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SET FRA PRÆSTEBILEN
En pendlerpræsts dagbog
afsnit 2
Jeg har fået mig en skrækkelig stor og lidt underlig
fascination for TV- og radiosenderen uden for Lyngå.
Jeg har svært ved at holde øjnene på vejen, når jeg
kører fra Vitten til Lyngå eller Skjød. Det er som om,
at den også sender et signal til mig, en slags elektrisk
strøm.
Den troner sig op som et slankt Eiffeltårn, og den lyser
op med taktfaste blink. Den er en skibsmast midt i
marken. Den står fast i al slags vejr, og virker som et
lokalt kompas for mig. Jeg kan gå helt i panik, hvis jeg
kører rundt i det lokale, og jeg ikke lige hurtigt kan se
den ud ad bilvinduerne.
Nogle uvidende folk kalder den for Hadsten-senderen,
men vi ved bedre: Den hedder Lyngå-senderen! Den
får de altså ikke inde i Hadsten! Det stik tager vi hjem.
Vi har således det højeste tårn i området. Det er da
også noget! Det er ikke den smukkeste tingest i verden, men den er altså høj!
Som den erhvervsskadede nørd jeg er, så ser jeg stor
teologi i den industrielle sender. Jeg ser ikke kun stål
og et krystalklart TV2 signal. Jeg ser nemlig en sender, som rækker ud efter skyerne! Et symbol på, at vi
skal huske at tænke opad i hverdagen, selvom vi ofte
lever ud ad landevejen.

Alt det, som kirken laver i Lyngå-Skjød-Lerbjerg er at
pege opad. På et sted, som hylder kærlighed og tid og
ikke had og stress. På et sted, som tager os, som vi er,
og ikke kun ser os, hvis vi bærer masker af overskud
og succes. I kirken må man nemlig gerne tænke stort
(og højtravende).
Her må vi tale om følelser og svære tanker. Her må
man både græde og grine. Der er en grund til at kirker
ofte er store bygninger. Det er fordi, at der skal være
plads til alle følelser i hele verden. Vi lader Gud være
den elektriske strøm, vi lader op i.
Kirken er per definition lokal. Forstået sådan, at kirkens hjerte banker for øjenkontakten, smilet og samtalen. Og selvfølgelig kaffe og kage! Jeg har i hvert
fald lagt mig ud, siden jeg kom til. Jeg har desværre et
dårligt knæ, så jeg må nøjes med at spise lidt mere…
Jeg tænker også ofte, når jeg sidder i pastormobilen,
om senderen mon kan modtage signaler fra Gud?
Som et slags moderne Sinaj bjerg, hvor Moses mødte
Gud i torden og lynild. Det forbliver nok i mine teologiske dagdrømme, men den tv-sender kan altså noget.
En konfirmand fortalte mig før undervisningen forleden, at man kan komme derop. Så er den næste
sogneudflugt sikret! Der er nok mange, der vil se sin
Skaber i øjnene deroppe på toppen!
På en klar dag kan man se Lyngå-senderen helt fra
Skejby Hospital, hvor min kone snart skal nedkomme
med vores første barn, en lille pige. Tak for alle jeres
pæne spørgsmål om min kones trivsel og for at I deler
vores forhåbninger og kommende glæde. Det betyder
meget for to unge vordende forældre.
Fra præstestolen skal det nævnes, at der har været
lidt bøvleri med årets konfirmationstidspunkt i Lyngå.
Det er endt lykkeligt (som det jo altid gør i kirken) med
et glædelig kompromis, og det viser, at hvis vi står
sammen, så finder vi ud af det. For i kirken står vi
sammen, som stolte søfolk.
fortsættes næste side
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VÆR MED!

FRA PRÆSTEBILEN
fortsat

Hanne Sørensen
Formand

Offentlig Menighedsmøde
Onsdag den 24. april, kl. 20.00
i Lyngå Præstegård
På mødet vil regnskabet blive fremlagt
og der vil være mulighed for at
stille spørgsmål til Menighedsrådet.

DET´ FOR BØRN
Foråret byder på to børnegudstjenester – en i
Lyngå og en i Skjød.
Til Kirke i Børnehøjde tæller vi bedeslag, synger måske 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, for så
er der pølsehorn, pizzasnegle og grøntsager,
så den værste sult er stillet inden sengetid.

Vi bor og lever nemlig på samme kirkeskib, der hedder Hadsten Storpastorat.
Vi fra Lyngå-Skjød-Lerbjerg er således en del af Hadsten Storpastorat. Det er der rigtig mange fordele ved,
som kommer vores sogne til gode på daglig basis. Det
gælder stort set på alle tænkelige fronter, mandskabsmæssige som økonomiske. Storpastoratet er med til
at sikre, at vi har en stærk kirkekultur ude os hos, som
stadig på mange måder er vores egen. Vi er stadig os
selv, men ikke alene. Og som bekendt er man stærkere, når man er flere.
Det er derfor min forhåbning som sølle barselsvikar, at
Lyngå-Skjød-Lerbjerg vil være en stolt del af Hadsten
Storfamilie.
Med ønsket om en smuk vinter for jer alle: Guds fred
og velsignelse!
Kristoffer Uhre Knattrup

”EN STJERNE I TÅGEHAVET”
På vej til gudstjeneste for Rotary Hammel en
december nat mødte dette ejendommelige syn
præsten, da han steg ud af bilen. Det var Skjød
Kirke, der lyste op som en ledestjerne!

