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Velkommen i folkekirken
Tekst | Sognepræst Lise Thorbøll Melchiorsen

Foto: Gitte Volsmann

Velkommen til et nyt kirkeblad her fra
alle os i menighedsrådene og medarbejderne ved kirkerne i Hadsten Storpastorat! Vi arbejder hver dag på at gøre
vores allesammens kirker til et levende og
nærværende sted, hvor vi ud over gudstjenesterne og de kirkelige handlinger
forsøger at sætte de allerbedste rammer
for samtaler mennesker imellem i lyset af
den kristendom, vi er sat til at forkynde.
Derfor er bladet her endnu engang fyldt
med tilbud om fællesskaber, sammenkomster og foredrag, som alle er velkomne til at tage del i. Vi håber, at I kan finde
noget, der også fanger jeres interesse.
I dette nummer af Kirkebladet vil I
blandt andet kunne læse om åbningen af
den nyrestaurerede Sct. Pauls kirke. Det
skal også handle om forholdet mellem
politik og religion, om hvordan prædikerne op gennem tiden har forsøgt at holde

de to ting adskilt, men måske på bekostning af, at de så blev uvedkommende?
I storpastoratet gør vi i hvert tilfælde
vores bedste for at være vedkommende,
og har man kommentarer eller forslag til
kirkernes liv og vækst, så hører vi altid
gerne fra jer.
Som en lille krølle på halen får jeg lyst
til at referere fra en rapport, der for nylig
er udkommet. Her hedder det, at en
statistisk undersøgelse vurderer, at der i
2016 afholdtes ca. 170.000 gudstjenester
rundt om i landet med i alt cirka 10 millioner deltagere. Til sammenligning gik
der samme år godt 2,9 millioner i teatret
og godt 4,1 millioner på kunstmuseum.
(Rapport fra faggruppen vedrørende
gudstjenesten / Folkekirken).
Disse tal bekræfter os blot i, at kirken
er en stor del af mange menneskers liv
og mærkedage, men det minder os også

på det store ansvar vi har, for hver dag
at gøre os umage og turde lytte til, hvad
der er brug for. Kun på den måde kan vi
blive ved at være kirke dybt forankret i
historien og traditionen, men altid med
øje for den virkelighed vi lever sammen i
lige her og nu.
Velkommen!
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SKAL KIRKEN POLITISERE?
Tekst | Formand Vissing Menighedsråd Frank Iversen

Der er delte meninger om, hvorvidt
kirken skal politisere og dermed forholde
sig til verdslige spørgsmål, eller om den
skal holde sig til den såkaldte kerneopgave. I sommerferieperioden har der
været flere indlæg i Kristeligt Dagblad
om dette tema.
Hvis vi kigger på præsternes kerneopgave, tænker jeg, at den kan defineres som:
at forkynde evangeliet - holde gudstjeneste, døbe, vie og begrave samt yde
sjælesorg og undervise. Denne oplistning
har naturligvis mange nuancer og udtryk,
men for mig, må det være noget af essensen for præsters virke.
Menighedsrådenes funktion og virke er
defineret i ”Bekendtgørelse af lov om menighedsråd” af juni 2013. Heraf fremgår
bl.a.: ”Sognets kirkelige og administrative anliggender styres af menighedsrådet,
medmindre andet er særlig hjemlet i lovgivningen” og videre står: ”Det påhviler
menighedsrådet at virke for gode vilkår
for evangeliets forkyndelse”.
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Man kan sige, at menighedsrådet udgør
den lokale kirkes ledelse og har sammen
med præsterne ansvaret for at skabe gode
rammer om kirkens liv og vækst.
For mig at er det endvidere vigtigt at se
på, i hvilken kontekst kirkens liv og vækst
udfoldes. Er der tale om et mindre sogn,
som i Vissing, eller taler vi om Folkekirken som én kirke, med én stemme. Jeg
tror det er vigtigt at skelne mellem det
lokale og det mere globale.
I Vissing er vi optaget af at styrke det
lokale fællesskab blandt borgere i Vissing
og omegn, uden dog at blive opfattet
som et lokalt sogneråd, som eksisterede
før 1970. Vi er interesserede i at styrke
kirkens liv og vækst i og omkring kirken,
med fokus på det enkelte menneske.
Hvad vil det så sige at styrke det lokale fællesskab? Ja der kan være mange
forskellige veje dertil. Vi har p.t. valgt
at tage afsæt i de ønsker og behov, der
er lokalt i Vissing. Eksempelvis har vi
etableret en økonomisk pulje for børn
og unge i Vissing og omegn og arbejder

p.t. sammen med frivillige forældre med
at etablere et Børne-MGP-arrangement
i det lokale forsamlingshus samt i et
samarbejde med Borgerforeningen, og på
initiativ fra forældre, om etableringen af
en bålplads på vores lokale sportsplads.
Menighedsrådet lytter til forældrenes
behov, opstiller rammerne for initiativer
og stiller økonomi til rådighed. Det er for
os eksempler på at styrke kirkens liv og
vækst, som ikke er politiserende – medmindre nogle mener, at det hører under
kulturpolitik!
Et andet eksempel er de initiativer, der
har været i forhold til lokalplanlægning i
Vissing og omegn. Senest har udvidelserne af LECA-værket ved Hinge fyldt en
del for flere lokale borgere i Vissing. Her
deltog kirken ikke; idet disse spørgsmål
havde en anden politisk karakter. At der
så i visse situationer kan være tale om
personsammenfald er ikke ensbetydende
med, at kirken politiserer. Jeg er ikke i
tvivl om, at opgaven mere hører hjemme
i Danmarks Naturfredningsforening og
andre NGO’ere med fokus på klima og
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natur. Men hvis ikke det lokale fællesskabs interesser varetages af andre, må
kirken kunne gå ind i spørgsmål, der
berører borgernes utryghed.
Hvis vi skulle hæve blikket mod det mere
globale, så kunne FN’s 17 verdensmål
være et område, hvor jeg tænker, at Folkekirken som helhed og den lokale kirke
kan gøre en forskel og for min skyld
gerne må politisere. Lad os prøve med to
af målene – nemlig mål 1 og 13:
1. Afskaf fattigdom i alle dens former
overalt
13. Klimaindsats – handle hurtigt for at
bekæmpe klimaforandringer og deres
konsekvenser
Fattigdom er naturligvis et relativt
begreb, men hvis vi ser på den nuværende
definition, så var der eksempelvis i 2018
64.500 fattige børn i Danmark (Danmarks Statistik). Tidligere tal viser, at
ca. 2% af alle børn defineres som fattige
i Favrskov kommune i 2018. Dette tal
ligger under gennemsnittet på landsplan.

Definition af økonomisk fattig er: ”Personer med en årsindkomst, der er mindre
end halvdelen af medianindkomsten, ikke
er studerende og ikke har en formue på over
100.000 kroner. Eksempel: For en familie
med fire personer ligger grænsen på 252.900
kroner på et år.”
Her er et eksempel, hvor jeg mener, at
vi som lokal kirke gerne må politisere.
Diakoniarbejdet og landsindsamlinger
fra f.eks. Folkekirkens Nødhjælp er
konkrete initiativer, der både har fokus
på det lokale og det mere globale. Kirken
må gerne mene, at det er uacceptabelt i
et rigt land som vores, at der er 64.500
fattige børn (familier), og her bør kirken
have en holdning og evt. indgå i lokalpolitiske initiativer eksempelvis gennem
diakoniarbejdet – altså kirkens sociale
arbejde, som jo også kan defineres som et
socialpolitisk arbejde.
I et tidligere nummer af Kirkebladet har
jeg endvidere talt for et initiativ, som
jeg har kaldt: ”Kirken og Klimaet”. Her
kan den lokale kirke gøre en forskel ved

eksempelvis at blive en såkaldt ”Grøn kirke”. En grøn kirke er en kirke, der viser
omtanke gennem helt konkrete tiltag, der
mindsker belastningen af klima og miljø.
Dette initiativ er for mig heller ikke et
spørgsmål om at politisere, det er vel
blot at tage biskoppen i Roskilde, Peter
Fischer-Møllers ord alvorligt, der i
Kristeligt Dagblad er citeret for at sige:
”Naturen er ikke bare et sted, hvor vi går
ud og henter energi. Den er selve Guds
skaberværk. Hvis ikke kirken skulle passe
på den, hvem skulle så?”
Ovenstående er eksempler på områder,
hvor jeg tænker, at kirken gerne må politisere og forbinde sig med de spørgsmål,
borgere i Vissing og omegn er optaget
af – og spørgsmål, som har mere global
karakter.
Så hvornår politiserer kirken egentlig – og
hvornår er det en naturlig del af kirkens
virke?
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AT BLANDE TINGENE SAMMEN
ELLER AT HOLDE TINGENE
SAMMEN
Tekst | Sognepræst Lise Thorbøll Melchiorsen

Foto: Gitte Volsmann

Den 13. august var det præcis 10 år
siden, politiet fjernede en gruppe iranske
asylansøgere fra Brorsons Kirke i København. Selv var jeg lige startet som præst
i mit første embede, og i min indbakke
på min mail tikkede der en opfordring
ind fra en gruppe præster og teologer,
til at skrive under på en erklæring, der
fordømte rydningen af Brorsons Kirke.
Jeg var i syv sind. Helt ny i præstekjolen
anede jeg ikke, om det at underskrive
erklæringen var at blande politik og religion sammen på en måde, som jeg kunne
klandres for? Og hvad ville jeg selv have
gjort, hvis irakerne havde stået og bedt
om hjælp ved min kirkedør? Og hvordan
skulle jeg dog prædike om begivenhederne i København ved min næste gudstjeneste, som allerede var dagen efter? For
nævne det skulle jeg da! – eller hvad?
Jeg blev dog lidt roligere, da jeg i mailen
også fandt en liste over dem, der allerede
havde skrevet under; præster og teologer,
hvoraf nogle af dem var mennesker, jeg
respekterede og så op til, og nogle jeg
kendte godt. 343 præster og teologer stod
til sidst på listen.
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Men jeg endte alligevel med ikke at
skrive under. Jeg tror ikke helt, jeg kunne
overskue konsekvenserne. Men dagen
efter tog jeg i min prædiken dog udgangspunkt i irakernes situation, og det
er jeg glad for, at jeg gjorde. At jeg turde
lade virkeligheden komme på tale.
En af grundene til, at vi herhjemme
er så påpasselige med at blande politik
og religion, hænger uløseligt sammen
med reformationen og Martin Luthers
skelnen mellem det verdslige og det
åndelig regimente. Som redaktør på et
andet kirkeblad lavede jeg engang en
serie interviews med en gruppe lokale
om deres tanker om krigen i Afghanistan, hvortil en kvinde med hovedrysten
spurgte, hvorfor det nu skulle blandes ind
i det kirkelige? Men hvad skal kirken så
interessere sig for? Kan vi overhovedet
begribe det kristne evangelium, hvis vi
ikke må lede efter det i vores egen virkelighed - i kraft af vores egne erfaringer?
Disciplinen at prædike kaldes for homiletikken. Ligesom teologien kan opdeles

