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VIGTIGE MINDESMÆRKER  
                           og en ændret evighed

I Skjød står der en vigtig sten. På stenen står der: 
”Til Minde om en Glædesdag og om et trofast Hjerte-
lag. Genforeningen 1920” 
Det er en genforeningssten rejst til minde om Søn-
derjyllands genforening med Danmark i 1920. Det er 
100 år siden nu.

I Lyngå står der en anden vigtig sten. ”JULIA” står der 
på den, og den er rejst til minde om den modstands-
gruppe, der i Lyngå og omegn kæmpede for, at Dan-
mark atter kunne blive frit. Det er 75 år siden nu. 

Og det er bestemt ikke ligegyldigt, at historien på den 
måde er hugget i sten. Faktisk er det blevet endnu 
tydeligere for mig netop i dag, hvor vigtigt, det rent 
faktisk er. For til dagens konfirmandundervisning i 
Hadsten var temaet ”Ondskab – hvad gør vi?”, hvor 
vi bl.a. så musikvideoen til Linkin Park’s ”What I’ve 
done” og deri skulle observere, hvor der var håb, og 
hvor der var ondskab. Men hvordan spotte det, hvis 
man ikke ved, hvem Moder Teresa er? Hvem Gandhi 
er? Hvem Saddam Husein er? Hvem Hitler er (det vid-
ste de dog alle sammen!)? Eller hvad det er for noget 
med de to tårne, der styrter sammen?
Pludselig går tiden – pludselig er det 75 år siden, 
pludselig er det 100 år siden. Pludselig er det glemt. 
Medmindre historien gives videre. Medmindre det står 
hugget i sten.  

Noget der til gengæld ikke står hugget i sten, er kon-
firmationsdatoerne i Lyngå, Skjød og Lerbjerg. Det 
står ikke hugget i sten og så alligevel. Det har i mange 
år heddet, at der er konfirmation i Skjød sidste søndag 
i april og i Lyngå første søndag i maj og i Lerbjerg 
Store Bededag - ja på oversigten over konfirmations-
datoer inde på kirkekontoret stod der sågar skrevet 
over datoerne for Lyngå, Skjød og Lerbjerg: Gælder i 
al tid og evighed!

SET FRA PRÆSTEGÅRDEN

Deadline for modtagelse af materiale til næste udgave: 27/5-2020. Sendes til amka@km.dk. 
Forsidefoto: Tove Skipper

Og nu har præsten så lavet om på evigheden! Fra 
2022 bliver der nemlig konfirmation om lørdagen i 
vore tre sogne (Se datoerne på side 9). Men kan præ-
sten virkelig lave om på det, der ellers stod til at skulle 
gælde i al tid og evighed? er der måske nogle, der 
tænker. Nej, det kan hun ikke - men det kan menig-
hedsrådet. Selvfølgelig ikke bare sådan ud i det blå, 
men fordi der de seneste år har været en efterspørg-
sel på lørdagskonfirmation, så nu skal det prøves. Jeg 
tror, det bliver godt.

Og se, hvis du vil have indflydelse på, hvad der skal 
hugges i sten, og om der skal laves om på evighe-
den – eller måske rettere: Hvis du vil have indflydelse 
på, hvad der skal være vigtigt i vore tre sogne, ja så 
meld dig til at sidde i menighedsrådet! Der er valg til 
september, og vi mangler nye kræfter - det kunne da 
godt være dig!?
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FREMTIDENS KIRKEGÅRDE

Kirkegårdene rustes til fremtiden

Primo marts og frem mod sommerferien sker der 
store forandringer på Lerbjerg, Skjød og Lyngå kirke-
gårde.
Gamle gravstene, buske og hække fjernes og gamle 
gravsteder nedlægges for at gøre plads til mere tids-
svarende kirkegårde.

I 2019 besluttede menighedsrådet, at det var tid til 
forandring. Antallet af begravelser falder, og flere 
gravsteder er de sidste år blevet sløjfet. Samtidig 
skulle det være lettere for graverne at vedligeholde 
kirkegårdene.
I sommer gennemgik de 3 kirkeværger, graver samt 
en kirkegårdsarkitekt kirkegårdene for i fællesskab at 
skabe rammerne for de fremtidige kirkegårde.
Planen blev fremlagt i efteråret på et af vores menig-
hedsrådsmøder og er nu godkendt af menighedsrådet 
samt provstiudvalget. Sidstnævnte har bevilliget pen-
gene til projekterne. 

Kirkegårdsleder Thomas Jensen i Hadsten udfører 
projektet sammen med nogle af hans medarbejdere 
og samarbejdspartnere.

Skulle der være spørgsmål vedrørende det forstående 
projekt, kontakt da Simon Dobson - ledende graver 
Lyngå, Skjød og Lerbjerg.

René Schneider 
Kirkeværge, Lyngå

KIRKEMUSIKERNES SIDE

Cecilie Marie Høyer
Korleder

I foråret 2020 vil man ved adskillige arrangementer 
kunne opleve kirkens mange kor. 
Lyngå Folkekor vil traditionen tro deltage i 2. Pinse-
dag på Engen i Hadsten og ved grundlovsdagarran-
gementet i Lyngå.

Lyngå Folkekor består i øjeblikket af ca. 45 sangere 
og de kommer efterhånden fra hele området. Både 
Hammel og Hadsten, men Hinnerup også og ude fra 
Selling og Vissing. Naturligvis kommer der også en 
fin flok fra Lyngå og Skjød. Tror endnu ikke vi har 
nogen fra Lerbjerg, så hvis du er tenor eller bas, ville 
det være skønt med en sanger fra Lerbjerg også!

Børnekorene
Hadsten Storpastorats Spirekor og Kantori kan for 
første gang opleves synge i Lerbjerg Kirke. Det bliver 
søndag d. 14. juni kl. 16  
ved en familiegudstjeneste. Børnene kommer fra 
hele storpastoratet og er i skrivende stund ca. 30 
medlemmer. 

Kantoriet er et kor på ca. 20 korsangere fra 1. – 
7.klasse. Koret øver sammen i Hadsten Sognegård 
om tirsdagen og sangerne kommer fra hele området. 
Pt. er der to sangere fra Lerbjerg og to fra Lyngå. 
Spirekoret består af ca. 10 sangere og korprøverne 
foregår om torsdagen i Hadbjerg Kirke. Her er de fra 
0.-3.klasse og de fleste er fra Hadbjerg.

Til familiegudstjenesten har korene eksisteret i 2 år 
og vi glæder os til at synge for jer og vise jer vores 
kunnen! Vi skal også synge sammen og måske også 
danse i den fine, lille kirke!

Det hele kulminerer ved årets 
forårskoncert, som i år bliver 

en ren korkoncert. 
For at børnekorene kan deltage har vi 

valgt at afholde forårskoncerten 
søndag d. 17. maj kl. 16.00

i Lyngå Kirke. 

Her vil Lyngå Folkekor og både 
Hadsten Storpastorats Spirekor 

og Kantori medvirke. 
Programmet vil bestå af en masse 

blandede sange – rytmiske og klassiske, 
salmer og danske sange. Korene vil synge 
sammen og vi skal naturligvis også synge 
nogle af forårets og sommerens dejligste 

sange sammen. 

Vær velkommen til en dejlig og festlig 
koncert, der i år vil stå i korenes tegn! 

FORÅRSKONCERT
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Der er mange historier at læse i de gamle bygning-
er som kirkerne er med deres forskellige aldre, ind-
retning, byggestil og materialer. Hver bygmester har 
efterladt sig et mærke for eftertiden. Dette afdækkes 
f.eks. ved renoveringer, som den forestående af Lyngå 
Kirke. 
Ligeså mødes tradition og fornyelse også på kirkegår-
dene og i konfirmandstuen. Ved mødet mellem gam-
mel og ung, glæde og sorg. 

