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Sogneinfo
SEEST SOGN
Sognepræster:

Kristina Nilsson, Præstegården, Bredevej 43
Tlf. 6162 6099. krn@km.dk. Lørdag er fridag
Inger Hvindenbråten, Sognepræst Seest og Ødis.
Præstegården Ødis Byvej 1 6580 Vamdrup
Tlf. 75 59 81 50 / 93 87 17 00 ihv@km.dk. 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:

Ikke valgt. Kontakt Karen Skjønnemand: 22482193

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.
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.

Velkommen til det
nye menighedsråd
Det er af stor betydning med menighedsråd
ved kirken. De er arbejdsgivere for de ansatte,
vælger og afholder aktiviteter, de er med til at
bestemme over kirkegård og gudstjenester. De
deltager i samtalen om hvordan Seest skal
være kirke. Præsterne er med i menighedsrådet men ansat af kirkeministeriet.
Vi har fået et godt nyt hold:
• Karen Skjønnemand • Poul Erik
Mortensen
• Jutta Nakskov
• Pia Nicol Albertsen • Claus Stokholm
• Jonas Christensen • Vicki Fodgaard
• Jeanette Baun
Vestergaard.
Rasmussen
Stedfortrædere er:
• Birthe Keller
• Henning Wolff
Sørensen
• Dorthe Fyhn
• Laila Mortensen
Sammen med kirkens præster: Inger Hvindenbråten og Kristina Nilsson udgør de menighedsrådet de næste 4 år. Tak fordi I har meldt
jer! Vi ansatte og præster glæder os til at arbejde sammen med jer og kirkens øvrige medlemmer om Seest Kirke.

2017 500 året for reformationen. Martin Luther slog 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg

MUSIKFORESTILLINGEN:

MUNKENS BRUD

Onsdag den 1. februar kl. 19.00 i Seest sognehus, Kirketoft 2 har vi været
heldige at booke TRIO FABULA.
I forestillingen møder vi Luthers kone, Katharina, netop som Luther er død, og hun kommer ind i slotskirken i Wittenberg. Luther har
via testamente sikret, at deres fire børn kan
blive sammen med deres mor – men lovgivningen vil ikke anerkende, at en enke beholder
sine børn. Som forsvar fortæller hun sin livshistorie.
Vi er med hende, da hun som 4-årig mister sin
mor og bliver sat i kloster af faren.Vi er med
hende i klosteret, hvor hun vokser op i tavshed og som det eneste barn. Som nonne læser
hun i al hemmelighed i en bog skrevet af den
munk, som hele verden hvisker om. Hvad
skriver Luther, som får hende til at overtale

otte andre nonner til at flygte fra klosteret en
påskemorgen? Hvordan bliver hun som bortløben nonne til Luthers kone? Og hvordan er
det at være gift med den store reformator?
Forestillingen viser reformationens konsekvenser for en konkret kvindes liv – samtidig hører
vi om Luthers reformerende tanker og handlekraft. Der spilles spændende musik i flere
genrer til fortællingen.
Der serveres ØL og PØLSER.
Pris 100 kr. inkl. en øl/vand
(mere kan købes)
Tilmelding til: Pia Nicol Albertsen:
sognehus@gmail.com el. 40886116 eft. kl. 16
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Sogneeftermiddage i Seest Sognehus

Julehygge
– med brass-kvartet, lucia,
gløgg, æbleskiver og julehistorie
Mandag den 12. december kl. 15.00-17.00
(Bemærk ændret tidspunkt denne dag)
Årets hyggeligste sogneeftermiddag! I år har vi booket en messingblæserkvartet blandt musikskolens MGK-elever.
Så med gløgg i glassene, trompet og basun i ørerne og luciaoptog, byder vi
juletiden velkommen.

