August-november 2017

Tema:

Den nye formand for menighedsrådet
Jonas Christensen
Foredrag med Julie Berthelsen
Kunstudstilling
- Grønlandsk kunst ved Naja Abelsen
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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 Martin Ingemann Jensen, mail: maij@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 mail: udlejning.sognehus@
gmail.com 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, dtp 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

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.

LÆSEKREDS
Seest Præstegård
Vi er ca. 12-15, som mødes i Seest Sognehus 4
onsdage kl. 19.00-21.00:
23/8 Vi læser Skorpionen af Hans Scherfig
27/9 Vi læser De Usynlige af Roy Jacobsen
25/10 Vi læser Sten, Saks, Papir af Naja Marie
Aidt
22/11 Vi læser Kvinderne fra Thy af Marie
Helleberg
Vi taler om romanen og afslutter med kaffe og
brød. Lyder det som noget for dig? Så kontakt
sognepræst Kristina Nilsson

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

Julie Berthelsen
Den 14. november kl. 19.00 i Seest Sognehus

Kom og vær med, når Julie beretter om, hvad der fik hende til at satse på et liv i musikkens tegn.
I foredraget fortæller hun om, hvordan musik og sang fra Grønland følger hende livet igennem.
Efterfølgende synger Julie i en halv time akkompagneret af sin guitarist.
I pausen serveres kaffemik.
Øl vand vin kan købes
Pris for foredrag og kaffemik 150 kr. pr. person
Det er nu muligt også at betale via MobilePay
Tilmelding:
Pia Nicol Albertsen på mail: sognehus@gmail.com eller på mobil: 40886116 efter kl 16.00
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Sogneeftermiddage i Seest Sognehus
Sogneeftermiddag mandag den 28. august kl. 14.00-16.00

Filmforedrag om New
Zealand ved Helge Willesen

Vær med, når Helge Willesen fortæller om sine egne oplevelser på New
Zealand: Fra vulkanområder til Stillehavskysten på en bil- og sejlrejse gennem de fantastiske newzealandske landskaber.

Sogneeftermiddag mandag den 2. oktober kl. 14.00-16.00

Dansk Vestindien – ”Det tabte paradis?”
Foredrag ved Gunner Steenberg

Den 31. marts 2017 var det 100 år siden Danmark
solgte Dansk Vestindien til USA. Det giver anledning
til at se nærmere på den gamle, danske koloni. Efter
Columbus fulgte koloniseringen af den ny verden.
Foredraget belyser Dansk Vestindien i kolonitiden
fra år 1670-1917 med fokus på slavetiden op til

1848. Desuden fortælles der i korte træk om tiden
fra 100 år før salget af Dansk Vestindien til USA
samt om de 100 år, hvor øerne indtil nu, har været
under amerikansk herredømme. Foredraget ledsages af billeder, der bringer os tæt på slavetiden,
slavehandelen og den paradisiske natur.

Sogneeftermiddag mandag den 6. november kl. 14.00-16.00

Foredrag om slædepatruljen Sirius
ved Rasmus Mannerup Jørgensen

Kom og hør et spændende foredrag om livet som
en del af Sirius Patruljen. Rasmus fortæller med
udgangspunkt i sine egne oplevelser om, hvordan
det var at være en del af Slædepatruljen Sirius i to
år. Rasmus fortæller om optagelse i patruljen,

giver et kort historisk overblik i forhold til slædepatruljens historie og deler sine fantastiske natur
oplevelser fra sin tid i verdens største nationalpark med os.
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Babysalmesang
To nye hold starter op i Seest Sogne
hus, Kirketoft 2, onsdag den 30.
august
Kurset forløber over 8 gange:
Babysalmesangs-datoer for efteråret 2017:
6. september
13. september
20. september
27. september

4. oktober
11. oktober
18. oktober

Alle babyer fra 2 til 10 måneder og deres voksne
er velkomne på de to aldersinddelte hold:
Kl. 9-10 for babyer på 2-5 måneder
Kl. 10-11 for babyer på 6-10 måneder
Undervisningen er aldersinddelt, så din baby får
allermest ud af det, når vi bruger salmer og børnesange som udgangspunkt for at synge, danse,
lege og bevæge os.
Efter hver kursusgang er der mulighed for at få en
hyggelig snak, når vi sammen får lidt at spise og
drikke.
Husk en lille dyne, så baby kan ligge blødt og rart.
Tilmelding skal ske til Kirke- og kulturmedarbejder Camilla Messer Rasmussen på tlf. 5211 8211.

