April - Juli 2016

Kirkefestival

28. maj ved
Seest Kirke

1

2

Sogneinfo
Seest sogn
Sognepræster:

Kristina Nilsson, Præstegården, Bredevej 43
Tlf. 6162 6099. krn@km.dk. Lørdag er fridag
Borgny Brünings-Hansen
Tlf. 7559 8150, træffes bedst efter aftale. bbh@km.dk
(har vagt en uge om måneden). Mandag er fridag

Sognehus og kirkekontor:

Kordegn Inger Lindberg Nors
Kirketoft 2. Tlf. 7552 4707. seest.sogn@km.dk
Åbent mandag-torsdag kl. 9.00-12.00.
Torsdag tillige 16.00-18.00. Fredag og lørdag lukket.
Ansøgning om lån af sognehus: kontakt Jutta Nakskov
el. Karen Skjønnemand via email sognehus@seestkirke.
dk eller på tlf. 2945 4038 tirsdage kl. 9-11.

Formand for menighedsrådet:

Merri Vestergaard, Oehlenschlægervej 23
Tlf. 7554 1101. merrivestergaard@gmail.com

Organist:

Theis Lyng Reinvang
Tlf.: 3118 8873. reinvang@gmail.com

Graver og kirketjener:

Graver Jonathan Bastian Bock: graver@seestkirke.dk
Gravermedhjælpere: Bettina Rod Nørholt
Træffes i arbejdstiden på mobil 2927 6483
Kirken er åben i arbejdstiden

Kirkesanger:

Jytte Kinket: 3050 7440
Seest sogns kirkeblad udgives af menighedsrådet.
Kirkebladsudvalg: Kurt Bunkenborg Schmidt (fotograf),
Pia Nicol Albertsen, Birthe Poulsen og sognepræst
Kristina Nilsson.
Layout, dtp og tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S

Seest Kirke på internettet:

Hjemmeside for Seest Kirke: www.seestkirke.dk
Oplysninger om Seest Kirke, menighedsråd og meget
mere findes også på: www.sogn.dk/seest

KIRKEBIL
Kirkebilen kan benyttes af ældre og gangbesværede til de arrangementer, der står i
kirkens kalender. Ønsker man at benytte
kirkebilen, ringer man til Krone Taxa (taxa
4x35) på telefon 7550 2700 senest dagen
før. Opgiv aftalenr. 1561, og sig, at turen
skal gå til Seest sognehus eller Seest Kirke.

Nekrolog
Aage Møller Sørensen
– præst i Seest i 34 år
Mandag d. 4. januar 2016 døde Aage Møller
Sørensen.
Aage Møller Sørensen startede som præst i
Seest Kirke i 1967 og havde sit virke indtil 2001,
så det blev til i alt 34 år.
Aage var en kendt person i Seest, hvor han bl.a.
var medlem i skolebestyrelsen på Bakkeskolen.
KFUM Spejderne i Seest har også meget at
takke Aage for. I 1965 startede han spejderarbejdet op i kælderen i præsteboligen, og senere
i konfirmandstuen. Efterhånden som der kom
flere spejdere til, var Aage med til at opføre et
nyt spejderhus, som blev indviet 1981. Hans
hustru Edith var med, som tante, på flere spejderlejre.
Efter endt tjenestegerning flyttede Aage og hans
hustru Edith til Vamdrup. Han efterlader foruden Edith, tre sønner og en datter.
Lars bor i Grønland og er ansat hos Nuuk
Kommune. Bjarke er sognepræst i Højslev. Annemette er sygeplejerske og bor i Åbyhøj. Regin
er ansat ved Kowi, og bor i København. Desuden syv børnebørn.
Ære være Aage Møller Sørensens minde!

Arrangement støttet af:

Seest Kirkefestival præsenterer:

BASIM

Lørdag den 28. maj 13.15-14.10
går Basim på scenen
ved kirken på Seest Kirkefestival
Vi kender alle Basim. Han kan sætte en fest med sin energi, sangglæde og sange.
Vi glæder os til at høre ham fyre den af på scenen med sange fra sit album fra 2014.
Udover Basim kan du høre:
Musikskolebands, kirkens jazztrio, foredrag af Silas Holst (25 kr).
Der er tryllekunstner og sang og dans for de små, blomsterbinding, kirkeløb.
Arrangement fra 10.00-16.30 Gratis adgang.
Du kan købe kaffe og kage fra Seest Bager i cafeen. Pølser, øl og vand ved boder.
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PROGRAM
KIRKE OG KIRKEGÅRD
10.00-10.20 i Kirken
10.00-12.00 Graverhus
10.00-11.30 På kirkegård ved graverhus
10.45-12.15 i Kirken

Morgensang ved præst Kristina og organist Theis
Kom og bind dig en buket! ved kirkesanger Jytte
Kirkeløb for børn ved præst Borgny
SILAS holder foredrag om mobning 25 kr.

