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Sognepræst 
Anne Martiny Kaas-Hansen (på barsel)
Lyngåvej 85, 8370 Hadsten

Barselsvikar Majbrit Daugaard
Tlf. 8698 1224
E-mail: md@km.dk.

Besøg af præsten
En henvendelse til præsten er altid vel-
kommen, hvis nogen ønsker – eller må-
skehører om én, der ønsker – en snak.

Ferie
I præstens ferie (som vil fremgå af te-
lefonsvareren) kan man kontakte Peter 
Ulvsgaard, tlf. 8698 0809 eller Birgith 
Nørlund, tlf. 8698 2424.

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

Gravere:
Brian Sørensen, Islandsvej 22, Hadsten.
Tlf. 8698 3041. Mobil 3052 1053
E-mail: bs@nypost.dk

Niels Bech Mortensen, Futuravej 14,
8370 Hadsten. Tlf. 8698 1202.
Mobil 2465 3640.
E-mail: margitogniels@gmail.com

Else Køhling Pedersen, Bogfinkevej 3,
8370 Hadsten, Tlf. 2943 8716
E-mail: colamalurt@hotmail.com

Køkken og servicemedarbejder Lyngå:
Else Jensen, Tlf. 8698 1268 / 2843 8546.
E-mail: elsejensenmail@gmail.com

Kirkebilen
Alle er velkomne til at anvende kirkebi-
len til møder, gudstjenester, koncerter 
m.v., som foregår i kirkeligt regi i vore 
tre sogne. Kirkebilen må også bruges 
af ældre, der f.eks. er flyttet til Hadsten 
eller Hammel og som ønsker fortsat at 
følge det kirkelige og folkelige liv i de-
res tidligere hjemsogn!
Kirkebilen er gratis og bestilles hos: 
Hammel Taxi, tlf. 8696 1299 eller Byens 
Taxi, tlf. 8698 2711.

Lyngå, Skjød og 
Lerbjerg Menighedsråd

Menighedsrådsformænd:
Lyngå: Bjørn Anthonsen, Rækkevej 2,
Tlf. 2089 0739

Skjød: Anny K. Hansen, Skolebakken 
14, Tlf. 2342 9342.

Lerbjerg: Konstitueret: Helen Guldbæk, 
Lyngåvej 13, Tlf. 2342 1745

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

Kirkesanger:
Cecilie Marie Høyer, tlf. 4083 9330
E-mail: ceciliemarie87@gmail.com
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JORDBÆRBED OG FRUGTBARHED

En af mine præstekolleger skrev her i foråret en klumme til 
Favrskovavisen om sin køkkenhave. En køkkenhave, som han 
havde drømt om længe, men som bare aldrig rigtig blev til det, 
han havde håbet – i hvert ikke uden stress og jag, for drøm-
men om en have fyldt med hjemmeavlede afgrøder krævede 
hver en ledig stund, ja helst mere! En dag tog han en drastisk 
beslutning. Egentlig var det bare græsplænen, der skulle slås, 
men uden den store betænkningstid kørte han køkkenhaven 
over med havetraktoren og slog hele skidtet ned. Sådan! Fær-
digt arbejde.
Klummen blev vist fulgt af et par kritiske 
kommentarer fra haveelskere om, at man da 
ikke bare sådan lige kunne køre ”Guds ska-
berværk” over med plæneklipperen. Og jeg 
kan godt se, at hvis man er typen, der med 
glæde, overskud og den største fornøjelse 
står i køkkenhaven hver eneste dag og luger, ja så kan min kol-
legas klumme nærmest læses som en fornærmelse – i værste 
fald blasfemi. 
Det tror jeg nu næppe den er ment som, og jeg kan egentlig 
godt sætte mig ind i hans betragtninger. Jeg havde samme op-
timistiske drøm om en kæmpe køkkenhave, der bugnede af 
grønsager, da vi for et års tid siden flyttede til præstegården. 
Vi skulle bare starte let ud. Vi skulle bare have kartofler og gu-
lerødder – ja måske også ærter, squash, bønner og blomster, 
når vi nu var i gang. Det blev nu ikke til andet end det allerede 
eksisterende jordbærbed, som min datter Alma og jeg fik hak-
ket os halvt igennem for tidsler og andet utøj, hvilket egentlig 
var meget hyggeligt. Lige indtil den aften, hvor en slimet, fed 
dræbersnegl satte sig på Almas bare tæer. Så var det slut med 
mor-datter-hyggetid i ”køkkenhaven”!
Nu har jeg bedt min mand, Lars, om at køre ”køkkenhaven” 
over med havetraktoren. ”Slå bare det hele ned!” – altså IKKE 
bærbuskene, for de minder mig så glædeligt om farmors have. 
Men det ene jordbærbed, tidslerne og mælkebøtterne – slå hele 
skidtet ned! Guds skaberværk folder sig alligevel prægtigere ud 
så mange andre steder end lige i præstegårdens køkkenhave.

SET FRA PRÆSTEGÅRDEN V/ ANNE MARTINY KAAS-HANSEN

HJEMMEAVLEDE 
AFGRØDER 
KRÆVEDE HVER 
EN LEDIG STUND 

Ja, det har jeg såmænd ærlige vidner på. Efter en søndags-
gudstjeneste inde i Sct. Pauls Kirke i Hadsten talte jeg med en 
gammel nabo til Lyngå Præstegård. Hun er nu flyttet til Had-
sten, men havde en dag kørt tur forbi Lyngå Kirke og præste-
gården sammen med sin datter. De var gået tur ned ad kirke-
stien, som snor sig lige forbi den såkaldte køkkenhave, og som 
den gamle nabokone ærligt og uden omsvøb sagde: ”Jeg kunne 
altså ikke lade være med at grine!” For hun kunne huske, at de 
i sin tid havde hentet nyopgravede kartofler ved præstegården. 
Der havde sågar været en lille sti fra deres egen have direkte 
over til præstegårdens kartofler. ”Det var dengang”, måtte jeg jo 

indrømme, mens jeg tænkte på de sørgelige små jord-
bær vi kunne have tilbudt naboen et par stykker af.   
”Til gengæld…”, sagde den gamle nabokone til mig 
med et lunt glimt i øjet, ”Til gengæld har vi aldrig haft 
en gravid præst i Lyngå Præstegård!” Jo, lidt grøde er 
der skam i præstegården. Til oktober skal Alma være 
storesøster, og vi glæder os - meget!

Det giver selvfølgelig lidt ændringer, når der nu sådan plud-
selig er en gravid præst i Lyngå Præstegård: Den 5. september 
går jeg på barsel, og sognepræst Majbrit Daugaard træder til 
som min barselsvikar. Hun præsenterer sig selv lidt længere 
omme i bladet – og jeg er sikker på, at I bliver glade for at have 
hendes smilende og imødekommende væsen ved roret det næ-
ste års tid.
Måske jeg til næste forår står og hakker i køkkenhaven med 
mine to piger – eller også får Lars atter bud på at køre hele 
skidtet over med havetraktoren. Der er så mange andre måder 
at passe Guds skaberværk på. Og måske der bliver rigeligt at 
se til, når en lille en af slagsen kommer til verden til oktober...
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BARSELSVIKAR MAJBRIT DAUGAARD

En sommerdag sidst i juli kørte jeg mod Lyngå 
for at mødes med Anne og tale lidt om det næ-
ste års tid. Spændt kørte jeg ind i gårdspladsen 
ved præstegården og der mødte mig et venligt 
ansigt med det dejligste smil, en smuk rund 
mave og et varmt knus med ordene: ”Velkom-
men til.” Det var Anne!!

