Orientering om valg til
Seest Menighedsråd 2020

Genforeningen markeres: Skovtur i Seest Præsteskov
Mandeklubben: Genforeningsstenen
Sogneeftermiddag den 5. maj om befrielsen

April - august 2020

Tema: Vestervang
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Sogneinfo
SEEST SOGN
Sognepræster:

Anna-Sofie Arendt
Præstegården, Bredevej 43, 6000 Kolding.
Mail: asar@km.dk
Kontakt pr. tlf.: 5135 4066
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

MANDEKLUBBEN

v. Claus Stokholm – mail: c.stokholm@mail.dk
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

Sognebåndsløsere
Vi får mange spørgsmål fra sognebåndsløsere. Her vil vi prøve at besvare nogle af dem.
Er mit sognebånd blevet løst?
Hvis du har afleveret en blanket, kan du
være sikker på, at dit sognebånd er løst.
Får jeg bekræftelse, når mit
sognebånd er løst?
Vi sender ikke skriftlig bekræftelse ud, så
hvis du ikke hører fra os, er din ansøgning
imødekommet.
Hvornår bliver mit sognebånd
løst?
Sognebåndet bliver løst inden for en uge,
efter vi har modtaget anmodningen.
Jeg har tidligere løst sognebånd.
Skal jeg søge igen?
Har du tidligere løst sognebånd til Kristina
Nilsson, og fortsat ønsker at være tilknyttet
Seest Kirke, skal du lave en ny ansøgning,
hvor du løser sognebånd til Anna-Sofie
Arendt.
Hvor kan jeg få/aflevere en blanket?
Blanketten kan findes på vores hjemmeside
www.seestkirke.dk. Du kan også henvende
dig til kirkekontoret.
Blanketten skal afleveres til kirkekontoret,
Kirketoft 2. Du kan lægge den i postkassen,
hvis kontoret er lukket.
Venlig hilsen
Anni Pind, Kordegn, Seest Sogn
Send sikker mail her
Tlf. 7552 4707
Seest Kirkekontor, Kirketoft 2, 6000 Kolding
Træffes man-onsdag kl. 9-12, torsdag kl. 12-17.
Mail: apn@km.dk - www.seestkirke.dk

Har du lyst til at blive
menighedsrådsmedlem?
Læs om, hvorfor Claus valgte at blive en del af
menighedsrådet, og hvad hans arbejder betyder
både for ham selv og andre.
Profil: Claus Stokholm har været aktivt menighedsrådsmedlem og kirkeværge siden november
2016. Han sætter en stor værdi i at passe på
kirkens mange bygninger og være arbejdsgiver
for kirkens personale.
Om mig og mit arbejde ved Seest Kirke:
Mange af Seest’ borgere har jo nok mødt mig på
deres vej enten som tømrermester eller i foreningslivet, men i dag er hammeren stort set lagt
på hylden, og jeg bruger min tid på boligudlejning.
Jeg har jo altid været en Seest-dreng og været
med i foreningslivet med diverse træner- og
bestyrelsesposter siden jeg var 15 år, så da jeg fik
muligheden for at træde ind i et menighedsråd,
hvor der var en større udskiftning, ville jeg meget gerne det.
Hvorfor begyndte du som frivillig og menighedsrådsmedlem ved Seest Kirke? Som
nævnt har jeg jo været med i mange foreningsting, så da jeg blev spurgt, om jeg kunne tænke
mig at være med i menighedsrådet ved Seest
Kirke, og at der blev udskiftet over 50 % af menighedsrådet, besluttede jeg mig ret hurtigt for,
at det var nu, hvis jeg ville være med til at sætte
mit præg på de beslutninger, som former kirken
her og nu og i fremtiden.
Hvad er din rolle i menighedsrådet? Med
min baggrund som håndværker er min naturlige
rolle i menighedsrådet at være kirkeværge. Kirkeværgens arbejde er at passe på kirkens bygninger, og i Seest har vi mange bygninger udover
kirken er der også sognehuset, præstegården,
rytterhuset, skoven og snart to graverboliger. Så
der er jo jævnligt behov for, at der rekvireres
håndværkere osv.

