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Sognepræst
Anne Martiny Kaas-Hansen
Lyngåvej 85, 8370 Hadsten,
tlf. 8698 1224
Besøg af præsten
En henvendelse til præsten er altid velkommen, hvis nogen ønsker – eller måske hører om én, der ønsker – en snak.
Ferie
I præstens ferie (som vil fremgå af telefon-svareren) kan man kontakte Birgith Nørlund, tlf. 8698 2424 eller Marie
Hedegaard Thomsen, tlf. 8698 0809..
Anne holder friweekend d. 4.-6. december samt d. 9.-10. januar og ferie i
perioden 8.-14. februar 2016.
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

Deadline for modtagelse af materiale til
næste udgave
1/2 2016.
Sendes til amka@km.dk.

Forsidefoto: Tove Skipper

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

Kirkebilen
Alle er velkomne til at anvende kirkebilen til de arrangementer, der 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 at følge det kirkelige
og folkelige liv i sognene.
Kirkebilen er gratis og bestilles hos:
Hammel Taxi, tlf. 8696 1299 eller Byens
Taxi, tlf. 8698 2711.
Lyngå, Skjød og Lerbjerg
Menighedsråd
Menighedsrådet:
Formand: Bjørn Anthonsen, Rækkevej
2, tlf. 2089 0739.
Næstformand: Anny K. Hansen,
Skolebakken 14, tlf. 2342 9342.
Kirkeværger:
Lyngå: Ellen Holmark, Volstrupvej 5,
tlf. 8698 0483 / 2371 4049
Skjød: Kirsten Aagaard Berthelsen,
Landsbækvej 35, tlf. 4082 9570
Lerbjerg: Lena Pedersen, Hadstenvej
27, tlf. 4060 6220
Organist:
Kristine Lund-Olsen, tlf. 6172 7446
Mail: kristinelundolsen@gmail.com
Kirkesanger:
Cecilie Marie Høyer, tlf. 4083 9330
Mail: ceciliemarie87@gmail.com
Køkken og servicemedarbejder Lyngå:
Inge Klausen, tlf. 5382 1950.
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SET FRA PRÆSTEVÆRELSET V/ ANNE MARTINY KAAS-HANSEN
Om foræringer

Så er jeg tilbage fra barsel, og selv om jeg helt ærligt har spekuleret på, hvordan jeg dog nogensinde skulle kunne komme
ud af døren med to børn og nå noget til tiden, ja så har jeg nu
mest af alt set frem til atter at trække i præstekjolen. Jeg har
glædet mig til at vende tilbage, og denne arbejdsglæde hviler
på mange gode foræringer.

Om lidt er det jul – en tid med foræringer så det basker. Eller er
det virkelig foræringer? Er de lange ønskesedler, de lange køer i
Matas, BR og hos boghandleren – er hele dette gaveræs virkelig
et spørgsmål om foræringer? Nej ikke rigtig, ikke altid i hvert
fald. Når alle gaverne under juletræet er flået op, ja, så har man
måske fået nye potter og pander eller hvad det nu må være.
Men var det så den jul? Var det det?, kunne man næsten tænke,
når man bagefter sidder og betragter de mange ting, som man
nu kan vinge af på ønskelisten.
En foræring ligger ikke nødvendigvis under juletræet. En foræring er ikke nødvendigvis svøbt i glinsende gavepapir. En foræring er bare noget, der varmer og bringer glæde, og det kan
ske året rundt. Som da Finn kom forbi med billedet af en helt
anden kirke end Lyngå Kirke. Ren foræring. Glædelig jul!

En solskinsdag kom en fremmed bil kørende op ad indkørslen.
Hvem er det?, tænkte jeg ved mig selv og gik ud til bilen på
gårdspladsen. Der steg en mand ud af bilen. Jeg kunne godt se,
at jeg havde set ham før, men (tænke, tænke, tænke) hvem var
det nu. Han sagde goddag og fiskede et billede ud af bilen. ”Den
er til dig!,” sagde han og rakte mig billedet. ”Tak”, fik jeg fremstammet – noget forundret over denne pludselige foræring og
stadig dybt koncentreret om at få
hans navn frem på nethinden. Om FORUNDRET OVER
jeg fik et venligt praj eller selv kom
DENNE PLUDSELIGE
i tanke om det, kan jeg faktisk ikke
huske, men det var Finn, Ninnas FORÆRING
bror. Han havde hjulpet en bekendt
med at flytte og var stødt på dette billede af Lyngå Kirke, som
han nu synes, jeg skulle ha’, for Lyngå var jo mit første embede!
Da Finn kørte ud af indkørslen, tog jeg glad og stolt mit nye
billede under armen og gik ind i præstegården. At det så efter
nærmere eftersyn og med menighedsrådsformandens skarpe
øje har vist sig, at det slet ikke er Lyngå Kirke, der er på billedet, det er for så vidt lige meget. Det er selve foræringen og
tanken bag, der gør mig glad. Og nu skal det bestemt ikke forstås som en opfordring til at komme forbi præstegården med
alskens ting og sager. For jeg vil for eksempel ikke kalde det
for en foræring, når min kære søster kommer forbi med fire
sommerdæk til opbevaring. Eller når det arvegods, vi i familien ikke kan nænne at smide ud (og vi er ikke gode til at smide
ud i min søskendeflok!) lige ryger op på præstegårdsloftet, for
det kunne jo være, vi en gang fik brug for det gamle karlekammerbord. Finns foræring var ligesom noget andet.

Muldvarp på besøg
En sjov oplevelse her i sommer i konfirmandstuen til
vores fredagsmøde/kaffe. Solen stråler fra en skyfri himmel, vi har døren til at stå åben ind til konfirmandstuen.
Bedst som snakken går og kaffen bliver indtaget kommer
der lige pludselig en Muldvarp kravlende hen over gulvet.
Der blev helt stille et kort øjeblik: Havde vi nu set rigtig?
Jo, den var god nok - det var en Muldvarp.
Brian Sørensen
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
Velkommen til Marlene

Fra den 3. august 2015 er Marlene Soelberg Sørensen ansat som ny gravermedhjælper/ kirketjener ved Lyngå,
Skjød og Lerbjerg kirker. Velkommen
til Marlene.

Velkommen til Inge

Lige før sommeren måtte vi sige farvel
og tusind tak for indsatsen til Else
Jensen, der igennem de sidste ni år har
sørget for, det altid var rart at komme i
konfirmandstuen. Nu kan vi så heldigvis sige hjertelig velkommen til Inge
Klausen, der fremover vil hjælpe med
at sikre de gode rammer omkring arrangementer i konfirmandstuen. Inge
er allerede kendt med stedet, bl.a. fra
sin medvirken ved højskoletimerne.
Alle, der kender Inge, ved, at vi også
fremover vil være i de bedste hænder,
når der fx skal serveres lidt godt til
kirkekaffe og andre sammenkomster.
Vi glæder os til det fremtidige samarbejde.
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Farvel til Ole og Arne.