i forskellige skoler og retninger, har
homiletikken også undergået en udvikling, der har stukket i flere retninger.
Den gamle (nordeuropæiske) prædikentradition har set præsten som en slags
tankpasser, der hver søndag stillede sig op
på prædikestolen og fyldte menigheden
op med den rette udlægning af teksten.
Præsten doserede så at sige sandheden,
som den kun kunne udledes af teksterne.
Men i 70erne begyndte nye strømninger
(især fra Nordamerika) at sætte spørgsmålstegn ved præstens rolle i prædikenen.
Den nye homiletik, som den blev kaldt,
vendte kort sagt den gamle måde at
prædike på hovedet: Hvor man før altid
havde taget udgangspunkt i bibelteksten
(hvad vil Gud have os til at gøre?), lagde
man nu meget mere vægt på menighedens erfaringer og livssituationer, og
udgangspunktet blev derfor: Hvad har
menigheden brug for fra Gud? Ud fra en
teori om, at vi mennesker grundlæggende
deler de samme erfaringer og følelser,
prædikede de nye homiletikere meget
erfaringsnært og ved brug af et sprog, der
lægger sig op af det, vi går og taler sam-
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Foto: Prædikestol fra Bregnet Kirke

men til dagligt. I nyere tid kom der så en
modreaktion på den nye homiletik. Inden
for de seneste 10 år er der nemlig blevet
foretaget en hel del brugerundersøgelser,
der simpelthen har spurgt en masse kirkegængere, idet de gik ud fra gudstjenesten, hvad de hørte i præstens prædiken.
Og svarene var (for prædikanten) noget
af en mundfuld: De adspurgte fandt ofte
nogle helt andre billeder i prædikenen,
end dem prædikanten selv havde tænkt
de skulle, og de drog ofte nogle helt andre konklusioner, end dem præsten havde
troet han gav udtryk for. Undersøgelserne
viste også, at præsten med sine erfaringseksempler i prædikenen overhovedet
ikke kan styre, hvor menighedens tanker
bevæger sig hen.
En dygtig og nærværende prædikant
kan lede tilhørerne ned ad en bestemt
vej, men kan aldrig styre, om den enkelte
tilhører i løbet af prædikenen tager en sidevej og ender et andet sted end tiltænkt.
Vi lytter altid til en prædiken ud fra det
udgangspunkt vores eget liv tager, og vi
deler ikke altid de samme erfaringer.
Det er en udfordring, når man som

prædikant så gerne vil tage menigheden
et bestemt sted hen. Så præsten kan
ingenting styre, men må og skal dog alligevel prædike, fordi han ikke kan lade
være. En af måderne, hvorpå den nyeste
homiletik forsøger at løse dette dilemma
er at invitere menigheden ind i processen
med at lave prædikenen. Det kan eksempelvis gøres ved at invitere en gruppe til
at diskutere søndagens tekst og dele med
hinanden, hvilke tanker den får frem i
den enkelte. På den måde kan præsten
få et indblik i, hvor forskellige erfaringer
en menighed kan sidde på kirkebænken
med, og han kan så forsøge at belyse det
i sin prædiken. Det gør som sagt ikke
prædikenskrivningen lettere, men kaster
forhåbentlig bedre prædikener af sig, som
faktisk bliver hørt.
Når vi nu efterhånden ved så meget om,
hvordan vi lytter, når vi hører en prædiken, kan jeg ikke lade være med at tænke,
at det forpligter os endnu mere på netop
at prædike Gud som værende en del af
denne verden, vi hver især går rundt og
tumler med. Og hermed også den politi-

ske. Kristendommen har politiske følger,
og kristendommen og dermed prædikenerne i vores gudstjenester skal stå som
korrektiver til det eksisterende samfund,
når det ikke tager ordentlig vare på de
svage og undertrykker livet hos dem,
der ikke selv kan råbe op. En prædikant
skal ikke drage politiske konsekvenser på
vegne af hele sin menighed, men prædike
evangeliet, så den enkelte selv må finde
ud af, hvordan han eller hun så vil føre
det ud i livet.
Nogle gange træder prædikanter over
stregen og blander politik og religion
sammen på en ekskluderende måde, men
de fleste gange er jeg sikker på, at det er
gjort i forsøget på holde noget sammen:
Gud og mennesket. Det vigtige er måske
her at huske, at det særligt kristne ikke
ligger i indholdet af det, vi gør, men alene
i begrundelsen for det, vi gør: At vi skal
elske vores næste som os selv, fordi vi
først var elsket af Gud.
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Nyt fra sognene

Bryllup ved Vissing udealter
På en af de allerskønneste augustdage i år blev det historiske første bryllup ved Vissing
udealter afviklet. Vissing var pyntet op med flagallé fra kirken til forsamlingshuset. Solen strålede fra en klar himmel. Flere borgere i byen havde rejst Dannebrog, der vajede i
den sagte vind. Bænke og stole stod klar på plænen ved udealteret til den store dag, hvor
100 deltog i selve den kirkelige vielse.
Sommerfugle og hvepse fløj rundt under vielsen og satte et farverigt præg på det store
øjeblik, hvor de to sagde ja til hinanden med Marie Hedegaard Thomsen som præst akkompagneret af den smukke sang fra Jette Rosendal og Steen Hansens pianospil.
Jo – det var i sandhed et stort øjeblik – den lørdag ved Vissing udealter – en dag som
også Vissing Menighedsråd havde set frem til. At det endda endte med at blive et af
Vissings bysbørn, der blev den første brud ved udealteret, gør oplevelsen fuldendt. Nu
må det næste så være en barnedåb ved udealteret – vi får se!
Frank Iversen
Formand i Vissing Menighedsråd.

Vikar i Hadsten
”Frygt ej!”
I sognepræst Maries Hedegaard Thomsens forskningsfravær henover efteråret træder
jeres velkendte, unge præst til. Jeg føler mig både heldig og privilegeret i at kunne
fortsætte hos jer indtil medio december. Jeg ser frem til at bruge endnu mere tid i
Sognegården, og at være mere synlig for jer skønne Hadsten-borgere. I kan finde mig i
kælderen i Sognegården omme bag en lysegrå skillevæg – så kom og sig hej! Dyt, hvis
I ser mig gøre de lokale veje usikre i en hvid Peugeot 208. Her vil jeg have mine faste
baser, hvor jeg efter bedste evne, vil være jeres præst. Jeg sætter stor pris på at virke i
jeres kirker og at trykke hånd med hver enkelt af jer. For sammen har vi intet at frygte
i denne verden …
Guds velsignelse
Kristoffer Uhre Knattrup
Sognepræst
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Tema: Menighedsrådsvalg 2020

Giver det mening - JA!

Tekst | Kontaktperson Hadsten Menighedsråd Anna Grethe Mikkelsen

Hvad er det, der lige her giver mening? Det er at sidde i
Hadsten menighedsråd. Hvorfor giver det mening? Her er
muligheden for at sidde med i maskinrummet og sammen
med øvrige medlemmer af rådet og præsterne at påvirke, medvirke, indvirke på, hvordan og hvornår vi som kirke kan tilbyde
rammer og indhold i forhold til den kristne forkyndelse, det
kristne samvær, et fællesskab, der er inviterende og modtagende både for de kirkevante, de nysgerrige, de søgende, de
sørgende, de glade, de tilfredse, de utilfredse, de der skal have
følgeskab for at komme – ja, alle.
Hvordan giver det mening? Her kan man udfolde sig både
med hånd og ånd. Her er brug for mennesker med forskellige ressourcer, man får en indsigt i forholdene, som det kan
være svært eller umuligt at få uden at være med. Her kan man
blive udfordret og holdt i gang i forhold til, at der er SKALopgaver, ønskeopgaver, rugbrødsmotor-opgaver, nysgerrighed
kan omsættes til afprøvning. Meningsudveksling i en fastsat
ramme og udfordringer man ikke drømmer om eksisterer,
men som viser sig både spændende og givende.
Når noget giver meget mening, indflydelse og ansvar, giver det
også arbejde. Åh, arbejde – ja, at sidde på en plads med alle de
nævnte muligheder giver arbejde, energi, støn, glæde, åbner
nye døre, lukker døre uden mening, indsigt, udsigt, ansvar – og
– man er ikke alene.
Et menighedsråd er arbejdsgiver for en stab af medarbejdere
med forskellige ansættelser og roller i forhold til at sikre at:
borgerne oplever sig set og hørt, kirkegårdene er et dejligt sted
at komme, kirken fremstår som indbydende, kirkemusikerne
leverer musik og sang, der understøtter gudstjenester, bisættelser/begravelser og tjenester, som så engang imellem opleves
som en tænkepauser. Kirkekontoret løser alle de administrative opgaver og modtager de personlige henvendelser fra
borgere, menighedsråd m.v.

Kirke- og kulturmedarbejder og præster sikrer konfirmandundervisning, undervisning af børn, forskellige typer gudstjenester og handlinger i kirke og sognegård. Sognegårdsmedarbejderne leverer service så lokalerne fremstår funktionelle
og indbydende, sikrer kaffe på kanden og servering, når det
bestilles. En stab af engagerede frivillige der på forskellige
områder medvirker til og indgår i forpligtende roller af stor
betydning for aktiviteterne i sognegården. Der er samarbejde
med andre menighedsråd, provstiet, kommunen, andre organisationer. Alt dette sætter menighedsrådet rammen omkring.
Det er udfordrende, spændende og givende! Alle medarbejdere, ansatte som frivillige, er en del af kirkens DNA i forhold til
at skabe de daglige rammer der sikrer forkyndelse, fællesskab,
samvær, rummelighed.
Et menighedsråd skal forvalte et stort spænd. Lovgivning i
forhold til arbejdsmiljø/ansættelser/økonomi/personfølsomme
oplysninger er som på det øvrige arbejdsmarked/øvrige
samfund; præster har provsten som arbejdsgiver men menighedsrådet sidder sammen med provst og biskop for at finde
den rette. Økonomien er skruet sammen på en speciel måde.
Lovgivning specielt fra kirkeministeriet. Valg. I alle disse
forhold er der god mulighed for at få hjælp fra de dygtige
medarbejdere.
Grib muligheden for at komme med i 2020!
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100 ÅR ER INGEN ALDER
– FOR EN KIRKE
Tekst | Formand Hadsten Menighedsråd Annette Obelitz

Så nærmer vi os tiden, hvor vi igen kan
tage Sct. Pauls kirke i brug. Efter at
kirken i næsten et år har været lukket pga.
ombygning og opsætning af nyt orgel,
genåbner vi den søndag den 24. november med en festgudstjeneste. Datoen for
ibrugtagning falder sammen med datoen
for 100-året for kirkens opførelse, og det
er selvfølgelig helt bevidst, at vi har gået
efter at få kirken klar til netop den dato.
Der henvises til det samlede program for
fejringen at 100 års jubilæet på side 12-13.
Det har længe været et ønske hos skiftende menighedsråd og kirkens organist,
at Sct. Pauls kirke skulle have et større og
bedre orgel. Der holdes en del koncerter
i kirken, som har en rigtig fin akustik,
men det gamle orgel fra 1971 levede
med sine 11 stemmer ikke op til behovet
og rummets størrelse. I 2016 blev der
plads i provstiets økonomi til, at vi kunne
begynde at arbejde seriøst med planerne.
10

