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SET FRA PRÆSTEBILEN
En pendlerpræsts dagbog
Det er en af oktobers første dage. Det er tirsdag morgen kl. 7:45. Der er præstemøde i Hadsten Sognegård
kl. 8:30. Et hav af bremselys farver jernbanebroen i
det centrale Aarhus’ asfalt rød. Jeg er én af mange,
som skal køre et stykke for at komme på arbejde. Rigtig mange. Jeg snegler mig frem til hvert lyskryds, og
tør ikke køre over for de mange gule lys, der tvinger
mig ind i det evige dilemma – stoppe eller køre?
Morgentrafikken synes en konkurrence, hvor det drejser sig om at nå hurtigst muligt frem. Mange har svært
ved at se skønheden i vigepligter og at give plads til
andre. Det er alle mod alle, cyklister mod bilister, bilister mod busser, fodgængere mod alle transportmidler. Det er Darwins Lov, der råder og ikke Herrens Lov!
Bevar mig vel!
Jeg når endelig ud forbi Aarhus Syd for at køre via
Søften til Hadsten. Jeg er så udkørt af byens slagsmark, at mit overskud også allerede ligger på et minimum. Jeg bliver dårlig til at give plads, dytter hurtigt,
hvis nogen bare giver mig en halv undskyldning!
Jeg bander af uendeligt langsomme traktorer og Frode Laursen lastbiler. Jeg tjekker mit ur mere end hvad
godt er. Når jeg det nu? Skulle jeg have stået før op?
Min morgenpuls er ikke en smuk solopgang, men
nærmere et dommedagsagtigt tordenvejr. Jeg minder
mig selv desperat om at huske at nyde de fortsat frodige og fine marker og de fine køer og heste på min
vej.

Det begynder så pludseligt at regne mere end hvad
det klæder Herren ovenpå! Jeg sidder fast bag en
lastbil, som skal ind til grusgraven ved Haldum. Jeg
får smat og småsten på min smukke hvide Peugeot
208s ansigt, og jeg skal sætte ekstra gang i vinduesviskerne. Nu skal den nok allerede i vaskehal igen…
Jeg træder udkørt og trafikvred ind ad sognegårdens
døre og siger: God morgen!
Men nok af den lille pendler sang! For Lyngå-SkjødLerbjerg er for alvor blevet noget ved musikken siden
sommerferien. Eller: Musikken lyder i Lyngå! Både
børnekor og voksenkor lyder allerede som himlens
engle. Tilslutningen er stor, og vi har fået fornøjelsen
af at høre børnekoret til Høstgudstjenesten i Lyngå
Kirke. De små sang for os hele tre gange, og de var
simpelthen så dygtige! De sluttede med at danse efteråret ind om det flotte korn ved korbuen. Tak til alle,
der dukkede op til høstgudstjenesten og høstmiddagen. Det var lige dele overvældende og hyggeligt!
Lyngå Folkekor får vi, som annonceret i sidste kirkeblad, fornøjelsen af at høre til Allehelgensgudstjenesterne i alle tre kirker. De holder også 20-års jubilæumskoncert i Lyngå Kirke d. 23. oktober, kl. 19:30. Der
går sejlivede rygter om, at der efterfølgende vil være
festlige bobler i våbenhuset, så kom glad!
Efteråret er endelig kommet for at blive! De grønne
blade vil farves og falde af træerne. Dette minder os
om årstidernes skiften, og at der er en tid til alt under
solen (og skyerne!). Men vores smukke kirker forbliver de samme. Et naturligt samlingspunkt for vores
lokale liv, et synligt fyrtårn af kristen fornuft i en tid,
hvor verden (som altid) synes at gå af lave. Vi har gang
i rigtig mange gode ting i vores menighed, som vi kan
være stolt af.
Lad os værne om vores menighed og religiøse borge,
og betjene og bruge dem med respekt og glæde!
Slutteligt vil jeg sige tak for den store venlighed, som
I har vist mig og min kone Sigrid i min første tid som
jeres præst. Hvert råd og smil varmer og vil fortsat
gøre det.
Med ønsket om et smukt efterår for jer alle: Guds fred
og velsignelse!
Kristoffer Uhre Knattrup
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INDSÆTTELSE

SCENER FRA EN

En kold efterårsdag i september blev den
nye præstevikar for vores menighed, Kristoffer Uhre Knattrup, indsat ved en indsættelsesgudstjeneste i Skjød Kirke. Her
var både spænding og glæde at spore!
Hele menigheden sluttede af med en festlig frokost fuld af god mad og taler fra både
menighed og familie.
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JUBILÆUMS-

