Linå og Sejs-Svejbæk kirker
Sognepræst i Linå
Vakant

Sognepræster i Sejs-Svejbæk

Marie Vestergaard
mgo@km.dk
Hans Marstrand Jensen
hmje@km.dk

2147 1640
9395 3344

Kirkekontoret

8684 1575

arun@km.dk

Kirkegårdskontoret
kirkegaarden@live.dk

8684 1484

Gudstjenester
Der kan blive ændringer grundet Covid-19 og ny sognepræst i Linå

April Linå
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19.00 HM
15.30 HM
10.30 MV&HM
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09.00 HM
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Maj
2.
09.00 HM
9. ***10.30 NN
13.
10.30 NN
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24.
Ingen
30.
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10.30 HM
***09.00 MV
Konﬁrmaoner
10.30 HM
10.30 MV
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09.00 MV

*Indsæelsesgudstjeneste **Aenen før Bededag

*** Eerfølgende er der Menighedsmøde

Juni
6.
13.

09.00 NN
10.30 NN

10.30 HM
10.30 MV

NN: Ikke kendt endnu BT: Benedicte Tønsberg
MV: Marie Vestergaard HM: Hans Marstrand

Linå kirke

Palmesøndag den 28. marts kl. 10.30
Skærtorsdag den 1. april kl. 10.30
Langfredag den 2. april kl. 14.00
Påskedag den 4. april kl. 10.30
2. påskedag den 5. april: Ingen

Sejs-Svejbæk kirke
Palmesøndag den 28. marts kl. 10.30
- live-streames
Skærtorsdag den 1. april kl. 19.00
Langfredag den 2. april kl. 15.30
Påskedag den 4. april kl. 10.30
- live-streames
2. påskedag den 5. april: 10.30

Nyt om præst i Linå
Med virkning fra torsdag den
15. april ansæes
Maria Svane-Chrisansen
som sognepræst i Linå sogn.
Maria er nyuddannet teolog. Derfor skal
hun ordineres i Aarhus Domkirke, inden
hun påbegynder arbejdet hos os.
Faksk sker det samme dag, som hun
ansæes. Den følgende søndag, den
18. april kl. 10.30, indsæes Maria ved en
gudstjeneste i Linå kirke.
Der er desværre kun plads l 21 ud over
præster og betjening, så vi planlægger
senere markering af Maria.
Vi glæder os alle meget l det kommende
samarbejde med Maria og byder hende,
Mikkel og lille Oo et stort velkommen.

Se mere på www.lssk.dk

Aenen før bededag
Torsdag den 29. april kl. 19.00
i Sejs-Svejbæk kirke
Vi rykker gudstjenesten store bededag l
torsdag aen, hvor vi holder en
stemningsfuld aengudstjeneste. Bageer
hygger vi os og spiser varme hveder.
Der tages forbehold for Covid-19 restrikoner

Menighedsmøder
Søndag den 9. maj eer
gudstjenesten i hver kirke

Vi begynder med gudstjeneste og går
dereer i sognehusene l menighedsmøde,
hvor regnskab og budget fremlægges, og
hvor vi kan drøe visioner for kirkens virke i
sognet.
Alle er meget velkomne

Bibelmaraton

I begyndelsen af marts mødtes vi første
gang online l bibelmaraton. Vi læste
Første Mosebog og er derfor kun lige
gået i gang. Du kan stadig nå at være
med ved at sende en mail l Marie på
mgo@km.dk - så får du lsendt et link.
At være med kræver ikke en bestemt tro.
Du skal kun have en Bibel og d l at
læse i den eller lye l den på lydbog.
Gamle oversæelser kan sagtens bruges,
men vi ﬁk også en ny oversæelse i
2020, som er grunden l dee iniav.
Vi mødes næste gang 7. april online fra
19.30 l 21.00.
De næste gange er 5. maj og 9. juni.
Vi forventer at være færdige med at
læse Bibelen i begyndelsen af 2022.
Vel mødt!

Vi håber at kunne gennemføre.
Hvis ikke, melder vi ny dato ud.

Højskole i Sejs-Svejbæk
Højskoleaenen den 8. april
er desværre aﬂyst.
Vi melder ud på hjemmesiden og
Facebook, hvis højskoleaenen den
6. maj kan gennemføres.

