
1

NR. 2 / 2019

38. ÅRGANG 
JULI - OKTOBER

KIRKE OG SOGN
LYNGÅ - SKJØD - LERBJERG



3

INDHOLD
 5 Tak og farvel

 6 Nyt fra kirkegårdene

10 Mindesten

14 Kunst i konfirmandstuen

18 Nyt fra menighedsrådet

19 Nyt fra foreningerne

En pendlerpræsts dagbog
sidste afsnit

Der er så grønt i Favrskov. Og skoven er så sandelig 
favr ude hos jer. Den grønne eksplosion gør mig til en 
farlig bilist, og det hjælper ikke, at vejen fra Vitten til 
Lyngå er enhver uopmærksom bilists værste mareridt! 
Men sandheden er, at naturen ude hos os nulstiller 
mig. Når jeg holder ind til siden, og ser køer og kal-
ve indsnuse forårets aromaer. Når jeg går en tur på 
kirkegårdene og ser guldskriften blive forstærket af 
solens stråler. Når jeg ser hestene på Hammelvej sol-
bade. 

I foråret og sommeren bliver naturen rundt om os til 
en overvældende kirke. Så mange kunstværker, så 
meget liv og så meget fred. 

Naturen er et sted vi kan forsvinde og blive små. Et 
sted, hvor vi kommer back to basics, og glemmer alle 
de moderne tråde og kabler, som binder os op i hver-
dagen. Det teknologiske stormvejr, som gør, at vi ikke 
ser fasanen komme trissende over marken. At vi ikke 
ser træer veje i vinden, så dens blade bruser. 

Det er også derfor, at der bliver skruet ned på kir-
kens aktiviteter. Fordi Guds skaberværk og Ord ikke 
kun kan opleves i et kirkerum, men også overalt, hvor 
vinden frit kan vandre. Og hvem gider sidde indenfor, 
omringet af kolde kalkmure, når man kan få fyldt sine 
sanser på en stol i haven! Men husk nu, at kirken om 
søndagen er en kærkommen mulighed for ikke at få 
solstik…

Som dette smukke forår, må alle gode ting ende. I 
hvert fald på denne jord! For denne unge konfirmand-
præsts tid hos jer i favre Lyngå-Skjød-Lerbjerg lakker 
mod enden. Anne står fra september klar til atter at 
være jeres præst og kyndige hyrde. Men tanken om at 
min tid hos jer er forbi er altså sørgelig!

Et stort tak skal lyde for jeres tålmodige sind og ro-
sende ord. Jeg kan ikke begynde at beskrive, hvor 
meget af det, jeg tager med mig videre i min pastorale 
færd. Et stort tak skal der atter lyde, fordi I lukkede en 
ny uprøvet hyrde ind i jeres fold. Jeg håber, at hegnet 
stadig står! 

Alle varme tanker og håb fra min lille familie til alle jer 
i denne skønne treenighed af landsbyer.
Med ønsket om en gylden sommer for jer alle: Guds 
fred og velsignelse!

Kristoffer Uhre Knattrup

SET FRA PRÆSTEBILEN

Deadline for modtagelse af materiale til næste udgave: 1/10-2019. Sendes til ria@km.dk. 
Forsidefoto: Tove Skipper
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Pinse er efter jul og påske kirkens tredje store 
højtid. Ordet pinse kommer af det græske ord 
”pentekoste”, der betyder ”den halvtredsindsty-
vende” og refererer til, at pinsen falder 50 dage 
efter påske.

Helligånden er Guds usynlige nærvær. Derfor taler 
vi ofte om den i billedsprog og symboler. Det mest 
almindelige symbol på Helligånden er duen.
Duen symboliserer fred, håb og ånd.

I Bibelen møder vi duen allerede i fortællingen om 
Noas ark. Noa sender en due ud for at undersøge, 
om vandet er forsvundet fra jordens overflade. 
Da duen vender tilbage med et frisk olivenblad i 
næbbet, ved Noa, at der er håb. 

I Det Ny Testamente optræder duen i beretningen 
om Jesus´ dåb. Da Johannes Døberen har døbt 
Jesus, åbner himlen sig, og Helligånden daler ned 
over ham i skikkelse af en due. Samtidig lyder 
Guds røst fra himlen: ”Du er min elskede søn, i dig 
har jeg fundet velbehag.”  