Det gamle orgel er indgået i handlen med
orgel-byggerfirmaet og har fundet en ny
plads i Finderup Kirke, Sjælland. Til gengæld kan vi se frem til at få et orgel med
25 stemmer, som vil kunne fylde det store
kirkerum med sine toner. Orglet er bygget
af Th. Frobenius & Sønner i Birkerød.
Hvad vi ikke fra starten havde i tankerne
var, at det viste sig hensigtsmæssigt at få
kigget på behovet for istandsættelse og
forandringer i hele kirkerummet, nu hvor
kirken skulle være ude af brug i længere
tid. Siden kirken blev opført i 1919 har
den gennemgået én gennemgribende
istandsættelse i 1979. I den forbindelse
ændrede kirkerummet fuldkommen
karakter. Tidligere havde det ifølge beretninger fra kirkegængere fremstået langt,
smalt og forholdsvis mørkt. Nu fik det
lysere farver: blå bænke, røde klinker, fyrretræsinventar og store kobberkogler som
belysning, og rummet kom til at fremstå

lyst og imødekommende.
Ved gennemgang af kirken blev det klart,
at både bænkerækker og gulve trængte til
gennemgribende istandsættelse. Samtidig
havde menighedsrådet ønske om bedre
siddekomfort på bænkene, mere fleksibilitet omkring kirkerummets anvendelse,
bedre lydanlæg og optimering af opbevaringspladsen.
En kirke på under 100 år er endnu ikke
omfattet af fredningsbestemmelserne.
Dette betyder dog ikke, at man er fritaget
for at skulle sende sine planer til høring
hos både stift, kongelig bygningsinspektør
og Nationalmuseet. I den forbindelse er
der kommet tilbagemeldinger om, at vi
burde overveje at føre rummet tilbage til
Hack Kampmanns oprindelige nyklassisistiske stil. I menighedsrådet var der dog
enighed om at ville bibeholde de væsentligste træk fra istandsættelsen i 70-erne

www.hadstenstorpastorat.dk

Foto: Peter Winding

og fastholde hovedtrækkene i det udtryk,
kirkerummet dengang fik. Farveholdningen på bænke og gulv har dog undervejs
i ombygningsprocessen undergået en ændring i retning af det mørkere, som peger
tilbage på den oprindelige farvesætning
fra kirkens opførelse. Også pulpiturfronten har vi måttet opgive at fastholde for i
højere grad at lade musikken komme ud i
hele rummet, og den massive egetræsfront
er udskiftet med et lettere gitter.

for det. Alterparti, døbefont, knæfald og
prædikestol er bibeholdt i fyrretræ, ligesom vi har ønsket at bevare PH-kogler og
pendler. I våbenhuset og under orgelpulpituret er opsat ny belysning. Samtidig er
de gamle klapstole erstattet med nye, lette
stabelstole, som fremover skal opbevares i skabe ved kirkerummets bagvæg. I
forbindelse med istandsættelsen males
kirken indvendigt og kirketårnet males
udvendigt.

Vi har valgt at bibeholde bænkene fra
1979, men med ny ryg. Det har ikke været
muligt at udføre ryggene i fyrretræ, som
kunne matche det oprindelige træ på
gavlene, så derfor er bænkeryggene nu
malede, samtidig med, at der er kommet
nye hynder. Gulvbelægningen i hele kirkerummet er erstattet med grå ølandsklinker.
De første fem bænkerækker er udskiftet
med løse stole, så der kan skabes mere
plads omkring alteret, når der er behov

I skrivende stund er det endnu for tidligt
at bedømme, hvordan kirkerummet kommer til at tage sig ud i sin helhed, men
vi håber, menigheden vil sætte pris på
det - og ikke mindst få glæde af det, der
var hovedårsagen til alt postyret: det nye
orgels toner.

Foto: Sct. Pauls Kirke inden istandsættelsen i 1979
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Program for fejring af Sct. Pauls Kirkes
100 års jubilæum.
Lørdag d. 23. november kl. 14.00

Indvielse af kirkens nye orgel ved organist Steen Hansen. Før koncerten er der mulighed for at tage det nye
orgel i øjesyn. Efter koncerten serveres et glas vin i våbenhuset.

Søndag d. 24. november kl. 11.00

Festgudstjeneste. Prædiken ved biskop Henrik Wigh-Poulsen. Præsteprocession med nuværende og tidligere
tilknyttede præster. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved en reception i Sløjfen kl. 12.30-15.00. Alle
er hjerteligt velkomne.

Onsdag d. 27. november kl. 19.00

Todelt koncert med Aarhus Kammerkor. I pausen serveres kaffe og kage. Se omtale på side 20.

Søndag d. 1. december kl. 11.00

Familiegudstjeneste. Efterfølgende er der basar i sognegården kl. 12.00. Se omtale på side 38.

Mandag d. 2. december kl. 19.30

Vi synger julen ind. Koncert med Hadsten blandede Kor og Hadsten mandskor. Se omtale på side 21.

Folkegave
Hvis nogen i anledning af kirkens jubilæum vil forære en gave til kirken, kan man glæde fremtidens kirkegængere
ved at donere et tilskud til indkøb af et klaver til kirkerummet.
Ved at inddrage et klaver ved siden af det nye orgel vil de to instrumenters forcer fremhæve hinanden.
Beløb kan doneres via MobilePay til 97118. Skriv ordet KLAVER i teksten. Der kan også indbetales beløb til konto
7270 – 1000 118. Skriv KLAVER i teksten.
Endelig vil der være opstillet en særlig indsamlingsbøsse til formålet ved alle jubilæumsarrangementerne.
Vi modtager enhver gave, stor som lille, med taknemlighed!
Skulle den situation opstå, at anskaffelsen af et klaver af den ene eller anden grund ikke er mulig, da vil det til enhver
tid siddende menighedsråd kunne disponere over det indkomne beløb til andet, som vil være til gavn og glæde for
sognet.
12
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Fredag d. 6. december kl. 16.00

Fernisering i sognegården i forbindelse med åbningen af udstillingen med billedkunstner Simon Aaen. Der
serveres et mindre traktement. Se omtale på side 32.

Søndag d. 15. december kl. 19.30

Koncert med Aarhus Universitetskor. Se omtale på side 22.

Onsdag d. 25. december kl. 19.30

Julekoncert med kirkesanger Jette Rosendal og organist Steen Hansen. Se omtale på side 22.

Tirsdag d. 31. december kl. 13.30

Nytårsgudstjeneste. Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden godt nytår med et glas bobler i våbenhuset.

Torsdag d. 9. januar 2020 kl. 19.30

Sogneaften i sognegården med kunstneren Simon Aaen, der er aktuel med en udstilling samme sted. Der serveres kaffe og kage. Se omtale på side 33.

Det er gratis at deltage i alle jubilæumsarrangementerne.

Foto: Peter Winding

13

Sct. Pauls · Nr. Galten · Over Hadsten · Vissing · Ødum · Hadbjerg · Lyngå · Skjød · Lerbjerg

DET NYE ORGEL I SCT. PAULS KIRKE
Tekst | Organist Steen Hansen

Det er ikke helt let i en kort artikel at give et bare nogenlunde dækkende billede af, hvordan det nye, store orgel er opbygget, og hvilke
muligheder det har. Derfor vil jeg gerne invitere alle interesserede til en orgelfremvisning lørdag 23. november kl. 14.00 med efterfølgende koncert. Men lad mig i det følgende forsøge at formulere en foreløbig idé om de intentioner, der ligger bag det nye instrument.
I 2008 besluttede menighedsrådet at arbejde for, at der blev bygget et nyt orgel til kirken. Det eksisterende orgel fra 1970 på 11 stemmer forekom dels at være for beskedent til en forholdsvis stor kirke med et højt aktivitetsniveau (f.eks. har flere landsbykirker på egnen
større orgler), dels at være klangligt utilfredsstillende. Orglet var med sin meget skarpe klang typisk for det ”neobarokke” ideal, som
mange af datidens små instrumenter blev bygget ud fra. Karakteristisk var f.eks. manglen på den helt uundværlige, bærende Principal
8´, og i det hele taget prioriteringen af højereliggende registre.
Menighedsrådet ønskede derfor et større orgel med flere klanglige ressourcer, der kunne tilgodese et større repertoire og give det
liturgiske orgelspil flere muligheder. Og det skulle være et instrument med en bredere, varmere klang, der bedre kunne understøtte
salmesangen.
Provst og provstiudvalg støttede projektet fra starten, men finansieringen kunne desværre først findes i 2015. Derefter kunne vi gå i
gang med at skaffe de nødvendige myndighedsgodkendelser samt vælge arkitekt og orgelbygger. Det blev en årelang proces, der blev
forlænget af, at der undervejs blev besluttet at koble orgelsagen sammen med en stor restaurering af kirken, men i foråret 2018 kunne
der skrives kontrakt med orgelbyggeriet Frobenius om et orgel på 25 stemmer.
Orglet har flg. disposition, dvs. udvalg af registre:

HOVEDVÆRK
Bordun 16´
Principal 8´
Rørfløjte 8´
Oktav 4´
Gedaktfløjte 4´
Quint 2 2/3´
Superoktav 2´
Terts 1 3/5´
Mixtur III
Trompet 8´

SVELLEVÆRK
Gedakt 8´
Flute harmonique 8´
Salicional 8´
Vox coelestis 8´
Principal 4´
Tværfløjte 4´
Waldfløjte 2´
Quartian II
Horn 8´
Obo 8´

PEDAL
Subbas 16´
Principal 8´
Gedaktbas 8´
Oktav 4´
Fagot 16´

De 25 registre (eller stemmer) har hver deres klang som organisten ved hjælp af et håndbetjent registertræk kan vælge. Det kan klinge
alene eller sammen med andre registre, hvilket med 25 registre naturligvis giver et stort antal kombinationsmuligheder. De er udvalgt,
så hvert register har sin meningsfulde funktion i helheden. Det kan der siges rigtigt meget om, men lad mig pege på nogle af de vigtigste forhold:
14
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1) Registrene er grupperet i 3 såkaldte værker, der har hver deres orgelhus, og spilles fra hver deres klaviatur. Hovedværket står centralt
på pulpituret og spilles fra nederste manual. Svelleværket er placeret bagved i tårnrummet og spilles fra øverste manual. Endelig er
pedalværkets registre fordelt på 2 pedaltårne i siderne, og spilles naturligvis fra pedalklaviaturet.
2) Hvert register har dels et navn og et fodtal. Navnet angiver klangen. Det kan f.eks. være en fløjteklang, en strygerklang eller en træeller messingblæserklang. Vigtige er principalerne (Principal 8´, Oktav 4´, Superoktav 2´), der med deres brede klang udgør rygraden i
orglet. Fodtallet angiver registrets tonehøjde, således at 8´ (=8 fod) er den normale tonehøjde, dvs. som på et klaver. 4´ ligger en oktav
herover og 2´ yderligere en oktav over. Hensigten er, at man på den måde kan forstærke grundtonens naturligt forekommende overtoner.
3) Ved udarbejdelsen af dispositionen har jeg, sammen med vores orgelkonsulent John Horsner, gået efter et instrument, hvor et bredt
repertoire kan realiseres. Vi befinder os i en kulturhistorisk situation, hvor et stort repertoire, der dækker adskillige århundreder står
til vores rådighed. Det er et repertoire, der stiller meget forskelligartede klanglige krav, så der må træffes et valg mellem, om man vil
bygge en decideret stilkopi (f.eks. tysk barok), eller et mere universelt orienteret instrument. Begge dele har fordele og ulemper. Vi har
altså valgt en løsning, der indeholder inspiration fra forskellige tider og steder, dog med en klar hældning mod romantikkens orgelbygning, hvilket først og fremmest kan ses i svelleværket med registre som Flute harmonique, Vox coelestis, Horn og Obo.
4) Nævnes bør også et par mekaniske og elektroniske hjælpemidler. Svelleværket har (deraf navnet) fortil nogle sveller, der kan åbnes
og lukkes ved hjælp af et fodbetjent trin, så der opnås en effektiv crescendo/diminuendo-virkning. Endelig er orglet udstyret med setzerkombinationer, hvor der på forhånd kan forudprogrammeres et meget stort antal registerkombinationer, der hurtigt kan fremkaldes ved et tryk på en knap – et uvurderligt hjælpemiddel i en gudstjeneste- og koncertsituation.
15
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Kirkehøjskoledag

Fællessang – stærkt (vane)dannende
Hadsten Højskole, lørdag den 25. januar 2020, klokken 10.00-16.00
Vores kirkehøjskole har efterhånden eksisteret i mange år, og vi har sat os for at kigge på, om den måske skal have en ny form, så vi
stadig kan blive ved at tilbyde gode, gedigne foredrag i samarbejde med Hadsten Højskole. Imens vi tænker, har vi derfor besluttet
at slå efterårets og forårets foredrag sammen til én hel Kirkehøjskoledag, og så håber vi, at rigtig mange har lyst at komme og være
med.
Tilmelding skal ske, senest d. 20. januar 2020, til Hadsten Kirkekontoret på tlf.: 86 98 04 25 eller på mail:
kirkekontoret@hadstensogne.dk.
Pris for hele dagen med forplejning er 200 kroner, som betales på dagen.
Kirkehøjskoledagen er for alle.
Kirkehøjskoledagen er et samarbejde mellem Ødum, Hadbjerg, Lyngå, Lerbjerg, Skjød, Voldum, Rud, Hadsten, Vissing og Nr. Galten
Sogne.