Jeg hedder Majbrit Daugaard. Jeg har været 
sognepræst i Bov i 11 skønne år, men familien 
og jeg flytter nu til Århus.
Jeg er 40 år og har 4 børn i alderen 8-14 år 
sammen med min mand Jesper, der er Marke-
ting Direktør i Kamstrup.
Jeg er blevet kaldt: ”en ung præst med erfaring”, 
hvilket nok kendetegner mig ret godt.
Jeg har arbejdet meget med børn og unge både som præst, men 
også som spejderleder. 
Det er vigtigt for mig, at vi kan sætte kristendommen og Bib-
lens fortællinger i relief med vores eget levede og erfarede liv. 
Så det ikke kun bliver tørre ord og filosofiske tanker, men noget 
vi kan forholde os til, med og i vores dagligdag.  Uanset om vi 

er vant til at komme i kirken, eller om det kun 
er noget, vi gør, når vi bliver inviteret.
Den dagligdag, der både består af hverdage, af 
fester og af dage, som vi gerne ville have været 
foruden.
Håber I vil hjælpe mig med at kunne sætte kri-
stendommen i relief til jeres liv. 
I fritiden er jeg sammen med familie og ven-
ner, gerne til hverdagsmad eller bålhygge i ha-
ven. Vores familie dyrker meget sport og hol-
der af at være i naturen. Har jeg en stille stund 
vil jeg gerne læse en god roman.
Hverdagen hos os går ofte i højt tempo med 
mange aktiviteter, mange mennesker og hjem-
mebagte boller.
 

Jeg glæder mig meget til at gøre mit bedste for at varetage An-
nes arbejde, mens hun er på barsel. Jeg glæder mig til at møde 
jer alle og sammen med jer gøre det let for Anne at være på 
barsel og lige så let for hende at komme tilbage igen bagefter.

Majbrit Daugaard

INDSÆTTELSE!
Søndag d. 7. sept. kl. 11.00 indsættes 
Majbrit Daugaard i Lyngå Kirke. 
Efter indsættelsesgudstjenesten vil der være en 
let frokost i konfirmandstuen, 
så kom og byd barselsvikaren velkommen til Lyngå, 
Skjød og Lerbjerg - ja, til hele storpastoratet.
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MENIGHEDSRÅDENE

EN STEMME SÅ KIRKETAGET LETTER!

Onsdag d. 12. november kl. 19.30 
vil vores kirkesanger ved Lyngå, 
Skjød og Lerbjerg Kirker Cecilie 
Marie Højer og hendes pianist Diana 
Bojanic give koncert i Lyngå Kirke. 

Det bliver en blandet buket af smukke sange og arier fra di-
verse operaer, noget kirkemusik og nogle tyske lieder. Diana 
Bojanic vil også spille et par musikalske mesterværker for både 
orgel og klaver. 
Der vil således være noget for alle. Lige fra Puccini og Brahms 
til Dvorak og Gershwin. Både klassikere og mere ukendte ting.

Vel mødt til en aften i Lyngå Kirke, hvor en stor stemme fylder 
rummet ud – ja måske nærmest får taget til at lette…
Koncerten er gratis.

SAMMENLÆGNING AF MENIGHEDSRÅD!

Lyngå, Skjød og Lerbjerg menighedsråd arbejder på at lægge 
de tre råd sammen til et. I de senere år har de tre råd arbejdet 
tæt sammen om bl.a. fælles personale, kirkegårdsdrift og præst 
og har derfor fundet det praktisk at afholde fællesrådsmøder – 
altså møder, hvor alle tre råd er samlet. 

Inden de tre råd kan lægges sammen, skal der dog afholdes et 
offentligt møde, hvor der orienteres om sammenlægningen, og 
hvor ”sognebørnene” fra alle tre sogne har mulighed for at give 
deres mening til kende.

Så kom og få svar på, hvordan det planlagte råd skal sammen-
sættes.
Hvor mange menighedsrådsmedlemmer skal der være fra 
hvert sogn?
Hvilke opgaver får de enkelte medlemmer?
Er der en kirkeværge for hvert sogn?

Mange flere spørgsmål kan stilles, så mød op og orienter dig 
om fremtidens menighedsråd i dit sogn. Mødet finder sted i 
konfirmandstuen i Lyngå torsdag den 4. september kl. 17.30. 

Alle er velkomne!

På menighedsrådenes vegne
Anne Martiny Kaas-Hansen

KONCERT
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ORGANISTENS SIDE V/KRISTINE LUND-OLSEN

KORSTART
Korene ved Lyngå, Skjød og Lerbjerg Kirker starter op igen ef-
ter sommerpausen, og tirsdag er fortsat fast øvedag for alle tre 
kor. Første gang vi mødes er den 26. august.
Korene medvirker i den kommende sæson ved mange lejlig-
heder: gudstjenester, koncerter, “Gud og gryderet”, med mere. 
Det fremgår af gudstjenestelisten hvornår korene er med.

HVALPEKORET (for de 10 til 13-årige) har sæsonstart tirsdag 
den 26. august klokken 16.00. Koret synger én- og flerstem-
mige sange og salmer og medvirker i efteråret ved ”Gud og 
Gryderet” samt til julekoncerten den 2. december.

PIGEKORET (for piger fra ca. 14 år og opefter) har sæson-
start tirsdag den 26. august klokken 16.45 - 18.15. Koret synger 
fortrinsvis klassiske 3- og 4-stemmige satser. Koret medvirker i 
efteråret ved gudstjenesterne søndag den 12.okt. og den 9. nov. 
samt til julekoncerten den 2. dec.

LYNGÅ FOLKEKOR har sæsonstart tirsdag den 26. august. 
Vi øver fortsat i konfirmandstuen i Lyngå tirsdag aften klokken 
19.30 til 21.30. Koret medvirker på udvalgte søn- og helligdage 
og til jule- og forårskoncerterne.  Vi synger et bredt repertoire 
af nyt og gammelt, klassisk og rytmisk, kirkeligt og verdsligt.

OBS: Nye kormedlemmer er velkomne i alle tre kor. 
Er du interesseret, så kontakt korleder Kristine Lund-Olsen på 
tlf. 6172 7446

JULEKONCERT
Syng julen ind i Lyngå Kirke 
d. 2. december klokken 19.30.

Kom i julestemning denne aften, hvor korene ved Lyngå, Skjød 
og Lerbjerg Kirker synger et varieret program af julemusik, og 
syng sammen med korene på de fælles julesalmer. 
Nærmere beskrivelse af arrangementet følger i næste kirke-
blad.

HER HAR I MIG TILBAGE!

Min barselsorlov er slut, og jeg er nu tilbage som organist og 
korleder i Lyngå, Skjød og Lerbjerg Kirker. 