SOGNEINDSAMLING
Gør din klode en tjeneste
og gå for klimaet
Danmark har oplevet lidt af en klimavækkelse i løbet
af det seneste år. Rigtig mange danskere har for alvor
fået øjnene op for klimaforandringernes ødelæggende
konsekvenser og er begyndt at ændre deres vaner.
Verdens fattigste lande har været udfordret af klimaforandringerne i flere år.
”Vi har kurs mod en klimakatastrofe. Klimaforandringerne betyder allerede nu, at fattige mennesker må
forlade deres hjem, og mange lande vil blive fastholdt
i fattigdom, hvis vi ikke tager klimatilpasning alvorligt,” siger Birgitte Qvist-Sørensen, generalsekretær i
Folkekirkens Nødhjælp.
Hvis du vil slå et ekstra slag for klimaet, kan du stadig
nå at melde dig til Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling, som finder sted søndag den 10. marts.
Søndag d. 10. marts, kl. 11.00, Skjød Kirke

Tag godt imod konfirmanderne,
når de samler ind d. 10. marts
Verdens vigtigste sag
Klimatilpasning betyder kort sagt, at man gør verden
klar til et klima i forandring. Det er især nødvendigt
i verdens fattigste lande. Her mangler man diger og
dæmninger til at forhindre oversvømmelser, og man
mangler mad og drikke i tørketider.
I Nepal mærker den fattige del af befolkningen, hvordan voldsomme oversvømmelse ødelægger rismarkerne. Derfor hjælper Folkekirkens Nødhjælp med at
omlægge landbruget til afgrøder, der er mere resistente overfor ekstreme vejrforhold.
Hvis du vil være med til at knække klimaudfordringerne, så meld dig som indsamler på blivindsamler.dk eller kontakt din indsamlingsleder via Kirkekontoret på
tlf. 8698 0425 eller kirkekontoret@hadstensogne.dk.

Så sæt kryds:
Torsdag d. 14. marts, kl. 17.00
i Lyngå Kirke
Torsdag d. 4. april, kl. 17.00
i Skjød Kirke
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En funklende kirke,
hvor vinterkulden må give fortabt.
En åndelig fæstning, hvor lyset altid vinder!

Foto: Folkekirkens Nødhjælp

Alle er velkomne, og maden er gratis.
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AL DEN OPSTANDELSE!
Opstandelsen gør
kristendommen til nutid
Uddrag af artikel af Jesper Svendsen, Folkekirken.dk
Kirken er ikke en mindestue, hvor vi sidder og
husker på en god fyr, der levede for længe siden. Opstandelsen minder os om, at vi ikke selv skal skabe
meningen med livet.
Niels Henrik Gregersen er professor i systematisk
teologi på Københavns Universitet. Han har forsket
i forholdet mellem religion og naturvidenskab og
spørgsmålet om, hvad kristendommen betyder for
moderne mennesker.
Ifølge Niels Henrik Gregersen er debatten om
opstandelse præget af to forskellige fortolkninger,
og ingen af dem er efter hans mening tilstrækkeligt
gode: ”Den ene har en meget kontant forståelse
af, hvad det fysiske ved opstandelsen er, altså en
opfattelse af, at Kristus er opstået i ren fysisk form,
lige som du og jeg sidder her. Det er ikke klassisk
teologi, men det er der altså nogen, der siger. På den

Hvem er du fra påskeberetningen?
Tag quizzen og kom tættere på svaret

anden side har vi dem, der siger, at opstandelsen
skal forstås metaforisk, og at vi kan bruge opstandelsen som samlet betegnelse for alt det, der pibler
frem af jorden. For eksempel græsset der vokser,
eller løget der bliver til en blomst. Altså om alting
der er godt og positivt i vores liv. Begge opfattelser
rammer efter min opfattelse ved siden af.”
Niels Henrik Gregersen mener ikke, det giver
mening at diskutere, om Jesus opstår fysisk eller
ikke fysisk: ”Debatten om, hvorvidt Jesus nu er
fysisk eller ikke fysisk, forudsætter jo et begreb om
fysik sådan i rent slagtermæssig forstand. Men det
er meningsløst at tale om opstandelsen som sådan
noget kød og blod-agtigt noget. Jeg siger gerne, at
Jesus ikke er opstået i slagtermæssig forstand, men
han er opstået ind i Gud. Det betyder, at den karakter,
som Jesus havde i sit liv på jorden, er den, hvormed
Gud møder ethvert menneske på jorden.”
Opstandelsen betyder, at Kristus er til stede
overalt, fortæller Niels Henrik Gregersen: ”Jeg mener,
man bør sige, at Kristus er faktisk opstanden, og
spørgsmålet er så, hvad der ligger i dette faktisk.

https://www.folkekirken.dk/aarets-hoejtider/paaske/quiz-om-paaske/hvem-er-du-fra-paaskeberetningen

