August - november 2016
TEMA

Præsteskoven i forandring
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Sogneinfo
Seest sogn
Sognepræster:

Kristina Nilsson, Præstegården, Bredevej 43
Tlf. 6162 6099. krn@km.dk. Lørdag er fridag
Stilling vakant

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.

Syng i kor

– og mød nye venner
Spirekor På Bakkeskolen torsdag 14.00-14.45
Børnekor i Sognehuset torsdag 15.30-16.30
Kirkekor i Sognehuset torsdag 16.30-17.30
Hver torsdag mødes en flok piger og drenge i alle skolealdre og synger, leger, spiser
kage i Seest Sognehus. Der er mange men
plads til flere. Koret deltager i kirkens familiearrangementer som høst, den uhyggelige
halloween, lucia, jul, fastelavn men mere. En
dejlig måde at være en del af folkekirken på
for hele familien. Kor velkomne efter ferien
til skolestartgudstjeneste 11. aug. kl. 17
Interesseret i korsang:
Theis Reinvang, organist, tlf. 3118 8873,
reinvang@mail.com for opstartsdato.

n
Seest de r
mbe
7. septe
2016
kl. 19.00

Iben Krogsdal

”Fuldmagt”
– et foredrag for alle søgende
Med sang af nye salmer og vi serverer en let ret i pausen
Iben Krogsdal er forfatter, digter, religionsforsker. Hun kender nutidsmenneskers tro, håb og
tvivl ind til benet. Hun skriver de bedste af de nye salmer. Hun spørger: hvad vil det sige at være
kristen i en moderne virkelighed? Hvad længes mennesker efter i dag – hvis de altså længes
efter noget? Iben Krogsdal fortæller om det moderne menneskes livsvilkår ud fra en række af
sine nyeste salmer. Hun vil tale om dagligdagens mange former for magt og afmagt - og om,
hvordan kristendommen stadig kan være dybt relevant for mennesker i dag. Også selvom Gud
er blevet umulig - og mange mennesker slet ikke længere tror.
Tilmelding: Pia Nicol Albertsen sognehus@gmail.com el. efter kl. 16. 40886116. Pris: 75 kr.
Vin/øl/vand købes. Foredrag: Seest Sognehus, Kirketoft 2, 6000.
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Sogneeftermiddage i Seest Sognehus

Christian Haugk
”Kolding Kommune og os”
Mandag den 22. august kl. 14.00-16.00
Christian Haugk som er 2.Viceborgmester, formand for børneog uddannelsesudvalget, gruppeformand for socialdemokraterne
kommer til sogneeftermiddag. Han vil fortælle: ”Hvem er jeg”?
(Lidt historik, familie, arbejde mv.). ”Hvilke udfordringer har vi i
Kolding Kommune, hvis vi kigger lidt fremad”? ”Hvad tror jeg er
vigtigt at prioritere for dels at svare på udfordringerne, dels sikre
både udvikling og fællesskabet Kolding Kommune i fremtiden”?
Christian skriver: ”Efter mit oplæg kan vi jo tage en dialog om
kommunen og os”.Vi glæder os til at se en af kommunens markante politikere!

Kirkesvindler og lystige søfolk
Mandag den 3. oktober kl. 14.00-16.00
Sømands- og ambassadepræst i Antwerpen (1977-82), i Hong
Kong (1985-1998), i Singapore (2002-10) samt præst i København, Rønne, Jegindø, Resen og Humlum, Hans Vestergaard Jensen kommer. Han fortæller: ”I Antwerpen havde jeg et spændende møde med danske søfolk. Kirkesvindler et øgenavn,
sømandspræsten blev kaldt med et godmodigt glimt i øjet. Jeg
oplevede mange af de gamle søfolk, som levede med en køjesæk rundt om i de store havnebyer. I Antwerpen boede ca. 100
hyresøgende danske søfolk. Livet var barskt blandt søfolkene på godt og ondt. Sjove episoder og tragiske begivenheder, men megen fest og humor blandt søfolkene. Man sagde, at ’sømændene var af stål og skibene var af træ’. I dag er ’skibene af stål’”!

