Linå og Sejs-Svejbæk kirker
Sognepræst i Linå
Sognepræst i Sejs-Svejbæk
Sognepræst i Sejs-Svejbæk
Kirkegårdskontoret
Kirkekontoret

Maria Svane-Christiansen, 2475 0025, masv@km.dk
Marie Vestergaard, 2147 1640, mgo@km.dk
Betina Hjorth Præstegaard, 6171 3473, bhpr@km.dk
Julie Højgaard-Rasmussen, 8684 1484, kirkegaarden@live.dk
Anne Rust Nørgaard, 8684 1575, arun@km.dk

Pinse * Friluftsgudstjenester * Trinitatis
Juni

Linå

Sejs-Svejbæk

05. Pinsedag

10:30 Maria Svane-Christiansen

10:30 Betina Hjorth Præstegaard

06. 2. pinsedag

10.30 Fælles friluftsgudstjeneste på Silkeborg Bad - se omtale i bladet

12. Trinitatis

09:00 Betina Hjorth Præstegaard

19. 1. s.e.Trin.

10:30 Maria Svane-Christiansen

*14:00 Marie Vestergaard

26. 2. s.e.Trin.
10:30 Maria Svane-Christiansen
*Friluftsgudstjeneste - se omtale inde i bladet

09:00 Marie Vestergaard

Juli

Linå

Sejs-Svejbæk

03. 3. s.e.Trin.

09:00 Betina Hjorth Præstegaard

10:30 Betina Hjorth Præstegaard

10. 4. s.e.Trin.

10:30 Maria Svane-Christiansen

09:00 Maria Svane-Christiansen

17. 5. s.e.Trin.

09:00 Maria Svane-Christiansen

10:30 Maria Svane-Christiansen

24. 6. s.e.Trin.

10:30 Marie Vestergaard

09:00 Marie Vestergaard

31. 7. s.e.Trin.

09:00 Marie Vestergaard

10:30 Marie Vestergaard

August

Linå

Sejs-Svejbæk

07. 8. s.e.Trin .

10:30 Marie Vestergaard

09:00 Marie Vestergaard

14. 9. s.e.Trin.

09:00 Maria Svane-Christiansen

10:30 Marie Vestergaard

21. 10. s.e.Trin.

10:30 Maria Svane-Christiansen

09:00 Maria Svane-Christiansen

28. 11. s.e.Trin.
*14:00 Maria Svane-Christiansen
*Friluftsgudstjeneste - se omtale inde i bladet

10:30 Betina Hjorth Præstegaard

10:30 Marie Vestergaard

Se mere på www.lssk.dk
Friluftsgudstjeneste i
Sejs-Svejbæk
Søndag den 19. juni kl. 14.00
på kirkegården

Friluftsgudstjeneste Silkeborg Bad

Gudstjenesten bliver holdt af Marie
Vestergaard ved den store obelisk
af Erik Heide.

2. pinsedag den 6. juni kl. 10.30
”Når håbet er ude…” – er der grund til at samles
udenfor.
Det vil vi gøre sammen med andre kirker i Silkeborg
provsti. Gudstjenesterummet er under åben
himmel i pergolaen på Silkeborg Bad, Gjessøvej 40,
hvor Sejs Blæserne spiller op.
Der er sat stole frem, men medbring eventuelt selv
tæppe.
Vel mødt til en gudstjeneste i det grønne!

Friluftsgudstjeneste
I Linå sogn ved
Bjarup kirkeruin,
Bjaruphøjvej 4
søndag den 28. august
kl. 14.00
Svostrup-Voel-Dallerup pastorat og Linå sogn
holder også i år en fælles friluftsgudstjeneste 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 efter gudstjenesten.
Vel mødt til en dejlig tradition i det grønne!

Sejs Blæserne 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 til en
stemningsfuld tradition!

Se mere på www.lssk.dk
Sankthansaften i Linå
Torsdag den 23. juni arrangerer Linå Forsamlingshus
Sankthansaften på Vangvedvejen 17.
Sognepræst Maria Svane-Christiansen står for årets båltale, som holdes kl. 19.00.
Kl. 19.10 tændes det store bål. I løbet af aftenen vil der kunne købes øl, sodavand vand og kage.
Vel mødt til en hyggelig aften, hvor vi i flammernes skær vil insistere på ”Fred her til lands”!

