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Præstens side

Juletid
Det er snart juletid og her hen over julen får pastoratets konfirmander altid den opgave at læse Menneskesønnen tegnet og fortalt af Peter Madsen. Det er
en flot bog fortalt ud fra disciplen Peters synsvinkel.
Bogen skildrer, hvordan Jesu liv forløb, og man følger
Peter, der ser tilbage på sin tid sammen med Jesus
i bagkundskabens klare lys. Jesus var hele tiden et
skridt foran. Han sagde forunderlige ting, som folk
ikke kunne fatte. Han gjorde ting, som ikke kunne
forstås med forstanden, som da han fx fik en lam til at
gå igen, og han forudså, hvordan han selv skulle dø –
alt sammen noget, som disciplen Peter, ligesom bedre
forstår nu, efter Jesus er faret til himmels. Bogen er en
venlig måde at komme ind i Jesu liv på, hvis man ikke
er fortrolig med hans livsforløb, da dens illustrationer
er fantastisk kraftfulde og flotte - og så er det rart at
følges med disciplen Peter gennem fortællingen om
Jesus, for Peter forstod heller ikke det hele lige med
det samme.
Sådan er det ofte med de fortællinger vi hører om
Jesus. De er ikke altid så enkle at forstå, første gang vi

De nysgerrige skal ikke snydes...
Her er Matthæus’ version af, hvordan det gik til, da
Jesus blev født:
”Med Jesu Kristi fødsel gik det sådan til: Hans mor
Maria var forlovet med Josef, men før de havde været
sammen, viste det sig, at hun var blevet med barn
ved Helligånden. Hendes mand Josef var retsindig og
ønskede ikke at bringe hende i vanry, men besluttede
at skille sig fra hende i al stilhed. Mens han tænkte
på dette, se, da viste Herrens engel sig for ham i en
drøm og sagde: »Josef, Davids søn, vær ikke bange for
at tage Maria til dig som hustru; for det barn, hun
venter, er undfanget ved Helligånden. Hun skal føde
en søn, og du skal give ham navnet Jesus; for han skal
frelse sit folk fra deres synder.« Alt dette skete, for at
det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, der siger: »Se, jomfruen skal blive med barn og
føde en søn, og de skal give ham navnet Immanuel«
– det betyder: Gud med os. Da Josef var vågnet op af
søvnen, gjorde han, som Herrens engel havde befalet
ham, og tog hende til sig som sin hustru. Men han lå
ikke med hende, før hun fødte sin søn. Og han gav
ham navnet Jesus.” Matt 1,18-25.
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hører dem. Men jo flere gange vi hører en lignelse eller et stykke af evangelierne, jo bedre kommer vi til at
kende til ham, det handler om. Tænk bare, hvordan
Lukas’ ord ”Og det skete i de dage…” har forplantet
sig i vores forventninger til juleaftensdag? Egentligt
har præsten den mulighed at læse op fra Mathæusevangeliet i stedet for. Så begynder fortællingen om
Jesu fødsel sådan her: ”Med Jesu Kristi fødsel gik det
sådan til…”.
Salmedigteren Holger Lissner har i salmen ”Den
mægtige finder vi ikke, den mægtige Gud finder os”
skrevet, at det er sangene, der synger i os, og ikke os,
der synger sangene. Sådan er det også med fortællingerne om Jesus Kristus. Når vi har hørt dem nogle
gange og er blevet fortrolige med dem, så begynder
de at leve i os, uanset om vi er konfirmander, kirkevante eller kirkefremmede – og så kan troen spire og
vokse – alt sammen fordi Gud lod sig føde som et lille
menneskebarn for ca. 2000 år siden.
God jul!
Sognepræst Christina Munk Storm