FEJRING AF PÅSKEN
Langfredag
d. 19. april
Liturgiske gudstjenester
i Nr. Galten Kirke, kl. 11.00
og Ødum Kirke, kl. 16.00

Skærtorsdag
d. 18. april, kl. 11.00
Højmesse i Skjød Kirke

Palmesøndag
d. 14. april,
kl. 11.00
Højmesse
i Lerbjerg Kirke

Påskedag
d. 21. april, kl. 11.00
Højmesse i
Lyngå Kirke
2. Påskedag
d. 22. april, kl. 11.00
Højmesse i
Nr. Galten Kirke
Som jeg ser det,
er der tale om en
overgang: Kristus går
fra at have været ét sted
i en bestemt
historisk skikkelse til at
være i Gud, som
er alle steder. Ikke kun her eller der, men her og der
og alle vegne på en gang.”
Opstandelsens budskab er ifølge Niels Henrik Gregersen af helt altafgørende betydning.
Den betyder, at kristendommen peger fremad og
bliver nutidig, og uden den, ville kirken blive til en
mindestue: ”Troen på, at Kristus opstod fra de døde
er fuldstændig fundamental, for ellers bliver kirken
til et erindringssted, hvor vi skal sidde og huske
på en god fyr, der levede for længe siden. Opstandelsen gør kristendommen til nutid og ikke fortid.
Derfor er det også forkert at spekulere i, hvad der
skete ved Jesu grav. Det står ikke beskrevet i Det

nye Testamente, og det er meget klogt! I
kristendommen skal vi ikke tænke bagud, vi skal
have traditionen og historien med os, for kirken er
ikke en mindestue, men derimod Kirken er ikke
et lovsangssted.
en mindestue
Hvad kan vi bruge opstandelsen til idag?
”Du kan bruge den til at vide, at lige meget hvor
du er på vej hen, bliver du gået i møde. Du er ikke
alene, selvom det nogen gange kan forekommer at
være sådan. Kristus kommer dig i møde, også selvom du er i fængsel. Mennesker er ikke en flok solister, der lever hvert deres eget liv, vi lever sammen
med andre mennesker, og opstandelsen minder dig
om, at du ikke er alene og hjemløs i verden. Og så
minder opstandelsen dig om, at det ikke er dig selv,
der skaber mening, og at du derfor skal holde op
med at kigge på dig selv hele tiden. Du skal faktisk i
stedet kigge ud i verden.
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SALMER

Salmemaraton i ”100 salmer”
Alle er velkomne, så kom og lyt, syng eller bare nyn
– det kræver ingen forudsætninger at være med!
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.

Cecilie Marie Høyer
Korleder

I Lyngå Folkekor er vi nu startet med forårsrepertoiret.
Det føles godt at synge om blå himmel, grønne blade
på træerne og fugle, der synger, efter en lang vinter.
Derfor vil vi også glæde os til at byde alle velkommen
til den store
Forårskoncert
i Lyngå Kirke
tirsdag d. 14 maj kl. 19.00
Nu har jeg været dirigent for Lyngå Folkekor i et års
tid og der er kommet en del nye til. Koret består nu
af ca. 45 sangere og vi er ret flot besat på de forskellige stemmegrupper. Skulle der dog sidde et par
basser ude i lokalområdet, der godt kunne tænke sig
at synge i et super godt kor, er I meget velkomne! Der
er ingen optagelsesprøve og man behøver ikke kunne
læse noder.

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.

Vi øver tirsdage kl. 19.30-21.30
i Lyngå Konfirmandstue
og vi har en fantastisk kageordning!
Til alle jer andre, glæder vi os til at se jer til den skønne forårskoncert i Lyngå Kirke d. 14 maj!

Børnekor
Børnekoret har også fået en flyvende start efter det
blev etableret tilbage i september.
De debuterede med høst-gudstjenester og i december sang de Lucia-optog til ikke mindre end 3 gudstjenester på en dag rundt om i Storpastoratet.
Der er nu ca. 30 børn, der er fordelt i Lyngå og Hadbjerg. Der er dog stadig plads til flere især i Lyngå.
Vi øver tirsdage kl. 16.15-17.30.
Børnekoret medvirker til mange spændende koncerter og gudstjenester og det er en super god måde at få
venskaber på tværs af de forskellige sogne og - ikke
mindst - blive dygtig til at synge!

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.

