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Præstens side

Lyset og Mørket
Johannes evangeliet kapitel 1, vers 1-4: Alting begyndte
med at Gud talte. Hans ord var hos ham, og det var en
del af ham. Ordet var hos Gud før alting blev skabt. Med
det skabte han alting, og uden det fandtes der ikke noget.
Livet lå i ordet, og livet var menneskers lys. Det skinner
for os i mørket, og mørket har ikke kunnet vinde over det.
(Den nye Aftale)
Ovenstående er indledningen til julebudskabet i Johannesevangeliet. Julen og dens budskab starter med
et sammenstød mellem lyset og mørket, mellem de
mørke, onde kræfter og de gode, lyse kræfter. Og på
dén måde er julens evangelium om det lille lysbarns
fødsel i Betlehem også et forvarsel om det endnu større
sammenstød mellem lyset og mørket, der indtræffer i
Påsken. Sådan som også Grundtvig digter det i salmen
” Denne er dagen, som Herren har gjort”, hvor han slår
fast at ”Påske og Pinse udsprang af jul”.
Mon ikke det gælder de fleste mennesker: det menneske sætter størst pris på lyset, som for alvor har følt
mørket tage livtag med én. Hvor meget snarere så ikke
Kristus, der først kom til verden midt i en mørk tid
og lyste verden op men senere også gik regulært i kødet på mørket og satte en grænse for dets udbredelse og
herredømme. Ikke mindst dets herredømme over menneskers sind og sjæl.
Den korsfæstede Kristus kendte det dybeste mørke,
hvor meget mere stråler så ikke opstandelsens lys atter
påskemorgen, da Kristus stod op fra graven og besejrede døden. Lyset vokser i styrke. Både mens vi bevæger
os frem mod foråret og den lyse sommertid med lange,
solrige dage. Men også – og ikke mindst – hos Kristus.
Det begynder med et lille lys, der stråler ud fra huset
i Betlehem, og som henter noget af sin egen oplysning
fra himlen fra den lysende stjerne på den mørke nattehimmel. Guds himmelske pegefinger der skal lede selv
den mistroiske hen til det, som for denne verdens kloge
hoveder umuligt kan være Gud selv.
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Og netop som mennesker tror, at Kristus er død, opstår
han med Guds kraft og lys. I Kristus har lyset taget
magten, og mørket lever på lånt tid. Mørket gør, hvad
det kan, for at gribe ud efter lyset men forgæves. Lyset
lader sig ikke længere fortrænge men trænger tværtimod mørket tilbage.
Det lyste det lille Jesus-barn op, således at der fra ham
udgår et stærkt lys. Det lyser Gud op, så vi ser ham
ansigt til ansigt i det lille Jesus-barn såvel som hos den
korsfæstede Kristus. Det lyser alle ansigter op, så vi
tydeligere og klarere kan se hinanden og den kærlighed,
hvormed vi usynligt er forbundet i familie, slægt, venog naboskab. Det lyser sorgen op, så vi kan genvinde
vores livsmod. Det lyser døden og graven op, så vi midt
i intetheden får øje på det evige liv.
Heinrich Pedersen

Nyt fra menighedsrådet
Året går på hæld, og snart er vi i den søde juletid, som
traditionelt er en tid med mange aktiviteter i kirken, så
vær ekstra opmærksom på de arrangementer, som annonceres i månedsannoncen og i dette blad.
Den tidligere omtalte folder med omtale af sogneaftner
kan ses på hjemmesiden – men ligger også i kirkerne og
sognestue og konfirmandstue.
Vi ved nu, at Christina Munk Storms barselsorlov slutter d. 17. maj 2020, hvilket er ensbetydende med, at
denne søndag også er Morten Sørensens sidste dag som
vikar for hende.
I løbet af 2020 skal der være valg til et nyt menighedsråd.
Derfor vil der komme forskellige former for opfordringer
til at deltage i forberedelserne hertil. Allerede nu vil vi
gerne bede alle sognebørn tænke på kandidater til det nye
råd. Man er i særdeleshed meget velkommen til også selv
at melde sig som kandidat.

komment at tage kontakt til de nuværende medlemmer
for at få oplysninger.
Siden sidste kirkeblads udgivelse, er der sket det, at vi i
samarbejde med de sogne, hvor præsterne er en del af et
fælles afløserkorps, har besluttet en ny plan for udgivelse
af kirkeblade. Det giver præsterne bedre muligheder for
at planlægge for en lidt længere periode.
Det betyder, at vi fremover har 3 blade i løbet af et
år. Derfor dækker dette nummer af bladet december
– marts. Næste nummer dækker april – juli ( + første
halvdel af august) og det sidste nummer 2. halvdel af
august – november.
Bladene suppleres af en månedlig nyhedsmail, hvor man
kan blive opdateret på kommende aktiviteter og arrangementer i kirkerne. Tilmelding til nyhedsmail foregår
via kirkernes hjemmeside ved udfyldelse af formularen
nederst på forsiden www.randboel-noerupkirker.dk eller
direkte henvendelse til sognemedhjælperen.

