Linå og Sejs-Svejbæk kirker
Sognepræst i Linå

Maria Svane-Chrisansen
masv@km.dk

2475 0025

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

2147 1640

Sognepræster i Sejs-Svejbæk

9395 3344

Kirkekontoret

8684 1575

arun@km.dk

Kirkegårdskontoret
kirkegaarden@live.dk

8684 1484

Frilusgudstjeneste
I Linå sogn ved Bjarup kirkeruin
søndag den 12. september kl. 14.00
Svostrup-Voel-Dallerup pastorat og Linå sogn
holder også i år en fælles frilusgudstjeneste
ved Bjarup kirkeruin. Medbring gerne tæpper
eller klapstol og en paraply. Vi gennemfører
gudstjenesten uanset vejret (med undtagelse
af lyn og torden). Hold jer gerne orienteret på
kirkernes Facebook-sider på dagen. Der bydes
på kaﬀe og kage eer gudstjenesten.
Vel mødt på
Bjaruphøjvej 4
8600 Silkeborg

Gudstjenester
Linå
August
01.
10.30 MV
08.
09.00 MV
15.
10.30 MS
22.
09.00 MS
29.
Konﬁrmaoner
September
04.
Ingen
05.
10.30 Vikar
12. *14.00 MS
19. **10.30 MS
26.
09.00 Vikar
*Frilusgudstjeneste

Oktober
03. ***10.30 MS
10.
10.30 MS
17.
09.00 MS

Sejs-Svejbæk
09.00 MV
10.30 MV
09.00 HM
10.30 MV
10.30 HM

Konﬁrmaoner
10.30 HM
10.30 MV
09.00 HM
**10.30 MV
**Høstgudstjeneste

09.00 HM
10.30 MV
10.30 HM

*** Eerfølgende menighedsmøde

MS: Maria Svane-Chrisansen
MV: Marie Vestergaard
HM: Hans Marstrand

Højskole i Linå

Torsdag den 9. september
kl. 14.00 med Sarah Arnd
Linder: ”Mit liv i Israel”
Sarah Arnd Linder er dansker og bosat i Israel ,
hvor hun har taget det meste af sin uddannelse - blandt andet bachelor i Conﬂict Resoluon and Internaonal Aﬀairs fra Interdisciplinary Center Herzliya. Sarah står bag "Polical is
Personal - PiP" - et projekt baseret på interviews med israelske og palæsnensiske kvinder, der frit fortæller, hvorledes konﬂikten har
påvirket deres hverdag.
Til arrangementet vil Sarah primært tale om
sit personlige forhold l Israel, om sin lknytning, erfaringer og oplevelser, som har ha
indﬂydelse på hendes poliske holdninger l
Israel og de palæsnensiske områder.
Alle er meget velkomne

Se mere på www.lssk.dk
Højskoleaen
Sejs-Svejbæk

Torsdag den
16. september kl.19.00: ”Lysegrønt håb
- klima, ek og kristendom”
Mickey Gjerris vil denne aen tale om det
lysegrønne håb midt i alle vores
klimaforandringer.
Det gode spørgsmål er, hvordan vi ﬁnder vilje
og mod l at standse op og ændre vores brug
af naturen, så både den og fremdige
generaoner har en fremd.
Foredraget vil dykke ned i menneskets forhold
l naturen og diskutere en række muligheder
for at ændre vores perspekv på naturen og
vores rolle i den.
Alle er meget velkomne

Menighedsmøder

Højskoleaen
Sejs-Svejbæk

Torsdag den
14. oktober kl. 19.00:
”Højskolesang med Hans Dammeyer”
I samarbejde med Ældre Idræt arrangerer vi
højskoleaen med Hans Dammeyer.
Sammen med ham skal vi synge fra den nye
højskolesangbog.
Alle er meget velkomne

Keglebanetrioen
Søndag den 8. august kl. 19.30
i Sejs-Svejbæk kirke.
Entré. Billetter à kr. 150 kan købes hos
Silkeborg Classic på:
https://www.silkeborgclassic.dk

Linå: Søndag den 3. oktober
Sejs-Svejbæk: Søndag den 31. oktober

I begge kirker begynder vi med gudstjeneste
kl. 10.30 og får dereer en bid mad inden
menighedsmødet, hvor regnskab og budget
fremlægges, og hvor vi kan drøe visioner for
kirkens virke i sognet.
Vi håber meget på, at du har lyst l at være
med - vi vil rigg gerne høre, hvad du tænker.

Konﬁrmaoner 2021
I Linå er der konﬁrmaon
søndag den 29. august
I Sejs-Svejbæk er der konﬁrmaon
lørdag den 4. september

Kirkecafé i Sejs-Svejbæk
opstart den 29/9 kl. 15
Hyggeklub i Linå
opstart den 26/8 kl. 13

Se mere på www.lssk.dk

Duo på ﬂere
tangenter

Sangaen i
Linå

Onsdag den 8. september kl. 19.30
i Sejs-Svejbæk kirke

Onsdag den 1. september
kl. 19.30 i Linå kirke

Koncert med to organister, Niels Ole Sørensen
fra Bangsbostrand Kirke i Frederikshavn og
Lisbeth Eilrich Iversen fra Skæring Kirke.
En konstellaon af mange sorte og hvide
tangenter, der lsammen giver en fantassk
sound. Begge organister har spillet jazz i mange
år. De arrangerer begge salmer i jazzsl.
Denne aen folder de sig ud i begges
arrangementer af salmer, danske sange og
evergreens, og nogle af deres arrangementer
ﬂees oven i købet sammen.
Alle er velkomne, og der er gras adgang.

