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SET FRA PRÆSTEGÅRDEN
DET FRODIGE LYNGÅ
I skrivende stund er det dagen derpå. Dagen efter
fejringen af Grundlovsdag i præstegårdshaven.
Det var en god dag. Vejret var i den grad med os,
så måske det alligevel hjælper lidt med henblik på
vejrforbindelsen til Vorherre, at jeg i år har været
sognepræst i 5 år. Så må vi se, om ancienniteten
ryger, når jeg nu til august atter går på barsel.
For som Ole Juul sagde det i grundlovstalen i går,
så er Lyngå et frodigt sted – ja han turde i hvert fald
ikke søge stillingen som barselsvikar, for tænk nu,
hvis han blev gravid! Jeg tvivler dog på, at Lyngå er
SÅ frodig, men for mit vedkommende er den god
nok: Til oktober venter vi barn nummer 3.
Og foruden familieforøgelsen i præstegården er der
også andre gode ting i vente. Bare blad videre, så
skal du se! For efter sommerferien går der for alvor
musik i den. Musik for alle og for alle aldre: Børnekor,
voksenkor og sangaftener, hvor alle – også dem
uden korstemmer – kan være med.
Voksenkoret, nemlig Lyngå Folkekor, har vi heldigvis
haft glæden af i mange år. Her i 2018 har de faktisk
sunget til gudstjenester og koncerter i 20 år, og det
markeres med en stor jubilæumskoncert den 23.
oktober i Lyngå Kirke. Det bliver en skøn fejring!

18 Den store badedag
22 Smagen af høst
Deadline for modtagelse af materiale til næste udgave: 1/10-2018. Sendes til ria@km.dk.
Forsidefoto: Tove Skipper / Hans Jørgen Christensen

Og nu er det ikke for at forklejne de gode gamle
salmer, for der er ikke noget som at synge med på
en salme, alle kender, og som man samtidig ved,
er blevet sunget gennem generationer. Men nye
salmer kan bestemt også noget! Igen og igen har vi
for eksempel sunget Leif Rasmussens ”Spænd over
os dit himmelsejl” her i konfirmationstiden. Den er
som regel en sikker vinder hos konfirmanderne – og
naiv, som jeg er, så tror jeg ikke, det kun er fordi,
den er kort. Den får virkelig på blot tre vers foldet et
himmelsejl ud, der rummer os alle.
Det vil vi have mere af, og derfor har menighedsrådet
indkøbt salmebogstillægget ”100 salmer”. En samling af de 100 bedste nye salmer, som vi for alvor
giver os i kast med til fem sangaftener, hvor hver en
røst er velkommen.
Til sidst vil jeg ønske jer alle en rigtig god sommer og
ikke mindst et efterår fuld af sang. Ingen ved endnu,
hvem barselsvikaren bliver, men tag vel imod ham
eller hende, der kommer til denne frodige egn.

Og så kommer der et børnekor til! Vi håber i hvert
fald, at der er mange sanglystne børn derude, som
fra den 4. september har lyst til at bringe endnu
mere musik og liv ind i kirkerne.
For det er nemlig det, sang og musik kan: Skabe liv!
…og glæde - får man lyst til at tilføje. Ja, selv dér
hvor der hverken synes at være liv eller glæde, kan
tonerne alligevel sætte et eller andet i gang. Som når
Lyngå Folkekor hvert år troligt tropper op og synger
til Allehelgensgudstjenesterne i Lyngå, Skjød og
Lerbjerg Kirker. Mens de levende lys brænder for de
kære, vi har mistet, så synges der et håb ud, uanset
om den, der sidder på kirkebænken, har kræfter til at
synge med eller ej. Der synges et håb ud.
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KIRKEMUSIKERNES SIDER

JUBILÆUMS

KONCERT

Cecilie Marie Høyer
Korleder

2018 kommer til at stå i korets tegn!
Efter jeg vendte tilbage fra barsel i november, begyndte snakken om at opstarte børnekor i Lyngå igen. Det
har tidligere været en stor succes, og der har været
god opbakning fra alle sider, så derfor er det blevet
besluttet, at der igen skal være børnekor med opstart
tirsdag d. 4. september.
Det nye og spændende er, at det nu bliver et samarbejde med de andre mindre sogne i Storpastoratet.
Lyngå, Skjød, Lerbjerg, Ødum, Hadbjerg og Vissing
går sammen om at danne et stort børnekor, der kan
medvirke til store koncerter og festlige gudstjenester.
Planen er at opstarte to børnekor - et i Hadbjerg og
et i Lyngå - der synger det samme repertoire, og som
kan mødes til koncerter, hvor det så bliver ét stort kor!
Tilbuddet er til 1. - 6. klasse (er der nogle i 7.-9. klasse, der også meget gerne vil synge i kor, er man velkommen til at melde sig).
For jer, der ikke lige kender mig, er jeg uddannet i
klassisk sang på Det Jyske Musikkonservatorium og
har selv sunget i kor, siden jeg var 5 år gammel. Jeg
glæder mig derfor utrolig meget til at samle sangglade piger og drenge her i området, styrke sangen og
sangglæden og tilbyde udviklende sangundervisning
i kirken.
Spred gerne rygtet, så vi kan starte op den 4. september med et stort og spændende børnekorsprojekt!

