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Kirkelig vejviser

Billedet er taget i forbindelse med ombygningen af Sct. Pauls Kirke sidste år og
indgik i en fotoudstilling i Sognegården.

Grundet den nuværende situation med
coronavirus er det muligt, at nogle af
arrangementerne og gudstjenesterne
må aflyses.
Vi opfordrer til at man holder sig orienteret i dagspressen, på hjemmesiden:
www.hadstenstorpastorat.dk og på
Facebook.
Man kan også med fordel tilmelde sig
vores nyhedsbrev via dette link:
https://www.hadstenstorpastorat.dk/
nyhedsbrev/.

KIRKEKONTOR

Kirkekontoret for Hadsten-Vissing-Ødum-Hadbjerg-Lyngå-Skjød-Lerbjerg Pastorat
Hadsten Sognegård
Kirkevej 5, 8370 Hadsten
Tlf. 86 98 04 25
Mail: kirkekontoret@hadstensogne.dk
Åbningstider:
Tirsdag og onsdag: kl. 10 – 14, torsdag: kl. 10 – 16, fredag: kl. 10 – 13.
Hjemmeside: www.hadstenstorpastorat.dk

Præster
Marie Hedegaard Thomsen, tlf. 86 98 08 09
Lise Thorbøll Melchiorsen, tlf. 86 98 24 24
Anne Martiny Kaas-Hansen, 86 98 12 24
Mette Krabbe, tlf. 86 98 90 65
Anders Bonde (provst), tlf. 23 61 64 24
Kirke- og kulturmedarbejder
Rasmus Hyldgaard Simonsen, tlf. 61 36 87 17
Kirkegårdsleder
Thomas Jensen, tlf. 86 98 04 24
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Kirkebil:
Karins Taxi tlf. 86 98 35 70 til kirkernes og til
sognegårdens arrangementer.

Kirkeadresser:
Sct. Pauls Kirke: Kirkevej 7, 8370 Hadsten

Over Hadsten Kirke: Ravngårdsvej 7, 8370 Hadsten
Nr. Galten Kirke: Erslevvej 1, Nr. Galten, 8370 Hadsten
Vissing Kirke: Lindkærvej 18, Vissing, 8370 Hadsten
Lyngå Kirke: Lyngåvej 86A, Lyngå, 8370 Hadsten
Skjød Kirke: Skræddergyden 10, Skjød, 8450 Hammel
Lerbjerg Kirke: Hadstenvej 24, Lerbjerg, 8370 Hadsten
Ødum Kirke: Ødumvej 25, Ødum, 8370 Hadsten

Hadbjerg Kirke: Bavnehøjvej 144B, Hadbjerg, 8370 Hadsten
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LEDER

Ro i eget tempo
Tekst | Sognepræst Lise Thorbøll Melchiorsen
Kan man kalde en gudstjeneste for god
underholdning? Nej, det er ikke det rigtig
ord at bruge om det. Gudstjenesten er en
kategori for sig selv, hvor vi, der deltager,
træder ind i et rum hvor vi på én gang
møder noget vi kender, og noget der er
helt og aldeles anderledes end os selv.
Det er min erfaring, at går man i kirke
for at blive underholdt; ligesom man vil
gå i biografen eller i teateret for at blive
det, så bliver man nok skuffet. Der findes
et hav af forskellige former for gudstjenester, men uanset hvor spraglede, hvor
højrøstede, eller hvor meditative de er, så
bliver de ikke afholdt for at underholde,
men for at gøre os livsduelige og forkynde kristendommen. Dermed ikke sagt,
at det ikke må være sjovt, rørende eller
en oplevelse at gå i kirke. Det er jo bare
dejligt, hvis det er det. Men underholdning er det ikke.
Men det er klart, at underholdningsindustrien, som vi alle er brugere af, har
stor indflydelse på, hvordan vi er vant
til at lytte, deltage og holde fokus. I dag
er det helt almindeligt at arbejde på sin
computer, se tv og skrive sms’er på sin
telefon imens. Vi er blevet vænnet til at
kunne dele vores opmærksomhed ud på
flere platforme på én gang.
Samtidig er der sket noget med tempoet.
Som barn havde jeg stor glæde af at høre
Astrid Lindgrens bøger læst højt for mig,
og jeg glædede mig til at læse dem for
min egen søn, da han blev stor nok til at
forstå dem. Men det mærkværdige skete,
at jeg oplevede hvordan det tempo, som
bøgerne er skrevet i, virkede på mig som

oplæser og på min søn som lytter hæmmende for at holde fokus på handlingen.
Tænk sig. Samme oplevelse kan vi have
ved at gense en film eller tv-serie bare fra
90erne; der er sket noget med tempoet.
Og endelig er vi blevet vant til at modtage informationer, billeder og lyd stort
set alle vores vågne timer; vi befinder os
sjældent i stilhed. Netflix’s administrerende direktør, Reed Hastings, har sagt at
film- og tv-streaming-tjenestens største
konkurrent er søvn. (Information, 31/1
2020). Tænk sig. Deres største konkurrent er ikke deres konkurrenter, men den
menneskelige natur.
Alt dette taget i betragtning skulle man
tro, at det at gå til gudstjeneste efterhånden ikke længere gav mening. Men det
gør det for alligevel for mange mennesker. Mange forklarer det med, at i kirken
finder de et rum og møder et indhold,
der giver dem plads til ro og eftertænksomhed. Ro i deres eget tempo. Et rum
hvor de kan lade op til ugen der kommer.
Når vi derimod ønsker at blive underholdt, forventer vi ofte at opleve noget,
vi i forvejen kender. Ofte sammen med
dem, der ligner os selv. I gudstjenesten
sidder vi sammen med mennesker af
alle mulige slags; unge og gamle, høj og
lav. I gudstjenesten møder vi elementer,
der på én gang er noget vi kender og på
samme tid kan virke mystiske og meget
anderledes end hvad vi ellers omgiver os
med: De gamle ord, bønnerne, dåben og
nadveren. Der er en pointe i, at i gudstjenesten bliver der lagt et ekstra lag på
vores kendte hverdag.

Foto: Gitte Volsmann

Vi bliver måske provokeret til at se vores
liv i et nyt lys, til at finde en dybde i det
eller til at kommer overens med det.
I Aarhus stift er der for nylig taget et
fælles initiativ til at menighedsrådene
sammen med præsterne skal arbejde med
deres gudstjenester. Er de som de skal
være? Gør vi det vi gerne vil i gudstjenesterne? Er der noget vi skal gøre
anderledes eller blive bedre til? Hvordan
sammenholder vi en balance mellem traditionen, fornyelsen og forkyndelsen. Det
er aldrig kedeligt at arbejde med.
Denne lange indledning blot for at byde
velkommen til et nyt kirkeblad; fyldt med
muligheder for at deltage i forskellige
former for gudstjenester samt alt det andet, som vi laver i kirkerne, i sognegården
og konfirmandstuerne. Vi arbejder som
sagt hver dag på at skabe gode fællesskaber og afholde gudstjenester, som kan
komme så mange som muligt til gode, til
glæde og gavn.
Har du spørgsmål, forslag eller input til
kirkens dagligdag og arbejde, så er du
altid velkommen til at tage kontakt til os,
der arbejder og er frivillige ved kirkerne.
Velkommen!
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ÉT SOGN, TRE KIRKER
Tekst | Formand Hadsten Menighedsråd Annette Obelitz