”Bamse”
Danny og Jess fortæller og synger
20 af ”Bamses” sange

Mandag den 7. november kl. 14.00-16.00
Danny Bruslund og Jess Christensen har været i sognehuset før med Erik Paaske.
Sikken en oplevelse! Nu er Flemming Bamse Jørgensen på programmet. Med et fortællende sang-foredrag om Bamses liv og død byder Danny og Jess på ca. 20 af de mest
kendte Bamse sange, som ”Vimmersvej”, ”Hvorfor går Louise til bal”,
”I en lille båd der gynger”, ”Aha ha” og mange mange flere – alt sammen krydret med
muntre fortællinger og informationer – lige fra fødsel til Bamses alt for tidlige død.
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”Yes we can”!
Karen Skjønnemand har været med i Seest sogn og menighedsråd siden hun
flyttede til Seest i 2007. Karen står for sognets store arrangementer og har en
nørkleklub. Kirkebladet spørger:
Hvordan er du egentlig blevet
”eventmanager” ved Seest Kirke?
Vores organist Theis Reinvang såede frøet KIRKEFESTIVAL som en rigtig festival i foråret 2015 i
mig. Jeg bookede navne som Silas Holst og Basim
efter aftale i et lille festivaludvalg. Som tovholder
har været spændende med mange aftaler som
skulle passe sammen. Mange interesserede blev
involveret. Med et fantastisk samarbejde mellem
personale, rådsmedlemmer og frivillige fik vi en
super dejlig lørdag for Seest sogn og andre borgere i Kolding.Vi gør det igen: rejser penge og
skaffe nogle bands! Næste gang måske et til de
helt voksne. ”Yes we can”!, afslutter Karen.
Men det begyndte med
en Nørkleklub?
I 2011 spurgte jeg menighedsrådet om der var
mulighed for at starte en nørkleklub i det nye
sognehus. Det ville de rigtig gerne have! Med et
godt samarbejde med Jutta i Nørkleklubben, og
som frivillig ved arrangementer i Sognehuset, fik
jeg interessen for menighedsrådets arbejde. I
2012 blev jeg medlem af rådet. Det har været 4
år med livgivende erfaring og et for mig hidtil
ukendt viden. Samværet i Nørkleklubben har stor
værdi for mig, og jeg tør godt sige, at det har det
også for damerne som kommer om tirsdagen.
Alle tager sig af og har omsorg for hinanden.Vi
hygger os med håndarbejdet, hjælper hinanden
med at lave kaffe og får en god snak rundt om
bordet. Til jul holder vi julefrokost og til ferieafslutning nyder vi smørrebrød.Vi mødes på tirsdage kl 13.00 og der er plads til flere, så bare mød
op, alle vil tage godt imod!”

Hvad siger familien?
- ”Min Bedste arbejder i kirken”
Min familie støtter mig meget i mit frivillige arbejde. Min mand hjælper til i sognehuset ved de
store arrangementer og mine børn og børnebørn
hjalp til her ved festivalen... Den mindste af børnebørnene havde i børnehaven et tema om hvad
deres bedsteforældre lavede. Til dette svarede
Felix stolt: "min Bedste arbejder i kirken" Så jeg
er meget glad for, at have dette frivillige arbejde.
Ud over du er ”eventchef” hvad
laver menighedsrådet så?
Udover udflugter, foredrag, børnefester, så er
menighedsrådet arbejdsgiver for et stab af personale. Kirkegården skal passes og ligeledes har vi
også ansvaret for, at vedligeholde de gamle bygninger, kirken, præstegården og rytterskolen,
sognehuset. Personalet yder en stor del af arbejdet og resten sørger de tilknyttede udvalgsmedlemmer at få indhentet professionelle folk til.Vi
har det sjovt sammen.
Folkekirken har altid haft stor betydning for mig, og
jeg synes det er noget som vi skal værne om. Som
barn bad min mor altid fadervor med mig ved sengetid. Jeg fik en grobund til, at jeg hørte til i kirken.
Derfor ynder jeg også i dag, at være så tæt på det
kirkelige arbejde. Fællesskabet omkring kirken både
indenfor og udenfor synes jeg er meget værdifuldt.
Jeg kan virkelig opfordre andre i Seest til at komme
til vores orienterings/opstillingsmøde den 13. sep. kl
19.00 i Sognehuset. Som medlem af et menighedsråd bruges de kompetencer som det enkelte menneske har og har tid og lyst til. Jeg fortsætter i rådet
så vi kan arbejde sammen!

Gør Seest Kirke
til DIN Kirke!