Vil du være med til nytænkning og tradition i Lyngå, 
Skjød og Lerbjerg sogne? 
Der er højt til loftet og plads til alle, ung som gammel, 
der har lyst og interesse i de mangeartede projekter 
som dit Menighedsråd arbejder med. 

Kom til orienteringsmøde 
Tirsdag d, 12. maj 2020, kl. 19.00
i Lyngå Præstegård
og få en snak og uddybende svar på de spørgsmål, du 
måske sidder inde med.

MENIGHEDSRÅDSVALG 2020

Hvorfor blive 
menighedsrådsmedlem?

Vil du være en del af et aktivt meninghedsråd? Være 
med til at skabe sammenhold og samvær på tværs af 
alder? Skabe et godt miljø omkring kirkerne og kirke-
livet i Lyngå, Skjød og Lerbjerg sogne? Bliv en aktiv 
medspiller og deltag i spændende projekter som
  Kirke i børnehøjde  Dåbsjubilæum
  Højskoletimer  Sogneudflugter 
  Grundlovsfest     Kirkekaffe
  Minikonfirmander    Konfirmander  
  Børnekor    Lyngå Folkekor
  Omlægning og drift af kirkegårdene  
  Renovering og vedligeholdelse af kirkerne  
  Personaleledelse og ansættelser
  Økonomi    Foredrag
  Samarbejdet i et Storpastorat  
  100-året for Genforeningen  
  Kirkekoncerter    Kirken og klimaet  

Som medlem af menighedsrådet har du medindflydel-
se på hvad kirken og dit menighedråd aktivt deltager 
i og tilbyder af arrangementer i og omkring kirkelivet 
i dit lokalområde. 
Du kan være med til at fastholde traditioner og skabe 
fornyelse i det daglige fællesskab omkring sognene 
og kirken. Udvikle samarbejdet med andre foreninger 
i lokalområdet og skabe nye traditioner. Opgaverne er 
mangfoldige, inspirerende og interessante. 

Hanne Sørensen
Menighedsrådsformand

Menighedsrådsvalg 2020

Sæt allerede nu x i kalenderen og gør din indflydelse 
gældende på kirkens fremtidige liv i dit lokalområde.
Deltag aktivt i de to kommende møder vedr. valg af 
personer til det fælles menighedsråd i Lyngå, Skjød 
og Lerbjerg og lad dig opstille til selve valget til det 
fremtidige menighedsråd.
I 2020 skal der være valg af medlemmer til menig-
hedsrådene. I Lyngå, Skjød og Lerbjerg foregår det så-
ledes, at i første omgang holdes der et fælles oriente-
ringsmøde for folkekirkemedlemmerne i de tre sogne 
tirsdag d. 12. maj kl. 19.00 
i konfirmandstuen i Lyngå Præstegård.
På orienteringsmødet vil der bl.a. blive orienteret om 
arbejdet i den forløbne 4-årige periode, hvor det nu-
værende menighedsråd har haft sit virke. Du vil høre 
om kommende opgaver samt regler for selve valg-
handlingen i september måned.

Det andet møde, som er Valgforsamlingen, afvikles 
tirsdag den 15. september kl. 19.00 lokalt i hvert af 
de tre sogne. På mødet opstilles det enkelte sogns 
kandidater. Disse præsenterer sig, og der vil være 
mulighed for debat inden selve valget, hvor de loka-
le medlemmer for en 4-årig periode vælges ved en 
skriftlig afstemning.
Har du spørgsmål til ovenstående, er du meget vel-
kommen til at kontakte det nuværende menighedsråd.

Valgbestyrelsen i Lyngå, Skjød og Lerbjerg

Helen Guldbæk
Menighedsrådsmedlem

BABYSALMESANG
På grund af meget stor tilslutning og lange vente-
lister har vi besluttet at oprette et ekstra hold med 
babysalmesang mellem påske- og sommerferie 
(april, maj og juni). 
Det foregår i Hadsten i Sct. Pauls Kirke. Sogne-
præst Anne Martiny Kaas-Hansen og organist 
Thorkil Mølle synger og spiller med babyer og 
mødre i hyggelige og trygge rammer. Vi mødes syv 
fredage kl. 10.30, og efter en god halv time er der 
tid til kaffe/te og hyggesnak. Første gang er fre-
dag den 24. april og derefter hver fredag indtil juli, 
hvor vi holder sommerferie (dog ikke St. Bededag, 
fredag efter Kr. Himmelfartsdag og Grundlovsdag). 

Tilmelding er nødvendig og kan ske til Hadsten 
Kirkekontor på tlf. 8698 0425 eller på e-mail: 
kirkekontoret@hadstensogne.dk

BABYSALMESANG

RIENTERINGSMØDE
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KONFIRMANDER
Årets indsamling støtter kvinder
Den 8. marts er ikke kun dagen, hvor Folkekirkens 
Nødhjælps indsamling løber af stablen. Det er også 
Kvindernes Internationale Kampdag. Og det giver rig-
tig god mening at koble de to begivenheder.

Det er især kvinderne, der bliver ofrene, når klimafor-
andringerne rammer og bringer tørke med sig.
Tørken betyder, at kvinderne skal gå længere for at 
hente vand – og det kan være på bekostning af tid, 
der ellers var blevet brugt til skolegang.
I verdens fattigste lande er det ofte kvinder, der pas-
ser landbruget og skaffer mad, men det bliver svære-
re og sværere i takt med, at klimaforandringer gør det 
næsten umuligt at dyrke jorden.

Den enkelte kvinde får altså en dårligere uddannelse, 
færre penge og mindre mad på grund af klimaforan-
dringerne.
Voldsom tørke, katastrofale oversvømmelser, ødelæg-
gende mudderskred og smadrede livsgrundlag. I ver-
dens fattigste lande sætter klimaforandringerne deres 

SOGNEINDSAMLING

Årets konfirmander
Lidt stemningsbilleder fra en arbejdslørdag med årets 
konfirmander, hvor der både skulle findes salmer til 
den store dag og konfirmandord (Et lille stykke fra Bi-
belen, valgt af konfirmanden selv, som læses op ved 
selve konfirmationen). 
Og et salmemaraton med 15 salmer plus organistens, 
kirkesangerens og præstens yndlingssalmer samt 
det at læse sig igennem en liste med 98 forslag til 
konfirmandord, det kræver noget, så pizza, frisk luft 
og varm kakao måtte der til, så var salmer og ord på 
plads. 

KONFIRMATIONSDATOER:

SKJØD KIRKE, søndag d. 26. april kl. 10.00 
Emilie Langberg Caspersen
Laura Holck Ahm Nielsen
Cathrine Maria Poulsen

LYNGÅ KIRKE, søndag d. 3. maj kl. 10.00 
Anders Nørgaard Knudsen
Celia Kvistgaard Krarup
Matilde Klink Sørensen

Konfirmationsdatoer

Konfirmationer 2021
Søndag den 25. april i Skjød Kirke 

Bededag den 30. april i Lerbjerg Kirke 
Søndag den 2. maj i Lyngå Kirke

Konfirmationer 2022
Lørdag den 30. april i Lyngå Kirke 
Lørdag den 30. april i Skjød Kirke 
Lørdag den 7. maj i Lerbjerg Kirke

Konfirmationer 2023
Lørdag den 29. april i Skjød Kirke 
Lørdag den 29. april i Lyngå Kirke 
Lørdag den 6. maj i Lerbjerg Kirke

Konfirmationer 2024
Lørdag den 27. april i Lerbjerg Kirke 

Lørdag den 4. maj i Lyngå Kirke 
Lørdag den 4. maj i Skjød Kirke

Konfirmationer 2025
Lørdag den 26. april i Skjød Kirke 
Lørdag den 3. maj i Lyngå Kirke 

Lørdag den 3. maj i Lerbjerg Kirke
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tydelige spor. Ikke om fem år eller om ti år – men lige 
nu og her!

Befolkningerne i de ramte lande har hårdt brug for 
hjælp, og derfor går pengene fra vores indsamling i år 
til ofrene fra klimakrisen.