Fra Nr. Galten kirke kan man se til Over
Hadsten kirke – og omvendt. Og på
vejen mellem de to får man øje på Sct.
Pauls kirkes nyrenoverede tårn og skinnende guldkors på toppen. Med andre
ord, når man bor og færdes i og omkring
Hadsten, er disse tre kirker synlige og
forbundet til hinanden. Indtil årsskiftet
tilhørte de tre kirker to sogne, nemlig
Hadsten sogn og Nr. Galten sogn. Men
fra 1. januar 2020 tilhører de tre kirker
nu ét og samme sogn: Hadsten sogn. Èt
sogn, tre kirker.
Sognesammenlægningen er sket på
baggrund af et ønske fra Nr. Galten
menighedsråd og med opbakning fra
borgerne i Nr. Galten på et menighedsmøde i foråret 2019. Der kom svar fra
kirkeministeriet kort før jul med besked
om, at anmodningen var accepteret med
virkning fra 1.1.2020.
I indeværende år kommer dette til at
betyde, at Hadsten menighedsråd for et
år består af 16 valgte medlemmer: fem
fra Nr. Galten og elleve fra Hadsten. Ved
det forestående valg til menighedsrådet i
efteråret skal vælges 12 medlemmer. Tallet er udregnet ud fra antallet af folkekirkemedlemmer i det nye fælles sogn.
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Nr. Galten sogn havde ved sammenlægningen 333 medlemmer af folkekirken.
Oprindeligt var Nr. Galten hovedsognet,
hvor præsten havde sin bolig, og Nr.
Galten kirke var hovedkirken. Sct. Pauls
kirke blev bygget som annekskirke til
Nr. Galten kirke i 1919, fordi indbyggerne i den voksende stationsby fandt, at
der var for langt at gå til gudstjeneste i
Nr. Galten. Sct. Pauls kirke blev først et
selvstændigt sogn i 1970. Der blev bygget
præstebolig i Hadsten, og præstegården
i Nr. Galten blev afhændet. 2008 blev de
gamle Over Hadsten og Neder Hadsten
sogne sammenlagt til ét sogn med to
kirker.
Nu hører de tre kirker sammen som ét
sogn. Og vi glæder os til at sikre og skabe
et godt kirkeliv i alle tre kirker, der hver
har sit udtryk og mennesker, der søger
dem til gudstjenester, kirkelige handlinger, koncerter, undervisning og meget
mere.
I disse digitale tiden har det ikke været
uden udfordringer at få de to sogne til
rent administrativt at fungere som ét,
men problemerne er blevet løst hen ad
vejen.

De to menighedsråd har konstitueret sig
og er gået i gang med de opgaver, der
venter. Undertegnede er formand for
det nye råd. Det er endvidere besluttet,
at der fremover er én kirkeværge til de
tre kirker, vi nu har ansvaret for. Esben
Hammer varetager denne opgave. Erik
Rokkjær er det nye råds byggesagkyndige
og samarbejder med kirkeværgen om at
sikre de tre kirker på bedste vis.
Der ligger flere spændende opgaver og
venter allerede i 2020. Nr. Galten kirke
har i noget tid stået på listen over kirker i
provstiet, der skal istandsættes indvendig.
Så der er nedsat en arbejdsgruppe til at
beskrive denne opgave. Ligeledes havde
menighedsrådet i Nr. Galten planer om
et madpakkehus til de besøgende skoleklasser og andre, der lægger vejen forbi.
Dette er vi i fællesskab gået i gang med
at projektere.
Vi er glade for at have fået et år til at
afstemme forventningerne og lære hinandens sogne bedre at kende. Vi håber, at
der til menighedsrådsvalget 2020 fortsat
vil være borgere fra Nr. Galten, der vil
deltage i menighedsrådsarbejdet, og ad
den vej bringe Nr. Galtens ønsker ind i
arbejdet.
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Nyt fra kirkegårdene

Året 2019 vil mange huske som året, hvor Sct. Pauls Kirke fik ny indmad i form af nyt orgel, ombyggede bænke, nyt gulv og adskillige strøg med en malerpensel.
Men udenfor på kirkegårdene skete der også ting og sager, som jeg her vil skrive lidt om.

Udskiftning af buksbom.
Neden for Sct. Pauls Kirke har der i mange år stået nogle gamle
udpinte buksbom, som omkranser en urneplads. Jorden er meget
gruset og holder meget dårligt på vandet, og derfor kapitulerede
buksbommene, da vi i 2018 var ramt af tørke.
Det betød, at vi i vinteren 2019 gravede de gamle buksbom op og
skiftede jorden ud med en god muld. Herefter plantede vi nogle nye
buksbom i en kraftig kvalitet, sådan at vi var nogenlunde sikre på, at
det ville være muligt at klippe grene af planterne til grandækning.
Ved foden af buksbommene er der plantet en storkenæb, der hedder
Geranium ”Blushing Turdle,” der lukker bunden og blomstrer med
varme rosa lilla blomster fra maj, til det bliver frostvejr.
På hvert af de 2 plateauer er der plantet 1 hængende paradisæble,
Malus ”Red Jade”. Den får duftende hvide blomster i maj og store
paradisæbler om efteråret, som er gule med rød kind.
Under paradisæblerne skiftes vores gravere hvert år til at plante
forskellige sommerblomster efter deres egen fantasi. I 2019 var det
John der brillerede, i 2020 er det Anne Lise.
Buksbommene på den anden side af kirkepladsen hen mod sognegården blev ligeledes gravet op, og jorden blev også her udskiftet
med ny god muld. Her plantede vi taks, som hæk Taxus ”Hillii”, en
god søjletaks. Ved foden af den blev der plantet engelsk græs, som
blomstrer med røde toppe i maj.
På det ene plateau ved sognegården lavede vi et lyngbed med både
forår - og efterårslyng samt enkelte Kalmia latifolia. Med denne
plantesammensætning er vi ret sikre på, at der er nok at se på gennem året. Lyngen fik også selskab af lidt havehortensia, japansk
ahorn og stauder. Midt i bedet står der en gul troldnød, Hamamelis
virg. ”Feuberzauber”, der blomstrer om vinteren.
6

www.hadstenstorpastorat.dk

Op ad muren til kirkepladsen monterede vi 3 fag armeringsjern,
som med tiden bliver dækket af 3 Kamæleonbusk, som er en slyngplante. Den får store grønne blade, der får hvide og røde spidser.
Når den bliver ældre, vil den få små hvide blomster i maj. Som
bunddække er der plantet rød Stjerneskærm ”Star of million”.

Omlægning af ralstier til græs.
Sct. Paul Kirkegård er i konstant forandring og udvikling. Flere
steder er der plantet træer, der blomstrer smukt om foråret og har
kønne høstfarver. De tomme gravsteder er tilplantet med stauder og
buske, så der er noget til insekterne og fuglene at spise og blomster
til os.
De to nederste ralstier på kirkegården omlagde vi til græsplæner, for
at få et samlet græsareal.

Nyt udseende ved mindeplænen.
Ved mindeplænen til urner, som ligger ud mod Kirkevej nær kapellet, beskar vi de gamle kristtorn kraftigt ned og lagde barkflis på.
Så fjernede vi de gamle herregårdssten og gravede en rende hele
vejen rundt, for at gøre plads til en brostenskant, som markerer
mindeplænen. Herefter blev det øverste muldlag gravet af, og et nyt
muldlag blev lagt på, hvorefter der blev sået græs. De nye nummerskilte blev hamret i jorden ud fra de gamle mærker, som før lå i
herregårdsstenene.
Bag brostenskanten plantede vi den samme storkenæb, som står ved
foden af buksbommene.
Brostenene på den lille sti i hjørnet af mindeplænen og foran
mindestenen blev lagt om, vingerne blev lavet større, så der er mere
plads til at lægge blomster og sætte lys.
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Nyt fra kirkegårdene, fortsat

Hævede plantekasser.
I urneafsnittet, som ligger nedenfor materielgården, har der i en
del år stået 4 sølle hanesporetjørn.
Dem har vi gravet op og udskiftet jorden, da tjørn ligesom roser
gør jorden meget træt.
Oven på plantehullet har vi nedsat en træramme, som er skruet
fast på 4 ”arme”, som er støbt ned i jorden. Trærammen er 25 cm
høj.
I hver af plantekasserne er der plantet et ambratræ, som får flotte
grønne blade i udspring, som om efteråret bliver gule og røde.
Neden for træet er der plantet en lav storkenæb, der hedder
”Ankums Pride”, der har flotte lysende rosa blomster i maj, juni
og september.

