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Præstens side

Skal vi springe julen over ?
Da jeg var barn, glædede jeg mig utroligt meget til jul.
Men da jeg var barn, var det kun jul én gang om året.
Nu er det, som om det sker flere gange. Det er som
om, der ikke er et år fra jul til jul. Det hænger måske
sammen med, at tiden går hurtigere nu til dags, eller
også er det bare fordi, jeg er blevet ældre.

Men, hvad så med alle de gaver, som skal købes? Al
ræset – kunne vi ikke springe det over i det mindste?

Så når butikkerne begynder at pynte til jul allerede i
oktober, kan tanken godt melde sig: Skal vi nu til det
igen? Det er da ikke et år siden? Vi har da kun lige
smidt juletræet ud og pakket julepynten til side. Skal
vi allerede nu i gang med hele det ræs med at få købt
julegaver, lavet juleknas og skrevet julebreve…

Så lad os da i stedet fejre jul i Jesu navn og gøre det
med glæde!

Men sådan har det måske altid været. I hvert tilfælde
skrev Peter Faber allerede i 1848:

Vi kan glæde os over juletræet, som med stjernen
i toppen minder os om livets træ, som vi må have
adgang til for ikke at dø.
Takket være Jesus Kristus er der banet vej for os.
Takket være Jesus Kristus er der tændt et lys, som
ingen kan slukke.

Sikken voldsom trængsel og alarm,
det er koldt, og man må gå sig varm.
Lygten tændes klokken fire alt,
det skal være aften med gevalt.
Midt på gaden sælges træ’r og frugt,
se butikken, hvor den stråler smukt!
Varer kan man få i tusindvis,
tænk Dem bare: under indkøbspris.
Men alligevel … skulle vi ikke springe det hele over
i år og så bare nøjes med at fejre jul hvert andet år?
Jeg er sikker på, at børnene ikke vil synes om den idé!
For dem er året langt, og de ser sikkert frem til julen
med glæde og forventning, som jeg gjorde, da jeg var
barn. Måske skulle vi voksne lære af børnene. Lære
noget aldeles afgørende.
Vi har jo brug for hele tiden at høre det utrolige
budskab, at Gud har valgt at bøje sig helt ned til os
mennesker for at blive menneske som os.
Vi har brug for igen og igen at blive mindet om, at
det var til frelse for os, det skete, og den frelse er der
ingen af os, der kan undvære.
Vi har brug for at høre, at vi faktisk er så dyrebare for
Gud, så intet offer var for stort, da det gjaldt om at
hjælpe.
Der er noget her, som er så vigtigt, at vi ikke bare kan
udsætte det til en anden gang eller springe det over.
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Det kunne vi måske godt, men heller ikke her tror
jeg, børnene er med på det! Altså er der ingen vej
udenom!

Lad gaverne være til minde om ham, der gav os den
største gave, og som vi kan takke ved at give helt
anderledes små gaver til dem, vi holder af.

Nu tændes tusind julelys
på jorden mørk og rund,
og tusind stjerner stråler smukt
på himlens dybblå grund.
Og over by og land i nat
går julens glade bud,
at født er Herren Jesus Krist
vor frelser og vor Gud.
Du stjerne over Betlehem
oh, lad dit milde lys
oplyse alt med håb og fred,
så kærligheden ses.
Lad hvert et hjerte, koldt og mørkt,
se strålen mild og blid,
en stråle af Guds kærlighed
i signed juletid.
Emmy Köhler 1898
Heinrich Pedersen

Nyt fra menighedsrådene

Plejeorlov

Aktiviteter i pastoratet

Mange spørger til Christina Munk Storms orlov. Situationen er i øjeblikket, at Christinas orlov er forlænget frem til den 30. april 2016, så familien har tid
til endelig udredning og medicinering af deres søn. Vi
håber og ønsker, at denne aftale kan give familien fred
og ro i den svære situation.
Sognepræst Helle L. Pahus har sagt ja til forlængelse
af vikarperioden.