Søndag d. 8. marts efter gudstjenesten i Lyngå Kirke 
kl. 11.00 går konfirmanderne i vore sogne fra dør til 
dør for at samle ind til Folkekirkens Nødhjælp. 
Tag godt imod dem!

Det går pengene fra indsamlingen til
Træplantning – træer giver skygge og liv

Diger og dæmninger, der stopper oversvømmelser
Sikring af huse og veje, så de kan modstå  

vandmasser og jordskred
Vandpumper og vandrensningsanlæg,  

der sikrer familier rent drikkevand
Nye afgrøder, der kan overleve i det nye klima
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GRUNDLOVSDAG
Fredag d. 5. juni kl. 13.00

Traditionen tro fejrer vi Grundlovsdag i præstegårds-
haven med fællessang, grundlovstale og helstegt 
pattegris. Peter Ulvsgaard, nu sognepræst i Spentrup, 
Gassum og Asferg Pastorat, leverer grundlovstalen, 
og igen i år stiller Hinnerup Garden an på terrassen, 
så kaffen kan nydes til musik.
I godt selskab med Lyngå Folkekor runder vi dagen af 
med en kort gudstjeneste i Lyngå Kirke ca. kl. 15.30. 
Pris: 50 kr. for voksne, 25 kr. for børn - og dem under 
7 år spiser gratis. Der er ingen tilmelding – alle er 
velkomne!

GRUNDLOVSDAG

FYRTÅRNE PÅ MIN VEJ
Torsdag d. 5. marts kl. 11.00
Gudde Nielsen

Uden at sige for meget er Gudde vist en af dem, der 
kender alle, og som alle kender. Selv siger hun om 
sit foredrag: ”Det bliver en fortælling om nogle af de 
mest spændende mennesker, jeg har mødt på min 
vej, og som har formet mig som menneske. Jeg sy-
nes, jeg lever et meget privilegeret og spændende liv 
og møder stadig mange fyrtårne, som jeg glæder mig 
til at fortælle om.”
Vel mødt til fortælletime med Gudde Nielsen.

Velkommen til vore højskoletimer i 
Konfirmandstuen ved 
Lyngå Præstegård
torsdage kl. 11.00-13.00
En times foredrag/underholdning hvorefter vi 
spiser en god suppe sammen. 

Tilmelding til højskoletimen 
fredagen før af hensyn til 
maden. Pris kr. 50,-
Bjørn Anthonsen,  
tlf. 2089 0739

HØJSKOLETIME

SOGNEUDFLUGT
Onsdag d. 6. maj kl. 12.30

I år skal vi på eftermiddagstur til Rosenholm Slot 
og se det historiske adelshjem, høre om hovedløse 
Holger og forhåbentlig fornemme foråret i den idyl-
liske park. Efter rundvisningen er der dækket op til 
kaffe og kage i riddersalen, så vi velforsynede kan 
drage videre og se Hornslet Kirke, ”Rosenkrantzernes 
Mausoleum”. 
Der er afgang fra Lyngå Kirke kl. 12.30, og vi er hjem-
me igen ca. kl. 16.30. Pris for hele turen: 75 kr.
Tilmelding efter først-til-mølle-princippet til Bjørn 
Anthonsen på tlf. 20890739 senest mandag d. 27. 
april.

SOGNEUDFLUGT
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100-året for Danmarks Genforening 

Foråret står i genforeningens tegn. På landsplan er 
markeringen af Sønderjyllands genforening med 
Danmark for længst skudt i gang. Det begyndte den 
10. januar, på 100-årsdagen for Versailles-traktatens 
ikrafttræden, med en konference på Christiansborg, 
hvor overskriften lød: ”Hvad betyder grænsen i dag?”, 
senere var der festgudstjeneste i Københavns Dom-
kirke, og det næste halve år vil der være mere end 
1000 aktiviteter over hele landet. 
Om markeringen af Genforeningen har vores kultur- 
og kirkeminister Joy Mogensen sagt: ”Genforeningen 
er en af de mest skelsættende begivenheder i den 
nyere Danmarkshistorie, så vi er meget glade for, at 
100-året giver mulighed for at øge kendskabet til den 
- i hele landet.”

I Storpastoratet tager vi også del i markeringen. Med 
foredrag og koncerter, gudstjenester og sønderjyske 
kaffeborde ønsker menighedsrådene i Storpastoratet 
at markere og øge kendskabet til denne vigtige be-
givenhed. 

GENFORENINGSJUBILÆUM
100-året for genforeningen 
75-året for befrielsen 
Ødum præstegård, den 3. marts kl. 10.00
Foredrag i ord og toner om de to væsentlige begiven-
heder vi markerer i år 2020
V. Ulrik R. Damm og Birgitte Kaas Sørensen

Ved dette arrangement vil der være fokus på genfor-
eningen med Sønderjylland og Danmarks befrielse. 
Programmet vil indeholde sange, der har haft betyd-
ning for disse to begivenheder. Ulrik vil kæde sangene 
sammen med fortælling og spille klaver til sangene.
Birgitte vil synge nogle af sangene solo, men pro-
grammet vil også indeholde mange fællessange! 
Sange som ”Det lyder som et eventyr” – ”Som en 
rejselysten flåde” – ”Hvor smiler fager” – ”Jeg ved 
en lærkerede” – ”Min pige er så lys som rav” m.fl. har 
haft betydning og kan knyttes sammen med genfor-
enings- og befrielsestiden!
Sluttelig har Sigurd Barrett i 2016 lavet ”Man må 
trække en grænse” og programmet vil på bedste fæl-
lessangsvis afrundes med denne geniale sang!

Ulrik R. Damm har været organist ved henholdsvis Sct. 
Clemens Kirke og Sct. Mortens Kirke i Randers.
Birgitte Kaas Sørensen har været korist ved Sct. Cle-
mens Kirke i Randers og kirkesanger ved kirkerne i 
Kousted og Råsted og synger nu i Sct. Mortens Voka-
lensemble.
I deres fritid arbejder de sammen om et Børnekor på 
Jennumparkens fritidshjem, hvor Birgitte er instituti-
onsleder. Gennem dette arbejde og den fælles fortid i 
Sct. Clemens Kirke i Randers er de blevet inspireret til 
at tage ud at optræde sammen.

Velkommen til en formiddag med sang og fortælling.
Vi begynder kl. 10.00 med kaffe og boller. Kl. 10.30 
begynder foredraget. 
Kaffen koster 20 kr. 
Tilmelding er ikke nødvendig.

Sogneeftermiddag 
tirsdag den 14. april 2020, kl. 14.30 
i Sognegården i Hadsten

Den gang vi drog af sted 
En vandretur gennem grænselandet 
Billeder, sang og fortælling ved organist Mette Nørup 
og lærer Poul Nørup, Esbjerg 
 
Vandreturen begynder i det sydvestligste hjørne af 
landet, der hvor Vadehavet, Danmark og Tyskland 
mødes. Vi går i grænselandet hele vejen til Padborg, 
hvorefter vi følger gendarmstien, der er kendt som 
én af Danmarks smukkeste vandreruter. Området er 
også kendt for den historie, der udspillede sig for 150 
år siden. Et enormt tab for Danmark, hvor vi miste-
de Hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg. 
I forbindelse med foredraget skal vi synge sange, se 
billeder og høre fortællinger om egnen og de nationale 
følelser, der siden 1864 har været en del af grænse-
landets identitet.
Kaffen koster 30 kr.
Tilmelding er ikke nødvendig.