SCENE
Fra 12.00
12.15-13.15
13.15-14.10
14.10-14.30
14.30-14.45
15.00-15.30
15.30-16.30

Pølser, øl og vand sælges
Musikskolebands organist Theis konferencier
BASIM GIVER KONCERT
Festtale ved Borgmester Jørn Petersen
Kirkens kor synger
Kirkens jazztrio spiller, sax bas klaver
Musikskolebands festival lukkes

Ved Scenen
Scenen åbner
Scenen
Scenen
Scenen
Scenen
Scenen

SOGNEHUS
Fra 10.00
Sognehus café
Fra 10.30
Sognehus
10.45-11.15 Sognehus café
11.30-12.00 Sognehus

Café Seest bager sælger kager til kaffen
Nørkleklub og læsekreds udstiller
”Koncert” Sang og dans for børn under 7
Børnegøgler for børn

BØRNEAKTIVITETERNE SAMLET:
10.00-12.00 Graverhus
Bind en buket med en voksen
10.00-11.30 Kirkegård ved graverhus
Kirkeløb for børn med voksne
10.45-11.15 Sognehuset/eller ude
Lav ”koncert” sang og dans for børn under 7
11.30-12.00 Sognehuset/eller ude
Børnegøgler for børn
13.15-14.10 Scenen
BASIM optræder

Arrangement støttet af:

28. maj ved
Seest Kirke

Seest Kirkefestival

SILAS
HOLST
Bag om dansen
Kirkefestival lørdag d. 28. maj kl. 10.45-12.15
i kirkerummet i Seest Kirke
Vi glæder os over at kunne tilbyde:
Foredrag af SILAS HOLST for alle voksne, teenagere og store børn om at vokse op
med mobning og om at blive den Silas, vi kender.
Vi kender Silas fra TV2s ”Vild med dans”, hvor han vandt i 2011 og 2014.
Silas har været Danmarksmester i latinamerikanske danse og medvirker som danser
i et hav af shows, revyer og teaterforestillinger.
Silas’ personlige foredrag tager udgangspunkt i egne oplevelser med mobning.
Om at trøstespise, få tvangstanker, græde i skjul.
Men også et foredrag om at komme igennem, få opbygget et
selvværd.
Det koster 25 kr. at komme til foredraget. Der er 200 pladser i
kirken. Billetter til sig selv
og familien kan købes
tirsdage kl. 13.00-16.00
fra 5. april i Seest
Sognehus, Kirketoft 2.
Hvis der er flere pladser, kan man også købe i
kirkedøren på selve kirkefestivalsdagen
Arrangement støttet af:
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Seest Kirkefestival – Hvad sker der for os?

”Lad os invitere
alle Seest borgere
herop til fest”
Sådan sagde organist Theis Reinvang - han satte
kursen, da vi sidste år ville lave noget nyt. En
kirkefest hvor vi siger til alle medlemmer i
Seest: Seest er jeres kirke!
Vi hyrede Basim og Silas, vi lejede en scenevogn,
ringede til musikskolen og tryllekunstneren.Vi
lagde også et budget og har fået støtte fra Kolding Provsti og Kolding Kommune.Tak for det!
Nu kan vi holde festen: Lørdag
den 28. maj kl. 10.00-16.30.
Scenen til Basim, musikskolen, jazztrioen, kor
og borgmesteren er oppe ved kirken. Morgensang og Silas kommer i kirken. Blomsterbinding
og kirkeløb på kirkegården. Superbrugsen,
Rema 1000 og Troldens Bryghus sælger pølser
og øl og vand fra boder. Seest Bager sælger

kager i caféen i sognehuset. Tak fordi I vil være
med! I sognehuset er der dans og sang for de
små. Rundt omkring er en tryllekunstner. Alt
det har Karen Skjønnemand fra menighedsrådet sat i værk.
Seest Kirke vil også gerne vise, hvem vi selv er:
Nørkleklubben og læsekredsen laver små udstillinger. Lokale firmaer eller kunsthåndværkere må gerne komme og sætte en lille bod op.
Vil du det:
ring til Karen 22482193 kmsskj@gmail.com.
KØRSEL: Gå op til festivallen.
Det er ikke muligt at parkere omkring kirke og
sognehus. Nærmeste parkering er Bakkeskolens P-plads. Tag klapstol og tæpper med til at
sidde på.