I både Lerbjerg og Lyngå kirker hænger der en due 
over prædikestolen for at symbolisere, at Gud er 
tilstede i sin ånd, når evangeliet forkyndes.

Om duer, helligånd og fødsels-
dag
Uddrag fra Folkekirken.dk

Vi tror på Helligånden,
den hellige, almindelige kirke,

de helliges samfund,
syndernes forladelse,
kødets opstandelse

og det evige liv

Sådan lyder det i den apostolske trosbekendelses 
sidste del.
Helligåndens komme og kirkens begyndelse bliver 
fejret til Pinse. Det bygger på fortællingen i Bibelen 
om Helligånden, der efter Jesus´ himmelfart kom-
mer til disciplene.

Pinsen er helt centralt for den kristne kirkes 
begyndelse, for da Helligånden kom til disciplene, 
blev de sendt ud i verden for at dele deres tro på 
Jesus med alle.
Som tegn på, at de havde fået Guds ånd, begyndte 
de at tale og forstå alle sprog. Det blev begyndel-
sen på de første kristne fællesskaber, menigheder. 
Derfor kaldes pinsen også for kirkens fødselsdag.
Fortællingen om pinseunderet betyder, at Gud 
igen var til stede i verden. Ligesom Gud før var til 
stede i sin søn, Jesus, er Gud det nu gennem sin 
ånd. Det fællesskab, der opstod omkring Jesus, 
da han levede på jorden, døde og opstod, skulle 
nu udbredes til hele verden, og skabe tro og håb 
blandt mennesker.
Herefter hører Helligånden og den kristne kirke 
sammen i det, som trosbekendelsen kalder de 
helliges samfund.

PINSE
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AFSKED MED ”PENDLERPRÆSTEN”

Nu lakker det mod enden og vi skal til at tage afsked 
med Kristoffer Uhre Knattrup, som i Annes barselspe-
riode har vogtet flokken. Du kom til os, som et ungt 
og ubeskrevet blad med megen gåpåmod og iver. 
Altid med et smil og en god fortælling. Vi har i Kirke 
og Sogn kunnet læse om dine mange iagttagelser og 
tanker fra præstebilen, når du har pendlet fra dit hjem 
i Århus og ud på landet til vore 3 sogne. Du er kommet 
godt rundt i alle ”hjørner” af embedet med alt fra Kir-
ke i Børnehøjde til konfirmander, som sammen med 
dig har fået muntre og interessante bibelhistorier og 
andre fortællinger. Jeg ved ikke, om nogle af dem har 
været røverhistorier. 

Dåb, bryllupper - endda flere samme dag - bisættel-
ser/begravelser har du klaret til glæde for alle. Om det 
så er vores ugentlige motion, har du klaret at varetage 
den med ”jeg må bede jer rejse jer igen, Trosbeken-
delsen siger man stående. I må sætte jer, rejse jer, 
sætte jer, rejse jer”. Det er lige før, at man har kun-
net høre de knagende knæ rundt på bænkene og de 
lettere forpustede kirkegænge, der har trukket lidt på 
smilebåndene. Motionen må vi snart til at tage vare på 
selv, når du skal videre på din færd til et nyt embede. 

Så må vi se om det bliver som ”fodboldpræst” - der er 
vist iøvrigt noget med en fodboldkamp, der mangler 
at blive afviklet. Jeg vil her sammen med Menigheds-
rådet takke dig Kristoffer, for din tid hos os i Lyngå, 
Skjød og Lerbjerg Sogne, samt ønske dig og din fami-
lie alt mulig held og lykke i tiden, der kommer.

Hanne Sørensen 
Formand

Kristoffers sidste tjeneste hos Lyngå, Skjød og 
Lerbjerg Sogne er 

Søndag den 18. august 2019 
kl. 11.00 i Lyngå Kirke. 

Efter Højmessen vil vi gå i Konfirmandstuen til en 
sidste omgang kirkekaffe med Kristoffer. Alle er vel-
kommen.
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BØRNDET´ FOR

Hanne Sørensen 
Formand

Vi er godt igang med at rydde op i udløbne grav-
steder ved kirkegårdene i Lyngå, Skjød og Ler-
bjerg. 

