Linå og Sejs-Svejbæk kirker
Sognepræst i Linå

Maria Svane-Christiansen
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
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Gudstjenester
Juni
Linå
06.
09.00 MS
13.
10.30 Vikar
17. *17.00 MS
20.
10.30 MS
27.
09.00 MS
*Aftengudstjeneste

Juli
04.
11.
18.
25.

Sejs-Svejbæk
10.30 HM
10.30 MV
Ingen
**14.00 MV
10.30 HM

Maria Svane-Christiansen
Linå sogns nye sognepræst
Lad mig præsentere mig selv ved at afsløre,
at jeg altid har det ret akavet med at
præsentere mig selv. Jeg vil hellere tale med
andre mennesker om deres liv. Jeg vil hellere
holde gudstjeneste. Jeg vil hellere synge i kor.
Eller tage i teatret. Eller læse en roman. Eller
jonglere. Eller tage i skoven med min lille
dreng. Eller drikke rødvin og spille brætspil.
Eller drille kirketjeneren.
Men jeg vil gerne vinke til jer alle fra denne
lille firkant her i Foreningsnyt og udtrykke min
store glæde og taknemmelighed for at være
kommet til vidunderlige Linå sogn.
Jeg er 29 år og nyuddannet præst, og jeg er
flyttet til Linå med min dreng, Otto på 2,5 år.
Jeg har en baggrund på både Teologi og
Dramaturgi, og så underviser jeg kommende
præster i faget ”Fremtræden” på
Pastoralseminariet i Aarhus. Jeg glæder mig til
at blive en del af glæden og sorgen og livet på
denne skønne egn. Alt det bedste!

**Friluftsgudstjeneste

10.30 MS
09.00 MS
10.30 MS
09.00 MV

09.00 HM
10.30 HM
09.00 HM
10.30 MV

August
01.
10.30 MV
08.
09.00 MV
15.
10.30 MS

09.00 MV
10.30 MV
09.00 HM

MS: Maria Svane-Christiansen
MV: Marie Vestergaard
HM: Hans Marstrand
Der kan forekomme ændringer grundet Covid-19

Aftengudstjeneste
og indvielse af ny forplads

Torsdag den 17. juni kl. 17.00 i Linå
Med stor glæde kan vi indvie den nye
forplads ved Linå kirke - det nye sted mellem livet i gudstjenesten og livet udenfor.
Dette vil vi markere både med gudstjeneste og livet udenfor med efterfølgende let
aftensmad under åben aftenhimmel.
Alle er velkomne!

Se mere på www.lssk.dk
Friluftsgudstjeneste i
Sejs-Svejbæk
Søndag den 20. juni kl. 14.00
på kirkegården
Gudstjenesten bliver holdt af Marie Vestergaard ved den store obelisk af Erik Heide.
Sejsblæserne medvirker, og vi gennemfører
gudstjenesten uanset vejret - med undtagelse af lyn og torden. Efter gudstjenesten er
der kaffebord. Hold jer gerne orienteret på
kirkens facebook-side på dagen. Vel mødt!

Højskoleaften i
Sejs-Svejbæk kirke

Torsdag den 16. september kl. 19.00
”Lysegrønt håb - klima, etik og kristendom”
Mickey Gjerris vil denne aften tale om det
lysegrønne håb midt i alle vores klimaforandringer. Det gode spørgsmål er, hvordan vi
finder vilje og mod til at standse op og ændre vores brug af naturen, så både den og
fremtidige generationer har en fremtid.

Sejs-Svejbæk, forventede opstartsdatoer
”De små synger”:
Torsdag den 26. august kl. 09.30
Babysalmesang
Torsdag den 26. august kl. 11.00
Linå, forventede opstartsdatoer
”De små synger”:
Onsdag den 8. september kl. 10.00
på Rødegård Plejecenter

Babysalmesang
Onsdage kl. 11.45 - se hjemmesiden
lssk.dk for nærmere information

Foredraget vil dykke ned i menneskets forhold til naturen og diskutere en række muligheder for at ændre vores perspektiv på
naturen og vores rolle i den.

Kirkecafé i Sejs-Svejbæk
og
Hyggeklub i Linå
Vi glæder os meget til at
genoptage aktiviteterne
til efteråret

Se mere på www.lssk.dk

Kor og koncerter

Vi glæder os over, at vi igen kan
lukke dørene op for korsang
og koncerter
Det har været en svær periode at være kor i.
Nu står sommeren for døren, og vi nåede kun
i en kort periode at holde korprøver med nogle af kirkernes kor. Jeg glæder mig rigtig meget til at møde og ikke mindst høre alle de
sangglade børn i begge sogne, når vi forhåbentligt kan synge sammen igen efter sommer. Korene starter igen efter sommerferien i
slutningen af august eller begyndelsen af september. Hold øje med kirkernes hjemmeside
og facebook for nærmere detaljer. Tidspunkterne for korprøverne fastlægges efter skolernes ringetider, men det ligger fast, at der er
kor i Sejs-Svejbæk kirke tirsdag eftermiddag,
og i Resenbro/Linå torsdag eftermiddage.
Ungdomskoret, der er et samarbejde mellem
begge sogne, øver tirsdage kl. 19-21 i
Sejs-Svejbæk kirke. Bo Horsevad, korleder.