Der er gået godt et år, siden jeg gik på barsel, og der er sket 
mange glædelige ting i det år - både for mig og min familie og 
her i de tre landsbyer. Den 8. august sidste år kom vores lille 
Dagmar til verden. Hun trives godt og er så småt begyndt at gå 
og at lege med sin storesøster, Katinka. De to ”damer” kan ind 
imellem udfordre deres forældre lidt vel meget, men heldigvis 
giver de os så mange glæder og dejlige stunder, og vi nyder at 
være en lille familie på fire! En anden vigtig begivenhed for 
mig er, at jeg i maj og juni i år tog mine sidste eksaminer i orgel 
og korledelse på Vestervig Kirkemusikskole, og jeg er nu fær-
diguddannet organist.

Her i Lyngå, Skjød og Lerbjerg ser det 
også noget anderledes ud, end for et år 
siden. Jeg er glad for at vende tilbage til 
dagligdagen med både ”gamle” og nye 
kolleger. Tre nye kolleger er kommet til i den tid, jeg har været 
væk: Else, Cecilie og Anne - graver, kirkesanger og præst - og 
de er altså nogle gode “fund”! Jeg er sikker på, at vi får et rigtigt 
godt samarbejde.
En anden glædelig ting er pigekoret, som er startet op - både de 
store og de små. Det er dejligt også at få lov til at lave kormusik 
med unge stemmer, og jeg glæder mig meget til arbejdet med 
pigerne!

Desuden har jeg fået ny “vikarmakker” - vi vikarierer for hin-
anden på fri- og feriedage. Han hedder Anders Dohn og er an-
sat ved Ødum og Hadbjerg Kirker, og han kommer altså nu til 
at sidde på orgelbænken i Lyngå, Skjød og Lerbjerg fra tid til 
anden.

Jeg er glad for at være vendt tilbage, og jeg glæder mig til at tage 
fat på en ny sæson med korene og ved orglet.

Kristine Lund-Olsen

- OG DE ER 
ALTSÅ NOGLE 
GODE “FUND”!
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DET’ FOR BØRN!

BÆR HØSTEN IND!
Korn og halmballer er nu for længst kørt i lade og lo, men ef-
terårets frugter skal vi også have i hus. 

Vi fejrer høsten 
 søndag d. 12. okt. kl. 17.00 i Skjød Kirke og
 søndag d. 19. okt. kl. 17.00 i Lyngå Kirke.

Vi vil så gerne have børnenes hjælp! For der skal bæres kurve 
ind, kurve fulde af høst, så jo flere små hænder des bedre. 

LUCIA FOR ALLE
Der er traditionen tro Luciaoptog 

1. søndag i advent, d. 30. november, 
i Lyngå Kirke kl. 15.30 og 
i Skjød Kirke kl. 17.15 samt 

3. søndag i advent, d. 14. december, 
i Lerbjerg Kirke kl. 16.00.

Alle er meget velkomne til at gå Lucia sammen med mini-
konfirmanderne, og alle interesserede Luciabrude og -svende 
opfordres hermed til at møde op to torsdage og øve sangene 
sammen med minikonfirmanderne. 

Øvningen til Lucia finder sted 
torsdag d. 20. november og torsdag d. 
27. november, begge gange kl. 16.30-
17.00 i konfirmandstuen i Lyngå. 

De børn, der kommer til kirken og ikke 
har øvet, må selvfølgelig også være med 
i optoget, men skal dog selv have Lucia-
kjoler med. 
Ved evt. spørgsmål så kontakt vores organist Kristine Lund Ol-
sen på kristinelundolsen@gmail.com eller tlf. 6172 7446.

GUD & GRYDERET

Gud & Gryderet er en kort børnegudstjeneste, hvor vi synger 
tre salmer og hører en bibelfortælling. Børnene kan også ske 
at blive inddraget lidt – som en levende regnbue, til at tæn-
de stjernehimlen eller måske som lydeffekter til fortællingen. 
Gennem leg og fortælling skulle appetitten således gerne blive 
vakt til en god gang kødsovs. Efter gudstjenesten er der nemlig 
fællesspisning i konfirmandstuen – det koster 10 kr. for voksne 
og 5 kr. for børn.

Den næste sæson Gud & Gryderet finder sted på følgende 
onsdage kl. 17.00 i Lyngå Kirke:
 24. september 2014
 10. december 2014
 25. februar 2015
 29. april 2015

D. 10. december er det med minikonfirmandernes krybbespil

Der er nu indkøbt højstole til konfirmandstuen, så velkommen 
til små og store – ja også til de helt små!
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MINIKONFIRMANDUNDERVISNING

MINIKONFIRMAND!

Efter efterårsferien starter vi op med et nyt hold minikonfir-
mander. Så kære 3. klasses elever bosiddende i Lyngå, Skjød og 
Lerbjerg Sogne, jeg håber, I vil være med! For da der er traditi-
on for, at minkonfirmanderne også går Lucia og opfører kryb-
bespil, er der mange ting, vi skal nå: Vi skal være kreative med 
ler, sølvpapir og blade. Vi skal gå på opdagelse i kirken – hele 
kirken (altså også tårn og krypt). Og så skal vi selvfølgelig også 
hygge os med saftevand og lidt godt dertil.

Det hele løber af stablen efter efterårsferien og frem til jul hver 
torsdag eftermiddag kl. 15-17 i konfirmandstuen i Lyngå 
samt et par søndage, hvor der bl.a. vil være udstilling i kirken 
af, hvad minikonfirmanderne har kreeret. 

Vi starter torsdag d. 23. oktober kl. 15.00 og slutter af med årets 
krybbespil, som opføres onsdag d. 10. december.

Der vil blive sørget for transport fra Skovvangsskolen, Hadsten 
Skole og Østervangsskolen til konfirmandstuen, ligesom bør-
nene vil blive kørt hjem efter undervisningen. For lige at få styr 
på logistikken vil I derfor modtage en indbydelse til et kort for-
ældremøde inden efterårsferien samt blive bedt om at tilmelde 
jer på mail md@km.dk eller tlf. 8698 1224 senest d. 10. oktober. 

BABYSALMESANG
Efter sommerpausen tilbyder vi igen babysalmesang i efteråret. 
Det er kirkesanger Jette Rosendal, der sammen med organist 
Thorkil Mølle står for babysalmesangen. 
Det kommer til at foregå i Sct. Pauls kirke kl. 10.30, og den musikal-
ske del vil vare ca. en halv time. Derefter er der tid til kaffe og hygge.
Opstart er d. 12. september og de efterfølgende 9 fredage, dog ikke 
i uge 39 og 42.
Tilmelding er nødvendig og kan ske til Hadsten kirkekontor på 
tlf. 8698 0425 eller kirkekontoret@hadstensogne.dk.

MINIKONFIRMANDUNDERVISNINGEN

•  Start torsdag d. 23. oktober kl. 15.00-17.00
•  Hver torsdag frem til og med d. 4. december.

•  Tre søndage: 9. nov.; 30. nov. og 14. dec.
•  Og ikke mindst onsdag d. 10. dec. 
 med generalprøve, krybbespil og overrækkelse 
 af mini-konfirmand-”diplom”.