100-året for GENFORENINGEN
Søndag d. 26. april kl. 14.00 
i Lyngå konfirmandstue

”Da Nordslesvig blev til Sønderjylland” 
ved Nis Boesdal 
– og sønderjysk kaffebord dertil
100-året for Danmarks Genforening skal også marke-
res i Lyngå, så kom og drik søndagens eftermiddags-
kaffe i konfirmandstuen og hør Nis Boesdal fortælle 
hele historien. Selv skriver han: 
”Der er ingen, der gider høre en historie om to, der 
mødes, bliver forelskede, forlovede, gift, får tre dej-
lige børn og et parcelhus i en forstad, hvor de lever 
lykkeligt til deres dages ende. Der skal være noget 
modstand, intriger, fjender, bedrag, utroskab og ikke 
mindst: kærlighed og grådighed. Historien om Nord- 
slesvigs genforening med Danmark har det hele og 
lidt til. Grådigheden førte os ind i påskekrisen, kongen 
afsatte regeringen og genindførte enevælden i Dan-
mark - selvom det kun var for 27 timer. Og historien 
ender lykkeligt med en hvid hest, der tissede i buk-
serne - og et stort sønderjysk kaffebord i Lyngå 100 
år efter.”

Eftermiddagen er gratis, men af hensyn til kaffebordet 
er der tilmelding senest tirsdag d. 14. april til Bjørn 
Anthonsen på tlf. 2089 0739. Da et ægte sønderjysk 
kaffebord efter sigende består af mindst 21 forskelli-
ge kager, nemlig syv slags småkager, syv slags skæ-
rekager og syv slags flødekager, så er ethvert bidrag 
til kagebordet meget velkomment. I så fald gives be-
sked ved tilmeldingen.
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Foredragskoncert 
Istedløven. Fra krigsmonument til fredssymbol
Ødum Kirke, 2. maj kl. 13.00
Medvirkende:  Ars Nova Copenhagen, 
  Søren Kinch Hansen, dirigent
  Jørgen Carlsen, fortæller

Med markeringen af jubilæet for genforeningen i 1920 
mindes vi naturligvis den glæde, som alle danske 
dengang delte, uanset om de selv var direkte berørt 
af den nye grænsedragning. Men nu 100 år senere 
handler jubilæet nok så meget om det, der samler 
mennesker henover grænsen, som om det, der den-
gang skilte. De kulturelle bånd mellem Danmark og 
Tyskland har igennem århundreder været tætte – selv 
i perioder, hvor de storpolitiske omstændigheder 
gjorde opretholdelsen af private og professionel-
le kontakter vanskelig. Og i dag, hvor vi for længst 
har lagt alle fjendtligheder bag os, er disse bånd på 
mange måder stærkere end nogensinde. Ingen steder 
har dette været tydeligere end i kunstens verden, og 
blandt kunstarterne måske ingen steder mere end i 
musikken. Allerede i 1600-tallet blev Heinrich Schütz, 
der er blevet kaldt ’den tyske musiks far’ hentet til 
København for at kaste glans over Christian IVs hof, 
og efterfølgende har en lang række tyske komponi-
ster enten selv virket i Danmark eller mere indirekte 
gjort deres indflydelse gældende som forbilleder og 
inspiration for danske kolleger. Og væsentlige danske 

komponister har – omend i lidt mindre omfang – gjort 
turen den anden vej.

Med denne ’foredragskoncert’ fortæller vi med mu-
sikken som prisme historien om de dansk-tyske 
forbindelser fra omkring år 1800. Med korsange af 
danske og tyske komponister som C.E.F. Weyse, Niels 
W. Gade, Carl Nielsen, Felix Mendelssohn Bartholdy 
og Johannes Brahms viser vi hvordan dansk musik i 
hele den romantiske periode – altså både før og efter 
de slesvigske krige – var dybt afhængig af udveks-
lingen med Tyskland. Og vi trækker linjer videre frem 
fra Guldalderens romantiske korsange til bl.a. den 
lyriske danske kortradition, som videreførtes hele ve-
jen gennem 1900-tallet og frem til i dag. Hertil kunne 
den samme eller en lignende historie om musikalske 
forbindelser mellem Danmark og Tyskland også for-
tælles med udgangspunkt i musik for fx strygekvartet 
eller symfoniorkester, men i historien, som vi ønsker 
at fortælle, spiller den folkelige danske sang en anden 
af hovedrollerne.

Med oprindelig inspiration fra bl.a. den tyske kom-
ponist J.A.P. Schultz, som i slutningen af 1700-tallet 
var leder af Det Kongelige Kapel, har den unikke dan-
ske tradition for at sætte ‘genkendelige’ melodier til 
betydelige digteres fortolkning af den danske natur 
og folkesjæl mere end noget andet givet stemme til 
vores fælles oplevelse af, hvad det vil sige at være 

dansk. Dette har både været tilfældet i krisetider, når 
betoningen af det danske indebar en opposition til 
et pres udefra, og når stemningen i andre perioder 
var mere fortrøstningsfuld. Konjunkturerne i forholdet 
mellem Danmark og Tyskland er derfor ingen steder 
registreret bedre end i den danske sangskat, således 
som den ikke mindst afspejles i skiftende udgaver af 
Højskolesangbogen. Ars Nova vil i løbet af aftenen
dels synge firstemmige versioner af en række kendte 
og mindre kendte sange, og dels vil også publikum 
blive indbudt til at synge med.
Hele historien – om Danmark og Tyskland og forholdet 
mellem det danske og det tyske og om musikkens 
rolle i den større sammenhæng – bindes sammen 
af Jørgen Carlsen, som er idéhistoriker, tidligere for-
stander på Testrup Højskole og en vidende og farverig 
foredragsholder. 

Jørgen Carlsen er mangeårigt medlem af højskole-
sangbogsudvalget og kender dermed om nogen den 
danske sangtradition, også i et historisk perspektiv. 
Og så er han selv fra Sønderjylland.
Ars Nova Copenhagen blev grundlagt i 1979 og reg-
nes i dag 40 år efter blandt verdens førende ensem-
bler indenfor fortolkningen af især tidlig og nutidig 
vokalmusik – de to områder, som igennem årene 
har stået ensemblet nærmest. Ars Nova har desuden 
udgivet meget roste indspilninger af værker fra det 
danske kernerepertoire, herunder korsange fra guld-

alderen på The Golden Age of Danish Partsongs og en 
hel CD med danske fædrelandssange. 
Søren Kinch Hansen er docent i kor- og ensemblele-
delse ved Det Jyske Musikkonservatorium. Han har 
dirigeret en lang række orkestre, ensembler og kor, 
herunder alle danske landsdelsorkestre og (ofte) År-
hus Sinfonietta. Han var i en årrække korleder på Den 
Jyske Opera, hvor han har dirigeret flere forestillin-
ger, senest David Bruce’ opera Intet i 2017. SKH er 
bredt anerkendt som en fremragende kordirigent og 
har bl.a. dirigeret DR VokalEnsemblet, Det Svenske 
Radiokor og Ars Nova Copenhagen.

Projektet har modtaget støtte fra Kulturministeriets og 
Folketingets pulje til markering af genforeningsjubi-
læet.
--
Billetter kan hentes på Hadsten Kirkekontor fra den 1. 
april. Koncerten er gratis. 

GENFORENINGSJUBILÆUM
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Genforeningsgudstjeneste 
med efterfølgende frokost i det grønne.
Hadbjerg kirke, den 14. juni kl. 11.00

Den 15. juni 1920 skete den formelle overdragelse af 
Nordslesvig til Danmark.
Efter indstilling fra den internationale kommission, 
der havde administreret de to afstemningszoner si-
den januar 1920, blev grænsen mellem Danmark og 
Tyskland fastsat som grænsen mellem 1. og 2. zone. 
Fra den 15. juni 1920 var Sønderjylland under dansk 
suverænitet, og i dagene den 10. og 11. juli 1920 blev 
Genforeningen markeret gennem kong Christian 10.s 
indtog i Sønderjylland og den store folkefest på Dyb-
bøl Banke.

Sommerkirke i Vissing 
Søndag d. 28. juni, kl. 14.00

Søndag den 28. juni fejrer hele Danmark hundredå-
ret for Genforeningen. I Vissing fejrer vi dagen med et 
stort genforeningsarrangement med Festgudstjene-
ste, masser af musik, foredrag og – ikke at forglemme 
– kaffe og kage. Kl. 14.00-14.45 er der Gudstjeneste 
ved Udealteret ved Lise T. Melchiorsen, hvor musikken 
leveres af fem messingblæsere fra Aarhus Symfoni-
orkester. 

