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Torsdag d. 1. april kl. 19.00 Borum kirke, nadvergudstjeneste 
Skærtorsdag 

 
Fredag  d. 2. april      kl. 10.30 Lyngby kirke, liturgisk gudstjeneste 
Langfredag 

 
Søndag  d. 4. april    kl. 10.30 Borum kirke, trompet  
Påskedag  

 
Mandag d. 5. april    kl. 16.00  Lyngby kirke, Lea Skovsgaard 
2. påskedag 

 
Søndag d. 11. april   kl.19.00 Borum kirke 
1. s. e. påske 

 
Søndag d. 18. april    kl. 10.30 Lyngby kirke  
2. s. e. påske 

 
Søndag d. 25. april   kl. 10.00 Borum kirke, konfirmation  
3. s. e. påske 

 

Fredag d. 30. april   kl. 19.00 Borum kirke, varme hveder       
Bededag 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gudstjenester i Borum og Lyngby 
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SKÆRTORSDAG 

 1. april kl. 19.00 
Borum kirke 

 
 

 

 

 

Også i år tilbyder vi denne påskeaften en særlig 

nadvergudstjeneste. Med denne gudstjeneste vil vi gerne 

tilbyde en mulighed for at komme i kirken til fordybelse og 

bøn.  

 

Ud over smukke fællessalmer vil der være tekstlæsning og 

prædikenfortælling, ligesom der vil være mulighed for at deltage i 

en meget smuk og anderledes nadverliturgi.  
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Langfredag 

Fredag d. 2. april  
Lyngby kl. 10.30 

 
 

Liturgisk gudstjeneste 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Den liturgiske gudstjeneste langfredag understreger sorgen, og 

består af en vekslen mellem tekstlæsning af Jesu lidelseshistorie og 

fællessang: Gak under Jesu kors at stå.  Der er ingen prædiken og 

heller ingen altergang. Altertavlen er lukket og lysene på alterbordet 

er slukket, og der er ingen blomster på alterbordet. 
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Påskedag 
Søndag d. 4. april kl. 10.30 

Borum kirke 
Højmesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra sorgens dag har vi nu bevæget os over til glædens dag, hvor 

budskabet om Jesu opstandelse fra de døde forkyndes. Der er 

trompetspil med Gudrun Th. Olsen inden højmessen og også under 

højmessen ledsager trompeten orgelet til de smukke og kendte 

påskesalmer. 
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Caféaften med lysbilledforedrag 
”I Gustav Holm`s fodspor ” 

 
20. april kl 19.00 i Lyngby Sognegård. 

 

 
 
Susanne Jars vil denne aften fortælle og vise lysbilleder fra en 
enestående naturoplevelse langs Østkysten af Grønland. Hun og to 
andre rejsefæller drog i sommeren 2005 på en kajaktur på 250 km i 
det barske Ammassalik område. Turen varede 23 dage og de nåede 
ca. 150 km nord for Tasiilaq inden de blev standset af storisen. 
Undervejs stødte de på mange historiske steder bl.a. 
hvalfangersteder, Gustav Holms hytte, sommerbopladser og en 
enestående legeplads som har været brugt i mange århundrede. 
Under foredraget får man desuden et indblik i den grønlandske 
kultur - både før og nu. 
 
I pausen serveres grønlands kaffe-mik. 
                                                            

Lyngby Menighedsråd 
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 Højskoleaften på Sabro Lokalcenter 
Onsdag d. 28. april kl. 19.00 

Født i Horsens tugthus – Danmarks mest 
afgrænsede kirkesogn. 

Foredrag ved Ole Frederiksen, Middelfart 
 
Niels Ole Frederiksen er født og opvokset i Danmarks vel nok mest 
afgrænsede kirkesogn – nemlig Horsens Statsfængsel. Eller som 
stedet hedder i sin oprindelige og folkelige version ”Horsens 
Tugthus” 
 
Niels Ole Frederiksens far var ikke indsat, men ansat. Faderen var, 
da Niels Ole blev født, viceinspektør og blev senere inspektør ved 
fængslet. Foredraget kommer med nogle glimt fra tiden efter krigen 
og halvtressernes Danmark og med nogle af de fanger som 
foredragsholderen kom i kontakt med. Vi skal også høre om 
udbryderkongen Carl August Lorentzen. 

 
Aftenen indledes med spisning, derefter foredrag 

Pris for aftenens arrangement incl. middag og kaffe kr. 50.- 
Tilmelding i perioden 29.03.10  - 19.04.10 til: 

Sonja Jensen på tlf. 86948716 

eller Lisa Sørensen på tlf. 86243901 

 
Husk at melde afbud senest deadline, da vi ellers ser os nødsaget til 
at opkræve aftenens beløb kr. 50,- 

 
Med venlig hilsen 

Højskolesamarbejdet. 

