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Præstens side

”Påskeliljer – det var forår, det var liv.”
Det var i månederne marts og april i 1945, at ”de hvide
busser” kørte op gennem Tyskland. De havde hentet
fanger fra koncentrationslejre. De kørte mod Danmark
og Sverige. Nogle af fangerne var så afkræftede, at de
blev kørt i ambulancer – hvide Røde Kors ambulancer.
Blandt dem var Trygve Bratteli, som senere blev Norges
statsminister. Han fortæller i sin bog FANGE I NAT
OG TÅGE:
Vi kom seks mand i en dansk Røde Kors ambulance. Vi lå
godt men var stadig syge og utålmodige. Da vi skulle til at
køre, oplevede vi en uforglemmelig gestus fra chaufføren.
Han kom med seks påskeliljer – en til os hver! … Påskeliljer – det var forår, det var liv.
Påskeliljer!!!
Den praktiske hjerne og den klare fornuft ville vel
mene, at de havde nok så meget brug for solid kost,
medicin og tøj (som de da også fik), men det påskeliljen
fortæller om, det er det vigtigere, ja, det vigtigste!
Mad og tøj og slige sager skal vi bruge for at overleve.
Påskeliljen fortæller om det håb, vi behøver for at leve.

© krigeren.dk

***
De havde siddet i koncentrationslejre, de havde levet
under grusomme forhold og ulidelig langt fra dem, de
holdt af. De havde henslæbt uger, måneder, måske år i
frygt og uvished. Og dem derhjemme, de havde levet
med stor uro og angst.
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Dén tid og de meget forskellige oplevelser ville komme
til at ligge som en vældig afstand imellem de hjemvendte og dem, de vendte hjem til. Den afstand ville aldrig
kunne udslettes, men påskeliljen fortæller dét, der er
fælles … på trods. Den fortæller om det håb, Gud har
lagt neden under os alle, alle vore dage, alle slags dage,
som den fælles grund under alle vore forskelle.
Den fortæller om det håb, der opstod påskemorgen: at
håbløshedens, meningsløshedens og dødens magt er
brudt én gang for os alle. Den minder om det håb, der
kommer til os fra vor Gud og Skaber: at intet kan skille
os fra ham, vi hører ham til hvem og hvad og hvor, vi
så end er, favnet som vi er i hans grænseløse kærlighed.
På det håb skulle livet igen bygges op og leves.
På det skal livet altid bygges og leves.
Påskeliljen fortalte dengang ved afgangen fra Neuengamme som hver gang helt det samme men lige overraskende og uendelig glædelige budskab: Frelseren stod
op af døde!
– og vi må med apostlen svare:
Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i sin
store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb
ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde.
Jette Langgaard Andersen.

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådsformanden
I den tid der er gået siden forrige kirkeblad, har vi taget
afsked med vores vikar for Christina Munk Storm.
Morten Sørensen har fået stilling som sognepræst på
Sydfyn, og vi ønsker ham held og lykke i det nye arbejde.
At han har forladt pastoratet betyder også, at vi har budt
velkommen til Jette Langgaard Andersen, som er vores
vikar i stillingen, indtil Christina Munk Storms barselsorlov slutter. Vi er meget glade for, at hun har sagt ja til
at varetage vikariatet.
I menighedsrådet arbejder vi for tiden med mange forskellige større og mindre opgaver. To store opgaver ligger
lige for: det er valget til menighedsråd, som man kan
læse meget mere om andetsteds i bladet og det projekt,
vi begyndte på sidste år – nemlig planerne for vore kirkegårdes udvikling.
I foråret har vi som sædvanlig aktiviteter, der også beskrives i bladet og i de foldere, der kan hentes i kirkerne
og på hjemmesiden.
På menighedsrådets vegne
Karen Bang

