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Præstens side

”Hvad er det, der gør jul til noget særligt”
Sidste år blev Danmark beriget med intet mindre end
515 bud på nye julesange. Det var Danmarks Radio,
der havde udskrevet konkurrencen, og den sang, der
vandt titlen som den bedste nye julesang, var ”Hvad
er det, der gør jul til noget særligt” af sangskriverparret Peter Sander Andersen og Svend Erik Petersen fra
Ringkøbing. Peter Sander Andersen, der har skrevet
melodien, siger selv, ”at det er en moderne sang om
barnet i krybben”. Og ”en sang om det, som er værd
at huske i julen”.
Noget af det rigtigt fine ved sangen er, at den stiller sig
åbent for, hvad det er, der gør julen til noget særligt.
Den spørger dig og mig om, hvad der gør vores jul
særlig, men på samme tid peger den på, hvad det fælles ophav til julefejringen er, nemlig at der blev født
et helt særligt barn, som stod for så meget mere, end
vi næsten kan forstå. Et barn, der kom for at hjælpe
os med at bære at leve menneskeliv med de glæder og
sorger, det kan rumme. Et barn, der sprængte dødens
bånd og bærer vores skyld, så vi kan leve frit.
Traditioner er rare, fordi vi ved, hvad der skal ske, og
det kan være med til at give ro i en hektisk tid, men
det er forfriskende med en julesang, der beder os reflektere over alt det, vi har fået overdraget af tidligere
generationer, for hvis noget skal have værdi for os,
skal det integreres i os. Det er ikke nok at glæde sig
over traditioner, hvis ikke vi aktivt bruger dem. Kun
når vi fejrer julen eller lytter til Guds ord, kan det
give vores liv perspektiv. Derfor er det så flot, at den
nye julesang opfordrer os til at tage stilling til, hvad
der gør vores jul til noget særligt. Hvordan lader vi
stjernen vise vej i vores liv, uden den blot bliver pynt?

2

Randbøl-Nørup Kirker

1.
Hvad er det, der gør jul til noget særligt,
gør stuen lys og hjertet varmt og kærligt?
Er det med jul og krybben julenat
mon ingenting, når stjernen skinner mat?
Nej, julens stjerne lyser, når jeg ser,
det barn i krybben er så meget mer’.
2.
Er julen bare læssevis af gaver
og neonlys og overfyldte maver?
Er verdens og familiens korte fred
en våbenhvile, julen kommer med?
Nej, julens stjerne lyser, når jeg ser,
det barn i krybben er så meget mer’.
3.
Er stjernen bare pynt som træets kærter,
og har du flettet ægte julehjerter?
Har Gud mon tændt sit lys i dig og mig,
og har du ladet stjernen vise vej?
Ja, julens stjerne lyser, når jeg ser,
det barn i krybben er så meget mer’.
Sognepræst
Christina Munk Storm

Nyt fra menighedsrådet

Fælles menighedsråd i Nørup og Randbøl sogne

Den 13. september holdt menighedsrådene i Randbøl og Nørup sogne orienteringsmøder forud for
menighedsrådsvalget med efterfølgende opstillingsmøder. Menighedsrådene i de to sogne har tidligere
besluttet, at det kommende fælles menighedsråd skal
bestå af 10 valgte medlemmer (5 fra hvert sogn) og
præsterne, som er fødte medlemmer.
På møderne i Randbøl Sognestue og Nørup Konfirmandstue blev der hvert sted lavet en kandidatliste.
Da der ved fristens udløb ikke blev indleveret yderligere lister, er følgende valgt til menighedsrådet:

De valgte menighedsrådsmedlemmer mødes den 24.
november til konstituering, inden menighedsrådet
tiltræder 1. søndag i advent, søndag den 27. november.

Fra Nørup sogn:
Lene Hansen
Thomas Knudsen
Edith Schou Lund
Karen Møller Bang
Knud Lind
Stedfortrædere:
Bente Grauslund Kjeldsen
Zoe Lund

Fra os skal der lyde en stor tak til medlemmerne af
menighedsrådene i de to sogne for deres indsats i rådenes daglige arbejde og i arbejdet med at nå frem til
det, som vi er nu – ét menighedsråd.