 
(NB Vi beklager aflysningen af højskoleaftenen d. 2. februar 2010 
pga. snevejret. Da der var stor interesse for foredraget, forsøger vi 
at få etableret et nyt med Allan Leth Frandsen i efteråret) 
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Borum Kirke 

Fredag d. 30. april kl. 19.00 

Efter kort gudstjeneste:  

Varme hveder i graverhuset 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Skikken med at spise varme hveder Store 

Bededagsaften kan dokumenteres i midten af 1800-

tallet, men er sandsynligvis ældre. Baggrunden er, at 

selve Store Bededag jo skulle være en arbejdsfri bede- 

og bodsdag. Derfor skulle bagerne også have fri, og 

kunne altså ikke bage brød mv. på selve dagen. Derfor 

bagte de hvedetvebakker aftenen før, som folk kunne 

købe for at spise (og evt. varme) dagen efter.  

 

Kom og få en hyggelig aften, 

som optakt til en dejlig fridag eller ferie. 

 



 _____________________________________________________ 
9 

 
 

 

Fodbold i Lyngby nu. 

I sommerhalvåret 
spilles der 
mandefodbold på 
banen ved søen 
hver mandag aften 
fra kl. 19-20.  

 

 

 

Vi plejer at starte op, 
når vi går over til 
sommertid - i år 
bliver det nok ikke 
før et godt stykke 
hen i april pga. den 
lidt for vedholdende 
vinter. Vi er en 
blandet flok i alderen 
15-65 år, og alle over konfirmationsalderen er meget 
velkomne. Der kræves ikke særlige forudsætninger 
udover lysten til at spille en hyggelig omgang 
fodbold. 
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Damerne spiller hver søndag kl. 17.00 - 18.00 . I år 
starter vi på græs i Sognegården søndag den. 
11.april kl. 17.00 . Efter en times fodbold 
slutter vi vores første træning af med varm suppe og 
sodavand i Sognegården.  
Vi er en blandet flok piger i alle - yngste pige er 7 år 
og ældste er 60. Vi plejer at spille imod byens 
børn/unge drenge - og der er en god kampgeist hver 
gang. Og der er altid plads til flere! Alle er velkomne 
eller kig forbi og hep..  
  
Mvh Benny og Susanne Jars 

 

Fællesspisning i Lyngby sognegård er fredag den 
23. april kl. 18.30. 
Meld dig inden onsdag den 21. april til: 
Minna og Erik tlf.: 86 24 60 04 eller 
Bodil og Finn tlf.: 86 24 37 81 
 
 
Lyngby Sognegård 
Væggen i mellem de 2 rum bliver revet ned og 
skydedør sættes op, det sker i mellem ca. 15. maj og 
1. juli. 
Arne er ude og vandre i 2 mdr. så alle henvendelser 
om udlejning skal ske til Leif Degn fra 24. marts og 
indtil 1. juni. Se bagpå sognebladet eller på 
hjemmesiden 
Tlf.: 86 26 26 37 



 _____________________________________________________ 
11 

 
 

Fugle tur i Lyngby  
Søndag den 11. april kl. 6 fra Sognegården. 
 
Turen varer 2 til 3 timer og går ned over Sibirien og Tingvad. 
Vi skal lytte til at de fuglestemmer der er lige nu, og måske er vi 
heldige at se forskellige rovfugle. 
 

 
 
Medbring: Kaffe og brød 
 
Tag gummistøvler på, der er fugtigt i Sibirien. 
 
Alle er velkomne også fra Borum☺ 
 
Arr.: Susanne Hollund og Jesper Vingtoft, Lyngby tlf.: 30 47 77 32, 
tilmelding behøves ikke. 
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Referat fra konstituerende møde i Lyngby/Yderup beboerforening 3.3 – 
2010 
 
Tilstede: Alle undtagen Henrik 
 
Pkt. 1) Konstitution 
 
Formand:     Benny Klaris Madsen 
Kasserer:     Susanne Hollund 
Kontakt til Bussen/Inge:   Dorte Krog Nielsen 
Kontakt til menighedsrådet:   Susanne Jars 
Repræsentant til Fællesrådet:   Arne Møller Andersen 
Suppleant kontakt til lokalhistorisk arkiv: Bryan Rasmussen 
Suppleant:    Henrik Auken 
 
Mødetider for møder i diverse grupper ligger på internettet på vores 
hjemmeside www.lyngbyj.info 
 
Følgende aktiviteter er planlagt: 
Palmesøndag 28. marts kl. 14 i Sognegården – Æggetrilledag/Dorte og 
Bryan 
Søndag den 11. april fuglemorgentur se mere i Sognebladet april nummer. 
Onsdag den 23. juni Sct. Hans fest 
Lørdag den 21. august Sommerfest 
Søndag den 26. september Æblemostbrygning 
Lørdag den 30. oktober Æblemostbrygning 
Fredag den 26. november Julefest/ Fællesspisning i samarbejde med 
Menighedsrådet. 
Tirsdag den 2. februar 2011 Generalforsamling  
 
Sognebladet: Vi skal huske at indlevere nyheder den 20. i hver måned. 
Susanne Jars og Susanne Hollund modtager og koordinere. 
 