Efter Gudstjenesten er der kaffe og kage i det fri/
telt – alt sammen afhængig af vejret. Kl. 15.30-16.30 
forsætter Genforeningsarrangementer i kirken, hvor 
Karen Hanne Munk fortæller om danske sange sup-
pleret af numre fra Den danske Salmeduos seneste 
cd/bog-udgivelse. 

GENFORENINGSJUBILÆUM

Gør noget ved det
Keramiker Lene Fogtmann og  
maler Lieselotte Skov-Petersen

Den ene del af vinterens udstilling i konfirmandstuen 
i Lyngå er en fortsættelse af vores sidste ophængning 
af Lieselotte Skov-Petersens malede akrylbilleder på 
lærred. Lige siden den danske guldalder har mange 
kunstnere fundet inspiration på udlandsrejser. Det er 
jeg sikker på at Lieselotte også har, om ikke andet så 
kunne hun skabe kontakt og placere sig selv centralt 
i billedet!

Den anden del af vinterens udstilling har jeg filosofe-
ret lidt over: Vi er alle en del af både det nære og det 
globale fællesskab – familien og kloden. For begge 
gælder at tilstandens kvalitet påvirker os. Har vi det 
godt? Hvad er normalt? Vil vi noget andet? 
Man kan måske ikke sige hvad der er galt, hvis det 
aldrig har været godt. Så vi holder det i gang ved ”at 
lade som om” at det er ok. Her er der heldigvis ved at 

KUNST I KONFIRMANDSTUEN

Jeppe 
Skov-Petersen

ske en udvikling. Familien er nævnt for at det nære 
kan kaste lidt lys på vores globale situation, men om-
vendt er der for nogle hjælp at hente i klimaspørgs-
målet, hvis det haster på hjemmefronten.

Hvad har det med Kunst i Konfirmandstuen at gøre? 
Jo, meteorologer efterlyser, at også kunstnerne spiller 
en rolle i klimaspørgsmålet. Det er heldigvis ikke kun 
de unge, som ikke vil ”lade som om”, men også de 
modne: Netop denne foreløbigt lune vinter udstiller 
Lene Fogtmann sine meget klimaaktuelle skulpturer 
i Lyngå. Hun gør noget ved det:
”Da jeg skulle i gang med mit afgangsprojekt på År-
hus Kunstakademis keramiske linie, fik jeg den idé, at 
jeg ville lave projektet af keramisk affaldsmateriale, 
altså det de andre smed ud. Det giver så god mening 
for mig, så jeg siden har arbejdet på den måde. Alle 
værker refererer til vor klodes situation. På trods af 
det skræmmende budskab forsøger jeg et æstetisk og 
næsten poetisk udtryk.”

Til januars kirkekaffe fortalte Lene på bedste vis om 
sit projekt og budskab. Hold øje med kalenderen her 
i bladet: Er der kirkekaffe i Lyngå, så er der næsten 
helt sikkert også en der vil fortælle om udstillingen i 
konfirmandstuen. Forårets udstilling vil bl.a. vise hi-
storiske fotos fra Lyngå og omegn, som Herluf Nydam 
har samlet fra det lokalhistoriske arkiv.
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Psykologien og klimaet 
- en nøgle til bæredygtig livsstil
ved ph.d i bæredygtighedspsykologi, 
Simon Elsborg Nygaard

Tirsdag den 31. marts 2020 kl. 19.00 
på Hadsten Højskole, Østergade 49, Hadsten

Simon Elsborg Nygaard har et helt særligt interes-
seområde. Han er nemlig Aarhus Universitets første 
ph.d. i bæredygtighedspsykologi.
I sit arbejde undersøger han muligheden for bæredyg-
tig trivsel, altså hvordan man kan have en bæredygtig 
livsstil, der samtidig fremmer den enkeltes trivsel, el-
ler i hvert fald ikke påvirker den negativt.
Han undersøger også, hvordan psykologien kan bru-
ges ind i arbejdet med bæredygtighed, fx i forhold til 
at skabe motivation, meningsfuldhed og adfærdsæn-
dringer. I forlængelse af sin forskning laver Simon 
blandt andet lederuddannelser. Han arbejder også 
som konsulent og er en flittig brugt foredragsholder.

KIRKEN OG KLIMAET

Klimaforedrag
ved meteorolog Jesper Theilgaard

Torsdag den 2. april 2020 kl. 19.00 
på Hadsten Højskole, Østergade 49, Hadsten

Der er mange myter om klimaet, og der er mange for-
skellige opfattelser af, hvad klimaændring og global 
opvarmning er. Det gælder både den videnskabelige 
baggrund, konsekvenserne og de nødvendige tiltag 
for at imødegå konsekvenserne.
Med Jesper Theilgaards baggrund i at formidle vejret 
gennem mere end 40 år, ser han det nu som en væ-
sentlig opgave at formidle viden om de klimaændrin-
ger, der er igang i øjeblikket. For der skal handles nu, 
hvis ikke klimaændringerne skal skabe mere kaos i
verden, end der allerede er.

Kirken og Klimaet på Højskolen

Hadsten Storpastorat, der er en del af Folkekirken 
afvikler under Klimaugerne Favrskov 2020 to gratis 
foredrag på og i et samarbejde med Hadsten Højskole.

Klimaet er også på den kirkelige dagsorden. Dette 
initiativ er Hadsten Storpastorats første bidrag i kli-
makampen. Biskopperne i Danmark har på deres 
seneste bispemøde, der blev holdt primo januar, be-
sluttet at Folkekirken skal være med, når resten af 
Danmark skal reducere udledningen af CO2 inden 
2030. Hadsten Storpastorat ønsker med dette initiativ 
at høre nogle fagfolk om deres arbejde med klimapro-
blematikken. Som kirke er det nemlig vores opgave 
at skabe et rum for at tale om hvad bekymringerne, 
uenighederne og ansvaret for vores klima gør ved os 
som samfund og som mennesker.

Det første foredrag afvikles den 31. marts. Under 
overskriften ”Psykologien og klimaet – en nøgle til 
bæredygtig livsstil” vil ph.d i bæredygtighedspsykolo-
gi, Simon Elsborg Nygaard fortælle om, hvordan han i 
sin forskning undersøger muligheden bæredygtig triv-
sel, altså hvordan man kan have en bæredygtig livs-
stil, der samtidig fremmer den enkeltes trivsel, eller i 
hvert fald ikke påvirker den negativt. Han undersøger 
hvordan psykologien kan bruges ind i arbejdet med 
bæredygtighed, fx i forhold til at skabe motivation, 
meningsfuldhed og adfærdsændringer.

Det andet foredrag er den 2. april, hvor tidligere vejr-
vært hos DR, Jesper Theilgaard med sit ”Klimafore-
drag” tager fat på de mange myter, der er om klimaet, 
og de mange forskellige opfattelser af, hvad klima-
ændringer og global opvarmning er. Det gælder både 
den videnskabelige baggrund, konsekvenserne og de 
nødvendige tiltag for at imødegå konsekvenserne.
Med Jesper Theilgaards baggrund i at formidle vej-
ret gennem mere end 40 år, ser han det nu som en 
væsentlig opgave at formidle viden om de klimaæn-
dringer, der er i gang i øjeblikket. For som han siger: 
”Der skal handles nu, hvis ikke klimaændringerne 
skal skabe mere kaos i verden, end der allerede er”.

Begge foredrag er gratis og billetter kan 
afhentes på Kirkekontoret, Kirkevej 5, 
Hadsten fra d. 2. marts 2020.