Keglebanetrioen

Søndag den 8. august kl. 19.30 i
Sejs-Svejbæk Kirke
Tre prominente musikere har dannet et nyt
ensemble i dansk kammermusikliv:
"Keglebanetrioen".
Trioen består af:
Søren-Filip Brix Hansen, klarinet,
Marie Louise Broholt Jensen, bratsch
og Charlotte Thaning, piano.
Trioen har taget navn efter det mest berømte værk for dens besætning – og vel et
af de mest populære kammermusikværker
nogensinde – Mozarts Keglebanetrio.
Trioer for klarinet, bratsch og klaver er der
ikke mange af, men der findes et lille og
eksklusivt repertoire for denne type ensemble, som trioen har specialiseret sig i.
Entré. Billetter á kr. 150 kan købes hos
Silkeborg Classic på:
https://www.silkeborgclassic.dk
Koncerten transmitteres sandsynligvis af
Danmarks Radio direkte.

SOMMERSANG I PRÆSTEHAVEN I LINÅ
SØNDAG DEN 27. JUNI KL. 14.00
Vel mødt til en eftermiddag i sangens, kaffens og kagens tegn.
Det er kl. 14 -16 i haven ved Linåbuen 3.
Vi håber på solskin, men vi synger også gerne til lyden af regn, der trommer på
hver vores paraply - du danske sommer, vi elsker dig nemlig alligevel.

Plejehjemsgudstjenester
Sejs-Svejbæk:
Den 24/6 og 26/8 på Sejs Plejecenter
samt den 23/9 i Sejs-Svejbæk kirke
Datoer for plejehjemsgudstjenester i Linå
meldes ud i næste nummer

Alsang * Sangaften * Sang * Sang * Sang

Som det kan ses i ”Glæd dig til…” er der
sangaften den 1. september i Linå.
Den 1. september falder i uge 35, hvor det
netop kommer til at summe af Alsang over
hele landet, og den 1. september er en
historisk dag, da det netop var den dag i 1940,
at Alsangen kulminerede.

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

GLÆD DIG TIL…
Præsentation af den nye højskolesangbog ved Anne Odgård Eyermann onsdag
den 1. september kl. 19.30 i Linå
Duo på flere tangenter: Koncert med to
organister, Niels Ole Sørensen og
Lisbeth Eilrich Iversen onsdag den 8.
september kl. 19.30 i Sejs-Svejbæk kirke
Linå friluftsgudstjeneste ved Bjarup Kirkeruin søndag den 12/9 kl. 14.00

Koropstart i begge kirker i begyndelsen
af september.
Højskoleeftermiddag i Linå til september
med Sarah Arnd Linder: ”Mit liv i Israel”

Af Per Bang Jeppesen

TIDEN!
“Tider skal komme, tider skal henrulle, slægt skal
følge slægters gang”. Så smukt digtede
Ingemann om tiden i “Dejlig er jorden”.
Som ung var tidsbegrebet en fjern og abstrakt
størrelse, men som ældre forstår man dybden i
Ingemanns strofer. Man bliver mindet om den
på kirkegården, når man læser teksten på
gravminderne, og når entreprenøren graver ud
til ny brolægning på pladsen foran Linå kirke.
Her hviler slægtsleddene langt tilbage i tiden.
Den franske premierminister under 1.
Verdenskrig, Georges Clemenceau, udtalte
engang, at vi alle lever døde mænds liv. At vores
handlinger og holdninger langt hen ad vejen
forudsætter en fortid.
Hvor megen vægt det enkelte slægtsled
tillægges, afhænger af menneskesynet.
Konservatismen tager udgangspunkt i det usikre
individ, hvorfor summen af generationer
repræsenterer visdom, og mennesket trives
bedst i fællesskaber.
I modsætning hertil tager liberalismen
udgangspunkt i det stærke individ. Dele af den
nødvendige teknologi for at kunne nå 2030målene for CO2-udledning er endnu ikke
opfundet. Men det bliver de! Og den frie
konkurrence fremmer hastigheden, hvormed vi
når målet. Tempoet øges, og tiden bliver en
endnu vigtigere størrelse. En ny togforbindelse
over Vejle fjord er uomgængelig for at komme
syv minutter hurtigere fra Århus til Odense. Til
den naturvidenskabelige tid tilføjes en
menneskeskabt accelleration.
Og hvad gør vi så i menighedsrådet? Vi
vedligeholder kulturarven i respekt for indsatsen
fra tidligere generationer. Middelalderkirken
består – og menighedsråd forgår! Men inden da
har vi også med Kluges alterbillede, rensning og
ophængning af korsfæstelsesmotivet fra den
oprindelige altertavle fra 1616 og omlægningen
af Peterspladsen foran kirken ydet vores bidrag
til den historiske kirkebygning.
Livet er kort, men kunsten er lang!