Blomster til nye i byen og information om hjemmesiden 
Det er vigtigt beboerforeningen bliver orienteret om nye borgere i byen. 
 
Øvrige tiltag og aktiviteter som vi vil arbejde på sammen med andre borgere 
fra byen: 
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Mulighed for storskærm i Sognegård, Bryan taler med arkivet om Router. 
Fodbold på hjemmesiden 
Bordtennis i Sognegården 
Fortsat aktivitet for at få bus til Lyngby 
Petangbane ved Søen  
Filt under bordene i Sognegården 
Vandreture 
 
Næste møde bliver onsdag den 12. maj kl. 19 hos Dorte 
Dagsorden: Planlægning af div. fester og opfølgning m.m.    ref. Susanne H 
 
 
 
Tak for en dejlig dag/aften! 
 
 Et overflødighedshorn af god musik stod der i sidste Sogneblad om 
aftenen i Borum Kirke d. 18. marts. Der var noget at leve op til, for 
Grandivi som de 4 kunstnere kalder sig. 
De leverede simpelthen musik af så høj kvalitet at hårene rejste sig. 
Det var en oplevelse ud over det sædvanlige. Kirkerummet gjorde at 
oplevelsen var meget nærværende og intens. 
Vi havde regnet med at slutte aftenen her efter flere aftener 
hjemmefra, men det kunne vi ikke. 
Aftenen fortsatte i det efterhånden perfekte smukke 
Forsamlingshus. 
Her var et overflødighedshorn af lækkerier, som menighedsrådet 
havde stået for. 
Grandivi fulgte med. De nød også alle lækkerierne og gav flere 
numre, nogle som blev ønsket af forsamlingen. Bl.a. Tak for en 
dejlig dag. 
Meget ros til Borum Menighedsråd 
                                          Inge Fogsgaard Degn 
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Sig din mening!!! 
Eller lad være. 
 
Byrådet opfordrer til at Fællesrådene kommer med konstruktive 
indspark. 
 
Sådan er situationen. 
Orker vi mere??? 
Er der mere gejst tilbage??? 
 
 
Skal vi mødes i Sognegården i Lyngby d. 6 april kl.19.00??? 
Er der opbakning til mødet, skal have nedsat en arbejdsgruppe, der 
skal formulere de ting og gode ideér vi alle går med. 
Vores utilfredshed har vi jo fortalt, måske det hjælper at få den på 
tryk. 
De andre gange vi har aktioneret er vi ikke blevet bedt om det. 
Der er info på midttrafiks hjemmeside. 
 
Meld venligst tilbage gerne mail ingefogsgaard@hotmail.com 
eller tlf. 28731610 
 
      Bedste hilsener Inge Fogsgaard Degn 
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ÅRETS KONFIRMANDER 
 

konfirmation i Borum kirke 

søndag d. 25. april kl. 10.00 

 

* 

 

Sofie Arildsen Jørgensen 

Nana Bundgaard Petersen 

Anne-Sofie Ninabeth Rantala 

Trine Seeberg 

Camilla Søgaard 

Alisa Glerup Sørensen 

Anna Glerup Sørensen 

 

Kasper Stensgaard Andersen 

Bjarke Buus Jensen 

Niels Schmidt Jørgensen 

Alexander Schacht 

Casper Villadsen 
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Borum menighedsråd inviterer til foredrag 
med JURA EKSPERTEN: Erik Frodelund 

I Borum forsamlingshus 
mandag den 26. april kl 19.00 

                                                         

 
 
Erik Frodelund kender vi jo stort alle sammen, han er en af 
advokaterne i lokal-avisen, som man kan spørge om indviklede 
arvesager og bodeling efter skilsmisser mellem dine og mine og 
vores fælles børn - en indviklet sag, hvis ikke man har sikret sig 
med et evt. testamente eller anden sikkerhed. 
Døden er jo en mærkelig størrelse, som vi danskere har lidt 
svært ved at tale om, men det eneste vi kan være sikker på i 
denne verden, er at vi på et eller andet tidspunkt skal sige 
farvel, og det kan i nogle tilfælde være et sand mareridt, for de 
efterladte, alt det der nu skal ske, med bodeling, uskiftet bo 
arvesager m.m. og i særdeleshed hvis man lever papirløs, og det 
er der mange der gør i dag, uden at man har sikret sig over for 
hinanden. Meget værre er hvis man som yngre kommer ud for 
en ulykke, eller sygdom, med døden til følge. 
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Det kan Erik Frodelund fortælle om, uden det bliver pinligt, og 
i et sprog vi alle sammen kan forstå, og hvad vi kan gøre, ved 
bl.a. Sikring ved død – Trygt ægteskabeligt samliv – Trygt 
papirløs samliv – Økonomiske fordele, og meget mere.        
 
Viste du at der findes 7 forskellige dokumenter, som kan 
skræddersyes til dig, bl.a. testamenter, ægtepagter, 
arveforskudskontrakter, gavebreve og meget andet: Nej, Vel. 
 