Vi begynder klokken 19:00 og der vil efter-
følgende være kaffe.
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Da Skjød Kirke skulle have nyt orgel i 1943, skulle 
vestmuren i kirkeskibet rettes til i forbindelse med 
opsætning af trappen. Under fjernelse af det gamle 
kalkpuds blev der fundet rester af gamle kalkmale-
rier med skønne røde og gule farver på den gamle 
munkestensmur. 
Dengang blev der frilagt cirka 2 kvadratmeter på den 
nordlige halvdel af vestvæggen, cirka 2 meter fra 
gulvhøjde. 

Nationalmuseets medarbejder, Egmont Lind, fortæller 
i forbindelse med tilsyn i maj 1943 at fundet er 
meget medtaget, men ser ud til at skulle forestille en 
Marcusløve. Dyret står under en arkade og han reg-
ner med at de øvrige evangelist-symboler har stået i 
forlængelse af løven, på samme væg. 
Vestvæggen er opført i røde munkesten. Ud fra 
billedets karakter mener Egmont Lind at væggen er 
opført og bemalet i første halvdel af 1300-tallet – 
tidlig gotisk stil. 
Han fortæller også at bevaringstilstanden desværre 
var meget dårlig, hvilket afholdt ham fra at fjerne det 
10cm tykke pudslag fra hele væggen. ”Det afdække-
de parti er kun tjenlig til overhvidtning”. 

I dag kan man i nordsiden se den nu tilmurede nord-
indgang, hvor den i sydsiden desværre ikke ses.
I 14-1500tallet blev der bygget et tårn på kirkens tag 
i den vestlige ende, samt et våbenhus i bindingsværk 
på sydsiden. Ved en restaurering i 1870’erne blev 
begge fjernet og der blev i stedet bygget et nyt tårn, 
der oprindeligt var med kamtakkede gavle omkring 
et spir. På kirkeskibets tag blev der også lavet kam-
takkede gavle. 
Igen i 1943 blev kirken i restaureret, samtidig med 
at der blev indsat et nyt orgel. Udenfor fik tårnet 
sit nuværende udseende og inden i dukkede noget 
spændende op, under det tykke pudslag....  
I Silkeborg Avis den 3. april 1943 lyder overskriften: 
”Fund af kalkmalerier i Skjød Kirke. Skjult bag et to 
tommer tykt pudslag af ler og sand”.

SKJØD KIRKE

Tilflytterne og Skjød Kirke
Den 8. januar 2005 blev Skjød ramt af orkanen 
Bertha. Den voldsomste storm i Danmark siden 
1999. Det var den dag vi havde lejet flyttevogn, 
samlet familien og endelig skulle flytte fra lejligheden 
i Brabrand til vores hus i Skjød.
Da vi havde fået alt flyttegodset ind i huset og sat 
os til frokostbordet, forsvandt strømmen. Resten af 
dagen og natten var der hverken strøm eller varme 
i huset. Som om det ikke var nok, så havde vi jo 
også fjernet ALLE gulvtæpper. Der var hundekoldt. 
Det eneste varme var de blafrende stearinlys bag de 
meget utætte vinduer. 

Allerede første gang vi var ude at se huset, blev vi 
betaget af udsigten over byen og op mod kirken. 
Særligt når de mørke vintermåneder dominerer, så 
nyder vi lyset på kirken og nede ved gadekæret. For 
lidt ”søkig” har vi ind imellem husene...

Skjød kirke er bygget i 1100-tallet af tilhuggede gra-
nitkvadre. Dengang havde kirken intet tårn, klokken 
har sandsynligvis hængt i et træbygget klokketårn, 
tæt ved kirken. 

Anne Mette Poulsen
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Vi bringer en efterlysning
Frits Uldall levede fra 1839 til 1921. Han 
var arkitekt og meget historieinteresseret 
og fungerede som synsmand for kirker 
og præstegårde i flere jyske provstier i 
slutningen af 1800-tallet. 
Den 18. april 1892 skrev han et brev til det 
Kongelige Oldnordiske Museum (det gamle 
Nationalmuseum). Heri gjorde han op-
mærksom på at der ved et tidligere besøg, 
i 1869, var et gammelt, stort malmbækken, 
som hørte til døbefonten. På denne gamle 
døbefont var der en indskrift der lød: ”Anno 
Domini MCDLXXVII hoc opus fecit fieri Do-
minus Joacobus”. Frit oversat med hjælp 
fra Dr. Google, da jeg ikke kan latin – ”I 
1481 gjort mulig af Jacobus”.
Denne Hr. Jacob Hvid var sognepræst i 
Lyngå i 1481. 
Tilbage til døbefonten... I tiden mellem 
1869 og 1892, var der sket en gennemgri-
bende ombygning af Skjød kirke, der hørte 

Nationalmuseet har været så venlige at sende mig 
nogle billeder fra dengang. Desværre er de kun i 
sort/hvid, så man kan ikke se hvad det egentlig fore-
stiller. Der er dog nogle farveforskelle og nogle linjer, 
der kan tolkes som rester af kalkmalerier. 
En af kalkmalerierne ses som en lille gren på neden-
stående billeder. På det ene billede har jeg forsøgt at 
tegne det op. 
Egmont Lind mente dengang at de øvrige væg-
ge sandsynligvis var udsmykket under det tykke 
pudslag, da vestvæggen altid var den sidste der blev 
lavet kalkmalerier på. 
Gad vide hvad der gemmer sig af spændende histori-
er under pudslaget? Det får vi nok aldrig at vide, da 
tilstanden allerede i 1943 var dårlig. 

SKJØD KIRKE - FORTSAT

under Grevskabet Frijsenborg. 
Frits Uldall forhørte sig hos kirkeværgen og ringe-
ren, der ikke vidste hvor det gamle malmbækken 
var blevet af, men undrede sig dog over at den var 
fjernet fra kirken. 
I slutningen af sit brev skriver Frits Uldall, at et lig-
nende malmdøbebækken fra 1481 endnu var bevaret 
på sin plads i fonten i Lyngå Kirke. Men at den slags 
malmbækkener er meget sjældne i jylland. 
Jeg slog en smut om Lyngå Kirke og her bruges sta-
dig den gamle døbefont...malmbækkenet fra 1481. 
Gad vide hvor mange der er døbt her gennem tiden? 

På kanten af døbefonten står der en længere ind-
skrift, der handler om at den er blevet gjort mulig i 
1481 af jocobi Nicolai Hvid (den samme som i Skjød), 
for guds trofaste sjæle. 
Tilbage til efterlysningen....
Skulle nogen kende noget til Skjød Kirkes gamle 
døbefonts forsvinden i slutningen af 1800-tallet, så 
hører redaktionen for Skjød Tidende gerne om det. 
Skjød by, omegn og Skjød Kirke er fyldt med sjove 
og spændende historier. De skal bare graves frem og 
værdsættes. 

Rigtig glædeligt nytår. Ønsker jer alle et skønt år 
2020.

SORGGRUPPE FOR VOKSNE

Når man har mistet, kan det være svært at kom-
me videre efter den første tid. Da kan det være en 
støtte at tale med mennesker, som har oplevet det 
samme som en selv. Det kan være mennesker, 
man kender, eller det kan være i en sorggruppe. 
Formålet med
sorggruppen er at skabe et rum, hvor man sam-
men med ligestillede har tid og plads til at tale om 
det, der er svært. 
Gruppen er for alle, der har mistet en ægtefælle/
partner, et voksent barn eller en nær slægtning.
Efter aftale mødes vi 1-2 timer ad gangen. Møder-
ne finder sted i Sognegården, Kirkevej 5, Hadsten. 
Vi får en kop kaffe/te undervejs.

Når man henvender sig, vil man få tilbudt en 
samtale, før man kommer til det første møde. Her 
kan man fortælle om sin situation, og vi finder i 
fællesskab ud af, om sorggruppen kan være en 
hjælp.

Gruppen ledes af 
Sognepræst Mette Krabbe, tlf. 86 98 90 65

SORGGRUPPE
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ophold under mildere himmelstrøg. Den 
nye beskæftigelse blev vinhandler i Frankrig.
Hvordan bliver man lige vinhandler? En forklaring 
kunne være at farfaderen var købmand og en kusine 
var gift med direktøren på Ceres, hvor Peder Larsen 
for øvrigt boede sine sidste år.