Christen Buchs gravsted
på Randbøl kirkegård
Christen Buch blev født 24. april 1905 i Gaarslev sogn,
Vejle amt.
Han var søn af gårdmand Hans Christensen Buch, født
17. juli 1876 og hustru Kristine Berthelsen, Gaarslev
Vestermark, Gaarslev. Kristine var født 6. februar 1877
i Jordrup Skov.
Christen Buch flyttede på et tidspunkt til København,
hvor han boede i en lejlighed på adressen Henrik Ibsensvej 5, St., København under den tyske besættelse som
”ugift fabrikant”.
Han kom måske ind i modstandsarbejdet, men på hvilken måde og med evt. tilknytning til nogen modstandsgruppe er ukendt.
Hans modstandsarbejde karakteriseres i Frihedsmuseets
arkiver som ”almen illegal aktivitet”.
Af et kartotekskort fra samme museum fremgår det,

at Christen Buch var cigarhandler og blev arresteret
4.10.44 og deporteret til Neuengamme 8.10.44. og tildelt nr. 54625. Døde i Neuengamme 24.2.45.
I kirkebogen for Randbøl sogn har pastor J.C.I. Thisted
noteret, at Christen Buch ifølge viceværten for ovennævnte lejlighed blev afhentet af tyskerne om natten den
3. oktober 1944.
Han begravedes på Ohlsdorf kirkegård ved Hamborg.
Den 8. august 1945 afholdtes en mindehøjtidelighed i den
smukt pyntede Randbøl Kirke og på kirkegården for Christen Buch, hvor Pastor emeritus H.C. Juhl talte. (Præst i
Randbøl 1928-1945). Til stede var blandt andre afdødes
familie fra Blåhøj og hans forlovede fra København.
Christen Buchs lig hjemførtes til Danmark den 9. juli
1947 sammen med 114 andre ofre fra koncentrationslejrene i Tyskland.
Han begravedes på Randbøl kirkegård den 18. juli 1947
ved pastor J.C.I. Thisted.
Begravelsen er noteret såvel i kirkebogen som i kirkegårdsprotokollen på gravsted nr. 48 med bemærkningen
”Vedligeholdes af kirken”.
Gravstedet er fortsat bevaret og den stedlige 4. maj komité foranlediger på hver 4. majdags aften nedlagt en
mindekrans på graven, samtidigt med tilsvarende kransenedlæggelse ved det nærliggende gravmonument over
5 faldne engelske flyvere.
Tilknytning til Vandel?
Mange har undret sig over, hvorfor Christen Buch ligger
begravet på Randbøl kirkegård.
Forklaringen er ligetil!
Christen Buchs forældre Hans Christensen Buch og hustru Kristine Buch, født Bertelsen, bosatte sig omkring
1930 i Vandel, hvor de havde købt Møllegården midt i
Vandel by.
Frank Kruse Laursen, menighedsrådet.

Notits i Vejle Amts Folkeblad
4. april 1945.
Randbøl-Nørup Kirker
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Nyt fra menighedsrådet

På gravstenen står følgende:
CHRISTEN BUCH

I GAARSLEV
24.4.1905
Vil du være en aktiv delI NEUNENGAMME
af
Danmarks
24.2.1945
mest lokale demokrati?
NAAR VERDEN HADER EDER DA VID


- sæt kryds i kalenderen 12. maj og
september
2020
AT15.
DEN
HAR HADET
MIG FØR EDER
Joh.15, 18.

God kirkelig ledelse
handler om at få det
bedste frem i andre
Menighedsrådsvalget