Vi vil få svar på hvad man kan gøre, hvorfor man skal gøre det, 
og hvor lidt der skal til for at sikre sig selv og sine pårørende en 
sikker tilværelse, når man er her på jorden, men også når man 
forlader den.   
Det er vigtigt at ens familie ikke får økonomiske problemer 
eller anden form for bekymring efter et dødsfald, der har man 
en sorg der skal bearbejdes og det må være rigeligt.  
 
Så kom og hør et godt foredrag for dig og din familie skyld og 
vær forberedt på døden, hvis ellers det er muligt. 
 
Borum menighedsråd håber at rigtig mange vil møde op, unge 
som ældre, gifte som papirløse med eller uden børn, det her 
berører os alle, og man får måske lige akkurat det spark, så 
man får gjort noget ved det. 
 
Der serveres kaffe og kage, en øl eller vand i pausen. 
0g det er ganske gratis. Så vel mødt til foredrag med   
 
             JURA Eksperten Erik Frodelund   
 

Borum Menighedsråd 
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     Stor ros til Borum forsamlingshus. 
  
Menighedsrådet afholdte en forrygende koncert med 
GRANDIVI torsdag den 18. marts (Da operette og wiener 
musikken kom til Borum). Og det skal jeg da love for at den 
kom og den kom også til Borum forsamlingshuset, hvor 
menighedsrådet var vært ved et let traktement, efter koncerten 
i kirken. 
 
GRANDIVI gav os en ekstra oplevelse med ekstra sangnumre, 
så det gamle forsamlingshus nærmest stod og dirrede, når de to 
herre og den unge dame sang igennem, med en decibel der 
nærmede sig de 100.  
 
Men efter så smuk en restaurering af forsamlingshuset, gav det 
ingen lunde stof til bekymring, for her kan man se, at 
håndværk også er en smuk kunst, lige så vel som operette musik 
er, når begge dele er fuldført og med præcision, som den nye sal 
i forsamlingshuset er og særdeles de nye toiletter, 100 % vel 
udført arbejde, og idéen til 3 toiletter, stor ros til dem, der har 
ansvaret for det. 
 
Det gør Borum stor ære med et så smukt forsamlingshus. 
Og til dem, der skal leje det, er det en sand fornøjelse.     
 
En lille bøn til alle, pas godt på det og værn om det, for det 
gamle hus har mange år på bagen endnu. 
 
Knud N. Mathiesen  
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Nyt fra Borum Borgerforening 
 
Skulle der være nogle, der endnu ikke har fået betalt kontingent til 
borgerforeningen kan det stadig ske, enten ved henvendelse til et af 
bestyrelsesmedlemmerne eller ved indbetaling til: 
Reg. nr. 2331 konto: 5902510917. 
Bestyrelsen: Jan Lyngholm, Langelinie 70, Benny Berg, Bysvinget 
15, Lone Hansen, Stillingvej 212.    
 
Efter generalforsamlingen består bestyrelsen af: 
Jan Lyngholm, Benny Berg, Hanne Kjøller, Morten Larsen, Lone 
Hansen, suppleanter: Nikolai Bøgelund og Søren Madsen.  
Revisorer: Lars Madsen og Peter Ekman, suppleant: Ena Jørgensen. 
 
På generalforsamlingen blev nedsat et udvalg, der skal følge 
udviklingen med evt. etablering af 2 vindmøller på det i 
kommuneplanen udpegede område nordøst for byen.  
 

SÅ er der YOGA i Borum 
– både for mænd og kvinder! 

 

Torsdag den 15. april kl. 17-18 vil Ewan Mackinnon komme og 
give en prøvetime i yoga i forsamlingshuset. Prøvetimen koster 50 
kr. og hvis det er noget for dig, starter vi op hver torsdag kl. 17-18 i 
forsamlingshuset. Her vil prisen være 400 kr. for 10 gange. 
Ashtanga Yoga er den mest aktive yogaform der findes – vi 
kommer til at svede! - og det er en meget effektiv måde at komme i 
form på. Yoga giver styrke og gør smidig, er afstressende og giver 
en fornemmelse af lethed i kroppen. Medbring et liggeunderlag/en 
måtte. 
 Du må meget gerne tilmelde dig til Thea på tlf. 28571035 eller 
mail@TheaVestiPedersen.dk. Hvis du glemmer tilmelding, så kom 
alligevel. 
Torsdage: 15. og 22/4, 6. 20. 27/5, 3. 10. 17. 24/6, evt. 1/7 
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Gospel koncert med 

LAURA                             

     
 
 

i Lyngby Kirke,  
lørdag den 8. maj kl. 14 
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GLÆD JER!! til en fantastisk Gospel Koncert. 
Efterfølgende er der Pølsevogn i Sognegården  

-  kom og vær med! 
På glædeligt gensyn – Lyngby Menighedsråd 

 
 
I 2008 blev Laura Arensbak Kjærgaard - bedre kendt som Laura 
landskendt, da hun blev nummer 2 i programmet X-Factor på DR. 
Lige så længe hun kan huske har hun interesseret sig for musik og 
hendes glæde for gospel har udviklet sig i takt med at hun har 
optrådt både som solist og kormedlem.  
 