Ikke fredede og bevaringsværdige gravsten vil 
blive fjernet og stillet til side. 

Såfremt det er et ønske kan gravstenene hentes 
på de respektive kirkegårde i et halvt år efter 
nedtagning.

NYT FRA
I det forgangne efterår/vinter og i det tidlige forår er 
der sket flere ændringer på Skjød kirkegård. Træer og 
hække er beskåret, træer er blevet fældet, og hække 
er blevet fjernet. Der tilplantes løbende med Stor-
kenæb på nedlagte gravsteder. Græsgange-/arealer 
renses for mos, og nogle steder såes der mikrokløver 
som prøve. Alle disse tiltag for at lette arbejdet for vort 
graverteam på og omkring kirkegården, samt for at 
medvirke til en grønnere kirkegård med større bio-
diversitet - et sted hvor alle kan nyde en stille efter-
tænksom stund. Der vil stadig løbende ske ændringer 
bl.a. omkring Lapidarium.

Nu er turen så kommet til Lyngå, som det kommende 
efterår/vinter også vil blive renoveret og omlagt med 
nedlæggelse af udgåede gravsteder, fjernelse af træ-
er og hække m.m. og tilplantning med Storkenæb og 
lign. bunddække. Ligeledes for at gøre kirkegården 
mere grøn med større biodiversitet. Også på Lyngå 
Kirkegård vil Lapidarium undergå en større forandring.

KIRKEGÅRDENE

Lerbjerg slipper heller ikke for forandringer, og der vil 
også her ske nye tillag. Dog bliver der ikke så store 
ændringer som ved de andre kirkegårde.

Alle disse nye tiltag/forandringer skal gerne ende ud 
med tidsvarende kirkegårde, som passer til de ønsker 
og krav, der er til en kirkegård anno 2019. Vi håber, at 
I vil tage godt imod de ”nye” kirkegårde, og gå en tur 
rundt eller sidde en stille stund i eftertænksomhed.

KIRKE I BØRNEHØJDE

Vi glæder os til at se jer, når vi tager hul på en 
ny sæson Kirke i Børnehøjde i efteråret.

Vi mødes Torsdag d. 31. oktober 
               kl. 17.30 i Lyngå Kirke.

Vi tæller bedeslag, synger måske en salme 
med fagter til og så bliver der fortalt en histo-
rie, mens børnene sidder på fortælletæpperne.
Efter en lille gudstjeneste forvandles tæpperne 
til skovturstæpper, for så er der pølsehorn, 
pizzasnegle og grøntsager, så det værste sult 
er stillet inden sengetid.

Alle er velkomne, og maden er gratis.
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GRUNDLOVSDAG

Grundlovsdagsfejring i Lyngå

Traditionen tro blev Grundlovsdagen fejret med Gud, 
Dannebrog og pattegris i Lyngå præstegårdshave og i 
kirken med Folkekorets engleklange. 
Årets taler var Lyngås egen Nis Boesdal. 

Særligt for denne dag var også den passende afslø-
ring af mindestenen for modstandsgruppen Julia. 
Her stod Herluf Nydam Jensen for den officielle af-
sløring.

Vejret var godt, menneskene mange og samværet 
skønt. Må Gud være med dem, som vi også fik stemt 
ind på Christiansborg denne dag. 
Gud bevare Danmark!

Sogneudflugten

Sogneudflugten den 2 maj gik til Julsminde.
Vi drog afsted fra Lyngå Præstegård i bus. Vi havde 
fravalgt motorvejen både ud og hjem.
Danmark bliver jo ikke flottere end først i maj når rap-
sen blomstrer, og bøgen netop er sprunget ud.

Da vi ankom til kirken stod Søren Kallestup (Formand 
for menighedsrådet) klar til at modtage og fortælle os 
om den flotte Kirke.
Kirken der kun er godt 100 år er opført i gotistk  stil. 
Den har en meget spændende historie og er, rejst af 
midler fra indsamling i det lille lokale samfund og en 
Lokal magarinefabrikant, der dog betalte hele kirken, 
så de øvrige indsamlede midler blev hensat til vedli-
geholdelse. Kirkegården er også unik både med de 
begavelsesformer vi kender fra vore egne kirkegå-
de, men også med mulighed for urnenedsættelse på 
skovkirkegård.