Program
10.00 Kaffe og velkomst
10.30 Foredrag ved Jørgen Carlsen: Digte, der virker
12.00 Frokost
13.00 Foredrag ved Phillip Faber: Sangen i sin urform
14.30 Kaffe
15.00 Fællessang fra Højskolesangbogen med organist Anders Dohn ved klaveret
15.45 Tak for i dag
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Foredrag ved Jørgen Carlsen: Digte, der virker
Det vidunderlige ved en god højskolesang er, at man kan spejle sit liv i den. Den er
en bevidsthedsudvidelse med ord og toner som tryllemiddel – et virkelighedsrum, der
inviterer én inden for. Sangen er en opmærksomhedskur, der på én og samme tid rummer en lovsang og en protest. Lovsangen gælder henvendtheden på alt det, der fylder
én med glæde og taknemmelighed, livets underforståede under, som det åbenbarer sig i
årstiderne, landskabet, sproget, historien, kærligheden, fællesskabet og tilværelsen i det
hele taget. Protesten gælder alt det, som tenderer mod at nedskrive og ligegyldiggøre
livets betydning.
Sagt på mere moderne dansk er højskolesangen en reality-booster. Den skaber nærvær
og opmærksomhed ved at fortælle os, at virkeligheden ikke er noget, man skal finde ud
af. Den er noget, man skal leve sig ind i. Det gælder, hvad enten vi synger om de lyse
nætter, om kyndelmisse, der slår sin knude eller om at elske den brogede verden.
Jørgen Carlsen, f. 1949., idéhistoriker og forstander på Testrup Højskole 1986-2017.
Medlem af Etisk Råd 2011-2016. Medredaktør af Højskolesangbogen og formand for
det udvalg, der redigerer den kommende højskolesangbog.
Jørgen Carlsen er også samfundsdebattør og klummeskribent i Kristeligt Dagblad.

Foredrag ved Phillip Faber: ”Sangen i sin urform”
Phillip Faber er komponist og chefdirigent for DRpigekoret og skriver om sit foredrag:
- om fodboldsange og godnatsange, der binder os sammen, om dur og mol på samme
tid og om at turde give slip og give sig hen til fællessangen.
Alle de steder, hvor sangen eksisterer i sin urform, er den enormt interessant – i børneværelset, på stadion, om bålet, om juletræet. Her har sangen en funktion, der rækker
dybt ind i ønsket om at høre til og være en del af et fællesskab.
Kom med om bag kulisserne, når DRpigekoret indspiller Superligaens slagsange, når
nytårssangene skal indspilles på ny, og når alting pludselig handler om, at der er noget,
der er større og vigtigere end én selv.

Fællessang fra Højskolesangbogen med organist Anders Dohn ved
klaveret
Når vi nu har brugt en hel dag på at tale om fællessangen, er det oplagt at runde dagen
af med at synge sammen fra Højskolesangbogen.
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Læsekreds i Hadsten Sognegård
Menighedsrådene indbyder hermed atter til en læsekreds i Hadsten Sognegård. Den første sæson
med dette nye initiativ blev en succes med 40 tilmeldte deltagere og i gennemsnit ca. 35 fremmødte pr. gang.
Ole Juul, som igen leder læsekredsen, har med behørigt hensyn til ønsker fra deltagerne nu lagt et
program, hvor vi læser og gennemgår fire romaner. Læsekredsen afvikles på onsdage fra kl.19.00 til
21.00.
Ole Juul skriver: "Den første lille times tid vil jeg gennemgå den læste roman og trække hovedtemaer frem
til drøftelse. Efter en kaffepause vil vi sammen drøfte de problemstillinger og temaer, som læsningen og
gennemgangen har lagt op til. Jeg glæder mig til samværet og til drøftelse af disse gode bøger".
Menighedsrådet ser med forventning frem til en fortsættelse af læsekredsen og håber, at rigtig
mange igen vil finde sammen i sognegården omkring god og gedigen litteratur.
Deltagelse er gratis, men deltagerne i læsekredsen skal selv anskaffe bøgerne, som vi læser.
Enten ved lån på biblioteket eller ved henvendelse i ”Bogormen”, hvor bøgerne kan købes med
20% rabat. Kaffe m/brød koster 30,-kr.
Deltagere skal tilmelde sig læsekredsen på Hadsten Kirkekontor senest 15. oktober 2019
på tlf.: 86 98 04 25 eller mail: kirkekontoret@hadstensogne.dk
Aktivitetsudvalget
Onsdag den 30. oktober 2019: “Fuglene”, Tarjei Vesaas
Mattis bor med sin søster, Hege, på et lille sted nær skov og sø. Usikker som han er på sine oplevelser, skal han hele tiden konfrontere
Hege med sin tågetale. Han tager varsler efter fuglene og deres adfærd. Arbejdet som færgemand bliver skæbnesvangert for Mattis.
Som læser følger man Mattis, hans både dybsindige og overfladiske tanker, og trods hans sendrægtighed i hverdagen kommer man
helt ind til kernen i det at være et menneske.
Onsdag den 20. november 2019: “De usynlige”, Roy Jacobsen
Roy Jacobsens lille roman er en lavmælt, næsten tyst beretning om livet på en lille norsk ø, Barrøy, i begyndelsen af det tyvende århundrede. Der bor kun en familie, en håndfuld mennesker, med pigen Ingrid som en slags hovedperson, som vi følger fra barndom til
voksenlivet. Det er ikke de store begivenheder, der præger romanen, de små ting bliver det vigtige. Årets gang. Fiskeriet. Landbruget.
Det daglige virke. Fødsel. Død. De sjældne besøg. Natur og menneskeliv sammenskrevet.
Onsdag den 29. januar 2020: “Et helt liv”, Robert Seethaler
Hovedpersonen i “Et helt liv” er Andreas Egger, en godmodig og tavs mand, og det er hans hele liv, der er beskrevet på de 153 sider.
Han vokser op i en bjerglandsby, i pleje hos en bondemand der banker ham, indtil han får et fysisk handicap af det, hvilket medfører,
at Andreas må halte sig igennem resten af det liv, som er så smukt og glidende beskrevet fra start til slut i denne korte lille roman.
Som i en hver anden god historisk roman bliver en stump af verdenshistoriens store fortælling skildret i det enkelte menneskes liv.
Onsdag den 26. februar 2020: “Stiklingen”, Audur Ava Olafsdottir
Arnljotur Thorir følger sin drøm om at blive gartner i en af verdens mest berømte klosterhaver. Med sig har han tre stiklinger til en
ny rosensort og et billede af sin datter på 7 måneder, som han uforvarende kom til at avle med ’en slags veninde til en ven’. Men netop
som han er kommet godt ind i arbejdet med haven, får han uventet besøg. ”Stiklingen” er en livsbekræftende og humoristisk kærlighedshistorie om en ung fars forhold til sit lille barn og om, hvordan et barns eksistens kan sætte andre relationer i perspektiv.
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Kirkeliv
Temaaften om sorg

SOGNEGÅRDEN Sorgen – den nødvendige fortælling. Et menneskes liv kan

forstås som de fortællinger, der kan fortælles om det. Når vi mister et menneske, vi er
knyttet til, må vi derfor skabe ”sorgens nødvendige fortælling”. Det er ikke altid let. For
når vi mister et menneske, følger der ofte overvejelser over grundlæggende spørgsmål og
værdier i vores liv med. Og selv troen kan komme i spil.
Sorg er en naturlig reaktion på tab og truslen om tab. Derfor er det godt og vigtigt for os
at forholde os både praktisk og teoretisk til begrebet sorg for at få en dybere forståelse af,
hvad der er på spil hos os selv og andre.
I foredraget vil Christian Juul Busch tale om vigtigheden af at fortsætte båndene til
dem, vi har mistet, samt beskrive hvordan vi kan høre, når et menneske taler om sine
livsværdier, og hvordan vi hver især kan indgå i en berigende samtale om eksistentielle
temaer og trosmæssige overvejelser.
Christian Juul Busch har været præst på Rigshospitalet i de sidste 30 år. Han har
sideløbende været aktiv for patienter og pårørende på flere fronter ikke mindst i et
mangeårigt arbejde for den palliative indsats både i Danmark og resten af Norden. Fra
2013-2015 var har desuden leder for projektet ”Sorggrupper i folkekirken”, der for alvor
satte det folkekirkelige sorggruppearbejde på dagsordenen og siden har støttet sorggruppelederne i deres arbejde. Arrangementet er gratis.
Hadsten Sognegård, torsdag den 31. oktober, kl. 19.30

Sorggruppe for voksne

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

NR. GALTEN KIRKE

Kirken byder denne gang velkommen til saxofonist Bartlomiej Piotr Wawryniuk
(Polen) og akkordeonist Julija Skipore (Letland). Bartlomiej er uddannet i saxofon
og komposition ved konservatorierne i Odense og Aarhus. Julija er uddannet i Riga,
Odense og Milano.
Publikum kommer på en spændende rejse gennem et bredt sortiment af forskellige
musikstilarter. Med den unikke klang og atmosfære, kombinationen af saxofon og akkordeon skaber, vil musikerne fremføre bl.a. varme latinamerikanske rytmer, lidenskabelige tangoer, klassisk musik, moderne musik og ekspressive jazzimprovisationer.
Nr. Galten Kirke, søndag den 27. oktober, kl. 19.00

Orgeldemonstration og koncert
SCT. PAULS KIRKE

Organist Steen Hansen vil først fortælle om det nye orgel, dets opbygning og klanglige ressourcer, og derefter vil han spille en koncert, hvor repertoiret er valgt med
henblik på at give et indtryk af orglets samlede potentiale. Fri entré.
Sct. Pauls Kirke, lørdag den 23. november, kl. 14.00

Korkoncert
SCT. PAULS KIRKE

Aarhus Kammerkor under ledelse af Erik Bjørn Lund synger først et kirkeligt program med bl.a. dansk kormusik (Vagn Holmboe, Niels la Cour m.fl.). Efter pausen,
hvor der serveres en forfriskning, vil koret fremføre et mere verdsligt program, hvor
også messingkvartteten Dynamic Brass medvirker. Koret består af 30 sangere og
medvirker ofte ved Aarhus Symfoniorkesters oratorieopførelser. Læs mere på www.
aarhuskammerkor.dk. Fri entré.
Sct. Pauls Kirke, onsdag den 27. november, kl. 19.00
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Vi synger julen ind
SCT. PAULS KIRKE