EN VARM TAK

KONCERT

Anders Bonde
Provst

En varm tak
til graver Brian Sørensen!
Vores kære ledende graver gennem 23 år, Brian
Sørensen, har valgt at gå på pension. Og da sognepræst Anne er på barsel, er det så den gamle præst,
der har fået æren af at rette en tak til Brian. Og det
mangler ikke på gode ord til Brian.
For nylig var jeg forbi Lyngå kirkegård og snakken
faldt naturligt på den forestående familieforøgelse
i præstegården - og præsten. “Hvis alle var som
hende, så verden anderledes ud”, sagde Brian. Og
det er jeg enig i, men bemærkningen siger noget
om Brian og samarbejdet med præsten. Præsten
har til enhver tid haft en loyal og samarbejdsvillig
medarbejder i graver Brian. Uafkortet en støtte i alle
situationer og orden i sagerne til punkt og prikke. En
stilfuld optræden ved enhver anledning i kirken. Han
ligner jo John Travolta, den mand. Musikalsk er han
også og ikke gået af vejen for at tjekke orglet inden
en gudstjeneste. Og så er han et ordentlig menneske.
Når jeg holder foredrag om Folkekirken, omtaler jeg
ofte graveren som den vigtigste i kirken. De står der i
våbenhuset, når vi kommer, og de står der, når vi går.
Og de går sammen med på de stier, der kan være så
vanskelige at træde. Sorgens stier på en kirkegård.
Og her har mangen en sørgende fundet trøst i en god
snak med Brian. Han har taget sig tid. Han har lyttet.
Og et sårbart hjerte er blevet styrket.
Og så er Brian ikke uden lune. Jeg husker ved
årtusindskiftet med midnatsgudstjenesten i Lyngå
kirke. Brian skulle ringe årtusindslag med kirkeklokken. Han skulle styre tiden i et unikt øjeblik. Ringe et
årtusind ud og det nye ind. Da jeg kommer til kirken,
siger jeg til ham, at nu er det jo kun 12 slag! Men
skulle der komme 13, så bliver du ved til 24, men så
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heller ikke længere. Og så er det, Brian med sit lune
glimt i øjet siger: “Hvis du passer dit, så passer jeg
mit...”. Igen en sætning, som kunne siges, fordi den
er sagt ind i et rum, hvor vi har det godt med hinanden. Men også, hvor en trofast medarbejder virkelig i
positiv forstand “passer sit”!
Når det gælder kirkegårdene i Lyngå, Skjød og
Lerbjerg, så har der i Brians ”regeringstid” ikke
været noget at komme efter. En standard i renholdelse, form og udtryk som de allerbedste. Et meget
højt kvalitetskrav til sig selv og til medarbejderne til
glæde for menighed, menighedsråd og - ikke mindst
- gravstedejere. Og skulle der iblandt komme “lidt
tænding på”, så var det altid, når omstændighederne
satte kvaliteten under pres. Det havde den gamle
graver om noget svært ved at leve med!
Brian har været med hele vejen rundt i den kirkelige
aktivitet på stedet. Givet en hånd med også der, hvor
det ikke nødvendigvis lå i stillingen. Og fredagskaffen i konfirmandstuen med medarbejdere, præst og

menighedsråd har været bindeleddet i det hele. Den
gode samtale over kaffen, hvor omdrejningspunktet
har været en fælles sag: At være kirke på den gode
måde! Og det sigte, det holdt Brian fast i lige til det
sidste!
En lang og fortjenstfuld indsats for Folkekirken er til
ende med Brians afsked. På vegne af menighedsråd,
Anne præst og medarbejdere siger vi farvel til samarbejdet med et varmt og omsorgsfuldt menneske, en
dedikeret medarbejder, og en graver af de bedste.
Vi ønsker Brian et velfortjent otium og alt godt
fremover.

