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Præstens side

Nyt Nadververs
Hvorfor i al verden bruge præstens side i juleudgaven
af kirkebladet til at tale om nyt nadververs? Burde det
ikke have været til Påske? Men det er altså ikke fordi,
vi synger, at ”Julen vare lige til Påske”. Det er fordi,
vi i Randbøl og Nørup kirker har aftalt, at vi hvert år
til første søndag i advent tager et ”nyt” nadververs i
brug.
Nadververset er det salmevers, vi synger umiddelbart
efter nadveren. At skrive ”nyt” nadververs er selvfølgelig en tilsnigelse, for det er taget fra salmebogen, og
det vers vi skal bruge næste år er fra 1685.
Det er skrevet af Ämilie Juliane, som var rigsgrevinde af Schwarzburg-Rudolstadt, der ligger Thüringen.
Selv om hendes far var greve, blev han, fordi han var
lutheraner, tvunget til at flygte under tredive års krigen. Han fik husly i Schwarzburg-Rudolstadt sammen med familien. Her voksede Ämilie op, og blev
senere gift med arvingen til rigsgrevskabet. Selv om
hun således må siges at have levet et privilegeret liv,
kendte hun også til lidelse. Kun 30 år gammel blev
hun ramt af en kronisk gigtsygdom. Mange af hendes slægtninge omkom under krigen, tre af hendes
plejesøstre døde, og selv mistede hun en datter. Det
prægede hendes digtning.
Hun skrev mange salmer – mest som personlig religiøs meditation – ikke med henblik på offentliggørelse.
To har fundet vej til den danske salmebog. Nummer
534: ”Hvo ved, hvornår mit liv har ende” er en sådan
personlig meditation over livets skrøbelighed og troen
på Guds omsorg i Jesus Kristus.

Vort ”nye” nadververs – nr. 474 i salmebogen er fra
en salme på i alt 6 vers. Den blev oversat til dansk
af Birgitte Kaas i 1734, og salmen blev bearbejdet til
et enkeltvers i 1798 af Ove Malling. Endelig medtog
N.F.S. Grundtvig enkeltverset, i en let ændret form,
i Sang-Værket af 1887. Derfra kom det uændret til
Den Danske Salmebog i 1953 og 2002:
Jesus Krist, du gav mig livet,
dødens magt du overvandt;
ved dit bord du mig har givet
salighedens visse pant.
Styrk du mig i bøn og tro!
Giv mig fred og sjælero!
Gør, at jeg din ære fremmer,
over dig mig selv forglemmer!
Dette vers er et eksempel på, hvor det praktisk brugbare har været bestemmende for den form, verset
har fået. Det er altså tillempet således, at det passer
til at synges som afslutningen på nadveren. Af den
oprindelige salme er der alene dette totalt omarbejde
vers tilbage, men alligevel synes verset at have bevaret
Ämilies personlige meditation. Det tager udgangspunkt i, at Jesus Kristus ved sin opstandelse har besejret døden og givet os livet. Gennem nadverens livsfornyende måltid peges frem på et kristenliv i ”bøn
og tro”, et liv i fred og et ydmygt liv, der ærer Gud
og næsten. Noget vi får lov til at meditere over i det
næste kirkeår.
Heinrich Pedersen

Nyt fra menighedsrådet
I menighedsrådet er vi glade for at kunne byde velkommen til Trine Ploug, som er vores nye kirketjener.
Trines primære arbejdsplads er Randbøl Kirke, men
hun er som alle andre i personalegruppen også knyttet til Nørup Kirke og deler således arbejdsområder
med Lise, som primært er knyttet til Nørup Kirke.
Vores håb er, at de to sammen med de øvrige ansatte i
kirkerne vil få et rigtigt godt samarbejde.
Da Trine allerede har været i gang i jobbet et stykke
tid, kan vi se, at der er godt gang i samarbejdet.
Trine er i en anden funktion knyttet til kirkegårdene
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som ekstra medhjælp i grandækningsperioden. Dejligt at hun er parat til at træde til, hvor behovet er.
Arbejdet i menighedsrådet er som altid i denne årstid
præget af aktiviteter rettet mod julens komme.
Som det kan læses andetsteds i bladet, har vi haft og
vil også i de kommende måneder tilbyde mange fine
arrangementer og håber, at mange sognebørn vil deltage heri.
Karen Bang, formand