Som optakt til julen inviterer Hadsten Sangforening og Hadsten Blandede Kor, begge
under ledelse af Vibeke Hansen, igen i år til en stemningsfuld koncert med julens toner. Publikum får naturligvis også lejlighed til at synge med på nogle af vores elskede
julesalmer. Fri entré.
Sct. Pauls Kirke, mandag den 2. december, kl. 19.30
Foto: folkekirken.dk

Luciagudstjeneste
VISSING KIRKE

Traditionen tro synger vi julen ind i Vissing. I våbenhuset mødes vi af messingmusik, herefter er der Gudstjeneste med Luciaoptog, og til sidst er der fællesspisning i
Forsamlingshuset. Hadsten Brass Band vil igen spille for os med julemelodier, vi vil i
fællesskab synge et par julesange, og der vil være amerikansk lotteri.
Vissing Kirke, onsdag den 11. december, kl. 17.00
Foto: folkekirken.dk

Julekoncert

NR. GALTEN KIRKE

Petri/Hannibal Duo kunne i 2017 fejre 25 års jubilæum. Som noget nyt sammensatte
de et julekoncertprogram, som ud over de kendte toner fra barokmestrene Bach, Händel og Vivaldi indeholder danske og europæiske julesange i nye arrangementer.
Siden starten i 1992 har duoen spillet mere end 1.500 koncerter i alverdens førende
koncerthuse og tv- og radiostationer. Sammen har de udgivet seks internationalt
anmelderroste og prisbelønnede cd’er.
Michala Petri og Lars Hannibal har med deres fælles store erfaring udviklet en
ligefrem, uhøjtidelig og stærkt kommunikerende koncertform, hvor de med korte
introduktioner guider publikum til forståelse af det særlige ved de enkelte værker.
Billetter kan hentes på Hadsten Kirkekontor fra d. 2. december.
Nr. Galten Kirke, torsdag den 12. december, kl. 19.30
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Musik i kirkerne
Korkoncert
SCT. PAULS KIRKE

Som det i en del år har været tradition, synger Aarhus Universitetskor, under ledelse
af Søren Kinch Hansen, julekoncert med et ambitiøst program. I år vil der naturligvis
indgå værker for kor og orgel, så det nye orgel også kan opleves i denne sammenhæng.
Læs mere på www.unikor.dk. Fri entré.
Sct. Pauls Kirke, søndag den 15. december, kl. 19.30

Juledagskoncert
SCT. PAULS KIRKE

En stemningsfuld tradition er juledagskoncerten med Jette Rosendal (sopran/
violin) og Steen Hansen (orgel). Duoen har sammensat et afvekslende program med bl.a. sopran-arierne fra Händels Messias. Efter koncerten serveres
der en forfriskning i våbenhuset. Fri entré.
Sct. Pauls Kirke, onsdag den 25. december, kl. 19.30

Kyndelmisse
VISSING KIRKE

Kyndelmissegudstjeneste med masser af god musik ... og pandekager bagefter.
Vissing Kirke, tirsdag den 4. februar, kl. 19.00

Orgelkoncert
SCT. PAULS KIRKE

Ulrik Spang-Hanssen er en af Danmarks mest fremtrædende orgelspillere. Han er
professor på Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus, hvor han leder organistuddannelsen. Sideløbende hermed har han en international koncertkarriere og har indspillet
ca. et halvt hundrede cd-er med et bredt repertoire, gerne i nytænkende fortolkninger.
Lidt ældre Hadstenborgere kan sikkert huske ham som organist ved Sct. Pauls kirke i
årene 1977-83. Efter koncerten serveres der et glas i våbenhuset. Fri entré.
Sct. Pauls Kirke, søndag den 9. februar, kl. 19.30
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Forårskoncert
VISSING KIRKE

Musikskolens Forårskoncert. For 26. gang optræder store og små elever fra
Musikskolen ved forårskoncerten i Vissing Kirke. Det er altid en fornøjelse
at se, hvordan glæden og stoltheden ved at synge og spille danner grundlag
for venskab og fællesskab på tværs af alder, instrument og musikalske genrer.
Vissing Kirke, søndag den 29. marts, kl. 16.00
Foto: Peter Winding

Triokoncert
SCT. PAULS KIRKE

Kirkens egne musikere Jette Rosendal (violin) og Steen Hansen (orgel) får ved denne
koncert følgeskab af cellisten Brian Friisholm, som til daglig er 2. solocellist i Aarhus
Symfoniorkester. Koncerten består udelukkende af 2 store værker: De 3 musikere vil
sammen spille Joseph Rheinbergers trio for orgel, violin og cello, og Brian Friisholm
vil desuden spille en af Bachs solosuiter for cello. Efter koncerten kan man hilse på
musikerne over et glas i våbenhuset. Fri entré.
Sct. Pauls Kirke, søndag den 29. marts, kl. 19.30

Foto: Nikolaj Lund

Forårskoncert
VISSING KIRKE

Forårskoncert med Randers Egnsteaters Kor. Stort engagement, seriøs indstilling
og ikke mindst godt humør. De 15 amatørsangere i Randers Egnsteater Kor og dets
dirigent Kari Steen har det hele. Derfor leverer koret rytmisk kormusik på et professionelt niveau - hver gang. Randers Egnsteaters Kor har siden 2000 optrådt i teaterforestillinger, i kulturhuse, i kirker, til festivaler, i sportshaller, på TV, til open-airkoncerter, i forsamlingshuse, i soveværelser, på sygehuse og i drivhuse.
Til korets koncerter er repertoiret rock- og popmusik i egne arrangementer. Men
koret har også samarbejdet med bl.a. Alberte, Aalborg Symfoniorkester, På Slaget
12, Jimmy Jørgensen, Finn Nørbygaard, Preben Kristensen, Jimmy Jørgensen og Ivan
Pedersen. Senest var koret med i multiforestillingen "Watermusic", som foregik på
Randers Havn og blev set af ca. 15.000 mennesker.
Vissing Kirke, tirsdag den 31. marts, kl. 19.30
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PRÆSTER I PASTORATET

MHT
Marie Hedegaard Thomsen

SAMTALE MED EN PRÆST

AMKH
Anne Martiny Kaas-Hansen

MK
Mette Krabbe

AB
Provst Anders Bonde

KUK
Kristoffer Uhre Knattrup

Præsterne står altid til rådighed for en samtale.

Det kan foregå i hjemmet, i Sognegården eller i
præstegården.

Man kan henvende sig, når man har behov for at
tale med et andet menneske i fortrolighed.

Præster har tavshedspligt, hvilket betyder, at det,
der bliver en præst betroet, ikke fortælles videre.
ensomhed, svære valg i livet.

PRÆSTEN
PÅ BESØG

for det er faktisk præstens arbejde at tage ud og tale

for at komme i kirke, kan

Ring, eller få en anden til det - vi kommer gerne!

holde nadver i hjemmet.

Samtalen kan handle om tro og tvivl, sorg og savn,
Man skal ikke være bange for at ”tage præstens tid”,
med folk, der har brug for det.
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LTM
Lise Thorbøll Melchiorsen

Har man ikke mulighed
præsten komme ud og
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GUDSTJENESTELISTE

Oktober - marts 2019/20
OKTOBER

Lørdag d. 26. oktober Lørdagsdåb*

Tirsdag d. 1. oktober
Hadbjerg Kirke		

Kirke i børnehøjde
17.30 (MK)

Onsdag d. 2. oktober
Nr. Galten Kirke

Kirke i børnehøjde
17.30 (MHT)

Søndag d. 6. oktober 16. s. e. trin.
Nr. Galten Kirke
11.00 (KUK)
Ødum Kirke		
11.00 (MK)
			Høstgudstjeneste
Skjød Kirke		
9.30 (KUK)
Søndag d. 13. oktober 17. s. e. trin.
Nr. Galten Kirke
11.00 (LTM)
Over Hadsten Kirke
9.30 (LTM)
Lyngå Kirke		
17.00 (AMKH)
			Høstgudstjeneste
Hadbjerg Kirke		
11.00 (MK)
Torsdag d. 17. oktober Plejehjemsgudstjeneste
Møllegården		
15.00 (LTM)
Søndag d. 20. oktober 18. s. e. trin.
Nr. Galten Kirke
11.00 (AB)
Skjød Kirke		
17.00 (AMKH)
			Høstgudstjeneste
Ødum Kirke		
9.30 (AB)

Søndag d. 27. oktober
Nr. Galten Kirke
Over Hadsten Kirke
Hadbjerg Kirke		
Lerbjerg Kirke		

19. s. e. trin.
11.00 (LTM)
9.30 (LTM)
9.30 (KUK)
11.00 (KUK)

Tirsdag d. 29. oktober BUSK-gudstjeneste
Nr. Galten Kirke
18.00 (LTM)
Torsdag d. 31. oktober Kirke i børnehøjde
Lyngå Kirke 		
17.00 (AMKH)
NOVEMBER
Lørdag d. 2. nov.

Lørdagsdåb*

Søndag d. 3. nov.
Nr. Galten Kirke
Over Hadsten Kirke
Vissing Kirke		
Ødum Kirke		
Hadbjerg Kirke		
Lyngå Kirke		
Skjød Kirke		
Lerbjerg Kirke		

Alle Helgens dag
11.00 (LTM)
9.30 (LTM)
11.00 (KUK)
11.00 (MK)
9.30 (MK)
16.00 (AMKH)
14.30 (AMKH)
13.00 (AMKH)
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Tirsdag d. 5. nov.
Hadbjerg Kirke		

Kirke i børnehøjde
17.30 (MK)

Onsdag d. 6. nov.
Nr. Galten Kirke

Kirke i børnehøjde
17.30 (MHT)

Søndag d. 10. nov.
Nr. Galten Kirke
Over Hadsten Kirke
Lyngå Kirke		
Ødum Kirke		

21. s. e. trin.
11.00 (KUK)
9.30 (KUK)
11.00 (MK)
9.30 (MK)

Torsdag d. 14. nov.
Tænkepause-gudstjeneste
Ødum Kirke		
19.30 (MK) m. violin og sang
			om ”Gaven”
Lørdag d. 16. nov.