Er du interesseret i at synge i kor i Lyngå, kan du kontakte mig på Ceciliemariehoyer@gmail.com eller
tlf. 4083 9330.
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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,Lise Skou, tlf. 5355 9708

eller Bjørn Anthonsen,
tlf. 2089 0739

MIT PRÆSTELIV MED NAPOLEON
Pastor Steen Uhre Knudsen
Torsdag d. 14. marts kl. 11.00
Napoleon Bonapartes liv var et eventyr! Det samme
var den legende, der blev bygget op omkring ham efter hans død. Det var Napoleon selv, der var forfatter
til legenden.
På en top ti over de største personligheder i historien
ligger Napoleon allerøverst – mester i at føre krig og
en sand mester i at opbygge Frankrig efter revolutionen. Ikke bare fik han kæmpe betydning for hele
udviklingen i Europa, mens han regerede, hans betydning var også stor efter hans død, ja indtil i dag.
For pastor Steen Uhre Knudsen i Randers er Napoleon
blevet en sjov og spændende hobby. Om det og meget
mere vil han fortælle og illustrere.
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MALEREN CARAVAGGIO
- DEN GENIALE GADEHUND
Kristoffer Uhre Knattrup
Torsdag d. 11. april kl. 11.00
Vores helt egen præst vil til denne højskoletime underholde med sande mesterværker inden for den
kristne kunst!
Den italienske maler Caravaggio (1571-1610) var en
genial kunstner, men også en farlig kriminel, som ofte
måtte skabe sine kunstværker på flugt fra kreditorer
og ordensmagten. Hans kunder var den katolske kirkes rigeste, og han brugte sin indtjening, lige så hurtigt, som han tjente dem.
Caravaggio trak Bibelens store fortællinger ind i italienernes hverdag. Historien om kaldelsen af Matthæus
foregår pludselig på værtshuset! Han var heller ikke
bange for at afbillede netop det øjeblik, hvor blodet
flyder allermest. Han vidste nemlig, at dramatik var en
effektiv vej til forståelse af Bibelens historier.
Den kristne tro var for Caravaggio ikke kun noget for
de klogeste, rigeste og mest magtfulde, men for alle.
Det kan vi fortsat lære af i Folkekirken anno 2019!
At vi skal være en kristen kirke, der taler ind i vores
verden – lige nu.
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GRUNDLOVSDAG

Festlig fejring af Grundlovsdag

Onsdag d. 5. juni
Kl. 12.30 Afsløring af mindesten, Lyngåvej
Kl. 13.00 Grundlovsmøde
i haven ved Lyngå Præstegård
Årets talere er:
Herluf Nydam Jensen og Nis Boesdal
Kl. 16.00 Gudstjeneste, Lyngå Kirke
Lyngå Folkekor medvirker
Traditionen tro fejrer vi Grundlovsdagi præstegårdshaven med fællessang, grundlovstale og helstegt pattegris. Igen i år
stiller Hinnerup Garden an på terrassen,
så kaffen kan nydes til musik.
I godt selskab med Lyngå Folkekor
runder vi dagen af med en kort
gudstjeneste i Lyngå Kirke ca. kl.
16.00.
Pris: 50 kr. for voksne, 25 kr. for børn - og
dem under 7 år spiser gratis.
Der er ingen tilmelding – alle er velkomne!
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JULIA

MINDESTEN

Da Inge og jeg flyttede til Lyngå i midten af 1990’erne,
var det fast tradition at landsbyens ældre inviterede
på kaffe og snitter. En af de første vi besøgte, var
Anna Pedersen, der boede på hjørnet af Voer Møllevej
og Nøragervej. Anna vidste godt, jeg lavede et radioprogram, hvor jeg fortalte historier fra de lokalhistoriske arkiver rundt omkring i landet. Det var en meget
enkel quiz, jeg snakkede bare løs, og når man havde
gættet hvor i landet, jeg var, kunne man ringe ind og
vinde en bog om Danmarks historie.
Midt i makrelsalaten kom det frem, at der havde været frihedskæmpere i Lyngå under anden verdenskrig.
En af dem, Jens Peter Jensen, havde faktisk skrevet
en del ned om deres aktiviteter, både i hånden og på
maskine. Og Anna fortalte, at når der blev sagt”Julia”
i den engelske radio, så skulle de frivillige fra Lyngå
afsted - ud i skoven efter de våben, der var blevet
kastet ned.
Hvor er Jens Peters papirer? spurgte jeg selvfølgelig.
Dem har jeg da, sagde Anna, de ligger i en kasse oppe
på loftet, Jens Peter var jo vores nabo...
Så en uskyldig kaffe-og-snitter-aften endte med, og
vi gik hjemad med en lygte i den ene hånd og
kassen i den anden. Vi renskrev og redigerede Jens Peters beretninger i de følgende uger. Så søgte vi
underskudsgaranti
hos kommunen, men
den blev der aldrig
brug for, de første 500
eksemplarer af Julia blev
solgt på et par måneder.
Og nu har vi så - mange
år senere - med hjælp fra
Herluf Nydam og Nordeafonden - fået trykt et nyt oplag af
bogen Julia. Og det er historierne i den lille bog, vi skal mindes her i 2019 på Grundlovsdag i
Lyngå. 74 år efter de 5 forbandede
år.
Nis Boesdal

