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Præstens side

Lyset kom til verden
Når vi i årets mørkeste tid fejrer Jesu fødsel, så lægger
mange vægt på, at med ham kom lyset til verden. Det
passer ikke sådan helt konkret, for solen har jo været
her fra skabelsens morgen. Men alligevel – det sande
lys kom til verden med Jesus Kristus.
Det står der i ”det andet juelevangelium” – altså ikke
det med ”Og det skete i de dage,..”, men det evangelium, der kan prædikes over efter anden tekstrække.
Det er fra Johannesevangeliet kapitel et, hvor der står:
”Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var
ved at komme til verden.”
Det lys, der er tale om i den kristne jul, er altså ikke
det sollys, som alle mennesker i hele verden ser og
nyder. Det er et lys, der kan oplyse os mennesker og
sprede mørket i vores sind. Det kan være mørkt inden
i et menneske på trods af det skarpeste sollys, og det
kan være lyst i et menneskes sind på trods af mørket udenfor. Det lys, der kom til verden med Jesus
Kristus, var altså et lys, der tog kampen op mod det
mørke, der kan være i os mennesker.
Før de digitale billeder – altså den gang man tog fotos
med film – var der på alle avisredaktioner et mørkekammer, hvor der skulle være helt mørkt, når film
og fotografier blev fremkaldt. Slap der lys ind, blev
filmen og billederne ødelagt.
Biskop Steen Skovsgaard fortæller i en julerefleksion:
For mange år siden læste jeg i Århus Stiftstidende, at

der på avisens mørkekammer var et advarselsskilt uden
på døren, hvor der stod: ”Husk at holde døren lukket,
så mørket ikke slipper ud!”. Denne lille bemærkning
udtrykker noget vigtigt om det fysiske forhold mellem lyset og mørket. Mørket kan jo ikke slippe ud af
døren, det er derimod lyset, der kan lukkes ind. For
lyset er stærkere end mørket.
Men vi mennesker kan lukke både lys og mørke ind i
vores sind. Vi kan holde døren lukket for lyset i vores
sind, og så er det mørket, som har magten. Derfor
synger vi også i en af adventstidens skønne salmer:
Jeg hjertets dør vil åbne dig,
o Jesus, drag dog ind til mig!
Ja, ved din nåde lad det ske,
at jeg din kærlighed må se!
(salmebogen nr. 84. Gør døren høj, gør porten vid)
Vi skal åbne os for det lys, som Gud tænder i verden
gennem sin søn Jesus Kristus.
Julens enkle og glade budskab er, at lyset kom til verden. Der blev tændt lys i skyggers land, mørket er
spredt. Lad os derfor i denne advents- og juletid – ja
til alle tider - åbne hjertets dør - både for Gud og for
hinanden - og lad os glæde os over lysets indtog og
sejr over mørket ved Jesus Kristus.
Heinrich W. Pedersen

Nyt fra menighedsrådene

Randbøl & Nørup Pastorat
TAK og velkommen tilbage

Kirkebil

Sognepræst Christina Munk er tilbage efter barselsorlov den 8. februar 2015.

Vi vil gerne gøre opmærksom på, at det som tidligere
er muligt at bestille kørsel til gudstjenesterne
i Randbøl og Nørup kirker. Hvis man er bosiddende i
Nørup Sogn og gerne vil til gudstjeneste i
Randbøl Kirke, eller omvendt, er man selvfølgelig
også velkommen til at bestille kørsel.
Derudover har menighedsrådene besluttet, at det er
muligt at bestille kørsel til arrangementer i Randbøl

Vi vil derfor sige mange tak til Helle Pahus for arbejdet i vores sogne, over lidt kirkefrokost
søndag den 1. februar 2015, i Randbøl
Sognestue, efter gudstjenesten.
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Nyt fra menighedsrådene
Sognestue og Nørup Konfirmandstue. Rollator- og
kørestolsbrugere er også velkomne.
Kontakt venligst, så tidligt som muligt, Grethe B.
Nielsen, tlf. 7588 5048 eller grethe_bn@yahoo.dk
Grethe vil sørge for kørsel i begge sogne.