D. 1. februar blev jeg korleder for Lyngå Folkekor efter
Kristine. Her er der også stor og skøn aktivitet! Koret
er blevet udvidet med en del medlemmer, så der nu
efterhånden er en smule trangt tirsdag aften i konfirmandstuen. Men stemningen er fantastisk, vi synger
på livet løs og der er spændende koncerter på programmet!
Forårskoncerten d. 24 april sang koret for fuld kirke
med solister og gæsteoptræden med bl.a. cello. 2.
Pinsedag medvirkede koret på Engen i Hadsten til
udendørsgudstjeneste og igen i år sang koret også til
grundlovsdag.
Nu holdes der en velfortjent sommerferie, men i 2018
fylder koret 20 år og det skal naturligvis fejres!
Koret er (har jeg hørt rygter om) det største voksenkor i Favrskov! Vi har en fantastisk herregruppe, men
kunne godt bruge et par mænd mere i både tenor og
basgruppen. Så har du lyst til at synge sammen med
de sødeste mennesker og komme hjem med et stort
energiboost efter skønne korprøver, så tøv endelig
ikke med at kontakte mig!
Vi øver tirsdage kl. 19.30 - 21.30, og
koret starter op igen efter ferien d. 28. august.

LYNGÅ FOLKEKOR
fylder 20 år
D. 23 oktober kl. 19.30 inviterer koret til deres helt egen jubilæumskoncert i Lyngå Kirke.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen, og kom til en festlig koncert med nye og gamle sange!
Vi glæder os til at synge for jer!

Øvedagen bliver tirsdag eftermiddag.
Kl. 14 i Hadbjerg Kirke og
kl. 16.15 i Lyngå Konfirmandstue.
Man kan tilmelde sig til mig på tlf.nr. 40 83 93 30
eller mail ceciliemarie87@gmail.com
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DET´ FOR BØRN

MINIKONFIRMANDER 2018

Til Kirke i Børnehøjde tæller vi bedeslag, synger en salme med fagter til og så bliver der fortalt en historie, mens
børnene sidder på fortælletæpperne. Efter den lille gudstjeneste forvandles tæpperne til skovturstæpper, hvor der
ganske gratis serveres pølsehorn, pizzasnegle og grøntsager, så den værste sult er stillet inden sengetid.
Alle er velkomne, så sæt kryds:
Torsdag d. 4. okt. kl. 17.00 i Skjød Kirke
…og husk også: 			
Torsdag d. 6. dec. kl. 17.00 i Lyngå Kirke
med minikonfirmandernes krybbespil!
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BABYSALMESANG

På billedet ses sidste års minikonfirmander til snobrødsbagning omme på Præstegårdstoften. Det regnede og
regnede og regnede denne eftermiddag, og alligevel fløj tiden afsted, for vi skulle jo også nå at riste skumfiduser!

Efter sommerferien er der igen babysalmesang i Sct.
Pauls Kirke – og som det ses på billedet nogle enkelte gange på Møllegården. Kirkesanger Cecilie Marie
Høyer vil sammen med organist Thorkil Mølle synge
med babyer og mødre i trygge og hyggelige rammer.
Den musikalske del varer ca. ½ time, hvorefter der er
tid til kaffe og snak.
Første gang er fredag d. 7. september kl. 10.30 og
derefter hver fredag kl. 10.30.
Tilmelding er nødvendig og kan ske til:
Hadsten Kirkekontor på tlf. 86980425
eller kirkekontoret@hadstensogne.dk

Jeg håber, de kommende 3. klasser bosiddende i Lyngå, Skjød og Lerbjerg sogne også er med på snobrødsbagning og i det hele taget nogle hyggelige torsdag eftermiddage i konfirmandstuen i Lyngå med start d. 25. oktober.
Vi skal på opdagelse i kirken, bygge en kirke i Playmais og som den helt store finale opføre krybbespil for forældre, søskende, bedsteforældre, og hvem der nu ellers har lyst til at komme og se et (næsten) vaskeægte æsel.
For at få logistikken på plads med navne, numre, skolebus og taxakørsel er der et kort orienteringsmøde i Skjød
Kirke torsdag d. 4. 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.
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NYE SOM GAMLE