Nyt fra menighedsrådet
Når dette læses, er vi nået ind i vintermånederne –
og ikke mindst julemåneden.
Det betyder en lang række af aktiviteter i kirkerne.
Mange af dem er traditioner, som vi er meget glade
for igen at planlægge og deltage i. Vi har i år den udfordring, at 4. søndag i advent også er juleaftensdag.
Det betyder, at programmet kan komme til at virke
lidt tæt. Alligevel har vi valgt ikke at udelade noget af
det, vi plejer at gøre.
Siden sidst har vi, dog ikke med så mange deltagere,
som vi kunne have ønsket, deltaget i reformationsfejringen i Ribe. Det var en festlig og blæsende – ja næsten stormende – dag med bl.a. en festlig gudstjeneste
i en fyldt domkirke.
Vores egen fejring af reformationen kan der læses om

et andet sted i bladet.
Vi har ved begge kirker nogle meget fine og velholdte
kirkegårde, hvor der især i Nørup hen over året er
sket store forandringer. Hvis man ikke har besøgt
kirkegårdene for nyligt, vil jeg gerne opfordre til, at
man lægger vejen forbi også for at se den flotte granpyntning, der er foretaget af vore dygtige gravere og
medhjælpere.
Også i forbindelse med hjemmesiden er der sket nyt.
Den nye side er i luften er blevet optimeret til mobiltelelefon og tablet. Der er også mulighed for at
tilmelde sig nyhedsmail med påmindelser om arrangementer i kirkerne.
Menighedsrådsformand Karen Bang

Siden sidst
Reformationsfejring
Søndag den 29. oktober fejrede vi reformationsgudstjeneste i Randbøl Kirke med begge præster og deltagelse af børnekoret.
Gudstjenesten lagde sig op ad Luthers ”nye” gudstjenesteform, vi hørte derfor også dele fra en af Luthers
prædikener og bad gudstjenestebønner fra hans tid.
Da børnekoret havde sluttet gudstjenesten flot af, spiste vi Luthermad og drak Lutherøl.
I våbenhuset kunne man se en dør med forskellige af
Luthers egne teser tilføjet konfirmandernes bud på,
hvor man blandt andet kan møde Gud, hvad der gør
gudstjenesten god, og hvad der gør mennesker bedre.

Konfirmander til rollespil
Lørdag den 4. november deltog pastoratets konfirmander i rollespillet ”Det hemmelige selskab”. Her
kæmpede de i grupper med andre konfirmander fra
Grene provsti om at vinde optagelse i logen Oculus
Tertius. Konfirmanderne blev stillet overfor mange
etiske udfordringer og tog efterfølgende på pilgrimstur til Vester Kirke.

Hvor meget skal vi satse
hos Mester Mifisto?

Efter reformationsgudstjenesten nød kirkegængerne en enkel rustik
middelalderfrokost med
bl.a. brød, pølse, ost, fedt,
sauerkraut, som Martin
Luther helt sikkert ville
have sat pris på for 500
år siden.
Ham der,
den irriterende tigger!

Hvilken eliksir skal vi vælge?
Randbøl-Nørup Kirker
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Kommende arrangementer
Årets krybbespil

Minikonfirmand i Randbøl Kirke

Minikonfirmandernes afslutning i
Nørup Kirke den 10. december kl. 14.00
Alle er velkomne til at se Nørups minikonfirmander opføre årets krybbespil til familiegudstjenesten
2. søndag i advent. I år opsætter vi et nyt krybbespil
Åbne hjerter i Betlehem, som fortæller Jesu fødselshistorie med udgangspunkt i den lokale gæstfrihed i
Davids by under den store folketælling.

I foråret 2018 inviterer vi elever fra 3. klasse i Firehøjeskolen afd. Vandel til at gå til minikonfirmand ved
Randbøl Kirke. Det foregår om onsdagen fra kl. 1516.30 i Sognestuen. Bor du i sognet, men går på en
anden skole, er du også velkommen til at være med.
Da påsken falder tidligt, begynder vi allerede onsdag
den 10. januar, og vi slutter af med at fremvise påskespil
både for skolen inden påskeferien og for alle interesserede til familiegudstjeneste 2. påskedag den 2. april.
Sognemedhjælperen Anne-Dorthe besøger skolen inden undervisningsstart og deler invitationer ud. Man
kan også læse mere på kirkernes hjemmeside, hvor
der er online tilmelding til forløbet.