2 kendte personligheder fra Lyngå er
rejst fra os, Ole og Arne, begge trofaste medarbejdere omkring aktiviteterne i kirken og præstegården.
Arne var i mange år, sammen med
Henning, Anders Bonde`s tro væbner
i hus og have. Han var desuden frivillig medarbejder i arbejdet med minikonfirmanderne. Mange vil huske, da
vores unger kom hjem med de flotte
selvbyggede trækirker, tegnet af snedkeren Christian Nielsen.
Arne gav mange en hjælpende hånd.
Jeg selv har haft fornøjelsen af, at overtage Arne`s 44 km lange
landtur med kirkebladet. Arne satte mig grundigt ind i ruten,
fortalte anekdoter - og hvem der skulle have 1 eller 2 blade.
Undervejs kom vi også forbi enten hvor Arne er født, har boet
eller arbejdet (tror jeg nok ).
Nu har Arne givet jobbet videre, og vi må gøre det så godt vi
kan.
Ole har også gjort det godt. Passet præstehaven, vikarieret på
kirkegårdene og underholdt os med sit fine harmonikaspil og
skønsang i koret.
Ole og Jonna har valgt at flytte til en anden flot natur ved
Limfjorden.
Arne og Frida er flyttet til Randers, for at være tættere på
familien.
Vi siger jer begge 2 tak for hjælpen
gennem flere år.
Vi vil savne jer.
På vegne af menighedsrådene
og mange Lyngåborgere
Henny Mikkelsen
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PRÆSTETAVLEN AFSLØRES
Afsløring af præstetavle Lyngå kirke søndag

Den 13. september 2015 var en historisk dag, da Provst Stubberup afslørede Lyngå kirkes nye præstetavle.
Den gamle præstetavle, som fortæller om 27 mandlige præsters virke ved Lyngå Kirke er fyldt ud.
Første præst på den nye tavle er præst nummer 28 med virke i
Lyngå Kirke og samtidig er Anne Martiny Kaas-Hansen også
den første kvindelige præst på stedet, som Provst Stubberup
også lagde vægt på i sin afslørings-tale.
Indvielsen af den nye præstetavle er også speciel, da det første
navn på den gamle tavle blev påført i år 1570, så en sådan
begivenhed sker kun hver 500-600 år.
En lang proces forud for indvielsen har for menighedsrådet
også været, hvor en ny præstetavle skulle hænge, da muligheden for at få lavet en tilsvarende den gamle og hænge den inde
i kirken viste sig umulig.
Den nye præstetavle pryder derfor vores flotte våbenhus og
på billedet ses foran den nye præstetavle Provst Stubberup og
præst Anne-Martine Kaas-Hansen, som har fået den specielle
ære, både at være det første navn, men også den første kvindelige præst ved vores kirke.
Ellen Holmark
Kirkeværge Lyngå Kirke

Glædelig jul &
Godt nytår!
Så bliver det atter jul i den
gamle præstegård! Og da jeg
er trukket i arbejdstøjet igen,
så bliver det sikkert en travl en af slagsen – heldigvis. For den har en helt særlig charme denne juletravlhed, og her tænker jeg ikke på gaveræset, men
på alle de mennesker man former og fejrer højtiden
sammen med. For det bliver bare endnu mere jul,
når man har sunget ”Vi er på vej til dig julemand”
sammen med dagplejer og børnehaver, eller har
spist alt for mange julesmåkager i konfirmandstuen
i godt selskab til en højskoletime.
Julen er en dejlig tid! – men også en hård tid, for
med alle dens traditioner bliver det pludselig endnu
tydeligere, hvem der savnes i selskabet. Om det så er
den, der plejer at skære stegen for eller dele pakker
ud. Eller måske bare den, der sang med fra sofahjørnet, når de andre sprang rundt om juletræet.
På forsiden af dette kirkeblad sætter himlen sit eget
lys på juletræets top. For to år siden valgte jeg et
lignende motiv, og jeg burde måske nok have taget
et helt andet fra Tove Skippers skønne samling af
billeder. Men der er altså noget over naturens eget
juletræslys, og jeg kan ikke rigtig slippe det – og må
det aldrig slippe os! Med ønsket om en rigtig glædelig jul og et velsignet nytår:
De varmeste hilsner fra os i præstegården
Dagmar, Alma, Lars & Anne
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DET’ FOR BØRN!
GUD & GRYDERET

DÅBSJUBILÆUM

Gud & Gryderet er en kort børnegudstjeneste, hvor vi synger et
par salmer og hører en bibelfortælling. Børnene kan også ske
at blive inddraget lidt – til at tænde forvandlingsmaskinen; til
at være æsel eller engel i fortællingen om Jesu fødsel eller måske til at hjælpe David
i kampen mod Goliat.
Gennem leg og fortælling skulle appetitten
således gerne blive vakt
til en god gang kødsovs
i konfirmandstuen – eller pizzasnegle i kirken.
Maden koster 10 kr. for
voksne og 5 kr. for børn.

Når det er 3 og 5 år siden, at du er blevet døbt i Lyngå, Skjød eller Lerbjerg Kirke, vil du modtage en invitation til dåbsjubilæum i den kirke, du blev døbt i. For din dåb skal fejres! Den skal
fejres til en børnegudstjeneste med salmer, fortælling og ikke
mindst en gave til jubilaren fra Lyngå-Skjød-Lerbjerg-menighedsråd. Og inviter gerne din gudmor, gudfar og faddere med!

Gud & Gryderet finder sted på følgende
TORSDAGE KL. 17.00:
12. november i SKJØD Kirke (Med forvandlingsmaskine!)
17. december i LYNGÅ Kirke (Denne gang med krybbespil!)
21. januar i LYNGÅ Kirke

Skjødjubilarer fejres til Gud & Gryderet
torsdag d. 12. nov. kl. 17.00 i Skjød Kirke
Lyngåjubilarer fejres til Gud & Gryderet
torsdag d. 21. januar kl. 17.00 i Lyngå Kirke
Lerbjergjubilarer fejres til fastelavnsgudstjenesten
søndag d. 7. februar kl. 14.00 i Lerbjerg Kirke

Velkommen til små og store

Babysalmesang
Efter nytår er der igen babysalmesang i
Sct. Pauls kirke hver fredag kl. 10.30
Anne Martiny Kaas-Hansen vil sammen med organist Thorkil Mølle synge med børn og mødre under trygge og hyggelige rammer.
Den musikalske del vil vare ca. en halv time, derefter er der tid til kaffe og
hygge. Første gang er fredag d. 8. januar.
Tilmelding er nødvendig og kan ske til Hadsten Kirkekontor på
tlf. 8698 0425 eller kirkekontoret@hadstensogne.dk.
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DET’ FOR BØRN!
MINIKONFIRMAND
Da der desværre ikke er tilstrækkelig tilslutning, bliver der
ikke minikonfirmand i Lyngå-Skjød-Lerbjerg i år. Jeg har hørt
rygter om større årgange på 3. klassetrin til sæsonen efteråret
2016 og satser stærkt på, at der så kan blive et hold, som kan
komme og spise boller og drikke saftevand, gå på opdagelse i
kirken, forme Edens Have, bygge Noahs dyr, bage Luther-kager
og mange mange andre ting!

