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SET FRA PRÆSTEGÅRDEN
NYT NYT NYT
– rør blot ikke ved min gamle jul!
Nyt indbydende layout på kirkebladet; nyt gyldent
stråtag på konfirmandstuen og højt til loftet derinde
med en markant bedre, ja nærmest strålende akustik;
og nyt stærkt menighedsråd pr. 1. søndag i advent og
de næste fire år frem…
Nyt, nyt nyt! Jo, der sker noget i Lyngå, Skjød, Lerbjerg sogne. Lidt fornyelse må der til, og samtidig
varer det ikke længe, før vi hver især søger tilbage
til alt det gamle: Kasser med kravlenisser hives ned
fra loftet; den noget fedtplettede opskrift på moster
Karens brunkager findes frem, og hvordan var det nu
med lyskæderne? Kunne de holde en jul mere, eller
må vi endnu engang omkring Gadeberg efter nye? Og
julestjerner – hvordan var det nu lige de skulle flettes?
Og hvor meget var det nu, vi gav hinanden for i julegave sidste år? Ja, det er lige før, at det er for vovet
at tilberede andestegen på grill, for den skulle nødig
komme til at smage for meget af grill, for det gjorde
den i hvert fald ikke, dengang jeg var barn…
”Plejer” er i allerhøjeste grad på spil ved juletid, og
det er der noget trygt og dejligt forudsigeligt ved. Midt
i alt det nye, midt i alt det omskiftelige vi befinder os i
til hverdag, søger vi altså tilbage til traditionerne, når
det bliver jul. Vi gør noget ekstra ud af relationerne og
bliver mindet om dem, der er, og dem, vi i den grad
savner.
For sådan er det. Til en rigtig juleaften hjemme på
Lunddorfgaard hørte det sig til, at farmor og mormor
sad i den lille brune sofa og sang med på Dejlig er
jorden, fordi deres ben var blevet for gamle til at følge
med rundt om træet.

For det er jo det, de er, farmor og mormor. Eller rettere:
Det var det, de var. De var vidner til mit liv, til hele min
barndom, og kunne noget særligt i kraft af den rolle.
Dét særlige savner jeg til trods for, at jeg er så umådelig heldig endnu at have nok så mange andre vidner til
mit liv som barn, som ung, som voksen.
Der er bare det ved det, at uanset hvor højt jeg skråler
”rør blot ikke ved min gamle jul – og da slet ikke ved
mine relationer”, så bliver der alligevel pillet ved dem.
Uanset hvor meget jeg søger tilbage til det gamle, til
traditioner og relationer ved juletid, ja til hver en tid,
så kan de ikke fastholdes, men er – om jeg vil det eller
ej – en del af det omskiftelige.
Ét vidne viger dog ikke fra sin plads, ikke i dette liv,
ikke i noget liv, nej end ikke i døden. Det vidne fødes
julenat. For her bliver Gud menneske, får legeme og
krop og bliver nærværende ikke blot for en stund, men
for altid. Det kan ingen røre ved.
Så må det nye kirkeblad, den nye konfirmandstue og
de nye (såvel som de garvede) rødder - må alt det nye
være med til at danne de
helt rigtige rammer for det
gamle julebud.
Glædelig jul og et
velsignet nytår!

Jeg har fået forbud mod at bruge vendingen ”vidne til
mit liv”. Lars, min mand, synes det lyder alt for alvorligt og stift – ja han har næsten lyst til at lægge sig til
at dø, når han hører udtrykket, siger han! Men jeg vil
nu alligevel vove pelsen.
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NYT FRA KIRKEGÅRDEN

NYT HUS

NYE TIDER OG ET NÆSTEN

Brian Sørensen
Kirkegårdsleder

Som I kan se på billedet er det Michael og Simon der
her er i gang med opsætning af vores stendige. På
grund af de store regnmængder vi har fået her i sommer har vi haft stenskred på begge hjørner af stendiget, ved indgangen til kirkegården mod vest.
Michael og Simon er ansat som vikarer for Niels og
Marlene som på nuværende tidspunkt er sygemeldt.

I nogle sogne diskuteres det om der skal rives gamle
præstegårde ned - men ikke hos os! Vi er både glade
for og stolte af vores præstegård, så det var en god
beslutning, da det blev vedtaget at udover det nye
stråtag på konfirmandhuset, skulle der gøres noget
ved den dårlige udluftning og lydforhold.
Det er sommeren så gået med, og det er blevet et flot
flot mødested for Lyngå, Skjød og Lerbjergs borgere.
Nu tænker jeg, at da Lyngå ikke har et forsamlingshus
kunne vi se det som en oplagt mulighed for, at flere
kan få glæde af huset. Der kunne i samarbejde med
borgerforeningerne diskuteres muligheder på tværs!
- Evt. gymnastik - mødested for dagplejen - kortspil
og hygge for de ældre, så det 200 år gamle hus kan
blive til glæde for mange i mange år endnu.