De ni læsninger
Søndag den 17. december kl. 16.00 i Randbøl Kirke
En stemningsfuld adventstradition, hvor der læses bibelske tekster, der relaterer sig til julen, og vi synger
nogle af de engelske christmas carols, der er oversat
til dansk, og som står i salmebogen. Kirkernes lejlighedskor og børnekoret medvirker

Jul i fællesskab
Give Sognehus den 24. december kl. 16.30
Vil du gerne fejre juleaften i fællesskab med andre, er du meget velkommen i Give Sognehus den
24. december fra kl. 16.30. Vi starter med kaffe og
før-jule-hygge, og senere er der julemiddag, dans om
juletræet, julesalmer og meget mere. Mulighed for
transport til/fra arrangementet.
Pris: 75 kr./person; børn under 10 år gratis. Program
fås i Give Sognehus. Tilmelding/betaling senest 14.
december til Kirkekontoret, Bøgetorvet 1, tlf. 7573
1009, give.sogn@km.dk. Arrangør: Give Ys Mens
Club og Give-Vorslunde Menighedsråd.

Julens gudstjenester
Ved julegudstjenesterne juleaften er kirkerne dejligt
fyldt, og man er derfor nødt til at komme i god tid.
Som alternativ holder vi derfor en julegudstjeneste
for voksne fredag den 22. december kl. 14.00 i Randbøl kirke. Der er efterfølgende samvær i sognestuen.
Begge præster medvirker.
Juleaftensdag er også 4. søndag i advent, men alligevel
holdes de sædvanlige julegudstjenester i begge kirker.
Dog har vi rykket lidt på tiderne så familiegudstjenesten bliver kl. 11, og eftermiddagens gudstjenester
kl. 14.00 og 15.30. Juledag er der gudstjeneste i begge kirker kl. 10.30. 2. Juledag er der gudstjeneste kl.
10.30. i Randbøl.
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Nytårsparade
søndag den 14. januar
Søndag den 14. januar medvirker spejderne ved gudstjenesten i Nørup Kirke kl. 10.30. Det er spejdernes
nytårsparade, så de går ind i procession med Danne
brog forrest.
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i våbenhuset.

Sang under kirketag
Det er dejligt at synge sammen - sangen gi’r vinger!
Kom og vær med til en times sang fra Højskolesangbogen.
Første gang i Randbøl Kirke tirsdag den 16. januar
2018 kl. 19-20.
Fri entre.

Kyndelmisse i Randbøl Kirke
Søndag den 4. februar fejrer vi i anledning af kyndelmisse familiegudstjeneste i Randbøl Kirke kl. 10.30.
Her vil vi fejre, at Jesus kom til verden, og at hans lys
skinner på os, selv her i vintermørket. Pastoratets børnekor medvirker, og efterfølgende er der kirkekaffe.

Babysalmesang
I 2018 afholder vi to babysalmesangsforløb i pastoratet. Forårsforløbet bliver i Randbøl Kirke, og efterårsforløbet i Nørup Kirke. Forårsforløbet begynder i
Randbøl Kirke tirsdag den 27. februar kl. 10.00.
Se mere på kirkernes hjemmeside, hvor der også er
mulighed for online tilmelding.

Kommende arrangementer

vandel missionshus
grindstedvej 33, vandel
Onsdag 6. dec. kl. 19.30
Adventsfest
v/ pastor Michael Lerche Nygaard, Kolding
Tirsdag 12. dec. kl. 19.30
Mission Afrikamøde hos
Bennedikta og Aksel Obel
Torsdag 28. dec. kl. 14.00
Julefest
v/ forstander Knud Dideriksen, Nr. Vilstrup
Tirsdag 16. jan. kl. 19.30
Bibeltime hos Villy Skovholm
Onsdag 24. jan. kl. 19.30
Fritidsforkynder
Bjarne Lindgren Christensen, Ringkøbing
Generalforsamling
Tirsdag 6. feb. kl. 19.30
Bibeltime hos Kristian Iversen
Tirsdag 20. feb. kl. 19.30
”Guds skabermagt og vores selvforståelse”
v/ fritidsforkynder
Christen Peter Olesen, Ejstrupholm
Fredag 23. feb. kl. 19.30
”Vi tror, at Jesus er Kristus”
v/ fritidsforkynder
Christen Peter Olesen, Ejstrupholm
For yderligere oplysninger kontakt
Hanne Klausen 2966 6508