Randbøl Menighedsråd
Organist Masako Hansen har desværre på grund af
sygdom været nødsaget til at opsige sin stilling ved
Randbøl Kirke.
Masako ”legede” med tangenterne og bragte nyt til
gudstjenesterne. Vi ønsker god bedring og held og
lykke fremover.
Indtil stillingen opslås og besættes igen, dækkes tjenesterne af organistvikarer fra området.

Menighedsrådsvalg i Nørup sogn
Den 9. september blev der afholdt orienteringsmøde
om menighedsrådsvalg i sognet.

Orienteringen blev på vanlig flot vis foretaget af Carsten Johansen.
De ca. 25 fremmødte lavede på et efterfølgende opstillingsmøde en liste over kandidater til et nyt menighedsråd.
Da der ikke i den lovpligtige periode efter mødet kom
flere kandidater er det således, at de opstillede personer er valgt som menighedsrådsmedlemmer og suppleanter for den kommende 2-årige periode.
Følgende er valgt:
Zoe Lund – Lene Hansen – Knud Lind – Grethe Daneskov – Edith Schou Petersen Lund – Karen Bang
Som suppleanter:
Karen Schouenborg – Søren Gammelmark.
En anden opgave, der pt. optager menighedsrådet,
er ombygning/ indretning af den tidligere forpagterbolig ved præstegården til et mere tidssvarende kirkegårdskontor og faciliteter til kirkegårdens personale.
Når ændringerne er færdige, vil vi vise huset frem for
sognets beboere og andre interesserede.
Karen Bang

Nyt om børnekoret!
I første omgang så det ud til, at vi ikke kunne samle nok. Men pludselig viste der sig nogle flere interesserede, og derfor er vi nu i gang. Vi kan sagtens være mange flere, lige nu har vi 7 navne på listen. Så spred
gerne budskabet. Der er børnekor i Nørup konfirmandstue for 0.-6. klasses børn, der kan lide at synge.
Det foregår fredag fra kl. 16.00-17.15. (Bemærk at tidspunktet er ændret lidt i forhold til sidste kirkeblad).
Det er for børn fra begge sogne. Og har man brug for at have en voksen med, så er det helt i orden. Jeg er
desuden så privilegeret, at der er nogle voksne frivillige hjælpere, der har sagt, de vil hjælpe lidt på skift.
Interesseret? Kontakt: Lene Rasmussen, 50 48 60 63 eller lenewormrasmussen@gmail.com

Inge Lolk, kirkesanger ved Nørup Kirke, har sendt nedenstående indlæg:

En kirkesangers 10 års ansættelse
I slutningen af august måned 2004 så jeg en lille notits under stillingsopslag i den lokale Egtved-Posten man søgte en kirkesanger i Nørup Kirke. Et par dage
forinden havde en kær bekendt fra Nørup kirkesogn
ringet til mig og forespurgt: ”Kunne du ikke tænke
dig at søge stillingen i Nørup..?” Jeg må jo indrømme, at en sangfugl har der altid boet i mig, og tanken
var ikke fjern, idet jeg allerede var gået i gang med
en 4 årig kirkesangeruddannelse i kirkemusikskolens
regi, og eftersom jeg lige var fyldt 40 år, syntes jeg da

også, at jeg havde en vis menneskelig modenhed at
bidrage med.
Til trods for, at jeg jo bor på den anden side af åen
(Ødsted), så måtte en lille ansøgning, om min erfaring inden for sang (mangeårig kor- og solistsanger),
og min tilgang til folkekirken, som er båret af en kulturkristen opvækst med en vistnok ganske almindelig
kirkegang for en landmandsfamilie med travlhed og
gøremål, da sendes af sted. Og hvor blev jeg glad for
at blive indkaldt.
Randbøl-Nørup Kirker
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Nyt fra menighedsrådene
Spændt mødte jeg op for at synge i Nørup kirke, hvor
jeg skulle stå min prøve. Gudskelov gik jeg gennem
nåleøjet, det resulterede i en fastansættelse i Nørup
Kirke som kirkesanger efter 3 måneders prøvetid. Et
regulativ blev forelagt mig med ansættelse som kirkesanger pr. 1.okt.2004.