I den kommende tid har vi i pastoratet flere spændende og aktuelle arrangementer, så vi opfordrer til
at holde godt øje med omtaler i bladet, med månedsoversigten i Egtved Posten samt opslag i kirkerne og
andre steder i lokalsamfundet. Kirkeåret er snart slut,
men Adventstiden byder på flere fine aktiviteter, så
vi kan komme i stemning til den forestående højtid.
I takt med et nyt kirkeår, går menighedsrådene ind i
det sidste år i denne menighedsrådsperiode, hvilket
betyder, at forberedelserne til valg i efteråret 2016 så
småt påbegyndes.
I januar måned kommer Biskop
Elof Westergård og giver et oplæg
omkring ”Kirken på landet”, som
skal danne grundlag for forberedelserne til menighedsrådsvalget.
Vi håber mange vil komme denne
aften.

Sognemedhjælper
Fra sidst i september har vi i pastoratet ansat en ny
sognemedhjælper Anne-Dorthe Moesgaard-Christensen. Anne-Dorthe fortæller lidt om sig selv andet
steds i bladet.
Vi glæder os meget til samarbejdet med Anne-Dorthe, som allerede er godt i gang med arbejdet.

Randbøl og Nørup Menighedsråd ønsker alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår

Siden sidst

Kirkegårdene lige nu
En af årets travle perioder på kirkegården nærmer sig
nu sin afslutning. Gravene skal efter gammel tradition grandækkes eller pyntes, om man vil. Uanset
vejret skal arbejdet helst afsluttes inden 1. søndag i
advent. Kirkegårdsgravere og medhjælpere har derfor
haft travlt med det sirlige arbejde, hvor hvert enkelt
gravsted får sin egen pyntning til vinterperioden. Der
er brugt mange bundter grangrønt, og arbejdet med
de mange flotte ”nålebroderier” kan nu betragtes på
kirkegårdene.
Vi vil derfor meget opfordre til, at man lægger vejen
forbi og går en tur på kirkegården. Det kan være en
god oplevelse i en ellers travl tid at gå rundt og nyde
stedet ved denne årstid. Vi læser tit i aviser og bøger,
at folk benævner kirkegården som ”de dødes have”.
Sådan synes vi ikke, at det skal være. Kirkegården eller omgivelserne omkring kirken er i høj grad for de
levende. Læg vejen forbi og vær med til at gøre det til
et hyggeligt og levende sted, hvor man kan gå en tur
og måske mødes.
Kirkeværgen

ØLANDSSTEN SÆLGES
På Randbøl Kirkegård har vi fået et pænt overskud af røde ølandssten.
Kan nogen bruge nogle sten til egen have, så
skal man blot henvende sig til kirkegårdsgraveren i Randbøl.
Stenene
sælges efter
først-til-mølleprincippet til
100 kr. pr. m2
+ moms.
Graver Kent
Nielsen træffes
hverdage
kl. 9.30-10.00
på
tlf. 7588 3381.

Randbøl-Nørup Kirker
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Siden sidst

Goddag fra sognemedhjælperen
Siden 20. september har jeg haft det privilegium at
være den nye sognemedhjælper i Randbøl-Nørup
Kirker. Tak for en rigtig god modtagelse.
Jeg er 40 år gammel, gift på 17. år og mor til to prægtige unge mennesker på 12 og 13 år. Vi har vores base
i Højgård mellem Vejle og Jelling.
Som uddannet arkæolog glæder jeg mig over egnens
gravhøje og de ældgamle kirker, som emmer af historie.
Som mangeårig frivillig i folkekirken, og som tidligere ansat i kirker i København, Albanien og Peru glæder jeg mig over nu igen at arbejde med på kirkens
sag. Det er en god sag! Det handler om, at kirken skal
være et sted, hvor Gud møder os mennesker, så det
bliver til håb og liv for store og små der, hvor vi er i
vores hverdag med den livsbagage, vi nu engang har.

Det er stort at få lov
til at være en del af
dét.
Mine primære opgaver i Randbøl og
Nørup handler om
børnearbejde og PR,
så det er noget med
bl.a. babysalmesang, minikonfirmand, hjemmeside, kirkeblad og facebook plus det
løse. Lad mig høre, hvad du går og drømmer om og
har af gode idéer.
Jeg ser frem til at lære jer og sognene bedre at kende.