•  Hvad skal vi lave: 
 Bladkors, døbefont, lucia, krybbespil, 
 lære kirken at kende helt fra krypt til tårn, 
 høre fortællinger, synge, danse og lege. 

•  Hver gang indledes med en forfriskning 
 med lidt frugt, kage eller andet i 
 konfirmandstuen i Lyngå
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KONFIRMANDUNDERVISNINGEN I LYNGÅ-SKJØD-LERBJERG

Lørdag d. 20. dec. kl. 9-13: Gudstjenesteforberedelse til De ni 
Læsninger om søndagen i Skjød Kirke, hvor konfirmanderne 
skal tænke kreativt…

Fredag d. 20. feb. kl. 18 til lørdag d. 21. feb. kl. 10: Over-
natning i Lyngå Kirke med en tur i krypten, natløb og spø-
gelseshistorier. Om morgenen runder vi af med en andagt og 
rundstykker sammen med forældrene.

Søndag d. 12. april kl. 11-16: Vi mødes til gudstjenesten kl. 
11, spiser frokost sammen og cykler så rundt til kirkerne, hvor 
vi holder generalprøve på den store dag.

INFORMATIONSMØDE

Tirsdag d. 2. sept. kl. 17-18 indbydes alle konfirmander fra 
Lyngå, Skjød og Lerbjerg og deres forældre til velkomst- og in-
fomøde i konfirmandstuen i Lyngå. Her vil der være mulighed 
for at stille spørgsmål og møde både Majbrit og mig.

EN NY MODEL MED GAMLE VÆRDIER…
Konfirmandundervisningen i Lyngå, Skjød og Lerbjerg

De første mange tilmeldinger til konfirmation i Lyngå, Skjød 
og Lerbjerg kirker i foråret 2015 og forberedelserne dertil, er 
allerede dumpet i kirkekontorets postkasse. Og det glæder 
mig! Det glæder mig, at opbakningen til konfirmation i den 
lokale kirke stadig er der trods ændringer i selve konfirmand-
undervisningen. 
For som varslet i et brev til de kommende konfirmander og 
deres forældre, så ser det hele lidt anderledes ud, end det plejer, 
og det er der mange grunde til: Den nye skolereform; at Lyngå-
Skjød-Lerbjerg nu er en del af Hadsten storpastorat og dermed 
skal dele deres præst med Hadsten, og så den (lykkelige) om-
stændighed, at jeg pr. 5. sept. 2014 går på barsel.

Dette betyder, at størstedelen af konfirmandundervisningen 
nu vil foregå med klassen på henholdsvis Østervangsskolen, 
Skovvangsskolen og Hadsten Skole – eller rettere i Sognegår-
den i Hadsten og Tinghuset i Hammel.
Men, men, men – I slipper ikke for den lokale præst! Eller jo, 
den næste årgang gør, men I slipper ikke for min barselsvikar 
og dermed den lokale tilknytning til Lyngå, Skjød og Lerbjerg. 
Min barselsvikar, Majbrit Daugaard, er med til at undervise 
konfirmanderne både fra Østervangsskolen og Hadsten Skole 
og vil også være med et par gange, når det gælder Skovvangs-
skolen. Derudover er der nu planlagt fire lokale arrangementer, 
som gerne skulle ryste Lyngå-Skjød-Lerbjerg konfirmanderne 
lidt sammen og ikke mindst give en tilknytning til den lokale 
kirke og præst.

De fire lokale arrangementer kommer til at se nogenlunde så-
dan ud:

Fredag d. 26. sept. kl. 18-22: Filmaften og hygge i konfir-
mandstuen i Lyngå.
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HØJSKOLETIMER I LYNGÅ PRÆSTEGÅRD

Højskoletime med Peter Ulvsgaard
Torsdag d. 4. september kl. 11.00

Min kollega Birgith Nørlund sluttede forårssæsonen af 
med at fortælle strandingshistorier. Min anden gode kol-
lega Peter Ulvsgaard vil nu indlede efterårets foredrags-
række med ord i flere afskygninger. Selv skriver han:
”At blive taget på ordet”
om ord, der sætter sig fast og ord, der sætter fri. Fra den-
gang i barndommen, da skolebiblioteket åbnede en ver-
den af steder og mennesker, har ord og fortællinger været 
det brændstof, der holder mig i gang. Jeg har længe haft 
lyst til at dele nogle af de ord og de fortællinger. STORE 
ORD og ganske små ord, - alvorlige ord og muntre side-
spring, fantastiske ord og hverdagsord. Nogle af de ord, 
der i år har rørt og kørt med mig er digteren Helle S. Sø-
trup, der bl.a. skriver i noget, hun kalder mellemværen-
der: Mellemværende no. 2.
”Jeg har (på det seneste, men også i al almindelighed) haft 
uhyre vanskeligt ved at fornemme, hvor megen olie jeg 
skal fylde på lampen, hvor jeg skal investere mine betro-
ede talenter, og hvor fortabt jeg behøver at være, for at 
nogen vil slagte fedekalven, når jeg bliver fundet igen.”
De store ords holdeplads, har jeg engang hørt kirken 
kaldt, - og al alvorlig omgang med sproget er også et for-
søg på at aftvinge verden noget af det store og mystiske, vi 
normalt ikke har ord til at beskrive. Måske det lykkes at 
komme lidt nærmere på både de store og de små livsvigti-
ge ord en formiddag i september i Lyngå. Det skal prøves.

EN NY SÆSON HØJSKOLETIMER

Efter en forhåbentlig varm og dejlig sommer starter vi op 
med højskoletimerne igen. Vi synger et par sange fra høj-
skolesangbogen, Nis Boesdal laver suppen og foreløbigt 
er der disse foredrag på programmet.
Vi slutter ca. kl. 13.00. 

Traktementet koster kr. 50. 
HUSK Tilmelding senest 5 dage 
før arrangementet hos Else på 
tlf. 8698 1268 /2843 8546 

Een gang Grønland – altid Grønland
Torsdag d. 30. oktober kl. 11.00

Henny Mikkelsen fra Nygård, Lyngå, fortæller og viser 
billeder fra nogle af sine mange oplevelser fra Grønland. 
Hun tog derop første gang i 1983, hvor hun arbejdede 
som operationssygeplejerske i Nuuk og som stationssy-
geplejerske i lufthavnen i Sdr. Strømfjord. Siden har hun 
været deroppe flere gange, også sammen med mand og 
børn. Har bl.a. besøgt fåreholderstedet Inneruulalik i 
Sydgrønland 3 år i træk. Stedet ligger tæt på bygden Qas-
siarsuk, hvor Erik den Røde bosatte sig for over 1000 år 
siden, og hvor hans kone Tjodhilde, og søn Leif den Lyk-
kelige indførte kristendommen og byggede den første 
kirke i Grønland.
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HØJSKOLETIMER I LYNGÅ PRÆSTEGÅRD

At blive operasanger
Cecilie Marie Høyer
Torsdag d. 4. december 2014

Vores kirkesanger ved Lyngå, Skjød og Lerbjerg Kirker 
Cecilie Marie Høyer vil denne torsdag formiddag fortælle 
om det at blive operasanger. Cecilie er klassisk sangstude-
rende på Det Jyske Musikkonservatorium – og hvis I ikke 
allerede har hørt hende, tør jeg godt afsløre, at hun har en 
stor stemme! 
Om foredraget skriver Cecilie: ”Jeg vil gerne fortælle om 
vejen til at blive operasanger - hvordan man starter, og 
hvilken uddannelse man skal igennem. Jeg vil fortælle om 
de forskellige stemmetyper, og hvad der skal til for at nå 
de store scener rundt om i verden. Derudover vil jeg give 
et par smagsprøver på forskellige arier og fortælle om de 
forskellige problematikker, der kan være i de store arier 
og partier inden for operaverdenen. Det handler ikke al-
tid om de høje toner. Det kan være alt fra sprog og udtale 
til intonation og frasering.”

