December 2017 - marts 2018

Tema:

Nytilflyttere til Seest Sogn
Juleaftens-gudstjenester for børn
Musikarrangement
med Den Danske Salmeduo
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Sogneinfo
SEEST SOGN
Sognepræster:

Kristina Nilsson, Præstegården, Bredevej 43
mobil: 6162 6099. krn@km.dk. Lørdag er fridag
Inger Hvindenbråten, Sognepræst Seest og Ødis.
Præstegården Ødis Byvej 1 6580 Vamdrup
Tlf. 7559 8150 / 9387 1700 Mail: ihv@km.dk.
Mandag er fridag

Sognehus og kirkekontor:

Kordegn Anni Pind Nielsen
Mail: seestkirke@gmail.com
Information om åbningstider på kirkekontoret:
Mandag til onsdag: kl. 9-12 torsdag kl. 13-18
Ansøgning om lån af Sognehus:
Kontakt Jutta Nakskov el. Karen Skjønnemand via mail:
sognehus@seestkirke.dk eller på mobil: 2945 4038
tirsdage kl. 9-11.

Formand for menighedsrådet:
Jonas Christensen, mobil: 2911 3834
mail: Jonas.christensen@live.dk

Organist:

Theis Lyng Reinvang
Mobil: 3118 8873 Mail: reinvang@gmail.com

Graver og kirketjener:

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

Kirkesanger:

Jytte Kinket mobil: 3050 7440
Seest sogns kirkeblad udgives af menighedsrådet.
Layout og tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S

Seest Kirke på internettet:

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

Kirke- spireog børnekor!
Seest Kirke har 3 kor
Spirekor for 1.-3. klasse
Børnekor for 4.-7. klasse
Pigekor fra 8. klasse.
Korene medvirker lejlighedsvis ved gudstjenester og koncerter.
Korene øver: Torsdag.
Spirekor på Bakkeskolen
kl. 14.00-14.45
Børnekor i Seest Sognehus
kl. 15.30-16.30
Kirkekor i Seest Sognehus
kl. 16.30-17.30
Vi følger skolernes ferieår.
Hvis du vil synge i spirekor, møder du op i
Bakkeskolens teatersal.
Hvis du ønsker optagelse i et af de andre kor,
så mød op til en prøvegang i Seest Sognehus.
Ved spørgsmål kan du henvende dig til organist
Theis Lyng Reinvang,
mail: reinvang@gmail.com - mobil: 31188873

Den Danske Salmeduo
Tirsdag den 20. februar kl. 19.00
i Seest Sognehus
Kom og lyt, når Den Danske Salmeduo spiller stemningsfulde nyfortolkninger af danske salmer i
et frugtbart møde mellem den nordiske folketones enkelhed, den klassiske musiktraditions
nænsomhed og den amerikanske jazztraditions legende improvisationer.
Den Danske Salmeduo består af Hans Esbjerg på klaver og Christian Vuust
på saxofon og klarinet.
Tilmelding til Pia Nicol Albertsen på mail:
sognehus@gmail.com eller mobil: 40886116 efter kl. 16.
Der serveres vin og snacks.
Pris: 75 kr. pr. person
Øl og vand kan købes
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Sogneeftermiddage i Seest Sognehus
Mandag den 4. december kl. 14-16

Kom til julehygge i Sognehuset!

Først skal vi synge julesange, og præsten vil læse
en julehistorie. Efterfølgende vil der være Luciaoptog. Afslutningsvis skal vi have æbleskiver, saftevand og gløgg.
Pris: 20 kr. pr. person.

Mandag den 8. januar kl. 14.00-16.00

En eftermiddag i visens tegn
med trioen DYVEKE
Sognehuset vil blive fyldt med glade toner fra klassiske danske film- og revysange som "Pige træd
varsomt”, ”Gå med i lunden”, “Glemmer du” og ”Man binder os på mund og hånd” Sangene får nyt
liv med trioen bestående af Torben Warncke på ukulele, guitar, sang og Henrik Prip Eriksen på guitar, sang og Olav Gudnason på kontrabas.
Pris: 20 kr. pr. person.