Tirsd
den 13. ag
s
kl. 19.00ept.
i
Seest So
gnehus

Nye menighedsrådsmedlemmer søges!
Kom og bliv orienteret om hvad menighedsrådsarbejde er
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Kom til orienteringsmøde
Tirsdag den 13. september kl. 19.00 i Sognehuset Kirketoft 2
Menighedsrådet indbyder til et offentligt orienteringsmøde. Her orienterer menighedsrådet om
vores arbejde, samt kommende opgaver og reglerne for menighedsrådsvalget. Se i øvrigt dette
blad side 6 om at være menighedsrådsmedlem
ved Seest Kirke.
Bliv kandidat:
De fleste steder holder menighedsrådet et opstillingsmøde i forlængelse af orienteringsmødet. Her
kan der opstilles en eller flere kandidatlister til
valget.
Det er altså typisk her, du skal møde op, hvis du
ønsker at få dit navn på en kandidatliste. Opstillingsmødet er afgørende, fordi de opstillede kandidater automatisk er valgt, hvis der kun opstilles
én liste.
Alle folkekirkemedlemmer i sognet- og sogne-

båndsløsere til sognet-der er fyldt 18 år, kan som
udgangspunkt opstilles på en kandidatliste til
valget. Listen skal have opbakning af mindst 5
stillere.
Vælg dit menighedsråd:
I langt de fleste sogne er kandidatlisten fra opstillingsmødet den eneste liste der bliver indleveretog dermed er det på opstillingsmødet, at du kan
få indflydelse på, hvem der bliver valgt til det
næste menighedsråd. Indleveres der flere lister,
afholdes der valg i sognet den 8. november 2016
Seest Sogn har brug for 8 menighedsrådsmedlemmer, samt stedfortrædere.
På gensyn den 13 september kl. 19.00 i sognehuset
På vegne af Seest menighedsråd
Merri Vestergaard

Hvis du vil vide mere om menighedsrådsarbejdet:
TORSDAG D. 1. SEPTEMBER KL. 19-21
I Brændkjærkirkens sidelokaler
Kolding Provsti holder fællesmøde om menighedsrådsarbejde og de forskellige roller man
kan have i et menighedsråd:
Oplæg om menighedsrådsarbejde generelt
ved provst Grete Wigh Poulsen:
Oplæg ved en formand
Oplæg ved en kasserer
Oplæg ved en kirkeværge
Oplæg ved en kontaktperson
Oplæg ved et menighedsrådsmedlem

Amerikanske motiver og fantasiens byrum

&ƌŝƟĚƐũŽďŝƐŬǇĞƌŶĞ͕ϮϬϭϱ͘ϲϬǆϱϬĐŵ͘

We take you in, 100 x 100 cm

Indiansk kultur
og fernisering
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Iris Bendt-Hedal

Simon Fensholm

Onsdag den 5. oktober kl. 19.00-21.00
kommer Johanne Eaglerod til Seest Sognehus og fortæller om
indiansk kultur og åndetro. Derefter ost, rødvin og jazztrio. Vi
åbner samtidig vinterens kunstudstilling med amerikanske motiver af Iris Bendt-Hedal og indre byrum af Simon Fensholm.
Dertil forskellig grafik.
Pris 50 kr. Vin/Øl 10 kr. Tilmelding til Pia Nicol Albertsen:
sognehus@gmail.com 40886116
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Tema: Præsteskoven under
af Kurt Schmidt
Ny skovfoged
Tirsdag den 10. maj 2016 havde Seest menighedsråd inviteret på skovtur i Præsteskoven, for bl.a.
at se en skov under forandring. Turen startede
ved indgangen på Tandholtvej, hvor skovens nye
skovfoged Morten Hessellund tog imod os. Morten startede hos Skovdyrkerforeningen Syd d.
01.02-14.Var assistent for skovfoged Per Juul
Larsen i 11/2 år, hvor efter han overtog skovparten d. 01-07-2015 i forbindelse med at Per Juul
Larsen gik på efterløn.

vil granerne være ca. 3 meter høje. Når vi er ude i
naturen, er der en risiko for, at planterne kan
blive angrebet af en stor nåletræssnudebille, som
er så fræk at bide barken af rodhalsen på planterne. Men Morten vil løbende føre tilsyn med beplantningen.
Efter fældningen af de store grantræer skulle der
etableres en liggeplads til de fældede træer. Og da
disse også skulle afhentes af lastbiler, som skulle
fragte dem til savværket, var det nødvendigt at
anlægge en bilfast skovvej.