Derudover er det også specielt at have skiftende arbejdsgivere, i og med at menighedsrådsarbejdet jo er
et tillidshverv, man vælges til. Min oplevelse er, at vi
med tillid og gensidig respekt får arbejdspladsen til at
fungere på bedste vis med de evner og kvalifikationer,
som vi alle lægger for dagen og i arbejdet.

Jeg blev mødt af et kirkesogn, hvis beboere nyder at
komme i kirken, og jeg satte fra første dag som mål
at give en venlig og imødekommende oplevelse ved at
komme i kirken.

Fagligt er det dejligt at være kirkesanger, for der bliver
ved at være melodier, som skal læres, og nye kommer til. Det er vigtigt for mig at være forberedt og
at kunne de salmer godt, der synges i kirken, så jeg
kan ”understøtte salmesangen”, som det hedder sig i
ansættelsesregulativet.

Carsten Johansen og Mogens Petersen viste sig at være
yderst kompetente læremestre i ”faget” i kirken, og de
hjalp mig fra start. Flere landmænd fortalte mig, når
de kom i kirken: ”Du har som lille pige sunget for
vores køer, da du var med dine forældre på arbejde!”
(de var kontrolassistenter også i Nørup) og ja, det tror
jeg helt bestemt er rigtigt.
Jeg lærte hjemmefra, at ”et smil koster jo ikke noget”,
og dem får jeg mange af.
Jeg nyder hver eneste tjeneste i Nørup Kirke, holder
af sognet, kirken og mine meget søde kolleger. Specielt er det jo at arbejde i en kirke, da vi alle har en
opgave at udføre, som ikke rigtig dækkes ind af andre,
så vi er mange faggrupper, men kun én af hver, bortset fra medhjælperne på kirkegården.
For mig er det vigtigt, at man som kirkegænger føler
sig mødt og set i kirken, og at man føler sig taget godt
i mod, når man kommer i Nørup kirke. Om vi gør
det godt nok, skal jeg ikke være den, der bedømmer
- men vi gør vores bedste. Heinrich Pedersen har en
humoristisk tilgang til enhver prædiken med glimt i
øjet og smil på læben.

Organist Lene Rasmussen og jeg har et dejligt samarbejde. Sidst, men ikke mindst, er det også specielt at
varetage kirkesanger-hvervet samtidig med fuldtidsarbejde et andet sted, for mit vedkommende i Hedensted kommune.
Selv om min fuldtidsansættelse jo selvfølgelig fylder
mest, så har tjenesterne i Nørup Kirke på hverdage
jo alligevel absolut høj prioritet, uanset, at der jo af
naturlige årsager er tale om kortsigtet planlægning.
Nu er jeg så lige blevet 50 år. Et årti mere modenhed
og erfaring lagt oveni. Men også en større ydmyghed
i forhold til arbejdet.
Rigtig mange gange har det strejfet mig: Tænk at få
lov at møde på arbejde i en kirke, en dejlig kirke, med
gode kolleger, et dejligt sogn - nyde en god prædiken,
at skulle varetage et hverv som kirkesanger - og tilmed
få løn! Dét er en gave, som jeg er virkelig taknemmelig for. Også efter 10 år.

Vi minder om, at Randbøl-Nørup kirker er på facebook! Se billeder, få nyheder og
bliv mindet om særlige aktiviteter på www.facebook.com/randboelnoerupkirker
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Randbøl-Nørup Kirker

Siden sidst
Stjernestund på tværs af generationer
En dejlig oktoberdag mødtes en flok mødre og børn
fra Randbøl, Nørup og Bredsten sogne til babysalmesang, men ikke i de vanlige rammer. Efter aftale med
Plejecentret Stensvang, bød vi nemlig velkommen til
babysalmesang på plejecentret – til et musikalsk og
hjertevarmt møde og en efterfølgende kop kaffe på
tværs af generationer. Tak til alle, der var med til at
gøre denne stjernestund mulig.