Hvilken betydning har dit
arbejde som
kirkeværge for
andre og for
dig selv? Jeg er
faktisk lidt stolt af at få lov til
at passe på bygninger, der betyder og har betydet rigtigt meget for så mange borgere i vores
sogn. Hvis disse bygninger kunne fortælle historier, ville de være værd at lytte til.
Hvad har du lavet af spændende ting som
medlem af menighedsrådet? Menighedsrådsarbejde er faktisk spændende på mange
områder, så at pege noget specielt ud ville være
forkert, for jeg er omgivet af så mange kompetente folk, så jeg syntes det vi gør er spændende,
og når vi ser, at vores tiltag bliver taget godt
imod, er det jo skønt. Menighedsrådets arbejde
dækker flere områder: Vi er arbejdsgivere for
kirkens personale, og har ansvaret for de mange
bygninger.
Hvad kan du fortælle om dette arbejde? Vi
løfter i flok, men har forskellige udvalg til at
varetage forskellige områder. Der går naturligvis
noget tid til vores møder i forhold til de forskellige områder, men der er fx et personaleudvalg,
som tager alle de indledende ting inden vi øvrige
medlemmer inddrages. Nu lyder det jo som
noget man skal sige, men vi er rigtigt heldige i
Seest for vi har en fantastisk personalestab, de
er virkelig dygtige på hver deres arbejdsområde,
og som borgerne også oplever i hverdagen, så
har personalet altid tid til at dele ud af deres
viden.
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Menighedsrådsvalg:

Orienteringsmøde om
menighedsrådsvalget i 2020

Overvejer du at stille op til menighedsrådet?
Er du nysgerrig på hvad menighedsrådet opgaver
er? Kom til åbent hus og hør om hvad vi laver i
menighedsrådet i Seest sogn. Det nuværende
menighedsråd ved Seest kirke vil være til stede.
Vi vil fortælle om og svare på spørgsmål om
vores arbejde i menighedsrådet.

Orienteringsmødet afholdes tirsdag
den 12. maj 2020 kl. 19.00 – 21.00 i
Seest Sognehus, Kirketoft 4, Seest.
Der bydes på kaffe og kage

Sogneeftermiddag
tirsdag den 5. maj kl.14.00 – 16.00,
Seest Sognehus Kirketoft 2

75-året for
Danmarks befrielse
Vi fejrer 75- året for befrielsen med ord og toner. Vi skal høre
befrielsesbudskabet, lytte til beretninger fra besættelsestiden og
synge sange, som man gjorde det ved Alsang-arrangementer, hvor
sangen og musikken gav mod og sammenhold i en uvis tid.
Kaffe og kage 20 kr.
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MANDEKLUBBEN
Der er kommet godt gang i mandeklubben i
Seest.
I 2020 har vi foreløbigt følgende arrangementer:
4. marts: Bent Sørensen holder foredrag om at
være indsatsleder ved brandvæsenet, og hvordan
han oplevede en af de største brande i Danmark,
katastrofen i Seest.
23. april: Besøg på Harteværket
11. maj: Skovtur hvor vi afrenser og maler bogstaverne op på Genforeningsstenen i Seest Præsteskov.
I juni er vi i Seest Boldblub, hvor vi spiller krolf
og afslutter foråret med en stadion-platte.
Sidder du som mand, og har lyst til at deltage i
vores MANDEKLUB i Seest? Så kontakt Claus
Stokholm på mail: c.stokholm@mail.dk

Den årlige skovtur i Seest Præsteskov
mandag den 25. maj kl. 19.00

Nyd den friske luft, og hør om de spændende
forandringer og Genforeningsstenen i Seest
Præsteskov
Vi mødes ved den første indgang til skoven på
Tandholtvej. Skovfoged Morten Hessellund vil
tage os en tur med gennem skoven og
fortæller om nye tiltag, og hvad året har bragt
i skoven.

På turen gennem skoven vil vi samles om
Genforeningsstenen, der blev rejst i år 1920
på initiativ af daværende sognepræst i Seest
Pastor P. M. Dam, og som markerer
genforeningen med Sønderjylland. Per
Thornberg vil fortælle om stenens historie.
Efter turen nyder vi udsigten over det grønne,
mens vi får en kop kaffe og et stykke kage.