KRYBBESPIL

LUCIA FOR ALLE
Traditionen tro er der Luciaoptog i adventstiden i Lyngå, Skjød
og Lerbjerg kirker. Alle børn er velkomne til at være med. Vi
øver i konfirmandstuen i Lyngå torsdag den 26. november. kl.
16-16.30, og i Lerbjerg Kirke øver vi inden gudstjenesten den
13. december kl. 14.30.
Gudstjenesterne ligger på følgende tidspunkter:
Lyngå: søndag den 29.11. klokken 15.30
Skjød: søndag den 29.11. klokken 17.15
Lerbjerg: søndag den 13.12. klokken 16.00
Kom og vær med til at bære lyset ind! Det er så stemningsfuldt…

Ingen minikonfirmander – intet krybbespil… JO! Ingen jul
uden det lokale krybbespil, og jeg vil derfor opfordre alle børn i
Lyngå, Skjød og Lerbjerg sogne om at være med! Vi har kostumer til æsel, engle, vise mænd, til Josef og Maria, kong Herodes, og både hyrder og får. Så mød op til en enkelt øvegang
torsdag d. 10. dec. kl. 16-17 samt til generalprøve kl. 16.00 på
selve dagen. For ”Det skete i de dage…” – også torsdag d. 17.
dec. kl. 17.00 i Lyngå Kirke!
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ORGANISTENS SIDE V/ KRISTINE LUND-OLSEN
Luciagudstjenester

Traditionen tro er der Luciaoptog i adventstiden i Lyngå, Skjød
og Lerbjerg kirker. Alle børn er velkomne til at være med.
Vi øver i konfirmandstuen i Lyngå torsdag den 26.11. kl.16
til 16.30og i Lerbjerg Kirke øver vi inden gudstjenesten den
13.12. kl. 14.30.
Gudstjenesterne ligger på følgende tidspunkter:
Lyngå: søndag den 29.11. klokken 15.30
Skjød søndag den 29.11. klokken 17.15
Lerbjerg søndag den 13.12. klokken 16.
Kom og vær med - det bli’r hyggeligt!

Syng julen ind

Nytårskoncert

Populær klassisk musik for trompet og orgel
onsdag den 6. januar klokken 19.30
Festligt, smukt og højtideligt - trompetmusik klæder nytåret og
understreger dets stemning af fejring, friskhed og forventning.
Denne aften får vi fint besøg af trompetist Dorthe Zielke og
organist ved Christianskirken i København, Søren Johannsen,
som spiller et program med stemningsfuld klassisk musik af
kendte komponister som Bach, Hummel, Paganini, Nielsen og
Lumbye. Der bliver også lejlighed til at høre et flot arrangement af “Vær velkommen Herrens år” for trompet og orgel.
Og hvem ved, måske springer der også en champagneprop eller to.

torsdag den 10. december kl. 19.00
Igen i år vil der være et varieret musikalsk program, når julen skal synges ind i Lyngå Kirke. Lyngå Folkekor er sædvanen tro på dupperne med både juleklassikere og nyere rytmiske julesange. Denne aften får vi desuden besøg af saxofonist
Morten Thrane, som sammen med bassist og guitarist Søren
Lund-Olsen vil traktere os med instrumental julemusik i eget
arrangement.
Kirkesanger Cecilie Marie Høyer, som er nyligt færdiguddannet klassisk sanger ved Det Jyske Musikkonservatorium, bidrager til aftenen med sin smukke sopranstemme - både solo
og i duet med undertegnede organist. Derudover vil der være
trompetmusik og naturligvis en række fællessange, så alle kan
få rørt stemmen.

Lysmesse i Lerbjerg Kirke

søndag den 31/1 kl. 17.00
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.
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ORGANISTENS SIDE - FORTSAT
Fastelavn i Lerbjerg

7. februar kl. 14.00
Det har været en tradition siden middelalderen at man inden
fastetiden begynder, holder en stor fest, hvor man klæder sig
ud, slår sig løs og laver løjer! Til fastelavnsgudstjenesten i Lerbjerg får vi besøg af tre unge musikere, som skal være med til
at gøre fastelavnsgudstjenesten ekstra festlig - de hedder Trio
Ovis og de spiller på henholdsvis trompet, saxofon og basun.
De børn, som vil være med til at synge med i gudstjenesten, og
måske også synge sammen med trioen, mødes inden gudstjenesten og øver på et par sange. Der følger nærmere information om dette.
Husk: Man må meget gerne komme udklædt til fastelavnsgudstjenesten - også de voksne!

Forårskoncert med Aarhus Pigekor

Om Trio Ovis
Trio Ovis er en ny nordisk trio fra Det Jyske Musikkonservatorium i Århus bestående af Sofie Brems Sørensen, trompet,
Kristina Thede Johansen, saxofon, og Maria Wang Reinert,
trækbasun.
Den lidt atypiske sammensætning af instrumenter er med til at
give trioens musik en ny og anderledes tone og et utraditionelt
præg.