Onsdagsklubben
i Randbøl Sognestue
Hærvejen 47 - Randbøl
Torsdag d. 14. dec. kl. 12.30
Julefrokost: Vi vil synge sammen, hvortil Bente Lauridsen Lilfrost vil spille. Deltagelse koster
100 kr. Tilmelding senest d. 8. dec.
Bodil tlf. 75885173 el. Kristian tlf. 75885358
Onsdag d. 17. januar kl. 13.30
Banko og generalforsamling.
Beretning – Regnskab – Valg: På valg er Gerda
Jensen, Tove Lomholt og Ellen Madsen. – Revisor: Aly Skovgaard. – Evt.
Til banko vil vi gerne, at I tager en gevinst med
Onsdag d. 21. feb. kl. 13.30
Peter Jepsen Give. Foredrag: Søn af fjenden.
Peter Jepsen fortæller om sin barndom og ungdom, hvor han er vokset op hos sin mors forældre. Hans far var tysk soldat og moderen var
sønderjyde. Det var ikke en særlig god kombination under 2. verdenskrig. Begge forældre døde,
inden Peter fyldte 1 år. Han blev adopteret af
sine bedsteforældre.
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.

Fredagscafé – fastelavn
Fredag den 9. februar holder vi fredagscafé i Nørup
Konfirmandstue. Da det er fredag inden fastelavn,
sætter vi den stundende højtid på temaet. Kom til en
hyggelig eftermiddag på tværs af generationer med fokus på fastelavn.
Der er kaffe med fastelavnsboller fra kl. 15.00 og ca.
15.45 går dagens program i gang. Der er mulighed for
at bestille pizza på dagen til fællesspisning. Kaffen er
gratis, og der er ingen tilmelding.
Kirkernes børnekor medvirker.

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

Randbøl-Nørup Kirker
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Kirke & Sogn

Randbøl
Kirke
Døbte:
13.08.2017 Elias Kristian Poulsen
08.10.2017 Masako Itoh Hansen
Viede:
05.08.2017 Elin Bielefelt Aggeboe og
Claus Mønster Olsen
11.08.2017 Melissa Andresen og Jonas Andresen
Døde og begravede:
12.07.2017 Bent Johansen
18.08.2017 Andreas Peter Jespersen
18.10.2017 Eva Pedersen

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

En gave fra kirken til dåbsbarnet
Landet over mødes strikkeglade mennesker for at strikke dåbsklude med kristne symboler. Det vil vi også sætte i gang i Randbøl-Nørup sogne i det nye år.
Tanken bag dåbskluden er, at den ligger på døbefonten
den dag, hvor barnet skal døbes.
Når barnet er døbt, tørres det med kluden, og efter
gudstjenesten gives dåbsbarnet kluden med hjem til
minde om dagen og til påmindelse om dåbens betydning som
kristen.

Nørup
Kirke
Døbte:
06.08.2017
06.08.2017
20.08.2017
01.10.2017
04.11.2017

Astrid Grønbæk Braae Kristensen
Max Grey Gilmour Mortensen
Anna Stounberg Østergaard
Ida Juul Lomholt
William Nørregaard Præst

Viede:
05.08.2017 Camilla Kiel Mark Storgaard og
Magnus Kiel Storgaard Pedersen
23.09.2017 Lene Meta Mørkholt Trøgelborg
og Torben Trøgelborg
30.09.2017 Matilde Balsgaard Poulsen og Søren Østergaard Poulsen
Døde og begravede:
12.08.2017 Kristine Hansen
19.08.2017 Else Mogensen
19.08.2017 Tage Søndervang Waldemar
09.09.2017 Knud Ejgil Kjeldsen
14.09.2017 Kathrine Marie Jørgensen
30.09.2017 Lilly Andersen Commerou
01.11.2017 Vagn Jønsson
03.11.2017 Lissy Andersen

Strikkecafé
Vi indbyder strikkeglade m/k til strik af dåbsklude, hygge, kaffe og snak en gang om måneden.
Første gang onsdag den 10. januar 2018 kl.
14.30 - ca. 16.30 i Nørup Konfirmandstue.
Menighedsrådet sørger for garn, mønstre og kaffe/ kage.
Velmødt med strikkepinde nr. 2,5-3.
Vi glæder os til at se Jer.
Karen Bang og Henriette Støvlbek

Et smukt minde
– lavet på pinde.