Fra Randbøl sogn:
Egon Stræde Munk-Andersen
Henriette Støvlbæk
Henny Sørensen
Frank Kruse Laursen
Grethe Bundgaard Nielsen
Stedfortrædere:
Niels Juel Nielsen
Aksel Obel

Vi går en spændende tid i møde med det fælles menighedsråd. Den forløbne periode har givet en god
grobund for et godt fællesskab, og vi håber at det vil
blive til glæde og gavn for alle sognebørn i Randbøl
og Nørup sogne. Vi vil fortsat gøre det bedste for at
skabe aktivt fællesskab ud fra kirkerne.

En særlig tak til de medlemmer af de ”gamle” menighedsråd, som desværre har valgt at træde ud. Det er
fra Randbøl sogn Johanne Toftegård, som er fraflyttet
sognet, og fra Nørup sogn Grethe Daneskov og Zoe
Lund. Sidstnævnte har dog indvilget i at fortsætte
som stedfortræder.
Velkommen til det nye medlem af menighedsrådet
Thomas Knudsen. Vi glæder os til samarbejdet. Han
vil sidenhen få lejlighed til selv at præsentere sig.
Henny Sørensen
Karen Bang
Randbøl-Nørup Kirker
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Nyt fra menighedsrådet

Ny graver i Nørup
Hermed en lille hilsen fra den nye graver på Nørup
kirkegård.
Jeg hedder Bettina Neve og bor i Give med min familie. Jeg er mor til fem dejlige børn i alderen 7 måneder
til 12 år. Så der er knald på også efter arbejdstid. Jeg
er udlært væksthusgartner og kommer fra et job på
Hedensted kirkegård, hvor jeg var ansat som kirkegårdsgartner.
På nuværende tidspunkt har jeg været i gang herude i
Nørup en god måneds tid. Der er meget nyt at komme ind i, mange nye rutiner og mange nye ansigter.
Heldigvis har jeg fornøjelsen af Gitte og Niels Karl på
jobbet hver dag, og de er rigtig gode til at hjælpe mig
på rette vej.
Vi er i fuld gang med at grandække gravsteder, og
jeg håber, I bliver tilfredse med resultatet. Vi kæmper
alle tre det bedste, vi har lært, sådan at julefreden kan
sænke sig over den smukke kirke og kirkegård.
Jeg siger tusind tak for den fine velkomst, jeg har fået
herude både af kollegaer og besøgende på kirkegården. Der har været mange for at hilse på, og det varmer!!!

Menighedsrådet byder Bettina velkommen i medarbejderflokken og glæder sig til et godt samarbejde.
Jeg glæder mig til at få en sludder med endnu flere i
den kommende tid, og jeg håber, I kommer og siger
til, hvis der er noget, vi skal have snakket om. Ris og
ros er altid velkommen.
Bettina Neve

Glædelig jul fra menighedsrådet i Randbøl og Nørup Sogne
Siden sidst

Høst
gudstjenesten

Tak til KFUM spejderne,
som gjorde høstgudstjenesten
i Randbøl Kirke ekstra festlig.
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Siden sidst
Konfirmandudflugt til Ribe
Igen i år var konfirmandholdene på fælles tur til Ribe.
Her besøgte vi først Kvaglund kirke, hvor volontør
i folkekirkens tværkulturelle center Maja Thomasen,
som blandt andet er involveret i kirkens sprogcafé,
fortalte konfirmanderne om det arbejde, der ydes
for at hjælpe især nydanskere med at forstå og falde
til i danske normer. Dette arbejde udføres ud fra et
kristent perspektiv om at møde hinanden med åben-

hed og varme trods forskellig baggrund og livsvilkår.
Heinrich fortalte endvidere om kristendom ud fra et
globalt perspektiv, og Christina om organisationer
som Kirkens Korshærs arbejde blandt de mest udsatte
mennesker i samfundet.
Herefter besøgte vi Ribe domkirke, hvor vi så på kirkeudsmykning og var en tur oppe i tårnet, før det var
tid til at gå på opdagelse på egen hånd i Ribe.
En flot dag til læring og is!