Sommersang i præstehaven i Linå
Søndag den 26. juni kl. 14.00
Vi synger sommersange fra højskolesangbogen.
Kirkens virtuos, Christian Holdensen, spiller til,
og sognepræst Maria Svane-Christiansen synger for.
Kom og vær med til en stemningsfuld midsommerstund!

Høstgudstjeneste i Linå kirke og auktion
Søndag den 18. september kl. 10.30
Efterfølgende er der hyggeligt samvær og auktion over
høstens gaver på kirkens forplads. Nærmere information følger.

Valgforsamling i Linå sogn
Tirsdag den 20. september kl. 19.00
Sæt et stort kryds i din kalender denne aften, hvor du har
mulighed for at blive en del af virket omkring Linå sogn, kirke
og menighed - mere information følger i næste nummer.

Festlig høstgudstjeneste og høstauktion i Sejs-Svejbæk kirke
Søndag den 25. september kl. 10.30
Efter gudstjenesten sørger Lynghjælperne for god frokost, og der vil være boder
og høstauktion. Overskuddet går til skoleprojektet Katempris i Tanzania.
Nærmere information følger, men sæt allerede nu et kryds i kalenderen og tænk gerne
over, om du eller din have har noget, du har lyst til at bidrage med til auktionen.

Se mere på www.lssk.dk

Sogneudflugt 2022 til Fur
Sogneudflugt for Linå og Sejs-Svejbæk sogne
onsdag den 17. august
Afgang fra Sejs-Svejbæk kirke kl. 7.45, afgang fra Linå kirke kl. 8.00
Bussen kører til Fur, og vi må tidligt af sted, for det er en lang køretur.
Vi gør et stop undervejs ved Vor Frue kirke i Skive, hvor der foruden et kig på kirken er
mulighed for at nyde rundstykker og kaffe, som kirkerne sørger for at have med.
Vor Frue kirke er en af Danmarks smukke middelalderkirker fra omkring år 1200, bygget
højt på banken over Skive/Karup Å.
Vi når Fur planmæssigt ved 11-tiden og kører straks til vort bestemmelsessted,
Fur Museum, hvor vi har en aftale kl. 11.15 med John Bertelsen (den blinde guide), som
tager os med på en times uforglemmelig rejse rundt i Furs kulturhistorie og geologi.
Den historiske rejse slutter ved Fur Bryghus, hvor en lækker frokost indtages.
Der er på grund af logistikken udtaget to retter, som I kan vælge imellem,
1) ”Bryggerskud” - dampet og maltpaneret rødspættefilet, håndpillede rejer, røgede
muslinger, tomatiseret creme, urtesalat samt grillet citron
2) ”Stegt dansk kylling” - med cheese-fries, marineret salat, fermenteret agurk, trøffelpebermayo
Der er afgang fra Fur kl. 14.30. På hjemturen holder vi eftermiddagspause ved Hald Sø,
hvor vi nyder buskaffe og kirkernes medbragte kage. Vi er hjemme i vore respektive
hjemsogne omkring kl. 17.00.
Pris for sogneudflugten: Sogneudflugten er gratis. Man betaler dog selv for frokosten på
Fur, som koster 195 kr. ekslusive drikkevarer. Frokosten betales direkte til Fur Bryghus.

Tilmelding:
I tilmelder jer sogneudflugten på mail til Klaus Kirkegaard, tok@fiberpost.dk
senest tirsdag den 2. august med angivelse af
1) hvis du ønsker ”Bryggerskud” samt ved hvilken kirke, du stiger på
2) hvis du ønsker ”Stegt dansk kylling” samt ved hvilken kirke, du stiger på
Vi glæder os til en hyggelig og begivenhedsrig tur til Fur!

Se mere på www.lssk.dk
Menighedsmøde 2022
Søndag den 12. juni kl. 11.30
i Sejs-Svejbæk kirke

”De små synger”

Vi begynder med gudstjeneste kl. 10.30
og får derefter en bid mad inden
menighedsmødet.
På mødet vil regnskab og budget blive
fremlagt, og vi kan drøfte visioner for
kirkens virke i sognet.

Sejs-Svejbæk:
Torsdag den 25/8. 09.30 i kirken
Linå:
Onsdag den 7/9 kl. 10.00 på Rødegård

Babysalmesang

Vi håber meget på,
at du har lyst til at være med
- vi vil rigtig gerne høre,
hvad du tænker.