Musikalsk rundtur i sognene

Skabelsen

Som et ekstra tilbud har vi i år holdt Musikalsk Legestue – ikke alene for dagplejen i de tre sogne, men
også for sognenes vuggestuebørn! Tak til alle – store
som små – der har taget imod tilbuddet og hjulpet
med at drysse guld på sky og sende solen højt op på
efterårshimlen. Her sendes en herlig flok fra Bøllen
ud i efterårsvejret efter endnu en musikalsk formiddag i Randbøl Sognestue.

Nørups minikonfirmander har med saks og lim kreeret et flot fælles ”maleri” over skabelsesberetningen.
Billedet kan opleves ”live” 3. søndag i advent, hvor
minikonfirmanderne optræder med deres krybbespil
kl. 14.00.

Randbøl-Nørup Kirker
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Kommende arrangementer
1. søndag i advent

De ni læsninger i Nørup kirke

I Randbøl indleder vi adventstiden med en koncert
i kirken klokken 19.00. Vi skal lytte til Vejle Barokensemble, som har eksisteret i 35 år og består af 12
musikere fordelt på tværfløjte, klarinet, strygeinstrumenter og cembalo. Vi vil også selv synge med på
nogle salmer og lytte til bibeltekster. Efterfølgende er
der kaffe i sognestuen.
I Nørup er der tradition for, at gudstjenesten første
søndag i advent fejres kl. 19.00 i kirken, og derefter
er der kaffe i konfirmandstuen, hvor vi synger advent
ind. I år medvirker et kor sammensat til lejligheden.
De synger både ved gudstjenesten og ved samværet i
konfirmandstuen.

4. søndag i advent
søndag den 21. december kl. 16.00
Det er en engelsk tradition med læsninger af bibelske
tekster, der relaterer til julen, vekslende med musikindslag og salmer. Vi skal blandt andet synge nogle
af de engelske ”Christmas Carols”, der er oversat til
dansk og medtaget i salmebogen.

Minikonfirmandernes afslutning,
3. søndag i advent i Nørup Kirke
Ved gudstjenesten den 14. december kl. 14.00 opfører minikonfirmanderne et krybbespil. Dette markerer samtidig afslutningen for efterårets minikonfirmander.

Fælles juleaften
den 24. december
Har du lyst til at fejre juleaften i selskab med andre?
Så vil vi mødes i Randbøl Sognestue efter de sidste
julegudstjenester i Nørup og Randbøl kirker.
Vi vil pynte op sammen, spise og have det hyggeligt.
Har du lyst, så ring til Johanne Toftgaard på:
2278 9498 (bedst mellem kl. 17 og 19)
og hør hvordan du kan være med.
Af hensyn til planlægningen er tilmeldingsfristen søndag
den 14. december.

Salmemaraton i Grene Provsti

Årets minikonfirmander.

Julegudstjeneste og samvær
tirsdag den 16. december kl. 14.00
Efter at der ikke længere holdes gudstjeneste på Skovbrynet, vil vi forsøge at holde et arrangement for ældre i Randbøl og Nørup sogne i hvert kvartal.
Derfor holder vi en julegudstjeneste tirsdag den 16.
december i Nørup Kirke med efterfølgende samvær
i konfirmandstuen. Begge præster medvirker, og der
kan rekvireres kirkebil.
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Over de næste 2 år gennemføres der i alle kirkerne
i Grene provsti et salmemaraton over 26 samlinger.
Det er ca. to gange om måneden.
Planen er at mødes i en kirke i provstiet fra kl. 17-18
og synge salmer i de forskellige temaer i salmebogen.
Man behøver selvfølgelig ikke at være med hver gang,
men deltager man jævnligt, får man sunget de fleste
af salmerne, får fornyet bekendtskabet til de gamle
salmer og lærer måske nogle nye. Derudover oplever
man de mange fine kirkerum i provstiet og fællesskabet over en kop kaffe.
Interesserede kan tage en folder om salmemaraton i
våbenhusene.
Kommende arrangementer:
7. januar 2015 	Urup Kirke
14. januar 2015 	Ringive Kirke
29. januar 2015 	Filskov Kirke
4. februar 2015 	Givskud Kirke
18. februar 2015 	Grene Kirke
4. marts 2015 	Randbøl Kirke