Lørdagsdåb*

Søndag d. 17. nov.
22. s. e. trin.
Nr. Galten Kirke
11.00 (LTM)
Skjød Kirke		
11.00 (AMKH)
Vissing Kirke		
15.00 (LTM)
			Familiegudstjeneste
		
Torsdag d. 21. nov.
Plejehjemsgudstjeneste
Møllegården		
15.00 (KUK)
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Søndag d. 24. nov.
Sct. Pauls Kirke		
			
			
			

Sidste s. i kirkeåret
11.00 (Biskop Henrik WighPoulsen) Festgudstjeneste og
genåbning af kirken, efterfølgende reception i Sløjfen

Tirsdag d. 26. nov.
Sct. Pauls Kirke		

Ungdomsgudstjeneste
19.00 (AMKH)

DECEMBER
Søndag d. 1. dec.
Sct. Pauls Kirke		
Vissing Kirke 		
Ødum Kirke 		
Lyngå Kirke		
Skjød Kirke 		

1. s. i advent
11.00 (LTM) Familiegudstj.
11.00 (KUK) Fredslys
14.00 (MK)
15.30 (AMKH) Lucia
17.15 (AMKH) Lucia

Onsdag d. 4. dec.
Sct. Pauls Kirke		

Kirke i børnehøjde
17.30 (MHT)

Torsdag d. 5. dec.
Sct. Pauls Kirke		

Korshærsgudstjeneste
14.00 (LTM)

Torsdag d. 5. dec.
Kirke i Børnehøjde
Lyngå Kirke 		
17.00 med minikonfirman			dernes krybbespil (AMKH)
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Søndag d. 8. dec.
Sct. Pauls Kirke		
Over Hadsten Kirke
Hadbjerg Kirke
Skjød Kirke 		

2. s. i advent
11.00 (KUK)
9.30 (KUK)
11.00 (MK)
9.30 (MK)

Onsdag d. 11. dec.
Vissing Kirke		

Luciagudstjeneste
17.00 (LTM)

Søndag d. 15. dec.
Sct. Pauls Kirke		
Ødum Kirke 		
Lerbjerg Kirke 		
Nr. Galten Kirke

3. s. i advent
11.00 (MHT)
11.00 (OJ)
16.00 (AMKH) Lucia
14.00 (AMKH) Lucia

Tirsdag d. 17. dec.
Sct. Pauls Kirke		
			

Ældregudstjeneste
11.00 (AMKH)
Kaffe i sognegården kl. 10.00

Torsdag d. 19. dec.
Møllegården		

Plejehjemsgudstjeneste
15.00 (MK)

Søndag d. 22. dec.
Sct. Pauls Kirke		
Lyngå Kirke 		
Hadbjerg Kirke		

4. s. i advent
11.00 (MHT)
9.30 (MHT)
16.00 (MK) Ni læsninger

Mandag d. 23. dec.
Sct. Pauls Kirke		
Hadbjerg Kirke		

Julegudstjeneste
16.00 (LTM)
16.00 (MK)

Tirsdag d. 24. dec.
Sct. Pauls Kirke		
Sct. Pauls Kirke		
Nr. Galten Kirke
Vissing Kirke		
			
Over Hadsten Kirke
Sct. Pauls Kirke		
Nr. Galten Kirke
Hadbjerg Kirke		
Kollerup Kapel		
Ødum Kirke		
Lerbjerg Kirke		
Skjød Kirke		
Lyngå Kirke 		

Juleaftensdag
11.00 (AB)
13.00 (LTM)
13.00 (MHT)
14.00 (MHT) NB: Ændret
tidpunkt i forhold til tidligere år.
14.00 (LTM)
15.00 (MHT)
15.00 (LTM)
13.00 (MK)
14.00 (MK)
15.00 (MK)
13.30 (AMKH)
14.45 (AMKH)
16.00 (AMKH)

Onsdag d. 25. dec.
Sct. Pauls Kirke		
Ødum Kirke		
Skjød Kirke 		

Juledag
11.00 (MHT)
11.00 (MK)
11.00 (AMKH)

Torsdag d. 26. dec.
Sct. Pauls Kirke

2. Juledag
11.00 (AMKH)
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Søndag d. 29. dec.
Julesøndag
Sct. Pauls Kirke		
11.00 (MK)
			
Liturgisk gudstjeneste uden
			
prædiken, men med læsninger
			
og masser af de julesalmer, vi
			
ikke har fået sunget i juleda			gene
Tirsdag d. 31. dec.
Nytårsaftensdag
Sct. Pauls Kirke
13.30 (AMKH) Nytårsguds			tjeneste med bobler
Lyngå Kirke 		
15.00 (AMKH) Nytårsguds			tjeneste med bobler
JANUAR
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Onsdag d. 1. januar
Hadbjerg Kirke

Nytårsdag
16.00 (MK)

Søndag d. 5. januar
Sct. Pauls Kirke
Over Hadsten Kirke
Ødum Kirke		
Skjød Kirke 		

Hellig 3 Konger
11.00 (MHT)
9.30 (LTM)
9.30 (MHT)
11.00 (LTM)

Tirsdag d. 7. januar
Sct. Pauls Kirke		

Mønstringsgudstjeneste
18.00 (LTM) med spejderne

Onsdag d. 8. januar
Sct. Pauls Kirke

Kirke i Børnehøjde
17.30 (MHT)

Søndag d. 12. januar
Sct. Pauls Kirke
Hadbjerg Kirke
Lyngå Kirke 		

1. søndag efter H3K
11.00 (LTM)
11.00 (MK)
9.30 (MK)

Torsdag d. 16. januar
Møllegården		

Plejehjemsgudstjeneste
15.00 (LTM)

Lørdag d. 18. januar

Lørdagsdåb*

Søndag d. 19. januar
Sct. Pauls Kirke
Nr. Galten Kirke
Ødum Kirke 		
Skjød Kirke 		

2. søndag efter H3K
11.00 (AMKH)
9.30 (MK)
11.00 (MK)
9.30 (AMKH)

Søndag d. 26. januar
Sct. Pauls Kirke
Hadbjerg Kirke
Lyngå Kirke 		

3. søndag efter H3K
11.00 (MHT)
9.30 (AMKH)
11.00 (AMKH) kirkekaffe

Torsdag d. 30. januar
Skjød Kirke 		

Kirke i børnehøjde
17.00 (AMKH) dåbsjubilæum
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FEBRUAR
Søndag d. 2. februar Sidste søndag efter H3K
Sct. Pauls Kirke
11.00 (LTM)
Ødum Kirke 		
11.00 (MK)
Lerbjerg Kirke		
17.00 (AMKH) Lysmesse med
			Lyngå Folkekor
Tirsdag d. 4. februar
Sct. Pauls Kirke		
			

Ældregudstjeneste
11.00 (AMKH)
Kaffe i sognegården kl. 10.00

Tirsdag d. 4. februar Kyndelmissegudstjeneste
Vissing Kirke		
19.00 (LTM) med pandekager
			i våbenhuset bagefter
Tirsdag d. 4. februar
Hadbjerg Kirke

Kirke i Børnehøjde
17.30 (MK)

Onsdag d. 5. februar
Sct. Pauls Kirke

Kirke i Børnehøjde
17.30 (MHT)

Torsdag d. 6. februar Tænkepause-gudstjeneste
Ødum Kirke 		
19.30 (MK) med cello om
			”Kærlighed”
Søndag d. 9. februar
Sct. Pauls Kirke
Lyngå Kirke 		

Septuagesima
11.00 (MHT)
11.00 (AMKH)

Søndag d. 16. februar
Sct. Pauls Kirke
Over Hadsten Kirke
Hadbjerg Kirke
Skjød Kirke 		

Seksagesima
11.00 (LTM)
9.30 (AB)
11.00 (AB)
9.30 (LTM)

Torsdag d. 20. februar Plejehjemsgudstjeneste
Møllegården		
15.00 (MK)
Lørdag d. 22. februar

Lørdagsdåb*

Søndag d. 23. februar Fastelavn
Sct. Pauls Kirke
11.00 (LTM)
Nr. Galten Kirke
9.30 (LTM)
Ødum Kirke 		
9.30 (MK)
Lerbjerg Kirke
14.00 (AMKH) Kirke i 		
			børnehøjde med dåbsjubilæum
Torsdag d. 27. februar Kirke i børnehøjde
Lyngå Kirke 		
17.00 (AMKH) dåbsjubilæum
MARTS
Søndag d. 1. marts
Sct. Pauls Kirke
Over Hadsten 		
Hadbjerg Kirke
Skjød Kirke 		

1. søndag i fasten
11.00 (MHT)
9.30 (MHT)
11.00 (MK)
9.30 (MK)
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Tirsdag d. 3. marts
Hadbjerg Kirke

Kirke i Børnehøjde
17.30 (MK)

Onsdag d. 4. marts
Sct. Pauls Kirke

Kirke i Børnehøjde
17.30 (MHT)

Søndag d. 8. marts
2. søndag i fasten
Sct. Pauls Kirke
11.00 (MHT)sogneindsamling
Ødum Kirke 		
11.00 (MK)
Lyngå Kirke 		
11.00 (AMKH)
			sogneindsamling
Søndag d. 15. marts
3. søndag i fasten
Sct. Pauls Kirke
11.00 (LTM)
Hadbjerg Kirke		
9.30 (AMKH)
Skjød Kirke 		
11.00 (AMKH) kirkekaffe
Vissing Kirke 		
15.00 (LTM)
			familiegudstjeneste
Torsdag d. 19. marts
Møllegården		

Plejehjemsgudstjeneste
15.00 (LTM)

Lørdag d. 21. marts

Lørdagsdåb*

Søndag d. 22. marts
Sct. Pauls Kirke
Ødum Kirke 		
Lyngå Kirke 		

Midfaste
11.00 (MHT)
11.00 (MK)
9.30 (MK)

Torsdag d. 26. marts
Hadbjerg Kirke		

Tænkepause-gudstjeneste
19.30 (MK) om ”Skam”

Søndag d. 29. marts
Sct. Pauls Kirke
Nr. Galten Kirke
Skjød Kirke 		

Mariæ bebudelsesdag
11.00 (MHT)
9.30 (MHT)
11.00 (AMKH)

Tirsdag d. 31. marts
Sct. Pauls Kirke		
			

Ældregudstjeneste
11.00
Kaffe i sognegården kl. 10.00

Lørdagsdåb
*Der er mulighed for lørdagsdåb i en af storpastoratets kirker. Kontakt Kirkekontoret.
Se alle gudstjenester og evt. ændringer på
www.hadstensogne.dk.
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Plejehjems- og ældregudstjenester
Når vi eller vore pårørende flytter i beskyttet bolig eller på plejehjem, er det vigtigt, at kirken flytter med. Der er selvfølgelig
altid mulighed for at køre med kirkebil for den, der ikke kan fragte sig selv i kirke, men måske bliver det at gå til gudstjeneste i
kirken for uoverskueligt. Derfor kommer kirken ud på plejehjemmet for at holde gudstjeneste der.
Alle er velkomne ved gudstjenesterne på plejehjemmene.
Et samarbejde mellem Sundhedscenter Hadsten, præsterne og menighedsrådet i Hadsten har desuden betydet særlige hverdagsgudstjenester. Disse hverdagsgudstjenesterafholdes i Sct. Pauls Kirke, og begynder kl. 10 med formiddagskaffe i Sognegården. Dørene er åbne fra kl. 9.30.
Disse ældregudstjenester er selvfølgelig også åbne for alle.
Torsdag d. 17. oktober:

Plejehjemsgudstjeneste på Møllegården, kl. 15.00 (LTM)

Torsdag d. 21. nov.:

Plejehjemsgudstjeneste på Møllegården, kl. 15.00 (KUK)

Tirsdag d. 17. dec.:

Ældregudstjeneste i Sct. Pauls Kirke kl. 11.00 (LTM) Kaffe i Sognegården kl. 10.

Torsdag d. 19. dec.:

Plejehjemsgudstjeneste på Møllegården, kl. 15.00 (MK)

Torsdag d. 16. januar:

Plejehjemsgudstjeneste på Møllegården, kl. 15.00 (LTM)

Torsdag d. 20. februar:

Plejehjemsgudstjeneste på Møllegården, kl. 15.00 (MK)

Torsdag d. 19. marts:

Plejehjemsgudstjeneste på Møllegården, kl. 15.00 (LTM)

Tirsdag d. 31. marts:

Ældregudstjeneste i Sct. Pauls Kirke kl. 11.00 (LTM) Kaffe i Sognegården kl. 10.

