mange år var fastansat
som både instruktør og skuespiller. I dag arbejder Caspar Koch som free-lance fortæller, foredragsholder
og er bl.a. kursusinstruktør på Pastoralseminariet i
Århus (Og han er virkelig god!).

Luther på Spil - ved Fussingø Slot
Et historisk rollespil for konfirmanderne i Favrskov
Provsti - vi har brug for dig!
Fussingø Slot, lørdag den 30. september
kl. 8.00 - 16.00
Se omtale side 9
Tavler om Luthers liv
Fra 2. oktober til 3. november vil der være opstillet
tavler med information om Luthers liv og virke. Tavlerne vil stå forskellige steder i hele storpastoratet.
Gå på opdagelser og find ud af mere om Luther.
Reformationskoncert
med Jette Rosendal og Steen Hansen
Sct. Pauls Kirke, søndag den 22. oktober, kl. 19.30
Se omtale på www.hadstensogne.dk
Luther - filmaften
Hadbjerg Skole, tirsdag den 24. oktober, kl. 19.00.
Se omtale i kommende HØST
Reformationen rocker
Med Eskild Dohn & Bjarne Langhoff
Sct. Pauls Kirke, onsdag den 25. oktober, kl. 19.30
Se omtale på www.hadstensogne.dk
Luthers indflydelse på vores samtid
Foredrag med Naser Khader
Hadbjerg Skole, torsdag den 26. oktober, kl. 19.00
Se omtale i kommende HØST
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500 ÅR
MED LUTHER

REFORMATIONSJUBILÆUM

REFORMATIONSGUDTJENESTE I LYNGÅ
Søndag d. 29. oktober kl. 11.00
i Lyngå Kirke

500-året for reformationen markeres selvfølgelig
også med en gudstjeneste og efter ord, sang og musik i kirken, går vi i konfirmandstuen og nyder jubilæumsmad fra Nis Boesdals hånd.
Ved kirke og præstegård vil der i uge 43 være opstillet
tavler med information om Luthers liv og virke, så efter maden er der mulighed for frisk luft og læring om
Luther på én og samme tid.
De 500 år skal fejres med maner, og alle er velkomne!
HØSTival
Teatermusical og middelaldermarked
Hadbjerg Skole og Kirke
Tirsdag den 31. oktober, kl. 14 - 20.
Se omtale i kommende HØST
En folkelig fortælling om Luther
Højskoletime i Lyngå v. Ole Juul
Lyngå Præstegård, torsdag den 2. november, kl. 11.00
Se omtale side 19
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 16

HOLD ØJE med folder
om Reformationsjubilæet
- kommer snart i din kirke
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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 deles ud til Kirke i Børnehøjde i Skjød Kirke
d. 5. oktober eller kan hentes på kirkekontoret fra d.
12. oktober.

REFORMATIONEN 2.0
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 renaissancemusik 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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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
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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.

Hvorfor taler vi dansk?
Reformationen og sproget
v. Marita Akhøj Nielsen
Lørdag d. 23. september kl. 10.00
Hadsten Højskole
Selvfølgelig taler vi dansk i Danmark, hvad ellers
– vil de fleste nok sige. Måske er vi bange for den
engelske indflydelse, men for alvor tror vi ikke, at der
kan tales andet end dansk i vores land. Men det er
ingen selvfølge. For 500 år siden var dansk ét blandt
flere sprog i Danmark. I kirken og blandt de lærde
var latin enerådende. Mange af landets indbyggere
havde slet ikke dansk som modersmål. De talte
plattysk, norsk, islandsk eller færøsk. Plattysk stod
meget stærkt. Det var handelssproget i hele Østersøområdet, og næsten alle danskere forstod plattysk.
Så dansk var trængt. Men reformationen ændrede situationen. For Luther var alle kristne lige for Gud. Det
var vigtigt, at alle kunne forstå, hvad kristendommen
gik ud på. Derfor skulle bibelen oversættes til dansk,
og der skulle synges danske salmer ved gudstjenesterne. På den måde blev Luthers 95 teser fra 1517
en af grundene til, at vi taler dansk i dag – selv om
de var på latin og slet ikke handlede om sprog.
Marita Akhøj Nielsen er ledende redaktør i Det Danske Sprog og Litteraturselskab og redaktør for Det
Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Hendes
speciale er ældre dansk sprog og litteratur. Efter
foredraget går vi i spisesalen til brunch og debat.
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500 ÅR
MED LUTHER
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Til bords med den bramfri Luther
v. Jakob Ørsted
Lørdag d. 11. novemebr kl. 10.00
Hadsten Højskole

”Hvad skal vi bruge Luther til i dag”
v. Anne Marie Pahuus
Lørdag d. 3. februar 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.