Peder Larsen var meget glad for Lyngå og savnede 
byen og kirken, derfor fik han en kunstmaler til at for-
evige kirken på et flot maleri.
Billedet tog han med til Frankrig, hvor det blev ind-
rammet i en flot, flot guldramme. 

Familien har haft tæt kontakt til Lyngå og sognefoged 
Jens Bak og familie. Peder Schmidts sidste ønske var 
at billedet skulle tilbage til Lyngå, hvor forældrene og 
hvor hans søskende ligger begravet. Peder 
Scmidt døde 1889 og blev begravet i Lyngå.

Billedet blev overgivet til sognefoged Jens 
Baks enke. Herfra kom billedet til Signe Bonde 
i Bægård, en datter af sognefoged Jens Bak.
Herfra kom billedet til frk. Karen Pedersen, 
som kommer fra gården, der ligger syd for 
præstegården, søster til sognerådsformand 
Niels Pedersen.
Karen Pedersen opfylder ønsket om, at billedet 
skulle tilbage til Lyngå, hvilket også var menin-
gen fra starten.

Menighedsrådet fik billedet overdraget for år 
tilbage, og nu hænger det på præstens kontor 

Maleriet kom i ramme i Frankrig 
- derfor den franske oversættelse

ved siden af konfirmandstuen.
Peder Larsen Schmidt blev begra-

vet i Lyngå - samme sted som forældre og søskende.
Gravstedet er der endnu. Om det er fredet, ved jeg 
ikke, men det var direktør Meulengraht på Ceres bryg-
gerierne, for formue efterladt af Peder Schmidt Lar-
sen, der oprettede et legat til bevarelse af gravstedet. 
Fundatsen har kongelig stadfæstelse af 31. oktober 
1890.

Det var for øvrigt pastor Rasmus Malling Schmidt der 
hjemmedøbte de 2 tvillingepiger, Maren og Maren på 
gården Moesgård i 1860, som beskrevet i et tidligere 
kirkeblad.
På lokalarkivet i Hadsten, har vi en fin tegning af Lyngå 
Kirke, som vi tror er skitsen til maleriet.

Tegning fra Hadsten Lokalarkiv - sandsynligvis skitsen 
til maleriet.

Det fine maleri af Lyngå Kirke fra 1850
For år tilbage fik menighedsrådet i Lyngå en gave, et 
fint lille maleri af Lyngå kirke fra 1856. Maleriet er 
indrammet i en pompøs guldramme - vældig flot.

Billedet er malet af professor Frederik Christian 
Kjærskou. Født 1805- død 1891. Startede som deko-
rationsmaler, men blev en anerkendt kunstmaler.
Ejeren var Vinhandler Peder Larsen Schmidt, søn af 
pastor Rasmus Malling Schmidt – præst i Lyngå fra 
1849-1862, hvor han døde 57 år gammel.
Pastor Rasmus Malling Schmidt er søn af Købmand 
Peder Larsen Schmidt, Århus. Han dimitterede fra 
Aarhus latinskole i 1823 og tog teologisk embedsek-
samen i 1830.

MINDER

Herluf 
Nydam Jensen

Pastor Schmidt blev gift med Henriette Catrine Worm, 
datter af Pastor Niels Worm Flødstrup, Ullerslev på 
Fyn, den 19. oktober 1839. Det første embede fik han 
i 1831 i Søften-Foldby.
1839 blev han kaldet til præst i Haurum-Sall. Den 25. 
maj 1849 kom Rasmus Schmidt til Lyngå.

På den tid hærgede tuberkulosen det ganske land, 
og præstefamilien var hårdt ramt. Parret fik 10 børn, 
og som lærer Ladefoged skriver i sin bog om Lyngå, 
røres man til tårer, når man læser, at endnu et lille 
barn kaldes bort.  Den 13. august 1850 en lille pige 
1 ½ år gammel, den 11. maj 1853 en lille dreng 2 år 
gammel. I alt mistede de 6 børn under 10 år. Pastor 
Schmidt døde i 1862. Enken sad tilbage med 4 halv-
voksne børn, som alle var prægede af sygdommen. 
Den 20. juni 1877 døde fru Schmidt, og så var der kun 
en søn tilbage - Peder Larsen Schmidt - opkaldt efter 
bedstefaderen.
Peder Larsen Schmidt studerede også teologi og fik 
embedseksamen, men han kunne ikke tåle den kolde 
og fugtige luft, der var i de uopvarmede kirker på den 
tid, så lægen tilrådede Peder Larsen Schmidt at søge 
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Hanne Sørensen

Sct. Hans i Skjød

Sæt allerede nu et kryds i kalenderen ud for den 
23. juni 2020 kl. 19.00. Der vil vi fejre Sankt Hans 
med en gudstjeneste i den dejlige midsommeraften. 

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

Borgerforeningen

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

Fællesspisning for hele familien 
søndag d. 22. marts 2020 kl. 18.00
Traditionen tro vil Weberbanden i foråret lave spæn-
dende mad til Lyngås borgere. Vi har de foregående år
haft et tema for menuen, men i år har vi fået ”pip” 
og har ikke noget tema. Spisningen foregår i konfir-
mandstuen fra kl. 18.00.
Pris for voksne 85 kr. og 35 kr. for børn. Tilmelding 
sker til Bjørn på 20890739 senest d. 15. marts.
Vi glæder os til at se Jer til en hyggelig aften.

Med weberhilsen
Jette, Jan, Lene, Lars Bo, René og Dorte

Menighedsråd/Borgerforeningen

Affaldsindsamling 
søndag d. 26. april fra 10.00 - 12.00
Vi mødes i Lyngåhaven, hvor vi håber at se mange 
lyngåborgere, unge som gamle, så vi kan få gjort for-
årsrent i vores grøfter og kanter. Du skal ikke tænke 
på tilmelding, bare mød op.
Vi slutter med øl og vand og du har mulighed for at 
få det store Sønderjyske kagebord med ved arrange-
mentet i konfirmandstuen kl. 14 samme dag.

Byforskønnelsesudvalget

NYT FRA LYNGÅ

Tove Skipper
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Petanque
Ny sæson starter 1. maj - kig forbi legepladsen, der 
spilles petanque hver fredag kl. 19.00. Alle er
velkomne.
Kontakt evt. Ninna Andersen, Lyngåvej 59, 
tlf. 29461429

Generalforsamling i Borgerforeningen 
mandag d. 15. juni kl. 18.00
Lyngå Borgerforening indkalder til generalforsamling 
med dagsorden ifølge vedtægterne. Den afholdes i
konfirmandstuen, hvor Borgerforeningen byder på en 
let anretning. Kom og vær med og hør lidt om, hvad 
der sker i byen.

Bestyrelsen
John, Inge, Thomas, Pernille og Tove
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Helen Guldbæk

Siden sidst i kirken 
Luciagudstjeneste 
og kyndelmisse
Søndag d. 15. december var der som van-
ligt en smuk Luciagudstjeneste, oven i 
købet med en ’interaktiv’ prædiken, hvor 
menighedens børn og voksne lavede lyd-
kulisse til Annes udlægning af juleevangeliet. Derefter 
hygge i forsamlingshuset. Tak til alle, der hjalp til.
Søndag d. 2. februar var der stemningsfuld lysmesse 
med levende lys og sang ved Lyngå Folkekor. 

Fastelavn
Når bladet kommer, er vi nok forbi d. 23. februar, hvor 
der er fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende tøn-
deslagning og fastelavnsboller i forsamlingshuset. 
Nærmere er sendt ud. På forhånd tak til alle, der hjæl-
per til ved arrangementet. 