KorDania
Det var en fyldt Randbøl Kirke, der den 10. september fik en fantastisk musikalsk oplevelse, da kirken
havde besøg af KorDania fra Jelling.
Koret fremførte et meget afvekslende repertoire, der
gik fra danske sange og klassiske korværker til internationale hits inden for rock, pop og soul. Alt blev
fremført med rytmisk præcision og en smittende
sangglæde, så alle i kirken blev revet med og havde
melodierne i ørerne længe efter.
Vi siger tak til koret for en meget vellykket koncert.

Høstgudstjenester
I slutningen af september var
der høstgudstjeneste i begge kirker.
Der blev indsamlet godt 3200
kroner til godgørende formål
blandt andet Folkekirkens
Nødhjælp.
I Nørup bar spejderne frugt og
grønt, hjemmelavet saft og syltetøj ind ved gudstjenestens begyndelse. Tingene blev bortloddet ved den efterfølgende
høstfrokost, og spejderne kunne få et pænt tilskud til deres
arbejde med hjem.
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Anne-Dorthe Moesgaard-Christensen

Siden sidst
Konfirmandudflugt
Lørdag den 26.
september var
præsterne på
udflugt med
over tredive
skønne konfirmander.
Vi besøgte
Kvaglund kirke,
hvor vi mødte
unge fra den
burmesiske kirke i Esbjerg. Vi hørte om deres liv og
deres tro.
Derefter så vi Kammerslusen ved Ribe, som I kan se
på billederne, og til sidst besøgte vi Ribe Domkirke,
hvor vi hørte om kirkens historie og den særprægede
udsmykning over alteret.

Gospel i Nørup
Fra nær og fjern mødte en god flok sangglade korister
op i Nørup den 31. oktober til en lørdag i gospelens
tegn med dirigent Maria Norby Gjødsbøl fra Nørup
og pianist Rasmus Løhde Nielsen fra Børkop.
Det var en forrygende og hyggelig dag med sang,
smil, samvær og godt budskab. Maria formåede at
skabe en dag, hvor både erfarne og nye gospelsangere
nød at være med – ikke mindst til den afsluttende
koncert, hvor publikum også måtte op at stå og stemme i med hver sit næb.
Koncerten var velbesøgt af både slægtninge, sogne-

børn og endda et polterabendselskab fra Vejle lagde
vejen forbi.
Tak til Maria og Rasmus for en glimrende dag, og tak
til alle, som deltog og lyttede med.
Vi håber at gentage succesen en anden gang.

Randbøl-Nørup Kirker
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Kommende arrangementer
børn, og vi skal nok tage opvasken.
Tilmelding til spisning senest fredag den 27. november til sognemedhjælper Anne-Dorthe på:
smh@randboel-noerupkirker.dk.

Fyraftensandagter:
vinter/FORÅR 2015-16
Randbøl og Nørup kirker indbyder til

FYRAFTENSANDAGTER

2. tirsdag i måneden fra 16.30-17.00
En dejlig stund med salmer og sange,
tekstlæsning og tid til eftertanke.

8. dec.:

Minikonfirmandernes afslutning
3. søndag i advent
Ved gudstjenesten den 13. december kl. 14.00
opfører minikonfirmanderne et krybbespil.
Dette markerer samtidig afslutningen for efterårets
minikonfirmander. Alle er meget velkomne.

i Randbøl kirke,

med Ole Klitgaards basunorkester.