Nyt fra menighedsrådet

En hilsen fra vores ny kirketjener
Jeg hedder Trine, og jeg bor i Randbøldal.
Jeg har boet her i 24 år, og jeg holder meget af egnen
og af at færdes i naturen med hund og hest.
Jeg har tidligere arbejdet på Lego, Carlsberg og i Billund Lufthavn.
Jeg er meget glad for at have fået arbejde som kirketjener ved sognets to kirker, som jeg jo kender godt i
forvejen, og jeg ser frem til at mødes med alle kirkegængerne.
Trine Ploug

Siden sidst

Høst
I år fejrede vi høstgudstjeneste i tre etaper. Vi begyndte
med en festgudstjeneste i kirken, hvor spejderne pyntede
kirken med høstkurve, og der blev samlet ind til Folkekirkens Nødhjælp og Kirkens Korshær. Tak for gaverne – de
kommer til at gavne.
Begge præster var med, og der blev prædiket om, at Gud
har brug for et sammensat hold til at føre hans vilje ud, –
og så fik man takkebønner med hjem i lommen.
Efterfølgende nød vi den legendariske kartoffelsalat- og
frikadellefrokost i Randbøl Sognestue, hvor vi også spillede amerikansk lotteri om høstkurvene.
Til sidst sluttede vi af med at tage vores medbragte æbler
med over til spejdernes hus, hvor der blev mostet til langt
ud på eftermiddagen i dejligt solskinsvejr.

Konfirmandtur til Hastrup Plantage
For andet år i træk blev der afholdt fælles besøg for
provstiets konfirmander. I år foregik det i Hastrup
Plantage, hvor rollespillerne, Eventyrridderne, havde
sammensat en række prøver, som konfirmanderne
skulle bestå for at blive optaget i logen Oculus Tertius. Ved at følge spillets regler, dvs. samle flest mulige
sølvmønter ved prøverne, kunne man blive optaget i
logen, hvor man blev tilbudt intet mindre end magt,
rigdom og berømmelse – oversat til konfirmander ingen lektier, masser af slik og venner og likes på Youtube. Kort sagt, alt hvad du ønsker dig!
Randbøl-Nørup pastorat havde både konfirmander
med, der solgte deres sjæl og efterkommeres sjæl i syv
generationer til en meget suspekt karakter, og konfirmander, der var umådeligt dårlige til at samle på

sølvmønter, hvilket viste sig at komme dem til gode
i sidste ende!

Randbøl-Nørup Kirker

3

Siden sidst

Dagplejerne i Nørup Kirke
En dejlig formiddag i september havde vi i Nørup Kirke besøg af sognets dagplejemødre og dagplejebørn. Det har vi ca. tre gange årligt som
en del af dagplejernes arbejde med kultur og traditioner, og det er noget
så hyggeligt. Hvor ofte har vi ellers kirkegængere, som kan sætte sig på
”ydersiden” af bænkenes låger i Nørup Kirke og nyde de fine billeder?
Ved efterårets besøg kombinerede vi salmesangen med lidt gymnastik
og fagter og en tur rundt i kirken for at undersøge prædikestol, nadverbænk, dåbsfadet og kirkebænkene. Bagefter havde Bettina graver gjort
klar til plantning af blomsterløg på kirkegården, så børnene har nogle
blomster at holde øje med, når de kommer på besøg i årets løb. Det
håber vi, at mange får glæde af. Tak for besøget!