”Fornuft og Følelse – humor, kærlighed og musik fra 1800 tallet”

JANE AUSTEN
Mandag den 16. januar kl. 14.00-16.00

2017 er 200 året for den engelske forfatter bag
de populære film ”Fornuft og Følelse” og ”Stolthed og fordom”, Jane Austen. Hendes ironiske
romaner om at være kvinde i det engelske borgerskab er blevet klassikere.
Til trods for at Jane Austens romaner (og dermed
film) ofte kun tager sit udgangspunkt i ”tre til fire

familier i en landsby”, så forstår hun at skildre
disse familier med stor indsigt og knivskarpe
iagttagelser af samtidens værdier, ikke mindst
kvindernes stilling i samfundet. Personernes dyder
og laster afsløres i uforlignelige dialoger, hvor
humor og ironi er i højsædet.
Jane Austens romaner er et indsigtsfuldt studie i
menneskelig adfærd og moral, som vi kan spejle
os selv. Hvem husker fx ikke den fantastiske skildring af den indbildske og sleske præst Mr. Collins
fra ”Stolthed og fordom”.
Tidligere Gymnasielærer Karin Fristed fortæller
om Jane Austen.
Præst og sanger Ditte Freiesleben synger sange
fra romantikken ledsaget af vores organist Theis
Reinvang.

Mandag den 6. februar kl. 14.00-16.00

Børnehjemsdreng
1951-1961

Steff Ejlertsen, forfatter og tidligere efterskoleforstander
fortæller om sin tid på børnehjemmet Kildebjerget mellem
Vejle og Juelsminde. Han skriver: ”Der er så mange beretninger om, hvor dårligt børnehjemsbørn er blevet behandlet gennem tiderne. Min historie er en fortælling om
kærlighed, sorger og glæder fra 10 års ophold på børnehjem. Og historien ender godt, lige præcis som godt som
min datter synes, at historier skal ende.
Foredraget er baseret på mine bøger: ”Børnehjemsdreng 1951 – 1961” samt ”Herman – en børnehjemsdreng".
Mandag den 6. marts 14.00-16.00

Den gamle
gartner – Om
Geografisk Have
Vi får besøg af gartner gennem mange år i
Geografisk Have, Orla Christensen. Han vil
fortælle om årets gang i haven. Han kender
haven gennem mange, mange år og kan svare
på spørgsmål om plantesamlingen. Orla har
power points med.
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Inger Hvindenbråten er Seest og Ødis nye sognepræst.
Vi har bedt hende fortælle lidt om sig selv:

At komme som en fremmed…
I to måneder har jeg arbejdet som sognepræst i
Ødis og Seest, og det er jeg så glad for! Der er
meget nyt at sætte sig ind i, men jeg håber, jeg vil
lære det hele efterhånden. I hvert fald er det
hyggeligt at blive taget så godt imod, så det er jeg
meget taknemlig for.
Jeg tror, det at komme som nordmand i Danmark,
altså være en fremmed, er med til at bevare min
ydmyghed over for mit arbejde og de mennesker,
jeg møder. Efter 18 år som præst, har jeg jo efterhånden megen erfaring. Men i et nyt land, med et
nyt sprog og ukendte skikke og traditioner, er jeg
alligevel uerfaren.
Jeg håber, I vil fortælle mig jeres fortællinger, hvad
enten det er i forbindelse med dåb, konfirmation,
bryllup eller begravelse – eller i det hele taget,
når vi mødes. Jeg føler mig beæret og berørt når
mennesker vil give mig lidt af sin livs fortælling, til
trods for at jeg kommer som en fremmed i de
fleste anledninger.
Jeg ønsker jo at have respekt for de lokale traditioner, og lære hvordan man gør ting her i Danmark. Samtidig kan det være sjov med noget nyt
også, og jeg har lige fået med mig menighedsrådet
i Ødis på et lille forsøg i forbindelse med dåben. I
Norge er der mange præster der løfter dåbsbarnet op og viser det frem for menigheden efter at
det er døbt, og det havde jeg lyst til at prøve også
her. Så nu i efteråret har to barn blevet løftet op
og vist frem i Ødis.
Det vigtigste - det at være med til samtaler om
Gud og om livet med mennesker, at være til stede
for de mennesker som ønsker at have en kirkelig
ramme om de vigtige begivenheder i sit liv, at