2020

Du bestemmer, hvad din kirke kan
Overskriften er kampagnesloganet for det kommende
menighedsrådsvalg, der sætter fokus på de mange muligheder, menighedsrådsmedlemmer har for at påvirke
den lokale kirke, og den mangfoldighed det er muligt at
skabe i kirken.
I 2020 skal der være valg til menighedsrådene rundt omkring i landet, og dermed skydes et nyt valgår i gang.
Som noget nyt skal menighedsrådene vælges på en valgforsamling, hvor kandidater opstilles og vælges. Forud
for selve valgforsamlingen
viltil
menighedsrådet afholde
Kom
orienteringsmøder
d.
12.
maj
2020.
Her12/5
vil menighedsorienteringsmøde
rådet fortælle omog
dehør
arbejdsopgaver,
mere om det har arbejdet
med i menighedsrådets
de forløbne 4 år og hvilke
planer,
der er for de
vigtige
arbejde
kommende 4 år, hvor mange kandidater, der skal vælges,
og datoer og regler for valgforsamlingen.
På valgforsamlingen, der finder sted 15. september,
præsenteres kandidaterne. Valget foregår ved skriftlig afstemning, og resultatet afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet. Ved at møde op til møderne, har deltagerne
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Tør du tro og håbe
på kærlighed i
Danmark?
mulighed for at være med til at sætte præg på, hvad vores
kirker skal fokusere på de næste 4 år.
Menighedsrådene er vel det tætteste man kommer på
nærdemokrati og det mest lokale demokratiske organ,
vi har – og tilmed det vigtigste. Det er en fælles opgave
for os alle at bidrage til at fastholde en folkekirke, som
Stil op til menighedsrådsvalg på
fortsat har stærke relationer til den enkelte, til folket og
valgforsamlingen 15/9
til samfundet. Det kræver, at lokale medlemmer af Folkekirken melder sig som kandidater til det kommende
valg. Kandidater der vil være med til at tage et medansvar for kirkens liv og vækst.
Lad os sammen med Grundtvig minde hinanden om, at
kirken er ”bygget af levende stene”. Det er vigtigt, at der
stadig er et sted at gå hen med sin tro og sin tvivl. Det er
vigtigt, at der er et sted at dele sorg og glæde.
Jeg ønsker alle i sognene et godt valgår og vil samtidig
Tænk, omtilvimenighedsrådet
fik en
sige tak for den store opbakning
i det
god diskussion om
forgangne år.
kirkens relevans
Karen Bang, formand.

www.menighedsraadsvalg.dk

Menighedsrådsvalg 2020

Vil du være en aktiv del af Danmarks
mest lokale demokrati?
- sæt kryds i kalenderen 12. maj og 15. september 2020

God kirkelig ledelse
handler om at få det
bedste frem i andre

Tør du tro og håbe
på kærlighed i
Danmark?

Stil op til menighedsrådsvalg på
valgforsamlingen 15/9

Kom til
orienteringsmøde 12/5
og hør mere om
menighedsrådets vigtige arbejde
Tænk, om vi fik en
god diskussion om
kirkens relevans

Hvad laver et menighedsråd?
sognenes præster. De 10 medlemmer vælges, så der er
Alle folkekirker i Danmark ledes af et menighedsråd,
5 medlemmer fra Randbøl sogn og 5 fra Nørup sogn.
som består af frivillige, der på demokratisk vis er valgt
Menighedsrådets opgaver spænder bredt og beskæftiger
ind i rådet af sognets folkekirkemedlemmer, og af sogsig med alle aspekter af kirkens arbejde og berører alt lige
nets præst, der automatisk indgår i menighedsrådet.
fra arbejdsgiveransvar og budgetstyring til bygningsanHos os er det sådan, at menighedsrådet dækker to sogne
svar og kirkens sociale arbejde.
(Randbøl og Nørup), og begge præster er en del af meSom medlem af et menighedsråd har du mulighed for
nighedsrådet.
www.menighedsraadsvalg.dk
at bidrage med dine potentialer ved at vide, hvilken
Menighedsrådsarbejdet handler om at skabe
de bedste
funktion du bedst kan udfylde og dermed bidrage til,
vilkår for evangeliets forkyndelse eller sagt med andre
at samspillet om helheden i arbejdet varetages på bedst
ord, så handler det om at gøre en aktiv indsats til gavn
mulig måde.
for medlemmerne af den lokale folkekirke. MenighedsMenighedsrådsarbejdet kan være en god læreplads i
rådet sætter i samarbejde med præsterne retningen for
kommunikation og debat, ledelse og samarbejde, økokirkens arbejde.
nomistyring og sagsbehandling og meget mere.
Et menighedsråd vælges som udgangspunkt for en fireårig periode og består hos os af 10 medlemmer samt
Randbøl-Nørup Kirker
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Menighedsrådsvalg 2020

Hvem kan stille op?
Hvis du er over 18 år og medlem af folkekirken, har du
mulighed for at blive valgt ind i et menighedsråd.
I dag kan Folkekirken bruges på mange forskellige måder, og alle medlemmer er velkomne til at stille op. Når
man bliver valgt, sidder man oftest i menighedsrådet i 4