Lidt om fredagscafe i Randbøl Sognestue
Vi var fredag den 23. september til en hyggelig fredagscafé i Randbøl Sognestue under temaet høst. Vi
var en blandet aldersgruppe med deltagere fra 5 til
mindst 75 år, i alt 18 voksne og 10 børn. Om eftermiddagen var der lagt op til afstressende aktiviteter,
hvor man kunne vælge alt fra fodbad til bålhygge, modellervoks, samtaler og flere andre kreative aktiviteter.
Alt sammen mens man kunne drøfte temaet både i
almindelig betydning og i mere overført betydning.
De fleste snakke indeholdt dog mere en nysgerrighed
på at lære de andre deltagere at kende. Eftermiddagen bød også på et par høstsange og et kort oplæg fra
præsten om temaet høst, og at Gud trofast giver os en
høst, samt lejlighed til at minde sig selv om de ting, vi
hver især er taknemmelige for i vores liv.
Vi sluttede af med en dejlig aftensmad, som alle nød,
og ikke mindst det dejlige i at få maden serveret. En
meget afslappende og uformel eftermiddag, hvor der
var god plads til forskellighed, fællesskab og leg i præstens have for børnenes vedkommende.
Vibeke Obel

Randbøl-Nørup Kirker
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Siden sidst
Gospelworkshop i Randbøl Kirke den 8. oktober 2016
Vi var en lille flok meget oplagte sangere, der mødtes
til morgenkaffe kl. 9.15 i Sognestuen i Randbøl. Efter kaffen fik vi en præsentation af dagens program,
hvorefter vi gik hen i kirken. Vi blev delt op i stemmer og begyndte at øve på sangene.
Maria (dirigenten) var meget positiv og sprudlende og god til at rose - og fik os til at yde vort bedste, så
glæden og lovsangen næsten fik taget til at lette. Men
uden mad og drikke o.s.v. Det var rart at kunne gå
hen i Sognestuen til lækkert mad!
Kl.16 var der koncert i kirken, hvor vi fremførte, hvad
vi havde lært. Her var både pianist og dirigent gode
til at støtte, så det hele gik op i en højere enhed. Tilhørerne blev også aktiveret og nød det forhåbentlig.

Til sidst vil jeg gerne sige tak for en dejlig dag.
Grethe B. Nielsen

Dåbstræf
Søndag den 30. oktober og den 6. november var de
børn der blev døbt i 2012-13 inviteret til dåbstræf
i kirkerne. For nogle af børnene er det første gang,
de får en personlig invitation sendt med posten i et
rigtigt brev. Men dåben er også en vigtig ting at fejre
og at mindes. Det blev til to gudstjenester, hvor dåbsbørnene så døbefonten, hørte om dåben og mødte
kirkehønen Bertha.
Børnesalmesang i september
Vigga på 2 1/2 og jeg deltog en lørdag formiddag i
børnesalmesang i Randbøl Kirke med en flok børn

og deres voksne. Når man er 2 1/2 er en kirke rigtig,
rigtig spændende. Når Vigga først kommer indenfor,
er det blot endnu mere interessant. At give børn og
deres forældre mulighed for at finkæmme en kirke er
helt unikt, alt fra prædikestol til orgel blev studeret.
Det, at afmystificerer rummet og de andre spændende ting i børnehøjde, er næsten umuligt ikke at blive
tiltrukket af.
For os har det givet anledning til nogle fine samtaler
med et lille barn, der nu engang anskuer verden så
fint. Hvad laver man egentlig i kirken, hvem er alle
blomsterne til, hvorfor må nogen tegne på kirkens
vægge? Når vi forældre så giver os tid til at besvare alle
disse spørgsmål, så kommer vi naturligt til at tage alle
de lidt større spørgsmål ned i børnehøjde.
Jeg synes, det er en god mulighed at bruge en lørdag
formiddag på masser af nærvær gennem sang og dans,
historiefortælling og sanseindtryk. Og hvis æbler og
saftevand ikke er spændende i sig selv, så bliver de
det i hvert fald på gulvet i en kirke med mor eller far.
Mette Koed
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Siden sidst
Sogneaften med Holger Lissner den 11. oktober 2016
onens 500 års jubilæum den 31. oktober 2017, og at
han havde vundet konkurrencen. Salmen skal ”urop
føres” den 31. oktober 2017 i Wittenberg. Salmen
hedder: Når du vil, og melodien er skrevet af nordmanden Åshild Watne. Vi kan kun anbefale at høre
den på You Tube – den er rigtig god.
Vi tror godt, vi kan komme til at holde af Holger
Lissners salmer. Normalt er vi i jantelovens land ikke
så glade for folk, der er lidt stolte af sig selv, men i
Holger Lissners tilfælde synes det fuldt berettiget med
stolthed, og som danskere kan vi vel også tage det lidt
på os, når Holger Lissners salme bliver foretrukket i
selve reformations vugge.
I det hele taget en aften der tåler gentagelse.
Lis og Thomas Knudsen