Ny siddeplads i Skovkirkegården og Lunden.
Fliserne og underlaget på den gamle siddeplads i Skovkirkegården er udskiftet med nye fliser og brosten.
De to små græsplæner, som støder op til siddepladsen, har fået
jorden skiftet ud med en mere frugtbar muld, hvori der er plantet
mange forskellige stauder og buske, så der er noget at fryde sig
over gennem året.
Omkring siddepladsen i Lunden er der planter forskellige stauder, græsser og buske.
Al den grønne beplantning omkring siddepladserne skulle gerne
gøre det attraktivt at slå sig ned for en stund.

Større parkeringsplads ved Over Hadsten Kirke.
Det har længe været et problem med manglende parkeringsmuligheder ved Over Hadsten Kirke. Det er nu løst.
Parkeringspladsen ved graverhuset, som ligger syd for kirken, er
blevet udvidet, så der er plads til yderligere 30 biler.
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Sokkelsti på Vissing Kirkegård.
At skaffe 175 sokkelsten er ikke nogen nem sag.
Der ligger ikke længere små lagre af sokkelsten rundt omkring på kirkegårdene. Mange stenkunstnere
har for længe siden fået øjnene op for sokkelstenenes fortræffeligheder, og vi, der har vores daglige
virke på kirkegårdene, bruger sokkelstenene til bænke, højbede og andre kreative ting.
Men på Vissing Kirkegård lykkedes det langt om længe at færdiggøre sokkelstien, så man nu kan gå til
kirke og graverhus.
Dette var en opdatering på, hvad der er sket på kirkegårdene i Hadsten og Vissing sogne i 2019.
Jeg vender tilbage, når der sker noget nyt.
Kirkegårdsleder Thomas Jensen
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Nyt fra sognene
Menighedsmøder

Menighedsrådene skal på et årligt møde fortælle menigheden om deres arbejde samt
fremlægge regnskab og budget.
Møderne afholdes i år i forbindelse med orienteringsmøderne (Se modsatte side)
Hadsten Menighedsråd afholder menighedsmøde i Hadsten Sognegård
Vissing Menighedsråd afholder menighedsmøde i Vissing Forsamlingshus
Begge møder afholdes tirsdag den 12. maj kl. 18.00
Menighedsrådet vil fortælle om arbejdet omkring kirken.
Program:
• Fællesspisning
• Årsberetning ved formanden
• Orienteringsmøde
• Kaffe
Hadsten og Vissing Menighedsråd

Nyt klaver i Sct. Pauls Kirke
Hadsten Menighedsråd har indkøbt et smukt og velklingende klaver af
mærket Yamaha, der fremover skal stå permanent i Sct. Pauls Kirke.
Klaveret er finansieret af Folkegaven til nyt klaver.
Hadsten Menighedsråd vil gerne rette en varm tak til alle, der har givet
et bidrag.
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Tema: Menighedsrådsvalg 2020

MENIGHEDSRÅDSVALG 2020
Sæt allerede nu x i kalenderen og gør din indflydelse
gældende på kirkens fremtidige liv og vækst i dit
lokalområde
Deltag aktivt i de to kommende møder vedr. valg af personer til menighedsrådene i Vissing
og Hadsten og lad dig opstille til selve valget til det fremtidige menighedsråd
I 2020 skal der være valg af medlemmer til menighedsrådene. Overordnet vil det foregå
på den måde, at der tirsdag den 12. maj kl. 18.00 holdes orienteringsmøder i henholdsvis Sognegården i Hadsten for folkekirkemedlemmer i Hadsten sogn og i Vissing
forsamlingshus for medlemmer i Vissing Sogn.
Her er menighedsrådene vært for fællesspisning og efterfølgende orienteringsmøde.
På orienteringsmødet vil der bl.a. blive orienteret om arbejdet i den forløbne 4-årige
periode, hvor de enkelte menighedsråd har haft sit virke. Du vil høre om kommende
opgaver samt regler for selve valghandlingen i september måned.
Det andet møde, som er Valgforsamlingen afvikles tirsdag den 15. september kl.
19.00 i hhv. Hadsten Sognegård og i Vissing Forsamlingshus. På selve mødet opstilles kandidaterne, der også præsenterer sig, og der vil være mulighed for debat inden
selve valget, hvor medlemmerne til de enkelte menighedsråd vælges ved en skriftlig
afstemning for en 4-årig periode.
Har du spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte enten dit menighedsråd i Hadsten eller Vissing.
Valgbestyrelserne i Vissing og Hadsten.
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100-året for Danmarks
Genforening
Foråret står i genforeningens tegn. På landsplan er markeringen af Sønderjyllands genforeningen 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 Domkirke og det næste halve
år vil der være mere 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 begivenhed.

”Den gang vi drog afsted” - En vandretur gennem
grænselandet
Tirsdag den 14. april 2020 i Hadsten Sognegård,
kl. 14.30 – 16.00
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 mistede 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 grænselandets identitet.
Kaffe koster 30 kroner.
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”Da Nordslesvig blev til Sønderjylland”
Søndag d. 26. april kl. 14.00 i Lyngå Præstegård i konfirmandstuen.
Foredrag ved Nis Boesdal – og sønderjysk kaffebord dertil.
100-året for Danmarks Genforening skal også markeres i Lyngå, så kom og drik søndagens eftermiddagskaffe 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 dejlige 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 Nordslesvigs genforening med Danmark har det
hele og lidt til. Grådigheden førte os ind i påskekrisen, kongen afsatte regeringen og
genindførte enevælden i Danmark - selvom det kun var for 27 timer. Og historien ender
lykkeligt med en hvid hest, der tissede i bukserne - 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. 20890739.
Da et ægte sønderjysk kaffebord efter sigende består af mindst 21 forskellige kager,
nemlig syv slags småkager, syv slags skærekager og syv slags flødekager, så er ethvert
bidrag til kagebordet meget velkomment. I så fald gives besked ved tilmeldingen.
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Foredragskoncert ”Istedløven. Fra krigsmonument til fredssymbol.”
Lørdag d. 2. maj kl. 13.00 i Ødum Kirke,
Medvirkende:
Ars Nova Copenhagen,
Søren Kinch Hansen, dirigent
Jørgen Carlsen, fortæller
Med denne ’foredragskoncert’ fortæller vi med musikken 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 udvekslingen med Tyskland. Og vi trækker linjer videre frem fra Guldalderens romantiske korsange til bl.a. den lyriske
danske kortradition, som videreførtes hele vejen gennem 1900-tallet og frem til i dag. Hertil kunne den samme eller en lignende
historie om musikalske forbindelser mellem Danmark og Tyskland også fortælles 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.
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 forstander på Testrup Højskole og en vidende og farverig
foredragsholder. Se mere på vores hjemmeside. Billetter kan hentes på Hadsten Kirkekontor fra den 1. april. Koncerten er gratis.