KONFIRMANDER

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.
Så kære konfirmander: Tak for en god sæson!
Og i samme åndedrag vil jeg så sige velkommen til
de nye! Indskrivningssedlerne er sendt ud, og nærmere info angående selve konfirmandundervisningen
følger efter sommerferien.
Konfirmationsdatoer i 2019:
Skjød Kirke søndag d. 28. april
Lyngå Kirke søndag d. 5. maj
Lerbjerg Kirke fredag d. 17. maj

Lerbjerg Kirke:
Kasper Juhl Olesen
Skjød Kirke:
Fra venstre, øverst: Michael Berggreen Nielsen, Jakob Willumsen, Magnus Pugholm Busborg, Bertram
Lund Hoffmann, Jakob Møller Hansen
Fra venstre, nederst: Tea Gredenman Kiil, Silje
Omann Pedersen, Lea Hvidtfeldt Jørgensen, Anna
Egelund Olsen

Foto: folkekirken.dk

Lyngå Kirke:
Fra venstre: Rasmus Hermann Bostrup, Anne Sofie
Hansen, Maja Nørgaard Knudsen, Julie Ørum Pedersen
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HØJSKOLETIMER
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.

Tilmelding til højskoletimen
fredagen før af hensyn til maden.
Pris kr. 50,Bjørn Anthonsen, tlf. 2089 0739.

STEDER JEG HAR SIDDET,
SOM SIDDER ENDNU
Majbrit Daugaard
Torsdag d. 13. september kl. 11.00
Da jeg var på barsel med Dagmar, passede sognepræst Majbrit Daugaard embedet. Nu gæster hun os
igen – ikke som barselsvikar, men som foredragsholder. Selv skriver hun om sin fortælling:
“Et erindringsforedrag om steder jeg har siddet, som
jeg tydeligt kan huske pga. stemningen, lyset eller
ordene.
Steder du også har siddet på forskellige måder i dit liv.
Gyngen i barndommens land, græsset i ungdommens forelskede have, den trætte mørke stue med en
slumrende nyfødt, køkkenstolen, hvor du modtog det
skæbnesvangre telefonopkald.
Kontorstolen i en fremmed præstegård efter at have
revet sit liv op med rode! (Det var vist i Lyngå!)”
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MIN VEJ TIL KORDIRIGENT
Helle Høyer Vedel
Torsdag d. 1. november kl. 11.00

JUL, JUL, JUL, JUL, JUL...

Den første torsdag i november måned er det ”Spil
dansk”-dagen. Det markerer vi med besøg af Helle Høyer Vedel, dirigent af bl.a. Aarhus Pigekor, som
gæstede Lyngå Kirke med en fantastisk forårskoncert
tilbage i 2015. Helle er desuden bosiddende i Skjød og
mor til vores kirkesanger – og nu også korleder – Cecilie Marie Høyer. Selv skriver Helle om højskoletimen:

”Rør blot ikke ved min gamle jul”. Her midt i december skal vi julehygge med musik, quiz og en lille julehistorie. Vores organist Kristine Lund-Olsen og kirkesanger Cecilie Marie Høyer leverer dejlige toner, der
toppes med god gammeldags julemad fra Lyngåhus.

”På en times tid vil jeg fortælle om min vej til at blive
kordirigent, mine mange forskellige kor, mine visioner
for og arbejde med de kor, jeg dirigerer for tiden, herunder Aarhus Pigekor.
Vi får forhåbentlig også tid til en fællessang og til at
høre nogle sange fra en af pigekorets CD ´er.”

Torsdag d. 13. december kl. 11.00

Den julede udgave af højskoletimen koster derfor 125
kr. pr. person, og hele herligheden rundes af med en
kort gudstjeneste i Lyngå Kirke ca. kl. 14.
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100

SALMER

Salmemaraton i ”100 salmer”
Vi har i storpastoratet anskaffet os et nyt salmebogstillæg. ”100 salmer” hedder det og blev sammensat
og udgivet som et supplement til den eksisterende
salmebog, som allerede har 13 år på bagen. De seneste år er der nemlig skrevet mange nye salmer –
rigtig mange nye salmer – og tillægget ”100 salmer”
er således blevet til ud fra ønsket om at samle de
bedste af disse nye salmer.
Og disse 100 bedste nye salmer skal vi selvfølgelig
også synge i storpastoratet! Det var derfor vi købte
tillægget, og det er derfor, vi nu inviterer til salmemaraton. I efteråret 2018 og foråret 2019 er der således
arrangeret 5 aftener i alt, hvor vi skal høre en masse
om nye salmer og ikke mindst synge dem.
Alle er velkomne, så kom og lyt, syng eller
bare nyn – det kræver ingen
forudsætninger at være
med!