6

Randbøl-Nørup Kirker

Kirke & Sogn

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

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

Mandag er præsternes ugentlige fridag.
Gravere:
Kent Nielsen.
Tlf. 7588 3381 / 2966 3460
Mail: randboelkirke@mail.dk
Træffes på Randbøl Kirkegårdskontor
mandag-fredag kl. 9.30-10.00
Bettina Neve Kristiansen
Tlf. 2021 8718
Mail: noerupkirke@mail.dk
Kirketjenere:
Rikke Steen Jørgensen
Tlf. 21537183
Mail: rikke@randboel-noerupkirker.dk
Lise Hauge
Tlf. 2120 3686
Mail: lise@randboel-noerupkirker.dk

KirkeværgeR:
Randbøl Kirke:
Egon Munk-Andersen
Tlf. 7588 1988
Mail: egon.munk-andersen@skolekom.dk
Nørup Kirke:
Knud Lind
Tlf. 2142 4288,
Mail: knudlind7@gmail.com

Præsterne
SOGNEPRÆST
Christina Munk storm:
holder fri: 1.-3. december; 5.-8. december;
30.-31. december og har anden tjeneste
26. februar - 1. marts.
SOGNEPRÆST Heinrich Pedersen:
holder ferie: 11.-17. december;
26.-28. december; 3.-7. januar; 1.-4. februar
og har anden tjeneste 16.-19. februar.

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

Layout og tryk:
www.prinfovejle.dk
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Gudstjenester i Randbøl-Nørup kirker · December 2017 - marts 2018

Dato		
Randbøl

Nørup	dag i kirkeåret	Andet

Søndag 3/12
10.30(HWP)		
1. søndag i advent
			
19.00(HWP)		
Søndag 10/12
10.30(CMS)		
2. søndag i advent
			
14.00(HWP)		
Søndag 17/12		
10.30(CMS)
3. søndag i advent
		
16.00(CMS)			
Fredag 22/12
14.00
		(CMS/HWP)			
Søndag 24/12
11.00(CMS)
11.00(HWP)
Juleaften
		14.00(CMS)
14.00(HWP)
		15.30(CMS)
15.30(HWP)
Mandag 25/12
10.30(CMS)
10.30(HWP)
Juledag
Tirsdag 26/12
10.30(CMS)		
2. Juledag (Stefans dag)
Søndag 31/12
14.00(HWP)		
Nytår
			
23.30(HWP)		
Søndag 7/1
10.30(CMS)		
Søndag 14/1		
10.30(HWP)
Søndag 21/1
10.30(CMS)		
Søndag 28/1		
10.30(HWP)

1)

Minikonfirmandafslutn.1)
De ni læsninger1)
Julegudstjeneste/samvær1)
Familiegudstjeneste1)

Midnatsgudstjeneste

1. søn. efter h.t.k.		
2. søn. efter h.t.k.
Nytårsparade1)
Sidste søn. efter h.t.k.
Septuagesima

Søndag 4/2
10.30(CMS)		
Seksagesima
Fredag
9/2		
15.00
			
(CMS, HWP)		
Søndag 11/2		
10.30(HWP)
Fastelavn
Søndag 18/2
10.30(CMS)		
1. søndag i fasten
Søndag 25/2
10.30(HWP)
2. søndag i fasten
Søndag 4/3
10.30(HWP)		
Søndag 11/3		
10.30(HWP)

Adventsgudstjeneste

Kyndelmisse1)
Fredagscafé1)

3. søndag i fasten
Midfaste

Se nærmere omtale inde i bladet.

Christina Munk Storm (CMS) – Heinrich Wichmann Pedersen (HWP)
Kørsel til gudstjenester og arrangementer
Ring i god tid til Grethe B. Nielsen, 7588 5048. Mail: grethe_bn@yahoo.dk

Stof til næste nummer:
Deadline den 12. februar 2018.