Genforeningsgudstjeneste med efterfølgende frokost i det grønne
Søndag den 14. juni kl. 11.00 i Hadbjerg Kirke
Ved gudstjenesten medvirker:
Anders Dohn, organist
Mette Krabbe, prædikant
Emilie Ellesøe Nielsen, sanger
Emil Dalsgaard, kirketjener
Den 15. juni 1920 skete den formelle overdragelse af Nordslesvig til Danmark.
Efter indstilling fra den internationale kommission, der havde administreret de to afstemningszoner siden 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 Dybbøl Banke.
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Sommerkirke med fejring af hundredåret for Genforeningen
Søndag den 28. juni kl. 14.00 i Vissing Kirke
Søndag den 28. juni fejrer hele Danmark hundredåret for Genforeningen.
I Vissing fejrer vi dagen med et stort arrangement med Festgudstjeneste,
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
Symfoniorkester. Efter Gudstjenesten er der kaffe og kage i det fri/telt – alt sammen afhængig af vejret.
Kl. 15.30-16.30 forsætter vi i kirken med foredragskoncert om fællessang og Genforeningen – med Den Danske Salmeduo og Karen
Hanne Munk. Den Danske Salmeduo – Hans Esbjerg på klaver og Christian Vuust på saxofon og klarinet – præsenterer et helt nyt
koncertrepertoire indeholdende nyfortolkninger af det dansk-tyske grænselands sang- og salmetradition, inspireret af hundredårsjubilæet i 2020 for Sønderjyllands genforening med Danmark. I vekselvirkning med koncertindslagene vil Karen Hanne Munk – cand.
mag. i musik og etnografi – fortælle om historien bag sangene samt lede fællessangen. Som født og opvokset i grænselandet har Karen
Hanne Munk en særlig interesse for og erfaring med fællessangen i netop dette område.
Sønderjylland er et helt afgørende område, når vi skal forstå den danske folkesangs historie. Her var sangen under fremmedherredømmet til opmuntring og trøst og et af modstanderne frygtet kampmiddel. Samtidig ville vi ikke have den sangskat vi har, hvis ikke vi
havde været åbne og modtagelige overfor de musikalske strømninger og tanker, der kom sydfra.
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Læsekreds i Hadsten Sognegård

Menighedsrådene indbyder hermed atter til en læsekreds i Hadsten Sognegård.
Ole Juul, som igen leder læsekredsen, har sammen med udvalget 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".
De valgte bøger for den kommende sæson er:
Martin A. Hansen: Løgneren
Sayaka Murata: Døgnkioskmennesket
Muriel Berbery: Pindsvinets elegance
Kristian Bang Foss: Frank vender hjem
Datoerne er:
Onsdag d. 28. oktober 2020
Onsdag d. 25. november 2020
Onsdag d. 27. januar 2021
Onsdag d. 24. februar 2021.
Der kommer et mere udførligt program i næste nummer af kirkebladet.
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 fredag 23. oktober 2020
på tlf.: 86 98 04 25 eller mail: kirkekontoret@hadstensogne.dk
Aktivitetsudvalget
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Kirkeliv
Frivillig i Hadsten Sognegård
Vi søger frivillige, der har lyst til at være med til at lave Høstbasar i
Hadsten Sognegård.
Har du lyst til at være med i den nye arbejdsgruppe, hvis opgave det er, at formgive basaren?
Har du lyst til at være kreativ og aktiv i forhold til at skabe et fællesskab omkring fremstilling af salgbare
ting og gevinster til basaren?
Har du lyst til at være med i et fællesskab der støtter op om kirkens sociale arbejde?
Så er den nye Høstbasar arbejdsgruppe lige noget for dig!
Den nye arbejdsgruppe sætter selv rammerne for hvor ofte man mødes i Sognegården,
og om der skal være åbne workshops, hvor der fremstilles ting i fællesksab.
Hvis du har nogle spørgsmål kan du kontakte Kirke- og kulturmedarbejder Rasmus Hyldgaard Simonsen
på tlf. nr. 61 36 87 17 eller Anna Grethe Mikkelsen på tlf.: 23 90 65 80
Interesserede bedes henvende sig på Kirkekontoret på tlf. 86 98 04 25 eller
mail: kirkekontoret@hadstensogne.dk
Hadsten Menighedsråd

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
17

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

Musik i kirkerne
Koncert
VISSING KIRKE

Koncert med Kristian
Lilholt, Ida Friis Virenfeldt og Lasse Jørgensen
Kristian Lilholts varme og vedkommende
'menneskemusik' er noget af det mest iørefaldende og meningsfulde, Danmark kan byde på i
øjeblikket, og Lilholt, Virenfeldt og Jørgensen er
i stand til at spille yderst hørværdige udgaver af
både sangene og instrumentalmusikken. Kristian
Lilholt har gennem en lang karriere holdt et
højt, højt kompositorisk niveau gennem mange
udgivelser i eget navn samt tværkunstneriske
projekter som LAND og Stille Flyder Livet.
Musikerne kommer rundt i hele paletten ved
denne koncert under mottoet: kommunikation i
øjenhøjde - musik med højt til loftet.
Vissing Kirke, tirsdag den 19. maj, kl. 19.00

Orgelkoncert
SCT. PAULS KIRKE Efter at kirken har fået nyt orgel er

der mulighed for at præsentere større romantiske og moderne
orgelværker. Ved aftenens koncert, hvor kirkens organist Steen
Hansen har programsat musik til Kristi Himmelfart og Pinse,
vil han spille 2 nyere franske mesterværker: Olivier Messiaens
L´ascension og Maurice Duruflés Prélude, adagio et choral varié sur le théme du ”Veni Creator”, begge komponeret omkring
1930.
Derudover spiller Steen Hansen musik af J.S. Bach.
Fri entré.
Sct. Pauls Kirke, søndag den 24. maj, kl. 19.30
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Sommerkirke
VISSING KIRKE

Fejring af hundredåret for Genforeningen
Søndag den 28. juni fejrer hele Danmark hundredåret for Genforeningen.
I Vissing fejrer vi dagen med et stort arrangement med Festgudstjeneste, masser
af musik, foredrag og – ikke at forglemme – kaffe og kage. Den Danske Salmeduo
medvirker bl.a.
Se meget mere på side 15.
Vissing Kirke, søndag den 28. juni, kl. 14.00

Jazz-gudstjeneste
VISSING KIRKE

Igen i år indbyder Vissing kirke til en jazzmusikgudstjeneste med Malthe Mølle Nørgaards klavertrio. Trioen har spillet jazzgudstjenester
siden 2015 og spiller præ- og postludier over salmer, som knytter sig til dagens
tekst. De spiller naturligvis også til salmesangen og lægger et par soloer ind
undervejs.
Vissing Kirke, onsdag den 12. august, kl. 19.00
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Musik i kirkerne

Sommerkirke

NR. GALTEN KIRKE Under overskriften De Jyske digtere underholder

Skanderborg Kammerkor med korsang og foredrag med udgangspunkt i de jyske
digtere fra Steen Steensen Blicher til Johannes V. Jensen. Foredraget gør rede
for, hvorledes sangene bidrog til ”opdagelsen” af Jylland i de københavnske aviser
og toneangivende kredse. Samtidig fortolkes de enkelte sange og sættes ind i en
tidsmæssig og forfattermæssig sammenhæng.
Skanderborg Kammerkor blev oprettet i 1989 og består af godt 20 sangere. De
synger et repertoire af fortrinsvist klassisk musik fra renæssancen til i dag: Palestrina, Bach, Brahms, Carl Nielsen. Svend S Schultz, Niels la Cour, Ola Geilo
m.fl..
Nr. Galten Kirke, tirsdag den 25. august, kl. 19.30

Korkoncert

SCT. PAULS KIRKE Sct. Mortens Kantori fra Randers præsenterer

forud for en koncertturné til London deres turnéprogram, der består af
nordisk kormusik af bl.a. Ola Gjeilo, Knut Nystedt og Sct. Mortens kirkes organist Christian Præstholm. Koret dirigeres af Kristian Melchior
Echwald.
Fri entré.
Sct. Pauls Kirke, torsdag den 3. september, kl. 19.30
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Ønskekoncert
Kom og få dit ønske opfyldt!

