Vær med, når vi sammen
fejrer den stundende højtid:
Julehygge i Sognehuset,
julegudstjenester for store
og små og meget mere

December 2018 - marts 2019

TEMA: Julehistorie –
Hvordan Catherina Ravn
erindrede sin barndomsjul
for 100 år siden

Oplev Italiensk
stemning i Sognehuset
Kom til en spændende aften
om Agatha Christies krimier
Læs om MANDEKLUBBENS
næste arrangement
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Sogneinfo
SEEST SOGN
Sognepræster:

Kristina Nilsson, Præstegården, Bredevej 43, 6000
Kolding. mobil: 6162 6099 mail: krn@km.dk
Inger Hvindenbråten, Sognepræst Seest og Ødis.
Præstegården Ødis Byvej 1, 6580 Vamdrup
mail: ihv@km.dk tlf. 7559 8150 / 9387 1700
Mandag er fridag

Sognehus og kirkekontor:

Åbningstider på kirkekontoret:
Mandag til onsdag: kl. 9-12 torsdag kl. 12-17
Kirkekontoret tlf. 7552 4707
Kordegn Anni Pind Nielsen
Mail: apn@km.dk
Ved henvendelse angående gravsteder kontaktes
graver og kirketjener

Formand for menighedsrådet:
Jonas Christensen, mobil: 2911 3834
mail: 8940@sogn.dk

Organist:

Melanie Skriver, mobil: 2942 0565
Mail: organist.seest@gmail.com

Graver og kirketjener:

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

Kirkesanger:

Jytte Kinket mobil: 3050 7440
Ansøgning om lån af Sognehus:
Kontakt Jutta Nakskov el. Karen Skjønnemand
mail: sognehus@seestkirke.dk mobil: 2945 4038
tirsdage kl. 9-11
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

Læsekreds i Seest Sognehus
Vi mødes i vinter:
Onsdag den 16. januar 2019 kl. 19.00
Onsdag den 20. februar 2019 kl. 19.00
Onsdag den 27. marts 2019 kl. 19.00
Vi er ca. 14 nysgerrige læsere, som mødes om
vidt forskellige romaner, som vi vælger i fællesskab.Vi taler om bogen, spiser ostemad (20 kr.)
og hygger os. Sognepræsten skaffer bøgerne.
Vi er aldersmæssigt fra godt 40 år og op.
Har det interesse, så ring til sognepræst
Kristina Nilsson på mobil 6162 6099, for at
høre om der er plads til én til.

Italiensk aften
i Seest Sognehus
Vi drømmer os til Italien og indbyder til festlig italiensk aften
fredag den 1. februar 2019 kl. 19.00 i Seest Sognehus.

Vi skal høre stemningsfyldte italienske sange fra kendte klassiske operaer og operetter, og imens
bydes der på lidt godt til ganen i form af italiensk vin og ost.
Mezzosopran Marie Keller Sørensen, Baryton Bo Horsevad og pianist Gunhild Donslund
præsenterer denne aften et program med musik fra nogle af de mest berømte og elskede italienske
operaer.Vi skal bl.a. høre arier og duetter fra Figaros Bryllup samt Don Giovanni af Mozart,
Barberen i Sevilla af Rossini, Don Pasquale af Donizetti og La Traviata af Verdi.
Vel mødt til Italiensk aften!
Pris 50 kr.
Tilmelding til Birthe Keller Sørensen på mail casadino@mail.dk
eller mobil 3024 4683, senest onsdag den 30. januar.
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MANDEKLUBBEN
- KUN for MÆND
Vores første arrangement i MANDEKLUBBEN var en bragende succes ...
Hvad skete der til MANDEKLUBBENS første møde:
Med 28 deltagende, der opmærksomt lyttede,
kunne Gustav fortælle om 40 år til søs: startende
som ung sømand, der kom ud på de syv verdenshave, uddannelse som maskinmester og om en
pensionisttilværelse, hvor han et par uger om året
flytter grønlandske isbjerge, så de ikke beskadiger
boreplatforme.
I november måned har MANDEKLUBBEN også
været en tur på Kolding Politimuseum
… så vi gentager succeserne og inviterer denne
gang til
Kolding Borgerlige skydeselskab
Mandag den 18. februar 2019 kl. 19,
Munkensdam 2

Vi mødes ved skydebanen, hvor vi først skal
høre den spændende historie om Koldings ældste
skyttelaug, og derefter er der mulighed for at
skyde på banen i Munkensdam.
Man behøver ikke skyde for at deltage, man er
meget velkommen til blot at hygge sig med de
øvrige ved bordene i skytteklubben og nyde samværet.
Arrangementet koster 20 kr.,hvis man blot vil
være med til en hyggelig aften. Hvis man også
gerne vil skyde koster det 50 kr. pr. person.
Øl og vand kan købes. Tilmelding til Claus Stokholm på mail c. stokholm@mail.dk eller mobil
5130 0015 senest den 8. februar
Vel mødt!
MANDEKLUBBEN

Sogneaften torsdag den 21. marts 2019 kl. 19.00
i Seest Sognehus, Kirketoft 2

KRIMIFORFATTERNE BAG:

Hercule Poirot, Miss. Marple
og Lord Peter Wimsey

Den engelske forfatter Agatha Christie (1890-1976) er den mest solgte krimiforfatter nogensinde og
kvinden bag de berømte detektiver, Hercule Poirot og Miss Marple.
Dorothy L. Sayers (1893-1957) vil af mange være kendt og elsket for krimierne med Lord Peter Wimsey
som begavet detektiv. Men at hun også havde et større teologisk forfatterskab er knap så kendt.
Karin Fristed holder foredraget, der handler om de to populære kvindelige forfattere, Dorothy Sayers
og Agatha Christie, hvis liv i sig selv er romanstof. Og deres forfatterskab.
Gratis adgang. Vi serverer kaffe og kage.
Gennem foredraget synger Ditte Freisleben sange fra 1920'erne.
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Sogneeftermiddag i Seest Sognehus
Mandag den 3. december 2018 kl. 14.00-16.00

Julehygge

Vi starter eftermiddagen med at synge smukke julesange
sammen med vores organist Melanie Skriver. Derefter
læser vores præst en Julehistorie.
Til julehygge hører også æbleskiver og gløgg, kaffe og
juleknas.
Mens vi nyder kaffen, vil koret synge for os.Vi afslutter
eftermiddagen med endnu et par julesange.
Pris 20 kr.

Sogneeftermiddag i Seest Sognehus
Mandag den 7. januar 2019 kl. 14.00-16.00

Musikalsk oplevelse omkring
Benny Andersen
Glæd dig til en eftermiddag i sangens og musikkens tegn, hvor musiker Flemming Baade vil synge
og spille sange af og fortælle om Benny Andersen.
Kaffe og kage 20 kr.
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Sogneeftermiddag i Seest Sognehus
mandag den 4. februar 2019 kl. 14.00-16.00

Humor og
muntre
oplevelser fra
kirkens verden
Vær med, når Kai Bohsen gør op med opfattelsen
af det kirkelige som trist og kedeligt.
Ud fra bibelfortællinger og sin egen præstegerning vil tidligere præst Kai Bohsen fortælle om og
give eksempler på, hvordan humoren og det muntre er en væsentlig del af kristendommen.
Kaffe og kage 20 kr.
Sogneeftermiddag i Seest Sognehus
mandag den 4. marts 2019 kl. 14.00-16.00

Ildsjælen Hanna

Hanna Dahlman Andresen vil fortælle om sit tidligere virke
som leder af Gademix i Kvarterhuset. Gademix blev grundlagt i
år 2000 som et socialt værested for unge fra 10 til 16 år.
Kaffe og kage 20 kr.

Mor Catherina i midten omgivet af børnene Kirsten og Asger (1946), broderen Kurt er endnu ikke født.
Tema: Julehistorie – Sidste år bragte vi historien om Kirsten Borden, der i mange år levede i
Seest og siden flyttede til USA. Denne gang handler det om, hvordan hendes mor Catherina Marie
Otzen (født Ravn) holdt jul.

MIN BARNDOMS JUL!

Som jeg mindes den fra årene lige efter første verdenskrig. Fortællingen er skrevet af Catarina Marie Otzen
(født Ravn), der var mor til Kirsten, Asger og Kurt Ravn. Historien er fortalt af Catherina og nedskrevet
af hendes datter Kirsten i 1981.
Atter står julen for døren og som altid går mine
tanker tilbage til min barndoms jul. Tilbage til den
hyggelige sønderjyske gård, derude på landet, hvor
jeg voksede op. Tiden op til jul var noget ganske
særligt. Mor og far satte de gamle traditioner
meget højt og netop det, tror jeg gav denne særlige stemning af forventning og juleglæde.
Alle i hjemmet fik lov at være med i juleforberedelserne, og der var mange ting at tage vare på.
Der startedes med at brygge juleøl. I anledning af

julen, blev der tilsat ekstra sukker. Smagen var
efter maltøl, kan jeg mindes. Derefter skulle julegrisen slagtes. Der blev lavet sylte, medisterpølse,
spegepølse, kogt blodsuppe m.m.
Ribbensstykket blev skåret ud i passende portionsstykker og lagt med lidt eddike i vandet plus
salt og laurbærblade. Fyldt i lerkrukker og lukket
med fedt. På den måde kunne kødet holde sig i
lang tid og sursteg, som vi kaldte det, smagte
pragtfuld. En stor steg blev gemt til julemad. Re-
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Catherina i midten omgivet af sine to søskende og
forældre
sten blev saltet og en del af det røget. Mor lavede
alletiders fedt.Vi elskede fedtemadder og der var
nok til det meste af vinteren. Grisen, der blev
slagtet, var ikke nogen såkaldt bacongris, men en
so på 400-500 kilo.
Det vi glædede os allermest til var julebagningen.
Alt var hjemmebagt. Rugbrød, franskbrød, rosinbrød, skærekage osv.. Aftenen før lagde mor rugbrødsdejen. Portionen var stor. Ca. 20-30 blev
bagt af gangen. Jeg ser stadig mor for mig, som
hun asede og masede med den tunge dej. Når
hun var færdig, glemte hun aldrig at slå kors over
dejen med ordene ’bag godt, bliv godt’. Det var
noget min farmor havde pålagt hende.
Surdejen til næste bagning skulle også tages fra
den færdige dej, før brødene blev slået op. Gjorde
man ikke det, kom man til at mangle det daglige
brød, sagde de gamle. Brødene blev opbevaret på
kældergulvet. De holdt sig fantastisk godt og blev
ikke tørre. De smagte skønt. Især med hjemmelavet smør.
Mor lavede altid et lille brød specielt til mig. Efter
bagningen lagde hun det op i et gammelt æbletræ,
der stod i haven, for at afkøle det hurtigst muligt.
Jeg fik så lov til selv at skære og smøre de små
madder. Det er den slags små ting man især husker fra barndommen. Både mor og far tog os
med i deres arbejde. Min søster og broder var en
del år ældre end jeg, så måske blev der gjort lidt
ekstra ud af mig i den retning. Far passede ovnen
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på bagedagen. Det foregik på følgende måde. Et
bål af træ og tørv blev tilrettelagt og tændt inde i
store ovnen. Far kendte nøje hvordan ovnen
skulle være, for at have den rette temperatur.
Hurtig blev gløderne skrabet ud og med en våd
sæk viklet om et langt træskaft rensedes ovnen
for aske inden brødene kom ind i ovnen. Det
foregik i hurtigt tempo. Ovnen måtte ikke miste
for megen varme.
Når rugbrødet var bagt, fulgte franskbrød, rosinbrød, osv. Småkagerne blev som regel bagt i køkkenet i komfurovnen. Aftenen før bagedagen sad
hele husstanden og skar pebernødder ud. Mor
rullede dejen ud og skar den i lande strimler.Vi
andre skar dem i små firkanter til pebernødder.
Der blev lavet en kæmpeportion. Pebernødder
udgjorde den vanskeligste del af vor juleknas. De
blev også brugt til forskellige hyggelege om aftenen, blandt andet som betaling ved kortspil. Den
aften var festlig og hyggelig. Der blev sunget og
fortalt historier og serveret aftenkaffe. Det fik
man sandelig ikke til hverdag.
Lille juleaften bagte mor en mægtig portion æbleskiver fyldt med svesker. Der blev ikke sparet på
noget. Spisekammer og kælder bugnede af gode
sager op til jul og nytår. Mor og far var meget
gæstfrie og venner og familie kom traditionen tro
for at ønske glædelig jul og godt nytår. Alle skulle
beværtes godt ellers bar de julen ud af huset
sagde man. Den sidste uge før jul, satte vi børn
hver aften en af vore hjemmesko i vinduet om
natten. Julemanden ville så putte et eller andet i
skoen til os mens vi sov. Det kunne være lidt
nødder, rosiner eller evt. en sukkerknald eller to.
Ikke store ting, men vi glædede os enormt og
kunne dårligt sove af bare forventning.
Der skulle ikke store sager til, for at glæde os.
Nutidens børn vil synes, det lyder helt usandsynligt.
I den forbindelse må jeg fortælle om gamle Maren.
Hun boede i et lille hus i skoven nær mit hjem. I
den travleste tid kom hun for at hjælpe til. Hun
var fattig, men altid ren og pæn. I sin kjolelomme
gemte hun en lille pose med nogle få stykker
brun kandissukker til mig. Det var noget jeg så

hen til, når jeg vidste hun skulle komme og hjælpe
til. Mor glemte til gengæld heller aldrig at stikke
nogle godbidder i Marens kjole når arbejdet var
gjort. Som lidt ekstra betaling naturligvis.
De sidste dage inden jul, fik mændene på gården
også travlt. Først og fremmest skulle der skæres
hakkelse til hestene. Der skulle være nok til hele
juleugen. Traditionen tro måtte man ikke arbejde
med maskiner, der kørte rundt. Det ville bringe
uheld om man gjorde sligt mellem jul og nytår.
Maskinen lignede en gammeldags brødmaskine,
med 20 knive og blev trukket med håndkraft.
Forresten var det da en udmærket ide, at alt
skulle stå stille. Det gav alle en velfortjent fritid.
Alt skulle være ryddeligt i stald og lade. Seletøjet
til hestene blev pudset og poleret.
Dagen før jul blev juletræet hentet i skoven, sat
på fod og pyntet. Det foregik i stadsstuen og det
var strengt forbudt at gå derind. Endelig kom så
selve juleaften. Dyrene fik ekstra foder og far bar
en bunke hø og en spand vand ud i haven. Noget
vi børn fulgte med stor spænding. Det var nemlig
beregnet til julemandens æsel. I sønderjylland
kommer julemanden nemlig på et æsel og ikke på
et rensdyr.
Far var en stor børneven og gjorde mange festlige
ting for at glæde os. Han glemte aldrig at fjerne
høet og vandet inden vi kom op julemorgen.
Spildte endda lidt hø hen ad vejen, så vi kunne se

Catherinas fødegård klædt i vinterhvidt. Gården hed
først Holbergs Hof, og blev senere omdøbt Julianeaa
efter Dronning Juliana. Gården lå på Frøslev mark ved
Padborg

Catherinas far kæmpede under 1. verdenskrig
æslet havde været der og fået både vådt og tørt
juleaften. Hele huset duftede af jul. Bordet blev
dækket smukt med de bedste ting, der fandtes i
huset. Efter middagen kom salmebøgerne frem og
vi sang alle de dejlige julesalmer vi kendte.Vi var
under tysk herredømme og gik i tysk skole. Altså
kendte vi bedst tyske salmer, men sluttede alligevel med at synge dansk. ”Et barn er født i Betlehem” og ”Dejlig er den himmel blå”. Den skik
kunne føres tilbage til mine bedsteforældres tid.Vi
gik i tysk skole, men vor modersmål var dansk og
vi talte kun dansk i mit barndomshjem. Når så
den side af juleaften var overstået, udløstes forventningerne. Alle undtagen mor og far blev beordret ud i stalden for at se, om alt stod godt til der.
Imens blev juletræet tændt og gaverne lagt frem.
Desuden fik vi alle en stor tallerken med nødder,
figner, appelsiner, æbler og pebernødder. Måske
også lidt købte figurer af en dej, der mest bestod
af mel og vand og dekoreret med rød frugtfarve.
Vi havde sikret skotøjsæsker længe før jul. Heri
gemte vi vore søde sager. De skulle sandelig ikke
spises hals over hoved, men skulle helst vare til
nytårsaften. Så fik vi ny forsyning. Juleaften sluttede med kaffe og alle de kager vi orkede at spise.
Især de lækre æbleskiver gjorde lykke.
Alle var lystige og glade. Det var
bare skønt alt sammen
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Særlige gudstjenester

De 7 læsninger – Kor og musik
16. dec. 2018 kl. 19.00 3. søndag i
advent
De 7 læsninger er en musikgudstjeneste ved
kirkens kor og organist Melanie Skriver. Vi
læser bibeltekster op, der handler om at vente
på Jesu fødsel.

12

Aftensgudstjenester
Torsdag den 17. januar 2019 kl. 19.00
En stemningsfuld temagudstjeneste. Tema er ”når
mørket sænker sig”. Når mørket sænker sig er
der håbet om Gud som vogter, men også fortællinger om trolde. Præsten bruger andre tekster
og salmer end til dagligt. Efter gudstjenesten er
der kaffe og kage i sognehuset.
Torsdag den 7. februar 2019 kl. 19.00
En stemningsfuld temagudstjeneste.
Vintergudstjeneste, kyndelmisse. Håbet om at
lyset kommer tilbage. Efter gudstjenesten er der
kaffe og kage i sognehuset.

Børnegudstjenester
Børnejuleaftensgudstjenester
24. dec. 2018 kl. 11.00 og kl. 12.30
I Seest har vi to børnejulegudstjenester juleaften
en kl. 11.00 og en kl. 12.30. Julegudstjeneste for
børn og deres familier. Julesalmer og juleevangelium. Musik på trækbasun. Hvem mon kommer på
besøg i år…?

Fastelavn – med børnekonfirmander
Søndag den 3. marts 2019 kl. 14.00
Sjov børnegudstjeneste med et teaterstykke opført af børnekonfirmanderne.
Efter gudstjenesten er der tøndeslagning, fastelavnsboller, saft og kaffe.

Dåbsjubilæum.Vi fejrer de 5 årige
med en børnegudstjeneste og spiser
lasagne
Torsdag den 28. marts 2019 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 sognehus@gmail.com el. 40886116 efter
kl. 16.00

13

Det oplevede vi på sogneudflugten til
Vadehavscentret og Ribe:
Hans og undertegnede havde en dejlig oplevelse,
da vi var med på sogneudflugten til Vadehavscentret og Ribe Domkirke den 23. august 2018.
Det var et imponerende syn, der mødte os ved
Vadehavscentret: en smuk bygning med et kæmpestort tag bygget af 25.000 knipper tagrør.Vi
startede rundvisningen i den stor atriumgård,
hvor vi blev vist rundt af en meget engageret
direktør Gården var udformet som en tundra,
hvor der var mange former for muld, der gav
gode vækstbetingelser fra plantevækster, der
vokser nordpå.
Videre fik vi en stor viden om hav- og vadefugle,
hvor er glædelig nyhed er, at der er kommet en
stor bestand af havørne, hvor der nu er ca. 150
ynglende par. Guiden pointerede, at vi har så

Ny kordegnevikar
Jeg er fast vikar på kirkekontoret. Når Anni har
fri, er på kursus eller andet, vil det være mig, I
møder. Jeg er meget glad for på den måde at være
en del af personalet ved Seest Kirke. Jeg er gift
med Henrik og mor til 2 adopterede – nu voksne
– børn.Vi bor i Holsted.
Lilian Vigtoft-Jessen
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dejlig en natur i Danmark, og det er vores opgave
at passe på den.
Direktøren fortalte, at man siden udvidelsen af
centret, for 2 år siden, har 3-4doblet besøgstallet.
Ved middagstid gik turen videre til Ribe: Her
spiste vi på Restaurant Kolvig. Menuen stod på
specialiteter fra Vadehavsområdet. Specialiteterne
smagte anderledes og godt. Derefter kunne man
besøge Ribe Domkirke eller vælge at gå i en tur i
Danmarks ældste købstad.
Til sidst rettes en stor tak til Birthe, Henning og
Jonas for en veltilrettelagt tur.
Kirsten Vedsted

Minikonfirmander:

I KAN GODT GLÆDE JER!
Alle 3. klasses elever inviteres hermed til minikonfirmand-undervisning ved Seest Kirke.Vi skal lave
et skuespil, der skal vises i kirken ved den store
fastelavnsgudstjeneste søndag den 3. marts 2019.
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
7 gange inklusive fastelavnsgudstjenesten.
Vi starter den 16. januar og har undervisning alle
onsdage (minus onsdagen i vinterferien) frem til
og med den 27. februar i tidsrummet fra kl. 16.1517.45 i Seest Sognehus, Kirketoft 2.
Vi afslutter forløbet med skuespillet ved fastelavnsgudstjenesten den 3. marts, fra kl. 12-15.00
Spørgsmål og tilmelding rettes til kirke- og kulturmedarbejder

Camilla Messer Rasmussen på mobil: 52118211
eller mail: camillamesser90@hotmail.com
Ved tilmelding skal følgende oplyses:
Minikonfirmandens navn og adresse
Forælder/forældres navn(e) og mobilnr.
Be- eller afkræftelse af tilladelse til at bruge billeder af barnet i forbindelse med annoncering af
kirkens arrangementer
Med venlig hilsen
Camilla Messer Rasmussen
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Gudstjenester i Seest Kirke
December
Søndag den 2.
kl. 10.30		
Kristina Nilsson
1. søndag i advent. Familiegudstjeneste. Konfirmanderne medvirker. Inden gudstjenesten 9.30 er der rundstykker, juice, kaffe i
sognehuset. Alle er velkomne
Søndag den 9.
kl. 10.30		
Inger Hvindenbråten
Søndag den 16.
kl. 19.00
De ni læsninger
Kristina Nilsson
Søndag den 23.		
Ingen tjeneste. Gudstjeneste f.eks. i Vamdrup
Juleaften
11.00 og 12.30
Børnegudstjenester
Kristina Nilsson
		
14.00 og 15.30
Juleaftengudstjeneste
Kristina Nilsson
1. juledag den 25.
kl. 10.30		
Kristina Nilsson
2. juledag den 26.
kl. 10.30		
Kristina Nilsson
Søndag den 30. 		
Ingen tjeneste
Januar
1. nytårsdag den 1.
kl. 16.00		
Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden godt nytår i våbenhuset
Søndag den 6.
kl. 10.30		
Søndag den 13. 		
Ingen tjeneste
Torsdag den 17.
kl. 19.00
Aftengudstjeneste ”Når mørket sænker sig”
Efter gudstjenesten er der kaffe i sognehuset.
Søndag den 20.
kl. 10.30		
Søndag den 27.
kl. 10.30		
Februar
Søndag den 3.
kl. 10.30		
Torsdag den 7.
kl. 19.00
Aftengudstjeneste ”Vintergudstjeneste”
Efter gudstjenesten er der kaffe i sognehuset.
Søndag den 10. 		
Ingen tjeneste
Søndag den 17.
kl. 10.30		
Søndag den 24.
kl. 10.30		

Inger Hvindenbråten
Kristina Nilsson
Kristina Nilsson
Kristina Nilsson
Inger Hvindenbråten

Kristina Nilsson
Kristina Nilsson

Inger Hvindenbråten
Kristina Nilsson

Marts
Søndag den 3.
kl. 14.00
Børnefastelavnsgudstjeneste
Kristina Nilsson
Børn må rigtig gerne komme udklædte. Børnekonfirmander medvirker
Bagefter slår vi katten af tønden, spiser fastelavnsboller og drikker kaffe.
Søndag den 10.
kl. 10.30		
Kristina Nilsson
Søndag den 17.
kl. 10.30		
Kristina Nilsson
Søndag den 24.
kl. 10.30		
Inger Hvindenbråten
Torsdag den 28.
kl. 17.00
Dåbsjubilæum. Børnegudstjeneste
Inger Hvindenbråten
Vi holder festlig børnegudstjeneste for 5 årige døbt i Seest og alle andre børn og familier. Efter gudstjenesten er
der aftensmad i sognehuset.
Søndag den 31.
kl. 10.30		
Kristina Nilsson

Ret til ændringer forbeholdes