Datoer for babysalmesang:
Onsdage hold 1 (alder 2-6 mdr.):
kl. 09.30-11.00
hold 2 (alder 6-10 mdr): 11.00-12.30
April:
1) 1. april
Påske - ingen babysalmesang
2) 15. april
3) 22. april
4) 29. april

Maj:
5) 6. maj
6) 13. maj
7) 20. maj
8) 27. maj

Minikonfirmand:
Onsdage: Hentes på Bakkeskolen når de
har fri kl. 13.30-15.00
April:
1) 1. april
Påske - ingen undervisning
2) 15. april
3) 22. april
4) 29. april
Maj:
5) 6. maj
6) 13. maj
7) 20. maj
8) Afslutnings-gudstjenste: kan være en allerede planlagt gudstjeneste hvor minikonfirmanderne deltager eller bidrager eller det kan
være deres egen gudstjeneste
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Torsdag den 9. april kl. 18.00

SKÆRTORSDAGS GUDSTJENESTE
i Seest Kirke
Det nye kantori ved Seest kirke opfører mesterværket ’Stabat Mater’ i Skærtorsdagsgudstjenesten kl. 18.00 i Seest kirke under ledelse af organisten Ruben Karschnick, Judith Völker, som
er organist ved de syv kirker på Mols, akkompagnerer koret på orgelet.
’Stabat Mater’ er en passionssalme fra middelalderen og skildrer Jomfru Marias smerte, mens
hun står ved korsets fod.
Efter gudstjenesten inviteres der til spisning i Seest Sognehus, Kirketoft 2.

Aktiviteter i Seest Sognehus, Kirketoft 2:
Oversigt for perioden 1. april til 31. juli
Dato
APRIL
Ons. 1. kl. 9.30-12.30
Kl. 13.30-15.00
Tirs. 14. kl. 13.00-16.00
Ons. 15. kl. 9.30-12.30
Kl. 13.30-15.00
Tirs. 21. kl. 13.00-16.00
Ons. 22. kl. 9.30-12.30
Kl. 13.30-15.00
Kl. 19.00
Tirs. 28. kl. 13.00-16.00
Ons. 29. kl. 9.30-12.30
Kl. 13.30-15.00
MAJ
Man. 4. kl. 13.00-16.00
Tirs. 5. Kl. 14.00
Ons. 6. kl. 9.30-12.30
Kl. 13.30-15.00
Tirs. 12. kl. 13.00-16.00
Ons. 13. kl. 9.30-12.30
Kl. 13.30-15.00
Tirs. 19. kl. 13.00-16.00
Ons. 20. kl. 9.30-12.30
Kl. 13.30-15.00
Ons. 27. kl. 9.30-12.30

Aktivitet
Babysalmesang
Minikonfirmand
Nørkleklub
Babysalmesang
Minikonfirmand
Nørkleklub
Babysalmesang
Minikonfirmand
Læsekreds
Nørkleklub
Babysalmesang
Minikonfirmand
Nørkleklub
Sogneeftermiddag ”Danmarks befrielse”
Babysalmesang
Minikonfirmand
Nørkleklub
Babysalmesang
Minikonfirmand
Nørkleklub
Babysalmesang
Minikonfirmand
Babysalmesang

Læs mere på:
side 7
side 7
side 7
side 7
side 7
side 7

side 7
side 7

side 5
side 7
side 7
side 7
side 7
side 7
side 7
side 7
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Årets sogneudflugt:
torsdag den 20. august

Tema:

Sønderjyske
slotte
Turen går til de smukke slotte og tilhørende
haver i det sønderjyske i anledning af året for
Sønderjyllands genforening med Danmark.
På programmet er der besøg ved:
• Augustenborg Slot
• Sønderborg Slot
• Gråsten Slot
Undervejs på turen vil der være frokost.
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Afgang fra Seest Sognehus, Kirketoft 2 om
morgenen og hjemkomst samme dag om
eftermiddagen.
Et mere detaljeret program følger i næste
kirkeblad, der udkommer ultimo juli.
Billetsalg foregår i Seest Sognehus den tirsdag
den 11. august

VESTERVANG!
Et anderledes
venskab/fællesskab!
Vestervang på Holbergsvej 2c er en gruppe ældreboliger/handicapboliger, som har en fællesstue,
hvor der siden januar år 2013 under Seest Sogn
er etableret et hyggeligt cafémiljø hver torsdag
fra kl.14.00-16.00.
I begyndelsen blev det til kaffebord, og en snak
på tværs. Men igennem årene er det lykkedes at
krydre hyggen med bl.a. fællessang, idet vi søgte
og fik sponseret Højskolesangbogen. Nu kom der
rigtig gang i sangstemmerne. Vi har igennem
årene krydret det musiske med sangeftermiddage

