Linå og Sejs-Svejbæk kirker
Sognepræst i Linå
Sune Haubek
e-mail: sune@haubek.dk
Sognepræster i Sejs-Svejbæk
Marie G. Vestergaard
e-mail: mgo@km.dk
Hans Marstrand Jensen
e-mail: hmje@km.dk

21 77 58 62

21 47 16 40
93 95 33 44

Kirkekontoret ved kordegn
Anne Rust Nørgaard
e-mail: arun@km.dk

86 84 15 75

Kirkegårdskontoret
for begge kirker
e-mail: kirkegaarden@live.dk

86 84 14 84

Gudstjenester
Der tages forbehold for ændringer grundet Covid-19

Linå

Sejs-Svejbæk

Frilu sgudstjeneste
I Linå sogn ved Bjarup kirkeruin
søndag den 23. august kl. 14.00
Svostrup-Voel-Dallerup
pastorat og Linå sogn
holder også i år en fælles frilu sgudstjeneste
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 e er gudstjenesten.
Vel mødt på
Bjaruphøjvej 4
8600 Silkeborg

August
02.
09.
16.
23.
30.

09.00 SH
10.30 SH
09.00 MV
*14.00 SH
10.30 SH

10.30 SH
09.00 SH
10.30 MV
10.30 HM
10.30 MV

* Frilu sgudstjeneste

September
06.
09.00 HM
13.
09.00 HM
20.
10.30 MV
27. **10.30 SH

10.30 HM
10.30 HM
09.00 MV
**10.30 MV

Fællessang
Sejs-Svejbæk kirke
Onsdag den 26. august
kl. 9.30
Marianne Hougaard sidder ved ﬂyglet,
organisterne ved orglet, og Birgi>e
Andresen synger for.
Alle er meget velkomne!

** Høstgudstjenester

Oktober
04.
09.00 HM
11.
10.30 SH
18.
09.00 SH

10.30 HM
09.00 SH
10.30 HM

SH: Sune Haubek MV: Marie Vestergaard
HM: Hans Marstrand

Alle de annoncerede gudstjenester og
arrangementer er fortsat med forbehold for eventuelle nye Covid-19
retningslinjer.
Hold øje med hjemmesiden!

Se mere på www.sejs-svejbaek-kirke.dk

Menigheds– og orienteringsmøde i begge
kirker 2rsdag den 18. august kl. 19.00
Er du nyt medlem i Linå eller Sejs-Svejbæk
menighedsråd? Har du interesse for din
lokale sognekirke? Vil du være med Dl at
udvikle den? Så sDl op Dl et meningsfyldt
arbejde i menighedsrådet.
Tirsdag den 18. august kl. 19.00 er der i
både Linå sognehus og Sejs-Svejbæk kirke
orienterings– og menighedsmøde, hvor du
kan få mere at vide om arbejdet i et menighedsråd samt reglerne for at sDlle op.

Valgforsamling i begge kirker
2rsdag den 15. september kl. 19.00
På de>e møde opsDlles kandidater.
Kandidaterne præsenterer sig, der er
mulighed for debat, og der gennemføres
en skri lig afstemning om de opsDllede
kandidater. Resultatet af afstemningen
afgør, hvem der er valgt Dl menighedsrådet. Loven gør det muligt, at der e erfølgende kan udløses et afstemningsvalg
ved, at der indleveres en liste med kandidater og sDllere.
Vel mødt Dl en spændende a en!

Vi glæder os Dl at se dig!

Opstartsdatoer for ”De små synger”:
Sejs-Svejbæk kirke:
Torsdag den 20. august kl. 9.30

Kirkecafé i Sejs-Svejbæk kl. 15.00
Onsdag den 30. september
Onsdag den 28. oktober

Hyggeklub i Linå kl. 13.00
Torsdag den 3. og 17. september
Torsdag den 1., 15. og 29. oktober
For begge kirker gælder det, at der
tages forbehold for Covid-19

Linå - foregår på Rødegård Plejehjem:
Nærmere informa2on følger
på vores hjemmeside
Opstartsdatoer for Babysalmesang:
Sejs-Svejbæk kirke:
Torsdag den 20. august kl. 11.00
Linå kirke:
Onsdag den 26. august kl. 11.45

Se mere på www.linaa-kirke.dk

Landskor-koncert
i Sejs-Svejbæk kirke

Kom og syng i kor
Ovenpå en alt for lang sangpause grundet
Covid-19 starter korene forventelig Dl september under de på det Ddspunkt gældende retningslinjer. På hjemmesiden og Facebook kan
du læse mere og holde dig informeret om eventuelle ændringer. Korene starter forventeligt
omkring uge 38, og alle sangglade sjæle er meget velkomne!

Søndag den
6. september
kl. 14.00
Landskoret er det
eneste elitekor af
sin art i Danmark. Det samler de dygDgste sangere i
hele landet i alderen 12-22 år og er derfor en både
musikalsk og kulturel kra . Sangerne synger alle i et
”hjemkor” og mødes i Landskoret seks gange om
året rundt i hele landet – denne weekend i
Sejs-Svejbæk kirke.
Landskoret har et internaDonalt anerkendt niveau,
så der venter os en stor koroplevelse denne
søndag.