Lyngå Kirke d. 16. marts kl. 19.30
Sæt et stort kryds i kalenderen denne onsdag i marts, hvor
Aarhus Pigekor synger foråret velkomment i Lyngå Kirke.
Pigekoret med dirigent Helle Høyer gæstede Lyngå i foråret
2015 med en helt uforglemmelig smuk koncert. Det blev en
oplevelse, som publikum sent vil glemme, og vi har besluttet at
gentage successen dette forår. Nærmere information om koncerten følger i næste kirkeblad.
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ORGANISTENS SIDE - FORTSAT
Fjeren og Rosen

Torsdag den 1. oktober var børn og voksne samlet i Lyngå
Kirke for at opleve musikfortællingen “Fjeren og Rosen” med
Josefine Ottesen og Jan Schønemanns kvartet:
I Det Smukke Land er alt rent, pænt og snorlige. I Fuglelandet
er der sang, dans og fortællinger. For at harmonien i landene
igen kan genvindes, må det rationelle og det kreative som Yin
og Yang forenes… Med stor indlevelse og dygtighed fortalte
Josefine Ottesen historien om de to lande og om kampen for
at forhindre, at de bliver opslugt af det mørke, som breder sig
fra Dybets Dronning.
Josefine Ottesens fortælling blev på fineste vis akkompagneret af de fire musikere, som fik stemningerne i historien til at
træde tydeligt frem hos tilhøreren.
Efter koncertfortællingen fulgte mange med over i konfirmandstuen, hvor Gitte og Keld stod klar med spaghetti og
kødsovs.
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KONFIRMANDER
De lokale konfirmander

Så mødtes vi endelig! Fredag d. 2. okt. kom de nye konfirmander og deres forældre til forældremøde og videoaften i konfirmandstuen i Lyngå. Vi spiste pizza sammen og sendte så forældrene hjem, inden der blev linet op med popcorn, chips, cola
og film. Vi så ”Pay it forward” – en hollywoodfilm om det at
give livet videre, om det at ville gøre en forskel i verden, selv om
man måske ikke lige har de bedste vilkår – eller måske netop
derfor. Og hvad er det så, vi vil give videre? Både forældre og
konfirmander fik spørgsmålet: Hvad er det vigtigste i livet? Ét
ord måtte de skrive – og vel at mærke ikke det samme ord som
sidemanden. Der kom gode bud – et par af konfirmanderne
syntes at sukker og computerspil var det allervigtigste, men da
vi sidst på aftenen sluttede af med skumfiduser og Mariekiks
omkring bålet, og de blev bedt om, at vælge ét eneste ord ud af
bunken, ja så faldt valget dog på kærlighed. Det tegner godt!

UNGDOMSGUDSTJENESTER
I fællesskab med de øvrige sogne i Hadsten Storpastorat
inviteres der til en særlig ungdomsgudstjeneste i

Sct. Pauls kirke, Hadsten
Søndag d. 1. november kl. 19.00
Tirsdag d. 5. januar kl. 19.30
Onsdag d. 16. marts kl. 19.00
Tilbuddet henvender sig især til unge i konfirmationsalderen og deres forældre.

Søndag den 20. december kl. 10.00:
Vi, forældre og konfirmander, spiser rundstykker sammen i
konfirmandstuen og går derefter til
gudstjeneste i Lyngå Kirke kl. 11.00.
Lørdag den 6. februar: Udflugt til Århus

Ud over film og bålhygge byder sæsonen på:
Lørdag den 19. december kl. 9.00-13.00:
Gudstjenesteforberedelse til De Ni Læsninger søndag.

Søndag den 10. april:
Gudstjeneste i Lyngå Kirke, kirkekaffe i konfirmandstuen og
derefter cykler vi allesammen (konfirmander og præst) til
Skjød kirke, hvor der vælges konfirmandord og holdes generalprøve til den store dag!
Søndag den 24. april kl. 10.00: Konfirmation i Skjød Kirke
Søndag den 1. maj kl. 10.00: Konfirmation i Lyngå Kirke
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NU´ DET JUL IGEN
JULEMÅNEDENS ARRANGEMENTER
LYNGÅ, SKJØD OG LERBJERG KIRKER
SYNG JULEN IND

torsdag den 10. december kl. 19.00
En aften i julemusikkens tegn med Lyngå Folkekor, kirkesanger Cecilie Marie Høyer saxofonist Morten Thrane samt bassist
og guitarist Søren Lund-Olsen.
Læs mere side 8

LUCIA FOR ALLE

Søndag den 29.11. klokken 15.30 i Lyngå Kirke
Søndag den 29.11. klokken 17.15 i Skjød Kirke
Søndag den 13.12. klokken 16.00 i Lerbjerg Kirke
Vi øver 26. november kl. 16.00 - 16.30 og
d.. 13. december kl. 14.30
Læs mere side 7

JULEHYGGE

Højskoletime Torsdag d. 3. december kl. 11.00
- med sognets egen sanger, organist og præst.
Læs mere side 14

GUD OG GRYDERET MED KRYBBESPIL

Torsdag d. 17. december kl. 17.00

Kom og vær med, når vi øver d. 10. december k. 16.00-17.00.
Læs mere side 7
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NU´ DET JUL IGEN

Ni læsninger

i Lyngå kirke søndag d. 20. december kl. 11.00

Juleaftensgudstjenester

Nytårskoncert

Julegudstjeneste

Med trompetist Dorthe Zielke og organist ved Christianskirken i København, Søren Johannsen, som spiller et program
med stemningsfuld klassisk musik af kendte komponister
som Bach, Hummel, Paganini, Nielsen og Lumbye. Der bliver også lejlighed til at høre et flot arrangement af “Vær velkommen Herrens år” for trompet og orgel.

i Lerbjerg Kirke kl. 13.30
i Skjød Kirke kl. 14.45
i Lyngå Kirke kl. 16.00

i Skjød Kirke d. 25. december kl. 11.00

Nytårsgudstjeneste
i Lyngå Kirke kl. 15.00

Der serveres et glas boblevand
og kransekage efter
gudstjenesten.

Populær klassisk musik for trompet og orgel
onsdag den 6. januar klokken 19.30

Læs mere side 8
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HØJSKOLETIMER I LYNGÅ PRÆSTEGÅRD
Velkommen til vore højskoletimer i

Konfirmandstuen i
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.
Tilmeldning af hensyn til maden fredagen før til
Inge Klausen på tlf. 5382 1950.
Pris kr. 50,-

JULEHYGGE

Torsdag d. 3. december
- med sognets egen sanger, organist og præst.
Cecilie og Kristine vil spille/synge for og med os.
Anne læser/fortæller julehistorie.
Hyggeligt, hjemligt, rart og trygt, som det plejer.

DE HVIDE BUSSER
Torsdag d. 29. oktober

Arne Doktor skriver om foredraget: ”Jeg har personlig
kendt en af de vognmænd, som deltog i Folke Bernadottes redningsaktion i krigens sidste tid. Han har fortalt mig
om indsatsen som reddede tusindvis af norske og danske
fanger ud af Hitlers dødslejre.”
Aktuelt, spændende, gribende 2.hånds fortælling om
Røde Kors´ aktion i Tyskland

SOGNEUDFLUGT

En tur til præstens hjemegn. Jeg vil gerne vise jer, hvor jeg
er fra – ikke så meget fordi det er min hjemegn, men fordi
det er et smukt sted med Viskum Kirke, Viskum Hovedgård, Øbakker, og hvad der nu ellers kunne komme på
programmet. Nærmere følger i næste kirkeblad.