Præsentaon af den nye højskolesangbog
ved Anne Odgård Eyermann

Husk at kigge på hjemmesiden om de udmeldte
datoer for hver kirke for
Babysalmesang og De små synger

Alle udgaver af Højskolesangbogen har deres
særkende - naturligvis også den nyeste.
Anne Odgård Eyermann vil med afsæt i
sangene pege på nye retninger i
Højskolesangbogen og fortælle om udvalgets
overvejelser i forbindelse med udvælgelsen.
Kirkernes egne musikere, Birgie Andresen,
Bo Horsevad og Chrisan Holdensen,
medvirker også.
Alle er velkomne, og der er gras adgang.

KOR

KOR

Vi glæder os l, at kirkernes forskellige
kor begynder igen l september
- læs nærmere om dem på hjemmesiden.

Koncert med Ringe kirkes Pigekor
Søndag den 10. oktober kl. 16.00 i Sejs-Svejbæk kirke

Ringe kirkes Pigekor består af 20 piger i alderen 13-21 år. Koret har en omfaende
koncertvirksomhed og har ﬂere gange optrådt i danske medier. Koret har netop indspillet tre
musikvideoer med Carl Nielsen-sange sammen med Helene Blum og Harald Haugaard Band.
Repertoiret er meget alsidigt, overvejende klassisk , dog med leere rytmiske indslag. Ved koncerten
vil der være en mindre afdeling, hvor koret synger sammen med Linå og Sejs-Svejbæk egne pigekor.
Der er gras adgang, og vi glæder os l at byde jer ind l en forrygende musikoplevelse.

Plejehjemsgudstjenester

Af Hans Marstrand

Sejs-Svejbæk:
Den 25/8 på Sejs Plejecenter
Den 22/9 i Sejs-Svejbæk kirke

Linå:
Den 13/8 og 15/9 på Rødegård

Nykonstuering i Linå

- og stor tak l Per Bang Jeppesen

Eer godt og vel 16 år som medlem af Linå
menighedsråd er Per Bang Jeppesen eer
egen anmodning udtrådt af Linå sogns
menighedsråd. Per har ydet en
kæmpeindsats; både som kontaktperson
og senest som formand i godt og vel 7 år.
TAK for det!
Indtrådt i menighedsrådet i stedet for Per
er Rikke Marn Jensen - velkommen l,
Rikke! I forbindelse med dee skie er der
valgt ny formand, og det er Lars Horsholt
Pedersen, der samdig er kontaktperson,
Valgt som ny næsormand er Eila
Hauchrog Andersen.
Velkommen på de nye poster!

GLÆD DIG TIL…
Foredrag i Linå i forbindelse med KK44
med Helle Skaarup
rsdag den 26. oktober
Højskoleaen i Sejs-Svejbæk
med Louise Højlund
torsdag den 4. november
Koncert i Sejs-Svejbæk
med Sejs-koret, Silkeborgkoret
og Silkeborg Kammerorkester
søndag den 21. november
Koncert i Linå
med Folkekirkens Ungdoms Landskor
søndag den 5. december

Eertanke – levet liv
Som præst har man det privilegiium at få lov l at
høre livsfortællinger. Særligt er det l samtalen
forud for en bisæelse. De eerladte fortæller om
det liv, der er levet. Det bliver l en eertanke.
Hvad skete der? Hvad var den døde for mig og alle
de andre, denne mødte på sin vej?
Det giver et lille glimt af det liv, der er levet. Det der
bliver fremhævet, er det, der var mest værdifuldt –
det, der bedst karakteriserede det levede liv.
Sjældent handler det om, hvor mange penge den
døde har tjent – oest handler det om, hvilken
forskel han eller hun gjorde med sit liv i familien og
samfundet. Det kommer ald l at handle om
kærlighed på den ene eller den anden måde. Om,
hvem den døde holdt af, og hvad vedkommende
akvt gjorde for sine kære.
Eertanken er, at vi mennesker ser størst værdi i
den akve omsorg, kærlighed, opmærksomhed.
Som præst tolker jeg dee som noget nært et
gudsbevis – et bevis på, at vi bærer det
guddommelige i os – vi ved, hvad der har den
største værdi. Men vi har åbenbart brug for at blive
mindet om det. Vi kommer let l at løbe eer guld i
stedet for kærlighed. Vi kommer let l at synke ned i
det passive, hvor vi ”slapper af” i stedet for det
akve, hvor vi er opsøgende og hengivende og
bruger vore talenter og muligheder på at gøre en
forskel.
Det var eertanken i forbindelse med et afsluet liv,
men hvad med os, der endnu lever? Ja, hvad mon
mine kære vil sige l præsten den dag, jeg er død?
Det har jeg jo faksk indﬂydelse på i dag. Jeg kan
investere min d og evner i omsorg og kærlighed for
mennesker omkring mig. Byde ind med hvad jeg nu
magter – forsøge at gøre en forskel på den måde,
det er muligt for mig. Hvad mon er din eertanke?