Kommende arrangementer

GARN – JA TAK
Strikkecafeen er fyldt med flittige damer, som strikker
og hækler på livet løs til glæde for andre.
Har du garn i dine gemmer, som du ikke bruger, tager vi
med TAK imod det.
I dette forår holder vi til i Nørup Konfirmandstue.
Ring til Karen 28917512, Henny 60930910 eller Henriette 61544886.
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år ad gangen. Menighedsrådet mødes som regel en gang
om måneden for at drøfte aktuelle temaer og projekter
for kirken. Hertil kommer arbejdet i forskellige udvalg.
Valgudvalget

Kommende arrangementer

Påskens gudstjenester
Hver for sig og sammen har påskens dage umådelig meget at berette:
Palmesøndag med dens begejstring og forventning, så
følger tre hverdage og forberedelser til Skærtorsdag med
dens intensitet og derpå Langfredag med gru og sorg,
mens Påskelørdag er eftertænksomhedens dag, og Påskemorgen er budskabet: Herre er opstanden!
Kærligheden, hjertegløden ER stærkere end døden
(DDS 192).
Sidst men ikke mindst er så 2. Påskedag, dagen, hvor
det alt sammen skal bundfælde sig og føje sig med ind
i vort liv, vore dage, alle de helt almindelige dage, der
venter forude.
Sådan er påsken én stor gudstjeneste!
Påskens dage har hver sin klang og hver sin beretning –
tilsammen fortæller de menneskelivet med dets glæder
og sorger ind i Guds fortælling, og omvendt: vi hører
i dem Guds fortælling ind i vort liv. Udsigten åbnes til
det, der er større, end vi kan forstå, til det som giver livet
fylde og dybde.
Vel mødt til påskens forunderlige fortælling!

Minikonfirmandafslutning
13. april i Randbøl Kirke kl. 14.00
2. Påskedag fejrer vi familiegudstjeneste som afslutning
på forårets minikonfirmandforløb i Randbøl. Minikonfirmanderne hjælper til ved gudstjenesten, og alle er naturligvis velkomne.

Sang under kirketag
Tirsdag d. 21. april i Nørup Kirke kl. 19.00
Velkommen i Nørup Kirke til sang fra Højskolesangbogen.
Denne forårsaften vil stå i 100 året for Genforeningens
tegn.

4. maj gudstjeneste
I år kan vi markere 75-året for befrielsen efter de fem
års besættelse under 2. Verdenskrig. Begivenheden markeres med en mindegudstjeneste i Randbøl Kirke med

efterfølgende kransenedlæggelse ved mindestenene for
de allierede flyvere og ved Christen Buchs grav.
Højtideligheden indledes med, at fire fly fra Flyvevåbnets Flyveskole kl. 19:00 overflyver kirken og på den
måde hilser de allierede flyvere, der ikke kom til at opleve krigens afslutning. Efter at fanerne fra 4. Maj Komiteens medlemmer er ført ind i kirken, forestås mindegudstjenesten i år af Thomas H. Beck, der er hærprovst
samt sognepræst ved Kastelskirken i København.
Aftenen afsluttes med fælles kaffebord på Vandel Efterskole, hvor Thomas H. Beck også vil være aftenens taler.
4. Maj Komitéen

Storehvededagsaften:
Historiegudstjeneste
Torsdag den 7. maj kl. 19.00 i Nørup Kirke
Sognepræst og cand.mag. i historie Heinrich Pedersen
fortæller om, hvordan man fejrede gudstjeneste i den periode, der kaldes ortodoksien i 1600-tallet. Efter gudstjenesten er der varme hveder i konfirmandstuen. Kaffe
og hveder koster kr. 20,Orienteringsmøde om menighedsrådsvalget
12. maj 2020
Kom til offentligt orienteringsmøde i dit sogn om
menighedsrådets vigtige arbejde og det forestående
menighedsrådsvalg
Tirsdag den 12. maj 2020.
kl. 17.00 i Nørup Konfirmandstue og
kl. 19.00 i Randbøl Sognestue
På orienteringsmødet vil menighedsrådet bl.a. orientere om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler for valgforsamlingen og antallet af kandidater, der skal vælges
til menighedsrådet.

Gudstjeneste i Ribe
Kristi Himmelfartsdag den 21. maj kl. 15
Sammen med Givskud-Gadbjerg Menighedsråd arrangeres en tur til Ribe for at deltage i åbningsgudstjenesten
for Folkemødet i Ribe, som finder sted fra den 21.-24.
maj.