Lyngå-Skjød-Lerbjerg Menighedsråd
indbyder til indvielse af den
nye gamle konfirmandstue
søndag d. 13. november.

Vi starter med gudstjeneste i Lyngå Kirke kl. 11.00 og
går derefter i konfirmandstuen og spiser frokost med
højt til loftet og dejlig akustik.
Alle er velkomne! 			
Henny Mikkelsen, Præstegårdsudvalget

Vi siger tak til håndværkerne og arkitekten for veludført arbejde.

Bjørn Anthonsen
Menighedsrådsformand

Farvel og goddag!
I august sagde vi farvel til Inge Klausen, som har sørget godt for os gennem det seneste år.
Tak til Inge for mange gode måltider og hyggelige
stunder gennem året, der er gået.
Heldigvis har det også betydet, at vi har sagt ”Velkommen tilbage” til Else Jensen, som har lovet at pusle
omkring os i den kommende tid.
Det er en fornøjelse at have dig hos os igen, Else.
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JULENS ARRANGEMENTER

KIRKE I BØRNEHØJDE
Sæsonen med KIRKE I BØRNEHØJDE er nu skudt i
gang på bedste vis, da tryllekunstner Jesper Grønkjær
besøgte Lyngå Kirke og fortalte om, hvordan han på
alle sine rejser rundt i verden har fundet ud af, at smil
er det sprog, vi alle sammen taler. Og børnene skrald
grinede – og de voksne kunne heller ikke helt lade
være!

Anders Dohn
Organist

De 9 læsninger

De næste par gange er det minikonfirmanderne, der
er med til at skabe en festlig børnegudstjeneste. Først
torsdag d. 3. nov. kl. 17.00 i Skjød Kirke til ”DEN BEDSTE BIBELHISTORIE”, hvor minikonfirmanderne får lov
at vælge hvilken historie, de synes, der skal fortælles,
og senere, nemlig torsdag d. 8. dec. kl. 17.00, opfører
minikonfirmanderne KRYBBESPIL.

Skjød Kirke
Søndag d. 18. december
Julen nærmer sig nu med hastige skridt og hertil hører naturligvis De 9 læsninger.
Dette er i år d. 18. december kl. 14.30, og i år foregår det i Skjød kirke. Denne gang
vil man ud over selve læsningerne få lejlighed til at høre nogle virkelig gode sangere
fra Århus, som sammen med undertegnede vil synge julen ind i bedste 4-stemmige
motet stil. Kom og mærk den intense julestemning sitre i hele kirken og hør de bedste christmas carols og danske julesalmer. Det bliver yderst hyggeligt!

Efter jul indbydes 3- og 5-års jubilarer til DÅBSJUBILÆUM i den kirke, hvor de i sin tid blev døbt. I Lerbjerg
Kirke fejres jubilæet ved fastelavnsgudstjenesten
søndag d. 26. feb. kl. 14.00. I Skjød Kirke fejres jubilarerne torsdag d. 23. marts kl. 17.00 og i Lyngå Kirke
torsdag d. 27. april kl. 17.00.
Til hver Kirke i børnehøjde slutter vi af med SKOVTUR
I KIRKEN, hvor der for kun 10 kr. for voksne og 5 kr.
for børn serveres pølsehorn, pizzasnegle, gulerødder
og saftevand.
Vi ses!
Torsdag d. 3. nov. kl. 17.00 i Skjød Kirke
Torsdag d. 8. dec. kl. 17.00 i Lyngå Kirke
Søndag d. 26. feb. kl. 14.00 i Lerbjerg Kirke
Torsdag d. 23. marts kl 17.00 i Skjød Kirke
Torsdag d. 27. april kl. 17.00 i Lyngå Kirke

KOM I JULESTEMNING HER:
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27. november, kl. 14.30 Julehygge ved shelters og efterfølgende gudstjeneste i
Lyngå Kirke kl. 15.30

Læs mere s. 18

27. november, kl. 14.00 Julehygge i Skjød Forsamlingshus og efterfølgende
gudstjeneste i Skjød Kirke kl. 17.15

Læs mere s. 21

7. december, kl. 19.30

Syng julen ind i Lyngå Kirke, med Lyngå Folkekor

Læs mere s. 10

8. december, kl. 17.00

Kirke i Børnehøjde med krybbespil i Lyngå Kirke

Læs mere s. 7

11. december, kl. 16.00 Gudstjeneste med luciaoptog i Lerbjerg Kirke

Læs mere s. 19

15. december kl. 11.00

Højskoletime i Lyngå Præstegård; julehygge og musikalske
indslag ved Anna Sofie Landert og Anders Dohn

Læs mere s. 12

18. december kl. 14.30

De 9 Læsninger i Skjød Kirke med Anders Dohn og 4-stemmig
motet-sang

Læs mere
ovenfor
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SORG SORG
SORG

SORGAFTEN

ALLE HELGEN

Sorg, den dybeste ære glæden kan få. Gennem de senere år er der kommet afgørende nye vinkler på, hvordan sorg forstås. Sognepræst Lise Trap har skrevet to
bøger om sorg ”Sorg. Den dybeste ære glæden kan
få” (2010) og ”Hjertebånd - at leve med sine døde”
(2013).