12. jan.:

i Nørup kirke

9. febr.:

i Randbøl kirke

8. marts:

i Nørup kirke

19. april:

i Randbøl kirke

10. maj:

i Nørup kirke

14. juni:

i Randbøl kirke

1. søndag i advent
søndag den 29. november
I år slår vi sognenes adventstraditioner sammen og
holder gudstjeneste i Randbøl Kirke kl. 10.30. Om
aftenen kl. 19. er der gudstjeneste i Nørup Kirke,
hvor et lejlighedskor sammensat fra begge sogne medvirker. Derefter er der kaffe i konfirmandstuen, hvor
vi synger advent ind.
Musikalsk børnegudstjeneste
onsdag den 2. december
Efterhånden er der rigtigt mange forældre og børn,
som har været til babysalmesang. Nu vil vi gerne indbyde til et gensyn ved at invitere til en kort gudstjeneste med nogle af de sange, I kender og med en historie
fra Bibelen, fortalt så det passer til små børn. Tag endelig søskende og den anden forælder med.
Klokken 17.30 går vi i konfirmandstuen og hygger os
med et fælles børnevenligt måltid.
Spisningen koster 20 kr. for voksne og 10 kr. for
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De ni læsninger i Nørup Kirke
4. søndag i advent
søndag den 20. 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, og sognenes kor synger.
Julegudstjeneste og samvær
tirsdag den 22. december kl. 14.00
En julegudstjeneste med lidt bedre plads.
Ved julegudstjenesterne juleaftensdag er kirkerne dejligt fyldte, og man er derfor nødt til at komme i god
tid.
Som alternativ holder vi derfor en julegudstjeneste
for voksne tirsdag den 22. december i Randbøl Kirke
med efterfølgende samvær i Sognestuen.
Begge præster medvirker, og der kan rekvireres kirkebil.

Kommende arrangementer
Fælles Juleaften i Randbøl Sognestue
Kom og vær med fra nær og fjern til Fælles Juleaften.
Randbøl og Nørup sogne inviterer og er værter.
Det kan være, at du har mistet en ægtefælle, at børnene er blevet store og er flyttet hjemmefra, at I er
en familie med børn, der søger et større og bredere
fællesskab, at familien er langt væk – der kan være
mange grunde til gerne at ville være med til at skabe
en Fælles Juleaften i samvær med andre.
Den 24. december kl. 17.00 i Randbøl Sognestue efter den sidste gudstjeneste i Randbøl og Nørup kan alle være med.
Vi hygger os ved juletræet og pynter op ved fælles
hjælp, medens maden bliver klar til traditionel julemiddag. Efter maden går vi rundt om juletræet, synger og hører julens sange og salmer, læser historie, og
en lille pakkeleg bliver der måske også plads til.
Vi vil gerne hente og bringe, hvis du ikke selv kan
komme frem. Tilmelding, af hensyn til maden, til
Johanne Toftgaard, tlf. 2278 9498 bedst mellem kl.
17 og 19 og senest den 20. december.
Møde med biskop Elof Westergaard
den 20. januar 2016 kl. 19.00
Vi har inviteret biskop Elof Westergaard til et møde
i Randbøl Sognestue, hvor han bl.a. vil fortælle noget om vore muligheder som små sogne på landet. Et
tema, som er meget aktuelt i kirkedebatten netop nu.
Mødet er også tænkt som et startskud til det kommende valg til menighedsråd, som finder sted i efteråret 2016. Der vil derfor være mulighed for debat
med menighedsrådene efter biskoppens oplæg.
Så mød op og giv jeres meninger tilkende om, hvordan vi skal arbejde i fremtiden.
Mad og tro
For os mennesker hører mad og tro ikke nødvendigvis
sammen. Men på den ene side lever mennesket ikke
af brød alene, og på den anden side kan vi ikke undvære maden. Derfor indbyder vi til nogle aftner om
tro med mad.
Vi begynder med at spise sammen, hvorefter præsterne holder foredrag om den kristne tro. Der er mulighed for spørgsmål og drøftelse.
Onsdag den 6. januar kl. 18.30 i Randbøl Sognestue.
Onsdag den 3. februar kl. 18.30 i Nørup Konfirmandstue.

Onsdag den 24. februar kl. 18.30 i Randbøl Sognestue.
Onsdag den 16. marts kl. 18.30 i Nørup Konfirmandstue.