Afskeden markeres med en
reception søndag d. 18. november
i forbindelse med gudstjenesten i
Lyngå Kirke kl. 11.00

LYNGÅ FOLKEKOR
fylder 20 år
D. 23 oktober kl. 19.30 inviterer koret
til deres helt egen jubilæumskoncert
i Lyngå Kirke.
Der vil være musik af Andrew Lloyd Webber,
Michael Bojesen, Jens Johansen, viser, salmer og rytmiske hits til jubilæumskoncerten.
Derudover medvirker Cecilie Schmidt Dam
på cello og Anders Dohn på klaver.
Kom til en festlig koncert!
Vi glæder os til at synge for jer!
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KIRKEMUSIKERNES SIDER

Cecilie Marie Høyer
Korleder

Nytårskoncert
Tirsdag d. 15. januar 2019, kl. 19.30
Vokalgruppen Concordia
Lyngå Kirke
Det er efterhånden blevet en tradition, at vi afholder
nytårskoncert i januar måned, på skift i Lyngå og
Skjød kirker. I 2019 er det Lyngå Kirkes tur til at huse
nytårskoncerten, og her er det Vokalgruppen Concordia, der synger nytåret ind.
Vokalgruppen Concordia er et blandet kor, startet i
2013 af dirigent Matilde Mosekjær ud fra den vision
at skabe et a cappella-kor, der synger både rytmisk
og klassisk musik på højt niveau. Concordia har siden
skabt sig en solid position som professionelt arbejdende kor, og har en lang række af optrædener bag
sig - heriblandt en liveoptræden på DR K fra Dokk1 i
Aarhus, hvor Pernille Rosendahl var solist.
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Alle Helgen
Søndag d. 4. november er det allehelgen og Lyngå
Folkekor medvirker ved gudstjenesterne, i både Lerbjerg, Lyngå og Skjød. Lyngå Folkekor vil synge en
række smukke sange og medvirker hermed til at skabe en stemningsfuld ramme om allehelgensgudstjenesterne.
Lerbjerg Kirke, kl. 13.00
Skjød Kirke, kl. 14.30
Lyngå Kirke, kl. 16.00
Kristine Lund Olsen
Organist

Matilde Mosekjær er uddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium med speciale i korledelse og musikpædagogik og har desuden en kandidatgrad i både
rytmisk og klassisk sang. Matilde dirigerer foruden
Concordia, Østjyllands Politis kvindekor ’Politi Sirenerne’ og underviser i babysalmesang i Aarhus Vor
Frue Kirke, med flere.
Nytårskoncerten byder på kormusik på en række forskellige sprog og i en bred vifte af genrer - fra klassisk
musik over popmusik, filmmusik og til folkemusik.
Fri entré.

Lucia
Søndag d. 2. december er der Lucia-optog i både
Lyngå og Skjød, og i Lerbjerg Kirke d. 16. december.
Her medvirker børnekoret sammen med byens børn.
Måske synger børnekoret også en lille julesang eller
to. Alle børn er velkomne til at deltage i Luciaoptoget,
bare mød op 20 minutter inden gudstjenestens start.
Søndag d. 2. december
Lyngå Kirke, kl. 15.30
Skjød Kirke, kl. 17.15
Søndag d. 16. december
Lerbjerg Kirke, k. 16.30

Syng Julen Ind med Lyngå Folkekor
Tirsdag d. 11. december, kl. 19.30
Lyngå Kirke
Tirsdag d. 11. december kl. 19.30 er der stor julekoncert i Lyngå Kirke – selvfølgelig med Lyngå Folkekor! De vil sprede julestemning med ægte julehits
og andre smukke numre fra repertoiret. Derudover vil
kirkesanger Cecilie Marie Høyer og organist Kristine
Lund-Olsen synge og spille nogle juleklassikere. Sidst
men ikke mindst, skal vi synge et par julesange og
salmer. Kom og vær med til en festlig julekoncert, der
helt sikkert vil få julehumøret helt i top!
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DET´ FOR BØRN
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. 6. dec. kl. 17.00 i Lyngå Kirke
med minikonfirmandernes krybbespil

JUL

Adventsfester
d. 2. december
Se mere
side 23 og 25

OP MOD

Kirke i
Børnehøjde
Torsdag
d. 6. december
med krybbespil

9. december,
kl. 9.30
Gudstjeneste
i Lyngå Kirke

Torsdag d. 31. jan. kl. 17.00 i Skjød Kirke
med dåbsjubilæum
Torsdag d. 28. feb. kl. 17.00 i Lyngå Kirke
med dåbsjubilæum

Efter nytår er der igen babysalmesang i Hadsten. Da
Sct. Pauls Kirke er under ombygning vil babysalmesang foregå i Sognegården. Kirkesanger Cecilie Marie
Høyer vil sammen med organist Thorkil Mølle synge
med babyer og forældre 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. 18. januar kl. 10.30 og derefter hver fredag kl. 10.30, dog ikke i uge 7.
Tilmelding er nødvendig og kan ske til:
Hadsten Kirkekontor på tlf. 86 98 04 25
eller kirkekontoret@hadstensogne.dk
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Syng
Julen Ind
d. 11. december
Med Lyngå Folkekor
se mere side 9

Højskoletime
med julehygge
d. 13. december
Se side 13

BABYSALMESANG

Lucia
søndag
d. 2. december
Lyngå Kirke, kl. 15.30
Skjød Kirke, kl. 17.15
se mere side 9

Lucia og
Juletræsfest
d. 16. december
I Lerbjerg
se mere
side 9 og 24

24. december
Julegudstjenester

Nytårsgudstjeneste
d. 31. december

25. december,
kl. 11.00
Gudstjeneste
i Lyngå Kirke

Der serveres bobler
i våbenhuset

Glædelig Jul!
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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.