Kl. 13.00 i Lerbjerg Kirke
Kl. 14.30 i Skjød Kirke
Kl. 16.00 i Lyngå Kirke

med foredrag af Lise Trap
Onsdag d. 2. november kl. 19.30
i Hadsten Sognegård

Med udgangspunkt i egne og andres erfaringer vil
Lise Trap fortælle om sorg. Hvad ved vi i dag om,
hvordan mennesker lever med store sorger? Hvorfor
skal sorg ikke nødvendigvis overstås, og hvordan kan
omgivelserne støtte den langsomme og svære proces,
det kan være at nå frem til at leve et godt liv med
mange glæder samtidig med, at man lever med den
dybeste sorg?

med lystænding
og sang af Lyngå Folkekor
Søndag d. 6. november

JEANNE d´ARC
Film med underlægningsmusik

ved Martin Nielsen
Lyngå Kirke, d. 9. februar 2017, kl.19.00
Der findes flere filmatiseringer over dette tema: Jeanne d’Arcs liv og død, men en stikker ud, ikke bare som
den bedste film om hende, men som en af de bedste film overhovedet: ”Jeanne d’Arcs lidelse og død”,
skabt af den danske mesterinstruktør Carl Th. Dreyer.
Filmen er fra 1928. Men alderen trykker den ikke,
man rives med af tidløsheden i filmens intense fortælling. Filmen er en stumfilm, og derfor har den flere
gange været vist med forskellige selvstændige musikalske lydsider.
Ved denne fremførelse vil Martin Hjalmar Nielsen ledsage billederne med improviseret musik på orglet i
Lyngå Kirke. Martin Hjalmer Nielsen er til daglig organist ved Christianskirken i Aarhus.
Han er kendt som en fremragende improvisator. Det er en stor opgave at improvisere
musik i den halvanden times tid, som filmen
varer, men Martin Nielsen har efterhånden
gjort det adskillige gange, og for ham er det
en dejlig opgave at finde musikken til filmen frem på denne måde.

Alle Helgens dag mindes vi dem, der er døde siden
sidste Alle Helgens dag. Vi nævner deres navne og
tænder lys – også et lys for dem, der måske ikke
nævnes ved navn, men som vi hver især tænker på.
Lyngå Folkekor medvirker i alle tre kirker, og musik,
salmer og tekstlæsninger vil således være tilrettelagt
med rum for sorgen og savnet.
For mere information om filmen,
desværre på engelsk, se:
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Passion_of_Joan_of_Arc
Efter filmfremvisningen vil der blive lejlighed til i fællesskab at sunde sig ovenpå oplevelsen og
udveksle tanker om filmen og musikken sammen
med aftenens solist over en kop kaffe. Der er fri entre.
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ORGANISTENS SIDE
Guitarkoncert

med Frederik Munk Larsen
Lyngå Konfirmandstue
Onsdag d. 11. januar 2017 kl. 19.30
Sisse Lunøe
Organist

Syng julen ind

Lyngå kirke
Onsdag d. 7. december 2016, kl. 19.30
Igen i år skal julen synges ind på den traditionsrige
måde – ligesom alle de andre år.
Sammen med Lyngå Folkekor synger vi julen ind i
Lyngå Kirke. Repertoiret vil være en blanding af julens
kendte sange og så lidt nyt også.
De vigtigste medvirkende er det fremmødte publikum,
som sammen med Lyngå Folkekor vil lade julesangen
runge under hvælvingerne. Dog får man ind imellem
lejlighed til at hvile stemmen og lytte til folkekoret, når
de kaster sig ud i deres soloafdeling.

Den nyombyggede konfirmandstue ved Lyngå Præstegård er den smukke ramme omkring solokoncerten med guitarspilleren Frederik Munk Larsen.
Akustikken i konfirmandstuen er blevet markant
forbedret. Det betyder, at den sartklingende guitar
vil komme til sin fulde ret. Ydermere er det meget
nemmere at se solisten og hans musikinstrument i
dette rum end i kirken, fordi publikum kan sidde meget tættere på ham og ingen kirkebænke spærrer for
udsigten.
Frederik Munk Larsen, der foruden sin koncertvirksomhed også underviser som lektor i guitar på Det Jyske Musikkonservatorium, vil give en koncert med et
program, hvor han ”eksperimenterer med at forbinde
det klassiske repertoire og nyere værker på en anden
måde”. Der er ingen tvivl om, at der venter os en stor
oplevelse, når en af landets allerbedste guitarspillere
vil drage os ind i guitarmusikkens univers.
Efter koncerten vil der
over en kop kaffe være
mulighed for at udveksle tanker og synspunkter om aftenens
koncert.
Der er fri entre.