Randbøl-Nørup Kirker
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Kommende arrangementer
Vi kører i bus til Ribe og samler op ved Givskud Kirke,
Gadbjerg Sognehus, Nørup Kirke og Randbøl Kirke
Vi samler op ved Givskud Kirke kl. 12.00 og ved Gadbjerg Sognehus kl. 12.10.
Vi samler op ved:
- Givskud Kirke kl. 12.00
- Gadbjerg Sognehus kl. 12.10
- Nørup Kirke kl. 12.20
- Randbøl Kirke kl. 12.30
Så går turen til Ribe.
Undervejs gør vi holdt og får en kop kaffe et sted.
Vi regner med at køre fra Ribe ca. 16.45.
Selve busturen er gratis, men der er en betaling på 50,kr. til kaffen.
Der vil komme nærmere information om betaling og
tilmelding på et senere tidspunkt.

2. Pinsedag
Mandag den 1. juni kl. 14.00 er der friluftsgudstjeneste i
samarbejde med KFUM spejderne. Vi holder gudstjenesten på græsplænen ved Randbøl Præstegård. Efter gudstjenesten er der kaffe. Hvis muligt, medbring selv stole
eller et tæppe til at sidde på. Der er opsat teleslynge, så
hørehæmmede skulle kunne høre, selvom vi er udenfor.
Hvis du går i 1.-6. klasse og har lyst til at
synge i kor, så kontakt organist Lene Rasmussen
på lene@randboel-noerupkirker.dk eller
mobil 50486063.

Årets sogneudflugt
Sogneudflugten bliver torsdag d. 4. juni og kommer til
at stå i Genforeningens tegn. Vi koncentrerer os om den
østlige del af den gamle kongeågrænse. Turen er ikke så
lang målt i kilometer, men den indeholder til gengæld
flere interessante stop undervejs, og vi skal naturligvis
heller ikke glemme middag og eftermiddagskaffe på et
par af de steder, som har tilknytning til grænsen.
Første stop bliver ved Tyrstrup Kirke, og derefter går
turen til Genforenings- og Grænsemuseet ikke så langt
derfra. Når vi har set museet og hørt om historien, spiser vi middag på Den Gamle Grænsekro, som ligger lige
overfor museet.
Efter middagen går turen videre langs den gamle Kongeågrænse mod Skibelund Krat. Undervejs fortælles om
stort og småt i tilknytning til grænsen.
Eftermiddagskaffen får vi på hotel Skibelund Krat, hvor
vi hører om historien bag stedet.
Prisen for udflugten bliver som sidste år 250 kr. pr. person. Beløbet opkræves under turen.
Tilmeldingsfrist: 20.maj via email til sognemedhjælper
Anne-Dorthe Moesgaard-Christensen på smh@randboel-noerupkirker.dk.
Annonce om turen kommer i Egtvedposten i uge 18,
hvor pris og tilmeldingsfrist også vil være nævnt.
Ligeledes vil der her være en oversigt over opsamlingssteder og -tider.
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Kommende arrangementer

Sommermøde i
Nørup Præstegård
Tirsdag den 18. juni kl. 14.00 er der sommermøde i
Nørup Præstegård. Vi synger sommersange fra Højskolesangbogen. Heinrich Pedersen fortæller, og vi får kaffe
og nyder det forhåbentlige gode vejr i præstegårdshaven.

Konfirmander 2020
Konfirmander i Nørup Kirke søndag den 26. april
kl. 10.00
Ditte Andreasen
Fie Halkær
Jeppe Dalegaard
Jonas Rendboe Nielsen
Kathrine Klos

Larisa Jørgensen
Martin Rendboe Nielsen
Sigurd Pedersen
Timm Brandt
Konfirmander i Randbøl Kirke søndag den 3. maj
kl. 10.00
Clara Marie Brogaard Høyer
Smilla Kvolsbæk Fryland
Villiam Brøchner Rasmussen
Elias Karstens
Lucas Lund Jørgensen
Trine Bjerregaard Jensen
Christian Skovgaard Peetz
Mille Kaag Godtfredsen
Victoria Evelyn Andersen

Årets besøg fra Konfirmandaktion, som informerer om livet som kristen på Zanzibar. Lige her er konfirmanderne
ved at opleve på egen krop, hvor tæt man kan pakkes i en tanzaniansk rutebil kaldet dala dala.