Præsteskoven under forandring
Forandringen var stor, da vi kom ind i skoven, idet
alle de gamle udtjente grantræer var fældet. Morten fortalte at forårets vejrlig var velegnet til
genplantning, så derfor er der plantet sitkagran og
douglasgran. Allerede efter en periode på 4-5 år

Nye projekter
Der er også fremtidige projekter, som skal løses. I
bunden af de nyplantede træer løber der en grøft,
som trænger til en oprensning. Dette vil forbedre
afledningen af en del vand, der forårsager en forsumpning i den nederste del af kulturen. Der er
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forandring!
en forhøjet risiko for at den kommende kultur vil
vælte i stormvejr, når skovbunden er meget våd.
Et andet projekt er også, at tynde ud i de yngre
løvbevoksninger, som opstod efter stormfaldet i
orkanen i 1999. Dette for at der skabes mere
plads i kronerne på de pænere træer. Til den
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senere hugst, vil der blive lagt spor ind i bevoksningerne, som så vil være fremtidige skovspor.
De fældede træer vil blive lagt op i en stak, for
senere at blive hugget op til flis. Dette vil ske, når
varmeværkerne har behov.
Når der skal tyndes ud i træerne, vil liggepladsen
midt i skoven, blive udvidet.
Ravnsbjerg – med badesø
Præsteskovens højeste punkt er Ravnsbjerg, som
ligger ved Genforeningsstenen. Pladsen var i ældre tid et yndet udflugtsmål for koldinggensere,
især pinsedag. Bag ved stenen var der en lille sø
med helt klar vand. Ligeledes har der også været
afholdt kirkelige møder på stedet centreret omkring Indre Mission. Der berettes om at søen om
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sommeren blev brugt som badesø, og om vinteren kunne man stå på skøjter.
Tidligere stod der en række store ege ved stedet,
men de faldt i forbindelse med orkanen 1999.
Samtidig med udvidelse af liggepladsen, vil der
blive forsøgt at nedskære opvækst omkring den
tilgroede sø i et forsøg på at kunne gendanne
vandspejlet. Det kunne være spændende, hvis der
igen kommer en sø, som kan bruges til at bade i
om sommeren og stå på skøjter om vinteren.
Seest Sogn har en flot og dejlig Præsteskov, med
masser af gode stier, så det er bare med at komme ud og nyde naturen hele året rundt!

Læsekreds SEEST PRÆSTEGÅRD
Seest har en læsekreds. I øjeblikket er den fyldt op, men ring for
at komme på venteliste. Du skal have lyst til mange genrer, tykke
og tynde bøger, gamle og nye. I efteråret læser vi:
31. aug. ”Joachim Gauck ”Mit livs rejse”. Forbundspræsident hen
over murens fald. Biografi
28. sept. Robert Galbraith ”Gøgens kalden”. Harry Potters forfatter skriver voksenkrimi
26. okt. Carsten Jensen ”Den første sten” Om krigen i Afghanistan
23. nov. Kim Leine ”Afgrunden” Moderne roman
Kristina Nilsson,
sognepræst

Babysalmesang
i Seest Sognehus efterår 2016
Kom og leg med lyd og salmesang og sanser
Vi har to hold inddelt efter alder:
Onsdage fra kl. 9-10 er alle babyer fra 0-6 mdr. og
deres forældre velkomne,
Onsdage fra kl. 10-11 er alle babyer fra 6-12 mdr.
velkomne med deres forældre.
Et forløb varer 8 gange (en gang ugentligt). Der er
plads til 12 babyer på hvert hold. Du kan sagtens
deltage, selvom du bor uden for Seest Sogn.
Vi har aldersinddelt undervisningen, så din baby
får allermest ud af det, når vi bruger salmer og
børnesange som udgangspunkt for at synge, danse, lege og bevæge os.
Datoer for opstart kan du finde på Seest Kirkes
hjemmeside primo juli måned. Tilmelding skal ske
til babysalmesangsleder Camilla Messer Rasmussen på tlf. 5211 8211.

HUSK sogneudflugten
til Grønhøj kro med Morten Korchs
Museum og Mønsted kalkgruber
torsdag den 25. august kl.9.00 - ca. kl. 17.00.
Pris: 275 kr. ekskl. drikkevarer.
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.
Afgang fra Bredevej 41.VI ses!
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Særlige gudstjenester
Skolestart FESTgudstjeneste
Torsdag den 11. august kl. 17.00
inviterer 0. og 1. klasse og alle børn og voksne til at fejre skolestarten.Vi får besøg af et
”barn” fra Sesame Street som ikke er helt
klar til skole. En lille fugleunge… Efter gudstjenesten er der lasagne i sognehuset. Meget
gerne tilmelding til Pia Nicol Albertsen sognehus@gmail.com el 40886116 eft. kl. 16.