I 2004 fandt Laura vejen til The Gospel Voices. Dette var hendes 
hidtil største møde med gospel som stadig er en kæmpe inspiration 
for hende. Her stiftede hun bekendtskab med bl.a. Lene Matthiessen 
Nørrelykke, Nina Luna E.A. og Claes Wegener som har haft stor 
betydning for hendes videre udvikling som sanger, korleder og som 
person. 
 
I starten af 2006 blev Laura korleder for Living Gospel i 
samarbejde med Rune Funch og samtidig blev en af Lauras store 
drømme opfyldt da hun blev optaget som medlem i Opstand Gospel 
Choir v. Hans Christian Jochimsen. Her var hun med til at indspille 
korets tredje cd i København. Laura har indtil videre været med på 
forskellig gospel cd-indspilninger bl.a. Lene M. Nørrelykkes debut 
cd "Why I sing" som en del af The Celebration Gospel Choir, som 
er håndplukkede sangere fra hele DK.  
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Gå med til 

Den gamle herregård og 
den nye golfbane 
 

Her i Borum-Lyngby har vi en rigtig herregård med en fredet 
hovedbygning fra 1755-75. 
 
Nu arrangerer Lokalhistorisk Arkiv en interessant forårstur til 
 

Lyngbygård lørdag d. 15. maj 2010 
 
Turen starter i Borum. Men du kan også støde til ved målet. 
 
Fra Borum går vi til fods og tager den direkte vej over bækken til 
Lyngbygård (ca. 2 km). Det er næsten sammenfaldende med den 
historiske sti, som børnene i Lyngby brugte, når de skulle gå til 
præst. Mødested:  
Legepladsen ved hjørnet af Langelinie og Bysvinget klokken 13. 
De mere magelige kan møde ved selve Lyngbygård klokken ca. 
13.45. 

 

Alle er velkomne. Det er ikke nødvendigt at melde sig til. 
 
Lyngbygård har næsten helt frem til vores tid domineret Lyngby 
Sogn som arbejdsplads og jordejer. Lige fra 1300-tallet har der 
været talrige ejere. Siden1945 er den nu i tredje og fjerde generation 
af familien Bønløkkes eje.  

 

Når vi er fremme, byder godsejer Niels Jørgen Bønløkke 
velkommen og fortæller om den gamle herregårds historie og lidt 
om, hvordan man driver en moderne erhvervsvirksomhed i disse 
omgivelser. 
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Vi skal selvfølgelig også se det allernyeste. Mellem herregården og 
Lyngby ligger nu en golfbane i verdensklasse på Lyngbygårds jord. 
Banen, ja nærmest hele landskabet er designet af verdens førende på 
området. Chefgreenkeeper Jacob Arnkvist modtager os og 
fortæller om herlighederne og om at være ny nabo til resten af 
Borum-Lyngby. 

 

På turen fra Borum kan du blandt andet få svar på to lokalhistoriske 
tillægsspørgsmål: 
Hvorfor hedde det egentlig Træskobakken? Og hvad betyder 
Tingvad? 

 

Golfcentret åbner i øvrigt i weekenden før. Inden hjemturen kan du 
derfor nyde en kop kaffe eller andet i den nye restaurant. 

 

På gensyn 15. maj 
Lokalhistorisk Arkiv for Borum og Lyngby 
 

P.S.: 
Sidste forår havde vi stor succes med det udendørs arrangement ”På 
sporet af den gamle møllevej”. Mange har bagefter ærgret sig over, 
at de ikke var lidt mere vågne og kom med. Pas på, at det ikke går 
dig på samme måde i år.  
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Friluftsgudstjeneste 
   - i Hasle 
   
2. pinsedag d.24. maj  
         kl.11.00 
 
 
 
Åndens virkelighed er hovedtemaet for årets store 
friluftsgudstjeneste.  
Hasle Sogn er i år vært for den fælles friluftsgudstjeneste i Århus 
Vestre Provsti, som finder sted 2. pinsedag d. 24. maj fra kl. 11.00 i 
den øvre del af Klokkerparken (mellem Klokkerfaldet og 
Klokkerbakken). 
     Denne ene dag flytter gudstjenesterne i de enkelte kirker til at 
blive fælles gudstjeneste i det fri med præster, personale og 
kirkegængere fra alle kirker i provstiet. Prædikant er i år sognepræst 

Lars Lindgrav Sörensen, Tilst-Kasted, og alle kirkernes kor og 
sangere samles til ét stort kor. 
     Vi håber at se mange hundrede kirkegængere fra sognene, at 
mange blive og nyde deres frokost efter gudstjenesten. Man kan 
selv medbringe mad eller på stedet købe øl/vand og mundgodt fra 
grillen.  
Til privatbiler er ingen samlet P-plads, men ligesom naboerne i 
området adviseres i god tid, bedes alle hjælpe med, at parkering ved 
nærliggende bebyggelser og på vejene omkring parken sker på en 
måde, så der er fri færdsel og ingen indkørsler spærres.  
(I tilfælde af meget dårligt vejr flyttes gudstjenesten til Åbyhøj 
Kirke.)    