KUNSTUDSTILLING
24.10.17-11.12.17

NAJA ABELSEN
Fernisering den 24. oktober kl. 19.30 i Seest Kirke, Kirketoft 2, Kolding.
Udstillingen åbnes af kunstneren Naja Abelsen, som fortæller om billederne.
Det grønlandske kor Vejle-mi Erinaq kommer og synger ved arrangementet.
Gratis adgang.
Udstillingen er åben mandag til torsdag kl. 9-12
og under kirkens arrangementer.
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Tema

Den nye menighedsrådsformand

JONAS CHRISTENSEN

Formandens opgaver
I en alder af 28 år er Jonas Christensen blevet
valgt som ny menighedsrådsformand for Seest
kirke. Jonas blev enstemmigt valgt ved afstemningen den 22. november 2016 i Seest Sognehus.
Med Jonas i spidsen for menighedsrådet er der
allerede foregået en del, heriblandt kan nævnes
ansættelse af ny kordegn og afholdelse af Seest
Kirkefestival.
Jonas konstaterer, at formandens opgaver er mange og varierede. Det er, som han selv formulerer
det, både ”En gave og en opgave”. Jonas tager
begge dele med et stort smil.
Da årets juleevangelium skulle spilles for de omkring 100 børn, der var i kirken den dag, mangle-

de præsten pludselig en til at spille æslet Bilal, der
skulle bære Maria den lange vej til Betlehem. Her
var Jonas frisk og trådte lynsnart til. Han var ikke
bleg for at iklæde sig den grå og hvide æsel-heldragt, selvom han var helt nyvalgt. Jonas siger selv
om oplevelsen:
”Der var over 100 børn i kirken den dag. Som
Josef og Marias talende æsel skulle jeg være med
til at fortælle og synge om grunden til, at vi holder jul. Det var en fantastisk oplevelse, da jeg fik
kram fra børnene efterfølgende, der stadig troede, at jeg var et rigtigt æsel”.
Den brede variation af opgaver gør, at det passer
fint sammen med de mange forskellige opgaver
som Jonas ellers beskæftiger sig med.
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Hvem er menighedsrådsformanden?
Jonas kommer oprindeligt fra Esbjerg, og flyttede
til Kolding i forbindelse med sine universitetsstudier.
Jonas har læst International Virksomhedskommunikation med speciale i IT og engelsk. Til daglig
arbejder han med udvikling af hjemmesider.
Jonas kan ses på tv-skærmen, når han er vært på
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programmet Debatten på en lokal tv-station. Her
diskuterer han forskellige politiske spørgsmål
med indbudte gæster i studiet.
Når han ikke er på skærmen nationalt, så er han
det internationalt. I forbindelse med det amerikanske præsidentvalg tog Jonas af sted for at
hjælpe Donald Trump til sejr. Han rapporterede
live fra USA, da de overraskende valgresultater
blev offentliggjort. Da han kom hjem fra USA
gæstede han blandt andet Go’ morgen Danmark
og diverse radiostationer. Ekstra Bladet bragte en
stor reportage om ham.
Han er frivillig aktiv i flere foreninger. Senest er
han blevet valgt som bestyrelsesmedlem i Trykkefrihedsselskabet. Jonas er også politisk aktiv og
stiller op til Byrådet og Folketinget for det Konservative Folkeparti.

Ambitioner for fremtiden:
Med andre ord er Jonas en formand med mange
jern i ilden. Han har også ambitioner for, hvordan
fremtiden skal se ud for Seest Kirke.
”Senest har vi arrangeret den store Seest Kirkefestival, hvor vi havde mellem 500 og 1000 besøgende i løbet af dagen den 20. maj. De mange
spændende aktiviteter trak både store og små til.
Som formand for menighedsrådet var det mig en

stor glæde at se så mange mennesker til kirkens
arrangement. En stor tak til både kirkens ansatte,
frivillige, menighedsråd, Seest bager, Trolden Bryghus, Super Brugsen, Rema 1000, Strøh el og alle
de besøgende, der støttede op om arrangementet.
I fremtiden håber jeg, at Seest Kirke kan danne
ramme om mange flere kulturelle arrangementer,
så vi kan samle alle borgere fra Seest Sogn.”
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Dåbsklude
VI STRIKKER DÅBSKLUDE
I foråret startede strikkecaféen i Sognehuset. Damer
fra sognet og menighedsrådet har strikket fine dåbsklude, som fra den 1. august bruges ved dåb i Seest
Kirke.
Alle dåbsbørn i Seest Kirke vil fremover få en helt
personlig gave med hjem fra kirken: Den dåbsserviet
der bliver brugt af præsten til nænsomt at tørre
barnets hoved efter dåben.
Har du lyst til at være med til at strikke? Så ligger
garnet klar!
Caféen er åben ca. en gang hver 3. uge fra kl. 19.00.
Oplysninger om næste strikke-aften fås ved Karen Skjønnemand mobil: 2248 2193 eller kmsskj@gmail.com