Kommende arrangementer
Rock Solid

De ni læsninger

TORSDAGE I ULIGE UGER
KL. 16.15-18.00 I RANDBØL SOGNESTUE
Vi har stadig godt gang i kirkernes juniorklub Rock
Solid i Randbøl Sognestue for børn i 4.-6. klasse. I
efterårssæsonen holder vi juleafslutning torsdag den
6. december, hvor vi får besøg af Rasmus fra YFC,
som står for en eftermiddag fuld af magi. De børn,
som har gået til minikonfirmand i Nørup i efteråret
’18, er særligt velkomne til at være med og se, hvad
det går ud på.
Efter juleferien mødes vi første gang torsdag den 3.
januar, hvor vi starter op med en solid gang brætspilshygge. Resten af forårets program bliver tilgængeligt bl.a. på kirkernes hjemmeside, hvor man også
kan melde sig ind.
Det koster kr. 75,- pr. kalenderår at være med, og
man er velkommen til tre gratis prøvegange.
HUSK: Der er mulighed for hjælp til transport fra
både Vandel og Nørup. Se mere på kirkernes hjemmeside eller kontakt Anne-Dorthe på tlf. 2329 3313.

RANDBØL KIRKE DEN 23. DECEMBER
KL. 16.00
De ni læsninger er en musikgudstjeneste, hvor der
gennem ni bibeltekster fortælles om syndefaldet,
Guds udvælgelse og frelse, sådan som den udspilles i
den bibelske historie. Traditionen med de ni læsninger stammer fra England, hvor den blev holdt første
gang i 1918 i Kings College Chapel i Cambridge.
Børnekoret vil medvirke ved tjenesten.
Drømmer du om at læse en af de 9 læsninger op for
os, så kontakt Christina senest den 14. december.

Årets krybbespil
SØNDAG DEN 9. DECEMBER KL. 14.00
I NØRUP KIRKE
Vi holder minikonfirmandafslutning for Nørupholdet i kirken, hvor de søde unge mennesker vil opføre
årets krybbespil for alle interesserede. Bagefter er der
kaffe og diplomoverrækkelse i Konfirmandstuen.

4

Randbøl-Nørup Kirker

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 13. december til
Kirkekontoret, Bøgetorvet 1, tlf. 7573 1009,
give.sogn@km.dk.
Arrangør: Give Ys Mens Club og Give-Vorslunde
Menighedsråd.

Kommende arrangementer

Julens gudstjenester

Strikkecafé

Ved julegudstjenesterne JULEAFTEN er kirkerne
dejligt fyldte, og man er derfor nødt til at komme i
god tid. Som alternativ holder vi derfor en julegudstjeneste for voksne fredag den 21. december kl.
14.00 i Nørup Kirke. Der er efterfølgende samvær i
Konfirmandstuen, hvor kaffen koster kr. 20,-. Begge
præster medvirker.
Lille juleaftensdag, der også er 4. søndag i advent,
er der både højmesse kl. 10.30 og de ni læsninger kl.
16.00 i Randbøl Kirke.
Juleaftensdag er der de sædvanlige julegudstjenester
i begge kirker. Familiegudstjenesten kl. 11.00 og eftermiddagens gudstjenester kl. 14.00 og kl. 15.30.
Juledag er der gudstjeneste i begge kirker kl. 10.30,
og 2. juledag er der gudstjeneste kl. 10.30 i Nørup.

Nørup Konfirmandstue onsdage kl. 14.00
16. januar – 27. februar – 27. marts – 24. april

Nytårsparade
SØNDAG DEN 13. JANUAR KL. 10.30
I RANDBØL KIRKE.
I år markerer spejderne det nye år med nytårsparade i Randbøl Kirke. Som altid vil de bære fanen ind
i procession og markere det nye års begyndelse. Vel
mødt til alle!

Minikonfirmand i Randbøl Kirke
I foråret 2019 er det børn i 3. klasse i Randbøl Sogn,
som får mulighed for at gå til minikonfirmand.
I løbet af januar kommer Anne-Dorthe på besøg i
klassen på skolen i Vandel og deler invitationer ud,
men bor du i sognet og går på en anden skole, så er
du også velkommen på holdet. Kontakt sognemedhjælperen Anne-Dorthe eller sognepræsten Christina
for yderligere info eller se mere på kirkernes hjemmeside under ”det sker/minikonfirmand”.
Undervisningen bliver onsdage kl. 15.00-16.30 i
Randbøl Sognestue fra den 30. januar til 10. april.
Vi slutter af med at indøve årets påskespil og vise det
inden påskeferien for skolen og 2. påskedag til minikonfirmandafslutning for familie og andre interesserede i Randbøl Kirke.
Minikonfirmand er en gratis mulighed, som vi kun
tilbyder til 3. klassetrin. Her kan man få en smagsprøve på kirke og kristendom, inden man skal tage
stilling til konfirmationen i 7. klasse.