Gudstjeneste
for de mindste
Søndag den 2. oktober kl. 14.00 har
vi traditionen tro gudstjeneste for de
mindste (2-6 år). Alle er velkomne. Her
finder vi altid på noget spændende. Efter
gudstjenesten er der kage og saft og kaffe i
sognehuset.

Høstgudstjeneste

Alle helgen

– med morgenmad, jazztrio og Jesusfilm

– Vi mindes de døde

Søndag den 18. sept. kl. 10.30 har vi
høstgudstjeneste. Børn må gerne bærer
frugter ind. Konfirmanderne viser Jesusfilm,
kirkens kor og jazztrio spiller. FØR gudstjenesten 9.30 er der rundstykker, juice og
kaffe i sognehuset. Alle er velkomne. Gerne
tilmelding til Pia Nicol Albertsen sognehus@
gmail.com el 40886116 eft. kl. 16.

Søndag den 6. nov. kl. 16.00 mindes
vi de døde. Jazztrioen spiller til, præsten
læser de døde i sognet op, vi tænder lys på
gravene. Inden gudstjenesten kl. 15.00 er
der kaffe og kage i sognehuset. Tilmelding
til Pia Nicol Albertsen sognehus@gmail.
com el 40886116 eft. kl. 16.
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Halloween – Mellem Gud og Djævel
Onsdag den 2. nov. kl. 17.00 er der åbent mellem
himmel og helvede. Klæd dig ud som en skummel
type, kom frisk op til kirken (hvis du tør!). Her vil
konfirmanderne lave teater om en mand, som
drømmer han dør, her vil være engle og djævle til
at stille gåder. Præsten vil tale djævlene ned hvor
de hører til – I fantasien! Til sidst er der lasagne i
sognehuset. Det bliver uhyggeligt! Gerne tilmelding
til Pia Nicol Albertsen sognehus@gmail.com el
40886116 eft. kl. 16.

Afsked med sognepræst

Borgny Brünings-Hansen
Borgny er blevet præst for den færøske menighed i København og for færinger på
rigshospitalet. Derfor er hun,Thomas, Anna Dorthea og Johannes flyttet til København.
Hun sender os her en hilsen om sine 10 år som sognepræst i Seest og vi siger på
vores side:TUSIND TAK Borgny for dit engagement og dit præstearbejde i Seest.
Borgny skriver: Et menneske er som en vaniljekrans.
En vaniljekrans består af en åbning i midten, med
dejen rundt omkring. Et menneske er sig selv og de
relationer vi har. De mennesker vi lever og arbejder
iblandt, er med til at gøre os til dem vi er. Når vi er
enige og når vi diskuterer gør vi os selv gældende i
en sammenhæng.
Seest sogn var det første sted, jeg prøvede mig selv
af som præst. Her fik jeg de første udfordringer og
de første glæder i min gerning. Fra første færd blev
jeg taget godt imod, både af menighed, medarbejdere og menighedsråd. Og jeg mødte stor omsorg fra
min kollega Kristina Nilsson og hendes familie.
Seest var et godt sted at begynde som præst. De
klassiske opgaver med gudstjenester, begravelse/
bisættelser, dåb, vielser og undervisning af konfirmander var der mange af. Og der var ikke tid til at
være alt for nervøs, eller tænke alt for meget over
tingene, for så ringende telefonen og en ny opgave
bød sig til. Arbejdet som præst kan man kun delvist
øve sig på, for hver situation er ny. Intet dødsfald er
en rutine, hver dåb en fest for et særligt barn og alle
par der skal giftes har hver deres historie.
En særlig situation, jeg oplevede i sognet, var da vi
markerede 1 års dagen for fyrværkerikatastrofen.
Interessen for markeringen var stor i medierne. Jeg
blev ringet op af tv- og radiostationer, som spurgte
til mine overvejelser i forbindelse med den gudstjeneste der skulle være. På et tidspunkt kunne jeg
mere ikke samle mine tanker og flygtede ind i kirke-