Husk sogneudflugten den 15. august til Den Fynske Landsby
Billetsalget starter den 8. august i Sognehuset kl. 13.00 og fortsætter så længe der er billetter.
Pris 180 kr.
Spørgsmål angående turen rettes til Jonas Christensen på mobil: 2911 3834
eller mail: jonas.christensen@live.dk
På gensyn til en god dag i historiske omgivelser
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LUTHERS REFORMATION
Hvad kommer det os ved?
Den 31. oktober er det 500 år siden reformationen begyndte.
Vi markerer det ved gudstjenesten i Seest Kirke den 29. okt. kl. 10.30.
Præsterne i Kolding var i Wittenberg, byen hvor
reformationen begyndte og Luther levede.Vi
glædede os til en rigtig luthersk gudstjeneste i
Luthers egen kirke så vi kunne SE det lutherske.
Til vores overraskelse var gudstjenesten ikke
særlig luthersk. Nogle søstre eller nonner læste
tekster, vi sang ikke rigtige salmer men mere
sådan nogle katolske korsvar. Prædiken var ikke
luthersk. Så ville den typisk handle om, at mennesket er fanget af synd indtil vi bliver befriet af
Guds kærlighed og nåde. Det var lidt sjovt. Men
det er fordi, Danmark nok har den mest lutherske søndagsgudstjeneste i verden. Så når vi skal
markere reformationen, så kan vi bare holde en
almindelig gudstjeneste.
I vores lutherske gudstjeneste er det vigtigste
nok:
1. at mennesker hører Jesus fortælle om sin kærlighed og befrielse af os fra at være bundet af det
onde, os selv eller skyld, vi ikke kan bære (nåde).
2. Og det er, at vi døber børn så de modtager den
kærlighed uden at skulle gøre noget (gratis) og
hører de altid hører Gud til.
Det 3. er at vi får tilgivet alt ondt når vi får nadver.
Det 4. er at vi synger og takker Gud så vi mærker
befrielsen.
Det 5. er opfordringen til at elske sin næste.

Hvad kommer Luther os ved? Det er
der mange, som spørger om i år.
Det var at Luther oversatte bibelen til tysk fra de
originale håndskrifter. Så kunne alle selv læse,
hvad Jesus Kristus har sagt og gjort. Og det ønskede Luther. At præsterne ikke skulle pådutte
mennesker et forkert syn på Jesus ord.Vi må hver
især fortolke Guds ord i vores tid. Guds Ånd
hjælper os. Luthers bibel kom straks på dansk i
1536.
Luther var også et middelaldermenneske. Han
troede, djævelen var lyslevende og han forbandede en hel del mennesker for forkert tro. Han
kunne bl.a. ikke lide jøder. Det må vi efterlade i
fortidens verdensbillede. Men at Jesus Kristus kan
sætte os fri gennem ordet der læses og tales så vi
kan tro vi er sat fri og dermed kan elske hinanden, det har Luther givet os.
Kristina Nilsson
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Børnegudstjenester
Torsdag den 10. august kl. 17.00
indbyder vi 0. og 1. klasserne sammen med deres
familier til at fejre, at de er begyndt i skole.Vi får
besøg af en skolemester fra gamle dage som tror,
at breve skal sendes med hest… og ikke på chat.
Efter gudstjenesten er der lasagne i Sognehuset.
Tilmelding: Pia Nicol Albertsen på mail: sognehus@gmail.com eller mobil: 40886116 efter kl. 16
Seneste tilmelding den 1. november kl. 12.

Søndag den 8. oktober kl. 14.00
Børnegudstjeneste. Efterårsgudstjeneste for de mindste. Efter gudstjenesten er der kage, saft og kaffe.
Onsdag den 1. november kl. 17.00
Stor Halloweengudstjeneste. Konfirmanderne skræmmer og laver teater. Efter gudstjenesten er der lasagne i Sognehuset.
Tilmelding: Pia Nicol Albertsen på mail: sognehus@gmail.com eller mobil: 40886116 efter kl.
16 seneste tilmelding den 1. november kl. 12.