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.

”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
der 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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HØJSKOLETIMER

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 Bjørn
Anthonsen, tlf. 2089 0739, Pris kr. 50,-

Kunsten at bevare livsmodet
- trods modgang
Agnete Odgaard-Jensen
Torsdag d. 7. september kl. 11.00
Agnete Odgaard-Jensen mistede sit syn som 25-årig,
men formår alligevel at være leder på mødesteder for
synshandicappede, madskribent i Blindes Jul, foredragsholder, forfatter og meget andet.
Kom og hør hende fortælle om ”Kunsten at bevare
livsmodet trods modgang”. Selv skriver hun om foredraget: ”I dette foredrag kommer jeg ind på, hvad
negative tanker kan gøre ved os. Tanker har enorme
kræfter, så derfor er det så vigtigt, at vi tænker positivt
i stedet for negativt. Til slut samler jeg alle trådene og
fortæller om en af mine egne store livskriser. Jeg vil
med dette foredrag ikke give dårlig samvittighed, men
kun give stof til eftertanke. Vi må bruge det, vi har,
ingen kan bruge det, de har mistet.”
Vær opmærksom på, at foredraget tager 5 kvarter, og
vi slutter derfor lidt senere end vi plejer, ca. kl. 13.15.
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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 Wittenburg 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.

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.

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.
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MINDER

Herluf
Nydam Jensen

Æbleplantagen
Mine forældre blev gift den 21. juli 1929 og forpagtede min fars fødegård ”Nydamsgård” i Lyngå af fars
forældre. Min mor kom fra Fyn og var datter af købmanden i Rønninge og ikke vant til landhusholdning.
Hun var derfor inden giftermålet på den nye husholdningsskole i Hadsten, hvor hun lærte at lave god mad.
Efter krakket på børsen i New York samme år, var der
lagt op til en verdensomspændende økonomisk krise,
der ramte alle former for produktion, idet efterspørgslen på varer næsten forsvandt, da der ingen købekraft
var og enorm arbejdsløshed over hele verden.
Krisen ramte også danske landmænd og selvfølgelig
også på Nydamsgård.
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Først prøvede man at øge produktionen og der blev
bygget en simpel træbygning til opfedning af slagtesvin, men priserne blev ved med at rasle ned, så det
hjalp ikke ret meget.
På et tidspunkt opstod tanken om at lave noget utraditionelt, nemlig at anlægge en æbleplantage. Og som
tænkt så gjort.
Nord for haven blev et areal på en 1 hektar indhegnet
med tjørne hæk og to rækker elmetræer, som læ mod
vestenvinden.
Der blev plantet rækker med Philipaæbler, en række
med Bella Boskop, en række med Cox Orange, der
blev også plads til et Skovfoged æbletræ + et Annanas
træ m.m.
Se alt det kan jeg ikke huske, for jeg var ikke født på
det tidspunkt, jeg ved heller hvad det kastede af sig i
penge, men mine forældre overlevede krisen.
Da anden verdenskrig sluttede, var jeg knap 3 år
gammel, så der gik en rum tid før jeg fandt ud af, at
det var dejligt om efteråret at gå på æbelrov uden for
haven. Da var træerne store og de bar ganske mange
æbler. Det bedste det var, når skovfogeæblerne var
modne, de smagte særdeles godt, søde og saftige, så-