Hvorfor nye salmer?

Vinterens nye salmer

Ord til nye salmer

Som opstart på vores tur gennem vores nye salmebogstillæg ”100 salmer”, har vi fornøjelsen
af at få besøg af musiker, underviser og foredragsholder Peter Arendt. Peter har givet hundredvis af
koncerter og workshops i det meste af verden. Han
underviser endvidere på liturgiske seminarer og har
medvirket i adskillige DR-TV og -radioudsendelser.
Peter vil denne aften komme med sit bud på, hvorfor
vi har brug for at synge nye salmer. Hvad er det de
nye ord og melodier kan? Vi skal selvfølgelig også
synge en masse af salmerne fra ”100 salmer” sammen med Peter ved klaveret.

Denne aften skal vi først og fremmest synge, og da vi
lader årstiden være bestemmende
for salmevalget, bliver det vinter- og adventssalmerne, vi giver os i kast med. Måske
vi også så småt tager hul på julen.

Forfatter og salmedigter Iben Krogsdal vil denne
aften præsentere både egne og andre forfatteres helt
nye salmer til livets store overgange og begivenheder. For hvad handler de nye salmer egentlig om? Og
hvornår og hvorfor skal vi synge dem? Undervejs vil
Iben fortælle om de menneskeskæbner, der har
inspireret hende som salmedigter, og vi skal sammen
synge en række moderne salmer om alt fra sorg og
krise til kærlighed og vild opstandelse.

Onsdag den 26. september, kl. 19.30
Sct. Pauls Kirke

Torsdag den 15. november, kl. 19.30
Hadbjerg Kirke

Komponistens værksted

Tirsdag den 26. februar, kl. 19.30
Ødum Kirke

Torsdag den 24. januar, kl. 19.30
Skjød Kirke
En af dem, der har skrevet melodier til ”100 salmer”
er lektor, musiker og komponist
Jesper Gottlieb. Udover at være ekstern lektor på
Musikvidenskab i Århus og koncertproducent
i LMS (Levende Musik i Skolen) har Jesper de senere
år udgivet en stor mængde sang- og salmesamlinger
med tekstforfattere som Simon Grotian, Halfdan
Rasmussen, Iben Krogsdal og Tove Ditlevsen. Denne
aften får vi altså et kig ind i komponistens værksted
og dennes synspunkter omkring nye salmer og
kunsten at skrive melodier dertil.

Forårets nye salmer

Tirsdag d. 26. marts, kl. 19.30
Lyngå Kirke
Vi runder maratonet af med om ikke vild opstandelse, så i hvert fald påske- og pinsesalmer.
Og der skal synges, skal der. Også om forår og sommer – og Lyngå Folkekor er med til at sætte ekstra
volumen på slutspurten.
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HØJSKOLE

KIRKEHØJSKOLE

Vi har fejret Luther i mere end fyrretyve dage og nætter, så nu må han hvile lidt – i
hvert fald så meget, som han kan i Kirkehøjskolesammenhæng.

I den nye sæson sætter vi fokus på samtiden.
Vi går på opdagelse i de forskellige og foranderlige forhold, der opleves mellem folk,
stat, samfund og folkekirke. Hvor er vi kommet fra, og hvor går vi hen? Har folkekirken og samfundet fælles opgaver og i så fald hvilke? Hvorfor ser vi en opblomstring
i folkekirkens diakonale tiltag? Og hvad betyder alt dette for folkekirkens position og
selvforståelse?
Endelig hører det med til vores samtid, at vi lever i en globaliseret verden med alt,
hvad det indebærer af brogethed i befolkning, tænkning og religion. Hvilke nye
spørgsmål rejser sig ud af denne situation, og hvordan bliver spørgsmålene drøftet
politisk?
Vel mødt til en ny sæson!
Kirkehøjskolen holder til på Hadsten Højskole og Hadsten Sognegård, 4 lørdage i
tidsrummet 10.00-12.30.
Vi starter i foredragssalen kl. 10.00 med foredrag og debat og spiser brunch i spisesalen kl. 11.30. Arrangementet slutter kl. 12.30.
Der er tilmelding på Hadsten Kirkekontor, tlf. 86 98 04 25, senest kl. 12.00 torsdagen
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.