SOGNEUDFLUGT

Sogneudflugt
Juelsminde Kirke

Torsdag d. 2. maj kl. 9.15 fra Lyngå Kirke
Turen går i år til Juelsminde Kirke, der er en forholdsvis ny kirke fra 1913 i nygotisk stil. Juelsminde hørte
oprindeligt til Klakring sogn og blev først et selvstændigt sogn i 1979. Juelsminde har ca. 3000 indbyggere
og er en by i fortsat vækst, hvilket har betydet, at byen
to gange har måttet udvide kirkegården. Senest blev
den stemningsfulde skovkirkegård således indviet i
1995. Vi ser kirken og hører lidt om den og kirkegårdens historie.
Derefter spiser vi frokost på havnen, der ligger fantastisk smukt omgivet af vand på tre sider. Under kaffen
fortælles om Juelsminde Havnemuseum/byens historie og efterfølgende kan interesserede se museet eller
evt. gå en lille tur på havnen.
Der er afgang fra Lyngå Kirke kl. 9.15 og vi regner
med at være tilbage i Lyngå 16.30.
Pris for hele turen 150 kr.
Tilmelding efter først til mølle princippet til
Lise Skou, tlf. 5355 9708.
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KUNST I KONFIRMANDSTUEN

KIRKEHØJSKOLE

Jeppe
Skov-Petersen

Det var som at få et frisk pust i hovedet at træde ind
i konfirmandstuen denne vinter. Jan Sander kan med
sine store armbevægelser på lærrederne give udtryk
for sine personlige projekter. Han bor i Lyngås gamle mejeri, hvor han har skabt en aldeles spændende
have, som stadig udvikler sig. Jan er uddannet biolog,
har gået på flere kunstakademier og underviser i dag
på Aarhus Kunstskole.
Udstillingen er afsluttet når dette blad udkommer,
men uddrag af hans betragtninger kan stadig læses:
”Mit primære kunstprojekt er haven omkring mejeriet.
Jeg ser den som en udvidet skulptur, et udvidet maleri, et landart værk eller et konceptuelt værk om man
vil. Det handler om menneskets forhold til naturen.
Når det falder mig ind, arbejder jeg også med mere
traditionelle skulpturer og malerier. Jeg kalder dem
for havemalerier, da de tager udgangspunkt i havens
planter, kompostdynger, kasser m.m. Udover at handle om haven, er malerierne også en arbejden med
farver. Undersøgelser af hvad farver gør ved hinanden
og hvordan. De er også en undersøgelse af forholdet
mellem kaos og orden.
Signaturerne er overdimensionerede og bliver en del
af motivet og en forlængelse af nutidsmenneskets
besættelse af selviscenesættelse og selvforherligelse,
og det ligger ligefor at beskueren må stille sig selv
spørgsmålet: Hvorfor maler maleren? Er det for at
redde verden, eller for at tiltrække sig rampelyset? Vil
han gerne stå på en piedestal? Måske kan der være
tale om en kombination, eller også noget helt andet.”

ent. Biologi. / 1985-86
s Kunstakademi, /
ke Kunstakademi. /
le siden 1992. /
nskolen Kolding,
ra Barcelona.

Der var også planlagt et kirkekaffearrangement efter
gudstjenesten i Lyngå 24. februar. Her havde Jan Sander mulighed for at præsentere malerierne og sig selv,
og besvare spørgsmål fra kaffegæsterne.

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 denne sæson har vi sat 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?

Forårets udstilling i marts, april og maj arrangeres i
samarbejde med vores flerdobbelte kordirigentvikar
Sisse Lunøe, som er aktiv indenfor adskillige kunstretninger.

ven
omkring mejeriet. Jeg ser den som en udvidet
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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.

Religion i et moderne flerreligiøst
samfund
Henrik Reintoft Christensen, Lektor ved Religionsvidenskab på Aarhus Universitet
Lørdag d. 27. april kl. 10.00
Hadsten Højskole
Foredraget ser nærmere på religion i Danmark i dag.
Det tager sit udgangspunkt i den historiske udvikling
af kristendom og velfærdsstat, men sætter denne
udvikling ind i en større ramme af globalisering,
social acceleration og politiske reaktioner. På denne
baggrund vil foredraget angive en række tendenser
som religioner og samfund fremadrettet og i stigende
grad må forholde sig til.
Efter foredraget er der brunch og debat.

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.
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MINDER

Herluf
Nydam Jensen

Voer Mølle
Kører man fra Lyngå ud til Volstrup og fortsætter ned
gennem Bidstrupbskoven, dukker der i udkanten af
Lyngå sogn, en ren ”Morten Korch”-scene op, når
Voer Mølle, kan ses igennem de store træer.
Gulkalket og idyllisk beliggende ved en rislende å, og
2 mølledamme op ad åen. Godt gemt mellem de høje
skrænter, med store træer og en stejl grusvej, der kan
være svær at komme op ad i regnvejr.
Vandmøller betød rigtig meget tilbage i tiden, hvor
vandløbene stort set var den eneste energikilde udover vindmøller og hestegange. Ellers var det den rå
muskelkraft, der var til rådighed, og det gav sved på
panden.
Med vandmøllerne fik man mulighed for at lave noget
godt mel til fremstilling af brød i ovnene rundt omkring på gårdene og i husene. Om man bestilte tid hos
mølleren eller om man bare dukkede op, ved jeg ikke,
men jeg kan konstatere, at der har været livlig trafik til
og fra vandmøllen.
Med metaldetektoren er der fundet adskillige fine
mønter på de smalle skovveje hvoraf mange næsten
er groet efter.