Bjørn Anthonsen

På skovkirkegården er der ikke anlagt stier eller an-
det, det er kun de spor der naturligt opstår. Der er 
også lidt begrænsninger på gravmindernes størrelse 
samt kun afskårne buketter. 

Frokosten blev indtaget på restaurant på ”På Havnen” 
og derefter rundvisning på Havnemuseet.
På vejen hjem kørte vi forbi Palsgård, hvor magarine-
fabrikanten havde til huse.

Til jer der ikke var med kunne det måske give inspi-
ration til at lægge vejen forbi Julsminde ved lejlighed.
Stor tak til Pastor Emeritus Christian Jensen der kryd-
rede dagen med sit gode humør og de gode historier.
Perfekt dag.
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JULIAMINDESTEN

MINDESTEN 
Modstandsgruppen JULIA
Stenkunsten, som er nedsat på den lille grund ved 
Lyngå Kirke, blev afsløret Grundlovsdag med tale af 
Herluf Nydam.

Stenkunstner Kjeld Pedersen fulgte “nedkastningen” 
nøje.

Tove Skipper

AFSLØRINGEN
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DE SMUKKE UNGE MENNESKER

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

HØJSKOLETIMER
ÅRETS KONFIRMANDER

De var nervøse, de kære konfirmander, 
kunne de nu Fadervor og den laaaange 
Trosbekendelse? 
Skulle de nu have lyttet bedre efter til 
konfirmandforberedelsen, hvor præsten 
ugentligt stod på hovedet for at få lidt vis-
dom ind i deres hjerter? 
Ville præsten lave fis med dem oppe ved 
alteret? 

I alt 16 skønne unge mennesker fra 
Lyngå-Skjød-Lerbjerg blev dette forår 
konfirmeret i vores tre kirker. Hjertelig 
tillykke til familie og til hele kristenheden!

Konfirmanderne er:
Lyngå Kirke:
Laura Hougaard Strehle Tang
Patrick Klok Larsen
Noah Dalby Killerich
Gustav Præstholm Schneider 
Tobias Frank Eriksen
Frederik Krogh Pedersen

Skjød Kirke:
Michelle Nicole Dallhorff Christiansen
Dann Skov Klaris Richter
Laura E. Fredslund
Kasper Bisgaard Rasmussen
Maja Bødker
Cecilie Frank Jensen

Lerbjerg Kirke:
Jean Filip Nyborg Chielens
Hans William Myllerup
Frederik Emil Simonsen

FRA GADEBETJENT TIL 
ET LIV I PET´S VERDEN 
Christian Medom
Torsdag d. 12. september kl. 11.00

Christian Medom er pensioneret kriminalassistent, 
der har forrettet 40 års tjeneste i Dansk Politi. Med 
start i Københavns Politi og derefter som operativ 
medarbejder i Politiets Efterretningstjeneste.

Foredraget indeholder fortællinger om provinsdren-
gen, der mødte miljøer med social nød og kriminalitet 
i hovedstaden. Om livet i en efterretningstjeneste, der 
var præget af den kolde krig indtil den internationale 
terrorisme med den konstante trussel blev en del af 
hverdagen. Om den menige ansatte, der blev central 
efterforsker i Blekingegadesagen med omstændighe-
der, der medførte et besøg i Det Hvide Hus i Washing-
ton. 
Tilhørerne bliver for en stund inviteret ind i en verden 
med spændende 
oplevelser, forunderlige forhold, fortalt med lune og 
et glimt i øjet.     

NANSENS NORDPOLEKSPEDITION
Herman Rasmussen 
Torsdag d. 7. november kl. 11.00

Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Nærmere beskrivelse i næste kirkeblad.



14 15

Juni - august 2019

Helle Wendel Sørensen udstiller i alle sommermåne-
derne sine akrylmalerier. Det er naturalisme fra vores 
egen egn, så man får virkelig lyst til at checke lokali-
teterne. Helle bor nemlig i Volstrup og lader gerne sine 
stuevægge stå halvtomme i sommer for at vi andre 
kan få glæde af hendes værker.