Da dette er sidste højskoletime inden jul, vil vi denne gang 
skippe suppen og i stedet nyde Klausen og Boesdals jule-
mad. Prisen er 100 kr. pr. person og efter foredrag, julemad, 
kaffe og julekager, går vi i kirken og slutter af med en ju-
lefortælling og et par julesalmer – og hvem ved, måske vil 
dagens foredragsholder give et julet ekstranummer…

Kirkevandringer
To gange i sensommeren krydser vi sog-
negrænser og binder dermed det store pa-
storat sammen til fods.
Efter begge vandringer er der mulighed 
for at blive kørt tilbage til start.

Søndag d. 31. august
Kl. 18.30 aftensang i Over Hadsten eller Hadbjerg Kirke 
som start på turen (Startsted er valgfrit)
Kirkevandring fra Over Hadsten til Kollerup Kapel eller 
fra Hadbjerg til Kollerup Kapel
Kl. 20.00 fælles aftenandagt i Kollerup Kapel

Søndag d. 21. september
Kl. 18.30 aftensang i Vissing Kirke som start på turen 
Kirkevandring fra Vissing til Lerbjerg
Kl. 20.00 aftenandagt i Lerbjerg Kirke

Begge aftener rundes af med en kop 
kaffe i henholdsvis Kollerup Kapel og Lerbjerg kirke

Frit slag! 
Majbrit Daugaard
Torsdag d. 15. jan. 2015

Da jeg mødte Majbrit den første 
gang, og vi snakkede planlægning af 
det næste års tid, var hun straks frisk 
på at tage tørnen til en højskoletime. 
”Hvad vil du gerne fortælle om?” 
spurgte jeg hende. ”Jeg spørger dem, hvad de vil høre!” 
svarede hun. Så hvad denne formiddag vil byde på – ja, 
jeg ved det ikke. Der er vel mere eller mindre frit slag. 
Én ting er dog sikkert: Det bliver en god formiddag med 
Majbrit som fortæller!  
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HØJSKOLETIMER I LYNGÅ PRÆSTEGÅRD

Bag om Kræftens Bekæmpelse 
- vi gør en forskel
Ellen-Margrethe Jacobsen
Torsdag d. 5. marts 2015:

Det er nok (desværre) de færreste, der ikke på et eller 
andet tidspunkt har haft denne sygdom inde på livet – 
i familien, i vennekredsen, blandt bekendte eller måske 
endda mærket den på egen krop. Som præst har jeg flere 
gange hørt pårørende fortælle så meget godt om den støt-
te og vejledning, de har fået gennem Kræftens Bekæm-
pelse, og jeg synes derfor, vi skulle høre lidt mere om den-
ne organisation.
Formanden for Kræftens Bekæmpelses lokalforening i 
Favrskov, Ellen-Margrethe Jacobsen, kommer således og 
fortæller lidt generelt om Kræftens Bekæmpelse, om det 
lokale arbejde samt om det at arbejde som frivillig. Selv 
skriver hun: ”Vi kæmper for en vigtig sag, der vedrører 
mange, og vi er mange mennesker, der løfter i flok. Og 
vi kan rent faktisk se, at vores indsats har en stor effekt - 
også i Favrskov.”

En stemningsfuld forårsdag!
Jette Rosendal og Steen Hansen
Torsdag d. 30. april 2015:

Til forårets sidste højskoletime underholder Jette Ro-
sendal (sang og violin) og Steen Hansen (klaver). Begge 
arbejder ved Sct. Pauls kirke i Hadsten, Steen som orga-
nist og Jette som kirkesanger. Jette er desuden ansat som 
violinist i Aalborg Symfoniorkester.
Programmet kommer mest til at bestå af kendte og popu-
lære sange af bl.a. Kai Normann Andersen, samt lettere 
klassiske stykker for klaver og violin. 
Så kom og nyn foråret i møde!
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KIRKEHØJSKOLE 2014-2016

 

LUTHER OG REFORMATIONEN
v. Lektor, ph.d. Povl Götke, 
Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter

Lørdag d. 4. oktober, kl.9.30
Hadsten Højskole

Hvordan er historien omkring Luthers opgør med den davæ-
rende kirke? Hvad er det karakteristiske for luthersk kristen-
dom? Hvilke konsekvenser fik den lutherske reformation i 
Danmark? Har luthersk kristendom fortsat noget at byde ind 
med i 2014?
Det er nogle af de spørgsmål, som vi denne formiddag skal 
rundt om, og som skal give os et helikopterperspektiv på Lu-
ther og den lutherske reformation i Danmark.
Efter foredraget går vi i spisesalen til brunch og debat

FILMEN: LUTHER
Lørdag d. 15. november, kl. 9.30
Hadsten Bio

”Luther” er en tysk-amerikansk film fra 2003, der fortæller den 
medrivende historie om Luther og hans kamp for en sag. Den 
beskriver en nøje afgrænset tidsperiode i Martin Luthers liv: 
Fra den skelsættende oplevelse med uvejret i 1505 til rigsdagen 
i Ausburg i 1530, hvor Melanchthon får lov til at fremføre den 
reformatoriske bevægelses kristendomsforståelse. Efter filmen 
går vi på højskolen til brunch og debat i spisesalen.

500 ÅR MED LUTHER

I 2017 fejres Reformationsjubilæet over hele verden, Da er det 
500 år siden, Luther slog sine 95 teser op på kirkedøren i Wit-
tenberg og indvarslede et opgør med den katolske kirke. Synet 
på både kirke og samfund ændrede sig radikalt og fik hurtigt 
betydning udover Tysklands grænser og langt op i vor tid.

Overalt er man i fuld gang med at forberede jubilæet. Mange 
steder med den fornemme målsætning at jubilæumsfejringen 
skal fremme forståelsen a Reformationens betydning for det 
moderne menneske. Således også i Danmark. Der forskes og 
debatteres og oplyses om Luther og hans tid og reformationens 
aftryk dengang og nu. Reformationen fik en kolossal betydning 
for måden, hvorpå vi fik indrettet samfundet og den danske 
kirke. Helt frem til i dag har reformationen sat tydelige aftryk 
på dansk identitet og bevidsthed.

Vi følger trop i Kirkehøjskolen med en række foredrag over 
to sæsoner (2014/2015 og 2015/2016). Vi vil både dykke ned 
i  Luthers tænkning og tologi og trække tråde frem til i dag og 
i fællesskab nærme os Luthers indflydelse på moderne tid og 
tænkning i kirke og samfund.
2 sæsoner med foredrag. Og så runder vi forløbet af med en 
sognerejse i foråret 2016 til Lutherstederne i Tyskland for dem, 
der ikke har fået nok! 