28. maj ved
Seest Kirke

Seest Kirkefestival

Stil op til MENIGHEDSRÅDET
– En ny periode begynder fra 27. november
Seest Kirke vil gerne være DIN kirke du og din
familie har glæde af at bruge. Derfor har vi brug
for nye medlemmer af menighedsrådet til at sikre,
vi er moderne og har betydning for mennesker i
Seest.
I et menighedsråd kan du: Arrangere spændende
foredrag. Du kan være arbejdsgiver for kirkens og
kirkegårdens ansatte. Du kan præge den kristendom, som præsten og kirken forkynder. Du kan
komme med ideer til kirke for børn, f.eks. Du kan
arbejde praktisk med på arrangementer i den
udstrækning, du har tid. Du kan være med til at
bestemme, hvad vi bruger sognehuset til.
I Seest Kirke har vi mange sjove oplevelser. Når vi
laver kirkefestival, når graveren hjælper præsten
med en børnegudstjeneste, når vi laver lasagne,
når korbørnene synger. Når vi tar på messe om
kirkegårde, når vi holder personaleaften, når vi får
besøg af en kendt foredragsholder og meget
mere.
Arbejdet består i: Eet aftenmøde om måneden,
hvor de store linjer lægges. Her har vi ansvar for
økonomi, gudstjenester, arrangementer, vedligeholdelse af bygninger osv. DU kan være med i udvalg
efter interesse og viden.

Seest Kirke har en moderne profil
og vil gerne tænke og være
kristen på højde med samfundet.
Vi har brug for både familiemødre eller fædre.
Pensionister eller unge mennesker, som synes
kirken er et sted med betydning.Vi står over for
en stor udskiftning, vær med til at sikre Seest som
et moderne sogn.
Er det noget, du kan overveje:
Ring til Kristina Nilsson, sognepræst krn@km.dk
Eller tag fat i mig i kirken, skolen eller til dåbssamtalen.
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Tema: Ny børnehave i sognet

Børnehaven Løvetand
Kurt Schmidt besøger Løvetand
Ved Bakkeskolen var der en bar mark som vi
indtil for nylig brugte til det årlige Sct. Hans bål.
Men sidste år, blev marken omdannet til en stor
byggeplads. Nu skulle der opføres en ny børnehave.
Børnehaven ”Seest gamle skole” skulle flytte ind
her, sammen med børn fra ”Mælkebøtten”. Mange
Seest borgere har sikkert gået i skole i Seest
gamle Skole. Efter den blev nedlagt som skole,
kom der en børnehave. Nu er den udtjent som
børnehave.
På byggepladsen ved Bakkeskolen gik man altså
sidste år i gang med at opføre en stor tvillinginstitution. Pladsen blev spæret af med byggehegn,
men det var spændende at følge den store aktivitet, som foregik på pladsen. Mange håndværkere

var involveret, og den 17. august var byggeriet
færdig.
Løvetand og Mælkebøtten flyttede nu ind i de
flotte nye bygninger. Det er en tvillinginstitution
med en almen børnehave og en specialbørnehave.
Løvetand er beliggende på to adresser, Seestvej
10 og Mælkebøtten på W.Kiørboesvej 3, så der er
kun en kilometer mellem husene.
Både børnehaven i Seest Gamle Skole, og Mælkebøtten- Bertram Knudsens Vej, er flyttet til Seestvej 10.
Samlet på Seestvej, er der plads til 120 almene
børn samt 36 special børn. Ligeledes er der 10
gæstepladser til dagplejebørn.
I institutionen er der ca. 60 ansatte, hvoraf der er
en pedel.