Salmemarathon

Skjød Kirke
Tirsdag d. 7. marts 2017, kl. 19.00

Lysmesse i Lerbjerg Kirke

Denne tirsdag er salmemaratonprojektet nået til Skjød
Kirke. Det drejer sig om salmerne nr. 666-690.
Deriblandt er så dejlige salmer som nr. 671: O du min
Immanuel, tekst: Brorson, melodi: August Winding.
Også en af de bedst kendte dåbssalmer, nr. 674: Sov
sødt, barnlille, Tekst: Grundtvig, Melodi: Laub.
Nr. 677: Nu glæd dig i Herren, mit hjerte kan blive en
sand ørehænger.
Endelig er der nr. 689: Hvor ser det ud i verdens ørk,
med en forrygende tekst af Brorson.

Midt i den strengeste vinter oplyses Lerbjerg Kirke af
levende lys, når vi samles til lysmesse i håbet og forventningen om lysets og forårets komme. Lyngå Folkekor medvirker ved gudstjenesten, og korets indslag
såvel som fællessalmerne vil have lyset som omdrejningspunkt.

Søndag d. 29. januar kl. 17.00

Men naturligvis bliver det forrygende sådan at synge
den ene gode salme efter hinanden.
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HØJSKOLETIMER

I LYNGÅ PRÆSTEGÅRD
”JULIA”

Torsdag d. 19. januar 2017 kl.
11.00

Velkommen til vore højskoletimer i
Konfirmandstuen i Lyngå Præstegård
torsdage kl. 11.00-13.00

”Naar navnet Julia blev nævnt, vidste vi,
det gjaldt vores gruppe...” JULIA er Jens
Peter Jensens dramatiske beretning om
en gruppe Lyngaa-borgeres kamp mod
den tyske besættelsesmagt under anden
verdenskrig. De små håndskrevne hæfter
lå i årtier på Anna Pedersens loft, indtil
hun en dag i 1990’erne viste dem til Inge
og Nis, der havde forlag på Nøragergaard.
De renskrev Jens Peters notater og søgte
underskudsgaranti hos kommunen. Den
blev der aldrig brug for, de 500 bøger var
væk på få måneder.
Mød op til en spændende formiddag, hvor
Nis Boesdal fortæller om bogen og Herluf
Nydam fortæller om hændelserne og personerne i JULIAgruppen.

En times foredrag/underholdning hvorefter vi spiser
sammen. Nis og Inge laver deres berømte suppe og
kræser for os.
Tilmeldning af hensyn til maden fredagen før til Else
Jensen tlf.nr. 2843 8546.
Pris kr. 50,-

FÆLLESSANG
FRA HØJSKOLESANGBOGEN
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”Kunst som en nødvendighed”

TANKER OM 18. UDGAVE 10 ÅR EFTER
Torsdag d. 3. november k. 11.00

JULEHØJSKOLETIME
Torsdag d. 15. december kl. 11.00

Torsdag d. 16. marts 2017 kl. 11.00

I 2006 udkom 18. udgave af Højskolesangbogen.
Denne formiddag – som netop er Spil-dansk-dagen
– gør Karen Hanne Munk, medlem af sangbogsudvalget, status over de første 10 år.
Der er lagt op til en time, hvor fællessangen står i centrum, og hvor der både skal synges gamle og nyere
sange.
Karen Hanne Munk er uddannet cand.mag. i musikvidenskab og etnografi. Hun har været ansat på Højskolen Østersøen i Aabenraa. Nu arbejder hun som
efterskolelærer på Sundeved Efterskole i Bovrup.

Til denne højskoletime vil der være musikalske indslag med juletema, julequiz og en julehistorie. Desuden bliver der mulighed for at synge nogle af vores
bedste julesange i en hyggelig og uformel atmosfære. Ansvarlige for løjerne er organist Anders Dohn og
kirkesanger Anna-Sofie Landert, begge fra Ødum og
Hadbjerg kirker. Anders spiller klaver, og Anna-Sofie
tager sin fløjte med.
Juletonerne toppes med en julefrokost lavet af Nis
Boesdal og Inge Klausen. Den julede udgave af højskoletimen koster derfor 125 kr. pr. person.
Vi glæder os til at se Jer og komme i julehumør!

Da sogneudflugten i maj måned bl.a. går til Bregnet Kirke, kommer studiechef Edel Marie Thomsen til Lyngå
denne formiddag og fortæller om kunstneren bag altertavlen i Bregnet Kirke, nemlig Arne Haugen Sørensen.
Selv skriver hun om foredraget: ”At se på en kunstners udtryk er, at stille sig åben overfor at modtage indtryk.
Arne Haugen Sørensens billeder indrammer livets vilkår, at vi, som det skabte menneske, lever og må leve med
den dybeste glæde og den dybeste sorg. En tolkning af Haugen Sørensens malerier rummer den klangbund,
som jeg gennem kunsten genkender som en nødvendighed, der beriger min forståelse af tilværelsen. Haugen
Sørensens værker er udtryk for en passion til livet, at vi tager det på os, som det er, men vi er ikke ladt alene.
Foredraget er således en personlig fortælling om mødet med Arne Haugen Sørensen og hans kunst og tager
afsæt i hans tidlige, såvel som hans kirkelige værker.”