Kommende arrangementer
Kristendomskursus
I januar og februar inviteres der til et kristendomskursus, der forløber over fem aftner.
Man kan følge alle aftner eller enkelte. Aftnernes forløb vil bestå af et oplæg fra en af præsterne, samtaler i
grupper om emnet, kaffe og aftenandagt.
Hovedoverskriften over kurset er ”Kristen praksis”:
Vi håber, at der er interesse og lyst til at komme og
være med til ”konfirmandundervisning for voksne”.
Onsdag den 7. januar kl. 19.00 i Nørup konfirmandstue. Emne: Trosbekendelsen. Oplæg: Heinrich
Onsdag den 14. januar kl. 19.00 i Randbøl sognestue. Emne: Dåb. Oplæg: Helle
Onsdag den 3. februar kl. 19.00 i Nørup konfirmandstue. Emne: Nadver. Oplæg: Helle
Onsdag den 18. februar kl. 19.00 i Randbøl sognestue. Emne: Bøn. Oplæg: Christina
Onsdag den 25. februar kl. 19.00 i Nørup konfirmandstue. Emne: Hverdagsliv. Oplæg: Helle

Minikonfirmand i Randbøl
Tilbuddet om at blive minikonfirmand gælder alle i
3. kl på Vandel-afdelingen.
Vi mødes hver onsdag med start den 14. januar lige
efter skole i sognestuen ved Randbøl Præstegård.
Vi skal se nærmere på kirken, synge, høre historier og
være kreative. De sidste gange vil vi koncentrere os
om at øve et flot påskeoptrin, som vi viser til en festlig
gudstjeneste i kirken 2. påskedag kl. 14.00.
Det er gratis at gå til minikonfirmand, og vi sørger
for busbillet, lidt eftermiddagsmad, og taxa tilbage til
skolen. Vi kigger forbi klassen med indbydelser inden
opstart og håber, at mange af jer har lyst til at være
med.
Tilmelding til Lisbeth pr. sms 51 55 72 14 eller per
e-mail: smh@rnb-sogne.dk
De bedste hilsner fra
Christina og Lisbeth

Mød den nye biskop over Ribe Stift
Fælles sognemøde tirsdag den 20. januar kl. 19.30
Bredsten Sognehus, Kirkegade 7, 7182 Bredsten.
Biskop Elof Westergaard, taler over emnet: ”Grænser og folk”. 1. verdenskrig medførte opløsningen af
Osmannerriget og etableringen af den moderne nationalstat Tyrkiet.

Biskop over Ribe Stift, Elof Westergaard, som har et
bredt kendskab til Tyrkiet, vil fortælle om grænsedragningerne og de store folkeflytninger, som fandt
sted i forbindelse med Lausannefreden i 1923. Herunder spørgsmål om forholdet mellem religiøs- og
nationalidentitet.

Gospeldag 2015

GOSPEL
Workshop og koncert i Bredsten kirke
Lørdag den

24. januar 2015

Randbøl, Nørup og Bredsten sogne indbyder
igen til gospeldag med Ole Jørgensen
Kl. 9.15: Morgenkaffe i Sognehuset
Kl. 10.00: Undervisning i kirken
Kl. 16.00: Koncert i Bredsten kirke – ALLE er
velkomne!
Pris for workshop inkl. forplejning: kr. 100,- som
betales kontant under morgenmaden.
Der er kun 50 pladser, så tilmeld dig allerede nu!
Tilmelding senest den 12. januar til Lisbeth F.
Mindested via e-mail: smh@rnb-sogne.dk eller pr.
sms/opkald på: 51 55 72 14 Ved tilmelding oplyses
navn, by og telefon.