Kommende arrangementer
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Vore forventninger til aftenen var på forhånd ikke
særlig store, men det er jo
altid spændende at høre nogen, der har noget på hjerte. Vi skal love for, at vores
skepsis blev til skamme. Det
blev en helt fantastisk aften.
Holger Lissner var 100% på
lige fra starten med et livligt, inspirerende og til tider
morsomt indlæg.
Han var godt klar over, at vi ikke kendte alle hans salmer, men han påstod, at vi kunne synge dem, inden
vi gik hjem, og det lykkedes i hvert fald til en vis grad.
Holger Lissner er den nulevende samlerdigter, der har
fået flest salmer med i den nye salmebog nemlig 8
stk. Han har udgivet sin egen ”salmebog” (Sangene
synger i os fra Unitas forlag) samt en lang række andre
udgivelser. Han oplyste, at han har skrevet over 200
salmer, men ville dog kun gennemgå nogle udvalgte.
Vi startede selvfølgelig med den mest kendte: Nu går
solen sin vej (786). Men den skulle vi ikke synge, for
den havde han sunget så mange gange, at det var trivielt. Han talte dog lidt om sine tanker bag sangen.
Til gengæld slog han et slag for: Nu har du taget fra os
(552), og Heinrich blev afkrævet et løfte om at synge
den noget mere.
Det var ikke nok, at kunne teksten og melodien, en
salme og betydningen af en salme bliver først ”rigtig”
når den bliver en del af os. Holger Lissner arbejder
hele tiden med sine salmer og skriver dem ofte om.
Bl. a. gennemgik han en salme, som han har skrevet
omkring Allehelgen (Dagen blir så kort ved Allehelgen), som er skrevet om mindst 3 gange – nu er den
”ej så ringe”.
Han talte også om sammenhængen mellem melodien
og teksten. Han syntes, det gav salmen mere dybde,
når melodien fulgte stemningen i teksten. Her gennemgik han: Herre, dit ord, som han selv har skrevet
melodien til. De salmer, vi ikke kendte, sang Holger Lissner et par linjer ad gangen, hvorefter vi skulle
gentage i kor, og når hele salmen var sunget igennem
på den måde, sang vi den samlet, og det gik faktisk
rigtig godt.
Endelig fortalte Holger Lissner, at han havde deltaget
i en konkurrence om at skrive en salme til reformati-
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Kommende arrangementer
Kravlegudstjeneste
onsdag den 7. december
Kl. 17.30 i Nørup Kirke holder vi ca. ½ times
kravlegudstjeneste for småbørnsfamilier med elementer fra babysalmesang og børnesalmesang og
så bibelhistorien om dengang, Jesus fik en fætter.
Kl. 18 går vi i Konfirmandstuen til fællesspisning.

Maden koster 20 kr. for voksne og 10 kr. for spisende
børn, og vi skal nok tage opvasken.
Tilmelding til spisning senest mandag den 5. december til sognemedhjælperen Anne-Dorthe på
smh@randboel-noerupkirker.dk
eller mobil 2329 3313.

Minikonfirmandernes afslutning
3. søndag i advent
Ved gudstjenesten den 11. december kl. 14.00 i Nørup Kirke opfører minikonfirmanderne årets krybbespil. Dette markerer samtidig afslutningen for efterårets minikonfirmander. Alle er meget velkomne.

De ni læsninger i Nørup kirke
4. søndag i advent,
søndag den 18. 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. Muligvis medvirker
julens lejlighedskor.
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Julegudstjeneste og samvær
tirsdag den 22. december kl. 14.00
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 Nørup
Kirke med lidt mere ro og god plads. Efter gudstjenesten er der samvær i Konfirmandstuen. Begge præster
medvirker, og der kan rekvireres kirkebil.

Kommende arrangementer

Jul i fællesskab i Give
Juleaften torsdag den 24. dec. kl. 16.30 - cirka 21.30 i Give Sognehus
Give Y’s Mens Club og Give-Vorslunde menighedsråd inviterer til fælles juleaften i Give Sognehus.
Har man lyst, kan man nå til julegudstjeneste
først. Fra kl. 16.30 er der lidt eftermiddagshygge
og juleknas, derefter serveres en veltillavet julemiddag samt kaffe og småkager. Der skal danses om
juletræ og synges, og mon der ikke også bliver en
julegave til alle.
Pris og tilmelding: Program og tilmeldingsblanket kan hentes i Give Sognehus, Bøgetorvet 1 i

Give fra midt i november, og tilmelding foretages
til kirkekontoret samme sted senest den 15. december.
Hele arrangementet koster kun 75 kr., som betales
ved tilmeldingen. Børn under 10 år er gratis.
Kontakt Give kirkekontor for yderligere information på tlf. 75731009.