På besøg i Løvetand
Kirkebladet fik en aftale med Løvetand, at jeg
kunne komme på besøg og se den nye institution.
Jeg blev budt velkommen af pædagog Tonja Jakobsen, og rundvisningen kunne nu begynde. Heldigvis var jeg så heldig, at der var en periode med
tørvejr, så vi kunne starte udendørs på den store
flotte legeplads.
Børn på den nye legeplads
Her er der rig mulighed for børnene at blive
aktiveret. Alle børnene havde praktisk tøj på, for

de kan ikke undgå at blive både våde og snavsede
på legepladsen. Som ivrig amatørfotograf var der
store muligheder for at få nogle gode ”skud”, af
de glade og aktive børn.
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Aktivitetskalender
April
Søndag den 3. kl. 10.30
Mandag den 4. kl. 14.00-16.00
Søndag den 10. kl. 10.30
Søndag den 17. kl. 10.30
St. Bededag den 22. kl. 9.30, 11.00
Torsdag den 28. kl. 17.00

Gudstjeneste
Sogneeftermiddag
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Konfirmation
Dåbsjubilæum

Kristina Nilsson
Menighedsråd
Kristina Nilsson
Borgny Brünings-Hansen
Kristina Nilsson
Borgny Brünings-Hansen

Gudstjeneste
Sogneeftermiddag
Gudstjeneste
Skovtur
Gudstjeneste
Simon Peters Kirke
Gudstjeneste
KIRKEFESTIVAL
først MORGENSANG

Kristina Nilsson
Menighedsråd
Kristina Nilsson
menighedsråd
Kristina Nilsson
Fælles gudstjeneste
Kristina Nilsson

Juni
Søndag den 5. kl. 9.00
Torsdag den 9. kl. 19.00
Søndag den 19. kl. 10.30
Søndag den 26. kl. 10.30

Gudstjeneste
Aftengudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste

Borgny Brünings-Hansen
Kristina Nilsson
Borgny Brünings-Hansen
Kristina Nilsson

Juli
Søndag den 10. kl. 10.30
Søndag den 17. kl. 9.00
Søndag den 31. kl. 10.30

Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste

Borgny Brünings-Hansen
Borgny Brünings-Hansen
Kristina Nilsson

Maj
Søndag den 1. kl. 10.30
Mandag den 2. kl. 14.00-16.00
Kristi Himmelfartsdag 5. kl. 10.30
Tirsdag den 10. kl. 19.00
Pinsedag den 15. kl. 10.30
2. pinsedag den 16. kl. 10.30
Søndag den 22. kl. 10.30
Lørdag den 28. kl. 10.00-16.30

Andre faste aktiviteter
Læsekreds udvalgte onsdage
Nørkleklub 13.00-16.00 hver tirsdag
Store kor 15.20-17.30 hver torsdag
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så de kunne se de flotte kostumer. Musik skal der
jo til, så børnene spiller på hjemmelavede instrumenter. Men der summer af aktivitet over alt i
huset, og personalet prøver hele tiden at finde på
nye og spændende aktiviteter.

Børn og tøj i garderoben
Vi bevæger os nu indenfor, og når vi kigger på garderoben, er der ingen tvivl om, at vi befinder os i
en børnehave.
Det er så smart, at alle stuer har fået et blomsternavn, som f.eks. Marguerit og Åkande. De har
også mulighed, for at boltre sig i gymnastiksalen,
hvor der er en hel del motionsredskaber.
Musik og modeshow
På en af stuerne, hang der en masse fastelavnstøj,
som børnene selv har været med til at fremstille.
Der var arrangeret et modeshow for forældrene,

Uden mad og drikke dur helten ikke
Klokken 9.00 er der samling, hvor der serveres
frugt. Madpakkerne nydes klokken 11.00, og derefter er der tid til en middagslur, inden der atter
summer af liv og glade børn.
Til slut en stor tak til Tonja Jakobsen for rundvisning.
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Sogneeftermiddage i Seest Sognehus
Shakespeares skuespil
og renæssancemusik
Mandag den 4. april kl. 14.00-16.00
Det er 400 år siden Shakespeare levede.Vi får
besøg af Karin Vium Fristed som fortæller om

Shakespeares skuespil og af et lille ensemble
”Corde di gioia” som synger og spiller musik fra
hans tid.
I William Shakespeares skuespil møder vi et stort
galleri af mennesker på godt og ondt. Det være
sig konger og dronninger, græske helte, unge elskende og lyssky elementer. Det er mennesker,
der er styret af kærlighed og had, ambitioner og
grådighed, jalousi og medmenneskelighed – kort
sagt, mennesker, vi kan spejle os i i dag.
Foredraget kommer til at handle om William
Shakespeares samtid, om teatret og om hans liv
og levned. Der vil blive givet eksempler på temaer
i hans skuespil og på hans sproglige finurligheder
og humor. Endelig gives et bud på hans appel til
og relevans for mennesker i hans samtid og i
nutiden. Musikken spilles af to unge piger og to
kvindelige sangere udklædt i samtidens tøj.