”Jeg har tegnet og malet siden jeg kunne holde på en 
blyant. Farvelære og komposition med videre har jeg 
lært om gennem mine uddannelser.
Jeg er uddannet keramisk designer med glaspusteri, 
kobberstøbning, foto og serigrafitryk som sidefag fra 
Designskolen i Kolding i 1985. Jeg har et kursus som 
voksenunderviser i pladesvejseteknik og et kursus i 
glas på Holmegaard Glasværk.
Jeg arbejdede for en keramiker i Christiansfeld og 
var bestyrelsesmedlem i Kunsthåndværkernes Lands-
sammenslutnings afdeling i Sydjylland. Jeg arbejdede 
en sommer hos en keramiker i Frankrig. 
Jeg kom hjem og valgte at starte familieliv med to 
børn - keramik og maleri var sat på pause. I de følgen-
de år underviste jeg som aftenskolelærer og havde et 
lille værksted i Randers.

Keramikken er lagt på hylden og sommermåneder-
ne har jeg brugt på at male lidt landskabsmalerier 
omkring Volstrup. Egnen rundt om Hadsten er smukt 
kuperet, men det er altid farver, lys og stemning der 
fanger min interesse og som jeg prøver at fastholde.”

Der er kirkekaffe i konfirmandstuen 
den 18. august efter gudstjenesten
i Lyngå Kirke, så her vil der være mulighed for at træf-
fe Helle Wendel Sørensen og høre hvad hun har at 
fortælle om sine malerier. 

Husk også at kigge ind i konfirmandstuen når du alli-
gevel venter på at Sct. Hansbålet bliver tændt!

Marts – maj 2019 

Frede Schilling var de sidste år af sit 
liv gift med vores egen organist- og 
kordirigent-vikar Sisse Lunøe, og hun 
har i dette forår venligst lånt os nogle 
af hans oliemalerier og akvareller. Og 
det har i hvert fald for undertegnede 
været en meget stor oplevelse.

Han var fra Århus og havde en stor 
udlængsel, så meget af inspirationen 
til hans billeder, i den lange karrie-
re som udøvende kunstner, kom fra 
mange år i Frankrig og Norge. 

Fik man ikke set ophængningen i kon-
firmandstuen, kan man måske finde 
hans værker i offentlige bygninger og 
firmaer i Århus. Vægudsmykninger og 
bogomslag var også blandt hans ar-
bejder.

Frede Schillings værker blev opfattet 
som ”franske” og farveholdningen 
”Hammershøisk”, men se selv fx i 
C. F. Gardes rigtig gode bog ”Frede 
Schilling mellem sort og hvidt”.

KUNST I KONFIRMANDSTUEN

Jeppe 
Skov-Petersen
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Sommer på landet
Meget har forandret sig siden min barndom, på går-
den Nydamsgård, vest for Lyngå. Landbruget har ta-
get en voldsom drejning til meget specialiserede be-
drifter, med kæmpeproduktioner, der sender masser 
af fødevarer, til butikkernes kølediske.

I 1952 hvor jeg var 10 år, skete noget fantatisk set 
med mine øjne. Der kom en traktor til Nydamsgård - 
en grå Ferguson 31. Et fantatisk køretøj, der ikke var 
større end en tiårsknægt kunne køre den, og lysten 
var næsten ubærlig, for det var ikke sådan, at få lov til. 
Min mor var hård. Det kunne der ikke være tale om, 

MINDER

Herluf 
Nydam Jensen

det var ulovlig og farligt. Min far var mere svag. Han 
kunne godt se fidusen, for når der f.eks. skulle renses 
roer, skulle der to  til - en på renseren til at styre og en 
til at køre traktoren, og så gik det utroligt langsomt. Så 
det kunne ikke være så farligt.

Det mærkelige var, at man godt kunne få lov til at sid-
de på skærmen, uden nogen form for  sikkerhed. Hvis 
traktoren stoppede lidt brat, var der stor risiko for , at 
man faldt af ,og kunne lande under baghjulet, men det 
var helt almindeligt.
Men den der med at rense roer kom hurtigt til, for så 
kunne karlen gå og hakke roer. Tit, når jeg kom hjem 
fra skole, lød det hurtigt; skift tøj og kom ud at rense 
roer. Ofte var det ret varmt og det langsomme tempo 
kunne godt få søvnen til at indfinde sig. Det var ikke 
godt for at holde retningen. Så lød der et brøl bagfra, 
og man fik traktoren på rette spor igen.
Andre dage var det hundekoldt og det var nødvendigt 
at finde vinterfrakken frem. Men de bare ben stak ud 
under frakken og blev iskolde.