Folkekirken under forandring
Marie Vejrup Nielsen, lektor i Moderne Kristendom
ved Religionsvidenskab på Aarhus Universitet
Lørdag d. 29. september kl. 10.00
Hadsten Højskole
Der tales meget om kristendommen i Danmark i dag.
Folkekirken er ofte på dagsordenen
også i medierne. Folkekirken er i forandring og til
debat. Hvad er det for en
kirke, der danner ramme om den største del af
befolkningen i Danmark i dag? Og
hvad er der at sige om alle disse medlemmer og
deres forhold til kirken? Hvad tror de
egentlig på, hvis de da overhovedet tror på noget?
Foredraget vil se på de forandringer,
der er til stede i Danmark i dag og også se nærmere
på, hvilke spørgsmål der vil blive
afgørende i fremtiden.
Efter foredraget går vi i spisesalen til brunch og
debat.

Diakoniens fornyede position
i folkekirken og samfundet
Birgitte Graakjær Hjort, leder ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter i Aarhus
Lørdag d. 17. november kl. 10.00
Hadsten Sognegård
Foredraget vil se nærmere på, hvordan samarbejdet
mellem kommuner og kirker
ser ud i dag – både om nogle af de fordomme og
barrierer der er, men også hvilke
nye muligheder, der viser sig. Hvorfor skal Folkekirken overhovedet beskæftige sig
med diakoni, og hvilken rolle har de frivillige i sammenspillet mellem Folkekirke og
velfærdsstat?
Efter foredraget spiser vi brunch efterfulgt af debat.

SÆT OGSÅ KRYDS I KALENDEREN:
Velfærdsstad og næstekærlighed - hvad har det
offentlige Danmark og kirken at sige til hinanden?
Lørdag d. 26. januar kl. 10.00
Religion i et moderne flerreligiøst samfund
Lørdag d. 27. april kl. 10.00
Se omtaler i kommende blad
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KUNST I KONFIRMANDSTUEN

TEMAAFTEN OM SORG
Torsdag den 8. november, kl. 19.30
Hadsten Sognegård
ved Ole Raakjær

Sorghjælp er
huskehjælp!

Hvordan hjælper vi
hinanden, når vi mister?

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. 86 98 90 65.

Jeppe
Skov-Petersen

Hele foråret har vi nydt Marie Friis Aggerholms varierede akrylbilleder, hvis stemninger dækkede hele
det spænd af årstidens store transformation som vi
har oplevet.
I juni og juli vil væggene være prydet af store lyse lærreder med forskellige teknikker i brugen af oliemaling.
Det er med glæde vi har fået den rutinerede Ditte Connie til at vise sine malerier for os i denne lyse tid. Hun
har næsten altid haft sin base omkring Kalø Vig, og det
var da også til en bluesfest på Mols at min kone og jeg
for år tilbage første gang mødte Ditte.
Billedkunstner Ditte Connie har de seneste 27 år udstillet sine oliemalerier i det ganske land og drevet

Foto: folkekirken.dk

Nærmere omtale i kommende blad.

Sorggruppe for voksne
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eget galleri i Århus området. Hun er oprindelig elev af
kunstmaler Ulrich Kvist, og er efterfølgende uddannet
som kunstterapeut samt været elev på Grafisk Skole
og på Århus Kunstakademi.
Ditte Connies malerier appellerer til fantasien, og er
fyldt med farver og eventyr. De er ikke entydige, men
byder på en ny historie for hvert menneske der giver
sig tid og ro til at fordybe sig i de farverige og ind-

holdsmættede oliemalerier.
”Jeg bruger mange forskellige teknikker for at få
’lyset’ frem i farverne - men det vigtigste for mig er
selve legen. Gennem den udtrykker jeg min indre oplevelsesverden”, fortæller Ditte Connie.
Ditte Connie har været på flere inspirationsrejser, herunder USA og Mexico. Der har hun bl.a. besøgt flere
indianerstammer/reservater og været på riverrafting
gennem Grand Canyon i Arizona.
Hermed en stor opfordring til alle om at se dejlig kunst
i konfirmandstuen. Ditte Connie er en professionel
kunstner og vil sælge sine værker til sommerpriser.
På grund af billedernes store formater, vil vi prøve at
få en helhed ud af udstillingen ved at supplere med
Lieselotte Skov-Petersens malerier på de små vægge.
Fra august og frem håber vi at kunne udstille nye værker fra en af de helt lokale kunstnere. Vi hører gerne
fra læsere, som kender til lokal kunst, der trænger til
at blive luftet.
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MINDER