Sogneudflugt

Torsdag d. 18. maj
Turen går til Djursland bl.a. til Bregnet Kirke. Mere herom følger i næste blad, men sæt endelig kryds ved datoen!
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KIRKEHØJSKOLEN
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 Wittenberg og indvarslede et opgør med
den katolske kirke. Synet på både kirke og samfund
ændre-de sig radikalt og fik hurtigt betydning ud over
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 af reformationens betydning for det moderne menneske. Således
også i Danmark. Der forskes, 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 også her i sæson
2016/17. Vi vil i denne sæson trække tråde fra Luther
frem til det tyvende århundredes fire store Aarhusteologer: Regin Prenter, Johannes Sløk, K.E. Løgstrup
og P.G. Lindhardt. De fire har hver for sig leveret stor
forskning og sat deres præg på eftertidens måde at
tænke på i teologien, filosofien og kirken. Vi har bedt
fire foredragsholdere om at introducere os til dem
med det lutherske som spejl.
Kirkehøjskolen holder til på Hadsten Højskole, 4 lørdage henover vinteren i tidsrummet 9.30-12.00. Vi starter 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, 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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Lidenskab og krise
v. tidl. biskop i Aarhus Kjeld Holm
Lørdag d. 5. november kl. 9.30
Kjeld Holm vil i sit foredrag, ”Lidenskab og krise”
fortælle om en af sidste århundredes største kulturpersonligheder i Danmark, teologen, filosoffen og
idehistorikeren, professor Johannes Sløk, der døde i
2001. Han vil fortælle om Sløks anliggende med de 60
bøger, han skrev og forsøge at skildre, hvor tæt forfatterskabet og tænkningen var forbundet med Sløks liv
og dets problemer. Men også set i forhold til det reformatorisk anliggende, som Sløk forholdt sig til, både i
tilslutning og kritik.
Det har Kjeld Holm et førstehåndskendskab til, fordi
han var Sløks nære ven gennem mere end 30 år, hvilket han har fortalt om i sin meget roste bog, ”Mennesket er en misforståelse – mit venskab med Johannes
Sløk”.
Efter foredraget går vi i spisesalen til brunch og debat.

Lindhardt og arven efter Luther
v. lektor og hjælpepræst
Carsten Bach-Nielsen
Lørdag d. 25. februar kl. 9.30

Det onde menneske, den grusomme Gud og det gode liv. Løgstrups
menneskesyn og gudsbillede i luthersk perspektiv
v. ph.d. og valgmenighedspræst
Maria Louise Odgaard Møller
Lørdag d. 28. januar kl. 9.30
Løgstrup tænkte og skrev som en luthersk teolog.
Selvom hans tænkning med rette betegnes som
original, kan luthersk tankegods spores både i hans
menneskesyn og gudsbillede. Foredraget introducerer
generelt til Løgstrup og hans tænkning med vægt på
en udfoldelse af de lutherske perspektiver.
Efter foredraget går vi i spisesalen til brunch og debat.

P.G. Lindhardt var professor i kirke-historie ved Det
teologiske Fakultet i Aarhus. Han var sammen med
de andre store århusteologer med til at tegne fakultetets profil i efterkrigstiden. Egentlig var han specialist
i pietismen, men kastede sig efterhånden også over
vækkelsernes historie og betydning. Lindhardt var
på mange måder kritisk over for forvaltningen af den
lutherske arv. Han mente, at Luther aldrig var blevet
forstået i sin radikalitet i Danmark. Man havde nok
læst lutherske skrifter, men ikke Luther selv. Dermed var den radikale Luther blevet forvandlet til en
humanisme med et svagt touch af kristendom. Det
var udgangspunkt for en del af Lindhardts kultur- og
religionskritik.
Efter foredraget går vi i spisesalen til brunch og debat.
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MINDER
Takkesang:
Ja tak så skal i have
For gaven i os gav
Den var for os velsignet
Alt til vort store tab
Vor gryde gik i stykker
Den var af ægte guld
Og dertil var den prydet
Af ædelstene fuld.