Fætter Charles på traktoren, hans kone Misse og undertegnede i høstakken. Den unge pige Bente tv. og min storesøster Jytte

Men indrømmet, det var den grå Ferguson, der gav 
mig mod på at blive landmand, og det har jeg såmænd 
aldrig fortrudt. Det var en dejlig frihed at have, til at 
man næsten selv kunne bestemme tempoet og hvor-
når opgaverne skulle laves.

Der var jo lift bagpå Fergusonnen, hvilket betød at 
traktoren, selv kunne løfte de redskaber der var hængt 
bagpå: Det var en meget fin opfindelse, og var ganske 
nyt på den tid. Man kunne hæve harven eller ploven 
bare ved at rykke lidt i det lille håndtag der sad i højre 
side.

Mange smede begyndte at lave redskaber, der passe-
de til den lille Ferguson. En af de snilde smede frem-
stillede en tregrenet stor fork, der kunne spændes 
bagpå traktoren, og den kunne løfte temmelig me-
get. Det var rigtig smart, når der skulle køres hø ind. 
Høet var sat i passende stakke på marken, så det 
kunne tørre. Når tiden var inde kunne man bakke den 
store fork ind undet høstakken, og vupti løfte stakken 
og køre den hjem til den nyanskaffede transportør, der 
transporterede høet op på staldloftet.
Der var stor rift om at få lov til at køre stakke hjem, 
men på billedet kan man se at det var manden på 
gården, der havde nuppet den tjans. Det er min søster 

Misse, min far Nydam Jensen og 
undertegndeFerguson 31- med Martin Jensen, Højlund i førersædet

Jytte til højre og vores unge pige i huset til venstre. 
Jeg tror, hun hed Bente. På det her billede ses også 
min mors fætter Charles. Hans job var at være klar, når 
der skulle køres fra marken og ud på vejen. Det kunne 
godt være ujævnt og lidt opad, så var det godt med 
lidt ballast, så Charles satte sig på hjælmen foran - så 
balancen var i orden.
På staldloftet var det karlen, der tog imod det løse hø. 
Det var et ualmindeligt irriterende arbejde. Det støve-
de og det var varmt, så sveden sprang og kløen meld-
te sig. Hvis høet ikke var ordentlig tørt, skulle der strøs 
salt på med passende mellemrum, og det gjorde ikke 
kløen mindre.
Alle var med i arbejdet. Jeg mener, jeg var med på 
loftet, men på billedet har jeg fået lov til at sidde i 
høstakken.
Det var nogen herlige somre, når fætter Charles og 
hans kone Misse kom på besøg i 14 dage. Han var 
tandlæge i København og holdt ferie en stor del af 
sommeren - jeg tror nu min mor syntes det var lang 
tid, der skulle jo mad på bordet hver dag og helst læk-
ker mad, men vi led ingen nød.

Den lille Grå var starten på den udvikling i mekani-
sering af landbruget der kom i gang efter anden ver-
denskrig.
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NYT FRA LERBJERG/SVEJSTRUP

Helen Guldbæk

Nyt fra Borgerforeningen 
Ved generalforsamlingen i februar kom Jens Olesen 
ind som nyt medlem af bestyrelsen, der herefter des-
uden består af Troels Andersen (formand), Svend Høg 
(kasserer), Mitte Bendstrup (sekretær) og Ulla Kjær 
Kristensen, som står for udlejning af forsamlingshu-
set. Huset kan bookes via mail til lsborgerforening@
gmail.com eller på tlf. 25 31 01 31, gerne med sms.
På generalforsamlingen drøftede vi forskellige mulige 
arrangementer i forsamlingshuset.

Den kommende vejbro over jernbanen
På generalforsamlingen drøftede vi desuden, hvad vi 
kan gøre for at påvirke Banedanmark og kommunen 
til, at vi får bedst mulige løsninger for de bløde trafi-
kanter. På mødet blev der også givet udtryk for stor 
bekymring for den dårligere sammenhæng i lokalom-
rådet, når adgangen mellem nord og syd skal gå via 
en lang omvej. Bestyrelsen sørger for at holde kontakt 
med Banedanmark og kommunen. 