måske få bidrage til tro og håb – det er i hvert
fald det samme.
Så tak for at I tager imod en fremmed – og jeg
håber, vi ikke vil forblive fremmede for hinanden i
lang tid.
Fra Gjøvik til Finnmark
Jeg havde arbejdet som præst i Tromsø nogle år,
ind til jeg blev spurgt om at arbejde i stiftet, som
teologisk rådgiver for biskop og råd. Stiftet, som
hedder Nord-Hålogaland, og er det nordligste
stift i Norge, består af Troms og Finnmark amt,
samt Svalbard, og er et utrolig mangfoldigt og
geografisk meget stort område. Jeg boede meget

smukt, omgivet af hav og høje bjerge, som jeg
havde udsigt til både fra min stue og mit kontor.
Man kan ikke lige tage bilen og køre til nabobyen
– det tager i så fald mange timer! Nej, for at komme rundt i stiftet – noget jeg fik megen anledning
til, på møder og rejser med biskoppen – skulle
man normalt fly. Og skulle vi for eksempel rejse
fra Tromsø til Kirkenes, kunne det ske at vi havde
7 stop undervejs, da flyet skulle forbi 7 byer langs
Finnmarkskysten, inden vi var ved målet for rejsen. Det var en ny virkelighed for mig, som var
opvokset på Gjøvik, to timer nord om Oslo! Men
det var flot og spændende, og jeg lærte og oplevede rigtig meget. Der kom jeg altså også som
fremmed til en landsdel jeg ikke kendte, til sprogog kulturforskelle, specielt knyttet til den samiske
befolkning (urbefolkningen i nordområderne).
Min første erfaring med at komme som en fremmed, var dog allerede da jeg begyndte i min første
stilling som præst. Da var jeg nemlig præst for
døve og hørehæmmede, og skulle bruge tegnsprog at kommunikere med. Det var også en ny
verden, en ny kultur og et sprog som fungerer
helt forskelligt fra det talte og skrevne sprog. Nu
kommer jeg altså som en fremmed for tredje
gang, til jer.
I Norge siger man: ”Det er deilig å
være norsk i Danmark!”
Og det er da sagtens også. Indtil for to og et halvt
år siden, var mine erfaringer med Danmark som
så mange af mine landsmænds, nemlig som et
dejligt land at komme til på ferie, med god mad,
hyggelige byer, fine strande, og mange hyggelige og
gæstfrie mennesker.
Så blev mit liv ændret: gennem et usandsynligt
lykketræf mødte jeg Terje, som blev min mand.

Han boede i Vejle, havde sine tre døtre og hele sit
liv der. Og hvis jeg ville have ham, skulle jeg altså
flytte til Danmark!
Jeg bestemte mig hurtigt, og forlod mit liv i Tromsø i Nord-Norge for at komme hertil. Det var en
stor omvæltning, men min eventyrlyst (og kærlighed!) var så stor, jeg mente, alle hindringer kunne
overvindes.
Jeg glæder mig til at møde jer!
Inger Hvindenbråten
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Vi bad den afgående
formand for menighedsrådet sende en hilsen

Søndag d. 12. marts 2017 er der indsamling til Folkekirkens Nødhjælp

Få frisk luft motion
og livsglæde - Del din
søndag med verdens
mest udsatte
Vil du være med til at give verdens mest
udsatte et løft, både for deres egen skyld,
men også for at få en mere robust verden
for os alle på sigt så meld dig som indsamler
eller tag godt imod den indsamler, der kommer til din dør. Det nytter!!! De sidste år, har
vi i Seest samlet knap 10.000 kr ind ved
sogneindsamlingen.
Folkekirkens Nødhjælp arbejder ud fra princippet ”Hjælp til selvhjælp”. Logoet er en fisk
og lidt forenklet kan man sige, at organisationen ikke kun skaffer en sulten mand en fisk,
men også en fiskestang og retten til at fiske i
søen, han bor ved. Overalt hvor hjælpen når
frem, forandres livet for mennesker, der nu
bliver i stand til at forsørge sig selv og tro på
en fremtid.
Indsamlerne mødes kl 9.30 til morgenkaffe
og information i sognehuset, Kirketoft 2. Fra
kl. 12.30 er der suppe og optælling. Er du
B- menneske eller af anden grund ønsker at
starte senere, er der mulighed for særaftale.
Meld dig til indsamlingsleder Ruth Bjerre
gaard på mail rubj@hotmail.com eller mobil
20718006.