Nytårsgudstjenester
Nytårsaftensdag den 31. december
fejrer vi gudstjeneste i Randbøl Kirke kl. 14.00. Til
gudstjenesten vil vi takke for året, der er gået, og bede
for at vi må gå et nyt og velsignet år i møde.
Samme aften fejrer vi, som skikken er, midnatsgudstjeneste i Nørup Kirke kl. 23.30 og ønsker hinanden
godt nytår kl. 00.00. Vel mødt!
Nytårsparade i randbøl kirke
Ved højmessen søndag den 15. januar kl. 10.30 er der
nytårsparade ved KFUM spejderne. Alle er velkomne.

Mad og Tro
Igen i år holder vi fire onsdag aftner med mad, fællesskab og foredrag. Her vil vi spise sammen kl.18.30,
hvorefter præsterne vil holde forskellige oplæg med
fokus på Luther, reformationen og dens påvirkning
i kirke, tro og samfund, da 2017 er 500-året for Reformationen.
Onsdag den 11. januar – Nørup Konfirmandstue
Onsdag den 1. februar – Randbøl Sognestue
Onsdag den 22. januar - Nørup Konfirmandstue
Onsdag den 8. marts – Randbøl Sognestue
Pris og tilmelding:
Maden koster kr. 40,- pr. næse, og der er tilmelding til
spisning senest mandagen før til Anne-Dorthe på smh@
randboel-noerupkirker.dk eller mobil 2329 3313.
Følg med på kirkernes hjemmeside og facebook for
yderligere information om de enkelte aftener.

Børnesalmesang
Vi tager hul på en ny omgang børnesalmesang.
Det er for alle børn fra 1-5 år ifølge med en
voksen. Vi tilstræber at holde det ca. én gang
om måneden lørdag formiddag. Man kan være
med en eller flere gange, som man har lyst.
Hver gang er vi sammen i kirken ca. 1 time,
hvor vi synger salmer og sange, spiller musik
og bevæger os, bruger kirkens rum og lytter til
kirkens fortællinger. Der er også tid til en lille
forfriskning.
Børnesalmesang er for alle uanset baggrund og
musikalitet. Det er gratis, og der er ingen tilmelding. Man skal blot møde op, så vi kan begynde kl. 10.00 - klædt på til at holde varmen
og bevæge sig i kirken.
Tid og sted:
Lørdag den 14. januar kl. 10.00 i Randbøl
Kirke
– Vi skal høre om, da Gud lavede alting.
Lørdag den 11. februar kl. 10.00 i Nørup
Kirke
– Vi skal høre om et kæmpe knus.
Kontakt sognemedhjælperen for yderligere information.

Randbøl-Nørup Kirker
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Kommende arrangementer
Minikonfirmand i Randbøl Kirke
Går du i 3. klasse på Firehøjeskolen afd. Vandel? Så er
det nu din tur til at blive minikonfirmand. Undervisningen foregår onsdage fra kl. 15.00-16.15 i Randbøl
Sognestue ved præstegården.
Forløbet varer fra 25. januar til 5. april og slutter
med opførelse af påskedrama til gudstjeneste 2. påskedag. I løbet af januar kommer vi på besøg i klassen

og deler invitationer med mere information ud.
Det er gratis at gå til minikonfirmand, og vi sørger
for busbillet, lidt eftermiddagsmad og taxa tilbage til
skolen.
Tilmelding skal ske til sognemedhjælperen AnneDorthe på mail smh@randboel-noerupkirker.dk

Kyndelmissekoncert
Torsdag den 2. februar er det kyndelmisse.
En gammel lysfest, som markerer, at vi er halvvejs
gennem vintermørket. En lysfest, hvor vi i kirken
markerer Jesu lys i verden, såvel som forårets snarlige
komme.
På denne aften får vi besøg af Billund Kirkes rytmiske
kor, der vil holde koncert for os i Randbøl Kirke kl.
19.30. Koret er et nyt kor, der har eksisteret siden

2015 og ledes af organistassistent i Billund kirke,
Kristjan Piirimets.
Koret synger nyere rytmisk kirkerelateret musik og
benyttes jævnligt i gudstjenestesammenhæng i Billund kirke.
Denne aften vil vi sammen synge St. St. Blichers
kendte: ”Det er hvidt herude” fra 1838 samt Jeppe
Aakjærs ”Sneflokke kommer vrimlende” fra 1916.
Vel mødt til lys i mørket!