Babysalmesang i Randbøl Kirke
Har du lyst til at give dit barn en musikalsk og sansestimulerende start på livet og en fortrolighed med
kirkens rum? Så kom med til babysalmesang, som er
musik og salmer, sange og remser, bevægelse, nærhed
og oplevelser. Det er også en oplagt mulighed for at
møde andre på barsel fra Randbøl og Nørup sogne.
Vi begynder et 7 ugers forløb for børn mellem 0-12
måneder ifølge med en voksen. Det foregår hver
onsdag kl. 10.00 i Randbøl Kirke fra den 13. januar 2016. Prisen på kr. 120,- dækker både undervisning, en efterfølgende kop kaffe i sognestuen og
en sangbog. Tilmelding skal ske til Anne-Dorthe
Moesgaard-
Christensen på smh@randboel-noerupkirker.dk eller på mobil 2329 3313. Ved tilmelding
bedes oplyst barnets og forældrenes navne samt en
e-mailadresse og et mobilnummer. Vel mødt til store
og små. – NB: Der er ingen undervisning i uge 7.
Minikonfirmand i Randbøl Kirke
Nu er det alle børn i 3. klasse på Vandel-afdelingen af
Firehøjeskolen, som vi indbyder til at blive minikonfirmander. Vi mødes hver onsdag fra den 13. januar
lige efter skoletid 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 påskespil, som vi opfører 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 kl. 16.00. I begyndelsen af januar vil vi besøge
klassen og dele invitationer ud, og vi håber, at mange
af jer har lyst til at være med.
Tilmelding skal ske til sognemedhjælperen Anne-Dorthe på mail smh@randboel-noerupkirker.dk.
Fastelavn
Søndag den 7. 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 Sognegården.
Man er velkommen til at møde udklædt i kirken.
Randbøl-Nørup Kirker
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Kommende arrangementer

Salmemaraton i Grene Provsti
Salmemaraton er ved at nå i mål.
Det afsluttes i januar måned kl. 17-18:
Den 6. januar i Lindeballe kirke
Den 20. januar i Grindsted kirke
Interesserede kan tage en
folder om salmemaraton
i våbenhusene.

Onsdagsklubben
i Randbøl Sognestue
ONSDAG DEN 16. DECEMBER KL. 12.30
– inviterer vi til julefrokost, og derefter vil vi synge sammen. Bente Lauritsen, Bredsten kommer
og spiller til, og måske er der også en fortælling.
Frokosten koster kr. 75, og tilmelding er senest
den 13. december til Johannes tlf. 75 88 51 73
eller Kristian tlf. 75 88 53 58.
ONSDAG DEN 20. JANUAR KL. 13.30
– kommer sognepræst Jørgen Johansen, Hejnsvig.
Emne: Fra Flymekaniker til Sognepræst.
Til slut er der generalforsamling. På valg er Gerda, Tove og Inga.
ONSDAG DEN 17. FEBRUAR KL. 13.30
– begynder vi med banko, så tag en lille gevinst
med. Efter banko kommer Holger Gorm Petersen, Randbøldal. Han vil fortælle om seniorarbejdet og aktuelle politiske tiltag.
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. Er du ensom, er det måske lige
noget for dig.
Alle er velkomne.
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Vandel Missionshus
Grindstedvej 33, Vandel

Onsdag den 2. december kl. 19.30
Adventsfest
v/ Christen Peter Olesen, Ejstrupholm
Tirsdag den 8. december kl. 19.30
Bibeltime hos Poul Balsgaard
Mandag den 28. december kl. 14.00
Julefest
v/ Henri Jensen, Silkeborg
Tirsdag den 12. januar kl. 19.30
Evangelisk Alliance bedemøde
hos Bennedikta og Aksel Obel
Onsdag den 27. januar kl. 19.30
”Glæde og håb – se jeg gør alting nyt”
v/ Henning Hollesen, Aulum
Generalforsamling
Tirsdag den 9. februar kl. 19.30
Bibeltime hos Villy Skovholm
Tirsdag den 23. februar kl. 19.30
”Håbet – glæder du dig til at se Jesus?”
v/ Carsten Mikkelsen, Kolding
Fredag den 26. februar kl. 19.30
Holger Skovenborg, Gårslev
For yderligere oplysninger ring
Hanne Klausen 2966 6508