GOSPELKONCERT
Lørdag den 24. januar kl. 16.00
slår Bredsten kirke dørene op for en festlig og medrivende gospelkoncert. Dagen igennem har dagens
workshopkor under ledelse af Ole Jørgensen øvet sig
ihærdigt – og kl. 16.00 er de klar til at vise, hvad de
har lært! Så er du klar til at opleve en gospelkoncert
for fuld udblæsning, er du meget velkommen!
Der er naturligvis fri entré.
Randbøl-Nørup Kirker
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Kommende arrangementer
Fastelavn
Søndag den 15. februar er det Fastelavnssøndag
I Randbøl er der højmesse kl. 10.30.
Gudstjenesten i Nørup er kl. 14.00, og der er efterfølgende tøndeslagning i Nørup Sognegård.
Man er velkommen til at møde udklædt i kirken.

forælder samt et mobil-nummer og e-mail-adresse.
Af praktiske årsager oprettes de enkelte hold kun, hvis
der er minimum 5 tilmeldte børn.
Jeg glæder mig til at se jer!
Lisbeth Frandsen Mindested

Kravlegudstjeneste
Forbønsgudstjeneste
for forfulgte kristne
Søndag den 22. februar 2015 Kl. 16.30.
Over hundrede millioner kristne lever i lande, hvor
de bliver forfulgt på grund af deres tro. Vi tror på den
samme Herre og Mester – Jesus Kristus – som dem.
Vi har det godt i vores land, og der er kristne, der er
flygtet hertil, fordi de ikke kunne leve som kristne i
deres hjemlande.
Derfor indbyder Biskop Elof Westergaard i samarbejde med Ribe stifts mellemkirkelige råd og Stiftsudvalget for mission og religionsmøde til en forbønsgudstjeneste for forfulgte kristne i Zions kirke, Esbjerg

Babysalmesang
Randbøl, Nørup og Bredsten sogne tilbyder igen
babysalmesang. Man er som altid meget velkommen
til at tilmelde sig hold på tværs af sognegrænser!
Babysalmesang er for børn fra 0-12 mdr. Her giver
du dit barn koncentreret nærhed og sanseoplevelser
for livet – og du får muligheden for at møde andre
forældre fra området, som også er på barsel.
Juleforløb:
Randbøl Kirke: uge 46-49 onsdage kl. 10.00. Et lille
gratis forløb.
Forårsforløb:
Bredsten Sognehus: uge 3-12 (dog ingen undervisning uge 7), fredage kl. 10.00
Nørup Konfirmandstue: uge 3-12 (dog ingen undervisning uge 7), onsdage kl. 10.00
De store forløb (i Bredsten og Nørup) koster 150
kr., hvori der er inkluderet undervisning, sangbog og
kaffe. På disse forløb holdes endvidere afslutning i
kirken, hvor bedsteforældre, naboer og andre interesserede er meget velkomne – også til kaffen!
Tilmelding via sms på 51 55 72 14 eller per mail:
smh@rnb-sogne.dk.
Ved tilmelding ønskes oplyst navn på både barn og
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lørdag den 28. februar kl. 10.30
Så indbydes der igen til kravlegudstjeneste i Bredsten
Kirke for børn fra 1-3 år med deres forældre/ bedsteforældre. Søskende er også meget velkomne.
Kravlegudstjeneste er kirke på børnenes præmisser!
Vi skal med sang, fortælling og rekvisitter høre en god
historie og møde kirkens nysgerrige høne, Bertha.
Bemærk: at kravlegudstjenesterne i Bredsten Kirke nu
afholdes lørdag formiddage.

Fyraftensandagter:
2. december – 6. januar – 3. februar – 3. marts –
7. april – 5. maj – 2. juni

Kommende arrangementer

Onsdagsklubben
i Randbøl Sognestue

Onsdagsklubben er for pensionister, efterlønnere og ældre, modne mennesker.
Vi mødes en eftermiddag om måneden til
foredrag, sang, underholdning og ikke mindst
til socialt samvær.
Har man brug for kørelejlighed, kontaktes
Johannes Møller Jensen, tlf.: 7588 5173.
Vel mødt!
Onsdag den 17. december
kl. 12.30
Julefrokost á kr. 75,00
Tilmelding senest den 12. dec. til:
Johannes 75885173 eller
Kristian 75885358.
Efter frokosten kommer Bodil Budde,
Haderslev, og julehygger med os.
Onsdag den 21. januar kl. 13.30
Aagaard koret kommer og synger for
os.
Efterfølgende generalforsamling.
Beretning for 2013 og regnskab.
På valg er Johannes og Kristian.
Onsdag den 18. februar kl. 13.30
Vi begynder med banko, tag en lille pakke
med.
Efter banko kommer Bente Lauridsen,
Bredsten, med oplæsning og sang.