Sang under kirketag
Vi mødes til en times fællessang fra højskolesangbogen. Vi starter kl. 19.00 begge aftener.
ONSDAG DEN 6. FEBR. I RANDBØL KIRKE
MANDAG DEN 8. APRIL I NØRUP KIRKE
Hvis du har lyst til at være med til at vælge sange til de
2 aftener, så tager vi gerne imod hjælp hertil.

Fredagscafé – kom som du er!
FREDAG DEN 22. FEBRUAR
I NØRUP KONFIRMANDSTUE KL. 16.00.
Fredagscafé er et kirkefællesskab i afslappede rammer
på tværs af generationer. Vi mødes fire gange årligt.
Fra 2019 har vi valgt at strukturere eftermiddagene
lidt anderledes, så flere har mulighed for at nå hjem
fra skole og arbejde og være med. Kirkernes børnekor
er fast med hver gang og hjælper os med fællessangen.
Vi vil forsætte med at undersøge temaer og tekster
sammen i forskellige zoner, som mange efterhånden
kender det fra både minikonfirmand og fredagscafé,
så vi hjælpes ad med at se, hvad Gud mon har at sige
os i dag.
PROGRAM:
Kl. 16.00-16.15: Kaffe, avis, lego, leg og hyggesnak
Kl. 16.15-16.45: Fællessang og børnekor
Kl. 16.45-17.00: Dagens tema præsenteres
Kl. 17.00-17.45: Vi undersøger temaet sammen i zoner med fx samtaler, lytning, billeder, stilhed, ord og
kreative aktiviteter på tværs af generationer.
Kl. 17.45-18.00: Opsamling, Fadervor og velsignelse.
Derefter er der mulighed for fælles pizzaspisning. Vi
bestiller på dagen, og det koster kr. 40,- for voksne og
er gratis for børn.

Der var kaffe og hygge på tværs af generationer til fredagscaféen den 26. oktober i Nørup Konfirmandstue.
Randbøl-Nørup Kirker
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Kommende arrangementer

Babysalmesang
TIRSDAGE KL. 10 I RANDBØL KIRKE – 8 UGERS FORLØB FRA 19/2 TIL 9/4

Som nye forældre er der meget, man skal forholde sig til og meget, man kan ”gå til” med sit barn.
Med babysalmesang ønsker vi at være et åndehul med fordybelse, kontakt, ro og nærvær mellem
baby og forælder og samtidig er det en mulighed for at møde andre nye børn og forældre fra lokalområdet.
Vi bruger kirkens rum, salmer, lyde og ord i det samme program hver gang, så det bliver forudsigeligt, hvad der skal ske for både små og store. Vi arbejder med musik og sansestimulering for
forskellige måder, som kan afprøves hjemme, og babysalmesang kan også bruges til dåbsoplæring,
hvis man ønsker det.
Læs mere og udfyld tilmeldingsskemaet på kirkernes hjemmeside under ”det sker/babysalmesang”