rummet. Kirkemurene har været ramme om menneskers sorg og glæde i mange 100 år og den stilhed
og den ro jeg mærkede dér, gav mig fornyet mod.
1 års markeringen af fyrværkeri katastrofen var en
dag, hvor alvoren satte dagsordenen. Andre gange
har der været mere fest og farver. F.eks. ved børnegudstjenesterne, hvor jeg har været klædt ud som
fisker, har haft Kaj og Andrea med i kirken og hvor
graveren har pyntet kirken med flag og balloner, for
at fejre kirkens fødselsdag i pinsen.
Det nye sognehus gav nye muligheder. Det var en
glæde for mig at se Lone Mørkøres billeder, med
motiver fra Færøerne, udstillet i sognehuset.Ved
lasagnespisning efter børnegudstjenesterne er det
altid hyggeligt at snakke med børn og forældre. Og
den sidste oplevelse jeg fik med fra Seest var kirkefestivalen, som samlede mange fra sognet til foredrag, musik og underholdning for børn. Det var
sjovt at være med til.
Alle jer i Seest, som har været en del af min vaniljekrans, vil jeg sige en tak. Pårørende, dåbsfamilier og
brudepar som vist mig tillid i forbindelse med store
begivenheder i jeres liv. Menighedsrådet som har
været interesseret og støttende. Medarbejdere som
har været med på de ting, jeg har foreslået og mange
gange kommet med nødvendige justeringer og
forbedringer af min idéer. Alle som har været med til
at lave lasagne i metervis til børnegudstjenester. Og
sognepræst Kristina Nilsson som har været en
meget god kollega og samtaleparter.
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Gudstjenester i Seest Kirke
August
Søndag
den 7.
Torsdag
den 11. kl. 17.00
			
			
			
Søndag
den 14. kl. 9.00
Søndag
den 21. kl. 10.30
Søndag
den 28. kl. 10.30

Ingen gudstjeneste
Børnegudstjeneste
Kristina Nilsson
Skolestart fejres
Vi inviterer de nye skolebørn og fejrer de er begyndt i skole.
Bagefter lasagne i sognehuset. Kirkeblad side
Matt. 12, 31-42
Kristina Nilsson
Matt. 20, 20-28
Kristina Nilsson
Joh. 5, 1-15
Kristina Nilsson

September
Søndag
den 4.		
Søndag
den 11. kl. 10.30
Torsdag
den 15. kl. 19.00
			
Søndag
den 18. kl. 10.30
			
			
			
Søndag
den 25.		

Ingen tjeneste
Joh. 11, 19-45
Kristina Nilsson
Aftengudstjeneste
Kristina Nilsson
Tema: livsfortælling efter gudstjenesten er der kaffe i sognehuset
Høstfamiliegudstjeneste
Kristina Nilsson
Børn bærer frugter ind. Konfirmander og SeestKirkeTrio medvirker.
Inden gudstjenesten 9.30 er der kaffe, juice, rundstykker i salen,
alle er velkomne! Se kirkeblad: side 14
Ingen tjeneste

Oktober
Søndag
den 2. kl. 14.00
			
			
Søndag
den 9. kl. 10.30
Søndag
den 16. 		
Søndag
den 23. kl. 10.30
Søndag
den 30. kl. 10.30

Børnegudstjeneste
Ny præst/el. Kristina Nilsson
Efterårsbørnegudstjeneste for de mindste.
Efter gudstjenesten saft, kaffe og kage i sognehuset
Matt. 21, 28-44
Kristina Nilsson
Ingen tjeneste		
Matt. 18, 1-14
Kristina Nilsson
Mark. 12, 38-44
Kristina Nilsson

November
Onsdag
den 2. kl. 17.00
			
			
			
Søndag
den 6. kl. 16.00
			
			
Søndag
den 13. kl. 10.30
Søndag
den 20. kl. 10.30
			
Søndag
den 27. kl. 10.30
			
			

Børnehalloweengudstjeneste Kristina Nilsson
”Gud og Djævel” i kirke og på kirkegård
Ved konfirmanderne Alle børn: Kom gerne udklædte!
Bagefter lasagne i sognehus. Kirkeblad side 14
Alle Helgens gudstjeneste
Kristina Nilsson
Skøn musik ved SeestKirkeTrio, navneoplæsning af årets døde og lyssætning
på gravene. Kaffe før gudstjenesten i sognehuset. Kirkeblad side 14
Luk. 17, 20-33
Kristina Nilsson
Matt. 11, 25-30
Kristina Nilsson
Familiegudstjeneste konfirmander medvirker
Matt. 21, 1-9
Harry Sørensen
1. søndag i advent. Inden gudstjenesten 9.30 er
der rundstykker, juice, kaffe i sognehuset. Alle er velkomne

		
Ret til ændringer forbeholdes.