De sidste 4 år har jeg været formand for Seest
menighedsråd, og det har jeg gjort med glæde for
Seest sogn, dog har mine friaftener ofte været at
sidde og få overblik over hvad de forskellige udvalg arbejdede med, samt om der var økonomi til
dette.
Jeg startede for 16 år siden i Seest menighedsråd.
Arbejdet har lært mig meget og givet en viden som
jeg ikke ville undvære. Som kasserer for Seest
menighedsråd har det givet mig god viden og kendskab til økonomi og budgetlægning. Kirkelivet har
altid været en del af mig selv, og det har været et
stort ønske at kunne bidrage til at det kunne vokse
og at der til stadighed er flere der søger kirken og
alle de gode tiltag der er blevet sat i gang.
Jeg vil sige tak til alle i Seest sogn for jeres tro på
at jeg kunne være med til at gøre en forskel. Jeg
ønsker for det nye menighedsråd at provstiets
gode projekt ”Godt fra start” som beskriver
menighedsrådets arbejde hen over året må blive
til gavn. Sådan en vejledning kunne kirken også
have brugt for 16 år siden.
Tak til alle i menighedsrådet, ansatte, præster,
frivillige og dem der har været involveret i Seest
sogn. Jeg vil nu nyde den dejlige familie jeg har og
passe mit arbejde.
Venlig hilsen
Merri Vestergaard

Sogneudflugt

Kære kommende BØRNEKONFIRMAND fra 3. KLASSE!

Snart starter sæsonen for
BØRNEKONFIRMAND igen
Vi skal lave TEATER som indslag ved fastelavnsgudstjenesten:
I skal klædes ud, øve jeres replikker og lave
baggrundskulisser, så vi kan fremføre et spændende skuespil for andre børn og voksne i
kirken.Vi skal på SKATTEJAGT og HØRE
HISTORIER.Vi går tur på kirkegården, ser
hele KIRKEN: når vi ser på orglet og går helt
op i kirkens TÅRN og ser på klokken. Vi skal
SYNGE og DANSE til salmer, lave BÅL og
spille ROLLESPIL.Vi skal med andre ord lave
SJOVE TING mens vi lærer kristendommen at
kende. Der vil være frokost hver gang, så I
skal have spist morgenmad hjemmefra.

Varighed: 8 gange. Lørdage fra kl. 10-13. DOG
søndag den 25. februar hvor vi er der til efter
FASTELAVNSGUDSTJENESTEN kl. 14.00
Børnekonfirmand: 28. januar, 4. februar, 11.
februar, (ikke den 18. pga. vinterferie)
Søndag den 26. februar, den dag fra 10-15 pga.
Fastelavnsgudstjeneste kl. 14.00
4. marts, 11. marts, 18. marts, 25. marts
Tilmelding gerne på Seestkirke.dk. Kontakt evt.
børnekonfirmandlærer Camilla Messer Rasmussen enten pr. mail camillamesser90@
hotmail. com eller på tlf. 5211 8211,(husk navn,
tlf., adresse, email, skriv om barnet må fotograferes og hvis der er allergi eller andre hensyn)
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Særlige gudstjenester

De 7 læsninger
– Kor og trio
18. dec. kl. 19.00
4. søndag i advent
De 7 læsninger er en musikgudstjeneste
med Seest KirkeTrio og kirkens kor.
Præsten læser tekster op, der handler om
at vente på Jesu fødsel.

Børnejuleaftensgudstjeneste
24. dec. kl. 12.30
Julegudstjeneste for børn og deres familier. Julesalmer og juleevangelium.
I år får vi besøg af en mand på kamel.

Fastelavn – med børnekonfirmander
Søndag den 26. februar kl. 14.00
Sjov børnegudstjeneste med et teaterstykke opført af børnekonfirmanderne. Efter gudstjenesten
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Dåbsjubilæum
Vi fejrer de 5 årige med en børnegudstjeneste og spiser lasagne
Torsdag den 16. marts kl. 17.00
Vi inviterer alle 5 årige, men også andre børn og voksne til en sjov børnegudstjeneste.
Efter gudstjenesten er der lasagne i sognehuset.
Gerne tilmelding til Pia Nicol Albertsen: sognehus@gmail.com el. 40886116 efter kl. 16.00

KIRKE
FESTIVAL
2017
Sæt kryds i kalenderen lørdag
den 20. maj!
Vi planlægger kirkefestival med kendte og
ukendte musikere, pølser og øl, café og
børneaktiviteter.