HØJSKOLETIMER I LYNGÅ PRÆSTEGÅRD

HÅNDVÆRK, KUNST OG LIVSKUNST

Torsdag d. 3. marts

TRODS USPORTSLIG KROPSBYGNING
Torsdag d. 14. januar

Tidligere PET-politimand Hugo Mortensen: ”Hvordan
man kommer gennem livet på trods af usportslig kropsbygning, manglende kvindetække og stærkt begrænsede
intellektuelle ressourcer”
Foredraget er en gennemgang af Hugo Mortensens tilværelse, og spænder over både skolegang med jævnlige
ørefigner og indlæringsproblemer, en mislykket militær
karriere, hvor Hugos ønske om en admiralstitel gik til
grunde. Kærlighedslivet og kærestesorger vil også blive
berørt på smukkeste vis efterfulgt af virket som tørvegraver/tipvognslokomotivfører i Store Vildmose – inden
det til sidst når til Hugos tilværelse som politimand, hvor
Hugo vil belyse forskellige sager, som han har været involveret i.
I dette foredrag vil ingen blive klogere, men der er erfaring med, at tidligere tilhørere har haft en absolut munter
oplevelse!

Fillip Møller - en passioneret sten- og billedhugger, som
lever og ånder for det gode og veludførte håndværk.
Kom og hør sten- og billedhugger Filip Møller fortælle
om sit liv og virke. Lad dig blive ført rundt i symbolikken
og typografiens verden, og se hvordan Filip i sit arbejde
forener kunst og personlige minder til enestående skulpturer og mindesten. Kom med på en interessant og uforglemmelig tur ud på kirkegården – en tur på kirkegården
bliver aldrig mere det samme efter en stund med Filip.
”Jeg åbner øjnene for det vi ser, og ikke mindst det vi ikke
umiddelbart ser”.
Bliv guidet rundt af en mand med stor empati og respekt
for de pårørende, som kommer med ønsket om et minde
af et for dem unikt og særligt menneske, og få et nyt syn
på grav- og mindesten og kirkegårdskultur.
”Et varmt og ærligt menneske, der tro mod egne værdier,
fortæller om sit liv og virke. En ildsjæl med omtanke for
miljø og de svage og udsatte. For hvem kunsten og det
gode håndværk kommer før trosretning og tilhørsforhold
– altid det gode veludførte håndværk. Du sidder tilbage
og tænker – var der dog bare flere, som så uselvisk gjorde
en forskel”. Med Filips egne ord ”Du skal selv være den
forskel, du gerne vil se i verden”.
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KIRKEHØJSKOLE 2014-2016
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 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. I Kirkehøjskolen har vi en række foredrag over to sæsoner. Vi vil
både dykke ned i Luthers tænkning og teologi og trække tråde
frem til i dag og i fællesskab nærme os Luthers indflydelse på
moderne tid og tænkning i kirke og samfund.
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
henover efterår, vinter og forår 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.
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.
Bag arrangementerne står Hadsten, Nr. Galten, Vissing, Lyngå,
Lerbjerg, Skjød, Ødum, Hadbjerg, Voldum og Rud sogne.

”Luthers tunge arv”
v. Sognepræst Kjeld Slot Nielsen
Lørdag d. 7. november kl. 9.30

Lutherske teologer i det 20. århundrede
måtte tage nogle gevaldige livtag med Luthers teologi, da moderniteten holdt sit
indtog i tænkningen og den europæiske
kultur faldt fra hinanden ikke bare en,
men to gange.
Store dele af arven fra Luther var for
tung at bære, mens andre dele af den
viste sig at have tyngde nok til at kunne
bære igennem.
En af de teologer, som for alvor gjorde boet efter Luther op var
tysk-amerikaneren Paul Tillich.

”Reformationstidens musik”
v. Lektor Thorkil Mølle
Lørdag d. 5. december
kl. 9.30

Reformationen medførte omfattende
ændringer ikke blot på det rent teologiske og kirke-mæssige.
Siden kristendommens og kirkens
spæde start i det første århundrede
har sang og musik indgået i gudsdyrkelsen, og netop i reformationstiden, i 1500tallets renæssance, havde den kirkelige musik udviklet sig til et
ikke tidligere set højdepunkt.
Luthers reformation og nye gudstjenesteordninger ændrede
ganske meget, ikke mindst fordi menighedssangen blev tildelt
en central rolle. Foredraget vil omhandle såvel den katolske
som den tidlige protestantiske kirkemusik.

”Luther og kvinderne”
v. Lektor
Else Marie Wiberg Pedersen
Lørdag d. 30. januar kl. 9.30

I dette foredrag vil jeg tage fat i
Luthers syn på kvinder. Der har
i det 20. århundrede været en
del kritik af Luther og hans syn
på kvinder, og især fra katolsk
side har man kolporteret mange
usande beskyldninger mod Luther
og hans omgang med teologi, kirke og kvinder,
ikke mindst at han skulle være skyld i kvinders tab af magt i
samfund og kirke. En del beskyldninger er overtaget af både
feminister og humanister, der målt med vores nutid bedømmer tidsånden for 500 år siden. Jeg vil i stedet se på Luthers
syn på kvinder ud fra hans samtid. Derved fremstår ikke et
entydigt billede men et flertydigt billede af historien, kompleks
som den og vores liv jo rettelig er..

KIRKEHØJSKOLE 2014-2016

NYT FRA KUNSTGRUPPEN

”Hvad siger Luther os i dag?”
v. Professor Viggo Mortensen
Lørdag d. 27. februar kl. 9.30

I dec. 2005 åbnede vi Lyngå Kunstgruppes udstillingsrækker i Konfirmandstuen med Bente Carstens ’Russiske Børns’
akvareller og i dec. 2015 slutter vi vores virke med Peter
Ulvsgaards værker.
Præcis 60 forskellige udstillere kom forbi sognet i disse ti år,
for at fornøje og inspirere os med deres såkaldte hobbies,
som for mange var et kald. En profession som de levede og
åndede for. I al den tid er vi blevet beriget med de udtryk en
hver af dem ikke talte så meget om, men lod det komme frem
via hændernes skabende væsen. Om det var håndgerning,
som hækling, knipling og syning, fotografi, skulptur af sten,
trædrejning eller maleri. Alle havde noget på hjerte som de
delte med os.
Linda Guldberg Winding, tak fordi du lånte os dine grandiose
malerier i hele august og september. Vi ville gerne have solgt
ud af dine billeder, men kunderne var desværre ikke parate.
Dog har vi nydt dem, har elsket dine løse og sikre strøg som
var så forfriskende. Tusinde tak fordi vi måtte låne dem.