dan et par stykker i skoletasken
var ikke så ringe.
Vestenvinden kunne som sagt,
være hård og mange gange lige
inden plukningen blæste det
hårdt, og plukningen var let for
de fleste æbler lå under træet,
med pletter efter kontakten med
jorden. Philipa æbler med pletter
holder ikke længe og kan ikke
sælges, så dem der blev plukket
behandlede man med respekt, for
det var dem der kunne give penge i kassen. Dem med pletterne
blev ret hurtigt kørt til et mosteri, og saften kom på flasker, som
æblemost, der smagte ganske
fortræffeligt.
Nå -en lommekniv var uundværlig , den kunne skrælle
alt det rådne væk og tilbage var nogle dejlige stykker
æble. Sporten i skrælningen var også hvem der kunne
skrælle et helt æble i en lang skræl, det kunne der gå
lang tid med en kold vinteraften..
Der kom dog æbler i kasserne og kælderen var det
sted de fine nedplukkede æbler blev opbevaret, et
vindue var gjort bredere så kasserne var nemme at
løfte ned til opbevaring.
Nogen gange i løbet af vinteren skulle alle æblerne
sorteres og dem der havde haft skjulte pletter skulle
sorteres fra. Det var dem der blev spist om aftenen og
de var ganske udmærkede.
Bella boskopperne var umanerlig hårde i starten. De
skulle mindst ligge til jul før de var til at spise. De
havde en syrlig smag, men var et dejligt æble.
Til jul blev der taget hul på cox orange æblet, som efter min mening var det bedste æble med en fantatisk
dejlig smag af sødme og en passende konsistens lige
til at bide i.
De år hvor frugthøsten var god, var det ikke så nemt
at komme af med æblerne til den rigtige pris, så man
skulle finde på noget. Min far satte en annonce i de
to aviser Århus Stifttidende og Århus Amtsavis. Man
kunne få en kasse æbler leveret på adressen i Århus.
Det gav pote!. Han havde et kort over gaderne i Århus

og så brugte han min mors nipsenåle med kulørt hoved til at markere adressen med og en adresseliste på
papir. Det så mægtig fllot ud med de kulørte nåle, og
dem skulle man holde sig fra.
Den lokale vognmand Ernst Andersen blev lejet til at
køre, så en tidlig morgen drog de to herrer afsted til
staden.
Første sted var på fjerde sal og min far gik først med
sedlen og Ernst fulgte lige efter. 4. sal var ikke lige det
de var vant til så der var lidt pusten. Min far fik pengene og den venlige dame sagde til Ernst ”Åh, kan de
ikke lige tage kassen med ned i kælderen?”
Det var første lære- Far gik op og fik pengene og så
råbte han ud af vinduet om æblerne skulle op eller
ned.
Når foråret kom skulle æblerne sorteres sidste gang
-og det var ikke godt. De fleste af dem der var tilbage
skulle smides ud.
Tiden gik og træerne blev for store og pasningen gik
ikke helt efter en snor så på et tidspunk holdt de op
med at plukke og sælge æbler.
I 1970 overtog jeg Nydamsgård og Hanne og jeg havde en produktion af ænder til jul og det passede med
det fine læhegn så de sidste træer blev rykket op og
æbleplantagen var forbi.
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NYT FRA SKJØD

SLEEP-IN I SKJØD KIRKE

Høstgudstjeneste i Skjød Kirke
søndag d. 22. okt. kl. 17.00
ved Majbrit Daugaard
Efterfølgende mødes vi til fællesspisning i forsamlingshuset.
Pris: Voksne 60 kr. pr. person. Børn under konfirmationsalderen spiser gratis. Drikkevarer kan købes til
små priser.
Tilmelding til spisning: Ring til Gitte på tlf. 86 96 09
43 eller kom en seddel i forsamlingshusets postkasse
senest 14. okt.

Henny Josefsen

KUNST I KONFIRMANDSTUEN
Lieselotte Skov-Petersen har i mange år skrevet lidt
i kirkebladet om kunst i konfirmandstuen. Sammen
med kunstudvalget har hun sørget for, at vi til møder,
fællesspisninger, højskoletimer, konfirmandundervisning og meget andet har kunnet følge med i, hvad der
rører sig af kreative tiltag i sognet. Og hvor har vi nydt
de mange forskellige farver og udtryk, som disse udstillinger har givet konfirmandstuen. Det bliver svært
at gøre Lieselotte den indsats efter.

Lørdag d. 27. maj var der ”Sleep-in” i Skjød Kirke som en del af Dans Din Nabo-projektet, hvor der også skete mange andre aktiviteter i weekenden.
Der var en forsamling på ca. 30 mennesker, både børn og voksne, der mødtes om
aftenen. Først legede vi lidt udendørs og derefter indtog vi kirken med soveposer,
liggeunderlag og bløde puder. Der var en herlig stemning, da børn og voksne sammen
skulle finde sig til rette i de smukke lokaler! Det højtidelige rum blev meget levende.
Derefter satte vi os ned på bænkene og hvert barn skulle tænke på en situation som
har været vigtig for hendes eller hans liv. Derefter havde de muligheden for at gå op
en efter en, til musiker og organist Pelle Skovlund og hviske sin fortælling i hans øre.
Sammen med Pelle improviserede de på orgelet over den fortælling. Hvis man ville,
kunne man bagefter sige højt til alle, hvad det var, man havde tænkt på. Der var flere
vigtige ting som der blev lavet musik ud af den aften. Den frie tilgang til børnene og
musikken mødte kirkens evne til at tage fat i de dybe ting i livet. En god kombination!
Derefter fortalte Anne Mette Poulsen en gammel spøgelsesfortælling fra Skjød udenfor kirken til toner af orgelmusik fra den åbne kirkeport. Heldigvis endte fortællingen
godt!
Dem der skulle blive og sove i kirken, skulle nu plukke en blomst og lægge den under
hovedpuden. Samtidig ønskede vi noget for fremtiden, noget at drømme om og noget
som skal blive til virkelighed! Så var det bare at børste tænder og gå i seng.
For de rigtig modige var der en lille nattevandring klokken tre om natten...
af Daniel Norback
medvirkende i projektet Dans Din Nabo