Vandel Missionshus
Grindstedvej 33, Vandel

Onsdag 3. december 19.30
Adventsfest
v. pastor Chr. Poulsen, Herning
Tirsdag 9. december 19.30
Mission Afrika møde
hos Bennedikta og Aksel Obel
Søndag 28. december 14.00
Julefest
v. missionær Søren Grysbæk, Horsens
Tirsdag 6. januar 19.30
Bibeltime
hos Villy Skovholm
Tirsdag 13. januar 19.30
Evangelisk Alliance bedemøde
hos Bennedikta og Aksel Obel
Onsdag 28. januar 19.30
”Paulus i Grækenland en billedrejse i Paulus fodspor”
v/ journalist Jørgen Hedager Nielsen, Børkop
Generalforsamling.
Onsdag 4. februar 19.30
Bibeltime
hos Kristian Iversen
Tirsdag 17. februar 19.30
”Den røde tråd gennem Bibelen”
v/ missionær Brian Madsen, Vejle
Fredag 20. februar 19.30
”Den røde tråd gennem Bibelen” fortsat
v/ missionær Brian Madsen, Vejle.
Tirsdag 24. februar 19.30
Mission Afrika møde
hos Bennedikta og Aksel Obel

Randbøl-Nørup Kirker
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Kirke & Sogn

Randbøldal
i vinterklæder

Randbøl
Kirke
Døbte:
20.07.2014
03.08.2014
09.08.2014
24.08.2014
20.09.2014
25.10.2014

Martha Marie Nielsen
MiaMai Viola Udbye Nørbygaard
Malthe Skou Krogstrup
Sejr Munk Storm
Buster Søgaard Nielsen
Marius Lyngås Just

VIELSER:
02.08.2014 Randi og Rasmus Hauge Larsen
09.08.2014 Sine og Morten Skou Krogstrup
20.09.2014 Mette Frederikke og Bo Søgaard Nielsen
DØDE OG BEGRAVEDE:
07.08.2014 Karen Margrethe Nissen
16.08.2014 Vivi Paarup
20.08.2014 Tove Andreasen
08.10.2014 Walther Johan Badino
18.10.2014 Søren Bent Hansen
01.11.2014 Robert Amlund Olesen

Nørup
Kirke
Døbte
16.08.2014
31.08.2014
20.09.2014
28.09.2014
12.10.2014
12.10.2014
12.10.2014
26.10.2014
26.10.2014
VIELSER:
09.08.2014
16.08.2014

20.09.2014
18.10.2014
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Benjamin Scarpi Petersen
Asta Mathiasen
Johan Vedel Broch
Karl Balsgaard Poulsen
Jeppe Stæhr Reichstein
Marius Stæhr Reichstein
Felix Teglgaard Buch
Oliver Michael Broeng Bates
Mikkel Mathiasen

Lotte Alminde og
Michael Alminde
Pernille Lyngby CommerouKjærgaard og Kim CommerouKjærgaard
Henriette Vedel Broch og
Dennis Vedel Broch
Charlotte Baungaard Bruun
Hansen og Valentyn Kharakhondia

Kirke & Sogn

Randbøl
Kirke

Nørup
Kirke

Sognepræster:
Helle L. Pahus,
Hærvejen 47, Randbøl,
tlf. 7588 3313.
help@km.dk (vikar)

Sognepræster:
Heinrich W. Pedersen
Præstens Ager 2, Nørup
tlf. 7588 3012
hwpe@km.dk

Christina Munk, fra den 8. februar 2015

Helle L. Pahus,
Hærvejen 47, Randbøl,
tlf. 7588 3313
help@km.dk (vikar)

Heinrich W. Pedersen
Præstens Ager 2, Nørup,
tlf. 7588 3012
hwpe@km.dk

Christina Munk, fra den 8. februar 2015

Mandag er præsternes ugentlige fridag.