Generalforsamling og fællesspisning
Generalforsamlingen i borgerforeningen afholdes d. 
26. februar, og som optakt er der fællesspisning, som 
bestyrelsen står for.
Der følger nærmere om bestyrelsens konstituering i 
næste blad.

Kunsten ud i landsbyerne
På generalforsamlingen vil bestyrelsen orientere om 
og nedsætte et udvalg for et kunstprojekt, som Ler-
bjerg/Svejstrup har fået midler til. En kort beskrivelse 
fulgte med dagsordenen, og nærmere kan læses på 
hjemmesiden for det overordnede projekt Kunsten ud 
i landsbyerne.dk.  

Arbejdslørdag i forsamlingshuset
D. 21. marts er der arbejdsdag inde og ude ved for-
samlingshuset – nærmere følger. Mød op, det plejer at 
være både hyggeligt og effektivt.
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Affaldsindsamling og 
fejring af Genforeningen
Ligesom tidligere deltager Lerbjerg/Svejstrup i den 
årlige landsdækkende affaldsindsamling. 
I år afvikles kampagnen d. 26. april, og i Lerbjerg og 
Svejstrup begynder vi allerede kl. 11, således at de, 
der ønsker det, også kan nå at deltage i arrangemen-
tet kl. 14 i Lyngå, hvor 100-året for Genforeningen fej-
res med et foredrag ved Nis Boesdal med efterfølgen-
de (næsten) sønderjysk kaffebord (se nærmere s.13).  
Tak til de lokale initiativtagere bag affaldsindsamlin-
gen, Anders, Berit, Lars og Ulla. Nærmere følger. 

Nørkleaftener
Som noget ganske nyt har vi i dette vinterhalvår haft 
en månedlig nørkleaften, hvor folk med lyst til at kom-
binere håndarbejde og hyggeligt samvær har mødtes 
den sidste tirsdag aften i måneden. Vi har aftalt at 
forsætte til og med april, så mød gerne op i forsam-
lingshuset d. 31. marts og d. 28. april kl. 19.30. Vi 
betaler en 20’er pr. person for varmen, og så er der 
kaffe og kage.  

Sæt også kryds i kalenderen,
når Hadsten Storpastorats Spirekor og Kantori for 
første gang opleves synge i Lerbjerg Kirke, til fami-
liegudstjeneste søndag d. 14. juni kl. 16.00.
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Sognepræst:
Anne Martiny Kaas-Hansen, Lyngåvej 85,  
8370 Hadsten, tlf. 8698 1224, amka@km.dk

Besøg af præsten:
En henvendelse til præsten er altid velkommen, hvis nogen 
ønsker – eller måske hører om én, der ønsker – en snak.

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

Kirkegårdsleder:
Simon Dobson, Tlf. 3052 1053
E-mail: ledendegraver@outlook.dk

Kirkesanger / korleder:
Cecilie Marie Høyer, Tlf. 4083 9330
E-mail: ceciliemariehoyer@gmail.com

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

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

Næstformand:  
Anny K. Hansen, Skolebakken 14, tlf. 2342 9342

Kirkeværger:
Lyngå: 
René Schneider, Rækkevej 4, tlf. 2872 6095

Skjød:  
Kirsten Aagaard Berthelsen,
Landsbækvej 35, tlf. 2075 2331

Lerbjerg:  
Jesper Mensing Søgaard, Lerbjergvej 20, tlf. 5389 2980

Datoer på kommende menighedsrådsmøder 
i konfirmandstuen: 
Torsdag d. 26. marts kl. 19.00
Torsdag d. 23. april kl. 19.00

Tirsdag d. 12. maj kl. 19.00 
Orienteringsmøde om valg til menighedsrådet

Onsdag d. 27. maj kl. 19.00 

Kirkebilen:
Alle er velkomne til at anvende kirkebilen til de arrange-
menter, der foregår i kirkeligt regi i vore tre sogne. 
Kirkebilen er gratis og bestilles hos:  
Karins Taxi, tlf. 8698 3570 eller
Dantaxi, tlf. 8691 1414.

KIRKELIG VEJVISER

Lise Thorbøll  
Melchiorsen (LTM)Mette Krabbe (MK) Anders Bonde (AB)

Marie Hedegaard 
Thomsen (MHT)

Præster i Hadsten Storpastorat

Anne Martiny
Kaas-Hansen (AMKH)

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Hanne Sørensen 
Menighedsrådsformand

Barsel

Til marts med forårets komme vil storken flyve en 
ekstra gang over kirkegårdene, og vor gravermed-
hjælper Karin går på barsel. 
Vi ønsker Karin og familie al mulig held og lykke med 
den kommende familieforøgelse.

Nyt tag på Lyngå Kirke.

Kirkens tag på kor og skib fra 1867 er udtjent.
Ved det ordinære bygningssyn i august 2018 blev 
det konstateret, at kirkens skifertag er nedslidt med 
manglende skiferplader og direkte huller. Indvendigt 
viste skiferplader tegn på vandindtrængning i
samlinger og overlæg. Taget er løbende vedligeholdt 
med udskiftning af ødelagte skifersten, men menig-
hedsrådet finder, at der efterhånden er flere og flere 
vedligeholdelsesproblemer og -udgifter forbundet 
med skifertaget.  
Projektet forventes igangsat i løbet af året.

René Schneider 
Kirkeværge, Lyngå



GUDSTJENESTER
 MARTS LYNGÅ SKJØD LERBJERG

1/3 1. s. i fasten 9.30 (MK)

8/3 2. s. i fasten 11.00 (AMKH) indsamling

15/3 3. s. i fasten 11.00 (AMKH) kirkekaffe

19/3 Torsdag 15.00 Plejehjemsgudstjeneste, Møllegården (LTM)

22/3 Midfaste 9.30 (MK)

29/3 Mariæ bebudelse 11.00 (AMKH)

31/3 TIrsdag 11.00 Ældregudstjeneste, Sct. Pauls Kirke (LTM) kaffe i sognegården kl. 10.00

APRIL

2/4 Torsdag 19.00 Ungdomsgudstjeneste, Sct. Pauls Kirke (MHT)

5/4 Palmesøndag 11.00 (AMKH)

9/4 Skærtorsdag 11.00 (AMKH)

10/4 Langfredag 11.00 Sct. Pauls Kirke (LTM)

12/4 Påskedag 11.00 (AMKH)

13/4 2. påskedag 11.00 Sct. Pauls Kirke (MHT)

16/4 Torsdag 15.00 Plejehjemsgudstjeneste, Møllegården (MK)

19/4 1. s.e. påske 9.30 Ole Juul

26/4 2. s.e. påske 10.00 Konfirmation (AMKH)

MAJ

3/5 3. s.e. påske 10.00 Konfirmation (AMKH)

10/5 4. s.e. påske 9.30 (LTM)

14/5 Torsdag 15.00 Plejehjemsgudstjeneste, Møllegården (LTM)

17/5 5. s.e. påske 11.00 (AMKH)

21/5 Kr. Himmelfart 11.00 Sct. Pauls Kirke (LTM)

24/5 6. s.e. påske 11.00 (AMKH)

26/5 Tirsdag 11.00 Ældregudstjeneste, Sct. Pauls Kirke (LTM) kaffe i sognegården kl. 10.00

31/5 Pinsedag 11.00 (AMKH)

JUNI

1/6 2. pinsedag 11.00 Lilleåparken (MHT)

5/6 Grundlovsdag 15.30 (AMKH)
7/6 Trinitatis 9.30 (LTM)
14/6 1. s.e. trinitatis 16.00 Familiegudstj. m. kor
18/6 Torsdag 15.00 Plejehjemsgudstjeneste, Møllegården (MK)
21/6 2. s.e. trintatis 11.00 (AMKH)
23/6 Sct. Hans 19.00 Skjød Stadion (AMKH)
28/6 3. s.e. trinitatis 11.00 (MHT)
JULI
5/7 4. s.e. trinitatis 9.30 (AMKH)
12/7 5. s.e. trinitatis 11.00 Sct. Pauls Kirke (LTM)