I 2017 er det 500 år siden Luther med
sit opslag af en række teser satte gang
i den lutherske reformation.
Jubilæet skal selvfølgelig fejres. Men
hvad er der at fejre?
Er der noget, der gør danskerne
stolte over at være lutheranere?
Den lutherske reformation begynder i en universitets-professors og
munks ængstede samvittighed.
Ud af en protest mod og et opgør
med nogle af den tids åndelige udskejelser vokser
en række nye kirker, der afgørende præger også den politiske
udvikling i Europa. Nu lever vi i en global og multireligiøs virkelighed.
Hvad er lutherdommens muligheder i en fremtidig global kirke? Og hvad betyder det lutherske for os i Danmark?

Hermed siger Lyngå Kunstgruppen farvel. Denne opgave,
igangsat af Anders Bonde, har bragt os i forbindelse med
mange spændende og kreative mennesker. Vi takker for den
tillid der var givet os.
Lyngå Kunstgruppe
Peter Ulvsgaards værker kan beses i hele oktober og november.
Læs hans præsentation på næste side.

Udvidet kirkekaffe

Ofte når vi kun at hilse på
hinanden i kirkedøren,
men nu inviterer menighedsrådet til en bid brød og en
kop kaffe i konfirmandstuen umiddelbart efter søndagsgudstjenesten i Lyngå kirke

søndag d. 8. november
søndag d. 21. februar
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NYT FRA KUNSTGRUPPEN V/LIESELOTTE SKOV-PETERSEN
Peter Ulvsgaard

Starter man på side ét i bøgernes bog Bibelen, så læser man
dér, at mørket var først og mørket var kaotisk. Der var intet
system eller styr over nogenting, fordi der var ingenting. Men
sådan blev det heldigvis ikke ved med at være, - det kom lys
til og skaberord, der kaldte hele verden frem. Lyset kom og
når lyset kommer, så kan vi se og skelne det ene fra det andet.
Der skal lys til!
Da de første primitive fotografier kom til verden kaldte Niecéphore Niepce sine ”billeder” for ”SYNSPUNKTER”. Der er
selvfølgelig langt fra de første uklare registreringer og indtryk
af lys og skygge på en plade (heliografiet 1820) til moderne
digitale fotografier, der kan tages med alt fra mobiltelefonen i
lommen til dyre kameraer.
Uanset om et billede er et foto, en tegning eller et maleri, så
er det fælles om fastholde et øjeblik og bringe det øjeblik fra
lysets flygtige fastholden og ind i en evighed (eller så længe
billederne holder :-). At lægge et særligt perspektiv over livet
og det vi ser, er en måde at finde en slags orden i verden.
Samme tanke lægger bag billederne på udstillingen uanset om
de er abstrakte eller forsøger at skildre noget allerede kendt.
Vi maler, tegner og fotograferer som aldrig før. Vi ”poster”
billeder på Facebook, Instagram og andre steder og disse
mine billeder er samlet til anledningen i et forsøg på at samle
genstande, farver, former, lys og mørke på lærred og papir
for derigennem at antyde en fortælling, der i de heldigste fald
fortæller meget mere end det var meningen.
På udstillingen er der både fotografi, tegning og maleri. Den
eneste sammenhæng er den, der sidder fast bag på penslen,
tuschpennen og kameraet. Det er min udvælgelse af perspektivet i søgeren og på papiret og lærredet.
Alle ”synspunkter” på denne udstilling er mine synspunkter,
- selvfølgelig inspireret af gode kollegaer, gode fortællinger,
levet liv, - alt hvad der passerer øjet og sætter sig spor kan
blive til billeder, tegninger og fotografier.
Jeg er ”fritids-maler, tegner og fotograf ”, - det betyder mest af
alt, at jeg aldrig har haft det som mit erhverv. Jeg har fotograferet siden teenageårene, en del af konfirmationsgaven blev

brugt til et tungt og solidt russisk Zenith kamera, og mørkekammer installeret i mine forældres sommerhus. Siden er
billederne blevet digitale og mørkekammeret udskiftet med
computeren. Maleriet tog sin begyndelse for omkring 25 år
siden, de første år ofte med kurser på Århus Kunstakademi
hos Hanne Munk, Odd Moe og Max Parylewicz, - de senere
år i kunstgruppe hos kunstmaler Anna Stenberg i Randers. De
senere år er også tegningerne kommet til, i begyndelsen som
skitser og nu også som små ufærdige ”statements”.
Da jeg begyndte med pensel og lærred, var det for at gå ind
i et ”sprog”, der ikke var mit, - der var i mit arbejde som
sognepræst så mange ord, - at det at lægge ordene til side, var
en stor befrielse. Jeg begyndte ikke at male, fordi jeg synes, jeg
kunne, men fordi jeg havde en idé om, at kunsten er at finde,
der hvor vi ikke kan gøre rede for for-, bag- og mellemgrund,
men kaster os ud i livet og op på det tomme lærred.
For fotografierne gælder, at jeg ofte forsøger at fange livet i de
byer, jeg besøger. Det er ikke konstruerede fotos, men forsøg
på at registrere overraskende tegn på liv og uro blandt de
mennesker, der befolker byerne. Der er også fotografier, hvor
billedet er sat sammen med ordbilleder af kyndige poeter, dér
er hensigten at sætte nye tanker og følelser i spil ved at kombinere ordenes verden med synets impulser.
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MINDER V/HERLUF NYDAM
Efterårsjagt

Jagtsæsonen er i fuld gang og især 1 oktober er det
svært at arrangere noget, hvis man skal have en jæger
med, ja, det er nærmest umuligt at lokke en jæger til
noget andet 1. oktober, end at gå på jagt med ligesindede. Sådan har det været lige siden man indførte regler for hvornår man må jage det danske vildt.
I gamle dage kunne man, ved at indbetale et beløb,
få et jagttegn, som samtidig var en form for forsikring. Populært sagt kunne et jagttegn trækkes i en automat. Sådan er det
heldigvis ikke i dag, hvor skal man lære en masse om vildtet,
man skal kunne kende 30-40 fugle fra hinanden og bedømme afstande til et evt. jagtbytte. Der skal aflægges skydeprøve
, med skrappe regler. Og reglerne for god opførsel på jagten
skal kunnes på fingrene (jeg kan oplyse, at jeg har indleveret
mit jagttegn, som er trukket i automaten. Jeg ville ikke kunne
opfylde kravet til en prøve i dag.)
Så vidt jeg husker har der været en jagtforening i Lyngå, men
det må være mange år siden den er nedlagt?
På Nydamsgård blev der hvert år afholdt en jagt for vennerne
af huset. Jeg tror man mødte kl. 9.00 til en kop kaffe og en bitter. Derefter var det ud over markerne. Dengang var der ikke
så mange hjørner med beplantning, men der var nogle gode
roemarker, hvor der som regel var fasaner og stubmarker med
ganske mange harer. Der var også en del agerhøns, som er en
meget flot fugl. I roerne var der tit en ræv eller to - de var hurtige og det krævede nogen skydefærdighed at nedlægge sådan
et bytte.
Kl 12.00 var formiddagens strabadser forbi og selskabet var
sluttet på Haukærgård, som min fars bror ejede. Der blev serveret frokost og ikke mindst min faster Agnes´ formiddable
gode kringler, der smagte ganske fantastisk og var berømt viden om. Efter frokost og kaffe, gik turen så vidt jeg husker til
Svejstrup, hos Gdr. Svend Svendsen, hvor der var mulighed
for at træffe rådyr. Ved halvfemtiden var jagten slut og man
samledes på Nydamsgård; støvlerne blev vasket ovre i hestestalden og medbragte hunde blev fodret og opholdt sig om
aftenen i en tom følboks. Jagtresultatet blev gjort op, og der var
som regel et par harer, en enkelt fasan og så, som det ses på bil-