Istandsættelse af forsamlingshuset
Den Gamle Skole har i løbet af det sidste år fået en 
gennemgribende istandsættelse, og folk, der lejer hu-
set, giver udtryk for, at det er et dejligt sted at holde 
sin fest.
Nu er toiletterne blevet indrettet med handicaptoilet 
og pusleplads, ligesom entre og indgangsparti er re-
noveret. Der er kommet nye ovne og som det sidste 
en ny opvaskemaskine i køkkenet. 
Tak til bestyrelsen for det kæmpestore arbejde, de har 
lagt i dette omfattende renoveringsprojekt til gavn og 
glæde for os alle! 

Lugning  
Gårdspladsen ved forsamlingshuset skal luges en-
gang imellem, og efter behov sender Charlotte mails 
ud med opfordring til at lægge et par timers arbejde i 
hyggeligt fællesskab.     

Affaldsindsamling 
D. 31. april deltog Lerbjerg og Svejstrup igen i Dan-
marks Naturfredningsforening årlige affaldsindsam-
ling. Igen var det på initiativ fra Ulla, Lars, Berit og An-
ders, der også havde sørget for lækre kager til kaffen, 
inden vi fordelte os i området. 

Cykelture i sommermånederne
Tirsdage her i sommermånederne arrangeres der cy-
kelture 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. Turene aftales af de 
fremmødte og vil være på 12-20 km i et tempo, hvor 
alle kan være med.

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
Nøgle til toilettet ved Lerbjerg Kirke
Besøgende på kirkegården har adgang til toilet i gra-
verbygningen. Desværre sker det jævnligt, at vandet 
står og løber, eller toiletterne er griset til. Graverne har 
nu sat en nøgleboks op, hvor man ved at sætte den 
på vores postnr. (8370) kan få fat i nøglen til toilettet. 
Man bedes efter brug huske at låse, lægge nøglen til-
bage i boksen og ændre på tallene.
Nøgleboksen er placeret lige til venstre for informa-
tionstavlen.
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ÅRETS BYFEST på legepladsen 
16. og 17. august.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 16. og 17. 
august, hvor dette års byfest løber af stablen. Lege-
pladsen ligner ikke sig selv denne weekend, der vil 
være aktiviteter for både børn og voksne. Fredags 
Cafe, Kondi-Bingo, Årets dyst m.m. Så der er grund 
til at glæde sig! Nærmere info følger på hjemmesiden. 
(Husk at alt hvad du støtter med denne weekend går 
til fornyelse og vedligehold af vores fælles legeplads.)

Legepladsens Venner

NYT FRA LYNGÅ

Tove Skipper
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SMAGEN AF HØST
Søndag 13. oktober.
Høstarrangementet indledes i kirken med et par høst-
salmer kl. 17.00. Herefter fællesspisning, hvor vi skal 
indtage den dejligste høstmiddag.
Pris kr. 50,- for voksne og kr. 25,- for børn. Børn på 7 
år og derunder spiser med gratis.
Tilmelding senest 6. oktober. til Bjørn, tlf. 2089 0739.
Menighedsrådet
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Sognepræst (barselsvikar):
Kristoffer Uhre Knattrup, Lyngåvej 85,  
8370 Hadsten, tlf. 8698 1224, kuk@km.dk

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

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

Kirkegårdsleder:
Simon Dobson, Tlf. 3052 1053
E-mail: ledendegraver@outlook.dk

Kirkesanger / korleder:
Cecilie Marie Høyer, Tlf. 4083 9330
E-mail: ceciliemarie87@gmail.com

Menighedsrådet:
Formand:  
Hanne Sørensen, Brundvej 95, Hammel, tlf. 2381 7861

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

Kirkeværger:
Lyngå: 
René Schneider, Rækkevej 4, tlf. 2872 6095
Tina Lundquist Andersen, Lyngåvej 90, tlf. 4115 5160

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

Lerbjerg:  
Jesper Mensing Søgaard, Lerbjergvej 20, tlf. 5389 2980

Datoer på kommende menighedsrådsmøder 
i konfirmandstuen: 
Onsdag d. 21. august kl. 19.00
Onsdag d. 25. september kl. 19.00
Onsdag d. 23. oktober kl. 19.00

Kirkebilen:
Alle er velkomne til at anvende kirkebilen til de arrange-
menter, 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.