Herluf
Nydam Jensen

Den store badedag
Overskriften er titlen på Erik Clausens film om den lille
storbyfamilies udflugt til stranden i dejlig solskinsvejr
på en sommersøndag i 1950-erne. Min historie handler om det samme, netop den fornemmelse af noget
rigtig dejligt, en udflugt til stranden på en søndag i
flot-flot vejr.
Søndag morgen, dyrene er passet på Nydamsgård,
avisen er læst og tonerne af sommer og sol er strømmet ud af radioen.
Beslutningen er taget og forberedelserne til strandturen går i gang. Mor går i kælderen og begynder at
smøre de gode rugbrødsmadder med æg og tomat
med små gaffelbiddere på, spegepølse, leverpostej og
nogle med frikadeller o.s.v.
En ordentlig kurvfuld alle sirligt puttet ind i madkassen med hylder lige til at trække ud. Bestik og tallerkner kopper m.m., jo der skulle forberedes meget
til udflugten. Vi andre gik i gang med klapstole, tæp-

per og vores gamle telt, hvor nogle af stængerne var
noget medtagne. Teltet bar også tydelig præg af en
tidligere tur, hvor en rest stegt lever med brun sovs
var væltet undervejs.
Alt skulle være i bagarerummmet på den ret nyindkøbte engelske bil en Vaxhall Velox med chrom og det
hele. Og 6 cylindre.
Når alle var klar, var det afgang med den tungt lastede
bil. Turen gik over Ødum til Mejlby og Egå, hvor man
drejede ud forbi Egå efterskole og ned mod stranden,
det sidste stykke var grusvej og gik ret stejlt ned til
stranden og til venstre og til højre lå sommerhusene. Her var et offentligt strandstykke, hvor der kunne
parkeres.
Første step var at få teltet slået op, så der kunne trækkes i badetøjet på anstændig vis, og så var det ellers
med at komme ud i vandet efter det varme ophold i

Så er der dækket op!

bilen. Men for pokker vandet føltes koldt efter bilturen,
det kunne godt tage lidt tid at komme under. Sådan er
det for øvrigt stadigvæk, jeg bliver aldrig vinterbader.
Efter badet var det faktisk blevet frokosttid og bordet og stolene var slået op, tæpperne bredt ud. Og så
kom der smørrebrød på bordet og sodavand og øl til
fatter--- kors hvor det smagte godt, lige siden har jeg
elsket madpakker.
Så var reglen, at man ikke måtte bade lige efter et
måltid. Det blev strengt overholdt; der kunne ske
alverdens ulykker, hvis man gik i vandet med fyldt
mave.
Ved nedkørslen til stranden var der en kiosk ,hvor der
kunne købes bagerbrød, slik og is. Yderligere var der
mulighed for at få varmet vand til kaffen, jo der var fin
service her.

Efter nogle år var der næsten altid fyldt op med biler,
så parkering var noget besværligt, men vi var kommet
til at kende nogen fra Århus, der tog derud om lørdagen og overnattede i telt, og Sund, som han hed, fandt
et stort tæppe frem søndag morgen og lagde det ved
siden af teltet. Nu var der lige plads til en parkering og
det lille telt, så var det problem løst.
Det var herlige dage, som jeg mindes med stor glæde.
Det er ikke så længe siden jeg kørte den vej. Vejen
forbi skolen er lukket på grund af Grenåvej, og nede
på stranden er bygget enorme villaer. Intet er tilbage af fordums fantatiske strandture på det sted, og
dog - havets dejlige lyd er der stadigvæk, og vi har
heldigvis rigtig mange gode strande i Danmark, som
vi kan besøge.

Teltet med leverplet og
den 6-cylindrede Vaxhall
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Lugning
Gårdspladsen ved forsamlingshuset skal holdes ren
for ukrudt, og som tidligere sender Charlotte mails
ud med opfordring til at lægge et par timers arbejde
i hyggeligt fællesskab, når der er behov for lugning.