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

Udstillinger i Sognestuen
I Randbøl Sognestue har vi løbende udstillinger af
forskellig art. Af og til har konfirmander eller minikonfirmander noget at vise frem. Af og til er det
lokale, der kommer med fotografier eller billeder, og
af og til er det kunstnere udefra, der gerne vil hænge
deres ting op.
De malerier, der lige nu pryder Sognestuen, er malet
af Sanne Sørensen.
Hun skriver om sig selv: ”Jeg maler ofte ekspressive
stemningsfyldte billeder, hvor former og grænser er
delvist flydende. Mange beskriver mine malerier som
besjælet med en form for naivitet, glæde og forun-

dring”. Sanne tilbyder, at man kan låne et maleri med
hjem, hvis man gerne vil sikre sig, at det passer godt
til hjemmet.
Læs evt. mere om hende på hendes hjemmeside
www.sannesørensen.dk. Her kan hun også kontaktes.
Det er rigtig dejligt, at der er flere, som har lyst til at
vise deres ting frem. Så har vi løbende noget nyt at
kigge på, og det er altid velkomment, hvis nogen af
jer læsere og sognebørn gerne vil udstille, eller kender
én, der kunne tænke sig det. Vi behøver ikke alle at
kunne kalde os kunstnere for at kunne give nyt liv til
væggene. – Så sig endelig til!

Malerier fra Sanne Sørensens
ophængning i Randbøl Sognestue.

Randbøl-Nørup Kirker
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Kirke & Sogn

Randbøl
Kirke

Nørup
Kirke

Døbte:

DØBTE:

28.06.15 Ella Erika Brogaard Høyer

08.08.2015

Victoria Lønborg Olsson

23.08.15 Kaiser Stegemejer

08.08.2015

Sienna Scarpi Petersen

09.08.2015

Adam Peglau Byrner

Viede:

13.09.2015

Jonas Nørgaard Jonasen

15.08.15 Helle Refshauge Madsen og

13.09.2015
Caroline Sofia Juul
		Rasmussen

Freddy Friborg Madsen
29.08.15 Stine og Claus Nejrup Jepsen

10.10.2015

Berthil Juul Lomholt

07.11.15 Christina og Henrik Munk Storm
VIEDE:

Døde og begravede:
23.07.15 Leiv Roalv Blakstad

01.08.15 Camilla Brahe Jørgensen og
Stephane Bruzzichini Kristensen

30.08.15 Jens Arne Israelsen

08.08.15 Maria og Mads Dane Lomholt

03.10.15 Erling Christian Hansen

29.08.15 Nete Dupont Arentoft og
Jakob Dupont Olesen

31.10.15 Kristian Anton William Nissen

12.09.15 Anita Plougstrup Lerche og
Jesper Plougstrup

DØDE OG BEGRAVEDE:
01.08.15 Tove From Petersen
15.08.15 Gerda Ethelberg Sørensen
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

23.08.15 Anna Marie Andersen
20.07.15 Tina Finne
26.09.15 Jonas Kronborg K Kristiansen
16.10.15 Aage Kristian Eriksen

Præsterne
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Heinrich Pedersen
helle l. pahus

Friweekend 5. - 6. december • Ferie 10.-22. januar
Fri 10. og 16. januar • Ferie 15. - 21. februar

Kirke & Sogn

Randbøl
Kirke

Nørup
Kirke

Sognepræster:

Sognepræster:

Christina Munk Storm,
Hærvejen 47, Randbøl,
Tlf. 7588 3313
Mail: cmr@km.dk
Orlov

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

Helle L. Pahus, vikar
Tlf. 2253 7183
Mail: help@km.dk
Heinrich W. Pedersen,
Præstens Ager 2, Nørup,
Tlf. 7588 3012
Mail: hwpe@km.dk

Christina Munk Storm,
Hærvejen 47, Randbøl,
Tlf. 7588 3313
Mail: cmr@km.dk
Orlov
Helle L. Pahus, vikar
Tlf. 2253 7183
Mail: help@km.dk

Mandag er præsternes ugentlige fridag.