KIRKELIG VEJVISER

Kristoffer Uhre
Knattrup (KUK)

Lise Thorbøll  
Melchiorsen (LTM)Mette Krabbe (MK) Anders Bonde (AB)

Marie Hedegaard 
Thomsen (MHT)

Præster i Hadsten Storpastorat
Anne Martiny
Kaas-Hansen (AMKH)

NYT FRA SKJØD

Hanne Sørensen

Sommerfest
Til den årlige sommerfest den 22. juni 2019 i Skjød er 
Menighedsrådet klar med en lille andagt, et par sange 
og frisk morgenbrød, kaffe og the. Vi starter kl. 9.00 
og alle er velkomne. Der vil være ekstra rundstykker 
til de som synger højt og tydeligt med på de til dagen 
valgte sange.
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Høstfest
Sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen ud for den 
20. oktober 2019. Vi håber alle har fået årets høst fra 
haver og marker i hus, og vil være med til at fejre det-
te års forhåbentlige overdådige udbytte. Vi starter kl. 
17.00 med Høstgudstjeneste i Skjød Kirke. Og deref-
ter går vi i Forsamlingshuset til dette års dejlige Høst-
menu, som i skrivende stund endnu ikke er fastlagt, 
men som helt sikkert bliver ligeså god som tidligere 
års festmiddage. Ingen fest uden en tale, men denne 
er hellere ikke helt klar endnu - det bliver den helt 
sikkert til dagen. Børn og konfirmander 2020 kan del-
tage i festligheder uden beregning, vi andre må i lig-
hed med tidligere år lige til lommen og finde en bette 
skilling. Til sådan en fest er det jo også dejligt med 
lidt sang og musik. Og skulle der være nogen med 
musikalske talenter, som gerne vil give et lille nummer 
skal de ikke holde sig tilbage - giv os et praj så finder 
vi også plads til det.



GUDSTJENESTER
JUNI LYNGÅ SKJØD LERBJERG

22/6 Lørdag 9.00 Andagt ved dammen i Skjød (KUK)

23/6 1. s.e. trinitatis 11.00 (KUK)

30/6 2. s.e. trinitatis 9.30 (KUK)

JULI

7/7 3. s.e. trinitatis 11.00 (MK

14/7 4. s.e. trinitatis 11.00 Nr.Galten Kirke (MK) Kirkekaffe

21/7 5. s.e. trinitatis 9.30 (LTM)

28/7 6. s.e. trinitatis 11.00 Nr.Galten Kirke (KUK) Kirkekaffe

AUGUST

4/8 7. s.e. trinitatis 9.30 (MHT)

11/8 8. s.e. trinitatis 11.00 (KUK)

15/8 Torsdag 15.00 Plejehjemsgudstjeneste, Møllegården (MK)

18/8 9. s.e. trinitatis 11.00 (KUK) Kirkekaffe 

25/8 10. s.e. trinitatis 9.30 (NN)

SEPTEMBER

1/9 11. s.e. trinitatis 9.30 (LTM)

8/9 12. s.e. trinitatis 11.00 (MK)

15/9 13. s.e. trinitatis 11.00 (LTM)  
17/9 Tirsdag 10.00 Ældregudstjeneste, Hadsten Sognegård (NN) eftf. kaffe 
19/9 Torsdag 15.00 Plejehjemsgudstjeneste, Møllegården (LTM)
22/9 14. s.e. trinitatis 11.00 (LTM)
26/9 Torsdag 119.00 Ungdomsgudstjeneste (LTM)
29/9 15. s.e. trinitatis 9.30 (MK)
OKTOBER
6/10 16. s.e. trinitatis 9.30 (NN)
13/10 17. s.e. trinitatis 17.00 (AMKH) Høstgudstj.
17/10 Torsdag 15.00 Plejehjemsgudstjeneste, Møllegården (LTM)
20/10 18. s.e. trinitatis 17.00 (AMKH) Høstgudstj.
27/10 19. s.e. trinitatis 11.00 (NN)
31/10 Torsdag 17.30 Lyngå Kirke (AMKH) Kirke i Børnehøjde


