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

Gudstjenester * Påske * Bededag * Kristi himmelfart * Pinse
Linå

Sejs-Svejbæk

April

April

03. 09.00, Mariæ bebudelse, Marie Vestergaard
10. 10.30, Palmesøndag, Maria Svane-Christiansen
14.*19.00, Skærtorsdag, Maria Svane-Christiansen
15. 10.30, Langfredag, Maria Svane-Christiansen
17. 10.30, Påskedag, Maria Svane-Christiansen
18. 10.30, 2. påskedag, Maria Svane-Christiansen
24. 09.00, 1.s.e.påske, Betina Hjorth Præstegaard
28. Ingen gudstjeneste

03. 10.30, Mariæ bebudelse, Marie Vestergaard
10.*10.30, Palmesøndag, Betina Hjorth Præstegaard
14. 10.30, Skærtorsdag, Marie Vestergaard
15. 09.00, Langfredag, Maria Svane-Christiansen
17. 10.30, Påskedag, Marie Vestergaard
18. Ingen gudstjeneste
24. 10.30, 1.s.e.påske, Betina Hjorth Præstegaard
28. 19.00, stillegudstjeneste, Betina Hjorth Præstegaard

*Aftengudstjeneste

*Familiegudstjeneste

Maj

Maj

01. 10.30, 2.s.e.påske, Marie Vestergaard
08. 10.30, 3.s.e.påske, Maria Svane-Christiansen
12. Ingen gudstjeneste
13. Bededag
10.00, konfirmation, Maria Svane-Christiansen
15. 09.00, 4.s.e.påske, Maria Svane-Christiansen
22. 10.30, 5.s.e.påske, Marie Vestergaard
26. 10.30, Kr. himmelfart, Maria Svane- Christiansen

01.
08.
12.
13.

29. 10.30, 6.s.e.påske, Maria Svane- Christiansen

29.

Juni

Juni

05. 10.30, Pinsedag, Maria Svane- Christiansen
06. 10.30, 2. pinsedag, fælles friluftsgudstjeneste
på Silkeborg Bad
12. Klokkeslæt og præst følger i næste nummer
19. Klokkeslæt og præst følger i næste nummer

05. 10.30, Pinsedag, Betina Hjorth Præstegaard
06. 10.30, 2. pinsedag, fælles friluftsgudstjeneste
på Silkeborg Bad
12. 10.30, Trinitatis, Betina Hjorth Præstegaard
19. 14.00, friluftsgudstjeneste, Marie Vestergaard

15.
22.
26.

09.00, 2.s.e.påske, Marie Vestergaard
10.30, 3.s.e.påske, Marie Vestergaard
19.00, aftengudstjeneste, Marie Vestergaard
Bededag
Ingen gudstjeneste
10.30, 4.s.e.påske, Betina Hjorth Præstegaard
09.00, 5.e.påske, Marie Vestergaard
Kristi himmelfart
09.00, konfirmation, Marie Vestergaard
11.00, konfirmation, Betina Hjorth Præstegaard
13.00, konfirmation, Marie Vestergaard
09.00, 6.s.e.påske, Maria Svane-Christiansen

Se mere på www.lssk.dk
Børnekirke i Sejs-Svejbæk, palmesøndag den 10. april
Familiegudstjeneste kl. 10.30 ved Betina Hjorth Præstegaard
Kom og tag hul på børnenes påskeferie med en festlig påskegudstjeneste for hele familien. Der
vil være musik, sang og en god fortælling. Spirekoret under ledelse af organist Bo Horsevad vil
synge for os. Efter gudstjenesten har Lynghjælperne tilberedt en lækker påskefrokost i
menighedslokalet, og der vil være en lille aktivitet for børnene.
Påskefrokosten koster 10 kr. for børn og 30 kr. for voksne. Maden betales med MobilePay på
dagen. Tilmelding er ikke nødvendig, men ved du allerede nu, at du gerne vil komme, og hvor
mange, I er, må du meget gerne sende en sms til kirke- og kulturmedarbejder Mie Nielsen på
5188 9629 senest den 4. april.

Stillegudstjeneste
I SEJS-SVEJBÆK KIRKE

Torsdag den 28. april kl. 19.00
ved Betina Hjorth Præstegaard
Stillegudstjenesten er tænkt som
et afbræk fra den travle hverdag.

Vi vil bl.a. synge taizésange, tænde lys, lytte til
smuk musik, og der vil være en guidet meditation over udvalgte tekster fra Bibelen.
Efterfølgende er der kaffe og te i våbenhuset

Aftenen før bededag
Torsdag den 12. maj kl. 19.00
i Sejs-Svejbæk kirke
Vi rykker gudstjenesten store
bededag til torsdag aften, hvor vi
holder en stemningsfuld
aftengudstjeneste. Bagefter hygger
vi os og spiser varme hveder.