ledet, en enkelt ræv,
med en flot pels.
Sidste såt var i spisestuen, hvor min
mor havde et dejligt
måltid mad parat, og
snakken gik lystigt
over middagsbordet.
Der var min onkel
Jens Daniel og
Faster Agnes kommet
til stede, min onkel Jens gik ikke på jagt, men han var god til
at spise og spille kort (suppejæger). Efter måltidet kom cigarerne på bordet. Der blev ret hurtigt tykt af røg, da næsten
alle herrerne røg cigarer. Man kunne næsten ikke se igennem
stuen (den gik ikke i dag), men stemningen var god, og der
blev fortalt mange historier.
Senere på aftenen blev der så spillet et godt slag kort (whist).
Jeg husker ikke det blev særlig sent, for jeg kan forestille mig
at trætheden ret hurtigt meldte sig efter den megen friske luft
i løbet ad dagen og det gode måltid.
En god gammel tradition, som stadig finder sted over det ganske land.
En lille jagthistorie.
En mand fra københavn, var med i en jagt i Vendsyssel. Han
havde det lidt svært med at begå sig på de kanter, han var lidt
pralere og ville gerne være i front. Så fik han fat i en ny hund,
der kunne gå på vandet, så tænkte han: Det må kunne imponere
de vendelboer! Han kom på andetræk og ganske rigtig hunden
hentede den ene and efter den anden og løb hen over vandet .Til
frokost var han noget spændt på reaktionerne fra nordjyderne,
men der var ingen der sagde noget. Til sidst kunne han ikke
dy sig, men spurgte spændt hvad de syntes om hans nye hund.
”Nåå... Er det dig der har en hund, der int ka svømm?”
På Billedet ses fra højre Købmand Aksel Rasmussem ( Andelise Qvornings morfar, Min far Gdr. Nydam Jensen, Ukendt
jæger og til sidst Gdr. Svend Svendsen Svejstrup, billedet er
taget på Nydamsgård.
Herluf Nydam Jensen
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NYT FRA LERBJERG / SVEJSTRUP V/HELEN GULDBÆK
Høstgudstjeneste – Smagen af høst

Igen i år var høstgudstjenesten fælles for Lyngå og Lerbjerg/
Svejstrup. Den blev afholdt i Lyngå og blev efterfulgt af samvær med harmonikamusik og dejlig mad i konfirmandstuen
i Lyngå.

Kyndelmisse og fastelavn

Fællesspisning

I oktober var der igen fællesspisning med lækker efterårsmad.
Der er god opbakning til disse arrangementer, og det er altid
hyggeligt. Hvis der er nogle, der ikke deltager, fordi de er usikre
på, om de så bliver bedt om at lave mad, kan de tage det roligt. Ingen skal føle sig tvunget, og hvis man melder sig, er man
sammen med ca. 5 andre. Hver især bidrager, som de nu kan
bedst. Fællesspisningerne er en rigtig god anledning til at lære
andre i Lerbjerg og Svejstrup at kende.

Lucia og Juletræ

Søndag d. 13. december kl. 16 er der gudstjeneste med Luciaoptog. Inden gudstjenesten øver børnene sammen med Kristine. Bagefter er der juletræ med gode sager i forsamlingshuset.
Nærmere følger.

Søndag d. 31. januar kl. 17 kan man glæde sig til en stemningsfuld lysmesse i den gamle kirke fyldt med levende lys og med
sang ved Lyngå Folkekor.
Søndag d. 7. februar kl. 14 er der fastelavnsgudstjeneste i kirken efterfulgt af tøndeslagning og andet sjov i forsamlingshuset. Nærmere følger.

Frokostjazz

Lørdag d. 31. oktober indbyder Borgerforeningen til frokostjazz med Claymountain Stompers i forsamlingshuset. Sidste år
havde vi en festlig dag med det syv mand store swingorkester
med lokale rødder. Nærmere er sendt ud.

Gymnastik

Så er kvindegymnatikken i gang igen. Natasja sætter os i sving
i forsamlingshuset torsdage fra kl. 19.30 til 20.30. Der er plads
til lidt flere deltagere.

Email-adresser

Vandværket har en liste email-adresser. Denne liste bruges
også, når der fx skal sendes indbydelser ud fra Borgerforeningen. Nye eller ændrede email-adresser bedes sendt til idskouhoeg@gmail.com
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NYT FRA LYNGÅ V/TOVE SKIPPER
Fællesspisning Mortens aften

Tirsdag 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 tirsdag, d. 3. nov. til Bjørn, tlf. 2089 0739.
Menighedsrådet

Fyraftensmøde i Frysehuset

Kun for kvinder - d. 14. november 2015

Find din indre skarpskytte frem og vær med, når Lyngå Borgerforening inviterer til en uforglemmelig dag på høje hæle. Vi
skal teste vores evner med en pistol (ikke kagerullen) og derefter nyde en lækker frokost, kreeret af Nis Boesdal.
Tilmelding til Berit på mail happyfarm83@hotmail.com eller
tlf. 3053 8483. Se yderligere info på Lyngås hjemmeside.
Borgerforeningen

Adventsfest søndag den 29. november 2015

Kom og vær med, når Menighedsrådet og Borgerforeningen
igen i år slår dørene op til adventsfest! Fra kl. 14.00 vil der i
konfirmandstuen blive serveret glögg og æbleskiver, mens børnene kan lave deres egen juledekoration. Kl. 15.30 er der julegudstjeneste med luciaoptog i Lyngå Kirke, hvorefter julemanden vil tænde byens juletræ og uddele godteposer til børnene.
Vinterfest d. 5. Marts 2016
Sæt X i kalenderen nærmere følger!