Ren ”Morten Korch”

Det var ikke normalt at betale i rede penge for at få
malet mel. Mest gjorde man det, at mølleren beholdt
en portion korn, som han så kunne sælge til folk uden
egen avl.
De første vandmøller i Danmark blev allerede anlagt
omkring år 1000, og de bestod faktisk de næste 1000
år og gik først ud af drift for ikke ret mange år siden.
Voer Mølle hører under Bidstrup gods, med i dag Geert
H. de Lichtenberg som ejer. Møllen har aftjent sin værnepligt og bygningerne er nu udlejet som beboelse.
Vandmøllen var det bærende i langt de fleste år.
På et tidspunkt blev der bygget et stort savværk på
Lyngåsiden (ses på det store billede), og der var livlig
aktivitet på savværket, da jeg var barn i Lyngå.
Min far elskede at køre aftentur igennem skoven fra
Granslev til Svejstrup. Den tradidition har jeg holdt
ved lige - sommer eller vinter er lige spændende.
Møllen er sikkert bygget om mange gange. På et tidspunkt installerer godset en vandturbine der kunne
producere elektricitet (det er den lidt lange, høje bygning der ses på det store billede).
På et tidspunkt var der også et temmelig stort ørreddambrug. Det er i dag nedlagt og alle dammene er
slettet. I en del år kunne man købe friske ørreder fra
dambruget.

Vandmøllen, 1923
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Voer Mølle - luftfoto fra tiden med det store savværk

Under 2 verdenskrig spillede Voer mølle en central
rolle i opbevaringen af de med fly nedkastede våben,
som nedkastningsgruppen i Lyngå ”Julia” modtog
frem til december 1944, hvor hovedgruppen i Hadsten
blev trevlet op og mange modstandsfolk i Hadsten
blev arresteret.
Ved Voer Mølle i skoven havde gruppen gravet ud til et
depot til våben, det blev sprængt i luften af tyskerne.
Gruppen i Lyngå nåede at slippe væk inden Gestapo
fandt ud af hvem de var. De kom først tilbage til Lyngå
da krigen sluttede.
I dag er åen lagt om, så den slynger sig igennem landskabet - et flot sted at besøge.
Vandmøllen, 1923
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Helen Guldbæk

Renovering af forsamlingshuset
Borgerforeningens bestyrelse inviterede i november
alle til fællesspisning, og inden vi skulle nyde den
gode mad, fortalte formand Troels om planerne for
renovering af forsamlingshuset.
Bestyrelsen har søgt og fået midler fra Landsbyrådet,
Elro-fonden og Vanførefonden til at renovere toiletterne samt etablere et handicaptoilet og pusleplads. Der
isættes nye vinduer, gulvene isoleres, og der indlægges varmt vand. Det bliver godt! Desuden renoveres
trappeindgangene til huset. Arbejdet udføres med
hjælp fra de lokale, og det ventes færdigt til generalforsamlingen.
Generalforsamling
Generalforsamlingen i borgerforeningen afholdes d.
28. februar. Der følger nærmere om bestyrelsens konstituering i næste blad.
Affaldsindsamling og fællesspisning
Ligesom de sidste par år deltager Lerbjerg/Svejstrup
i den landsdækkende affaldsindsamlingskampagne
d. 31. marts, og igen i år vil initiativtagerne, Anders,
Berit, Lars og Ulla, sørge for lækker mad til fællesspisningen efter arbejdet. Det plejer at være en vældig
hyggelig og meget effektiv dag. Nærmere følger.
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Siden sidst i kirken
Luciagudstjeneste og
kyndelmisse
Søndag d. 16. december var der gudstjeneste med
Luciaoptog med en smuk flok hvidklædte børn, der
inden havde øvet sig sammen med Kristine. Som vanligt var der bagefter juletræ, suppe og godteposer i
forsamlingshuset. Tak til alle der hjalp til.
Søndag d. 3. februar var der stemningsfuld lysmesse
med levende lys og sang ved Lyngå Folkekor.
Fastelavn
Søndag d. 3. marts er der fastelavnsgudstjeneste, og
bagefter skal vi hygge os med tøndeslagning og fastelavnsboller i forsamlingshuset. Nærmere er sendt
ud. På forhånd tak til alle der hjælper til ved arrangementet.

NYT FRA SKJØD

Hanne Sørensen

Siden sidst
I skrivende stund kan vi se tilbage på en flot optræden af vort nye børnekor i forbindelse med Luciaoptog
ved indgangen til Advent. Fin og stemningsfuldt optog
med smuk sang af børnene - de bliver rigtig gode med
flere timers undervisning i bagagen. Vi glæder os allerede til det kommende Luciaoptog.
Som nogen måske har bemærket synger vi nogen
gange en helt ny salme i kirken, som ikke findes i
salmebogen. Disse nye salmer findes i et tillæg kaldet ”100 nye salmer”. En god håndfuld af disse nye
salmer og lidt information fra Jesper Gottlieb - en af
komponisterne og idemanden bag ”100 nye salmer”
havde vi fornøjelsen af at have i Skjød Kirke i januar.
En interessant aften med ny og dejlig musik og tekster.