Se mere på www.lssk.dk

Højskole
Torsdag den 5. maj
kl. 19.00 i Linå
Christian Hjortkjær, ph.d. og højskolelærer
på Silkeborg Højskole: ”Fra forbudskultur til
påbudskultur – hvorfor den nye moral gør
de unge psykisk syge”
I dag er der meget få ting, som de unge
ikke må – men der er utrolig mange ting,
de skal. Det betyder, at hvad der var
68’ernes frisættelsesprojekt er blevet den
nye generations udmattende krav. Et ideal,
der ikke er selvvalgt og som derfor afføder
skam og utilstrækkelighedsfølelser.
Men betyder det, at vi har tabt en hel
generation til psykiske sygdomme? Eller er
der håb at hente i den mest pligtopfyldende
ungdom i lang tid?
Alle er velkomne, og der er gratis adgang.
Der kan købes kaffe og kage for kr. 30.

Koncert for fred
Onsdag den 4. maj kl 19.30
i Linå kirke
Christian Verdoner Larsen, til daglig
organist i Sunds, bor på Skellerupvej og kan
se over til Linå kirke fra sin hoveddør.
I anledning af foråret og Danmarks befrielse
kommer han over og spiller en både
inderlig og festlig koncert for os på orglet.
Programmet indeholder uddrag fra hans
kommende afgangseksamen fra Det jyske
Musikkonservatorium, og der vil være
fællessang.
Alle er velkomne, og der er gratis adgang.

KORkoncert med Swing Singers i Sejs-Svejbæk kirke
Onsdag den 20. april kl. 19.30
Kom til en spændende koncert med Swing Singers, som er et rytmisk kor med base i
Silkeborg. Repertoiret spænder bredt, og der er plads til både numre af Coldplay, Fallulah,
Tøsedrengene, Ulige Numre og Prince samt til jazz og gospel.
Det er et ambitiøst kor, der dirigeres af Anne Katrine Christensen,
som er Master of Music fra Det jyske Musikkonservatorium, og hun skriver og arrangerer
også dele af korets repertoire.
Entré kr. 60. Billetter kan købes på https://www.flexbillet.dk/sejs-svejbaek-kirke
Eventuelle restbilletter sælges ved indgangen (MobilePay)

Se mere på www.lssk.dk

Opstartsdatoer ”De små synger”
Sejs-Svejbæk:
Torsdag den 21. april kl. 09.30
Linå:
Onsdag den 20. april kl. 09.30
Opstartsdatoer Babysalmesang
Sejs-Svejbæk:
Torsdag den 21. april kl. 11.00
Linå:
Forløbet er i gang, men man kan
godt hoppe på undervejs, hvis der
er ledig plads.
Kontakt Birgitte på mail
birgitte@musikfavn.dk
for at høre nærmere.

MORGENSANG PÅ BEFRIELSESDAGEN
Torsdag den 5. maj i Linå
Vi mødes kl. 7.45 ved denne sten på
torvet i Linå, der minder os om, at fred og
frihed ikke er en selvfølge.
Vi synger “En lærke letted’” i anledning af
befrielsesdagen, og så hører vi sammen
kirkeklokkerne ringe dagen ind.
Og så vil vi gå hver til sit igen.
Alle er velkomne – og vi gennemfører
uanset vejr og vind. Vel mødt!

Inspirationsmøde i Sejs-Svejbæk onsdag den 27. april om at styrke
fællesskabet og skabe god trivsel for alle i Sejs-Svejbæk.
Læs nærmere andetsteds i bladet.

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

Friluftsgudstjeneste
Silkeborg Bad
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.

Menighedsmøder 2022
Søndag den 12. juni i Sejs-Svejbæk kirke

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

Tirsdag den 10. maj kl. 19.00 i Linå

som en del af orienteringsmødet i forbindelse
med menighedsrådsvalg i Linå sogn.
Se andetsteds i bladet for nærmere information

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

Plejehjemsgudstjenester:
Rødegård Plejecenter
Onsdag den 20. april kl. 11.00
Onsdag den 18. maj kl. 11.00
Sejs Plejecenter
Onsdag den 20. april kl. 14.30
Onsdag den 18. maj kl. 14.30

Kirkecafé i Sejs
Fællesspisning 27. april kl. 15.00.
Se hjemmesiden for tilmelding.