For udvalget 

provst Esben Andersen 
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2. FILMFESTIVAL, Borum 
 

 
Vi er ved at snakke om en ny filmfestival engang i 
efteråret 2010 eller foråret 2011. 
Det afhænger dog meget af interessen .... og af dig! 
Vil du producere en film til den 2. FILMFESTIVAL, 
Borum? 
Eller har du allerede en film, der kan vises på den 2. 
FILMFESTIVAL, Borum? 
Eneste forudsætning for at kunne deltage er, at du enten 
er fra Borum eller at filmen eller skuespillerne 
eller instruktøren eller kameramanden eller ... har en 
relation til Borum. 
  
Kontakt venligst Niels Lempert, hvis du er interesseret i, 
at vi går videre med snakken. 
 
venlig hilsen 
Nikolai Bøgelund og Niels Lempert 
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Sæt et stort X i kalenderen: 

Borum Sommerfest d. 12/6 2010  
-sommerfest nu med varme
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Nyt fra Sabro Bibliotek 
 

Århus Kommunes Bibliotekers nye hjemmeside med 
et helt nyt søgesystem er nu lanceret. Sabro Bibliotek 
har stadig sit eget sted på hjemmesiden, men ikke 
helt så omfattende som før.  
Vores adresse er stadig: www.aakb.bib.dk/sabro 
Det er ikke alt på hjemmesiden, der fungerer helt 
som det skal endnu. Heldigvis er der (for det meste) 
en knap, hvor man kan gå til den gamle hjemmeside 
og det gamle søgesystem. Det vil der være, til den 
nye hjemmeside er helt i orden. 
 
En ny landsdækkende hjemmeside med 
biblioteksindhold for større børn blev åbnet sidst i 
marts. Den hedder Palles Gavebod. Adressen er 
www.pallesgavebod.dk 
Den skal nok blive go’ – så kig lige indenfor. 

På Sabro Bibliotek begynder april først onsdag 7. 
april. Alle afdelinger af Århus Kommunes Biblioteker 
har lukket påskelørdag, også Sabro Bibliotek. Vi har 
også lukket 1. maj, hvor andre afdelinger holder 
åbent til kl. 12. 

Sabro Bibliotek har normalt åbent mandag og torsdag 
fra 14 – 19 og onsdag fra 10 – 15. 
Husk vores lørdagsåbninstid fra 10 – 13. Sig det 
gerne videre til venner og bekendte. 
 
Og nyd så lige, at foråret endelig er kommet. Vi 
glæder os til at få luftet alle vores havebøger. 
Venlig hilsen Personalet 
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Mest  fMest  fMest  fMest  for  børnor  børnor  børnor  børn    
 
 

 

 
I denne måned er det påske. Det ved I godt, for så har 
man jo påskeferie.  
 
Men allerede den sidste søndag i sidste måned var det 

den dag, som påsken begynder med  
- da var det nemlig palmesøndag. 
Og palmesøndag er den dag, hvor 
Jesus og hans disciple kommer til 

Jerusalem. Mange modtager ham og vifter med 
palmegrene og råber Hosianna.  
 
Torsdag efter palmesøndag kalder vi 
skærtorsdag, og det var skærtorsdag 
aften, at Jesus holdt påskemåltid med sine 
disciple. Jesus gjorde det på en helt ny 
måde. Han sagde nemlig, at brødet var hans legeme 
(krop), og at vinen var hans blod. Ligesom Jesus 
brækkede brødet i stykker og hældte vinen op, sådan 
skulle han selv snart brækkes i stykker (= dø) og hans 
blod skulle flyde. Og sådan kom det til at gå, for 
allerede da de sov, dvs. det var disciplene der sov, 
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Jesus kunne ikke rigtig falde i søvn, allerede da blev 
Jesus taget til fange. Næste dag blev han korsfæstet.  
 
Det var altså om fredagen, han blev korsfæstet. Den 
fredag kalder vi langfredag. Hans disciple og alle de, 

som havde troet på, at Jesus var Guds søn blev 
selvfølgelig utrolig kede af det. De glemte helt, 
at Jesus også havde fortalt, at selvom han 
skulle dø, så ville han blive levede igen 3 dage 

efter.  
 
Det er klart, at da de så efter 3 dage så ham levende 
igen, fik de modet tilbage og troen tilbage. Så var det 
alligevel sandt – så var han Guds søn! Jubiiiiii Det må vi 
fortælle til hele verden, og det gjorde de så. Derfor 
ved også vi i dag, at nok døde Jesus på korset 
langfredag, men han opstod fra de døde påskemorgen. 

Vi pynter kirken med smukke påskeliljer, når 
der er gudstjeneste påskedag, fordi den gule 
trompet trutter og fortæller, at Jesus er 
opstået fra de døde.  
 