Guldalderen. Musik og fortælling i romantikken
Mandag den 2. maj kl. 14.00-16.00
Vi spiller, synger og fortæller fra guldalderen. Organist Theis Reinvang på flygel, organist i Vamdrup
Maren Frost Nielsen på cello og sognepræst Kristina Nilsson med fortælling finder guld frem fra
guldalderen. 1800 tallet var drømmenes og romantikkens tid. Kærlighed, ånd, beåndet natur.Vi
elsker stadig guldalderen for dens enkle skønhed.Vi skal høre musik, synge og høre fortælling fra
tiden.
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Sogneudflugt til Grønhøj kro
med Morten Korchs Museum
og Mønsted Kalkgruber
Torsdag den 25 august kl.9.00 - ca. kl. 17.00.
Bus på Bredevej 41 foran sognehuset
Grønhøj Kro og Mønsted Kalkgruber har sammen lavet en nostalgisk tur i Midtjylland sammen
med ”De røde heste” og ”Vagabonderne på Bakkegården”. Den stråtækte og gulkalkede Grønhøj
Kro er udvalgt af Morten Korchs arvinger til at
være hjemsted for dele af familiens store samling
af originale manuskripter, møbler og minder fra
de mange film der tog afsæt i Morten Korchs
romaner. Kromanden ”Gregers Laigaard” er Morten Korch specialist og viser med glæde rundt i
samlingen, men Gregers er også 5. generation på
kroen og fortæller gerne om familiens mange år i
Grønhøj.
Mønsted Kalkgruber er berømt for sine mange
minegange, i alt 60 km. I minegangene anlægges der

denne vinter en lille handicapvenlig rundtur for de
gæster, der gerne vil gå på et jævnt underlag. Over
jorden står der et istandsat kalkværk med tre
ovne. Et industriforetagende hvor Morten Korch
med det samme ville føle sig hjemme, for forfatteren ejede nemlig i en periode Hakkemose Teglværk.Vi spiser frokost på Grønhøj kro, og der er
kaffe/kage i cafeen ved Mønsted kalkgrupper.
Pris for sogneudflugten: 275 kr.
Drikkevarer for egen regning.
Billetsalg:Tirsdag den 16. august kl. 13.00 i Seest
Sognehus. (I år udleverer vi et nr. når I kommer så
man ikke skal vente forgæves) Kl. 13 starter billetsalget. Man kan højst købe 2 billetter pr. person.
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Særlige gudstjenester

Dåbsjubilæum og lasagne
Torsdag den 28. april kl. 17.00
Inviterer vi alle børn og familier til at
fejre de 5 årige, som er døbt i Seest
Kirke. Borgny Brünings-Hansen finder
et sjovt tema for de små at holde børnegudstjeneste om.
Efter gudstjenesten er der lasagne i
sognehuset.
Gerne tilmelding senest tirsdag
den 26. til Pia Nicol Albertsen
pianicol3@gmail.com eller efter
16.00: 40886116.
Eller Birthe Poulsen 75527027
2. Pinsedag den 16. maj kl. 10.30

Fælles gudstjeneste
for kirkerne
i Kolding Provsti

Gudstjeneste med
forårsfornemmelser
Gudstjenesten foregår i Æblehaven ved Simon
Peter Kirke, Islandsvej 12. Folkeslag og tungemål
fra nær og fjern vil være med til at give dette års
pinsegudstjeneste et internationalt præg for hele
familien. Salg af pølser, brød og drikkevarer. Hvis
det regner, rykker vi ind i kirken. Tag gerne tæpper og madkurv med.
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Aftengudstjeneste torsdag
den 9. juni kl. 19.00.
Temaet for aftengudstjenesten er forårsfornemmelser. I ord, toner og tekst møder vi
den piblende fornemmelse af forår og sommeraften. Efter gudstjenesten er der kaffe i
sognehuset.