Inger Marie Christensen, Haldum
I april til juni måned har Inger Marie Christensens malerier lyst op i konfirmandstuen. Inger Marie har siden
1991 modelleret porcelænsdukker, men med en venindes invitation til et weekendkursus i akrylens store
malerkunst blev nysgerrigheden vakt, og Inger Marie
har nu gennem flere sæsoner deltaget i malerkurser
på Enghøj ved Lieselotte Skov-Petersen.
Tak for lån af flotte billeder til Inger Marie Christensen.
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NYT FRA LERBJERG/SVEJSTRUP

NYT FRA LYNGÅ

Helen Guldbæk

Nyt fra Borgerforeningen
Ved generalforsamlingen i februar genvalgtes de bestyrelsesmedlemmer, der var på valg.
Ved konstitueringen blev Ulla Madsen igen formand,
og Marianne Christensen og Mitte Bendstrup fortsætter som henholdsvis kasserer og sekretær. Herudover
indgår Inger Jensen og Maja Justesen i bestyrelsen.

Forårsrengøring ude og inde
Borgerforeningens bestyrelse inviterede til arbejdslørdag i forsamlingshuset midt i april, og det var som
vanligt både effektivt og hyggeligt. På Charlottes initiativ er der også sendt mail rundt med datoer, hvor alle
der har mulighed for det, evt. bare en times tid, kan
komme og luge. Jo flere vi er, jo lettere går det!

Affaldsindsamling
D. 2. april deltog Lerbjerg/Svejstrup i Danmarks Naturfredningsforening årlige affaldsindsamling. Det
blev en vældig succes, der resulterede i mange fyldte
affaldssække. Det var Ulla, Lars, Berit og Anders, der
havde taget initiativet og fik det kombineret med hyggelig fællesspisning oven på dagens arbejde.

Afslutning på gymnastik
Forårets gymnastiksæson blev igen afsluttet på bedste vis. Stor tak til Natasja for indsatsen! Vi regner
med, at et nyt hold begynder til efteråret.

ÅRETS BYFEST
på legepladsen
afholdes d. 18. og 19. august
Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 18. og 19.
august, hvor dette års byfest løber af stablen. Legepladsen ligner ikke sig selv denne weekend. Der vil
være spændende aktiviteter for børnene, fredagsbanko, årets dyst og kolde fadøl i rigelige mængder.
Så der er grund til at glæde sig!
Nærmere info følger på hjemmesiden.
Legepladsens Venner

SMAGEN AF HØST
Søndag d. 15. oktober kl. 17.00
Lyngå Kirke
Høstgudstjenesten afholdes i fællesskab mellem
Lyngå og Lerbjerg. 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. 10. oktober til Bjørn, tlf. 2089 0739
Menighedsrådet/Borgerforeningen

Tove Skipper
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SIDEN SIDST

Brian Sørensen
Kirkegårdsleder

Tak til Niels
Niels blev ansat som gravermedhjælper 1.april 2006
ved Lyngå, Skjød og Lerbjerg kirker.
Jeg har i denne periode lært Niels at kende som en
meget pligtopfyldende person, som jeg har sat stor
pris på.
Niels, du har også sat dit aftryk på vores 3 kirkegårde med de omlægninger og projekter, vi har fortaget
igennem den periode, du har været hos os.
Niels har valgt at gå på pension som 82 årige, godt
gået.
Jeg siger tusinde tak til Niels for hans mange årige
engagerede indsats og ønsker dig god vind fremover.

Velkommen til Karin
Karin er ansat som ny gravermedhjælper ved Lyngå,
Skjød og Lerbjerg kirker fra d. 15. marts 2017.
Vi siger velkommen til Karin og ser frem til et godt
samarbejde.