Dagen efter påskedag er det 2. Påskedag og det er 
den dag, hvor folkene går hjem fra 
Jerusalem og snakker om alt det der 
skete i påsken.  
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Pastor Madsens klumme 
 

Kan de døde ej opstå, 

intet har vi at betyde,  

visne må vi brat i vrå, 

ingen have skal vi pryde. 

 

Sådan beskriver Grundtvig i sin salme om Påskeblomsten 

menneskers vilkår, hvis alting slutter med døden, og der ikke er 

mere at sige. Præcist som Paulus skriver i 1. Kr. 15,12-19, at hvis 

Kristus ikke er opstået, så er vores prædiken tom og jeres tro også 

tom. For Kristi opstandelse er intet mindre end vor tros grundvold 

og indhold. Med opstandelsen står og falder det hele. 

Derfor er det afgørende, at Grundtvig kan slutte salmen med at 

forkynde: Ja, jeg ved, du siger sandt, Frelseren stod op af døde. Og 

at Paulus i vers 20 kan proklamere, at nu er Kristus opstået fra de 

døde som en førstegrøde af dem, der er sovet hen. Det er påskens 

fantastiske og glædelige virkelighed. Derfor er påsken og dens 

begivenhed omdrejningspunktet i vor tro. Samtidig er påsken den 

mest mættede højtid i kirkeåret. For dag for dag fejrer vi de mest 

afgørende tildragelser i historien om Jesus fra Nazaret, hans død og 

opstandelse. 
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Palmesøndag  

Påskens første helligdag er palmesøndag. Den står som optakt til 

påskehøjtiden, for den handler om, hvordan det gik til, da Jesus 

kom til Jerusalem for at fejre påskefesten der. Dagen har navn efter 

de palmegrene, som folk i begejstring svingede med for at hylde 

Jesus, da han red ind i byen på et æsel. 

Skærtorsdag 

Jesus er kommet til Jerusalem for at fejre den jødiske påske, hvis 

højdepunkt er påskemåltidet i hjemmet. Derfor har de tilrejsende ret 

til at få stillet et rum til rådighed for deres påskemåltid, som Jesus 

også fik det. Det er ved dette måltid, som han holder sammen med 

disciplene, at Jesus skærtorsdag aften indstifter nadveren og siger, 

at kristne til alle tider skal blive ved med at spise dette måltid til 

minde om, at han med sit legeme og blod har betalt for alt det, vi 

har gjort forkert i forholdet til Gud. Jesus minder desuden 

disciplene om, at han dagen efter skal dø. 

Langfredag 

Langfredag er den dag hvor Jesus bliver korsfæstet og dør på 

korset. Derfor er langfredag kirkens sørgedag, hvor flaget sættes på 

halv stang, hvor alterlysene ikke tændes, og hvor der ikke pyntes 

med blomster i kirken. 

Her i Borum og Lyngby er det efterhånden blevet tradition, at 

altertavlen i Borum lukkes langfredag, og at gudstjenesten er en 
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liturgisk gudstjeneste, hvilket betyder, at der ikke er hverken 

prædiken eller altergang. Gudstjenesten består i stedet for af en 

vekslen mellem fællessang og tekstlæsning, hvoraf læsning af selve 

lidelseshistorien udgør den største del. 

Påskedag 

Påskedag brydes langfredags mørke af opstandelsens lys. Nu hejses 

flaget på hel, og kirken pyntes med de smukke gule påskeliljer. Nu 

er det glædens dag, for Jesus er opstået fra de døde. Lyset har 

vundet over mørket og livet over døden. Og betydningen for os er, 

at Kristi opstandelse giver håb om, at også vi engang skal opstå fra 

de døde.  

Således indleder vi netop dåben med en lovprisning af Gud, som i 

sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu 

Kristi opstandelse fra de døde. Det er Kristi opstandelse, der er 

grundlaget for vor håb og tro. Det er opstandelsen, der giver 

betydning til hele den historie om og med Jesus fra Nazaret, som vi 

hører i Det nye Testamente. Og det er hermed også opstandelsen, 

som er grundlaget for at vi overhovedet har en Folkekirke i 

Danmark 2010 år efter påskebegivenhederne i Jerusalem. 
 

 

GLÆDELIG  PÅSKE! 
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Hvad gør man? 
  
 
Fødsel 
Fødsel anmeldes senest 14 dage efter fødslen til 
sognepræsten. 
Forældrenes navne-/dåbsattester og evt. 
vielsesattest/omsorgs- og ansvarserklæring vedlægges. 
  
Dåb 
Kontakt sognepræsten i god tid. Navngivelse skal finde 
sted senest 6 måneder efter barnets fødsel. 
  
Navngivning 
Anmeldelse af navn sker til sognepræsten inden barnet 
fylder 6 mdr. 
  
Vielse 
Kontakt sognepræsten for tid og sted og vielseskontoret i 
den kommune, hvor man bor, for udstedelse af 
prøvelsesattest. 
  
Dødsfald 
Anmeldes senest efter 2 hverdage til sognepræsten i det 
sogn, hvor afdøde havde bopæl. 
  