Kirkehøjskolen holder til på Hadsten Højskole, 5 lørdage hen-
over efterår, vinter og forår i tidsrummet 9.30 – 12.00.
Vi startet i foredragssalen kl. 9.30 med foredrag og debat og 
spiser brunch i spisesalen kl. 11.00. Arrangementet slutter kl. 
12.00

Der er tilmelding på Hadsten kirkekontor, tlf. 8698 0425, se-
nest kl. 12.00 torsdagen før. Prisen for foredrag og brunch er 
70 kr. pr. gang.

Bag arrangementerne står Hadsten, Nr. Galten, Vissing, Lyngå, 
Lerbjerg, Skjød, Ødum, Hadbjerg, Voldum og Rud sogne.
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Stafetten er givet videre til: Bjørg Larsen fra Lerbjerg

SALMEKLUMMEN V/TINA JUHL-OLESEN, LERBJERG

Ingen er så tryg i fare
som Guds lille børneskare,
fuglen ej i skjul bag løvet,
stjernen ej højt over støvet.

Herren selv på Sions bjerge
for dit folk er skjold og værge, 
vil sig over os forbarme,
bære os på faderarme.

Ingen nød og ingen lykke
af hans favn os bart skal rykke;
han, den bedste ven blandt venner,
al vor trang og længsel kender.

Vore hovedhår han tæller,
hver en tåre, som vi fælder;
han os føder og os klæder,
midt i sorgen han os glæder.

Om han tager, om han giver,
samme fader han dog bliver,
og hans mål er kun det ene, 
barnets sande vel at tjene.

Fryd dig da, du lille skare!
Jakobs Gud vil dig bevare;
på hans mindste vink må alle
fjenderne til jorden falde.

Og når endt er kampens dage,
endt hver jordisk nød og klage,
kalder os vor Faders stemme
til en evig fryd derhjemme.

Mel: Svensk folkemelodi, 19 årh.
Tekst: Lina Sandell-Berg 1856.
Fredrik Engelke 1873. P.D. Koch 1891.
Bearbejdet 1895. 1953.

INGEN ER SÅ TRYG I FARE

Hvad skal man vælge? Og så blandt så mange smukke salmer! Det har taget lidt tid 
at beslutte.

Jeg kom til at tænke på en tur til Sverige, ca. på dette tidspunkt af sommeren, hvor 
Jens, jeg og vores dengang lille dreng Kasper, kom forbi Lina Sandells barndoms-
hjem. I haven står der et 300 år gammelt asketræ, hvor det siges hun har skrevet 
denne salme.
”Ingen er så tryg i fare som Gud lille børneskare” lyder de første linjer i hendes salme. 
Han ”bærer os på faderarme” Jeg synes det er dejligt at tænke på, at der er en der pas-
ser på min familie og mig, og på alle andre for den sags skyld. En der er langt klogere 
og stærkere end os. Jeg forestiller mig hun har følt den samme tryghed under dette 
gamle smukke træ.
Hun skriver så fint at uanset om vi er i nød eller lykke, er han med os som ”den bedste 
ven blandt venner”. Han er der og kender vores problemer, som en far der kun ønsker 
sine børn det bedste.

Jeg har altid holdt meget af at synge. Der er noget særligt ved at synge salmer i en 
kirke. Det er som om sangene bliver større og mere højtidelige der. Jeg har sunget 
denne salme rigtigt mange gange. Når jeg hører den, føler jeg mig tryg og hjemme. 
Der er noget dejligt let og sorgfrit over den. 

Tina Juhl-Olesen
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NYT FRA KUNSTGRUPPEN V/CONNY HANSEN

RIKKE ANTVORSKOV, RAKU-KERAMIK

Mit navn er Rikke Antvorskov
Jeg har lavet keramik gennem en årrække – med mellemrum. 
Det hele begyndte i ungdomsskolen. Her var jeg så heldig at gå 
til keramik ved Inger Rokkjær, hvor de grundlæggende teknik-
ker i formgivning kom på plads. 
De senere år har jeg nydt godt af Karen Tousgaards gæstfrihed 
og kompetente vejledning, når det gælder rakuteknik. ”Raku” 
er en japansk brændeteknik. Efter forglødning glaseres em-
nerne. Ved rakubrænding omvarmes de i en gasovn, og når 
glasuren har nået smeltepunktet omkring 900 grader C, tages 
emnet ud af ovnen. Ved det store temperaturchok opstår kra-
keleringerne i glasuren. Herefter lægges emnerne i savsmuld, 
som dels giver den rå skærv den karakteristiske sorte farve, 
dels begrænser ilttilførslen i den videre forbrænding og derved 
fremhæver metallerne i glasuren. 

Desværre er det ikke alt, der ”lykkes i en gasovn”! Ordet Raku 
betyder ”glædelige omstændigheder”, og det er sandelig en glæ-
delig omstændighed, når en krukke overlever både forglød-
ning, og den lidt barske rakubrænding – og samtidig opfylder 
ens forventninger til farvespil og variation. Men det også det 
spændende og udfordrende ved raku – en teknik, der til stadig-
hed udfordrer og inspirerer.

Her i denne sommertid, hvor naturen er så dejlig og hele tiden 
forandrer sig efterhånden som sommeren skrider frem, kom-
mer der små opgaver, der lige så stille bringer os ind i hver-
dagen igen. Med hverdagen kommer også vores fællesskab i 
konfirmandstuen tilbage med sang og foredrag mm. Mon ikke 
alle glæder sig over at mødes igen i disse sammenhænge efter 
en lang sommer med dejlige oplevelser.
Vi kan også glæde os over, at der igen kommer nye udstillere i 
konfirmandstuen, så der er spændende malerier/skulpturer på 
væggene og i montren.

I august/september udstiller Lea Rasmussen sine malerier. 
Hendes præsentation var i foregående Kirke og Sogn. Male-
rierne bærer deres specielle præg og er interessante at se på.

I oktober/ november udstiller Tove Antvorskov malerier, og 
Rikke Antvorskov udstiller keramik. Efterfølgende præsen-
terer de sig selv.

Ninna Bach Antonsen, Bodil Engelbrechtsen, Else Jensen, 
Lieselotte Skov-Petersen og Conny Hansen

TOVE ANTVORSKOV, MALERI

Jeg hedder Tove Antvorskov og bor i Ødum.
Da jeg blev pensionist, begyndte jeg at male med akrylmaling. 
Jeg har gået til undervisning hos Lieselotte Skov-Petersen si-
den 2010. 
Jeg har tidligere været på akvarel kursus, men efter jeg har 
prøvet at male med akrylmaling, er det blevet mit foretrukne. 
Akrylmaling tørrer hurtigere og er lettere at arbejde med.
Jeg kan godt lide at eksperimentere med farver og motiver. Jeg 
maler både abstrakt og naturalistisk.
I 2011 var jeg med ”Rejs og mal” gruppen til Italien. Det var en 
spændende og lærerig oplevelse.
Vi er en fast gruppe, der mødes i Enghøjs hyggelige male-
værksted, hvor vi får inspiration og vejledning i billedkun-
stens verden.
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Man fristes til at sige overtro, men jeg tror, at vandet i mange 
tilfælde kunne have en udmærket effekt, for vi skal ikke glem-
me, at drikkevand i gamle dage som regel var utroligt forure-
net, og i dag ville mennesker blive syge omgående, hvis de drak 
vand af den kvalitet som i gamle dage.
Marken nedenfor, hvor vi tror, kilden har været, er nu dyrket 
mark med korn og andre afgrøder, og der er ikke meget at se ud 
over et flot, flot landskab.