Kor i Linå kirke
Spirekor (2.-3. klasse):
Øver torsdag kl. 13.00 på Resenbro skole
Juniorkor (4.-6. klasse):
Øver torsdag kl. 13.50 på Resenbro skole
Damekor:
Øver hver anden Drsdag (ulige uger) kl. 19.30 i
Linå sognehus (start 8. september)

Entré kr. 50 ,- som betales ved indgangen.
Vil man sikre sig en plads, kan den reserveres
gennem en af organisterne.

Kor i Sejs-Svejbæk kirke
Spirekor (1.-3. klasse):
Øver Drsdag kl. 14.00 i Sejs-Svejbæk kirke
Juniorkor (4.-6. klasse):
Øver Drsdag kl. 15.00 i Sejs-Svejbæk kirke4

Grundet Covid-19 vil der muligvis være
et begrænset antal pladser til publikum.
Hold øje med hjemmeside og Facebook
eller kontakt organisterne med henblik på
reservation.

Fælles ungdomskor for kirkerne
Kirkerne har et fælles ungdomskor, som
deltager ved tjenester og arrangementer i begge kirker. Koret spænder fra piger i 7. klasse Dl
universitetet og har et fantasDsk sammenhold.
Vi øver hver Drsdag kl. 19.00 - 21.00 i
Sejs-Svejbæk kirke.
Damekoret ledes af organist Chris.an Holdensen,
mens de øvrige kor ledes af organist Anne Gössler.

LANDSKORET HELT LOKALT:
Vi er så heldige, at vi nu har 3 fantasDske sangere fra
kirkernes ungdomskor med i Landskoret: Mathilde
(20), Seline (16) og Isabel (12). Kom og hør dem give
koncert Dl september!

KOMMENDE KONCERTER
KK44-koncert med Janne Mark trio i Linå kirke
lørdag den 24. oktober kl. 16.00.
Adventskoncert i Sejs-Svejbæk kirke søndag den 29. november
Julekoncert med Pigekoret EVE i Linå kirke,
onsdag den 2. december kl. 19.30

Plejehjemsgudstjenester:
Rødegård Plejecenter
Onsdag den 12. august kl. 10.45
Onsdag den 9. september kl. 10.45
Onsdag den 7. oktober kl. 10.45
Sejs Plejecenter
Torsdag den 17. september kl. 14.15
Torsdag den 29. oktober kl. 14.15
Der tages forbehold for ændringer grundet
Covid-19

Høstgudstjenester i Linå
og Sejs-Svejbæk kirker
Søndag den 27. september
kl. 10.30 i begge kirker
I Sejs-Svejbæk kirke samles der ind Dl Kirkens Korshær i Silkeborg. Hvis forholdene
Dllader det, er der kirkefrokost bage er.
I Linå kirke samles der ind Dl Linå Sogns
Menighedspleje. Menighedsplejen stø>er
trængte i sognet.

GLÆD DIG TIL…
Højskolee ermiddag torsdag den
22. oktober kl. 14 i Linå Sognehus:
”Den lange genforening - grænselandet
siden 1920”. Foredrag ved Axel Johnsen,
historiker, ph.d. Museum Sønderjylland.
Allehelgengudstjeneste i begge kirker
søndag den 1. november.
Alle koncerterne, der er omtalt på forrige
side

Hold øje med vores hjemmeside!

Af Sune Haubek

Man plejer at sige, at globaliseringen har
gjort verden mindre. Med coronakrisen
blev verden pludselig stor igen. Vi har
ikke kunnet rejse, som vi plejer. Mange
har været sendt hjem for at arbejde.
Nogle har må>et isolere sig af helbredsmæssige grunde. Mange har betalt en
høj pris med arbejdsløshed. Andre har
må>et kæmpe en overlevelseskamp for
deres ﬁrmaer eller forretninger. Det har
været en underlig Dd, men vi undgik de
skrækscenarier, vi så i Sydeuropa. Nu
taler man om at frigive danskernes
fasMrosne feriepenge for at sæ>e gang i
væksten og forbruget. Inden vi kaster os
ud i det, burde vi måske minde os selv
om de mange Dng, som vi fakDsk påskønnede under krisen. Vi begyndte at synge
sammen. Flere kom ud i naturen. Vi kom
ned i tempo. Vi begyndte at købe lokalt.
Vi kunne klare os med digitale møder. Vi
ﬁk masser af Dd med vores børn. Vi opdagede Danmark som et dejligt ferieland.
Vi ﬁk åbnet vores øjne for alle de mange
muligheder, der er i vores skønne kommune. Med coronaen blev verden stor
igen, men der var også Dng i vores liv,
som pludseligt blev store for os og som
ﬁk større betydning for os i vort liv.
Lad os huske dem - også i en postcoronaDd, når verden a>er bliver lille.