Igen i år har du mulighed for at få opfyldt dine musikønsker!
På opfordring afholder vi igen i år en hyggelig ØNSKEKONCERT i Sct. Pauls Kirke og byder samtidigt på et glas vin.
Skriv en seddel med dit musikønske og put den i postkassen, der hænger på opslagstavlen i sognegården.
Skriv gerne dit navn og tlf. nummer på også, i tilfælde af vi får behov for en uddybelse.
Sidste chance for at aflevere ønsker er torsdag den 8. oktober.
Alle må ønske, og alt må ønskes.
Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at opfylde ønskerne.
Vi GLÆDER os til at høre fra dig!
Musikalske hilsner
Jette Rosendal
Lone Boyd
Thorkil Mølle
Steen Hansen
Malthe Mølle Nørgaard
Sct. Pauls Kirke, søndag den 8. november, kl. 19.30
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PRÆSTER I PASTORATET

MHT
Marie Hedegaard Thomsen

LTM
Lise Thorbøll Melchiorsen

AB
Provst Anders Bonde

AMKH
Anne Martiny Kaas-Hansen

MK
Mette Krabbe

GUDSTJENESTELISTE

April - oktober 2020
SAMTALE MED EN PRÆST
Kirkernes præster kan altid kontaktes for en samtale
om det, der trænger sig på. Vi har tavshedspligt og

intet emne er for stort eller for småt. Skulle du have
brug for yderlige hjælp kan disse numre måske også
være til hjælp:
Livslinjen

ved selvmordstanker

Alle dage 11.00 - 23.00
telefon 70 201 201

Depressionslinjen

Mandag-fredag 19.00 - 21.00
telefon 33 124 774
Sorglinjen

for pårørende og efterladte fra 13 år
Alle dage 17.00 - 21.00
telefon 70 209 903

Sct. Nicolai Tjenesten

Anonym samtale om det, der lige nu fylder meget i
dit liv.

Alle dage 20.00 - 02.00
telefon 70 120 110
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APRIL
Tirsdag d. 14. april
Hadbjerg Kirke

Kirke i Børnehøjde
17.30 (MK)

Torsdag d. 16. april
Møllegården		

Plejehjemsgudstjeneste
15.00 (LTM)

Lørdag d. 18. april

Lørdagsdåb*

Søndag d. 19. april
Sct. Pauls Kirke
Hadbjerg Kirke
Lyngå Kirke 		

1. s. e. påske
11.00 (LTM)
11.00 (MK)
9.30 (AMKH)

Søndag d. 26. april
Sct. Pauls Kirke
Ødum Kirke 		
Skjød Kirke 		

2. s. e. påske
11.00 (MHT)
11.00 (MK)
11.00 (AMKH)

MAJ
Lørdag d. 2. maj
Genforeningskoncert
Ødum Kirke		
13.00 med Ars Nova Copenha			
gen m. efterfølg. sønderjysk
			kaffebord i præstegårdshaven

www.hadstenstorpastorat.dk
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PRÆSTEN
PÅ BESØG

Har man ikke mulighed

for at komme i kirke, kan
præsten komme ud og

holde nadver i hjemmet.

Søndag d. 3. maj
Sct. Pauls Kirke		
Lyngå Kirke 		

3. s. e. påske
11.00 Christian Jensen
11.00 (AMKH)

Mandag d. 4. maj
Hadbjerg Kirke

Befrielsesgudstjeneste
19.00 (MK)

Tirsdag d. 5. maj
Befrielsesmorgen med sang
Sct. Pauls Kirke		
9.00 (LTM) Morgensang og
			rundstykker
Onsdag d. 6. maj
Hadsten Sognegård
			

Kirke i Børnehøjde
17-19 m. godnatsang i kirken
(Se mere på side 35)

Fredag d. 8. maj
Sct. Pauls Kirke

Bededag
11.00 (MHT)

Søndag d. 10. maj
Sct. Pauls Kirke
Vissing Kirke		
Ødum Kirke 		
Skjød Kirke 		

4. s. e. påske
11.00 (MHT)
11.00 (LTM)
11.00 (MK)
9.30 (LTM)

Torsdag d. 14. maj
Møllegården		

Plejehjemsgudstjeneste
15.00 (MK)

Lørdag d. 16. maj
Sct. Pauls Kirke		

Lørdagsdåb*
10.00 (MHT)

Søndag d. 17. maj
Sct. Pauls Kirke		
Ødum Kirke 		
Lyngå Kirke 		

5. s. e. påske
11.00 (MHT)
9.30 (AMKH)
11.00 (AMKH)

Tirsdag d. 19. maj
Hadbjerg Kirke

Kirke i Børnehøjde
17.30 (MK)

Torsdag d. 21. maj
Sct. Pauls Kirke

Kristi Himmelfartsdag
11.00 (LTM)

Søndag d. 24. maj
Sct. Pauls Kirke
Over Hadsten Kirke
Hadbjerg Kirke
Skjød Kirke		

6. s. e. påske
11.00 (MK)
9.30 (AMKH)
9.30 (MK)
11.00 (AMKH)

Tirsdag d. 26. maj
Sct. Pauls Kirke		
			

Ældregudstjeneste
11.00 (LTM)
Kaffe i sognegården kl. 10.00

Søndag d. 31. maj
Sct. Pauls Kirke		
Nr. Galten Kirke
Hadbjerg Kirke		
Lyngå Kirke 		

Pinsedag
11.00 (LTM)
9.30 (LTM)
11.00 (MK)
11.00 (AMKH)

JUNI
Mandag d. 1. juni
Lilleåparken		

2. pinsedag
11.00 (MHT) (se omtale s. 32)

Onsdag d. 3. juni
Kirke i Børnehøjde
Vissing Kirke		
17.00 (MHT) – ved udealteret
			og efterfølgende spisning
Torsdag d. 4. juni
Tænkepause-gudstjeneste
Ødum Kirke		
19.30 (MK) om ”Lyd”
			med Gospelkoret HØST
Fredag d. 5. juni
Lyngå Kirke 		

Grundlovsdag
15.30 (AMKH)

Søndag d. 7. juni
Sct. Pauls Kirke
Skjød Kirke 		

Trinitatis
11.00 (LTM)
9.30 (LTM)
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Søndag d. 14. juni
1. s. e. trin.
Sct. Pauls Kirke
11.00 (MHT)
Hadbjerg Kirke
11.00 (MK) Genforenings			
gudstjeneste (Se s. 14)
Lerbjerg Kirke 		
16.00 (AMKH)
			Familiegudstjeneste med
			Storpastoratets Børnekor
Torsdag d. 18. juni
Møllegården		

Plejehjemsgudstjeneste
15.00 (LTM)

Lørdag d. 20. juni

Lørdagsdåb*

Søndag d. 21. juni
Sct. Pauls Kirke
Over Hadsten Kirke
Ødum Kirke 		
Skjød Kirke 		

2. s. e. trin.
11.00 (MK)
9.30 (LTM)
9.30 (MK)
11.00 (LTM)

Tirsdag d. 23. juni
Skjød Stadion		

Sct. Hans aften
19.00 (AMKH)

Søndag d. 28. juni
3. s. e. trin.
Sct. Pauls Kirke
11.00 (MHT) Kirkekaffe
Hadbjerg Kirke
9.30 (AMKH)
Lyngå Kirke 		
11.00 (AMKH)
Vissing Kirke		
14.00 (MHT)
			Genforeningsgudstjeneste ved
			
udealteret (Se omtale på s. 15)
JULI
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Søndag d. 26. juli
Sct. Pauls Kirke
Ødum Kirke		

