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2475 0025

9395 3344

Farvel 4l den gamle hjemmeside
Goddag 4l ny den 4. december

8684 1575

Vi er meget glade for at kunne lancere
vores nye hjemmeside www.lssk.dk

2147 1640

8684 1484

Der tages forbehold for ændringer grundet Covid-19

GUDSTJENESTER
Linå
December
6. 09.00 KA
13. 10.30 MV
20. 09.00 KA
23. 14.30 og 16.00
24. 14.30 og 16.00
25. 10.30 KA
26. Ingen
27. Ingen
31. Ingen
Januar
1. Ingen
3. 09.00 KA
10. 10.30 HM
17. 09.00 KA
24. 10.30 KA
31. 09.00 KA
Februar
7. 10.30 Vikar
14. 10.30 Vikar

Julens gudstjenester bliver
med 7lmelding grundet
Covid-19.
Læs nærmere andetsteds
i Foreningsnyt og i
inds7kket i kirkefolderen

Sejs-Svejbæk
10.30 HM
09.00 MV
10.30 HM
Ingen
9.30 - 11: Minigudstjenester
12.00, 13.30, 15.00 og 16.30
10.30 HM
10.30 MV
Ingen
14.00 HM
Ingen
10.30 MV
09.00 HM
10.30 MV
09.00 HM
10.30 MV
10.30 MV
09.00 HM

KA Karen Agersnap MV: Marie Vestergaard
HM: Hans Marstrand

som står for ”Linå og Sejs-Svejbæk kirker”
Fredag den 4. december er vi klar med en
længe ventet ny fælles hjemmeside.
Den er udarbejdet lokalt; nemlig af Hans Baunbæk fra Spectrum. Vi glæder os 7l, at det er
den, I fremover skal bruge for at ﬁnde oplysninger om vores gudstjenester, menighedsråd,
koncerter med mere.
Det er også denne dag, at lmeldingen l julens
gudstjenester begynder, og at det annonceres,
hvordan det vil foregå.

Farvel 4l 4dligere menighedsråd
Goddag 4l nye 1. søndag i advent
To nye menighedsråd er i gang
Nyt menighedsråd for Linå Sogn og nyt menighedsråd for Sejs-Svejbæk Sogn har kons7tueret
sig - se nærmere andetsteds i Foreningsnyt, i
inds7kket i kirkefolderen samt på vores hjemmeside.
I den forbindelse skal der lyde en stor tak 7l de
menighedsrådsmedlemmer, der har siddet i 7dligere perioder, for indsatsen med at skabe gode
kirkeliv i sognene.

Se mere på www.lssk.dk
Velkommen 4l nye ansigter
Ny midler4dig præst
i Linå

Ny kirketjenervikar
i Sejs-Svejbæk

Velkommen 7l Karen Holm
Agersnap , der siden forrige
sommer har boet i Risskov
med sin mand og deres tre
børn.
Karen har gennem 10 år været sognepræst i
Bogense på Nordfyn. men familien ønskede at
komme 7lbage 7l Aarhus. Det betyder for
Karens præste7lværelse en overgangsperiode
med vikariater; Linå sogn er et af de heldige
sogne, der har fornøjelsen af, at Karen fra den
1. november og 7l ny præst er ansat, varetager
sognepræsteembedet.

Det er med glæde, at kunne
byde velkommen 7l Eva
Kjærgaard Larsen som ny
vikar for kirketjeneren. Eva
udfylder en vig7g funk7on i kirkens liv, som
først opdages, hvis den ikke fungerer.
Så er det på sin plads at sige tak 7l
Teddy Mosegaard for sit store engagement
gennem mange som kirketjenervikar. Der skal
også lyde en stor tak 7l Line Mengers, som
har været en dyg7g aﬂøser det sidste år.

Ny kirke- og kulturmedarbejder
i Sejs-Svejbæk

Ny kirketjenervikar
i Linå

Velkommen 7l Mie Beck Nielsen, 42, der skriver om sig selv:
Den 1. oktober blev jeg ansat
som kirke-og kulturmedarbejder ved Sejs-Svejbæk Kirke.
Jeg kommer med en baggrund
som folkeskolelærer gennem 16 år, og jeg
brænder for at arbejde med mennesker og især
børn og unge. Jeg glæder mig meget 7l at lære
både små og store her i sognet at kende.
Jeg bor i Gødvad sammen med min mand og
vores 3 børn.

Med stor glæde byder vi velkommen 7l Eva Hostrup som ny
kirketjenervikar.
Til daglig uddanner Eva sig 7l
kirke- og kulturmedarbejder på
Diakonhøjskolen i Århus. Eva, der bor i
Gødvad, er 46 år, gi? og har 4 børn.
Begge kirker glæder sig 4l samarbejderne

Nytårsa:ensgudstjeneste i
Sejs-Svejbæk kirke
Glæd jer 7l Højskolesanga?en
ud fra den nye Højskolesangbog
med Anne Odgaard Eyermann m.ﬂ.
onsdag den 17/3 kl. 19.30 i Linå kirke

Kom 7l stemningsfuld nytårsa?ensgudstjeneste
torsdag den 31. december kl. 14.00
Menighedsrådet er e?erfølgende vært ved et
glas champagne og stykke kransekage.