MIN VEJ TIL KORDIRIGENT
Helle Høyer Vedel
Torsdag d. 1. november kl. 11.00
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:
”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.”

JUL, JUL, JUL, JUL, JUL...
Torsdag d. 13. december kl. 11.00
”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.

Foto: Valeria Boltneva
fra Pexels

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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Citat: JohannesMøllehave

TEMAAFTEN OM SORG

Sorggruppe for voksne
Når man har mistet, kan det være svært at komme
videre efter den første tid. Da kan det være en støtte
at tale med mennesker, som har oplevet det samme
som en selv. Det kan være mennesker, man kender,
eller det kan være i en sorggruppe. Formålet med
sorggruppen er at skabe et rum, hvor man sammen
med ligestillede har tid og plads til at tale om det, der
er svært. Gruppen er for alle, der har mistet en ægtefælle/partner, et voksent barn eller en nær slægtning.
Efter aftale mødes vi 1-2 timer ad gangen. Møderne
finder sted i Sognegården, Kirkevej 5, Hadsten. Vi får
en kop kaffe/te undervejs. Når man henvender sig,
vil man få tilbudt en samtale, før man kommer til det
første møde. Her kan man fortælle om sin situation,
og vi finder i fællesskab ud af, om sorggruppen kan
være en hjælp.
Gruppen ledes af sognepræst Mette Krabbe,
tlf. 86 98 90 65.

Sorghjælp er huskehjælp!

Torsdag den 8. november, kl. 19.30
Hadsten Sognegård
ved Ole Raakjær
Hvordan hjælper vi hinanden, når vi mister?
Temaaften ved præst og underviser Ole Raakjær. Vi
skriver ikke et menneske ud af vores liv, fordi det dør,
og biologisk død er ikke det samme som eksistentiel
død.
Sorgen er ikke kun en fortælling om det, vi har
mistet, men i ligeså høj grad om det, vi aldrig kan
miste. Døden afslutter et liv - ikke en relation. Derfor
er sorg også udtryk for betydning. Man sørger ikke
over tabet af et menneske, der var ligegyldigt for en.
Man sørger, fordi man har elsket. Sorg er kærlighedens pris.
Foredraget vil udfolde denne tanke og tage et opgør
med tanken om, at sorgen er et individuelt psykologisk problem, der har en afslutning.

Foto: folkekirken.dk

SAMTALE MED EN PRÆST
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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!
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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!
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Vinterens nye salmer

Torsdag den 15. november, kl. 19.30
Hadbjerg Kirke
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.

Komponistens værksted

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.

Ord til nye salmer

Tirsdag den 26. februar, kl. 19.30
Ødum Kirke
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.

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

Diakoniens fornyede position
i folkekirken og samfundet

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.

Birgitte Graakjær Hjort, leder ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter i Aarhus
Lørdag d. 17. november kl. 10.00
Hadsten Sognegård

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?

Foredraget vil se nærmere på, hvordan samarbejdet
mellem kommuner og kirkerser 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.

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.
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Velfærdsstat og næstekærlighed
– hvad har det offentlige Danmark
og kirken at sige til hinanden?
Jørn Henrik Petersen, Professor, dr.phil. & lic.oecon.
ved Center for Velfærdsforskning
på Syddansk Universitet
Lørdag d. 26. januar kl. 10.00
Hadsten Højskole
Med afsæt hos Martin Luther udvikles den evangelisk-lutherske opfattelse af forholdet mellem Gud og
menneske og dette forholds betydning for relationerne mennesker imellem. Det knyttes sammen med
udviklingen af en velfærdsstat som en sekulariseret
version af næstekærligheden: Velfærdsstaten som
et surrogat for troens fordring om ansvarlighed for
medmennesket. Da den klassiske velfærdsstat er under nedbrydning på vejen imod konkurrencestaten,
afsluttes foredraget med en overvejelse af, hvad det
betyder for forholdet mellem stat og kirke.
Efter foredraget spiser vi brunch efterfulgt af debat.