Læsekreds ”Seest Præstegård”

Læsekredsen mødes på onsdage kl. 19.00:
18. januar, 22. februar, 22. marts
I efteråret har vi diskuteret Stasitidens Tyskland
gennem forbundspræsident Joachim Gaucks biografi, vi har talt om krig gennem Carsten Jensens:
Den første sten.Vi har talt om krimier gennem
Galbraights: Gøgens kalden, og vi læser Kim Leines:
Afgrunden, om 2 danskere som drager i krig i
Finland mod russerne under 1. verdenskrig.
Det har dermed været et efterår med mange samfundsrettede romaner.
Lad os se hvad foråret bringer…?
Interesserede kan skrives op på venteliste hos
Kristina Nilsson, sognepræst 61626099
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Gudstjenester i Seest Kirke
November
1. advent
den 27.		
			
			
December
2. advent
den 4.		
3. advent
den 11. kl. 10.30
4. advent
den 18. kl. 19.00
Juleaften
den 24. kl. 12.30
			
			
Juleaften
14.00 og 15.30
1. juledag
den 25. kl. 10.30
2. juledag
den 26. kl. 10.30

Ingen tjeneste/ Ødis 10.30 (KN)
Højmesse
Inger Hvindenbråten
De 7 læsninger, jazztrio, kor
Kristina Nilsson
Børnejulegudstjenester
Kristina Nilsson
Børnefamilier opfordres at komme til denne julegudstjeneste med
juleevangelium og julesalmer, i stedet for prædiken fortælling og ”julebesøg”
Julegudstjenester
Kristina Nilsson
Julegudstjeneste
Kristina Nilsson
Højmesse
Kristina Nilsson

Januar
Nytårsdag den 1. kl. 16.00
			
Søndag
den 8. kl. 10.30
Søndag
den 15. kl. 10.30
Søndag
den 22. 		
Søndag
den 29. kl. 10.30

Nytårsdag højmesse
Inger Hvindenbråten
Menighedsrådet serverer et glas i våbenhuset efter tjenesten
1.s.e.H.3.k. højmesse
Kristina Nilsson
2.s.e.H.3.k. højmesse
Kristina Nilsson
Ingen tjeneste/Ødis 10.30 (IHV)
4.s.e.H.3.k. højmesse
Inger Hvindenbråten

Februar
Søndag
den 5. kl. 10.30
Søndag
den 12. 		
Søndag
den 19. kl. 10.30
Søndag
den 26. kl. 14.00
			
			

Sidste s.e.H.3.k. højmesse
Kristina Nilsson
Ingen tjeneste/Ødis 10.30 (IHV)
Seksagesima højmesse
Inger Hvindenbråten
Børnefastelavnsgudstjeneste
Kristina Nilsson
Børnekonfirmanderne og kor optræder, derefter tøndeslagning, fastelavnsboller
Børn kom udklædte!

Marts
Søndag
den 5. kl. 10.30
Søndag
den 12. kl. 10.30
Torsdag
den 16. kl. 17.00
		
			
Søndag
den 19. kl. 10.30
Søndag
den 26. 		

1.s.i fasten højmesse
Kristina Nilsson
2.s. i fasten højmesse
Inger Hvindenbråten
Dåbsjubilæum
Inger Hvindenbråten
Vi fejrer de 5 årige og deres dåbsdag med en sjov gudstjeneste.
Efter gudstjenesten er der lasagne i sognehuset.
3.s.i fasten højmesse
Kristina Nilsson
Ingen tjeneste/Ødis 10.30 (IHV)

lucia, adventskrans tændes
Inden gudstjenesten er der morgenmad i
sognehuset 9.30 Alle er velkomne

Ret til ændringer forbeholdes.

Harry Sørensen