Hyggeklub i Linå
Torsdag den 21/4, 5/5, 19/5 og 2/6
kl. 13.00

Strikkecafé
i Sejs-Svejbæk
Sidste gang i forårssæsonen er
onsdag den 6. april kl. 16.00
Vel mødt igen til efteråret

Af Betina Hjorth Præstegaard,
sognepræst i Sejs-Svejbæk
og hospitalspræst på
Hammel Neurocenter
Om stor opstandelse og små håb
Det er forår og påsken står for døren. Påsken er
håbets højtid, for i påsken fejrer vi troen på, at
selvom livet er omskifteligt og indimellem mørkt og
sårbart, så kan lyset sejre. Fordi lyset er det
egentlige. Ligesom Påskens fortælling om Jesus viser
os.
Det kan måske være lidt svært at have tillid til lysets
sejr dette forår, hvor der er nok at være modløs
over. De sidste år har påsken været ramt af den
langvarige pandemi og i år er det krig og ufred, der
fylder. Alligevel banker påsken år efter år på vores
dør med insisterende håbefulde bankeslag. Det er
som om, påsken sammen med foråret lige nu
insisterer på, at vi rykker sammen om håbet.
Én af mine kolleger, hospitalspræst Christian Busch
har i bogen: Tæt på alvorlig sygdom en interessant
definition af håbet. Han siger: Håbet er modet til at
gøre opstand mod virkeligheden. Der er lidt oprør i
håbet - opstand mod den virkelighed, der er min.
Jeg tænker ikke, at det er helt tilfældigt, at han
bruger netop ordet opstand. Det leder unægtelig
tankerne hen på opstandelsen, som er et centralt
tema i påsken. Men som Christian Busch antyder,
findes opstandelsen ikke kun efter døden, men
overalt, hvor mørket udfordres og håbet lever. I
hverdagens små opstandelsesøjeblikke. F.eks. i en
solopgang, en anemone, et smil, en tone, en
hjælpende hånd i krigens ruiner, et kærligt minde,
en bøn osv.. Ja, opstandelsen er lige her, hvis vi
lægger mærke til det, som salmedigter Iben Krogsdal
skriver i en smuk påskesalme af samme navn.
Med ønske om en god påske fuld af stor opstandelse
og små håb!

Menighedsrådsvalg i Linå sogn
Få indflydelse på din kirkes liv i fremtiden!
Et menighedsråd kan vælges for to eller fire år ad gangen. I Linå sogn er det for to år, hvilket
betyder, at der til efteråret skal vælges nye frivillige til at sidde i menighedsrådet i Linå.
Kom til offentligt orienterings- og menighedsmøde tirsdag den 10. maj kl. 19.00 og hør mere
om, hvordan du kan være med til at gøre en forskel og aktivt medvirke til mere fællesskab i
lokalsamfundet! På mødet kan du høre mere om mulighederne i dit lokale menighedsråd.
Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse, der arbejder for at sikre de bedste rammer for en
levende og relevant folkekirke i dit sogn. Det arbejde har du nu mulighed for at blive en del af.

Dagsorden for Linå Sogns orienterings- og menighedsmøde
tirsdag den 10. maj 2022 kl. 19.00
i Linå sognehus, Linåbuen 1, 8600 Silkeborg.
1. Velkomst ved menighedsrådets formand.
2. Valg af dirigent.
3. Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og orientering om det
kommende menighedsråds opgaver.
4. Visioner, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd. Oplæg ved menighedsrådet
og debat.
5. Redegørelse for det seneste års regnskab samt det kommende års budget.
6. Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling, og orientering om
muligheden for at udløse afstemningsvalg.
7. Oplysning om antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.
8. Afklaring af, hvem der eventuelt er interesseret i at opstille som kandidater og
stedfortrædere på valgforsamlingen i september.
Mange venlige hilsener
Linå sogns menighedsråd

Invitation
til
Inspirationsmøde onsdag
den 27. april kl. 19
i menighedslokalet i Sejs-Svejbæk kirke

Kære borger i Sejs-Svejbæk
Vi er et udvalg i kirken, som arbejder med en tanke om at styrke fællesskabet og skabe god trivsel for alle i
Sejs-Svejbæk.
Det kunne helt konkret være at hjælpe borgere, som måske bare i en periode på grund af sygdom har brug
for praktisk hjælp til indkøb og lignende. Der kunne være børn, der har brug for lektiehjælp, fællesskabende
aktiviteter for alle aldersgrupper, netværk for unge, ældre, folk i sorg eller ensomme.
For blot at nævne nogle eksempler.

Disse tanker vil vi gerne dele med alle i lokalområdet, da vi ved, at vi har mange gode foreninger
og ildsjæle, som netop arbejder for den gode trivsel. Vi vil gerne arbejde videre med disse tanker sammen
med jer om at styrke fællesskabet og få øje på, hvordan vi kan løfte trivslen i Sejs-Svejbæk.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen og har du en umiddelbar tanke om dette, som du vil dele med os inden
mødet, er du velkommen til at kontakte os.
Venlig hilsen
Mie Beck Nielsen

&

Annette Kold

Kirke -og kulturmedarbejder

Menighedsrådsmedlem

Mail: mienielsen8600@outlook.dk

Mail: koldannette@gmail.com