SÆT OGSÅ KRYDS I KALENDEREN:
Religion i et moderne flerreligiøst samfund
Lørdag d. 27. april kl. 10.00
Se omtale i kommende blad
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MINDER

Herluf
Nydam Jensen

Maren og Maren
Mærkelig overskrift - ja, men forklaring følger. Den 9.
marts 1860 er der travlhed i stuehuset på Moesgård,
vest for Lyngå. Konen i huset er i gang med at føde
og der er stor aktivitet, som der altid er, når en fødsel
går i gang. Går det nu godt og er barnet velskabt?
Alle de spørgsmål der nu stilles og alle er spændte
på, hvordan det går.
Man skal huske på, at på den tid var det ikke altid, det
gik lige godt. Hjælpemidlerne var små og det var ikke
ualmindeligt at der stødte komplikatoner til - enten for
moderen eller barnet.

Her gik det godt! Til stor overraskelse var det ikke kun
et barn, men 2 pigebørn der kom til verden, men den
ene var nu noget ”skravlet”, som det blev udtrykt på
den tid.
Man besluttede at de 2 piger skulle hjemmedøbes, så
øvrigheden blev tilkaldt og nu kom det svære; hvad
skulle børnene hedde? Man havde i forvejen besluttet
at blev det en pige, skulle hun hedde Maren. Så da
nu den ene var et ”skravl” blev det sådan, at man
døbte begge piger Maren, ud fra den betragtning at
den mindste nok ikke ville overleve mere end et døgn.
En barsk begrundelse, men tiderne var meget anderledes.
Præsten i Lyngå på den tid hed Rasmus Malling Schmidt, født i Aarhus 1805, gift med Henriette Cathrine
Worm i 1839. Præsteparret var selv ramt af stor
dødelighed i deres børneflok - 6 af deres børn var
døde inden de blev 2 år.
Sådan gik det nu ikke med Maren og Maren, for den
8. juli kan man læse i kirkebogen at begge piger er
fremvist i kirken, og hermed er en fantastisk historie
sat i gang.
I kirkebogen for Lyngå står der:
1860, 9 marts
Maren Jensdatter Madsen
Hjemmedøbt 9 marts, i kirke 8 juli
Moderen Introduseret 2 søndag efter trinitatis
1860, 9 Marts
Maren Michelsdatter Madsen
Hjemmedøbt 9 marts, i kirke 8 juli
Moderen Introduseret som ovenfor
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Det er faktisk spændende læsning, idet det er mærkeligt at den første bliver kaldt Maren Jensdatter Madsen og nr.2 Maren Michelsdatter Madsen - jeg har fået
den forklaring at ved lov i 1828, var det vedtaget at
børn skulle have et -sen navn, men der var ikke noget
i vejen for at give et mellemnavn, der ærede et medlem af familien. Forældrene var Mads Pedersen og
Kirstine Kirsten Eriksdatter, boende i Moesgård.
Så står der at moderen bliver introduseret i kirken hvad er nu det for noget? Ja, det er en gammel skik
som var pligtig til 1754. Før den tid var det sådan, at
moderen efter fødslen blev betragtet som uren, og et
let offer for djævelen. Derfor skulle kvinden holde sig
inden døre et stykke tid, og efter en 5-6 ugers tid drog
kvinden med et følge af andre kvinder til kirke og blev
modtaget af præsten, der stænkede vievand på kvinden, som så fik lov at komme ind i kirken. Her ofrede
kvinden og hendes følge til kirken og præsten i form
af et pengebeløb.
Men på landet går tingene ikke så hurtig! I det her
tilfælde bliver det holdt i hævd - skikken var i 1800-

tallet ved at forsvinde, men enkelte bibeholdt skikken
helt op til først i 1900-tallet.
Pigerne vokser op på Moesgård, og i 1881 bliver Maren Jensdatter Madsen gift med Knud Nielsen i Lyngå
Kirke, og de overtager Moesgård, hvor Maren er født.
Maren Michelsdatter Madsen (skravlet) bliver gift med
Rasmus Petersen i Vitten, hvor de overtager en gård.
Således er begge piger sat godt i vej, som det hed sig
på den tid.
Maren Michelsdatter, som man troede ville dø som
spæd, holdt ud til hun blev langt over 90 år.
Hun var en sej dame! Til hendes 90-års fødselsdag
var hun på sin føste flyvetur. Et par ældre mennesker
spurgte om hun ikke var bange: ”Nej da, a ku jo åltid
kom ner igen”, og hun kom ned i god behold.
De sidste mange år efter hendes mands død, fik hun
ophold på Bægård ved hendes barnebarn Else Pedersen, hvor hun var en fantatisk barnepige for de tre
børn, der var på Bægård.
Således er historien i meget korte træk om tvillingerne
født på Moesgård i 1860.
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KUNST I KONFIRMANDSTUEN