Nyt fra Borgerforeningen
Ved generalforsamlingen i februar ønskede de tre, der
var på valg, ikke genvalg, men heldigvis var der nye
kræfter parate til at tage over. Den nye bestyrelse har
Troels Andersen som formand, Svend Høg er kasserer,
Mitte Bendstrup er referent. Hertil kommer Marianne
Christensen, som er menigt medlem, og Ulla Kjær Kristensen, som står for udlejning af forsamlingshuset.
Ulla kan træffes på tlf. 2067 3727 eller mail smulk@
email.dk.
Istandsættelse af forsamlingshuset
Den nye bestyrelse har fået en rigtig god start. Da de
indkaldte til arbejdslørdag i begyndelsen af april, var
der dejlig stor opbakning. Der blev blandt andet malet vægge og paneler i salen, vasket gardiner, udført
diverse mindre reparationer, indrettet hyggeligt legerum ovenpå, og køkkenet fik en grundig oprydning og
rengøring.
Affaldsindsamling og fællesspisning
D. 22. april deltog Lerbjerg og Svejstrup i Danmarks
Naturfredningsforening årlige affaldsindsamling. Igen
var det Ulla, Lars, Berit og Anders, der havde taget
initiativet, og igen var der rigtig mange, der deltog.
Dagens høst var 285 kg affald, der nu ikke længere
ligger og flyder i naturen. Dagen sluttede med fællesspisning, som initiativtagerne også havde sørget for.
Næste fællesspisning har også fundet sted, når dette blad udkommer. Det er Mads og Marie, Karen og
Niels, der har arrangeret grillaften.
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Afslutning på gymnastik
Forårets gymnastiksæson blev afsluttet på bedste vis
med energisk skovtur og efterfølgende hjemmebagte hveder. Desværre for gymnastikholdet har Natasja
brug for at holde en pause som instruktør, så vi skal
ikke forvente, at der starter et nyt hold til efteråret.
Natasja skal have en meget stor tak for al den tid, hun
har brugt på at holde os i form. Vi håber, at det på et
tidspunkt igen bliver muligt med gymnastik i forsamlingshuset.
Cykelture i sommermånederne
Mandage her i sommermånederne arrangeres der cykelture ud i lokalområdet. I lige uger mødes man kl. 19
ved forsamlingshuset, og i ulige uger ved Lyngåvej nr.
20 i Svejstrup, ligeledes kl. 19.
Facebook og hjemmeside
Bestyrelsen for borgerforeningen har lavet en lukket
Facebookgruppe for Lerbjerg-Svejstrup. Ulla, Troels,
Mitte og Svend er administratorer, og indmeldelse kan
ske via dem. Senere i år vil der også komme en hjemmeside – www.lerbjerg-svejstrup.dk.

Hanne Sørensen

Pinse morgenkaffe
Traditionen tro har der også i år været fælles morgenkaffe pinsesøndag ved Gadekæret i Skjød. Igen i
år var der mødt mange op med kaffe og morgenbrød
for at nyde den sammen med naboer og medborgere
ved vor dejlige gadekær. I år til ”den dejligste morgen
i hundrede år” som Gnags så rigtigt synger. Da Gnags
var optaget af andre gøremål, nøjedes vi med dejligt
solskin og lærkens triller og anden fuglesang, og vort
eget gode selskab. Kaffen, selskabet og det utroligt
dejlige pinsevejr endte med også at blive en fælles
frokost.
Pinse cykelløb
Som tidligere skrevet har Skjød 2. pinsedag lagt asfalt til Hammel Cykle Klubs Pinseløb. I den anledning
havde Skjød Borger- og Idrætsforening stillet an med
udskænkning af kølige drikkevarer, andre forfriskninger og tændt op under grillen til de mange fremmødte tilskuer. Lokale musikere spillede op til den gode
stemning, der var mellem tilskuerne på pladsen ved
Gadekæret - alt medvirkede til en god afvikling af cykelløbet.
Nat på Skjød Stadion
Den 25. august vil der i lighed med sidste år være
overnatning med forskellige aktiviteter på Skjød Stadion. Der er lagt op til en hyggelig dag med fælles
aktiviteter for både børn, forældre og bedsteforældre.
Hjemmeværnet kommer med nye udfordringer, der
vil være bål, fælles hygge/lege og en kok, der laver
mad. En dejlig dag/nat i naturen. Alle er velkommen.
Nærmere information om tilmelding kan findes i Skjød
Tidende.

Foto: folkekirken.dk

Helen Guldbæk

Høstfest

Søndag den 7. oktober kl. 17.00
Er der høstfest i Skjød Kirke med efterfølgende fællesspisning i Forsamlingshuset.
Menuen er Gittes Høstmenu. Høsttale og musikalske
indslag kan forekomme. Alle er velkommen denne aften til fejring af en veloverstået høst.
Tilmelding til Gitte på tlf. 8696 0943 eller forsamlingshusets postkasse.
Pris kr. 60,00 for voksne, børn under konfirmationsalderen spiser med gratis. Drikkevarer kan købes til
rimelige priser.
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KIRKELIG VEJVISER

Tove Skipper

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

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

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

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

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

Kirkeværger:
Lyngå:
René Schneider, Rækkevej 4, tlf. 2872 6095
Skjød:
Kirsten Aagaard Berthelsen,
Landsbækvej 35, tlf. 4082 9570
Lerbjerg:
Jesper Mensing Søgaard, Lerbjergvej 20, tlf. 5389 2980