Fredagscafé – kom som du er!
fredag den 24. februar
i Randbøl Sognestue
Fredagscafé er kirkefællesskab i afslappede omgivelser
for børn, voksne og ældre, hvor alle kan deltage. Det
er den gode måde at slutte ugen af sammen.
Denne fredag handler det om fasten og fastelavn.
Der er som altid kaffe på kanden og åbne døre fra kl.
15. Når alle er landet omkring kl. 15.45, går vi i gang
med dagens tema og aktiviteter for alle størrelser og
aldre.
Efter den fælles andagt slutter vi af med fællesspisning.
Pris:
Kaffen er gratis. Maden koster kr. 40 for voksne.
Børn spiser gratis.
Tilmelding:
Hvis man spiser med til middagen, skal man tilmelde
sig senest to dage før til Anne-Dorthe på
smh@randboel-noerupkirker.dk eller
mobil 2329 3312. Ellers dukker man bare op.
Kom og vær med, hvis du heller ikke kan sidde stille i
kirken om søndagen.
Alle kan være hjemme til kl. 19.
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Billeder fra fredagscafé i Nørup den 11. november.

Kommende arrangementer

Fastelavn
Søndag den 26. 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.

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

Babysalmesang i Randbøl Kirke
Uge 5-12, torsdage kl. 10.00 i Randbøl Kirke med efterfølgende kaffe i Sognestuen.
Første gang er torsdag den 2. februar, og den 7. gang er kl. 17.30 om eftermiddagen til kravlegudstjeneste
med spisning, så resten af familien kan være med.
Der er max. plads til 12 deltagere, så tilmeld dig gerne. Man er også velkommen til at dukke op, når det
lige passer. Hvis der er stemning for det, så flytter vi en af gangene på plejehjem, hvor babyer og ældre har
stor glæde af hinanden.
Undervisning er gratis.
Der er ikke babysalmesang på skolefridage og helligdage.
Læs mere på kirkernes hjemmeside eller kontakt sognemedhjælperen.

BRUGTE FRIMÆRKER SKABER NYT LIV
Du har mulighed for at støtte en hjælpeorganisation ved at sende dine brugte og stemplede frimærker
til:
Frimærkeindsamlingen
Solvangsalle 4
8300 Odder
På hjemmesiden www.frim-indsamling.dk kan du se en liste over organisationer, du kan støtte.
Du er også velkommen til at donere dine brugte frimærke gennem præsterne – så sender vi dem videre. Donerer du gennem pastoratets præster, støtter du i 2017 organisationen RED BARNET.
For at få værdi ud af dine brugte frimærker, bedes du klippe dem således, at der er ca. 1 cm konvolut
på hver side af mærket, så vidt muligt. Ligeledes bedes du klippe bagsiden af, så vi kun modtager
forsiden af brevet med frimærket.
Til jer, der allerede støtter de gode formål, siger vi tak og håber, at mange flere vil bakke op om hjælpen fremover.
Sognepræsterne

Randbøl-Nørup Kirker
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Kunstudstilling

Ny maleriudstilling i Randbøl Sognestue
ved Viggo Jensen
Jeg er født i 1948 og har arbejdet som lærer både i
folkeskolen og i 25 år som leder af Kolding Kommunale Billedskole for børn, som holder til i lokaler ved
Kunstmuseet Trapholt i Kolding.
Jeg har modtaget undervisning af malerne Kirsten
Tang, Gitte Buch og Peter Stuhr.
Ved en tilfældighed kom jeg for nu mange år siden
til at kigge på naboens nye dværghøns – rødbrune på
sommergrønt græs. Der startede mit fokus på høns,
deres anatomi og personlighed. Parallelt hermed har
træer og træstammer haft min store interesse.
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Da jeg blev efterlønner, fik jeg gang i at cykle rundt
i landskabet omkring Brakker, Ågård og Egtved og
fandt her ny inspiration i at se landskabernes flader
glide forbi og dukke langsomt op og ændres alt efter
lyset. Farverne og fladerne varierer virkelig meget efter årstid, tid på dagen og solens vinkel. Det samme
glæder jeg mig over på mange gåture i skove, hvor det
er lysets fald på træstammer og skovbund, der til alle
tider fanger min opmærksomhed.