Musikeftermiddag

Tema

med besøg af Visens Venner - Bjarne Schaleck og
Kolding Harmonika Klub ,som alle har besøgt os
med mellemrum.Vi har læst romaner som følgeton, Bl.a. Om Pigerne fra Sprogø.
Masser af oplevelser
Blandt de mange arrangementer ud af huset kan
nævnes: Aftenture til Restaurant Hansenberg,
hvor der er tilberedt skønne middage- forårsturer til Kolding Miniby, hvor eftermiddagskaffen er
nydt efter rundvisning – og årlige sommerudflug-
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ter med spisning og kaffebord , bl. a. til Kalvø
-Skamlingsbanken – Landbrugsmuseet- , Sygeplejemuseet – for at nævne nogle. Overalt har de
haft fællesskabet og det sociale i højsæde, og
nydt enten medbragt kaffe/kage - smørrebrød
eller en lækker menu, hvor vi kom frem.
Af andre aktiviteter har vi holdt 2x fællesspisning
om året, samt både påskefrokost og julefrokostselvfølgelig med pakkespil. Og jeg tror roligt jeg
kan sige, at det tilbagevendende Bankospil også
er noget de virkelig synes om.

Besøg fra Kolding Harmonikaklub
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Seest Menighedsråd har gennem alle årene støttet os økonomisk, så vi kunne få oplevelser i
nærområdet. Desuden er det lykkedes via Kolding Kommune at søge § 79 midler, hvilket vi
kommer på en minitur for hvert år. I år 2018
såvel som i år 2019 er det også lykkedes af få
bevilling fra Seniorpuljen ved Kolding Kommune,
som beboerne fra Caféen har fået en lidt længere tur for. I marts 2019 var de således på VADEHAVSCENTRET m/GUIDE, og efterfølgende på
BRØNS KRO til middag.

Tema

Besøg på Vadehavsmusset

Et værdifuldt fællesskab
Alle disse oplevelser har gennem årene været
med til at krydre en dagligdag i nærmiljøet – har
givet dem et social netværk og interesse for
hinanden. Et virkeligt værdifuldt fællesskab. De
holder øje med hinanden. Når der har været
fødselsdag fejrer de det sammen med os- Anne
og jeg – og jeg skrev deres egen fødselsdagssang
for år tilbage.
Som årene er gået har der naturligt også været
tab – så er der talt om sorg og savn. Og besøg af
Bedemand en eftermiddag samt nogle foredragsholdere har
vi også haft. Nogle af dem der er kommet på
Plejehjem, har vi også besøgt som gruppe på
Bertram Knudsens Plejecenter, hvilket alle nød.

Men årene er gået vi kører nu på 8 år, og siden
januar 2018 har vi kun været Anne og jeg, som i
fællesskab har fået VESTERVANG til at køre.Vi
ville ønske der kunne være nogle, som har interesse i at blive en del af os- nogle som ville give
en hånd med. Så skulle der sidde nogle mellem
Kirkebladets læsere, som har lyst til at lære os at
kende, hører vi gerne fra Jer.
Kom forbi TORSDAGE kl. 14.0016.00 eller ring til mig, Judith,
på tlf. 3027 6847.
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Særlige gudstjenester

Påsken i Seest kirke
Påskens gudstjenester indledes palmesøndag den
5. april, hvor Inger har gudstjenesten kl.10.30.
Skærtorsdag, den 9. april indbydes
til nadvergudstjeneste kl. 18.00.
Ved gudstjenesten medvirker kirkens kantori
med ”Stabat Mater”. Efter gudstjenesten indbydes til spisning i sognehuset, hvor alle er hjerteligt velkomne.
Langfredag den 10. april kl.10.30
er gudstjenesten liturgisk: Igennem læsninger, bøn
og musik bevæger vi os ind i langfredags mørke,
hvor Jesus hænger på korset.