ÅRETS BYFEST på legepladsen
afholdes 17. og 18. august.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 17. og 18.
august, hvor dette års byfest løber af stablen. Legepladsen ligner ikke sig selv denne weekend. Der vil
være spændende aktiviteter for børnene, 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 den 30. september.
Høstgudstjenesten afholdes i fællesskab mellem
Lyngå og Lerbjerg. Arrangementet indledes i kirken
med et par høstsalmer kl. 17.00. Herefter fællesspisning, hvor Nis vil stå for årets høstmiddag og Henny
Mikkelsen leverer høsttalen.
Pris kr. 50,- for voksne og kr. 25,- for børn. Børn på
7 år og derunder spiser med gratis. Tilmelding senest
tirsdag, d. 25. sept. til Bjørn, tlf. 20890739
Menighedsrådet/Borgerforeningen

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
Tak til Kisser Andersen
Det sidste lille års tid har vi haft glæde af, at Kisser
Andersen har hjulpet til med det praktiske i forbindelse med arrangementer i konfirmandstuen. Nu har
Kisser valgt at sige op. Vi siger mange tak til Kisser
for, at hun blandt andet har sørget for, at der var
rent og pænt i lokalerne, og at bordene blev dækket
smukt op. Vi ønsker Kisser det bedste fremover.
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Kirkegårdsleder:
Brian Sørensen, Islandsvej 22, Hadsten,
Tlf. 3052 1053
E-mail: bs@nypost.dk
Organist:
Kristine Lund-Olsen, Tlf. 6172 7446
E-mail: kristinelundolsen@gmail.com

Datoer på kommende menighedsrådsmøder
i konfirmandstuen:
Onsdag d. 22. august
Onsdag d. 3. oktober
Torsdag d. 1. november
Alle dage kl. 19.00

Kirkesanger / korleder:
Cecilie Marie Høyer, Tlf. 4083 9330
E-mail: ceciliemarie87@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:
Karins Taxi, tlf. 8698 3570 eller
Dantaxi, tlf. 8691 1414.

Præster i Hadsten Storpastorat
Mette Krabbe (MK)

Lise Thorbøll
Melchiorsen (LTM)

Marie Hedegaard
Thomsen (MHT)

Anders Bonde (AB)

Anne Martiny
Kaas-Hansen (AMKH)

Helen Guldbæk
Kontaktperson
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GUDSTJENESTER
JUNI

LYNGÅ

23/6

Lørdag

24/6

4. s.e. trinitatis

SKJØD

LERBJERG

19.00 Friluftsgudstjeneste (AMKH) Skjød Stadion
19.00 (AMKH)

JULI
1/7

5. s.e. trinitatis

11.00 (AMKH)

8/7

6. s.e. trinitatis

11.00 Sct. Pauls Kirke (LTM) Kirkekaffe

15/7

7. s.e. trinitatis

22/7

8. s.e. trinitatis

11.00 Sct. Pauls Kirke (MHT) Kirkekaffe

29/7

9. s.e. trinitatis

9.30 (AMKH)

11.00 (LTM)

AUGUST
5/8

10. s.e. trinitatis

12/8

11. s.e. trinitatis

16/8

Torsdag

19/8

12. s.e. trinitatis

26/8

13. s.e. trinitatis

9.30 (AMKH)
11.00 (AMKH)
15.00 Plejehjemsgudstjeneste, Møllegården (LTM)
11.00 (AMKH) Kirkekaffe
9.30 (NN)

SEPTEMBER
2/9
14. s.e. trinitatis
9/9
15. s.e. trinitatis
13/9
Torsdag
16/9
16. s.e. trinitatis
18/9
Tirsdag
20/9
Torsdag
23/9
17. s.e. trinitatis
30/9
18. s.e. trinitatis
OKTOBER
4/10
Torsdag
7/10
19. s.e. trinitatis
14/10 20. s.e. trinitatis
18/10 Torsdag
21/10 21. s.e. trinitatis
28/10 22. s.e. trinitatis

9.30 (MK)
11.00 (NN) Kirkekaffe
19.00 Ungdomsgudstjeneste, Sct. Pauls Kirke
11.00 (NN)
11.00 Ældregudstjeneste, Sct. Pauls Kirke - kaffe i sognegården kl. 10.00
15.00 Plejehjemsgudstjeneste, Møllegården (LTM)
9.30 (MK)
17.00 Høstgudstjeneste (NN)
17.00 Kirke i Børnehøjde, Skjød Kirke (NN)
17.00 Høstgudstjeneste (NN)
9.30 (MHT)
15.00 Plejehjemsgudstjeneste, Møllegården (MK)
11.00 (NN)
9.30 (LTM)