Randbøl-Nørup Kirker
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VANDEL MISSIONSHUS
GRINDSTEDVEJ 33, VANDEL
TIRS. 7. APR. KL. 19.30
Bibeltime hos Kristian Iversen
ONS. 22. APR. KL. 19.30
Sømandsmissionær Finn Løvlund, Esbjerg

ONS. 6. MAJ KL. 19.30
Tidl. sognepræst Holger Haldrup, Kolding
12., 13. OG 14. MAJ KL. 19.30
Stormøder på Børkop Højskole
v. gymnasielærer Kurt West Rønne, Nyker
TIRS. 19. MAJ KL. 19.30
Bibeltime hos Bennedikta og Aksel Obel
ONS. 3. JUNI KL. 19.30
”Den forfulgte kirke”
v. Dennis Schultz, Åbne Døre

ONSDAGSKLUBBEN
RANDBØL SOGNESTUE
HÆRVEJEN 47, RANDBØL
Onsdagsklubben er for pensionister, efterlønnere og ældre, modne mennesker. Vi mødes som
regel den 3. onsdag i måneden kl. 13 til foredrag,
sang, underholdning og ikke mindst til socialt
samvær. Programmet annonceres løbende. Er du
ensom, er det måske lige noget for dig. Alle er
velkomne.

KIRKEBLAD
Kirkebladet udkommer tre gange årligt.
Numrene vil dække:
Aug-sep-okt-nov
Dec-jan-feb-mar
Apr-maj-juni-juli-(halv aug)
Randbøl-Nørup
Kirker
Randbøl-Nørup
Kirker

TIRS. 16. JUNI KL. 19.30
Bibeltime hos Helle Hansen
TORS. 13. AUG. KL. 19.30
Tur til Mørkholt Strandcamping
Tale v. Villy Sørensen, Hammel

www.randboel-noerupkirke

r.dk

www.randboel-noerupkirker.dk
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For yderligere oplysninger kontakt
Hanne Klausen 2966 6508
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

Kirke & Sogn

Randbøl
Kirke
SOGNEPRÆSTER:
Heinrich W. Pedersen
Præstens Ager 2, Nørup
Tlf. 7588 3012 & 5126 9530
Mail: hwpe@km.dk
Christina Munk Storm
Hærvejen 47, Randbøl
tlf. 7588 3313 & 2253 7183
Mail: cmr@km.dk
Jette Langgaard Andersen
Træffes efter aftale til og med 17. maj.
Tlf. 22884091
Mail: jlan@km.dk
Mandag er præsternes ugentlige fridag.
GRAVERE:
Kent Nielsen
Tlf. 29663460
Mail: randboelkirke@mail.dk
Træffes på Randbøl Kirkegårds-kontor
man.-fre. kl. 9.30-10.00
Bettina Neve Kristiansen.
Tlf. 2021 8718
Mail: noerupkirke@mail.dk
KIRKETJENERE:
Lise Hauge – Tlf. 2120 3686
Mail: lise@randboel-noerupkirker.dk
Trine Ploug – Tlf. 2153 7183
Mail: trine@randboel-noerupkirker.dk

BLIV SPEJDER
I Randbøl og Nørup kan du også være spejder.
Spejderhuset ligger på HÆRVEJEN 45 I RANDBØL.
Kontakt grupperådsformand
Inger Barfoed tlf. 7588 4477 eller
gruppeleder Tina Jensen tlf. 2878 4831
for at høre mere – eller se på
www.spejderrandbol.dk

Nørup
Kirke
SOGNEMEDHJÆLPER:
Anne-Dorthe Moesgaard-Christensen
Tlf. 2329 3313
Mail: smh@randboel-noerupkirker.dk
MENIGHEDSRÅDSFORMAND:
Karen Bang
Tlf. 7588 3747, mobil 2891 7512
Mail: karenbang@outlook.com
KIRKEVÆRGER:
Randbøl Kirke:
Egon Munk-Andersen
Tlf. 7588 1988
Mail: egon.munk-andersen@mail.tele.dk
Nørup Kirke:
Knud Lind
Tlf. 2142 4288,
Mail: knudlind7@gmail.com
PRÆSTERNE
Jette Langgaard Andersen
Fri 28/3 og 4/4.
Heinrich Pedersen
Friweekend 16-17/5; 27-28/6;
Anden tjeneste 8-14/6; 18-20/8; Ferie 13-27/7.
Christina Munk Storm
Barselsorlov indtil 17/5; ferie 18/5 – 7/6
samt 22/6 – 12/7 og 3-30/8.