Mandag er præsternes ugentlige fridag

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

Graver: Mogens Petersen
Tlf. 2021 8718
Mail: noerupkirke@mail.dk

Kirketjener: Hanne Lundbak.
Tlf. 6080 1345
Mail: hanne@randboel-noerupkirker.dk

Sognemedhjælper:
Anne-Dorthe Moesgaard-Christensen
Tlf. 2329 3313
Mail: smh@randboel-noerupkirker.dk

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

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

Kirkeværge: Knud Lind
Tlf. 2142 4288,
Mail: knudlind7@gmail.com

Kirkeværge:
Egon Munk-Andersen
Tlf. 7588 1988
Mail: egon.munk-andersen@skolekom.dk
Udgivet af menighedsrådene i Nørup Sogn og Randbøl Sogn.
Redaktionsudvalg: Heinrich W. Pedersen (ansv.),
Helle L. Pahus, Henny Sørensen, Grethe Daneskov og Anne-Dorthe Moesgaard-Christensen.

Layout og tryk:
www.prinfovejle.dk

Randbøl-Nørup Kirker
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Gudstjenester i Randbøl-Nørup kirker
Dato		
Randbøl 	Nørup	dag i kirkeåret	Andet
Onsdag 2/12			
17.00 (HLP		
Musikalsk børnegudstj.1)
			
og HWP)
Søndag 6/12		 10.30 (HLP)		
2. søndag i advent
Tirsdag 8/12		 16.30 (HLP)			
Fyraftensandagt
Søndag 13/12			
10.30 (HWP)
3. søndag i advent
			
14.00 (HWP)			 Minikonfirm.-afslutning1)
Søndag 20/12		 10.30 (HWP)
16.00 (HWP
4. søndag i advent
De ni læsninger1)
Tirsdag 22/12		 14.00 (HLP og			
Julegudstjeneste og samvær
		
HWP)
Torsdag 24/12		 11.00 (HLP)
11.00 (HWP)
Juleaften
Børnegudstjeneste1)
		 14.30 (HLP)
14.30 (HWP)		
		 16.00 (HLP)
16.00 (HWP)		
Fredag 25/12		 10.30 (HLP)
10.30 (HWP)
Juledag
Lørdag 26/12		 10.30 (HLP)		
2. Juledag (Stefans dag)
Torsdag 31/12			
23.30 (HWP)
Nytår
Midnatsgudstjeneste1)
Fredag 1/1		 14.00 (HWP)			
Søndag 3/1			
10.30 (HWP)
Hellig tre konger
Søndag 10/1		 09.00 (JL)		
1. søndag e h.t. konger
Tirsdag 12/1			
16.30 (HLP)		
Fyraftensandagt
Søndag 17/1			
10.30 (HLP)
Sidste søndag e.h.3. k.
Søndag 24/1		 10.30 (HLP)		
Septuagesima
Søndag 31/1 		
10.30 (HWP)
Seksagesima
Søndag 7/2		 10.30 (HLP)
14.00 (HWP)
Fastelavn
Tirsdag 9/2		 16.30 (HLP)			
Søndag 14/2			
10.30 (HLP)
1. søndag i fasten
Søndag 21/2		 10.30 (HWP)		
2. søndag i fasten
Søndag 28/2			
10.30 (HWP)
3. søndag i fasten
Søndag 6/3		 10.30 (HLP)		
Midfaste søndag
Tirsdag 8/3			
16.30 (HWP)		
1)

Fastelavnsgudstjeneste1)
Fyraftensandagt

Fyraftensandagt

Se nærmere omtale inde i bladet.

Helle Lindholt Pahus (HLP) – Heinrich Wichmann Pedersen(HWP) – Jakob Legarth (JL)
Kørsel til gudstjenester og arrangementer
Ring i god tid til Grethe B. Nielsen, 7588 5048. Mail: grethe_bn@yahoo.dk

Næste nummer udkommer i uge 9
Indleveringsfrist: 31. januar