Fredag 4. december.
Kom til hyggesnak over æbleskiver og gløgg i Frysehuset på
Voermøllevej. Kig ind i tidsrummet kl. 15–17.30.
Byforskønnelsesudvalget
Status frysehusprojekt
Da det desværre viste sig umuligt at opnå støtte til renovering
af frysehuset fra Realdania og ELRO Fonden, besluttede Forskønnelsesudvalget og Borgerforeningens bestyrelse at opgive
projektet. Borgerforeningen har derfor leveret frysehuset tilbage til kommunen.
Fra kommunens side er det antydet - men slet ikke lovet - at
en nedrivning af huset kan komme på tale. Skulle dette vise
sig at være en mulighed, kan det tænkes, at huset erstattes af
et “rigtigt” buslæskur samt at der anlægges cykelrasteplads på
grunden. Hvis der ikke kan findes kommunale midler til nedrivning af frysehuset, er det sandsynligt, at cykelrastepladsen
anlægges ude ved selve cykelstien ved siden af regnvandsbassinet.

Fastelavnsfest

søndag den 7. februar 2016
Igen i år slår vi katten af tønden, kårer årets kattekonger og
-dronninger og spiser fastelavnsboller. Det hele foregår i og
uden for konfirmandstuen på fastelavnssøndag kl. 14-16. Det
koster 25 kr. pr. voksen, mens børn er gratis (for medlemmer
af borgerforeningen). Tilmelding til Lise Dencker Beck på
enten mail lisedencker@gmail.com eller tlf. 2081 7040 senest
den 1. februar. Borgerforeningen

22

NYT FRA LYNGÅ FORTSAT

NYT FRA SKJØD

Team Lyngå deltog i
Stafet for Livet

Tak til Lene Nydam for initiativet med oprettelse af Team
Lyngå. Der blev gået i 24 timer med skiftende deltagere. Det
var en anledning til at mindes dem, der tabte kampen mod
kræft, og give håb til dem, der kæmper. Teamet gik 259 omgange, hvilket svarer til ca. 160 km eller Lyngå – Frederikshavn.
På billedet ser du friske piger fra et af Lyngås “nathold”.

Nyt fra Skjød

Sommerfesten i Skjød blev afholdt den 15. august. Vi startede
kl. 9 med en kort morgenandagt. Selvom vi havde inviteret
tidligere sognepræst Ole Juul til at forestå morgenandagten så
stod det så at sige ned i stænger. Ole Juul har sans for det folkelige samvær, så dagen blev trods regn skudt godt i gang. Brian
Sørensen og Ole Damkier spillede på hver deres harmonika og
musikken var med til at løfte sangen.
Nogle af de fremmødte gik hjem igen, da vejret ikke var med
os. Men op af formiddagen klarede det op, og stadion blev igen
til en hyggelig festplads. Om aftenen var der
fest i Skjød Forsamlingshus. Her blev Årets
Skjødser kåret. Juryen havde blandt alle
indstillinger valgt Gerda og Vagn Nielsen
som Årets Skjødser.
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NYT FRA SKJØD V/ HENNY JOSEFSEN
Skjød - dengang

Den 6. november vises film og gamle billeder fra Skjød, og
Poul Nørgård fortæller om Skjød – dengang. Arrangementet
er i Skjød Forsamlingshus.

Adventshygge

Igen i år skal der være adventshygge i Skjød den første søndag
i advent. Skjød Forsamlingshus dækker op til kaffe, der vil
være tombola, fiskedam og hyggeligt samvær. kl. 17.00 tændes
juletræet ved gadekæret og kl. 17.15 er der Lucia og adventssang i kirken. Efterfølgende fællesspisning i forsamlingshuset.
Endelig program, kan senere ses i Skjød Tidende og på www.
skjoedby.dk

Et hjertesuk

Den 4.oktober holdt vi høstgudstjeneste med efterfølgende
fællesspisning i Skjød Forsamlingshus. Ca. 75 mødte op til
spisning hvor Niels og Orla underholdt med deres musikinstrumenter. Niels var også ham, der holdt en underholdende
høsttale.

En eller flere hunde færdes på kirkegården i Skjød. Om den/
de kommer der alene eller ifølge med
ejere vides ikke. Men hunden/hundene efterlader høm hømmer på gange og græsarealer. Det er generende under græsslåning og generende for dem, der færdes på gangene. Derfor
beder vi jer være opmærksomme og fjerne høm hømmerne,
når de er leveret. Eller allerbedst, ingen hunde på kirkegården.
Henny Josefsen
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GUDSTJENESTER NOVEMBER - FEBRUAR 2016
November
1/11
8/11
12/11
15/11
22/11
29/11
December
6/12
10/12
13/12

2.s. i advent
Torsdag
3.s. i advent

19.00 ”Syng julen ind” *

17/12

Torsdag

17.00 G&G m. krybbespil
AMKH

20/12
24/12
25/12
26/12
27/12
31/12
Januar
3/1
6/1
10/1
17/1
21/1
24/1
31/1
Februar
7/2
14/2
21/2
28/2
Marts
6/3

4.s. i advent
Juleaften
Juledag
2. juledag
Julesøndag
Nytårsaften

11.00 Ni læsninger AMKH
16.00 AMKH**

AMKH
MK
BNJ

Alle Helgen
23.s.e. trin.
Torsdag
24.s.e. trin.
Sidste s. i kirkeåret
1.s. i advent

Helligtrek. s.
Onsdag
1.s.e.h3k
Sidste s.e.h3k
Torsdag
Septuagesima
Seksagesima
Fastelavn
1.s. i fasten
2.s. i fasten
3.s. i fasten
Midfaste
Anne Martiny Kaas-Hansen
Mette Krabbe
Birgit Nørlund Jensen

Lyngå
14.30 *AMKH
11.00 AMKH kirkekaffe

Skjød
16.00* AMKH

Lerbjerg
13.00* AMKH

17.00 G&G AMKH
11.00 MK
9.30 AMKH
15.30 Lucia AMKH

17.15 Lucia AMKH
9.30 MK
16.00 Lucia AMKH

Ingen
Ingen
15.00 AMKH

14.45 AMKH**
11.00 AMKH
Ingen
Ingen

13.30 AMKH**
Ingen
Ingen

11.00 AMKH
19.30 Nytårskoncert
9.30 MK
11.00 AMKH
17.00 G&G AMKH
11.00 MHT
17.00 Lysmesse* AMKH
14.00 AMKH
9.30 MK
11.00 AMKH kirkekaffe
11.00 AMKH
9.30 MK
MHT
AB

Marie Hedegaard Thomsen
Anders Bonde

*
**

Lyngå Folkekor medvirker
Indsamdling til
FolkekirkensNødhjælp