Herluf
Nydam Jensen

Fastelavn
Den gamle skik med at slå katten af tønden er nært
forestående. Det er en meget gammel skik, der her
holdes i hævd, det er dog heldigvis længe siden, der
var levende katte i tønden, nu er det godt med slik og
andre gode sager, der er i tønden. I gamle dage var
det også skik, at den som blev kattekonge, blev fritaget for at betale skat i et helt år, det må være meget
længe siden.
I mange år var det også skik og brug, at unge drenge fastelavnssøndag blev klædt som soldater i meget
flotte kostumer, der var syet til lejligheden, med tværbånd, træsabler og huer, altsammen lavet i en eller
anden form for glitterpapir, som dog skulle kunne holde til al slags vejr, det var jo en barsk årstid at være
ude i.
Så startede gruppen ellers ud søndag formiddag, og
målet var at nå alle husstande i sognet, såvel i byen
Lyngå, som ude på landet.Vel ankommet til en beboelse, marcerede drengene i takt ind til hoveddøren,
hvor officeren kommanderede holdt og fik rettet styrken ind til højre med front mod døren.
Derefter afsang man den medbragte sang med høj
stemmeføring. Varede det for lang tid inden beboerne
kom ud, tog man den en gang til endnu højere.
Formålet var at samle ind til en fest i forsamlingshuset, fastelavnsmandag om aftenen ( der var skolefri
fastelavnsmandag). Når husstanden havde givet et
bidrag i den medbragte indsamlingsbøsse, blev der
afsunget en takkesang.
Så var seancen forbi og officeren kommanderede
omkring, og så marcerede man ud på vejen igen, der
holdt man så op med at gå i takt, men traskede bare
afsted.
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Det var en lang dag, og alle var utroligt trætte, når man
nåede aften, så sengen blev indtaget med længsel.
Undervejs kunne det være så uheldigt, at gruppen
mødte nogen fra Skjød eller Vitten og der kunne opstå
uenighed om den yderste gård nu hørte til det ene eller andet sogn, ja så var det de stærkeste der vandt og
de små måtte trække sig tilbage med raseriet dæmpet ned, man hørte om drabelige slåskampe.
Nå mandag var alle friske igen og glædede sig til aftenens fest, hvor der blev slået katten af tønden og
der blev kåret en dronning, og det var noget pigerne
glædede sig til.
Hvis der var penge ud over omkostningerne ved festen, delte soldaterne dem, og så vidt jeg husker kunne det være imellem 10 og 30 kr. En anseelig sum på
det tidspunkt.
Derefter var der nogen timers dans, hvor der blev
danset rigtig mange polkaer og totur til Vejle, hvorfor
dansen hed det, ved jeg ikke, men det er nok noget
med, at den er opstået omkring Vejle.
Til slut blev der sunget ”Altid frejdig når du går” og så
var det hjemad.

Fastelavnssang:
Vi lyngå raske drenge
Forsamlet er i dag
Og vi har bud til eder
Her i vort muntre lag
Nu vil vi eder bede
Så venligt og fromt
At i os lidt vil give
Alt hvad i synes om

Et andet takkevers lød:
Farvel og tak vi byde jer
så mange som vi ere
Gid lykkens blomster må hos jer bo
det skal vort ønske være.
Hvornår skikken holdt op kan jeg ikke huske,men
sikkert omkring 1968, da forsamlingshuset blev
solgt. Billedet er fra ca. 1950 og det er min søster
Jytte der står i døren på Nydamsgård.
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NYT FRA LERBJERG/SVEJSTRUP

NYT FRA LYNGÅ

Helen Guldbæk

Høstgudstjeneste - Smagen af høst
Som det nu efter nogle år er blevet tradition, blev høsten fejret med en fælles gudstjeneste for Lyngå og
Lerbjerg/Svejstrup. Efter gudstjenesten var der hyggeligt samvær med dejlig mad og harmonikamusik i
den nyindrettede konfirmandstue i Lyngå.

Lyngå
- nu med nyt busskur og cykelrasteplads
Glade og tilfredse skoleelever og forældre ved den nye
rasteplads med det flotte læskur.
Tak til Favrskov Kommune.
Fællesspisning Mortens aften
Torsdag 10. november kl. 18.00
Igen i år steger Bjørn og René ænder til fællesspisning som afholdes i Hønsehuset på Rækkevej 2. Pris
kr. 50,- for voksne og kr. 25,- for børn. Børn på 7 år og
derunder spiser med gratis. Maks. antal deltagere 70
personer efter først til mølle. Tilmelding senest torsdag, d. 3. nov. til Bjørn, tlf. 2089 0739.
Menighedsrådet
Mand dig op, mand!
Vis at du er, kan og vil, når sognets mænd mødes til
Kun for Mænd en ellers trist lørdag i november. Nærmere info omkring arrangementet kan ses på hjemmesiden.
Borgerforeningen

Adventsfest, søndag 27. november 2016
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.
Borgerforeningen og Menighedsrådet
Fastelavn
Søndag 26. februar 2017
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.
Borgerforeningen

Lucia og Juletræ i Lerbjerg Kirke
Søndag d. 11. december kl. 16
Der inviteres til gudstjeneste med Luciaoptog. Inden
gudstjenesten øver børnene sammen med Sisse, og
bagefter skal vi hygge os med juletræ, suppe og godteposer i forsamlingshuset. Nærmere følger.

Fællesspisning
I oktober var der igen fællesspisning. Bo og Margit,
Carina og Kim stod for den lækre mad, og på billedet
kan man se, at der var helt styr på forberedelserne.
Næste fællesspisning arrangeres af Berit og Anders,
Ulla og Lars.

Kyndelmisse i Lerbjerg Kirke
Søndag d. 29. januar kl. 17
Lysmesse, hvor kirken oplyses af levende lys. Lyngå
Folkekor medvirker. Læs mere s.11.