Møntfund
I foråret 2014 gik jeg en tur med min metaldetektor og var så 
heldig at finde ikke mindre end elleve mønter af ældre dato.

Den ældste er 2 skilling i sølv fra 1699 og er fremstillet i Norge, 
sandsynligvis i Kongsberg, hvor Danmark udvandt sølv i man-
ge hundrede år. På det tidspunkt er det Kong Christian den 5., 
der regerer Danmark.

Den yngste er fra 1875 og er en toøre kaldet en delfin mønt, og 
Christian den 9. er konge. Det er for øvrigt det første år, at vi 
bruger kroner og ører i Danmark.

Derimellem er der mønter af forskellig alder bl.a. en skilling 
fra 1771, hvor Christian den 7. er konge, Struense er kongens 
betroede medarbejder, men året efter er det slut for Struense. 
Han bliver halshugget på Øster Fælled og sat på hjul og stejle.

DEN HELLIGE KILDE I LYNGÅ

På tidligere geodætiske kort er der skrevet, hvor de hellige kil-
der fandtes. En af dem er beliggende midtvejs imellem Skjød 
og Lyngå på marken, der har hørt til gården Moesgård. I bak-
ken ned til Bakkelydalen har der således i mange hundrede år 
været en livgivende hellig kilde.
I dag er kilden af uvisse årsager tørret ud, og der kommer ikke 
en dråbe vand ud af den, og man har svært ved at tro, at det 
nogensinde har været tilfældet.
Men også i gamle skrifter, som ”kongeriget Danmark”, er skre-
vet, at i en banke ved Moesgård er en fordum hellig kilde, som 
har været besøgt helt op i sidste halvdel af det attende århund-
rede.
I Gyldendal er en hellig kilde beskrevet som et sted, hvor van-
det var helbredende. Ifølge dansk folketro var ”kraften” i van-
det på sit højeste Valborg aften (30. april) og Skt. Hans aften 
(23. juni), som derfor var de foretrukne besøgstider.
Det var især gigt, sår, bylder, skab og lammelse, derudover 
øjensygdomme, fnat, maveonder – der er nok ingen grænser 
for, hvad folk søgte kilderne for, der var jo ikke så mange andre 
muligheder.
Man kunne også tage kildevandet med hjem, men der måtte 
ikke tales, mens vandet østes op, for så gik kraften af vandet. 
Vandet måtte heller ikke komme under tag på vej hjem, for så 
mistede vandet også sin kraft.

MINDER V/HERLUF NYDAM
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HØSTGUDSTJENESTE 
med efterfølgende fællesspisning
Søndag den 12. oktober kl. 17.00
Igen i år samarbejder Skjød Forsamlingshus og Skjød menig-
hedsråd om årets ”høstfest”
Vi skal fejre, at årets høst er i hus. I skrivende stund er høsten 
blot lige begyndt, så jeg kan kun håbe på, at det er en rigtig god 
høst vi skal fejre. Kornet står rigtig flot i år, og rapsen har aldrig 
været højere. Det spændende er så, om udbyttet er lige så flot.
Gudstjenesten i Skjød kirke begynder kl. 17.00. Herefter er der 
fællesspisning i Skjød forsamlingshus. Det er efterhånden ble-
vet en tradition, at Heidi Fogh tager sig af køkkentjansen, og 
det vil hun også i år. Under middagen skal vi synge høstsange 
og vi skal høre årets høsttale, som i år holdes af Jan Stagsted, 
Stadsgård. Selv om Jan ikke driver landbrug på gården, så er 
jeg sikker på, at han har fingeren på pulsen når det handler om 
høst. Til daglig arbejder Jan som seniorforsker på Institut For 
Fødevarer på Foulum. Da de fleste af vores fødevarer kommer 
fra landbruget, er jeg sikker på at Jan nok skal få, både arbejde 
og høst kædet sammen.
Tilmelding til fællesspisning: Put en seddel i forsamlingshuset 
postkasse med navn og antal personer. Du kan også skrive til 
Bjarne på e-mail ban@fibermail.dk
Pris: Voksne 60 kr. pr. person. Børn under konfirmationsal-
deren spiser gratis.

Adventsarrangementet i Skjød Forsamlingshus som i år af-
holdes søndag den 30. november er endnu i planlægningsfasen. 
Men et er sikkert, igen i år bliver der både fiskedam og tombola, 
og bestyrelsen for Skjød Forsamlingshus modtager gerne ge-
vinster til begge aktiviteter. 
Jeg skulle tage meget fejl, 
hvis ikke juletræet tændes 
inden vi går til adventssang 
og Luciaoptog i kirken.
Program for dagen offent-
liggøres i næste nummer 
af Skjød Tidende. Se også 
www.Skjoedby.dk

Det tyder altså på, at her blev der kastet mønter i kilden som 
offer for det hellige vand. Taksten ser ud til at være en skilling 
eller to, hvis det gik vildt til.
Nu er vi ret sikre på, at kilden har været besøgt i mindst 300 år 
og ganske givet meget længere.

Herluf Nydam Jensen

MINDER -FORTSAT

SMAGEN AF HØST 
Søndag d. 19. oktober, 
kl. 17.00

Som noget nyt er der i år 
fælles høstgudstjeneste for 
Lyngå og Lerbjerg/Svej-
strup. 
Høstgudstjenesten afhol-
des i Lyngå kirke med høst-
salmer og efterfølges af en 
hyggelig sammenkomst 
og fællesspisning i konfir-
mandstuen, hvor vi skal 
smage på årets høst.
.
Pris kr. 50,- for voksne og kr. 25,- for børn. Børn på 7 år 
og derunder spiser med gratis. Tilmelding senest tirsdag, 
d. 14. okt. til Bjørn, tlf. 2089 0739.
Menighedsrådene, Lyngå Borgerforeningen og
Lerbjerg-Svejstrup Borgerforening

NYT FRA SKJØD
V/HENNY JOSEFSEN
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UDFLUGT TIL FREGATTEN JYLLAND 
Lørdag d. 20. september
Borgerforeningen inviterer alle interesserede til Fregatten Jyl-
land. Der er fælles bus med afgang fra Lyngå kl. 9.00 og re-
tur fra Ebeltoft kl. 14.00. Prisen er kr. 200,- for medlemmer af 
Lyngå Borgerforening - kr. 350,-  for ikke-medlemmer (prisen 
inkluderer bus, indgang, frokost samt kaffe og kage). Tilmel-
ding og betaling skal ske til Søren Keller, P. Ladefogedsvej 4A, 
tlf. 2539 4855 senest den 8. september 2014. Nærmere detaljer 
følger på hjemmesiden og i Lyngås info-tavler.