Særlige gudstjenester
Søndag den 29. oktober kl. 10.30
Højmesse med særligt fokus
på Luther. Luthersk prædiken,
salmer og Bach orgelmusik i
anledning af reformationsjubilæet.

Søndag den 10. september kl. 10.30
Høstfamiliegudstjeneste. Jazztrioen og konfirmanderne deltager. FØR gudstjenesten er der kaffe og
rundstykker i Sognehuset kl. 9.30.

Søndag den 5. november kl. 16.00
Allehelgensdag musikgudstjeneste. Med navneoplæsning af årets døde og lyssætning på gravene.
FØR gudstjenesten er der kaffe og kage kl. 15.00 i
Sognehuset. Gerne tilmelding, men kun til kaffen
hos: Pia Nicol Albertsen på mail: sognehus@gmail.
com eller mobil: 40886116 efter kl. 16.

Torsdag den 14. september kl. 19.00
Anderledes Aften: Temagudstjeneste med udgangspunkt i en fortælling. Efter gudstjenesten er
der kaffe i Sognehuset.

Søndag den 26. november kl. 14.00
Eftermiddagsgudstjeneste hvor vi i tekst og musik
tager afsked med efteråret. Efter gudstjenesten vil
der være kaffe i Sognehuset.
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TØR DU?
Så kom udklædt til Seest Kirke og kirkegård onsdag den 1. nov. kl. 17.00 !!!
Hvis du tør. Efter en uhyggelig børnegudstjeneste med
opgør mellem det gode og det onde er der lasagne i Sognehuset.
Tilmelding til Pia Nicol Albertsen på mail: sognehus@gmail.com eller mobil: 40886116 efter kl. 16

VENSKABversusVOLDEMORT
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Gudstjenester i Seest Kirke
August
Søndag den 6.
kl. 10.30
Torsdag den 10.
kl. 17.00
				
Søndag den 13.			
Søndag den 20.
kl. 10.30
Søndag den 27.
kl. 10.30

Matt. 7, 15-21
Skolestart gudstjeneste
For børn og familie. Bagefter lasagne i Sognehus.
Ingen tjeneste
Luk. 19, 41-48
Luk. 18, 9-14

September
Søndag den 3.
kl. 10.30
Søndag den 10.
kl. 10.30
				
				
				
				
Torsdag den 14.
kl. 19.00
			
Søndag den 17. 			
Søndag den 24.
kl. 10.30

Mark. 7, 31-37
Kristina Nilsson
Høstfamiliegudstjeneste
Kristina Nilsson
Konfirmander deltager Seest Kirke Trio spiller (jazz)
Børn velkomne til at bære frugt ind.
Inden gudstjenesten serveres rundstykker og kaffe 9.30 i Sognehuset.
Alle er velkomne!
Aftengudstjeneste
Kristina Nilsson
Fortællegudstjeneste med kaffe
Ingen tjeneste
Matt. 6, 24-34
Inger Hvindenbråten

Oktober
Søndag den 1.
kl. 10.30
Søndag den 8.
kl. 14.00
		
		
				
Søndag den 15.
kl. 10.30
Søndag den 22. 			
Søndag den 29.
kl. 10.30
				

Luk. 7, 11-17
Børnegudstjeneste
Efterårsgudstjeneste for de mindste (2-6).
Bagefter kage i Sognehuset
Matt. 22, 34-46
Ingen tjeneste
Matt. 22, 1-14
I reformationens tegn

November
Onsdag den 1.
kl. 17.00
				
				
Søndag den 5.
kl. 16.00
				
				
				
Søndag den 12.
kl. 10.30
Søndag den 19.			
Søndag den 26.
kl. 14.00
				

Børnegudstjeneste
Kristina Nilsson
Halloween ved konfirmander. Børn må gerne komme udklædte
Bagefter lasagne i Sognehus.
Allehelgensgudstjeneste
Kristina Nilsson
Musikgudstjeneste med Seest Kirke Trio spiller
Navneoplæsning af årets døde og lyssætning på gravene.
kl. 15 kaffe i Sognehuset
Matt. 18, 21-34
Kristina Nilsson
Ingen tjeneste
Eftermiddagsgudstjeneste
Kristina Nilsson
Bagefter kirkekaffe i Sognehus

December
1.advent den 3.

Luk. 4, 16-30

kl. 10.30

Ret til ændringer forbeholdes.

Kristina Nilsson
Kristina Nilsson

Inger Hvindenbråten
Kristina Nilsson

Kristina Nilsson
Inger Hvindenbråten

Inger Hvindenbråten
Kristina Nilsson

Kristina Nilsson