Sejs-Svejbæk:
Torsdag den 25/8 kl. 11.00 i kirken
Linå:
Onsdag den 7/9 kl. 11.45 i kirken
Kontakt Birgitte på birgitte@musikfavn.dk

Venlige hilsener fra
Sejs-Svejbæk Sogns menighedsråd

På kirkegårdene glæder vi os til et år med mange
spændende tiltag på tegnebrættet.
Vi har sat et fantastisk hold.
Nogle er gamle kendinge, og så har vi tilføjet nye kræfter også.
Vi glæder os meget til at byde jer velkommen
og vise vores smukke kirkegårde frem!
Julie, Martin, Bjarne, Lasse, Mette og Thim

Lynghjælpernes planlægningsmøde tirsdag den 30. august kl. 19
Sejs-Svejbæk kirke har en god gruppe af frivillige, som vi kalder Lynghjælperne.
Vi mødes to gange om året og planlægger sammen, og næste gang er
tirsdag den 30. august kl. 19 i menighedslokalet.
Opgaverne er forskelligartede. Man melder sig kun til det, man magter og har tid til:
Praktisk hjælp ved højskolearrangementer, børnekirke, kirkefrokoster og koncerter.
Pyntning af kirke og menighedslokale til særlige gudstjenester.
Bagning til korene og andre besøg i kirken.
Deltagelse i plejecentrets månedlige gudstjeneste.
Planlægning og gennemførelse af kirkecaféens syv årlige møder.
Kunne du tænke dig at være Lynghjælper, kan du kontakte
Annette Kold på 4143 8554 eller Mie Beck Nielsen på 5188 9629 for at høre mere.

Plejehjemsgudstjenester:
Rødegård Plejecenter
Fredag den 10. juni kl. 11.00
Onsdag den 13. juli kl. 11.00
Onsdag den 24. august kl. 11.00
Sejs Plejecenter
Onsdag den 29. juni kl. 14.30
Onsdag den 24. august kl. 14.30

Kirkecafé i Sejs
Vi glæder os til opstart
onsdag den 28. september kl. 15.00

Hyggeklub i Linå
Torsdag den 2. juni kl. 13.00
Opstart torsdag den 11. august

Glæd dig til…
7. september kl. 19.00
Sejs-Svejbæk kirke:
Stiftende generalforsamling i
Sejs-Svejbæk kirkes menighedspleje
22. september kl. 19.00
Sejs-Svejbæk kirke:
Højskoleaften med Hans Kjeldsen
28. september kl. 19.00
Linå sognehus:
Højskoleaften ved Lotte Martin Jensen
12. oktober kl. 19.00
Sejs-Svejbæk kirke:
Opførelse af Den Lille Prins
27. oktober kl. 19.00
Sejs-Svejbæk kirke:
Højskoleaften

Af Maria Svane-Christiansen,
sognepræst i Linå
Evig sommer
”Den morgenstund, du kommer, da gryr en evig
sommer”, synger vi i salmen, ”Det dufter lysegrønt
af græs”. Og noget i mig stritter altid ved tanken om
en evig sommer. En ørkenvandring i de her
måneder, hvor ordet FERIE kan stå som et
uoverkommeligt sandslot af drømme, som ikke kan
indfries. Et evigt syn på alle dem, der har det liv, jeg
gerne vil have. En evig konkurrence om, hvem der
NYDER sommeren bedst. Hvor alle de andre
forvandles til omvandrende, glade
sommerferieplaner i lysende gevandter med
overskud på alle slags konti.
Sommeren er den tid, hvor mange af os må indse, at
vores liv ikke er, som vi lige havde tænkt, det skulle
være. At vi måske ikke passer ind i sommerens
sorgløse verden, som den tager sig ud nu i al dens
flor. Når vi er vidner til andres glæder, bliver vi
nemlig klogere på vores egne sorger. Måske fordi vi
har glemt at vande sorgen nok med de tårer, den
har brug for.
Men i sommersalmen bliver vi også mindet om, at
der er noget større end vores idéer om rigtige og
forkerte måder at være på og føle på. For Ordet om,
at vi er elsket og tilgivet; det var her faktisk først!
Det var her, før vi begyndte at måle og veje os selv
og hinanden. Det var der, før vi blev hovmodige og
misundelige eller ulykkelige. Og sommeren er den
helt rette tid til at minde hinanden om, at vi ikke
behøver at miste modet: For selv ”når vissentørt står
floret, da blomstrer evigt Ordet”.
Ordet giver os kræfter til at vokse i kærlighed og
folde os ud som de mennesker, vi nu engang er.
Brogede; farveløse og farverige. Vrede og glade.
Stærke og trætte. Alle sammen favnet som blomster
i en evig sommer.