Mandag den 5. februar kl. 14-16
Lad ørerne fyldes af god musik, når

Nils Adrian Espersen
spiller i Sognehuset på ikke blot et, men mange
instrumenter. Genremæssigt er koncerten en
rejse gennem mange stilarter: Klassisk musik,
Ragtime,Viser, Evergreen, Jazz, Bossa nova, Pop og
Blues.
Det første nummer er med den klassiske guitar.
For hvert nyt stykke musik tilføjer Nils Adrian et
instrument.
Pris: kaffe og kage 20 kr. pr. person

Mandag den 5. marts kl. 14.00-16.00

Det Danske Monarki

Ved ph.d. i historie Lars Christensen
Vær med, når vi skal høre om Det Danske Monarkis konger
og dronninger.
Pris: kaffe og kage 20 kr. pr. person
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Minikonfirmander:

I kan godt glæde jer!
Alle 3. klasses elever inviteres hermed til minikonfirmand-undervisning ved Seest Kirke.
Vi skal lave et skuespil om Shrek, der skal vises i kirken ved
den store fastelavnsgudstjeneste søndag den 11. februar 2018.
Vi skal udforske både inden- og udenfor kirkens tykke stenmure:
Vi skal også undersøge kirkens højeste punkt, klokketårnet, hvor der er udsigt ud over store
dele af Kolding by, og vi skal på skattejagt i Seest Præsteskov.Vi hører kristendommens
fortællinger og synger salmer. Forløbet vil være på 8 gange inklusive fastelavnsgudstjenesten.
De endelige datoer og tidspunkter annonceres på kirkens hjemmeside medio december,
og I får en seddel med hjem fra skolen.
Spørgsmål og tilmelding rettes til kirke- og kulturmedarbejder
Camilla Messer Rasmussen på mobil: 52118211 eller mail: camillamesser90@hotmail.com

Vil du være
frivillig?
Vi mangler ekstra hænder
til at løfte de frivillige opgaver ved
kirken og i sognehuset.
Hvis du er interesseret, så kom hen i
Sognehuset
tirsdag den 23. januar fra kl. 16.15 til 17.00,
hvor frivilligkoordinator Jutta Nakskov vil
fortælle om det frivillige arbejde og byde på
kaffe og kage.
Du kan også kontakte Jutta for nærmere
information på mobil: 29926780 eller mail:
juttanakskov@gmail.com

Til foråret starter

babysalmesang
i Seest Sognehus!

Kom og vær med
på et af de to hold:
Babyer fra 2 til 5 måneder
kl. 9.00-10.00
Babyer fra 6 til 10 måneder
kl. 10.00-11.00
De endelige datoer oplyses medio
december via kirkens hjemmeside eller ved
kirke- og kulturmedarbejder Camilla
Messer Rasmussen på mobil: 52118211
eller mail: camillamesser90@hotmail.com
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Tema: Ny-tilflyttere i Seest

Louise og Albert
Jeg har sat Louise stævne i Sognehuset til en samtale om at være ny-tilflytter til Seest og ikke
mindst det at have en lille ny i familien. Egentlig
var Louise allerede i Sognehuset længe før vores
samtale, for Louise og hendes søn Albert, der i
skrivende stund (den 18. oktober) snart bliver 8
mdr. har været med til babysalmesang samme
formiddag. Albert er en glad lille fyr. Han kravler
rundt på gulvet i fuld fart, han vil, i bogstaveligste
forstand, frem i verden. Albert er grunden til, at
Louise og hendes kæreste Rasmus valgte at flytte
fra Kolding centrum. De flyttede til Hylkedalsparken i periferien af Kolding by, da lejligheden i Sct.
Jørgens gade på 70 m2 ikke længere passede til
den lille families behov. De trængte til mere plads
og en have at boltre sig i. Ikke kun til Albert, men
også til familiens hund på 10,5 år.
Jeg spørger Louise, hvordan det kan være, at
valget faldt på Seest Sogn
”Vi skulle have mere plads, fordi Albert kom til.
Hylkedalsparken er et dejligt område med en
beliggenhed tæt på naturen og byen, og begge
dele er i gå-afstand. Stilheden i området nyder vi
også meget.Vi var så hooked på huset, at der kun
gik 14 dage, fra vi havde set det første gang til
købsaftalen var skrevet under.”
I det hele taget passer Louise og hendes familie
godt ind i området, hvor der bor mange småbørnsfamilier:

”I vores lomme er der både småbørnsfamilier og
ældre ægtepar, hvis børn for længst er flyttet
hjemmefra. Selvom der er et generationsskifte, så
harmonerer vi naboer fint sammen. Da vi overtog
nøglen til huset, stod der en velkomstgave fra
naboerne på trappen. Det var en dejlig varm
velkomst. Naboerne kom over og hilste på, da vi
flyttede ind”.
Da snakken falder på Louises tilknytning til kirker
før og efter flytningen, fortæller hun, at Albert er
døbt i Sct. Nicolai Kirke. Selvom de lige var flyttet
startede Albert og Louise til babysalmesang i
Seest Kirke. Generelt tegner der sig et billede af
en familie, der lever et aktivt liv fyldt med spændende aktiviteter. Uanset vejret kommer Louise
og Albert gående hen til kirken, for som Louise
siger: ”Der findes ikke dårligt vejr, kun dårlig påklædning”. Louise er aktiv i KFUM-spejderne og
har været det i mange år, og derfor holder en
smule regn hende ikke tilbage fra at gå en tur
med Albert i barnevognen.
Da jeg spørger Louise, om Seest Kirke kan komme til at betyde noget i den lille families liv, svarer
hun:
”Ja, det er den kirke vi hører til. Lige nu går vi til
babysalmesang som en del af dåbsoplæringen.”
Skrevet af Camilla Messer Rasmussen

Louise og Albert hygger sig til babysalmesang
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De 7 læsninger – Kor og musik
17. dec. kl. 19.00: 3. søndag i advent
De 7 læsninger er en musikgudstjeneste med
skøn musik og kirkens kor. Præsten læser tekster
op, der handler om at vente på Jesu fødsel.

Aftengudstjeneste
Torsdag den 11. januar kl. 19.00
En stemningsfuld fortællegudstjeneste, hvor vi kan
bruge andre tekster og salmer end til daglig. Efter
gudstjenesten er der kaffe og kage i Sognehuset.

Langfredag
Den 30. marts kl. 10.30
Liturgisk gudstjeneste hvor vi i tekst og musik følger Jesus til hans død på korset. Hvis du vil være
læser af en af teksterne, så ring til Kristina på mobil:
61626099.

Påskedag
Den 1. april kl. 10.30
Familiefestgudstjeneste. Konfirmanderne viser
kunst om påsken, og mimer passionshistorien.
Inden gudstjenesten kl. 9.30 er der rundstykker i
Sognehuset. Alle er velkomne. Det kræver ikke
tilmelding.

SKÆRTORSDAG

– En kort gudstjeneste med efterfølgende spisning hos præsten
Den 29. marts kl. 18.00 holder vi en kort, liturgisk nadvergudstjeneste, hvor vi mindes Jesu
sidste måltid. Efter gudstjenesten er der lammesteg.
Alt efter antal tilmeldte er det i præsteboligen Bredevej 43 eller i Sognehuset.
Spisning kræver tilmelding senest torsdagen før til Kristina Nilsson på mobil: 61626099,
med navn og tlf. så vi kan komme i kontakt med jer. Pris 60 kr. pr. person.
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Børnegudstjenester
Fastelavn
– med børnekonfirmander
Søndag den 11. februar kl. 14.00
Sjov børnegudstjeneste med et teaterstykke
opført af børnekonfirmanderne. Efter gudstjenesten er der tøndeslagning, fastelavnsboller, saftevand og kaffe.

Juleaftensguds
tjenester for børn
– NU BLIVER DER
PLADS TIL ALLE
Den 24. dec. kl. 11.00 og kl. 12.30
I år har vil vi gerne sikre, at der er plads
til alle børn og voksne. Så vi har allerede
en børnejulegudstjeneste kl. 11.00
og en kl. 12.30.
Vi håber på, at Jomfru Maria og hendes æsel
kommer forbi …
Der er desuden almindelige jule
gudstjenester kl. 14.00 og kl. 15.30.

Dåbsjubilæum
Vi fejrer de 5 årige med en børnegudstjeneste og spiser aftensmad
Torsdag den 8. marts kl. 17.00
Vi inviterer alle 5 årige, men også andre børn og
voksne til en sjov børnegudstjeneste.
Efter gudstjenesten er der aftensmad i Sognehuset. Det er gratis at spise med. Gerne tilmelding
til Pia Nicol Albertsen på mail: sognehus@gmail.
com el. mobil: 40886116 efter kl. 16.00.
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Gudstjenester i Seest Kirke
December
1. advent den 3. kl. 10.30
Luk. 4, 16-30
Harry Sørensen
2. advent den 10. kl. 10.30
Matt. 25, 1-13 – Luciaoptog
Kristina Nilsson
3. advent den 17. kl. 19.00
De 7 læsninger Liturgisk
Inger Hvindenbråten
			
Kirkens kor medvirker
Juleaften den 24. kl. 11.00 og 12.30 Børnejulegudstjenester
Kristina Nilsson
			NB! I år har vi lagt en ekstra børnejulegudstjeneste ind. Så der er bedre plads til alle børn
og voksne. Børnefamilier opfordres til at komme til disse julegudstjenester med
juleevangelium og julesalmer. I stedet for prædiken er der fortælling/”julebesøg”
Juleaften den 24. kl. 14.00 og 15.30 Julegudstjenester
Kristina Nilsson
1. juledag den 25. kl. 10.30
Joh. 1, 1-14
Kristina Nilsson
2. juledag den 26. kl. 10.30
Matt. 10, 32-42
Inger Hvindenbråten
Julesøndag den 31.
Ikke tjeneste men gudstjenester i byens kirker
Januar
Nytårsdag den 1. kl. 14.00
			
Søndag den 7. kl.10.30
Torsdag den 11. kl. 19.00
			
Søndag den 14		
Søndag den 21. kl. 10.30
Søndag den 28. kl. 10.30

Matt. 6, 5-13
Kristina Nilsson
Menighedsrådet serverer et glas champagne i Våbenhuset efter tjenesten
Markus 10, 13-16
Kristina Nilsson
Aftengudstjeneste Fortællegudstjeneste
Kristina Nilsson
Efter gudstjenesten er der kaffe i Sognehuset
Ikke tjeneste, men gudstjeneste i Ødis 10.30 		
Joh. 12, 23-33
Provst Kirsten Jørgensen
Matt. 25, 14-30
Inger Hvindenbråten

Februar
Søndag den 4. kl. 10.30
Mark 4, 26-32
Kristina Nilsson
Søndag den 11. kl. 14.00
Børnefastelavnsgudstjeneste
Kristina Nilsson
			Børnekonfirmanderne optræder. Børn må rigtig gerne være udklædt.
Bagefter slår vi katten af tønden. Spiser fastelavnsboller. Se blad:
Søndag den 18. kl. 10.30
Luk. 22, 24-32
Inger Hvindenbråten
Søndag den 25. kl. 10.30
Mark. 9, 14-29
Kristina Nilsson
Marts
Søndag den 4. kl. 10.30
Joh. 8, 42-51
Kristina Nilsson
Torsdag den 8. kl. 17.00
Dåbsjubilæun
Inger Hvindenbråten
			Vi inviterer de 5 årige, som er døbt i Seest og fejrer deres jubilæum med en
børnegudstjeneste for alle. Efter gudstjenesten er der aftensmad i Sognehuset
Søndag den 11.		
Ikke tjeneste men gudstjeneste i Ødis 10.30
Søndag den 18. kl. 10.30
Luk. 1, 46-55
Kristina Nilsson
Palmesø. den 25. kl. 10.30
Joh. 12, 1-16
Inger Hvindenbråten
Skærto. den 29. kl. 18.00
Joh. 13, 1-15
Kristina Nilsson
			Efter en kort nadvergudstjeneste er der lammesteg, vin og hygge enten i
Præsteboligen eller i Sognehuset.Tilmelding nødvendig til spisning. Se blad:
Langfredag den 30. kl. 10.30
Liturgisk
Kristina Nilsson
			I læsning og musik følger vi Jesu lidelse
Ret til ændringer forbeholdes.