Kirkecafé i Sejs-Svejbæk
og
Hyggeklub i Linå
Alle arrangementer i foråret er
aﬂyst grundet Covid-19, men vi
glæder os meget l at
genoptage l eeråret.

Se mere på www.lssk.dk

Kor og koncerter

Vi glæder os l, at vi igen kan lukke
dørene op for korsang og koncerter.

Babysalmesang &
”De små synger”

Kirkegårdene
Sæsonen 2021 er skudt godt i gang, og det
grønne team nyder at være i gang igen.
I år vil der være genkendelige ansigter på
begge kirkegårde, men vi har lføjet et
ekstra i Linå.
På Sejs-Svejbæk vil I møde Thim og Lasse,
og i Linå består holdet af Lene, Jonas
og nu også Bena.
På kirkegårdskontoret sidder Julie.
Vi glæder os l at passe gravstederne
gennem sæsonen og håber, I vil nyde vores
smukke kirkegårde.

Vi ser meget frem l, at det igen bliver
muligt at mødes l Babysalmesang og
”De små synger”.
Hold øje med hjemmesiden for nærmere
informaon.
Du kan også sende en mail l Birgie på
birgie@musikfavn.dk, hvis du gerne vil
have besked pr. mail, når der igen kan
startes nye hold.

Påske-GPS i Sejs-Svejbæk
I påskeferien er der mulighed for at tage familien med på et GPS-løb omkring Sejs-Svejbæk
kirke fra den 26. marts l den 5. april. Det eneste, det kræver, er en opladet mobil med
adgang l at bruge gps, og så er I klar l at teste jeres viden om påsken. Løbet startes ved at
gå ind på play.gpsquiz.com, når I står foran kirken. Passwordet er påske.
For børnefamilier er der mulighed for at hente en påske-pose med spil, karse og påskeæg i
kirken mellem kl. 8 og 17. Det er blot at komme forbi, der er ingen lmelding.

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

Forskønnelse
Linå kirkes forplads renoveres

I perioden april - juni går et længe ønsket
projekt i gang med forskønnelse af
Linå kirkes forplads, hvor der blandt andet
etableres ny belægning.
I perioden med arbejdet sørges der for
adgang l kirken - også for gangbesværede.

Konﬁrmaoner 2021
I Sejs-Svejbæk er der konﬁrmaon
Kris himmelfartsdag den 13. maj samt
lørdag den 4. september

I Linå er der konﬁrmaon
søndag den 29. august

GLÆD DIG TIL…
Nyt om ny sognepræst i Linå
Koncert i Sejs-Svejbæk den 8. august
Frilusgudstjeneste i Sejs-Svejbæk
den 20. juni
Frilusgudstjeneste - samarbejde
mellem Linå og Svostrup-Voel-Dallerup
Sangaen med Anne Odgaard i Linå
den 1. september

Af Marie Vestergaard
På årets første dag tonede statsministeren
frem på ernsyn og sagde l os i sin
nytårstale: I må være tålmodige, men
påsken bliver et vendepunkt.
Nu er det påske og langsomt, drypvist får vi
lov at vende lbage i skole, på arbejde og l
de fællesskaber, som vi har savnet gennem
vinteren.
Selvom vi stadig må aﬃnde os med
restrikoner, er påsken et vendepunkt. Det
er et historisk vendepunkt, hvor Jesus
fejrede den jødiske påske med sine disciple
gav sig selv og sin lgivelse i brødet og
vinen og tog korset på sig for at intet skal
skille os fra ham. Det skete alt sammen. Det
er ikke kun en myte, men Jesus af Nazaret
levede og blev pint under Ponus Pilatus.
Igennem hele det Gamle Testamente
kræver Gud nærmest det umulige af os
mennesker, men i påsken omvender han sig
og lader sin søn tage vores svigt på sig for at
vi på ny kan leve, elske og lgive.
Derfor er påsken også for mig et dagligt
vendepunkt. Når jeg er for hård ved mig
selv, vender jeg mig imod mit lille kruciﬁx
på væggen og tror, at Kristus er nådig og
barmhjerg ved mig og alle, som jeg møder.
Hver morgen kan vi stå op i lyset fra
opstandelsen og tro, at den opstandne går i
forvejen l alt det vi skal. Som englen sagde
l de bange kvinder, skal vi ikke søge den
korsfæstede, alt det som ligger bag os, men
vi skal gå ud l livet i troen på, at han
venter på os som det levende håb.
Glædelig påske!