7. s. e. trin.
11.00 (MK)
9.30 (MK)

AUGUST
Søndag d. 2. august
Sct. Pauls Kirke
Skjød Kirke 		

8. s. e. trin.
11.00 (MHT) Kirkekaffe
9.30 (MHT)

Søndag d. 9. august
Sct. Pauls Kirke
Over Hadsten Kirke
Hadbjerg Kirke
Lyngå Kirke 		

9. s. e. trin.
11.00 (MHT) Kirkekaffe
9.30 (MHT)
11.00 (MK)
9.30 (MK)

Onsdag d. 12. august
Vissing Kirke		

Jazzgudstjeneste
19.00 (LTM)

Lørdag d. 15. august

Lørdagsdåb*

Søndag d. 16. august
Sct. Pauls Kirke
Ødum Kirke
Lyngå Kirke		

10. s. e. trin.
11.00 (LTM)
9.30 (AMKH)
11.00 (AMKH)

Torsdag d. 20. august Plejehjemsgudstjeneste
Møllegården		
15.00 (MK)
Søndag d. 23. august
Sct. Pauls Kirke

11. s. e. trin.
11.00 (de fire sognepræster)
12. s. e. trin.
11.00 (LTM)
11.00 (MK)
9.30 (MK)

Søndag d. 5. juli
Sct. Pauls Kirke
Ødum Kirke 		
Skjød Kirke

4. s. e. trin.
11.00 (Ole Juul) Kirkekaffe
11.00 (AMKH)
9.30 (AMKH)

Søndag d. 30. august
Sct. Pauls Kirke
Hadbjerg Kirke		
Skjød Kirke 		

Søndag d. 12. juli
Sct. Pauls Kirke

5. s. e. trin.
11.00 (LTM) Kirkekaffe

SEPTEMBER

Søndag d. 19. juli
Sct. Pauls Kirke
Lyngå Kirke 		

6. s. e. trin.
11.00 (AMKH) Kirkekaffe
9.30 (AMKH)

Onsdag d. 2. sept.
Hadsten Sognegård
			

Kirke i Børnehøjde
17-19 m. godnatsang i kirken
(Se mere på side 35)
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Lørdag d. 5. sept.
Ødum Kirke 		

Konfirmation (MK)

Lørdag d. 5. sept.

Lørdagsdåb*

Søndag d. 6. sept.
Sct. Pauls Kirke
Over Hadsten Kirke
Hadbjerg Kirke
Lerbjerg Kirke		
			

13. s. e. trin.
11.00 (LTM)
9.30 (LTM)
Konfirmation (MK)
19.00 (AMKH)
med kaffe i våbenhuset

Tirsdag d. 8. sept.
Hadbjerg Kirke

Kirke i Børnehøjde
17.30 (MK)

Lørdag d. 12. sept.
Sct. Pauls Kirke
Nr. Galten Kirke
Hadbjerg Kirke

Konfirmation
Konfirmation
Konfirmation (MK)

Søndag d. 13. sept.
Hadbjerg Kirke		
Skjød Kirke		
Sct. Pauls Kirke
Nr. Galten Kirke
Ødum Kirke 		

14. s. e. trin.
9.30
11.00
Konfirmation
Konfirmation
Konfirmation (MK)

Torsdag d. 17. sept.
Møllegården		

Plejehjemsgudstjeneste
15.00 (LTM)

Lørdag d. 19. sept.
Sct. Pauls Kirke
Vissing Kirke 		

Konfirmation
Konfirmation

Søndag d. 20. sept.
Sct. Pauls Kirke
Nr. Galten Kirke
Ødum Kirke		
Lyngå Kirke 		

15. s. e. trin.
Konfirmation
Konfirmation
11.00 (MK)
9.30 (MK)

Torsdag d. 24. sept.
Tænkepause-gudstjeneste
Hadbjerg Kirke		
19.30 (MK) om ”Natur”
			Høstgudstjeneste

Lørdag d. 26. sept.
Sct. Pauls Kirke
Lyngå Kirke 		
Skjød Kirke 		

10.30 (LTM) Konfirmation
11.30 (AMKH) Konfirmation
10.00 (AMKH) Konfirmation

Søndag d. 27. sept.
16. s. e. trin.
Sct. Pauls Kirke
11.00 (MHT)
			Høstgudstjeneste
			
med efterfølgende marked i
			Sognegården
Lyngå Kirke 		
17.00 (AMKH)
			Høstgudstjeneste
OKTOBER
Torsdag d. 1. oktober
Skjød Kirke 		

Kirke i Børnehøjde
17.00 (AMKH)

Lørdag 3. oktober
Over Hadsten Kirke

10.30 (LTM) Konfirmation

Søndag d. 4. oktober 17. s. e. trin.
Sct. Pauls Kirke
11.00 (MHT)
Over Hadsten Kirke
10.00 (LTM) Konfirmation
Ødum Kirke 		
11.00 (MK) Høstgudstjeneste
Skjød Kirke 		
17.00 (AMKH)
			Høstgudstjeneste
Vissing Kirke		
16.30 (MHT) Høst- og
			familiegudstjeneste med
			
spisning (se omtale s. 33)
Tirsdag d. 6. oktober
Sct. Pauls Kirke		
			

Ældregudstjeneste
11.00
Kaffe i sognegården kl. 10.00

Tirsdag d. 6. oktober
Hadbjerg Kirke

Kirke i Børnehøjde
17.30 (MK)

Onsdag d. 7. oktober
Hadsten Sognegård
			

Kirke i Børnehøjde
17-19 m. godnatsang i kirken
(Se mere på side 35)
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Lørdag d. 10. oktober Lørdagsdåb*
Søndag d. 11. oktober
Sct. Pauls Kirke
Skjød Kirke		
Hadbjerg Kirke		

18. s. e. trin.
11.00 (LTM)
11.00 (MK)
9.30 (MK)

Torsdag d. 15. oktober Plejehjemsgudstjeneste
Møllegården		
15.00
Søndag d. 18. oktober
Sct. Pauls Kirke
Lerbjerg Kirke		
Ødum Kirke		

19. s. e. trin.
11.00 (AB)
11.00 (AMKH)
9.30 (AMKH)

Søndag d. 25. oktober
Sct. Pauls Kirke
Over Hadsten Kirke
Lyngå Kirke 		
Hadbjerg Kirke

20. s. e. trin.
11.00 (MHT)
9.30 (LTM)
11.00 (AMKH)
11.00 (LTM)

Tirsdag d. 27. oktober BUSK-gudstjeneste
Sct. Pauls Kirke		
18.00 (LTM)
Lørdag d. 31. oktober Lørdagsdåb*

Lørdagsdåb
*Der er mulighed for lørdagsdåb i en af storpastoratets kirker. Kontakt Kirkekontoret.
Se alle gudstjenester og evt. ændringer på
www.hadstenstorpastorat.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 hverdagsgudstjenester afholdes 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. 16. april:

Plejehjemsgudstjeneste på Møllegården, kl. 15.00 (LTM)

Torsdag d. 14. maj:

Plejehjemsgudstjeneste på Møllegården, kl. 15.00 (MK)

Tirsdag d. 26. maj:

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

Torsdag d. 18. juni:

Plejehjemsgudstjeneste på Møllegården, kl. 15.00 (LTM)

Torsdag d. 20. august:

Plejehjemsgudstjeneste på Møllegården, kl. 15.00 (MK)

Torsdag d. 17. september: Plejehjemsgudstjeneste på Møllegården, kl. 15.00 (LTM)
Tirsdag d. 6. oktober:

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

Torsdag d. 15. oktober:

Plejehjemsgudstjeneste på Møllegården, kl. 15.00 (MK)