Påskedag den 12. april kl.10.30
fejrer vi Jesu opstandelse med en festlig gudstjeneste, hvor pigekoret medvirker. Alle får en
påskeblomst-hilsen med hjem!
2. påskedag kl. 10.30
er det tid til at afrunde påskens drama med Maria Magdalenes ord: ”Jeg har set Herren!”.
Alle er meget velkomne!
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”En maske i Guds strikketøj” –
Strikkegudstjeneste torsdag den 30.
april kl.19.00 indbydes der til aftengudstjeneste i Seest kirke.
Denne aften vil overskriften på gudstjenesten
være ”En maske i Guds strikketøj”. Gudstjenesten tager sit udgangspunkt i, at vi alle hører
sammen som maskerne i et strikketøj. Nogle er
rette, andre vrange, nogle ensfarvede, andre
brogede, nogle glatstrikkede, andre har mønster,
men alle kan vi bruges i Vorherres store, brogede
striktæppe. Man er velkommen til at tage sit
strikketøj eller andet håndarbejde med i kirken
denne aften – men er selvfølgelig også velkommen uden.
Efter gudstjenesten nyder vi en kop kaffe og et
stykke kage i sognehuset.

Konfirmation i Seest kirke
Traditionen tro er der konfirmation
i Seest kirke på Store Bededag den
8. maj og Kristi Himmelfartsdag den
21. maj.
Hejs gerne flaget rundt om i de små hjem for at
vise, at vi står sammen om at fejre de unge mennesker!
Der vil være mulighed for at aflevere telegrammer i våbenhuset, hvor der står poser med hver
konfirmands navn på.
Minikonfirmandernes afslutningsgudstjeneste søndag den 24. maj
deltager årets minikonfirmander ved gudstjenesten, og de sætter deres helt eget præg på den.
Så glæd jer til en anderledes søndagsgudstjeneste, hvor minikonfirmandernes fantasi og kreativitet vil præge indholdet.

”Nærvær” – en sommeraften i
kirken
Torsdag den 11. juni kl.19.00 indbydes
til meditativ aftengudstjeneste i kirken.
Temaet er denne aften ”Nærvær”, som vi
vil nærmer os fra forskellige vinkler gennem sang, læsninger, stilhed og bøn.
Mindfulness – fuld tilstedeværelse, fuldt
nærvær i nuet er meget oppe i tiden. Men
findes der en særlig kristen måde at være
til stede på? Et særligt nærvær, når vi ved os
omsluttet af Guds kærlighed?
Alle er velkomne, også til kirkekaffe i sognehuset efter gudstjenesten.
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Gudstjenester i Seest Kirke
April
Palmesøndag, 5.april
Skærtorsdag, 9.april
Langfredag, 10.april
Påskedag, 12.april
2.påskedag, 13.april
1.s.e.påske, 19.april
2.s.e.påske, 26. april
Torsdag 30. april
Maj
3.s.e.påske, 3. maj
Store Bededag, fredag 8. maj
4.s.e.påske,10. maj
5.s.e.påske, 17. maj
Kristi Himmelfart, torsdag 21. maj
6.s.e.påske, 24. maj
Pinsedag, 31. maj

10.30
18.00
10.30
10.30
10.30
10.30

Mk.14,3-9 el. Joh.12,1-16
Joh.13,1-15
Jesu Kristi Lidelseshistorie
iflg. Lukas
Matt. 28, 1-8
Joh.20,1-18
Joh.21, 15-19

19.00

Strikkegudstjeneste

10.30
Joh.14,1-11
9.30 og Konfirmation
11.00
10.30
Joh.8,28-36
10.30
10.30
10.30

Konfirmation
Joh.17,20-26
Joh. 14,15-21

Juni
2.pinsedag, mandag 1.juni

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

Inger Hvindenbråten
Konf. Anna-Sofie Arendt
Anna-Sofie Arendt
Ingen
Karen Blixen konf.
Anna-Sofie Arendt
Anna-Sofie Arendt

Ingen, der henvises til friluftsgudstjeneste
på Skamlingsbanken
Inger Hvindenbråten
Anna-Sofie Arendt

Trinitatis søndag, 7. juni
Torsdag 11. juni

10.30
19.00

Matt.28,16-20
”Nærvær” –
aftengudstjeneste

1.s.e.trin., 14.juni
2.s.e.trin., 21. juni
3.s.e.trin., 28. juni

10.30
9.00

Luk.14,25-35
Luk.15,11-32

Ingen
Anna-Sofie Arendt
Anna-Sofie Arendt

Juli
4.s.e.trin.,5. juli

10.30

Matt.5,43-48

Anna-Sofie Arendt

Ret til ændringer forbeholdes