Kommende arrangementer

Onsdagsklubben
i Randbøl Sognestue
Hærvejen 47 - Randbøl
Fredag den 16. dec. kl. 12.30
Julefrokost og møde ved sognepræst Christina
Munk Storm.
Pris for frokost: kr. 100,Emne: Jesu vandring på jord
Hver søndag året rundt får vi en lille bid af
evangeliet – det glædelige budskab. Budskabet
om, at Jesus Kristus er kommet for at frelse. Vi
hører også beretninger om, hvordan Jesus frelste
mennesker i stor nød, imens han levede. Men
hvordan ser der egentlig ud dér, hvor traditionen
fortæller, at Jesus opholdt sig gennem sit jordiske
liv? Der vil vi se nærmere på til Onsdagsklubbens juleafslutning.
Tilmelding senest mandag den 12. december
til Johannes tlf. 75885173 eller Kristian tlf.
75885358 og mail kranna@stofanet.dk.
Onsdag den 18. januar kl. 13.30.
Generalforsamling med 10 års jubilæum for
Onsdagsklubben og møde ved Dorthe og Johan
Rørby, Jelling.
Emne: Jeppe Aakjær i ord og toner.
Dagsorden for generalforsamling:
Beretning og regnskab.
Valg. På valg er Johannes og Kristian.
Johannes tage ikke mod genvalg.
Eventuelt.
Onsdag den 15. februar kl. 13.30.
Bankospil og efterfølgende fællessang med musik.

vandel missionshus
grindstedvej 33, vandel
Onsdag den 7. december kl. 19.30
”Advent i ord og toner, sang og billeder”
v/ Henning Hansen, Give
Tirsdag den 13. december kl. 19.30
Mission Afrika
møde hos Poul Balsgaard
Onsdag den 28. december kl. 14
Julefest
v/ Brian Madsen, Vejle
Tirsdag den 17. januar kl. 19.30
Bibeltime
hos Villy Skovholm
Onsdag den 25. januar kl. 19.30
”Sangaften – tanker og sange om vinter”
v/ Helga Dalgaard, Øster Snede
Generalforsamling
Tirsdag den 7. februar kl. 19.30
Bibeltime
hos Bennedikta og Aksel Obel
Tirsdag den 21. februar kl. 19.30
”Jesus er Vejen”
v/ Arne Nørgaard, Kolding
Fredag den 24. februar kl. 19.30
”Jesus og Loven”
v/ Heinrich Pedersen, Nørup
For yderligere oplysninger kontakt
Hanne Klausen 2966 6508

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.

Randbøl-Nørup Kirker
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Kirke & Sogn

Randbøl
Kirke
VIEDE:
13.08.2016
22.10.2016

Louise Uhre Ambeck og
Peter Uhre Schmidt
Rikke Guldborg Rubow og
Torben Guldborg

Nørup
Kirke
DØBTE:
04.09.2016
18.09.2016
18.09.2016
18.09.2016
02.10.2016
16.10.2016
16.10.2016
06.11.2016

VIEDE:
20.08.2016
20.08.2016
03.09.2016
10.09.2016

Vigdis Fredslund
Sejrup-Simonsen
Emmerlie Merle
Møller Rasmussen
Max Luxhøj Grøn
Freja Dane Lomholt
Alberte Tranholm Pausgaard
Ejnar Karlshøj Søndergaard
Jonas Henneberg Ladegaard
Elena Wraae Andersen

Louise Buhl Dreisler og
Thor Buhl Dreisler
Kit Pia Sylvest Bødker og
Nicolaj Sylvest Andie Bødker
Anne Hebo og Thue Madsen
Betina Søllingvraa Niemann og
Lars Søllingvraa Niemann

DØDE OG BEGRAVEDE:
24.08.2016 Anna Lise Hansen
29.10.2016 Esther Egholm Henriksen

Præsterne
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Heinrich Pedersen	

Friweekend: 2.-4. december
Anden tjeneste: 19.-22. januar
Ferie: 4.-13. februar

CHRISTINA MUNK STORM

Friweekend: 11.-12. februar og 25.-26. februar
Anden tjeneste: 6.-9. februar og 27. februar - 5. marts

Kirke & Sogn

Randbøl
Kirke

Nørup
Kirke

Sognepræster:

Sognepræster:

Christina Munk Storm,
Hærvejen 47, Randbøl,
Tlf. 7588 3313 & 2253 7183
Mail: cmr@km.dk

Heinrich W. Pedersen,
Præstens Ager 2, Nørup,
Tlf. 7588 3012
Mail: hwpe@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 & 2253 7183
Mail: cmr@km.dk

Mandag er præsternes ugentlige fridag.