ADRESSER:
Sct. Pauls Kirke, Kirkevej 7, 8370 Hadsten
Møllegården, Østervangsvej 60, 8370 Hadsten
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Kunst i Hadsten Sognegård
SOGNEGÅRDEN Den Gamle violin

Britt Rassing fortæller om sine malerier: For længe siden arvede jeg min fars gamle violin. Den lå bare der i sin kasse i flere år, og jeg
tænkte, om jeg skulle få den sat i stand og måske lære at spille på den. Jeg valgte dog at skåne min omverden for det sidste og besluttede
at brugen violen som “model”. Den var jo smuk med al sin patina efter de mange timers musik, den havde frembragt. Derfor er jeg lige
for tiden meget optaget af at male violinen fra forskellige vinkler og i at bruge nogle af dens kendetegn i nye sammenhænge. Med nye
sammenhænge mener jeg abstraktioner over f.eks. landskaber. Det er til tider også bare frie fantasiudfoldelser, hvor jeg synes violinen
passer ind. Violinens lyd kan være både kølig og varm, og jeg tænker ofte musik ind i malerierne. Mine malerier er oftest akryl på lærred,
men også olie på lærred er efterhånden ved at blive mit foretrukne.
Udstillingen kan ses i kirkekontorets åbningstid i perioden maj - juni 2020.
Alle er meget velkomne til ferniseringen.
Fernisering, fredag den 24. april, kl. 16.00

SOGNEGÅRDEN Øvelse gør mester

Bent Puggaard skriver: At tegne og male har været en stor del af mit liv. At male skal man have lyst til, og man skal ikke være bange, især
ikke for at dumme sig. Ja, man skal faktisk dumme sig en hel del, før man kan male nogenlunde, og man skal have det sjovt med det også.
At male akvarel, som jeg gør, er at male med farve, der er opløst i vand. Vand flyder nemt – farven flyder i vandet som små korn – og man
maler på papir. Man skal faktisk gå i gang med at tæmme tre elementer: Vand, farve og papir. Det kræver selvfølgelig megen øvelse, at
styre disse tre ting. Men her gælder det, som i alle andre aktiviteter: Øvelse gør mester.
Udstillingen kan ses i kirkekontorets åbningstid i perioden juli og august 2020.
Alle er meget velkomne til ferniseringen.
Fernisering, fredag den 26. juni, kl. 16.00

SOGNEGÅRDEN Billeder fra Norge

Britt Engamo, udstiller i sognegården, september , oktober og november 2020.
Mine billeder er præget af min baggrund fra Nordnorge, hvor jeg er opvokset på Engavågen, et mindre sted mellem fjeld og fjord. Det
er særligt fra min hjemegn i nord, jeg har hentet inspiration til at male. De vilde fjeld, is gletsjer, fjorden som aldrig havde den samme
farve ret længe ad gangen, fjeldene som ofte blev væk i den mørke dis, det omskiftelige vejr både når sommeren er lys og når vinteren og
mørket har kræver sin plads. Når solen endelig kommer igen, er der glæde og fryd over den vidunderlige lyse dag. Mit liv i Danmark, ja
i år er det 50 år siden jeg flyttede hertil, har også været præget kunst. Jeg har nu også taget det danske landskab ind under huden som en
del af mig. Jeg har i 25 år tilbragt en uge hver sommer på Livø, hvor jeg elsker at være og male sammen med venner. Her er det fjorden,
landskabet, skoven og husene noget helt særligt. De seneste år, er jeg blevet optaget af det arkitektoniske og særligt kirkebygninger, hvor
jeg videreformidle det jeg ser. De udstillede værker vil være fra de beskrevne inspirationer.
Udstillingen kan ses i kirkekontorets åbningstid i perioden september - december 2020.
Alle er meget velkomne til ferniseringen.
Fernisering, fredag den 4. september, kl. 16.00
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Foto: Finn Ramsgaard

Foto: Finn Ramsgaard

Foto: Finn Ramsgaard
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Sogneeftermiddage
Den gang vi drog af sted

SOGNEGÅRDEN 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 mistede 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 grænselandets identitet.
Se i øvrigt flere arrangementer i forbindelse med genforeningsjubilæet på side 12 her i
bladet
Kaffen koster 30 kr.
Hadsten Sognegård, tirsdag den 14. april, kl. 14.30-16.00

Sommerudflugt

SOGNEGÅRDEN Sommerudflugt til Sygehusmuseet Regionshospitalet i Rand-

ers. Afgang fra Hadsten Sognegård. Vi får en guidet tur på ca. 1 time i museet, som er
indrettet med 21 afdelinger, der indeholder det meste af det inventar, der er brugt fra
1950-erne og frem. På museet ses en omfattende samling af fotos og korte DVD- film om
nye operationsmetoder m. v.
Herefter kører vi til restaurant Skovbakken i Randers og drikker kaffe.
Der er tilmelding på Hadsten Kirkekontor efter først-til-mølle-princippet, senest
fredag den 1.maj på telefon 86 98 04 25 eller på mail: kirkekontoret@hadstensogne.dk
Turen koster 100 kr. pr. person.
Hadsten Sognegård, tirsdag den 12. maj, kl. 13.00- ca.17.00

Foto: Helle Brandstrup Larsen
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Mænd på månen

SOGNEGÅRDEN Den store fortælling om menneskets rejse til Månen og kristendommens betydning for Apollo-projektet.
Foredrag ved forfatter, cand. Scient. i matematik og IT-arkitekt, Christian Provstgaard.
Foredragsholder Christian Provstgaard har studeret det amerikanske rumprogram i
60’erne, og søger I sit foredrag at lægge den fantastiske ingeniørbedrift, der i sin tid satte
mænd på Månen, ind i en åndelig forankring.
Undervejs gives et letforståeligt overblik over de historiske, politiske og tekniske aspekter
af historien: Hvorfor ville amerikanerne til Månen, og hvordan gennemførte de denne
ingeniørmæssigt uhørt krævende opgave.
Som et gennemgående tema undersøges spørgsmålet om, hvad der var drivkraften bag den
tapperhed og inspiration, som ingeniørerne på Jorden og astronauterne, der rejste i rummet, måtte mønstre for at gennemføre denne monumentale præstation.
Foredraget argumenterer med ord, billeder, udvalgte vidnesbyrd og bjergtagende filmklip
for, at kristentroen og kristendommen var tæt indvævet i projektets mange tråde, og en
central nøgle til månerejsernes succes.
Kaffen koster 30 kr.
Hadsten Sognegård, tirsdag den 18. august, kl. 14.30-16.00

”Fyrtårne på min vej”

SOGNEGÅRDEN Gudrun Nielsen fra Farre, kendt som Gudde, har haft et rigt og

spændende liv, blandt andet sammen med mange cirkusfolk.
Hun fortæller om sit liv og om de fyrtårne, der gennem et langt liv har holdt hende på
rette kurs og givet hende og hendes familie store oplevelser.
Kaffe 30 kr.
Hadsten Sognegård, tirsdag den 15. september, kl. 14.30-16.00

31

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

Kirkeliv
Friluftsgudstjeneste

LILLEÅPARKEN Traditionen tro afholdes der i samarbejde med KFUM- Spejderne i Hadsten, en gudstjeneste i det fri 2. pinsedag. Gudstjenesten afholdes på
Engen langs Lilleåen i Hadsten foran det store, flotte rhododendronbed. I år er det
Marie Hedegaard Thomsen, der prædiker, og Lyngå Folkekor, Storpastoratets børnekor og Hadsten Brass Band medvirker.
I år vil vi gerne opfordre til at medbringe en picnickurv, så vi sammen kan nyde frokosten i det fri. Der vil være aktiviteter for både små og store legebørn!
Husk tæppe eller klapstol til at sidde på og se på hjemmesiden efter information om
parkering og kort.
Parker evt. i Ågade og gå ad Grønningen til Lilleåparken.
Der er kaffe i det fri efter gudstjenesten.
Lilleåparken i Hadsten, 2. pinsedag, den 1. juni, kl. 11.00