Se mere på www.lssk.dk
Julekoncert med koret EVE
Onsdag den 2. december
kl. 19.30 i Sejs-Svejbæk
Pigekoret EVE er kun 10 år
gammelt men har med
dirigent BirgiFe Næslund
Madsen i spidsen allerede
formået at markere sig både lokalt, na7onalt
og interna7onalt. Korets repertoire og ak7viteter spænder vidt og 7l julekoncerten vil vi
opleve kendte julesange, kendte salmetekster
med andre nordiske folkemelodier samt overraskende musikalske oplevelser.

Højskolee:ermiddage
Torsdag den 28. januar kl. 14 -16
i Linå kirke
Ingrid og Frank Bason
”Det amerikanske valg”
Foredrag om det
amerikanske valg
- dets baggrund, forløb og udfald - illustreret
med amerikanske stemmer.
På hvilken baggrund fandt det sted, hvorfor
blev udfaldet, som det gjorde, og hvordan
tegner frem7den?

Fri entré, max. 40 pladser. For reservering af
plads/bille@er se kirkens hjemmeside eller
kontakt organist.

Sæt også kryds i kalenderen torsdag den 25.
februar og den 25. marts kl. 14-16 i Linå kirke

Nytårskoncert

Torsdag den 11. februar kl. 14-16
i Sejs-Svejbæk

torsdag den 7. januar
kl. 19.30 i Sejs-Svejbæk
Festlig nytårskoncert ved sopran Helle Gössler, baryton Teit
Kanstrup og pianist Søren
Rastogi - der venter således folk en a?en med
musikere i absolut topklasse!
Helle Gössler Christensen afsluFer Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums solistklasse
7l foråret 2021, og har modtaget adskillige
talentpriser.
Teit Kanstrup: baryton, er uddannet fra Det
Kongelige Danske Musikkonservatorium med
sang som hovedfag.
Søren Rastogi: pianist, uddannet fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium samt
"Hochschule der Künste"
Bille@er á 125 kr. kan købes via link på kirkens hjemmeside. Der sælges max 70 bille@er. Se kirkens hjemmeside for nærmere
oplysninger eller kontakt organist.

Provst Anders Bonde
I samarbejde med Guldalderklubben har vi inviteret
provst Anders Bonde, som vil give os noget
både 7l e?ertanken og laFermusklerne.
Sæt også kryds i kalenderen torsdag den
4. marts og 8. april kl. 14-16 i Sejs-Svejbæk

Nyd dejlig kormusik i løbet af december
3. søndag i advent, Luciadag, bliver der mulighed
for at høre dejlig korsang i begge kirker, da en mindre sanggruppe deltager og blandt andet synger
Luciasangen.
4. søndag i advent bliver i år ekstra festlig, da både
juniorkoret og ungdomskoret medvirker og synger
ﬂere gange i løbet af gudstjenesten i
Sejs-Svejbæk kl. 10.30

Plejehjemsgudstjenester
Vi er i løbende kontakt med plejehjemmene i
forhold 7l, hvad der kan lade sig gøre under
hensyntagen 7l Covid-19 7ltag.

Opstartsdatoer for ”De små synger”:
For begge kirker:
Hold øje med hjemmesiden
Opstartsdatoer for babysalmesang:
Sejs-Svejbæk kirke:
28. januar kl. 11.00
Linå kirke:
10. februar kl. 11.45

Kirkecafé i Sejs-Svejbæk
Onsdag den 27. januar
Onsdag den 24. februar

Hyggeklub i Linå
Torsdag den 7. og 21. januar
Torsdag den 4. og 18. februar

Af Flemming Østergaard
”Glæden hun er født i dag”
”Himmeriges glæde”
Glæde er det ord, som går igen og igen i vores
julesalmer.
Den tyske salmedigter Paul Gerhardt skrev på
baggrund af 30-årskrigen i 1600-tallet salmen:
”Hjerte lø? din glædes vinge”. Han havde selv
mistet 4 af 5 børn, og landet havde været igennem ufaFelige lidelser. Alligevel er glæden
hovedmo7vet i den stærke julesalme. Julesalmen har også særlig 7lknytning 7l Sejs-Svejbæk
Kirke, da tredje vers er indskrevet i kirkeklokken: ”I, som tunge s7er træde, stands og hør:
Her er dør 7l den sande glæde.”
Vi lever også i en mærkelig 7d med pandemi,
som for mange medfører alvorlig sygdom og
for rig7g mange social ensomhed. Men vi er
dog i helt anderledes trygge rammer. Biskop
Kjeld Holm er citeret for at sige, hvis du er trist
og lidt modfalden: ”Drik en snaps og syng en
salme.” Jeg vil sige: ”Syng en julesalme”. Hvis
det ikke lige nu kan ske i det store fællesskab,
så gør det i din familie. Sluk for Lernsynet og
saml familien om adventskransen og syng vores dejlige julesalmer. Vi har så travlt, mange
børnefamilier er så engagerede og vil nå så
meget, at det kan blive en belastning. Her kan
det være godt at samles om det enkelte i den
nære familie og synge sammen.
Jeg vil så 7llade mig at glæde mig over, at jeg
har været med i menighedsrådet i 30 år, heraf
28 år som formand. Det har været givende,
overvældende 7l 7der udfordrende, men glæden ved at stå 7l tjeneste for Sejs-Svejbæk
sogn har været dominerende.
Tak.
Glædelig jul og et velsignet nytår ønskes alle.