Gymnastik
Så er kvindegymnastikken i gang igen. Natasja er vores meget effektive lærer, der venligt herser med os i
forsamlingshuset torsdage fra kl. 19.30 til 20.30. Der
er plads til lidt flere deltagere, og uanset om man er
tredive eller firs, kan man hægte sig på. Vi har det
sjovt, og alle går fra timen med glæde over at have
gjort noget godt for sig selv.

Fastelavn i Lerbjerg Kirke
Søndag d. 26. februar kl. 14
Den plejer at være festlig med mange udklædte børn
og de senere år også nogle voksne. Tøndeslagning og
andet sjov foregår bagefter i forsamlingshuset. Nærmere følger.
Frokostjazz
Lørdag d. 12. november
Borgerforeningen har arrangeret frokostjazz med
Claymountain Stompers i forsamlingshuset. Sidste
år havde vi en festlig dag med det syv mand store
swing-orkester med lokale rødder. Nærmere sendes
ud.

Tove Skipper
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NYT FRA SKJØD

DANS

MED DIN NABO

Kære alle i Skjød

Som en del af projektet Dans din nabo inviterer vi til workshops og fællesspisninger i Skjød Forsamlingshus.
Sæt kryds i kalenderen til en spændende weekend:
Fredag d. 2.12 kl. 18-20 og lørdag d. 3.12 kl. 10-15.30
Henny Josefsen

Som vi har gjort de sidste mange år, kunne vi igen i
år fejre Sankt Hans aften på Skjød Stadion. Aftenen
startede med friluftsgudstjeneste. Heldigvis var der
som de foregående år stillet telt op, for midt i Annes
prædiken kom regnen. Det var ikke bare en stille regn,
det stod så at sige ned i tykke stråler. Anne havde
taget sine forholdsregler og taget gummistøvler på.
Støvler, i en diskret farve, men jeg fangede dem alligevel, og Anne løftede uden tøven op i præstekjolen,
så vi kunne se støvlerne i sin helhed. Efterfølgende var
der bål og midsommersang og heldigvis havde bålet
været overdækket, så det brændte fint.
Byfesten den 20. august bød heller ikke på det bedste sommervejr. Vi startede med en kort morgenandagt, hvor Anne gav os et par ord med på vejen. Brian
spillede flot på sin harmonika og Cecilie førte an ved
morgensangen. Efterfølgende var menighedsrådet
vært ved morgenkaffen. Herefter var der aktiviteter
hele dagen, og vi sluttede af med middelalderfest i
forsamlingshuset. Forsamlingshuset var flot pyntet
op, og Birgit Sehested havde lavet flotte våbenskjolde, et for hver forening i Skjød. Skjød Menighedsråd
har også fået sit eget våbenskjold. Det var en sjov idé,
og flot så det ud. Også Årets Skjødser blev afsløret,
og juryen havde valgt Hanne Wind-Larsen blandt de
mange indstillede.

På vores workshops vil vi skabe Skjøds ekspertbibliotek. Altså en samling af alle tænkelige slags færdigheder
og viden, som I har lyst til at dele med andre i Skjød. Det kan være alt fra praktiske håndværksfærdigheder og
viden, til andre mere specielle, spektakulære eller poetiske færdigheder. Og måske også færdigheder, som man
ikke anede, man havde.
Med udgangspunkt i biblioteket vil vi sammen finde på tjenester, sjove servicer og overraskelser, som kommer
til at udfolde sig i byen i projektets videre forløb. (Vi kan faktisk ikke røbe det hele nu, for så ville det jo altså ikke
være en overraskelse!)
Vi vil invitere alle interesserede til åbningen af det Skjøds ekspertbibliotek lørdag den 3. december. Biblioteket
kan derfra vokse videre hen over foråret, til projektet starter for alvor i maj 2017. Vi fortæller meget mere, når vi
mødes.
Tilmelding workhops
Der er plads til mellem 6 og 12 personer på hver workshop. Så det er først til mølle.
Tilmeld dig ved at sende en mail til: dansdinnaboskjod@helloearth.cc
På workshoppen vil der være let frokost og kaffe og kage til at slutte af med om lørdagen.
Tilmelding til fællesspisning fredag d. 2.12 kl. 18
Alle er velkommen til fællesspisningen, også hvis du ikke deltager i weekendens workshops.
Tilmeld dig ved at skrive en mail til: dansdinnaboskjod@helloearth.cc
Vi glæder os til at møde jer og komme i gang!
Vera & Jacob og alle fra hello!earth, Skjød Forsamlingshus og Bora Bora

Halloween
Søndag d. 30. oktober kl. 16.00

Advent
Søndag d. 27. november kl. 14.00

Halloween (U)hygge den 30. oktober i klubhuset kl.
16. Du kan se nærmere omtale i Skjød Tidende eller
på www.skjoedby.dk Husk, man skal være tilmeldt
arrangementet.

Første søndag i advent byder Skjød Forsamlings på
hygge hele eftermiddagen med tombola, fiskedam
og ”Sønderjysk” kaffebord og SBIF vil tænde lysene
på juletræet ved gadekæret. Derefter inviteres til Luciaoptog og adventssang i kirken: Dagen slutter med
fællesspisning i Forsamlingshuset.