Jeppe
Skov-Petersen

Tak til sommerens to malere Ditte Connie og Lone
Venables som har udstillet i vores lokaler. Ditte blev
omtalt i sidste udgave af kirkebladet. Lone kunne med
kort varsel springe til med sit unikke udvalg af malerier, som vi havde glæde af i august og september. Oven
i købet medvirkede hun ved kirkekaffearrangementet
og kunne der fortælle om sit virke.

Ikke så langt fra Lone Venables bor Birthe Andersen som også med relativt kort varsel kunne stille
op med malerier til konfirmandstuen i oktober og
november. Birthes billeder bærer på bakker, bjerge, birketræer, byer og ballerinaer – om jeg må be’!
Birthe beretter:
Jeg bor i Vitten, i dejlige omgivelser, lige op til Frijsenborg skovene.
Min interesse for at male, begyndte så småt i 2005,
men tog rigtig fart i 2007, da jeg ikke længere var på
arbejdsmarkedet.
Jeg arbejder mest med akrylmaling, men har også
snust lidt til akvarel og kul. Mine billeder er abstrakte.
Jeg har ikke nogen bestemt stilart. Farverne, bevægelserne og penselstrøgene bestemmer motivet. Håbet er, at det gør beskueren i godt humør, ved at se
på billederne.
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Hanne Sørensen

For at forbedre mig og lære nyt, har jeg ofte været på
kursus. I mange år har jeg gået hos Lieselotte Skov
Petersen i Lyngå.
Fra 2014 og til nu går jeg hos Basri Ahmeti i Randers.
Desuden har jeg de sidste fire år deltaget i sommer
kursus hos Helene Kofoed i Århus.
Inspirationen kommer af samværet med andre, der
har samme interesse, naturen, og det der sker i og
omkring mig.
Det at male for mig er, at kunne fordybe mig. Lege,
åbne op, og modtage og give, at eksperimentere med
farverne, og give fantasien frit løb. Selve processen
kan være vanskelig og byder på frustrationer, men når
resultatet er der, er det meget berigende.
At male er en af livets glæder, at udforske og skabe er
så livsbekræftende.

Luciaoptog og adventshygge
Den første søndag i advent - 2. december - vil der
traditionen tro være adventshygge i Skjød Forsamlingshus. Vi hygger os med kaffebord og tombola. Der
vil være et juletræ, så alle der har lyst kan øve sig
inden den store aften i dans og sang om juletræ. Der
vil ligeledes være mulighed for at forny anparter. Ca.
Kl. 17.00 vil der være juletræstænding ved Gadekæret.
Og kl. 17.15 vil der være Luciaoptog og gudstjeneste
i Kirken. Til afslutning på en dejlig 1. søndag i advent
vil der være fællesspisning i Forsamlingshuset. Menuen er den velkendte og traditionsrige - tarteletter og
suppe, som Jytte står for.
Gadekæret
Byens smukke samlingssted, hvor vi nyder Pinsemorgenkaffe. Børnene holder fiskekonkurrence, skøjteløb
og ishockeykampe om vinteren, hvis Kong Vinter vil
det. Kanoture til Byfester og mange andre begivenheder, har fornyligt også givet vand til brandslukning
ved en større brand i oplandet. Gadekæret er jo nok i
lighed med mange andre gadekær over det ganske
land anlagt med det formål, at have vand i nærheden,
hvis det forfærdelige skulle ske - at der pludselig lød
”ildløs”. Hvilket der jo så desværre lød fornyligt. Vi er
glade for, at kunne hjælpe med vand til brandslukningen. Og jeg håber der var nok vand og fisk tilbage i
Gadekæret til børnenes fiskekonkurrence om søndagen, og der blev fanget nogle store fisk.

Kirkegården
Har man de sidste måneder gået en tur rundt på kirkegården ved Skjød Kirke har man nok bemærket nogen
forandringer. Nedlagte gravsteder er blevet, og bliver
tilplantet med Storkenæb, så vi til næste sommer vil
kunne nyde et flot blomsterflor. Der vil den kommende
tid komme flere fornyelser og ændringer, således vi
fortsat vil kunne nyde en tur rundt på kirkegården. Vi
håber i alle vil tage godt imod de nye tiltage.
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NYT FRA LYNGÅ

Tove Skipper

Helen Guldbæk

Lucia og Juletræ
Søndag d. 16. december kl. 16 er
der gudstjeneste med Luciaoptog
med byens børn. Efter gudstjenesten er der som vanligt julehygge
med juletræ, suppe og godteposer
i forsamlingshuset. Nærmere om
øvning og tilmelding følger.
Nyt fra Borgerforening
Forsamlingshuset er blevet opgraderet. Efter istandsættelsen i foråret kom turen til at installere wifi, projektor, lærred og hdmi. Desuden er der kommet nye
ovne i køkkenet, og der er blev lavet et dejligt hyggerum til børnene i overetagen. Udlejning af forsamlingshuset sker hos Ulla, som kan træffes på tlf. 2067
3727 eller mail smulk@email.dk.
Fællesspisning måtte aflyses sidste gang, men bestyrelsen vil komme med et nyt initiativ. Nærmere følger.

Tidligere års fastelavnsfest

Kyndelmisse og fastelavn
Søndag d. 3. februar kl. 19.00 holder vi lysmesse,
hvor kirken oplyses af levende lys. Lyngå Folkekor
medvirker.
Søndag d. 3. marts kl. 14 er der fastelavnsgudstjeneste. Bagefter er der tøndeslagning, fastelavnsboller mm. i forsamlingshuset. Det er dejligt, når nogle
melder sig til at bage boller eller hjælpe med andet
praktisk, og det gælder også i forbindelse med juletræsfesten. Nærmere følger.

Stor opbakning til byvandring.
Lyngå Borgerforeningen takker Herluf Nydam og Ninna Anthonsen for en fantastisk spændende og sjov
byvandring.
Vi hørte historier om både gadekær, kommunekontor,
centralen, skolen, skovsneglen og lamaen og meget
mere. En tur op i kirketårnet blev det også til.
Bridgewalking
Lyngå borgerforening siger 1000 tak til de seje mennesker som var med på bridgewalking I september.
Et par af tyve tog turen op på broen og seks foretrak
at blive på jorden. En fantastisk god og oplevelsesrig
dag.

Mortens and
Lørdag 10. november kl. 18.00.
Traditionen tro steger Bjørn og René ænder til denne fællesspisning som afholdes i Hønsehuset på
Rækkevej 2. Pris kr. 75,- for voksne og kr. 25,- for
børn. Børn på 7 år og derunder spiser med gratis.
Tilmelding senest søndag, d. 4. nov. til Bjørn,
tlf. 2089 0739.
Menighedsrådet
KUN FOR MÆND – lørdag 17.november
Kære mænd. Sæt X I kalenderen denne lørdag, hvor
du skal hjemmefra og mødes med sognets andre
mænd. Nærmere info omkring arrangementet kommer på hjemmesiden.
Adventsfest - søndag 2. december
Kom og vær med, når Menighedsrådet og Borgerforeningen igen i år slår dørene op til adventsfest! Ved
shelterne bag præstegården vil der kl. 14.30 blive
varmet glögg og æbleskiver over bål (rykkes i konfirmandstuen ved meget nedbør) Kl. 15.30 er der julegudstjeneste med luciaoptog i Lyngå Kirke, hvorefter
julemanden vil tænde byens juletræ og uddele godteposer til børnene. Herefter slutter vi af i konfirmandstuen med suppe og brød.
Menighedsrådet og Borgerforeningen
Fastelavn, søndag 3. marts 2019
Kom og slå ”katten af tønden”, når vi holder fastelavnfest fra kl. 14.00-16.00 i (og uden for) konfirmandstuen med tøndeslagning for både børn og voksne.
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Lapidarium
Der vil i nær fremtid blive sorteret og ryddet op i Lapidarium ved kirkegårdene i Lyngå, Skjød og Lerbjerg.
Ikke fredede og bevaringsværdige gravsten vil blive
fjernet. De tilbageværende sten vil blive genopstillet
og sikret så de ikke kan vælte. Og der ændres og fornyes lidt i områderne omkring Lapidarium.