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

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 30, 31 og 32.

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

I præstens ferie (som vil fremgå af telefon-svareren) kan
man kontakte Majbrit Daugaard, 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. 24. august kl. 19.00 og
Onsdag d. 11. oktober kl. 19.00.

Kirkegårdsleder:
Brian Sørensen, Islandsvej 22, Hadsten,
tlf. 8698 3041, mobil 3052 1053
E-mail: bs@nypost.dk
Organist:
Kristine Lund-Olsen, Tlf. 61 72 74 46
E-mail: kristinelundolsen@gmail.com

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:
Hammel Taxi, tlf. 8696 1299 eller
Karins Taxi, tlf. 8698 3570.

VELKOMMEN TIL!
Søndag d. 23. april blev Lise Thorbøll Melchiorsen
indsat som den nye sognepræst i Hadsten Storpastorat ved et par festlige gudstjenester, først i Vissing
og så i Sct. Pauls Kirke med efterfølgende reception.
Lise har været sognepræst ved Vejerslev, Thorsø og
Aidt kirker gennem de seneste 8 år, men er nu flyttet
i præstegården på Hjaltesvej i Hadsten sammen med
sin familie. Velkommen til, Lise!

Præster i Hadsten Storpastorat
Mette Krabbe (MK)

Marjbrit
Daugaard (MD)

Lise Thorbøll
Melchiorsen (LTM)

Anders Bonde (AB)

Anne Martiny
Kaas-Hansen (AMKH)

Og så skal der også lyde et ”velkommen hjem” til
Majbrit Daugaard, der er tilbage nu som barselsvikar
for Marie Hedegaard Thomsen.
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GUDSTJENESTER
JUNI

LYNGÅ

23/6

Sct. Hans aften

24/6

Lørdag

25/6

2. s. e. trin.

SKJØD

LERBJERG

18.30 (AMKH) Skjød Stadion
9.00 (AMKH) Skjød Stadion
11.00 (AMKH) Kirkekaffe

JULI
2/7

3. s. e. trin.

11.00 (AMKH)

9/7

4. s. e. trin.

Sct. Pauls Kirke 11.00 (LTM) Kirkekaffe

16/7

5. s. e. trin.

23/7

6. s. e. trin.

Sct. Pauls Kirke 11.00 (MD) Kirkekaffe

30/7

7. s. e. trin.

9.30 (MD)

9.30 (AMKH)

AUGUST
6/8

8. s. e. trin.

13/8

9. s. e. trin.

17/8

Torsdag

20/8

10. s. e. trin.

27/8

11. s. e. trin.

9.30 (Ole Juul)
11.00 (MK)
15.00 Plejehjemsgudstjeneste, Møllegården (MD)
Vissing Kirke 11.00 (LTM) Fællesgudstjeneste
19.00 (AMKH)

SEPTEMBER
3/9

12. s. e. trin.

10/9

13. s. e. trin.

12/9

Tirsdag

14/9

Torsdag

17/9

14. s. e. trin.

24/9

15. s. e. trin

11.00 (AMKH)
11.00 (AMKH)
11.00 Ældregudstjeneste (MD), Sct. Pauls Kirke, kaffe i sognegården kl. 10.00
15.00 Plejehjemsgudstjeneste, Møllegården (LTM)
9.30 (MD)
11.00 (AMKH)

OKTOBER
1/10

16. s. e. trin.

5/10

Torsdag

8/10

17. s. e. trin.

9. 30 (LTM)
Kirke i Børnehøjde 17.00 (AMKH) Skjød Kirke

9.30 (AMKH)

15/10

18. s. e. trin.

19/10

Torsdag

17.00 (AMKH) Høst

22/10

19. s. e. trin.

17.00 (MD) Høst

29/10

20. s. e. trin.

Lyngå Kirke 11.00 (AMKH) Reformationsfejring

15.00 Plejehjemsgudstjeneste, Møllegården (MD)

NOVEMBER
5/11
12/11
16/11

Alle Helgen
22. s. e. trin.
Torsdag

16.00 (AMKH)

14.30 (AMKH)
13.00 (AMKH)
11.00 (MD) Kirkekaffe
15.00 Plejehjemsgudstjeneste, Møllegården (MD)

19/11

23. s.e. trin.

11.00 (AMKH)

26/11

S. s. i kirkeåret

9.30 (MK)

DECEMBER
3/12

1. s. i advent

15.30 (AMKH) Lucia

17.15 (AMKH) Lucia