UDGIVET AF
menighedsrådet i Nørup Sogn og Randbøl Sogn
Redaktionsudvalg:
Heinrich W. Pedersen (ansv.),
Jette Langgaard Andersen,
Henriette Støvlbek,
Edith Petersen,
Anne-Dorthe Moesgaard-Christensen.
Layout og tryk: Jelling Bogtrykkeri

Randbøl-Nørup Kirker

11

GUDSTJENESTER I RANDBØL-NØRUP KIRKER APRIL-AUGUST 2020

DATO

RANDBØL

NØRUP

DAG I KIRKEÅRET

Søndag d. 5/4

10.30(JLA)

10.30(HWP)

Palmesøndag

ANDET

Torsdag d. 9/4			
10.30(HWP)
Skærtorsdag
19.00(JLA)				
Fredag d. 10/4
10.30(JLA)			
Langfredag
			15.00(HWP)		
Søndag d. 12/4

10.30(JLA)

10.30(HWP)

Mandag d. 13/4

10.30(JLA)			
Anden påskedag
14.00(JLA) 				

Delvis liturgisk gudstjeneste
Liturgisk gudstjeneste

Påskedag		
Minikonfirmandafslutning 1)

Søndag 19/4 			

10.30(HWP)

1.s.e. påske

Søndag 26/4

10.30(JLA)

10.00(HWP)

2.s.e. påske

Konfirmation i Nørup

Søndag 3/5

10.00(JLA)

10.30(HWP)

3.s.e. påske

Konfirmation i Randbøl

Mandag 4/5

19.00				

Torsdag 7/5 			

19.00(HWP)

Aften før Bededag

4. maj mindegudstjeneste 1)
Historiegudstjeneste 1)

Fredag 8/5
10.30(JLA)			
			
Søndag 10/5 			
10.30(HWP)

Bededag			

Søndag 17/5

10.30(JLA)			

5.s.e. påske		

Torsdag 21/5

Ribe domkirke			
Kristi Himmelfartsdag
kl. 15.00				

4.s.e. påske		

Genforeningsgudstjeneste 1)

Søndag 24/5			

10.30(HWP)

6. søndag efter påske

Søndag 31/5

09.00(HWP)

10.30(HWP)

Pinsedag			

Mandag 1/6

14.00(HWP)			

Søndag 7/6			
Søndag 14/6

10.30(HWP)

10.30(CMS)			

Anden pinsedag

Randbøl præstegårdshave 1)

Trinitatis søndag
1. søndag efter trinitatis

Kirkekaffe

Søndag 21/6			
10.30(HWP)
		
Søndag 28/6
09.00(HHJ)			

2. søndag efter trinitatis

Søndag 5/7			

4. søndag efter trinitatis		

Søndag 12/7

10.30(HWP)			

Søndag 19/7			
Søndag 26/7

1)

10.30(HWP)

10.30(HWP)			

Søndag 16/8			
Søndag 23/8

10.30(CMS)

10.30(CMS)			

Søndag 2/8			
Søndag 9/8

10.30(HWP)

3. søndag efter trinitatis		

5. søndag efter trinitatis
6. søndag efter trinitatis
7. søndag efter trinitatis
8. søndag efter trinitatis
9. søndag efter trinitatis

10.30(HWP)

10. søndag efter trinitatis

09.00(HWP)
10.30(HWP)		

11. søndag efter trinitatis

Gudstj. i sommerfestteltet

Se omtale inde i bladet.

Christina Munk Storm(CMS); Jette Langgaard Andersen (JLA); Henriette H. Jørgensen(HHJ); Heinrich Wichmann Pedersen(HWP)

Næste nummer udkommer i uge 34. Indleveringsfrist: 1. juni 2020.