Når vi eller vore pårørende flytter i beskyttet bolig eller
på plejehjem, er det vigtigt, at kirken flytter med. Der
er selvfølgelig altid mulighed for at køre med kirkebil
for den, der ikke kan fragte sig selv i kirke, men måske bliver det at gå til gudstjeneste i kirken for uoverskueligt. Derfor kommer kirken ud på plejehjemmet
for at holde gudstjeneste der.
Alle er velkomne ved gudstjenesterne på plejehjemmene.
Et samarbejde mellem Sundhedscenter Hadsten,
præsterne og menighedsrådet i Hadsten har betydet
særlige hverdagsgudstjenester i Sct. Pauls Kirke, der
begynder kl. 10 med formiddagskaffe i Sognegården.
Dørene er åbne fra kl. 9.30.
Disse ældregudstjenester er selvfølgelig også åbne
for alle.
ADRESSER:
Sct. Pauls Kirke, Kirkevej 7, 8370 Hadsten
Møllegården, Østervangsvej 60, 8370 Hadsten

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Bjørn Anthonsen
Formand

Velkommen til Lise Skou
En uundværlig opgave er den, vores køkkendame varetager bl.a. i konfirmandstuen.
Vi er så heldige, at vi kan byde velkommen til Lise
Skou, som bor i Skjød.
Det er også Lise, man ringer til for f.eks. at tilmelde
sig højskoletimer – tlf. 5355 9708.
Velkommen!

26

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

Kirkegårdsleder:
Brian Sørensen, Islandsvej 22, Hadsten,
Tlf. 3052 1053
E-mail: bs@nypost.dk

Datoer på kommende menighedsrådsmøder
i konfirmandstuen:
Onsdag d. 31. oktober kl. 19.00

Organist:
Kristine Lund-Olsen, Tlf. 6172 7446
E-mail: kristinelundolsen@gmail.com
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)

Kristoffer Uhre
Knattrup (KUK)
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GUDSTJENESTER
OKTOBER
21/10

21. s.e. trinitatis

28/10

22. s.e. trinitatis

LYNGÅ

SKJØD

LERBJERG
11.00 (KUK)

9.30 (LTM)

NOVEMBER
1/11

Torsdag

4/11

Alle Helgens s.

11/11

24. s.e. trinitatis

15/11

Torsdag

18/11

25. s.e. trinitatis

25/11

Sidste s.i kirkeår

19.00 Ungdomsgudstjeneste, Nr. Galten Kirke (KUK)
16.00 (KUK)

14.30 (KUK)

13.00 KUK

9.30 (KUK)
15.00 Plejehjemsgudstjeneste, Møllegården (LTM)
11.00 (MHT) Kirkekaffe
11.00 (KUK)

DECEMBER
2/12
6/12

1. s.i advent
Torsdag

9/12

2. s.i advent

11/12

Tirsdag

15.30 Lucia (KUK)
17.15 Lucia (KUK)
17.00 Kirke i Børnehøjde, Lyngå Kirke - Krybbespil (KUK)
9.30 (MK)
11.00 Ældregudstjeneste, Sct. Pauls Kirke (KUK) Kaffe i Hadsten Sognegård kl. 10.00

16/12

3. s.i advent

20/12

Torsdag

16.00 Lucia (KUK)

24/12

Juleaften

16.00 (KUK)

25/12

Juledag

11.00 (KUK)

31/12

Nytårsaften

15.00 Plejehjemsgudstjeneste, Møllegården (LTM)
14.45 (KUK)

13.30 (KUK)

15.00 (LTM) Bobler

JANUAR
6/1

Hellig 3 Konger

8/1
Tirsdag
13/1
1. s.e. H3K
17/1
Torsdag
20/1
2. s.e. H3K
27/1
3. s.e. H3K
31/1
Torsdag
FEBRUAR
3/2
4. s.e. H3K
10/2
Sidste s.e. H3K
17/2
Septuagesima
21/2
Torsdag
24/2
Seksagesima
28/2
Torsdag
MARTS
3/3
Fastelavn
10/3
1. s.i fasten

11.00 (KUK)
19.30 Ungdomsgudstjeneste, Nr. Galten Kirke (LTM)
9.30 (MK)
15.00 Plejehjemsgudstjeneste, Møllegården (LTM)
9.30 (MK)
11.00 (KUK) Kirkekaffe
17.00 Kirke i Børnehøjde, Skjød Kirke - Dåbsjubilæum (KUK)
19.00 Lysmesse (KUK)
9.30 (KUK)
9.30 (MK)
15.00 Plejehjemsgudstjeneste, Møllegården (LTM)
11.00 (KUK) Kirkekaffe
17.00 Kirke i Børnehøjde, Lyngå Kirke - Dåbsjubilæum (KUK)
14.00 Dåbsjubilæum (KUK)
11.00 (NN) Sogneindsamling