Skoler i Seest før Bakkeskolen?
Lærer Per Thornberg, Hylke fortæller
Mandag den 25. april kl. 19.00-21.30 holder Seest
Lokalhistoriske Forening foredrag i Seest Sognehus
”Skoleminder og historier”
Efter kaffepausen har vi mulighed for at bidrage med minder og historier
fra egen skoletid i Seest.
Har du spændende minder, må du meget gerne ringe til foredragsholderen
inden, senest den 11. april. Tlf. 75524370 eller mail per@thornberg.org
Nysgerrig? Mød op den 25. april.

Seest Lokalhistoriske Forening

På KirkeÅben Arkiv i Rytterskolen, Bredevej 41 fra 10.00-15.30 28. maj
fe
st
ivaldagen
Du kan se de indsamlede arkivalier og mange billeder. Bl.a. 98 konfirmandbilleder.
Arkivet får besøg af Trekantens Møntsamler Forening med vurderingsmand fra 10.30-13.00.
Så find dine gamle mønter frem og kom forbi arkivet!

TUR i den Grønne Præsteskov
Den årlige skovtur ligger i år 10. maj kl. 19.00.VI skal
gå en tur i vores skov med den nye skovfoged: Morten Hessellund.Vi mødes på Tantholtvej det første
sted man kan gå ind i skoven. Efter turen drikker vi
kaffe og spiser kage ved bilerne. Alle er meget velkomne! Spørgsmål til Jutta: 29926780
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Gudstjenester i Seest Kirke
April
Søndag den 3.		
kl. 10.30
Søndag den 10.
kl. 10.30
Søndag den 17.
kl. 10.30
St. Bededag den 22. kl. 9.30, kl. 11.00
Søndag den 24.		
Torsdag den 28.
kl. 17.00
			
			

Joh. 21, 15-19
Joh. 10, 22-30
Joh. 14, 1-11
Konfirmationer
Ingen tjeneste
Dåbsjubilæum.
Vi fejrer de 5 årige og holder børnegudstjeneste.
Bagefter lasagne i sognehus. Se bladet side:

Kristina Nilsson
Kristina Nilsson
Borgny Brünings-Hansen
Kristina Nilsson

Maj
Søndag den 1.		
kl. 10.30
Kristi Himmelfartsdag 5. kl. 10.30
Søndag den 8. 		
Pinsedag den 15.
kl. 10.30
2. pinsedag den 16.		
			
Søndag den 22.
kl. 10.30
Lørdag den 28.
kl. 10.00
Søndag den 29. 		

Joh. 17, 1-11
Luk. 24, 46-53
Ingen tjeneste
Johs. 14, 15-21
Fællegudstjeneste for hele provstiet
ved Simon Peter Kirke 10.30. Se bladet side:
Matt. 28, 16-20
KIRKEFESTIVAL MORGENSANG
Ingen tjeneste

Kristina Nilsson
Kristina Nilsson

Juni
Søndag den 5.
kl. 9.00
Torsdag den 9.
kl. 19.00
			
Søndag den 12.		
Søndag den 19.
kl. 10.30
Søndag den 26.
kl. 10.30

Luk. 14, 25-35
Aftengudstjeneste Tema: ”Forårsfornemmelse”
Efter gudstjenesten er der kaffe i sognehuset.
Ingen tjeneste
Matt. 5, 43-48
Matt. 16, 13-26

Borgny Brünings-Hansen
Kristina Nilsson

Juli
Søndag den 3.			
Søndag den 10.
kl. 10.30
Søndag den 17.
kl. 9.00
Søndag den 24.		
Søndag den 31.
kl. 10.30

Ingen tjeneste
Matt. 10, 24-31
Matt. 7, 22-29
Ingen tjeneste
Matt. 11, 16-24

August
Søndag den 7.		
Ingen tjeneste
Torsdag den 11.
kl. 16.30
			
			

Skolestartgudstjeneste.
Vi holder fest for 0. og 1. med en børnegudstjeneste.
Derefter lasagne i sognehuset.

Ret til ændringer forbeholdes.

Borgny Brünings-Hansen

Kristina Nilsson
Borgny Brünings-Hansen
Kristina Nilsson
Kristina Nilsson

Borgny Brünings-Hansen
Kristina Nilsson

Borgny Brünings-Hansen
Borgny Brünings-Hansen
Kristina Nilsson