VANDEL MISSIONSHUS
GRINDSTEDVEJ 33, VANDEL
ONSDAG DEN 5. DECEMBER KL. 19.30
Adventsfest v. adm. chef Jens Olesen, Børkop
TIRSDAG DEN 11. DECEMBER KL. 19.30
Bibeltime hos Bennedikta og Aksel Obel
FREDAG DEN 28. DECEMBER KL. 14
Julefest v. lærer Palle Møller, Lindved
TIRSDAG DEN 15. JANUAR KL. 19.30
MissionAfrika møde hos Kristian Iversen
ONSDAG DEN 23. JANUAR KL. 19.30
Regionsleder Hilbert Dam, Løsning
Generalforsamling
TIRSDAG DEN 5. FEBRUAR KL. 19.30
Bibeltime hos Poul Balsgaard.
TIRSDAG DEN 19. FEBRUAR KL. 19.30
”De 12 små profeter i historisk perspektiv”
v. fritidsforkynder Henning Hansen, Give
FREDAG DEN 22. FEBRUAR KL. 19.30
”Habakkuks Bog”
v. fritidsforkynder Henning Hansen, Give
For yderligere oplysninger kontakt
Hanne Klausen 2966 6508
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ONSDAGSKLUBBEN
RANDBØL SOGNESTUE
HÆRVEJEN 47 - RANDBØL
TIRSDAG DEN 11. DEC. KL. 12.30
Julefrokost med fællessang akkompagneret
af Bente.
Pris: 100 kr. Tilmelding senest den 5. dec. til
Bodil tlf. 75885173 eller Kristian tlf. 75885358.
ONSDAG DEN 16. JAN. KL. 13.30.
Banko og generalforsamling.
Dagsorden:
– Beretning
– Regnskab
– Valg: På valg er Bodil, Ellen og Kristian (tager
ikke mod genvalg). – Revisor: Aly Skovgaard
– Eventuelt
Til banko vil vi gerne, at I tager en gevinst med.
ONSDAG DEN 20. FEB. KL. 13.30.
Foredrag v. pensioneret fængselsbetjent Lis Vig,
Høgelund.
Lis har 33 års erfaring fra Statsfængslet i Sønder
Omme og fortæller både om kriminalforsorgens
opbygning, fængslets historie og arbejde og om
oplevelser med de indsatte.
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.

Kirke & Sogn

Randbøl
Kirke
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 & 5126 9530
Mail: hwpe@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

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@skolekom.dk
Nørup Kirke:
Knud Lind
Tlf. 2142 4288,
Mail: knudlind7@gmail.com
PRÆSTERNE
Heinrich Pedersen
har friweekend 8.-9. december; 8.-10. februar og anden tjeneste 10.-14. januar; 22.-24. januar.
Christina Munk Storm
har fri 7.-9. december; 29.-30. december og anden
tjeneste 25. februar - 3. marts

Igen i år
deltog mange i
Sommerfestens
gudstjeneste
i teltet.

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 · Dec. 2018 - jan. - feb. 2019

DATO		
RANDBØL

NØRUP

DAG I KIRKEÅRET

ANDET

Søndag 2/12
10.30 (CMS)		
1. søndag i advent
			
19.00 (HWP)			 Adventsgudstjeneste
Søndag 9/12

10.30 (HHJ)		

2. søndag i advent

Søndag 16/12		

10.30(HWP)

3. søndag i advent

Fredag 21/12		
			

14.00(CMS/		
HWP)		

Søndag 23/12
		

10.30 (CMS)		
4. søndag i advent
16.00(CMS)			

Mandag 24/12
		
		

11.00 (CMS)
14.00 (CMS)
15.30 (CMS)

11.00(HWP)
14.00(HWP)
15.30(HWP)

Juleaften

Tirsdag 25/12

10.30 (CMS)

10.30(HWP)

Juledag

10.30(HWP)

2. Juledag (Stefans dag)

Onsdag 26/12		

Mandag 31/12
14.00 (CMS)		
Nytår
			
23.30(CMS)		
Søndag

6/1		

Søndag 13/1

10.30 (CMS)		

Søndag 20/1		
Søndag 27/1
Søndag

10.30(HWP)

10.30 (CMS)		

3/2		

Søndag 10/2

10.30(HWP)

10.30(HWP)

10.30 (CMS)		

3. søn.e.hellig tre konger
4. søn. e.hellig tre konger Kyndelmisse, kirkekaffe.
Sidste søndag efter hellig tre konger

16.00		

1)

Midnatsgudstjeneste

2. søn.e.hellig tre konger

Fredag

10.30 (CMS)		

Familiegudstjeneste1)

1. søn.e.hellig tre konger Nytårsparade1)

10.30(HWP)

Søndag 24/2

De ni læsninger1)

Hellig tre konger

Søndag 17/2		
22/2		

Julegudstjeneste og
samvær1)

Septuagesima
Fredagscafé1)

Seksagesima

Se nærmere omtale inde i bladet.

Christina Munk Storm (CMS), Henriette H. Jørgensen (HHJ), Heinrich Wichman Pedersen (HWP)

Næste nummer udkommer i uge 9. Indleveringsfrist: 21. januar 2019.