Vandretur
Den første lørdag i hver måned er der vandretur i
Skjød. Man mødes ved klubhuset kl 9.00 og alle er
velkommen.

20

21

MINIKONFIRMANDER

KIRKELIG VEJVISER
Sognepræst
Anne Martiny Kaas-Hansen, Lyngåvej 85,
8370 Hadsten, tlf. 8698 1224

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

Ferie
Anne holder ferie i perioden 26. december - 1. januar
2017.
I præstens ferie (som vil fremgå af telefon-svareren) kan
man kontakte
Birgith Nørlund, tlf. 8698 2424 eller
Marie Hedegaard Thomsen, tlf. 8698 0809.

10 friske minikonfirmander (Vi mangler lige en enkelt på billedet) klar til at
mødes til skattejagt, kagebagning, bibelfortælling og meget andet i konfirmandstuen hver torsdag eftermiddag kl. 14.30-16 frem til jul.

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

Kirkeværger:
Lyngå:
Ellen Holmark, Volstrupvej 5, tlf. 8698 0483
Skjød:
Kirsten Aagaard Berthelsen,
Landsbækvej 35, tlf. 4082 9570
Lerbjerg:
Lena Pedersen, Hadstenvej 27, tlf. 4060 6220
Organist: (barselsvikar pr. 1. august)
Sisse Lunøe, Tlf. 4027 7063
E-mail: sisse@sisselunoe.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
Marlene Soelberg Sørensen,
Ymersvej 44, 2.th., 8920 Randers NV, tlf. 2943 8716.
E-mail: msso86@hotmail.com

FORÅRETS KONFIRMANDER

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:
Hammel Taxi, tlf. 8696 1299 eller
Byens Taxi, tlf. 8698 2711

Præster i Hadsten Storpastorat
Birgith Nørlund (BNJ)

Mette Krabbe (MK)

Anders Bonde (AB)

Marie Hedegaard
Thomsen (MHT)

Anne Martiny
Kaas-Hansen (AMKH)

Konfirmandstuen var under ombygning, da jeg i starten af september mødtes med konfirmanderne og deres
forældre første gang. Men man kan sagtens spise pizza i våbenhuset, holde orienteringsmøde i kirken, se film på
graverens kontor og endelig spise ristede skumfiduser omme ved shelters, så vi er godt begyndt.
Indtil jul følger Lyngå-Skjød-Lerbjerg konfirmanderne konfirmandundervisningen i Hadsten og Hammel og møder
så i konfirmandstuen i Lyngå efter jul. Inden de går på juleferie skal vi dog mødes og forberede den kunstneriske
side af gudstjenesten med De Ni Læsninger 4. søndag i advent.
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GUDSTJENESTER
NOVEMBER
20/11

S. søn. i kirkeåret

27/11

1. søn. i advent

LYNGÅ

SKJØD

LERBJERG

11.00 (MK)
15.30 (AMKH) Lucia

17.15 (AMKH) Lucia

DECEMBER
4/12

2. søn. i advent

9.30 (MK)

8/12

Torsdag

11/12

3. søn. i advent

15/12

Torsdag

18/12

4. søn. i advent

23/12

Lillejuleaften

24/12

Juleaften

16.00 ** (AMKH)

25/12

Juledag

11.00 (MK)

26/12

2. juledag

31/12

Nytårsaften

17.00 (AMKH) Kirke i Børnehøjde, krybbespil, Lyngå Kirke
16.00 (AMKH) Lucia
14.30 (BNJ) Plejehjemsgudstejeneste, Møllegården
14.30 (AMKH) De ni læsninger, Skjød Kirke
16.00 (AMKH) Sct. Pauls Kirke
14.45 ** (AMKH)

13.30 ** (AMKH)

11.00 (BNJ) Sct. Pauls Kirke
15.00 (MHT)

JANUAR
8/1

1. søn. efter H3K

15/1

2. søn. efter H3K

22/1

3. søn. efter H3K

29/1

4. søn. efter H3K

9.30 (AMKH)
11.00 (AMKH)
11.00 (MHT)
17.00 Lysmesse * (AMKH)

FEBRUAR
5/2

S. søn. efter H3K

12/2

Septuagesima

19/2

Seksagesima

26/2

Fastelavn

9.30 (MK)
11.00 (AMKH) kirkekaffe
11.00 (MK)
14.00 (AMKH) Kirke i børnehøjde og dåbsjubilæum, Lerbjerg Kirke

MARTS
5/3

1. s. i fasten

9.30 (BNJ)

7/3

Tirsdag

12/3

2. s. i fasten

11.00 Sogneindsamling ** (AMKH), Sct. Pauls Kirke

19/3

3. s. i fasten

11.00 (AMKH) kirkekaffe

19.00 (AMKH), Salmemaraton, Skjød Kirke

* Lyngå Folkekor medvirker
** Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp

