December 2019 - marts 2020
Skøn musik - Forårskoncert ved ”Lady of the house”
Historie - Genforeningsforedrag ved René Karpantschof
Nyt graverkontor og forbedrede parkeringsmuligheder

Tema: Seest Kirke
har fået ny sognepræst

Præsteindsættelse – velkommen
til Anna-Sofie Arendt
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Sogneinfo
SEEST SOGN
Sognepræster:

Anna-Sofie Arendt
Tiltræder 1. december 2019
Præstegården, Bredevej 43, 6000 Kolding.
Mail: asar@km.dk
Kontakt pr. tlf.: offentliggøres senere på kirkens
hjemmeside
Mandag er fridag
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

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

Formand for menighedsrådet:
Jonas Christensen. Mobil: 2911 3834
Mail: 8940@sogn.dk

Organist:

Ruben Karschnick. Mobil: 7153 4699
Mail: ruben.karschnick@gmail.com

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

Seest kantori søger
flere sangere
Seest kantori er kommet godt fra start,
og er begyndt at arbejde med tre- og
firestemmige korsatser. Der er plads til
flere sangere, som har erfaring med korsang og gerne med kendskab til noder.
Vi øver hver anden tirsdag fra kl. 19-20.
Hvis du har lyst til at deltage, så ring
eller skriv en mail til organist Ruben
Karschnick mobil: 7153 4699
mail: ruben.karschnick@gmail.com

Søndag den 1. december kl. 14.00 i Seest Kirke

Præsteindsættelse
Vær med til at byde vores nye sognepræst velkommen ved
indsættelsesgudstjenesten i Seest Kirke.

Hjerteligt velkommen til vores nye
præst Anna-Sofie Arendt!
Det er menighedsrådet en stor glæde at byde Anna-Sofie Arendt
velkommen som ny sognepræst ved Seest Kirke.
Søndag den 1. december kl. 14.00 indleder Provst Grete Vigh-Poulsen gudstjenesten og
indsætter Anna-Sofie Arendt, der efterfølgende overtager gudstjenesten.
Menighedsrådet håber, at der er mange som vil komme og byde velkommen.
Efter gudstjenesten holder menighedsrådet reception
med et glas og lidt godt til ganen i Sognehuset, Kirketoft 2.
Alle er velkomne
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Sogneeftermiddage i Seest Sognehus

Mandag den 9. december kl. 14.00-16.00 i Seest Sognehus, Kirketoft 2

Luciaoptog og julehygge

Koret går Lucia-optog og synger dejlige julesalmer for os.
Vær med til at synge julen ind og hygge med juleknas, gløgg og æbleskiver.
Gløgg, æbleskiver og knas 20 kr.

Mandag den 6. januar kl. 14.00-16.00 i
Seest Sognehus, Kirketoft 2

Husbestyrerinde søges
25 billeder danner rammen om forfatter Helle Juhls fortælling om tiden, hvor annoncer med efterlysning af en
husbestyrerinde var dagligdag: arbejdet med støvsugning,
tøjvask og rengøring, udført af husbestyrerinder, er langsomt ved at forsvinde ud af vores bevidsthed, på trods af
dens vigtige betydning i kvinde- og kulturhistorien.
Vær med, når Helle Juhl beriger os med
ni husbestyrerinders historier.
Kaffe og kage 20 kr.

Sogneaften torsdag den 13. februar kl.19.00 i
Seest Sognehus, Kirketoft 2

GENFORENINGEN
- Foredrag ved historiker René Karpantschof om Sønder
jyllands genforening og folkenes selvbestemmelse
Genforeningen 1920 satte punktum for årtiers national strid, da man simpelthen delte
Slesvig midt over langs nutidens dansk-tyske
grænse. René Karpantschof fortæller delingstankens historie med krig og tragedie, som
kunne være undgået.
Hør en medrivende fortælling om grænselandet i tiden op til Sønderjyllands genforening.
Fortællingen tager udgangspunkt i de mange
dilemmaer i det dansk-tyske grænseland: Er

man dansk, tysk eller begge dele, og giver
eksempler på slesvigske tragedier med familiebånd og venskaber, der brutalt rives over.
Entrépris: 50 kr. inkl. kaffe og kage
Tilmelding: Kordegn Anni Pind Nielsen
helst pr. mail: apn@km.dk ellers på tlf. 7552
4707 på følgende tidspunkter mandag-onsdag
kl. 9-12 eller torsdag kl. 12-17.
Tilmelding senest mandag den 10. februar kl. 12.
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Sogneeftermiddag i Seest
Sognehus, Kirketoft 2
Mandag den 3. februar
kl. 14.00-16.00

Kim Larsen

Foredrag og fællessang ved
musiker Flemming Baade
Vi skal synge sange og høre om Kim
Larsen, når Flemming Baade guider os
igennem Kim Larsens liv og musik. På den
musikalske rejse hører vi om Larsens liv
som poet, rebel og meget mere.
Kaffe og kage 20 kr.

Sogneeftermiddag i Seest
Sognehus, Kirketoft 2
Mandag den 2. marts kl. 14.00-16.00

Franz af Assisi

Foredrag af præst Jette Dissing om paven, der
startede et liv i den absolutte overklasse og
endte med et liv i fattigdom og afholdenhed. En
vej der for ham betød vejen til Gud, fordi han
derved levede som Jesus blandt de fattige og
spedalske. Foredraget tager udgangspunkt i
nogle af de spændende billeder, der er lavet af
den berømte Franz af Assisi.
Kaffe og kage 20 kr.

Sogneaften i Seest Sognehus, Kirketoft 2
Torsdag den 19. marts kl. 19

Forårskoncert med "Lady of the House"
Lady of the House er et skønt kvindetrekløver, der bare elsker at spille for og forkæle deres
publikum med keltisk inspirerede sange og musik. Men pas på: Man får sikkert en melodi med
hjem i øret, som bare ikke er til at komme af med.
De tre musikere er:
Annette O’Driscoll, singer songwriter, guitar & bodhran
Silke Schultz, fløjter og harpe
Andrea Brachwitz, violin
Entrépris: 75 kr. inkl. let anretning med et glas vin. Øvrige drikkevarer kan tilkøbes
Tilmelding: Kordegn Anni Pind Nielsen helst pr. mail: apn@km.dk ellers på tlf. 7552 4707 på følgende tidspunkter mandag-onsdag kl. 9-12 eller torsdag kl. 12-17.
Tilmelding senest mandag den 16. marts kl. 12.
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Kolding Kirkehøjskole
– GRÆNSELANDET
Kolding Kirkehøjskole holder i 2020
6 højskole-lørdage i Seest Sognehus.
I foråret er temaet Grænselandet.
PROGRAM:
Lørdag d.25. januar
Kl.10.00: Genforeningen – da Sønderjylland
blev delt i 1920 , Jørn Buch, lektor, cand.phil i
historie
Kl. 12.45: Om hundrede år, Anne Elisabeth
Jessen, forfatter og journalist
Lørdag d.29. februar
Kl.10.00: Dansksindede i Slesvig og det tyske
mindretal, Siegfried Matlok, chefredaktør
Kl.12.45: Tysk kulturs påvirkning af Danmark,
Per Øhrgaard, professor, dr.phil i tysk
Lørdag d.28. marts
Kl.10.00: Tyskerne elsker Danmark – men
hvad med omvendt? Jørgen Møllekær, chefredaktør
Kl.12.45: Min opvækst i grænselandet, Bertel
Haarder, politiker, folketingsmedlem
Priser
En hel højskoledag 140 kr. inkl. frokost
Et enkelt foredrag 75 kr.
Tilmelding
Kirkekontoret, Jens Holms hus, tlf.: 75 52 02 47
eller www.sanktnicolaikolding.dk
Se mere på Seest Sogns hjemmeside
www.seestkirke.dk

Læsekreds
i Seest Sognehus
Vi mødes i vinter:
Onsdag d. 15. januar 2020
kl.19.00,
hvor vi læser
Jesper Wung
Sung: En anden
gren
Onsdag d.
19. februar
2020 kl.
19.00,
hvor vi læser
Leonora Christina
Skov: Den, der
lever stille
Onsdag d.18.
marts 2020 kl.
19.00,
hvor bogen vi skal
læse endnu ikke er
valgt
Onsdag d.22. april 2020 kl.19.00,
hvor bogen vi skal læse endnu ikke er valgt
Vi er ca. 15 nysgerrige læsere, som mødes
om vidt forskellige romaner, som vi vælger i
fællesskab.Vi taler om bogen, får kaffe/te og
ost (20 kr.) og hygger os. Bøgerne udleveres
fra gang til gang. Hvis du har lyst til at deltage, så ring eller mail til Birthe Keller Sørensen, 30 24 46 83 eller casadino@mail.dk.

Aktiviteter i Seest Sognehus, Kirketoft 2:
Oversigt for perioden 1. december til 31. marts
Dato
December
Mandag 9. kl. 14.00

Aktivitet

Læs mere på:

Sogneeftermiddag julehygge

side 4

Januar
Mandag 6. Kl. 14.00
Tirsdag 7. 13.00-16.00
Tirsdag 14. 13.00-16.00
Onsdag 15. kl. 19.00
Tirsdag 21. 13.00-16.00
Lørdag 25.
kl. 10.00
Kl. 12.45
Tirsdag 28. 13.00-16.00

Sogneeftermiddag ”Husbestyrerinde søges…”
Nørkleklub
Nørkleklub
Læsekreds: En anden gren, Jesper Wung Sung
Nørkleklub
Kolding Kirkehøjskole
Genforeningen – da Sønderjylland blev delt i 1920
Om hundrede år
Nørkleklub

side 4

Februar
Mandag 3. kl. 14.00
Tirsdag 4. 13.00-16.00
Tirsdag 11. 13.00-16.00
Torsdag 13. kl. 19.00
Tirsdag 18. 13.00-16.00
Onsdag 19. kl. 19.00
Tirsdag 25. 13.00-16.00
Lørdag 29.
kl. 10.00
Kl. 12.45

Sogneeftermiddag ”Kim Larsen”
Nørkleklub
Nørkleklub
Sogneaften ”Genforeningen med Sønderjylland”
Nørkleklub
Læsekreds: Den, der lever stille, L. C. Skov
Nørkleklub
Kolding Kirkehøjskole
Dansksindede i Slesvig og det tyske mindretal
Tysk kulturs påvirkning af Danmark

side 6

Marts
Mandag 2. kl. 14.00
Tirsdag 3. 13.00-16.00
Tirsdag 10. 13.00-16.00
Tirsdag 17. 13.00-16.00
Onsdag 18. kl. 19.00
Torsdag 19. kl. 19.00
Tirsdag 24. 13.00-16.00
Lørdag 28. kl. 10.00

Sogneeftermiddag ”Frans af Assisi”
Nørkleklub
Nørkleklub
Nørkleklub
Læsekreds
Sogneaften Forårskoncert "Lady of the House"
Nørkleklub
Kolding Kirkehøjskole
Tyskerne elsker Danmark – men hvad med omvendt?
kl. 12.45
Min opvækst i grænselandet
Tirsdag 31. 13.00-16.00 Nørkleklub

side 8
side 8

side 5
side 8
side 8

side 6

side 8
side 7
side 8
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Tema:

Tema

Ny sognepræst ved Seest Kirke
Den 1. december 2019 starter Anna-Sofie Arendt som sognepræst ved Seest Kirke,
hun kommer fra en stilling som sognepræst ved Gesten Kirke.
På disse to sider vil den nye præst præsentere sig selv i ord og billeder.
Jeg glæder mig:
Fra 1.december har jeg fået lov at være jeres nye
præst, og jeg glæder mig!
Jeg glæder mig til at være sammen med jer i livets
lykkeligste og tungeste stunder – og selvfølgelig
alt det indimellem; hverdag og levet liv, små og
store begivenheder, som vores liv består af.
Jeg glæder mig til at lære små og store at kende
og tale med jer, både i kirken og i sognehuset.
Det er ikke så meget, jeg kender til Seest på
forhånd, men jeg er nysgerrig og videbegærlig, så
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jeg håber, I vil hjælpe mig og min familie med at
falde godt til – og svare på mine sikkert mange
spørgsmål i begyndelsen.
Jeg glæder mig utrolig meget til samarbejdet med
personale, menighedsråd, frivillige og menighed:
Kirken er ikke præstens, men vores allesammens,
og det er afgørende for mig, at alle føler sig velkomne og som en del af fællesskabet her.
Kristendommen er en hjertesag for mig, og jeg
elsker at være præst.

Hvem er jeg:
Præst har jeg været i snart 17 år: Jeg er nu 42 år
gammel og blev ordineret tilbage i 2003. Siden da
har jeg arbejdet i et vikariat i Vestjylland, i en købstad på Falster og de sidste 11 år i Gesten, et
landsogn udenfor Vejen. Her har jeg brugt en
kvote af min stilling som først religionspædagogisk konsulent og siden uddannelseskonsulent
(med ansvar for nye præsters efteruddannelse) i
Ribe Stift.
Vi har haft utrolig gode år i Gesten, men da Seest
blev ledig, og en veninde, der også er præst i
Kolding provsti, prikkede til mig, gik jeg i tænkeboks. For jo: Menighedsrådets ønsker til en ny
præst stemte godt overens med det, jeg gerne

ville som præst, og besøg hos jer og gode samtaler bekræftede kun, at Seest virkede som et dejligt sted med højt til loftet, vidt udsyn og et oprigtigt ønske om at være kirke i lokalsamfundet
på mange forskellige måder.
Siden da er det hele gået så hurtigt, at jeg dårligt
har haft tid til at lande endnu: Det sker forhåbentlig i løbet af januar måned, når der bliver tid
til at pakke de sidste flyttekasser ud. Når det er
sagt glæder jeg mig over at begynde hos jer midt
i den travle advents- og juletid: Det giver mig
mulighed for at møde rigtig mange af jer til julens
arrangementer og gudstjenester!

11

Min familie:
Med til Seest følger min skønne familie, der består af Karl-Henrik, min mand, som arbejder som
virksomhedskonsulent i Vejen, Filippa på 13 år,
som går i 8.klasse og bruger stort set al sin fritid
på musik, og Samuel på 12 år, der går i 6.klasse
og går i Vejen Garden. Med til præstegården

følger også Oda, vores umulige, men højt elskede
cocker spaniel, som er en daglig kilde til mange
smil i familien. Jeg går til arbejdet med stor ydmyghed, men også med oprejst pande – og jeg
glæder mig som sagt til at komme i gang og
møde jer alle sammen!
Anna-Sofie Arendt

SOGNEBÅNDSLØSERE
Har du fået brev fra Haderslev Stift om, at dit
sognebånd til Kristina Nilsson er ophørt?
Hvis du fortsat ønsker at være tilknyttet
præsten ved Seest Kirke, skal du søge om at
løse sognebånd til vores nye præst Anna-Sofie
Arendt. Blanketten er vedlagt brevet, du mod-
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tog fra Stiftet. Du kan også finde den på vores
hjemmeside www.seestkirke.dk eller få den
udleveret på kirkekontoret.
Blanketten skal afleveres til kirkekontoret, og
du vil efterfølgende få skriftlig bekræftelse på,
at du er sognebåndsløst.

Nyt graverkontor under opførelse!
Byggeriet af det nye graverkontor ved det grønne
areal ved siden af kirkens parkeringsplads skrider
hastigt frem. Byggeriet forventes at stå færdigt til
februar.
Parkeringspladsen har også fået en opgradering,
så der nu er flere parkeringspladser.
Graver Jonathan Bock fortæller, hvad det betyder
for ham og hans kollegaer Betina Rod Nørholt
og Helle Stormgaard på kirkegården:

”Det bliver en kæmpe motivation for vores arbejde fremadrettet: der bliver et adskilt pauserum og et kontor, så vi bedre kan tage imod
Seest’ borgere i pæne omgivelser. Borgerne kan
også se frem til bedre parkeringsforhold ved
årets store festgudstjenester som jul og konfirmation.
For graverne på kirkegården bliver det som at få
en helt ny arbejdsplads”
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Særlige gudstjenester

Nytårsdag onsdag den 1. januar 2020 kl. 16.00
Vi fejrer det nye års komme. I kirken vil der være gudstjeneste efterfulgt af et glas bobler og
kransekage i våbenhuset, hvor vi ønsker hinanden godt nytår.

Aftengudstjeneste torsdag den
9. januar 2020 kl. 19.00
En dejlig aftensgudstjeneste hvor mørket
for længst har sænket sig, og der er tid til
fordybelse i et emne valgt af præsten. Efter
gudstjenesten nyder vi en varm kop kaffe og
et stykke kage sammen i Seest Sognehus.
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Kyndelmisse aftengudstjeneste torsdag den 6. februar 2020 kl. 19.00
Vi fejrer kyndelmisse og glæder os over, at lyset
endelig er på vej tilbage.
Efter gudstjenesten vil vi spise kage og drikke en
kop kaffe sammen i Seest Sognehus.

Børnegudstjenester

Tirsdag den 24. december 2019 kl.
11.00 og kl. 12.30
Disse to julegudstjenester er særligt tilrettelagt
for børnefamilier, så alle har mulighed for at være
med. Glæd jer til to dejlige gudstjenester én kl.
11.00 og én kl. 12.30, hvor vi synger julesalmer
og hører juleevangeliet.

Fastelavnsgudstjeneste: Søndag den
23. februar 2020 kl. 14.00
Kom udklædt som fx prinsesse, prins, drage,
trold, ridder eller heks. Alle er velkomne til
børnegudstjenesten.
Efter gudstjenesten er der tøndeslagning efterfulgt
af saftevand og fastelavnsboller i Seest Sognehus.
Dåbsjubilæum:Torsdag den 26.
marts 2020 kl. 17.00
Alle 5-års dåbsjubilarer bliver fejret og får en
børnebibel. Vi inviterer alle børn, der for 5 år
siden blev døbt i Seest Kirke. Efter gudstjenesten er der aftensmad i sognehuset, hvor du af
hensyn til arrangementet bedes tilmelde dig.
Tilmelding: Pia Nicol Albertsen pr. mail: sognehus@gmail.com eller pr. mobil: 40886116
efter kl. 16.00 senest søndag den 22. marts.

15

Gudstjenester i Seest Kirke
December
1. advent den 1. kl. 14.00
2. advent den 8. kl. 10.30
3. advent den 15. kl. 19.00
4. advent den 22. kl. 14.00
Juleaften 11.00 og 12.30
14.00 og 15.30
1. juledag den 25. 10.30
2. juledag den 26. 10.30
Julesøndag den 29.
Januar
1. nytårsdag den 1. kl. 16.00
Søndag den 5. kl. 10.30
Torsdag den 9. kl. 19.00
Søndag den 12.
Søndag den 19. kl. 10.30
Søndag den 26. kl. 09.00
Februar
Søndag den 2. kl. 10.30
Torsdag den 6. kl. 19.00
Søndag den 9.
Søndag den 16. kl. 10.30
Søndag den 23. kl. 14.00

Marts
Søndag den 1. kl. 10.30
Søndag den 8. kl. 10.30
Søndag den 15. kl. 10.30
Søndag den 22. kl. 10.30
Torsdag den 26. kl. 17.00
Søndag den 29.

Lukas 4, 16-30
Præsteindsættelse, se side 3
Matthæus. 25, 1-13
De ni læsninger
Vi synger julen ind
Børnegudstjenester, se side 15
Juleaftengudstjenester
Johannes 1, 1-14
Matthæus 10, 32-42
Ingen tjeneste

Matthæus 6, 5-13
Nytårsgudstjeneste, se side 14
Johannes 8, 12-20
Aftengudstjeneste, se side 14
Ingen tjeneste
Johannes 4, 5-26
Lukas 17, 5-10

Anna-Sofie Arendt
Anna-Sofie Arendt
Inger Hvindenbråten
Anna-Sofie Arendt
Anna-Sofie Arendt
Anna-Sofie Arendt
Anna-Sofie Arendt
Inger Hvindenbråten

Anna-Sofie Arendt
Anna-Sofie Arendt
Anna-Sofie Arendt
Inger Hvindenbråten
Anna-Sofie Arendt

Johannes 12, 23-33
Aftengudstjeneste, se side 14
Ingen tjeneste
Markus 4, 26-32
Lukas 18, 31-43
Fastelavnsgudstjeneste, se side 15

Anna-Sofie Arendt
Anna-Sofie Arendt

Lukas 22, 24-32
Markus 9, 14-29
Johannes 8, 42-51
Johannes 6, 24-35
Dåbsjubilæum, se side 15
Ingen tjeneste

Anna-Sofie Arendt
Anna-Sofie Arendt
Anna-Sofie Arendt
Anna-Sofie Arendt
Anna-Sofie Arendt

Ret til ændringer forbeholdes

Inger Hvindenbråten
Anna-Sofie Arendt