Borgerforeningen

MORTENS AND 
Mandag d. 10. nov., kl. 18.00.
Traditionen tro steger Bjørn og René 
ænder til denne fællesspisning som af-
holdes i Hønsehuset på Rækkevej 2
Pris kr. 50,- for voksne og kr. 25,- for 
børn. Børn på 7 år og derunder spiser 
med gratis. Tilmelding senest onsdag, d. 5. nov. til Bjørn, tlf. 
2089 0739.

 Menighedsrådet/Borgerforeningen

KUN FOR MÆND!
I slutningen af november lukker Borgerforeningen dørene op 
til et arrangement kun for mænd. Nærmere information følger 
på Lyngås hjemmeside. 

Borgerforeningen

ADVENTSFEST 
Søndag d. 30. november, kl. 14.00
Igen i år pyntes der op i Konfirmandstuen til en hyggelig ad-
ventsfest for børn og voksne med efterfølgende julegudstjene-
ste i Lyngå Kirke. Fra kl. 14.00 serveres glögg og æbleskiver i 
Konfirmandstuen, mens børnene kan bage julesmåkager, klip-
pe julenisser mv. Kl. 15.30 er der julegudstjeneste med lucia-
optog i Lyngå Kirke, hvorefter julemanden kl. 16.30 vil tænde 
byens store juletræ og uddele godteposer til børnene.

Menighedsrådet/Borgerforeningen

LYNGÅ BORGERFORENING
Så blev et nyt borgerforenings-år skudt i gang med generalfor-
samlingen den 22. juni, og forude venter et nyt og spændende 
år med masser af arrangementer for alle jer Lyngåborgere.
Der vil være velkendte gengangere samt nye tiltag, og vi tør 
godt love, at det bliver sjovt, underholdende og ikke mindst 
hyggeligt!
For nogle af disse arrangementer vil borgerforeningens med-
lemmer få 50% rabat på deltagerprisen i forhold til ikke-med-
lemmer, og i særlige tilfælde vil det være helt gratis for med-
lemmerne at deltage.
Så hvis du ikke allerede har benyttet lejligheden til at forny 
dit medlemskab af borgerforeningen (eller i det hele taget at 
blive medlem), så skynd dig at gøre det. Det årlige kontingent 
udgør pr. husstand 150,- (enlig 75,-) Pensionist (65 år) 100,-, 
(enlig 50,-). Du har altid mulighed for at indbetale kontingent 
på konto 9326 4603141 (skriv adresse i ”tekst til modtager”). 
Hvis du foretrækker at betale kontant, kan du lægge pengene 
i en kuvert påtrykt din adresse og aflevere kuverten til vores 
kasserer, Søren Keller, på P. Ladefogedsvej 4A. Desuden er der 
til samtlige af borgerforeningens arrangementer mulighed for 
at indbetale kontant (husk gerne lige penge).
I skrivende stund - de varmeste sommerhilsner fra den nye be-
styrelse

Niels Ladegaard Beck (formand)
Berit Lykkegaard Caspersen

Finn Engelbrechtsen
Mads Bo Larsen

Søren Keller (kasserer)

HYGGE FOR BYENS UNGE 
Fredag d. 24. oktober, kl. 18.00
Borgerforeningen arrangerer fællesspisning og film-hygge for 
Lyngås unge mennesker (primært de 13-18 årige) fra kl. 18.00 
til kl. 22.00 i Konfirmandstuen.  Arrangementet er gratis, men 
kræver - af hensyn til maden - tilmelding til Lise Dencker Beck 
på tlf. 2081 7040 eller på e-mail lisedencker@gmail.com senest 
den 20. oktober 2014.

Borgerforeningen

NYT FRA LYNGÅ V/TOVE SKIPPER
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FÆLLESSPISNING
Midt I juni havde vi grillaften, og der var god tilslutning. Vejret 
var med os, som det har været resten af sommeren. Næste fæl-
lesspisning arrangerer Tina og Jens, Mette og Rene samt Berit 
og Anders. Nærmere følger.  

VETERANBILTRÆF
Veteranbiltræffet løb af stabelen først i juni. Der var lidt færre 
deltagere end sidst, men alle spiste med god appetit frokosten 
med æggekage og frugt med råcreme, som Borgerforeningens 
bestyrelse serverede. Pt. er det lidt usikkert, om arrangementet 
gennemføres næste år.

NYT FRA BORGERFORENIGEN 
Vi kan glæde os over, at der er god gang i udlejningen af for-
samlingshuset. Det er også veludstyret og pænt vedligeholdt.
Bestyrelsen har besluttet sig til, at ved udlejning af forsam-
lingshus sættes prisen pr. kWh op til 3 kroner, gældende fra 
1/1 2015.
Priserne på forsamlingshuset er uændret, nemlig 700 kr. for 
medlemmer af Borgerforeningen og 1000 kr. for ikke med-
lemmer.
Henvendelse vedr. leje af huset sker ved mail til 
LSBorgerforening@gmail.com eller ved at kontakte Ulla Mad-
sen på tlf. 2426 2844.

KVINDEGYMNASTIK
Natasja starter et nyt gymnastikhold til efteråret. Det foregår i 
forsamlingshuset og er både effektivt og sjovt. Alle får noget ud 
af det, om de er i tyverne eller i firserne. Nærmere følger.

VINTERFEST
Borgerforeningen vil sende mail ud for at høre, om der er i 
Lerbjerg og Svejstrup er interesse for en vinterfest fælles med 
Lyngå.

NYT FRA LERBJERG / SVEJSTRUP V/HELEN GULDBÆK



20

August Lyngå Skjød Lerbjerg

24/8 10.s.e. trinitatis 11.00 AMKH, kirkekaffe

31/8 11.s.e. trinitatis 11.00 MK

September

7/9 12.s.e. trinitatis 11.00 Indsættelse af MD

14/9 13.s.e. trinitatis 11.00 MD

21/9 14.s.e. trinitatis 20.00 Afslutning af kirkevan-
dring fra Vissing, MD

24/9 Onsdag 17.00 Gud og Gryderet* MD

28/9 15.s.e. trinitatis ingen ingen ingen

Oktober

5/10 16.s.e. trinitatis 9.30 MK

12/10 17.s.e. trinitatis 17.00 Høstgudstj. */** MD

19/10 18.s.e. trinitatis 17.00 Fælles høstgudstj. for 
Lyngå og Lerbjerg ** MD

26/10 19.s.e. trinitatis 11.00 MD

November

2/11 Alle Helgen 15.30 * MD 11.00 * MD 14.00 * MD

9/11 21.s.e. trinitatis 11.00 * MD

16/11 22.s.e. trinitatis 9.30 MK

23/11 Sidste s.i kirkeåret 9.30 MD

30/11 1.s.i Advent 15.30 Lucia, MD 17.15 Lucia, MD

December

2/12 Tirsdag 19.30 ”Vi synger Julen ind”*

GUDSTJENESTER SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2014

AMKH Anne Martiny Kaas-Hansen
MD Majbrit Daugaard
MK Mette Krabbe

* Kor medvirker
** Indsamling