Mandag er præsternes ugentlige fridag

Graver:
Kent Nielsen.
Tlf. 7588 3381 / 2966 3460
Mail: randboelkirke@mail.dk
Træffes på kirkegårdskontoret mandag-fredag
kl. 9.30-10.00

Graver:
Bettina Neve
Tlf. 2021 8718
Mail: noerupkirke@mail.dk

Kirketjener:
Hanne Lundbak
Tlf. 2153 7183
Mail: hanne@randboel-noerupkirker.dk
Sognemedhjælper:
Anne-Dorthe Moesgaard-Christensen
Tlf. 2329 3313
Mail: smh@randboel-noerupkirker.dk
Menighedsrådsformand:
Henny Sørensen
Tlf. 7588 5197
Mail: hso.menighedsraad@outlook.dk
Kirkeværge:
Egon Munk-Andersen
Tlf. 7588 1988
Mail: egon.munk-andersen@skolekom.dk

Kirketjener:
Lise Hauge
Tlf. 2120 3686
Mail: lise@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
Kirkeværge:
Knud Lind
Tlf. 2142 4288,
Mail: knudlind7@gmail.com

Udgivet af menighedsrådet i Nørup Sogn og Randbøl Sogn.
Redaktionsudvalg: Heinrich W. Pedersen (ansv.),
Christina Munk Storm, Henny Sørensen og Anne-Dorthe Moesgaard-Christensen.

Layout og tryk:
www.prinfovejle.dk

Randbøl-Nørup Kirker
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Gudstjenester i Randbøl-Nørup kirker · December 2016 - marts 2017

Dato		
Randbøl

Nørup	dag i kirkeåret

Søndag 4/12
10.30 (CMS)		
2. søndag i advent
Onsdag 7/12		
17.30		
Søndag 11/12		
10.30 (HWP) 3. søndag i advent
			
14.00 (HWP)		
Søndag 18/12
10.30 (CMS)		
4. søndag i advent
			
16.00 (HWP)		
Torsdag 22/12		
14.00		
Lørdag 24/12
11.00 (CMS)
11.00 (HWP) Juleaften
		
14.30 (CMS)
14.30 (HWP)
		
16.00 (CMS)
16.00 (HWP)
Søndag 25/12
10.30 (CMS)
10.30 (HWP) Juledag
Mandag 26/12		
10.30 (HWP) 2. juledag (Stefans dag)
Lørdag 31/12
14.00 (CMS)
23.30 (CMS)
Nytår
Søndag 8/1		
10.30 (HWP)
Søndag 15/1
10.30 (CMS)		
Søndag 22/1		
10.30 (HWP)
Søndag 29/1
10.30 (CMS)		

1. søndag efter h.t.k.
2. søndag efter h.t.k.
3. søndag efter h.t.k.
4. søndag efter h.t.k.

Andet
Kravlegudstjeneste1)
Minikonfirmandafslut.1)
De ni læsninger1)
Julegudstjen. og samvær1)
Børnegudstjeneste

Nytårsgudstjenester1)

Nytårsparade1)

Søndag 5/2		
10.30 (CMS)
Sidste søndag efter h.t.k.
Søndag 12/2
09.30 (JL)		
Septuagesima
Søndag 19/2 		
10.30 (HWP) Seksagesima
Søndag 26/2
10.30 (HWP)		
Fastelavn
			
14.00 (HWP)			 Fastelavnsgudstjeneste1)
Søndag
Søndag
Søndag
Torsdag
Søndag
1)

5/3		
10.30 (HWP) 1. søndag i fasten
12/3
10.30 (CMS)		
2. søndag i fasten
19/3		
10.30 (HWP) 3. søndag i fasten
23/3
17.30				 Kravlegudstjeneste
26/3
10.30 (HWP)		
Midfaste

Se nærmere omtale inde i bladet.

Christina Munk Storm (CMS) – 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: 13. februar 2017