Høstgudstjeneste
Sæt allerede nu i kryds i kalenderen ud for den 20.
oktober 2019. Her vil vi fejre årets høst med middag
og en sang - nærmere følger, men husk krydset i kalenderen.

Foto fra Pexels.com

NYT FRA LERBJERG/SVEJSTRUP

Sommerfest/Sankt Hans
Vi vil i forbindelse med årets Sommerfest sædvanen
tro byde på morgenkaffe og en salme eller to. Vi håber
dermed at have lagt bunden for en god og festlig dag
i Skjød for både børn og voksne.
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NYT FRA LYNGÅ

Tove Skipper

Generalforsamling I Borgerforeningen
mandag 17. Juni kl. 18.00
Lyngå Borgerforening indkalder til generalforsamling
med dagsorden ifølge vedtægterne. Afholdes i konfirmandstuen, hvor Borgerforeningen byder på en let
anretning. Kom og vær med og hør lidt om, hvad der
sker i byen.
Affaldsindsamling
søndag 31. marts kl. 13.00 – 15.00
Vi mødes i Lyngåhaven, hvor vi håber at se mange
lyngåborgere, unge som gamle, så vi kan få gjort forårsrent i vores grøfter og kanter. Du skal ikke tænke
på tilmelding, bare mød op.
Som belønning er der afsluttende kaffe, øl, vand og
kage.
Byforskønnelsesudvalget

Sct. Hans søndag 23. Juni kl. 18.00
Sct. Hans fejrer vi - som vi plejer - den 23. juni bag
præstegården med stort bål, heks, Midsommervisen,
flødebollekast samt salg af pølser, kage og drikkevarer. Vi ser frem til stor opbakning igen i år og X-fingre
for godt vejr. Kl. 18 åbner boden og aktiviteterne begynder. Kl. 19 tændes bålet.
Borgerforeningen

Petanque
Ny sæson starter 3. maj - kig forbi legepladsen.
Der spilles petanque hver fredag kl. 19.00. Alle er
velkommen. Kontakt evt. Ninna Andersen,
Lyngåvej 59, tlf. 2946 1429.

Nærmere info…
…følger som altid på hjemmesiden, www.lyngaaby.
dk. Følg også med i Lyngås gruppe på Facebook.

Fællesspisning for hele familien
søndag 31. marts kl. 18.00
Traditionen tro vil Weberbanden i foråret lave spændende mad til Lyngå. I år har vi valgt at slå det sammen med affaldsindsamlings dagen. Hvert år vælger
vi et tema. I år er det klima. Så vi er godt i gang med at
finde klimavenlige opskrifter frem. Spisningen foregår
i konfirmandstuen fra kl 18.00. Vi ses
Jette, Jan, Lene, Lars Bo, Dorte og René
Tilmelding til Bjørn på 20 89 07 39. Senest tilmelding
søndag den 24 marts. Pris voksne 75,-kr. børn 25,- kr.
Børn på 7 år og derunder spiser gratis.
Menighedsråd/Borgerforeningen
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LYNGÅ KNÆKKER CANCER
Virkelig godt gået af Henrik Hjort, som stod i spidsen for dette arrangement sidst i januar. Første aften
blev udsolgt på en uge, og hvad gør man så, ja Henrik
arrangerede en aften mere, som også blev udsolgt.
Hele overskuddet, ca. 35.000 kr. vil blive givet til TV2’s
indsamling Knæk Cancer 2019.
I skrivende stund arbejdes der på endnu et LYNGÅ
KNÆKKER CANCER arrangement. Arrangementet vil
løbe af stablen i efteråret.

Anmeldelse af Gert Jensen, Hadsten:
”Lis og jeg var så heldige at være med til mindearrangement om Kim Larsen i aftes i Lyngåhus: Som en
strejf af en dråbe - en historie om vores elskede Kim
Larsen, super godt fortalt af Karsten Danielsen og vores tidligere førsteholdstræner i HSK Fodbold og gode
ven Jan Iversen. Til at krydre fortællingen med masser
af gode Kim Larsen sange den fantastiske musiker/
sanger Peter Vildmand, der ligner/synger som Kim
Larsen. Fantastisk hyggelig, følsom, vemodig og sjov
aften i Lyngå, hvor der var pakket med mennesker i
Lyngåhus, og hvor der virkelig blev sunget igennem
af Vildmanden og publikum. Super godt arrangement,
de kan noget i Lyngå, og så har de mange ildsjæle, en
af dem vores gode ven Henrik Hjorth (tidligere spiller/
holdleder i HG/HSK Fodbold), som har ydet en kæmpe indsats i forbindelse med Lyngå Knækker Cancer.
Respekt!”
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NYT FRA KIRKEGÅRDENE

KIRKELIG VEJVISER

Der vil løbende henover året blive ryddet op i udløbne
gravsteder ved kirkegårdene i Lyngå, Skjød og Lerbjerg.

Sognepræst (barselsvikar):
Kristoffer Uhre Knattrup, Lyngåvej 85,
8370 Hadsten, tlf. 8698 1224, kuk@km.dk

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

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

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.