Blanketter 
Diverse blanketter fås på: 
www.personregistrering.dk 
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Kirken er åben i dagtimerne 
Lyngby Kirke er åben hver dag fra kl. 9.00-21.00. 
Man kan gå ind i det smukke kirkerum, sætte sig i stilhed, i 
refleksion eller bøn. 
Man er også velkommen til at tænde et af fyrfadslysene i 
lysfadet. 
  
Kirkekaffe 
Efter hver højmesse i Borum Kirke er der kaffe og småkager i 
våbenhuset. 
  
Hjemmealtergang 
Er man forhindret i at komme til gudstjeneste i kirken pga. 
alder, sygdom, svagelighed eller lign., er man velkommen til at 
kontakte præsten og aftale nadver i hjemmet eller på sygehus. 

  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Århus Folkekirkelige Informationstjeneste 
Fast sendetid på TV2, fredag formiddag 11.00 – 11.30 
med udsendelsen ”Tro på”. 
Udsendelserne bliver efterfølgende lagt på internettet. 

 

Hjemmesider 
Lokalhistorisk arkiv www.borum-lyngby.dk 
Borum Borgerforening www.borum-by.dk 
Borum Forsamlingshus www.borumforsamlingshus.dk 
Lyngby Beboerforening www.lyngbyj.info 
Borum Lyngby Koret www.borum-lyngby-kor.hitart.com 
Kirken   www.folkekirken.dk 
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Kirkebil 
Ældre og gangbesværede, der har vanskeligt ved at komme til 
kirkelige handlinger, kan træffe aftale om gratis transport til og fra 
kirke med tjenestehavende præst. 
Vini Madsen 8694 8392 
Lea Skovsgaard 8694 1876. 
 

Husk! 
Det er ingen ulejlighed at ringe til præsten, hvis man har behov for 
denne, evt. ved en hjemmealtergang eller blot ved en samtale. Det 
samme gælder ved indlæggelse på sygehuset, kontakt mig venligst, 
hvis mit besøg ønskes, da jeg ikke automatisk får besked fra 
sygehuset. Vini Madsen 
 

Menighedsrådsmøder 
Borum 
Onsdag d. 14. april 
Mødet holdes kl. 19.00 i graverhuset.  
Lyngby 
Onsdag d. 28. april 
Mødet holdes kl.18.30 i Lyngby sognegård.  
HUSK: Menighedsrådsmøder er offentlige. 

Redaktion 
Lone Hansen, Vibeke Højen og Vini Madsen (ansv.) 
 

Deadline for næste Sogneblad 

Tirsdag d. 20. April. 
Sognebladet udkommer hver måned – dog ikke i juli. 
 

Manuskripter  
Afleveres i A4, skriftstørrelse 18, wordfiler eller PDF til 
Vibeke Højen, Langelinie 46, vh@gefiber.dk 
Venligst undgå anvendelse af mere end 2-3 billeder pr 
reportage. Billederne skal være tilpasset word (max 100 dpi). 
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Kirkernes adresseliste 
 
Sognepræst  
Vini Madsen 
Borum Byvej 4, Borum 
8471 Sabro 
Tlf. 8694  8302 
lvpm@km.dk 
 
Graver ved Borum kirke 
Jørn Hansen 
Tlf. 8694 8974  
  
Kirketjener  
Borum kirke 
Karin Klüver Hyldahl 
Tlf. 8696 0281 / 6116 6145 
karinhyldahl@mail.dk 
  
Graver ved Lyngby kirke 
Herluf Karlsen 
Tlf. 2298 5300 
  
Kirketjener  
Lyngby kirke 
Gudrun Thuge Olsen 
Tlf. 2561 7477 
  
Kirkeværge  
Borum kirke 
Betty Jensen  
Højagerparken 1, 8471 Sabro 
Tlf. 8694 8762 
  
Kirkeværge  
Lyngby kirke 
Finn Brøner  
Yderupvej 21, 8381 Tilst  
Tlf. 2311 3181

 
Kirkesanger   
Borum og Lyngby kirker 
Lone Boyd 
Tlf. 2621 6764 
  
Organist  
Borum og Lyngby kirker 
Gunhild T. Pedersen 
Tlf. 8610 6516 
  
Menighedsrådsformand   
Borum kirke 
Knud N. Mathiesen 
Sigridsvej 32, 8220 Brabrand  
Tlf. 8625 1108 / 2026 3133 
kmih@mydsl.dk 
  
Menighedsrådsformand   
Lyngby kirke 
Lotte Damsgaard Kehlet 
Lyngbygårdsvej 43 D, Lyngby,  
8220 Brabrand.  
Tlf. 8626 4616  
lottedkehlet@gefiber.dk 
  
Lyngby sognegård 
tlf. 8626 4420 (mønttlf. i 
garderoben) 
 

Formand for Sognegården:  
Arne Møller Andersen 
Vikar for Arne Møller Andersen april 
og maj måned: 
Leif Degn 
Glamhøjvej 5, Lyngby 
8220  Brabrand 
Telefon: 86 26 26 37 
Regler for udlån kan ses på 
www.lyngbyj.info 
 