ADRESSER:
Sct. Pauls Kirke, Kirkevej 7, 8370 Hadsten
Møllegården, Østervangsvej 60, 8370 Hadsten
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Kunst i Hadsten Sognegård
Naturens skønhed trækker himlen ned til os
SOGNEGÅRDEN
Simon Aaens arbejdsområde som billedkunstner er troen og naturen. Han har udsmykket
flere kirker og en lang række sognegårde. Hans værker er solidt gennemarbejdede og udstråler stor indlevelse i naturens stærke udtryk. Maleteknikken med de mange lag maling
giver værkerne en oplevelse af at være i konstant bevægelse, og samtidig indbydes der til
ro og fordybelse. Udtrykket balancerer mellem det konkrete og det abstrakte, altså mellem
det sete og det usete. Man bliver som beskuer trukket ind i kunstnerens billedunivers og
får lyst til at bruge sin egen fantasi og fordybe sig i værkerne. I de religiøse motiver er der
plads til både tro og tvivl, men altid med en sikker forankring i den teologiske og kunsthistoriske tradition.
Udstillingen kan ses i kirkekontorets åbningstid fra den 6. december 2019 til den 31.
januar 2020. Alle er meget velkomne til ferniseringen.
Fernisering, fredag den 6. december, kl. 16.00

Fotoudstilling. Sct. Pauls Kirke i 100 år
SOGNEGÅRDEN
I forbindelse med Sct. Pauls Kirkes 100-års jubilæum vises udvalgte fotografier fra kirkens
historie fra indvielsen i november 1919 til 2019, hvor kirkens indre blev istandsat.
Udstillingen kan ses i kirkekontorets åbningstid fra den 7. februar til den 30. april.
Alle er meget velkomne til ferniseringen.
Fernisering, fredag den 7. februar, kl. 16.00
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Sogneaften
SOGNEGÅRDEN Naturens skønhed trækker himlen ned til os.

Foredrag hvor Simon Aaen fortæller om sit arbejde som billedkunstner. Få et unikt indblik i vejen fra inspiration til det færdige værk. Hør blandt andet om teknikken, processen
og arbejdet med de store kirkeudsmykninger.
Simon Aaen udstiller værker i sognegården i perioden fra 6. december 2019 til 31. januar
2020. Se nærmere omtale på foregående side.
Hadsten Sognegård, torsdag den 9. januar, kl. 19.30

Nyt kunstværk i Hadsten Sognegård
Efter udstillingen af Carsten Poulsens malerier i Hadsten Sognegård i foråret 2019,
besluttede kunstudvalget at foreslå indkøb af Carsten Poulsens maleri af kirkedøren i
Sct. Pauls kirke.
Forslaget blev positivt modtaget, og maleriet hænger nu på nordvæggen i sognegårdens
hall.
Aktivitetsudvalget
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Sogneeftermiddage

Kirken og besættelsen

SOGNEGÅRDEN Foredrag v. Jørgen Dieckmann Rasmussen, der er cand.mag. i

historie og engelsk samt mangeårig leder af Esbjerg Byhistoriske Arkiv.
At nazisternes magtovertagelse i Tyskland i januar 1933 ville få indflydelse på landets
politiske system og føre til demokratiets afskaffelse var alment kendt. At det også ville få
indflydelse på de kirkelige forhold blev tidligt erkendt i internationale, kirkelige kredse.
Med få undtagelser var danske gejstlige dog ikke at finde blandt de første i modstandskampen, men på de indre linjer blev der diskuteret heftigt, om man skulle støtte samarbejdspolitikken eller gå efter ”norske tilstande”. Nogle præster trådte dog i karakter og
kom også til at betale den højeste pris for det. Kaj Munk var én af dem.
Billedet forestiller Pastor Poul Hans Bentzen ved Zions Kirke, der blev skudt af nazisympatisører i sit hjem den 24.03.1945, natten til palmesøndag.
Kaffen koster 30 kr.
Hadsten Sognegård, tirsdag den 29. oktober, kl. 14.30-16.00

Fællessang

SOGNEGÅRDEN Fællessang fra Højskolesangbogen med organist Steen Hansen

og sanger og violinist Jette Rosendal
Vi skal denne eftermiddag synge sange fra Højskolesangbogen, akkompagneret af vores
dygtige hus-musikere. Kom gerne med ønsker!
Kaffen koster 30 kr.
Hadsten Sognegård, tirsdag den 26. november, kl. 14.30-16.00

Foto: folkekirken.dk
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Julehygge

SOGNEGÅRDEN Så er det blevet december, og vi holder vores årlige julebanko.

Medbring en pakke til en værdi af 25 kr og så skal vi spise æbleskiver, synge julesange, lytte
til god musik og hører en god julefortælling.
Kaffen koster 30 kr.
Hadsten Sognegård, tirsdag den 10. december, kl. 14.30-16.00

Foto: folkekirken.dk

”Har vi det kun i munden?”

SOGNEGÅRDEN En hilsen fra virkeligheden, foredrag ved sognepræst Lise Thor-

bøll Melchiorsen
Vi taler ofte om dem og har sikkert også en mening om dem: samfundets skæve skønheder/udsatte/stille eksistenser. Men hvordan er det at leve sit liv som eksempelvis hjemløs
og udsat; hvilke fortællinger gemmer der sig bag de slidte ansigter, og er de udsatte i
virkeligheden særlig forskellige fra alle ”os andre”. Foredraget tager udgangspunkt i min
tid som hjælpepræst på Kirkens Korshærs varmestue i Aarhus med fortællinger fra den
del af den danske virkelighed, som vi måske helst lukker øjnene for. Det er fortællinger
om menneske-skæbner, kærlighed, sorg, kamp, kreativitet og livsglæde, men det er også en
diskussion om, hvad det er for et samfund vi ønsker at leve i og kæmpe for; hvor rummelige vi kan og vil være?
Kaffe 30 kr.
Hadsten Sognegård, tirsdag den 21. januar, kl. 14.30-16.00
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Sogneeftermiddage
Jøde i Danmark

SOGNEGÅRDEN Foredrag ved tidligere Overrabbiner Bent Melchior

Dansk og/eller Jøde? Der har boet jøder i Danmark i 350 år, og især i det sidste 150 år
har jøder i stor udstrækning bidraget til dansk kultur og samfund. Hvordan forholder det
sig med assimilation og integration? Hvordan kan et mindretal bevare sig selv og alligevel
være en del af fællesskabet?
Bent Melchior er en af de mest eftertragtede talere i Danmark. Over de sidste 60 år har
han talt til mangfoldige forsamlinger over hele landet og til utallige samlinger i udlandet.
Han er først og fremmest kendt fra sin tid som Overrabbiner for den jødiske menighed
og kan derfor tale om alt vedrørende Jøder og Israel. Desuden har han gjort sig kendt i det
danske samfund som debattør med stærke meninger og som forkæmper for flygtninge og
de svagere i samfundet. Hvis der kommer flere end der kan være i salen, går vi over i Sct.
Pauls Kirke til foredraget.
Kaffen koster 30 kroner
Hadsten Sognegård, tirsdag den 18. februar, kl. 14.30-16.00

Viljen til at leve et normalt liv –
bare anderledes
SOGNEGÅRDEN Foredrag ved socialrådgiver Rune Mogensen

”Jeg er født med en sjælden bindevævssygdom, der hedder Osteogenesis Imperfecta, der
betyder ‘ufuldstændig knogledannelse’. På forståeligt dansk bliver det omtalt som medfødt
knogleskørhed eller glasknogler. Jeg har haft 56 knoglebrud - and still counting. Jeg sidder
i kørestol og er selvhjulpen. Jeg bor i egen lejlighed Aarhus. Jeg er uddannet socialrådgiver,
og jeg laver en masse frivilligt arbejde.
Jeg har en tro på, at jeg gennem min historie kan være med til at inspirere mit publikum til
at reflektere over deres eget liv. “Hvad er egentligt vigtigt?”, “Sætter jeg ordentligt pris på
det, jeg nu engang har?”, “Hvad betyder noget for mig?”, “Hvordan holder man humøret
oppe, selvom livet til tider kan være imod en?”
Mit foredrag handler om fightervilje, alt for mange hospitalsbesøg, brudte drømme, sorg,
en ‘du skal være så normal som andre’ -tilgang, frygt, positivt livssyn, fordomme, stædighed,
røverhistorier, fandenivoldskhed, kærlighed, en vanvittig familie på godt og ondt,
berøringsangst, uforudsigelighed og en kæmpe stor portion selvironi og humor.
Kaffen koster 30 kroner.
Hadsten Sognegård, tirsdag den 17. marts, kl. 14.30-16
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Kirkeliv

BUSK-gudstjeneste

NR. GALTEN KIRKE Årets BUSK-gudstjeneste handler i år om at være ”Stjerner
for hinanden”. BUSK står for BørnUngeSognKirke og er et landsdækkende initiativ, hvor der afholdes gudstjenester med deltagelse af børn og unge blandt andet fra
sognets foreninger. Hos os er spejderne med i stort antal, og alle andre der kunne have
lyst at være med til en lidt anderledes gudstjeneste for store børn og deres familier er
hjerteligt velkomne..
Nr. Galten Kirke, tirsdag den 29. oktober, kl. 18.00

Spil Dansk morgensang
SOGNEGÅRDEN I forbindelse med det landsdækkende initiativ SpilDansk, holder

vi morgensang med danske salmer, sange og musik.
Elever og lærere fra Hadsten Højskole er som altid med sammen med kirkens musikere,
og alle andre, der er morgenfriske og kan lide at synge, er hjerteligt velkomne. Efter morgensangen serveres der kaffe og rundstykker.
På grund af ombygningen af Sct. Pauls Kirke flytter vi i år morgensangen ind i Sognegården. Se evt. mere om SpilDansk på www.spildansk.dk
Hadsten Sognegård, onsdag den 30. oktober, kl. 7.30
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Kirkeliv
Julebasar 1. søndag i advent
SOGNEGÅRDEN Traditionen tro afholder vi julebasar i Hadsten Sog-

negård 1. søndag i advent. Ved basaren er der tombola, boder med juledekorationer, kranse, hjemmestrik, syltetøj, julepynt og meget mere.
KFUM-Spejderne vil sælge friskbagte vafler, og i caféen kan man købe sandwiches, kaffe og kage.
Overskuddet går til det diakonale arbejde i lokalområdet, bl.a. julehjælp.
Vel mødt til en hyggelig eftermiddag.
Hadsten Sognegård, søndag den 1. december, kl. 12-15

REUSE - Sct. Pauls Kirke
Basaren der traditionen tro afholdes 1. søndag i advent, har i år et unikt tilbud i
en af købsboderne.
Nemlig: taburetter lavet af egetræ fra det nedtagne pulpitur i Sct. Pauls kirke i
forbindelse med ombygningen og med sæde af gjorde som tidligere var ryglæn i
bænkene.
Derudover har vi et antal af de gamle klapstole fra kirken til salg. De er pudset op
og har fået sæde og ryg af samme type gjord som taburetterne.
Dette er en unik mulighed for at købe inventar fra kirken i ny form. Vi håber det
er en mulighed, man har lyst til at benytte sig af.
Anna Grethe Mikkelsen, Basarudvalget.