Paradis på jord
VISSING KIRKE

Foredrag ved Karin Esmann Knudsen
Paradis på jord – hvad betyder haven for os? Haver indeholder fra gammel tid en forestilling om paradis. Alle de haveformer, der afløser
hinanden gennem historien, afspejler på forskellig måde en guddommelig eller evig orden. Også i litteraturens haver kan man aflæse,
hvordan de er udtryk for en længsel eller en idealtilstand, der ytrer sig forskelligt til forskellige tider. Hvordan kommer paradisforestillingen til udtryk i vores haver i dag, hvor der i lyset af aktuelle udfordringer med klimaforandringer og biodiversitet tales om haven som
levested for en mangfoldighed af arter?
Foredraget vil med eksempler fra haver over hele Europa og med inddragelse af litteraturens og kunstens haver indkredse disse paradisforestillinger: Guds orden er betegnelsen for middelalderens haveformer, der alle peger mod det himmelske. Menneskets orden dækker
over renæssancens haveforståelse, hvor det jordiske og sanserne kommer i centrum, og hvor haven efterhånden bliver en fremvisning af
rigdom og magt. Naturens orden kan anvendes som begreb for 1700- og 1800-tallets haver med store græsplæner og træer, der får lov at
gro frit, og hvor de mange skulpturer, der skal oplyse om antik mytologi og national storhed, efterhånden erstattes af stemningsskabende
elementer som fx lysthuse, hvor mennesket kan føle sig i harmoni med naturen. I dag kan man måske tale om haven som et sted med
plads til ro og selvudfoldelse samt et vigtigt rum for folkelige bevægelser, der arbejder for et mere grønt miljø med plads til vilde vækster
og dyreliv, alt sammen en kompensation for Civilisationens uorden.
Karin Esmann Knudsen, bosiddende i Vissing, lektor emerita, Syddansk Universitet. Har arbejdet med haver og litteratur i mange år og i
efteråret 2019 udgivet bogen Paradis på jord. Havernes kulturhistorie på forlaget U Press (600 s illustreret).
Vissing Kirke, onsdag den 2. september, kl. 19.30
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Høstmarked

SOGNEGÅRDEN Basarudvalget bliver nu nedlagt, men basaren består. Den flytter fra at være en julebasar til at være høstmarked.

Første gang dette afprøves er søndag d. 27. september – lige efter gudstjenesten. Derudover vil der være en ubemandet salgsbod i sidste
halvdel af november med kalenderlys, dekorationer, adventskranse og gravpynt.
Vi har besluttet, at fremover er Diakoniudvalget overordnet ansvarlig for at sikre en arbejdsgruppe til at formgive basaren, at være
kreative og aktive i forhold til at skabe et fællesskab om fremstilling af salgbare ting og gevinster til basaren. Vi håber med dette tiltag, at
kunne byde velkommen til mange flere, der sammen vil gøre en forskel, så diakonien kan blomstre i vores sogn. Behovet er der.
Vi håber, at fællesskab, samtaler, samvær og nærvær, det at være sammen om at gøre noget, hvor vi kan inspirere hinanden til, hvad der
giver mening at fremstille, vil være attraktiv for alle aldersgrupper.
Grib muligheden og reager på annoncen for at melde dig til.
På vegne af Basarudvalget, Anna Grethe Mikkelsen.
Overskuddet går stadig til kirkens sociale arbejde i lokalområdet.
Hadsten Sognegård, søndag den 27. september, kl. 12-15

Høst-familiegudstjeneste

VISSING KIRKE Vi fejrer høst-familiegudstjeneste i år ved at invitere familier med børn til at komme ½ time før gudstjenestart
for i fællesskab at pynte et høstbord i kirken (tag gerne frugt, grønt eller blomster med fra haven).
Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådet til fællesspisning i Vissing Forsamlingshus. Alle er velkomne.
Vissing Kirke, søndag den 4. oktober, pyntning kl. 16, gudstjeneste kl. 16.30
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Kirkeliv
BUSK-gudstjeneste

SCT. PAULS KIRKE BUSK står for BørnUngeSognKirke og er et landsdæk-

kende initiativ, hvor der afholdes gudstjenester med deltagelse af børn og unge
blandt andet fra sognets foreninger. Hos os er KFUM-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.
Sct. Pauls Kirke, tirsdag den 27. oktober, kl. 18.00

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
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Det’ for børn

Velkommen til Kirke i Børnehøjde

- fællesspisning og aftensang for hele familien

Fællesspisning, hygge og aftensang for hele familien
Kirke i Børnehøjde tilbyder fællesskab for børnefamilier, men alle er selvfølgelig velkomne også bedsteforældre!
Der er åben sognegård med leg og hygge fra kl. 17.00
Vi spiser sammen kl. 17.30. Herefter er der krea-hjørne for de små og børneklub for de større børn.
Kl. 18.40 synger vi godnatsange i kirken. Aftenen slutter kl.19.00.
Prisen for mad er 20 kr. for voksne og 10 kr. for børn. Tilmelding er ikke nødvendig.
Vi mødes fra kl. 17.00:
Onsdag d. 6. maj i Sct. Pauls Kirke
Onsdag d. 3. juni i Vissing Kirke v. udealtret.
Onsdag d. 2. september i Sct. Pauls Kirke
Onsdag d. 7. oktober i Sct. Pauls Kirke

Børneklub

Børneklubben er et tilbud for børn, der er fyldt syv år. Vi skal synge, gå på opdagelse i Biblens fortællinger, lave forskellige aktiviteter
og hygge os.
Når vi har spist sammen med de voksne og de helt små, holder vi børneklub, mens de andre laver krea og synger i kirken.
Husk at tage passende udetøj med, da vi nogle gange skal være udendørs.
Man må gerne tage mor eller far med til Børneklubben.
Vi slutter kl. 19.00, så hele familien kan komme hjem på samme tid.
Samme dage som Kirke i Børnehøjde, kl. 17.00–19.00
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Det’ for børn

Foto: folkekirken.dk

Babysalmesang
SCT. PAULS KIRKE

På grund af meget stor tilslutning og lange ventelister har vi besluttet at oprette et ekstra hold med babysalmesang mellem påske- og
sommerferie (april, maj og juni).
Første gang er fredag den 24. april og derefter hver fredag indtil juli, hvor vi holder sommerferie (dog ikke St. Bededag, fredag efter
Kr. Himmelfartsdag og Grundlovsdag).
Efter sommerferien er der også babysalmesang i Sct. Pauls Kirke. Første gang er fredag den 28. august og derefter de følgende seks
fredage frem til og med den 9. oktober (dvs. frem til efterårsferien i uge 42).
Babysalmesang foregår i Sct. Pauls Kirke i Hadsten. Sognepræst 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 hygge-snak.
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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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: Irma Katholm tlf. 26 29 46 09
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 retter henvendelse til Elna Christensen på tlf. 51 20 11 12.
CAFÉ FOR PÅRØRENDE TIL DEMENTE
Et mødested for alle, der er pårørende til en hjemme- eller udeboende demensramt.
Den 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.
Kaffe og kage kan købes for kr. 20,- for både medlemmer og ikke medlemmer.
Tilmelding til Helga Sørensen: tlf. 21 46 30 49 eller Irma Katholm: tlf. 26 29 46 09
Næste mødedatoer er: tirsdag den 14. april, tirsdag den 12. maj, tirsdag d. 9. juni.
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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.
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. 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 kl. 15–18. Find datoerne på hadstenstorpastorat.dk
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