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

SAMTALE MED EN PRÆST
Præsterne står altid til rådighed for en samtale.
Det kan foregå i hjemmet, i Sognegården eller i
præstegården.
Man kan henvende sig, når man har behov for
at tale med et andet menneske i fortrolighed.
Præster har tavshedspligt, hvilket betyder, at
det, der bliver en præst betroet, ikke fortælles
videre. Samtalen kan handle om tro og tvivl,
sorg og savn, ensomhed, svære valg i livet. Man
skal ikke være bange for at ”tage præstens tid”,
for det er faktisk præstens arbejde at tage ud og
tale med folk, der har brug for det. Ring, eller få
en anden til det - vi kommer gerne!

Hanne Sørensen
Formand
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Skjød:
Kirsten Aagaard Berthelsen,
Landsbækvej 35, tlf. 4082 9570
Lerbjerg:
Jesper Mensing Søgaard, Lerbjergvej 20, tlf. 5389 2980

Kirkegårdsleder:
Simon Dobson, Tlf. 3052 1053
E-mail: ledendegraver@outlook.dk
Organist:
Kristine Lund-Olsen, Tlf. 6172 7446
E-mail: kristinelundolsen@gmail.com

Datoer på kommende menighedsrådsmøder
i konfirmandstuen:
Onsdag d. 13. marts kl. 19.00
Onsdag d. 24. april kl. 19.00
Onsdag d. 19. juni 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.

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
Ved indgangen af det nye kirkeår er der sket en udskiftning på formandsposten i menighedsrådet.
Ny formand for rådet er valgt Hanne Sørensen, Skjød.
Næstformand er Anny Hansen, Skjød og som kasserer
Charlotte Idskou Høg, Lerbjerg.
Kirkeværge for Lyngå er René Schneider og Tina Andersen, Skjød Kirsten Bertelsen og Lerbjerg Jesper
Mensing Søgaard.
Vi vil gerne takke Bjørn Anthonsen for mange års tro
og samvittighedsfuld varetagelse af formandsposten.

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

Præster i Hadsten Storpastorat
Mette Krabbe (MK)

Lise Thorbøll
Melchiorsen (LTM)

Marie Hedegaard
Thomsen (MHT)

Anders Bonde (AB)

Kristoffer Uhre
Knattrup (KUK)
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GUDSTJENESTER
MARTS

LYNGÅ

3/3

Fastelavn

10/3

1. s. i fasten

14/3

Torsdag

17/3

2. s. i fasten

21/3

Torsdag

24/3

3. s. i fasten

31/3

Midfaste

SKJØD

LERBJERG
14.00 (LTM) Dåbsjubilæum

11.00 (KUK) Skjød Kirke, sogneindsamling
17.00 Kirke i Børnehøjde, Lyngå Kirke (KUK)
9.30 (MK)
15.00 Plejehjemsgudstjeneste, Møllegården (LTM)
11.00 (KUK)
11.00 (KUK)

APRIL
2/4

Tirsdag

10.00 Ældregudstjeneste, Hadsten Sognegård (LTM) eftf. kaffe

4/4

Torsdag

17.00 Kirke i Børnehøjde, Skjød Kirke (KUK)

7/4

Mariæ bebudelse

11/4

Torsdag

14/4

Palmesøndag

9.30 (NN)
15.00 Plejehjemsgudstjeneste, Møllegården (LTM)
11.00 (KUK)

18/4

Skærtorsdag

11.00 (KUK)

19/4

Langfredag

Liturgiske gudstjenester, 11.00 Nr.Galten Kirke (LTM), 16.00 Ødum Kirke (MK)

21/4

Påskedag

22/4

2. påskedag

11.00 Nr. Galten Kirke (NN)

28/4

1. s.e. påske

11.00 konfirmation (KUK)

11.00 (KUK)

MAJ
5/5
12/5

2. s.e. påske
3. s.e. påske

16/5

Torsdag

17/5

Bededag

19/5

4. s.e. påske

26/5

5. s.e. påske

30/5

Kr. Himmelfart

10.00 konfirmation (NN)
9.30 (MK)
15.00 Plejehjemsgudstjeneste, Møllegården (LTM)
11.30 konfirmation (KUK)
9.30 (NN)
19.00 (KUK) musikgudstj.
11.00 Nr. Galten Kirke (LTM)

JUNI
2/6

6. s.e. påske

5/6

Grundlovsdag

9/6
10/6
11/6
16/6
20/6
22/6
23/6
30/6
JULI
7/7

Pinsedag
2. pinsedag
Tirsdag
Trinitatis
Torsdag
Lørdag
1. s.e. trinitatis
2. s.e. trinitatis

11.00 (KUK)
11.00 Engen i Hadsten (LTM) friluftsgudstjeneste *
10.00 Ældregudstjeneste, Hadsten Sognegård (LTM) eftf. kaffe
11.00 Nr. Galten Kirke (MHT)
15.00 Plejehjemsgudstjeneste, Møllegården (LTM)
9.00 Andagt ved dammen i Skjød (KUK)
11.00 (KUK)
9.30 (KUK)

3. s.e. trinitatis

11.00 (MK)

* Lyngå Folkekor medvirker

11.00 (KUK)
16.00 (KUK) *