Mandag er præsternes ugentlige fridag

Graver: Kent Nielsen, tlf. 7588 3381
randboelkirke@mail.dk
Træffes på kirkegårdskontoret mandag-fredag
kl. 9.30-10.00

Graver: Mogens Petersen
tlf. 2021 8718
noerupkirke@mail.dk

Kirketjener: Hanne Lundbak, tlf. 6080 1345
lundbakhanne@gmail.com
Kirke- og kulturmedarbejder: Lisbeth Frandsen
Mindested, tlf. 5155 7214. smh@rnb-sogne.dk

Kirke- og kulturmedarbejder:
Lisbeth Frandsen Mindested
tlf. 5155 7214
smh@rnb-sogne.dk

Menighedsrådsformand: Henny Sørensen
tlf. 7588 5197. stensgaard@mail.tele.dk

Menighedsrådsformand:
Karen Bang
tlf. 7588 3747, mobil 2891 7512
karenbang@outlook.com

Kirkeværge: Egon Munk-Andersen
tlf. 7588 1988
egon.munk-andersen@skolekom.dk

Kirkeværge: Knud Lind
tlf. 2142 4288,
knudlind@adr.dk

Præsterne
Heinrich Pedersen: Friweekend 6.-7. december; ferie 15-18. januar og anden tjeneste 19-22. januar og
fra 1. februar.
Helle Pahus: Friweekend 10-11. januar.
Udgivet af menighedsrådene i Nørup Sogn og Randbøl Sogn.
Redaktionsudvalg: Heinrich W. Pedersen (ansv.),
Helle L. Pahus, Henny Sørensen og Grethe Daneskov.

Layout og tryk:
www.prinfovejle.dk
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Gudstjenester i Randbøl-Nørup kirker
Dato

Randbøl 	Nørup	dag i kirkeåret	Andet

Søndag 30/11

10.30(HLP)		
1. søndag i advent
19.00(HLP)
19.00(HWP)		

Adventsgudstjeneste 1)

Tirsdag 2/12		
16.30(HWP)		
Fyraftensandagt
Søndag 7/12
10.30(HLP)		
2. søndag i advent
Søndag 14/12		
10.30(HWP)
3. søndag i advent
		14.00(HWP)		
Minikonfirmandafslut. 1)
Tirsdag 16/12
14.00(HLP og HWP)		
Julegudstjen. og samvær 1)
Søndag 21/12
10.30(HLP)		
4. søndag i advent
		 16.00(HWP)		
De ni læsninger1)
Onsdag 24/12		
11.00(HWP)
Juleaften
Børnegudstjeneste 1)
		14.00(HLP)
14.30(HWP)
		15.30(HLP)
16.00(HWP)
Torsdag 25/12
10.30(HLP)
10.30(HWP)
Juledag
Fredag 26/12		
10.30(HWP)
2. Juledag (Stefans dag)
Onsdag 31/12
14.00 (HLP)		
Nytår
			
23.30(HWP)
Midnatsgudstjeneste 1)
Søndag
Tirsdag
Søndag
Søndag
Søndag

4/1
10.30(HLP)		
Hellig tre konger
6/1
16.30(HLP)			
Fyraftensandagt
11/1 		
10.30(HWP)
1. søndag efter h.t.k.
18/1
10.30(HLP)		
2. søndag efter h.t.k.
25/1		
10.30(HWP)
Sidste søndag efter h.t.k.

Søndag
1/2
10.30(HLP)		
Septuagesima
Kirkefrokost 1)
Tirsdag
3/2		
16.30(HLP)		
Fyraftensandagt
Søndag
8/2 		
10.30(HLP)
Seksagesima
Søndag 15/2
10.30(CM)		
Fastelavn
		14.00(CM)		
Fastelavnsgudstjeneste 1)
Søndag 22/2 		
10.30(HLP)
1. søndag i fasten
Søndag
1/3
10.30(HLP)		
2. søndag i fasten
1)

Se nærmere omtale inde i bladet.

Helle Lindholt Pahus (HLP)

Heinrich Wichman Pedersen(HWP)

Kørsel til gudstjenester og arrangementer
Ring i god tid til Grethe B. Nielsen, 7588 5048. Mail: grethe_bn@yahoo.dk

Christina Munk (CM)
Næste nummer udkommer i uge 9.
Indleveringsfrist: 15. januar 2015.