Julehjælp

Med overskud fra den årlige julebasar i Hadsten Sognegård er vi i stand til at
hjælpe særligt økonomisk trængte i lokalområdet, f.eks. i form af julehjælp.
Ansøgningsskemaet kan hentes på Hadsten Kirkekontor.
Ansøgningsfrist senest mandag d. 16. december
Henvendelse til Hadsten Kirkekontor, Kirkevej 5, Hadsten, tlf. 86 98 04 25
mail: kirkekontoret@hadstensogne.dk
Hadsten Menighedsråd.
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Åben café i Hadsten Sognegård

SOGNEGÅRDEN Har du lyst til at drikke din formiddagskaffe sammen med andre, er der i

caféen kaffe på kanden, en bid brød, aviser og mulighed for en snak.
Kig forbi, hvad end du har ti minutter eller halvanden time – døren er åben og stemningen varm.
Deltagelsen er selvfølgelig gratis, og der kan bestilles kirkebil.
ALLE ER VELKOMNE!
Hadsten Sognegård, fredage kl. 10-11.30

Lillejuleaften i Sognegården
Traditionen tro inviterer vi til hygge, snak, spisning, dans om juletræ,
sang og hygge.
Vi kan sagtens være flere, så spred det gode budskab og
kom selv og vær med.
Alle er hjerteligt indbudte!
Vi begynder kl. 16.00 til julegudstjeneste i Sct. Pauls Kirke.
Herefter går vi i Sognegården, hvor vi drikker kaffe, laver julepynt og
hjælpes ad med at pynte salen og juletræet.
Kl. 18.00 spiser vi julemiddag sammen, og herefter vil vi tage forskud
på juleaften med sang, pakkeleg og godter.
Aftenen slutter ca. 21.
Alle skal medbringe en gave til pakkeleg til ca. 25 kr.
Resten af arrangementet er gratis. Og der kan bestilles kirkebil.
Tilmelding til Kirkekontoret senest mandag d. 16. december på tlf.
8698 0425 eller
mail: kirkekontoret@hadstensogne.dk
Hadsten Menighedsråd
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Det’ for børn

Velkommen til Kirke i Børnehøjde
- gudstjeneste og fællesspisning for hele familien

Kirke i Børnehøjde tilbyder fællesskab for børnefamilier, men alle er selvfølgelig velkomne også bedsteforældre! Vi mødes kl. 17.30 til en kort gudstjeneste for de yngste
med fortælling, sang og aktiviteter. Bagefter spiser vi sammen hygger, snakker og leger.
Vi slutter ca. kl. 19, så alle kan nå hjem og i seng.
Prisen for mad er 20 kr. for voksne og 10 kr. for børn. Tilmelding er ikke nødvendig.
Vi mødes kl. 17.30:
Onsdag d. 2. oktober i Nr. Galten Kirke
Onsdag d. 6. november i Nr. Galten Kirke
Onsdag d. 4. december i Sct. Pauls Kirke
Onsdag d. 8. januar i Sct. Pauls Kirke
Onsdag d. 5. februar i Sct. Pauls Kirke
Onsdag d. 4. marts i Sct. Pauls Kirke

Babysalmesang

SCT. PAULS KIRKE Efter Juleferien er der igen babysalmesang i Hadsten i Sct.
Pauls Kirke. Sognepræst Anne Martiny Kaas-Hansen og organist Thorkil Mølle synger
og spiller med babyer og forældre i hyggelige og trygge rammer. Vi mødes ti fredage
kl. 10.30, og efter en god halv time er der tid til kaffe/te og hyggesnak. Første gang
er fredag den 24. januar og derefter hver fredag indtil påske, dog ikke i uge 7, hvor vi
holder vinterferie.
Tilmelding er nødvendig og kan ske til: Hadsten Kirkekontor på tlf. 86 98 04 25
eller kirkekontoret@hadstensogne.dk!
Sct. Pauls Kirke, fredage , kl. 10.30
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Børneklub

Samtidig med Kirke i Børnehøjde er der
børneklub for børn, der er fyldt syv år. Vi
skal synge, høre fortællinger fra Biblen,
lave forskellige aktiviteter og hygge os.
Man må godt have mor eller far med.
Tanken er, at det også er et tilbud til de
lidt ældre børn, mens småsøskende og mor
eller far er til gudstjeneste. Vi spiser sammen kl.18, som vi plejer.
Også i denne periode, foregår det i eller
omkring den kirke, som Kirke i Børnehøjde afholdes i.
Samme dage som Kirke i Børnehøjde, kl.
17.30–18.00

www.hadstenstorpastorat.dk

Børnekor

SOGNEGÅRDEN

Har du lyst til, at blive god til at synge? Til at få nye og stærke venskaber, mens vi laver
musik sammen? Til at medvirke til koncerter, gudstjenester og gå Lucia-optog? Og er du
mellem 7 og 14 år (1.-6. klasse)?
Så skal du da være med i det nye Hadsten Storpastorats Børnekor!
Du vil som korsanger i Hadsten Storpastorats Børnekor lære:
- at læse noder, at synge rent, at få kendskab til musikkens sprog og udtryk, at synge både
klassiske og rytmiske sange og salmer
Vi vil bruge fagter, synge kanons og flerstemmigt og ikke mindst have det sjovt, mærke
fællesskabet og glæden ved at synge mange sammen!
Koret består dels af et Spirekor, dels et Kantori.
Spirekoret øver torsdage kl. 14.15-15.00 i Hadbjerg Kirke.
Cecilie henter børnene på Hadbjerg Skole ca. kl. 14. Og følger dem også gerne tilbage
over vejen igen efter behov.
Kantoriet øver tirsdage kl. 15.00-16.00 i Hadsten Sognegård.
Der er en lille optagelsesprøve til Kantoriet, hvor kordeltageren synger en lille sang for
korlederen, og vi taler lidt sammen.
Undervisningen udbydes af de lokale menighedsråd:
Vissing, Ødum-Hadbjerg og Lyngå-Skjød-Lerbjerg Menighedsråd

Cecilie Marie Høyer er uddannet
klassisk sanger, sangpædagog og i
musikdramatik fra Det Jyske Musikkonservatorium i 2015. Til daglig er hun
ansat som kirkesanger, solist og korleder
ved kirkerne i Lyngå, Skjød og Lerbjerg.
Cecilie har selv sunget i kor hele sin
barndom, og ved hvor fantastisk udviklende, sjovt og vidunderligt det er!

Skynd dig at kontakte korlederen Cecilie Marie Høyer på mail: ceciliemariehoyer@gmail.
com eller tlf. 4083 9330 og bliv tilmeldt! Undervisningen er gratis
Hadsten Sognegård, tirsdage, kl. 15.00-16.00
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Rundt om kirken

Ældre Sagen Hadsten
BESØGSVENNER I HADSTEN-OMRÅDET
En besøgsven stiller sig til rådighed for et andet menneske, normalt 1–2 timer pr. uge. Har du lyst til at høre mere om besøgsvenner,
kan du kontakte koordinator Helga Sørensen, tlf.: 86 49 11 10, mobil: 21 46 30 49. Besøgsvenner er et samarbejde mellem Ældre
Sagen og folkekirken.
TRYGHEDSOPKALD
Er du alene, og føler du dig utryg, kan du blive ringet op hver morgen mellem kl. 8–8.30.
Tilmeld dig hos Birgit Hansen, tlf.: 20 81 04 44. Det er gratis at være med.
KREATIVT VÆRKSTED
Et mødested for de kreative. Vi mødes i Sognegården hver mandag fra kl. 13 til kl. 15.30. Medbring dine hobbymaterialer og mød
andre og få inspiration til din egen hobby, eller få inspiration til en ny hobby. Der vil være mulighed for at få vejledning til enkelte
hobbygrene. Alle er velkomne. Det er gratis at deltage.
TILBUD OM BISIDDER
Ældre Sagen Hadsten har en bisidderordning, hvor frivillige er klar til at ledsage ældre borgere, som ønsker det, til møde hos lægen,
hospitalet, speciallægen, kommunen eller banken. Kontakt: Helga Sørensen, tlf. 21 46 30 49
Bisidderen har tavshedspligt.
FRIVILLIG LEDSAGEORDNING
Et samarbejde mellem Hjemmeplejen Favrskov Øst og Ældre Sagen, Hadsten.
Hvis Hjemmeplejen vurderer, at der er behov for at en borger, hjemmeboende eller på plejehjem, bliver ledsaget til sygehus, øjenlæge,
speciallæge eller andet, og der ikke er andre, der kan følge med, kan hjemmeplejen visitere til transport med ledsager.
Hjemmeplejen rekvirerer en frivillig ledsager fra Ældre Sagen.
CAFÉ FOR PÅRØRENDE TIL DEMENTE
Et mødested for alle, der er pårørende til en hjemme- eller udeboende demensramt.
Hver anden tirsdag i hver måned kl. 14.00-16.00 i Hadsten Sognegård.
Mødestedet for pårørende er stedet, hvor man mødes til hyggeligt samvær over en kop kaffe, erfaringsudveksling eller en snak om det,
der lige falder for. Der arrangeres foredrag omkring demens nogle gange. Vi tager hånd om de demensramte med spil, gåture m.m.
hvis aflastning ikke er muligt.
Pris 20 kr. for både medlemmer og ikke-medlemmer, kaffe og kage kan købes.
Tilmelding til Helga Sørensen: tlf. 21 46 30 49 eller Irma Katholm: tlf. 26 29 46 09
Næste mødedatoer er:
Tirsdag den 8. oktober
Tirsdag den 12. november
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KFUM-Spejderne i Hadsten

Vi er rigtigt mange spejdere, der mødes i vores hytte på Granholt 116 hver tirsdag
eftermiddag og aften. Vi laver spejderaktiviteter næsten hele året rundt lige på nær vores
sommerpause i august og vores vinterpause i december.
Vi har spejderarbejde for alle aldre lige fra førskole til voksne.
Vi har også plads til flere frivillige ledere, så hvis din tirsdag eftermiddag eller aften er
fri, kan du jo kontakte vores gruppeleder Ole Petersen på telefon 23 82 24 53 og høre
om det er noget for dig.
Du er altid velkommen til at prøve nogle gange, om spejderiet er lige så fedt for dig,
som for de 150 andre spejdere.
Vi ses til flere fantastiske oplevelser, vi glæder os til at møde dig.
Du kan læse meget mere om spejderlivet på gruppens hjemmeside,
www.hadstengruppe.dk

Kirkens Korshær

Kirkens Korshær er en frivillig, social organisation, der på grundlag af det kristne menneskesyn arbejder
blandt samfundets svageste.
Julemøde. Som indledning til Kirkens Korshærs julemøde begynder vi med en adventsgudstjeneste
i Sct. Pauls Kirke, torsdag den 5. december kl. 14 ved Lise Thorbøll Melchiorsen - med efterfølgende
julemøde i Hadsten Sognegård.
KIRKENS KORSHÆRS GENBRUGSBUTIK i Hadsten sælger især brugt tøj.
Åbningstider tirsdag – fredag kl. 10–17, lørdage kl. 10–13.
Søndergade 9, 8370 Hadsten. Tlf. 91 16 77 30.
NØRKLEKLUBBEN Hver mandag kl. 9.30 samles en gruppe damer for at strikke og hækle tæpper til fordel for Kirkens Korshær og Mother Theresas hjælpearbejde.
Kontaktperson: Birgit Frandsen, Tlf. 86 51 24 72
Hadsten Sognegård, Kirkevej 5
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Thank God it's
Thursday!

UNGDOMSKLUB Er du til bordfodbold, brætspil, bordtennis, hækling, fællessang, læsekrog eller andet godt, man kan lave en torsdag eftermiddag? Så er
du velkommen i Hadsten Sognegård torsdage i lige uger. Kom og vær med til at
bestemme, hvad vi skal lave. Alle fra 7. klasse til 18 år er velkomne.
Hvis du allerede nu gerne vil tilmelde dig klubben, eller bare vide mere, kan du
kontakte Rasmus enten på rahs@km.dk eller på tlf. 61 36 87 17.
Ungdomstilbudet afholdes af kirke- og kulturmedarbejderen i samarbejde med
præsterne og frivilllige voksne.
Hadsten Sognegård, torsdage i lige uger, kl. 15–18
Næste blad udkommer medio marts 2020, deadline er 17. februar 2020.
Redaktion: Thorkil Mølle, Rikke Antvorskov og Rasmus Hyldgaard Simonsen.
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