Arbejdet i et menighedsråd er utroligt spændende og
byder på mange meget varierede opgaver, så hvis man
er usikker på indholdet i arbejdet, er det mere end vel-

Karen Bang, formand

Kommende arrangementer

1. søndag i advent
Vi går ind i det ny kirkeår med en højmesse kl. 10.30
i Nørup Kirke ved Morten Sørensen og en musikgudstjeneste kl. 19.00 i Randbøl Kirke ved Morten Sørensen
og kirkernes lejlighedskor og børnekoret. Efter gudstjenesten er der kaffe i Sognestuen, hvor vi sammen synger
advent ind. Kaffen koster kr. 20,-.
NB Kirkerne var byttet om i forrige kirkeblad, dette er den
rigtige version.

Årets krybbespil
Søndag den 15. december kl. 14.00 i Nørup Kirke.
Vi holder familiegudstjeneste med Nørups minikonfirmander i kirken, hvor de søde unge mennesker vil op-

føre årets krybbespil for alle interesserede. Bagefter er
der kaffe og diplomoverrækkelse som afslutning på forløbet for minikonfirmanderne og deres familier i Konfirmandstuen.

De ni læsninger
Nørup Kirke den 22. december kl. 16.00
ved Heinrich Pedersen.
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. Kirkernes kor medvirker ved gudstjenesten.
Randbøl-Nørup Kirker
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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. Pris: 100 kr./person; børn under 10 år
gratis. Program fås i Give Sognehus. Tilmelding/betaling senest den 12. december til Kirkekontoret, Bøgetorvet 1, tlf. 7573 1009, give.sogn@km.dk. Arrangør:
Give Ys Mens Club og Give-Vorslunde Menighedsråd.

I år kommer Lise Petersen og står for den efterfølgende underholdning til kaffen på katedralskolen. Hun er
kendt for bl.a. udgivelserne ”Grøn som en abe”, ”Bred
dine nådesvinger” og ”Alletiders Historie”, og hun vil
med sit band peppe eftermiddagen op med en rigtig god
familiekoncert for alle.
Kom og vær med til en skøn eftermiddag i Ribe på tværs
af kirker og kulturer.

Julens gudstjenester
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 lørdag den 21. december kl. 14.00 i Randbøl
Kirke. Der er efterfølgende samvær i Sognestuen, hvor
kaffen koster kr. 20,-. Begge præster medvirker.
Juleaftensdag er der de sædvanlige julegudstjenester i
begge kirker: Familiegudstjeneste kl. 11.00 og eftermiddagens gudstjenester Kl. 14.00 og 15.30. Juledag er der
gudstjeneste i begge kirker kl. 10.30, og 2. Juledag er der
gudstjeneste kl. 10.30 i Randbøl ved Morten Sørensen.

Nytårsparade
Søndag den 19. januar kl. 10.30 i Nørup Kirke.
I år markerer spejderne det nye år med nytårsparade i
Nørup Kirke. Som altid vil de bære fanen ind i procession og markere det nye års begyndelse. Vel mødt til alle!

Fælles migrantgudstjeneste
og gratis familiekoncert med
Lise Petersen
Søndag den 26. januar kl. 14.00 i Ribe Domkirke
Mellemkirkeligt udvalg under Ribe Stiftsudvalg for Kirkens møde med andre inviterer sammen med biskoppen
alle folkekirker i Ribe Stift, hvor også Nørup og Randbøl sogne hører til, til at deltage i en fælles gudstjeneste
med migrantmenighederne i stiftet.
Det er søndag den 26. januar kl. 14.00 i Ribe Domkirke
med efterfølgende samvær og underholdning på Ribe
Katedralskole. Det er nu fjerde gang, denne multikulturelle fællesgudstjeneste afholdes, og det er en helt særlig
eftermiddag at være en del af (og køreturen værd).

4

Randbøl-Nørup Kirker

Billeder fra sidste års gudstjeneste og underholdning. Lise Petersen med band står for
familievenlig koncertunderholdning til dette års
samvær efter gudstjenesten 26. januar.

Minikonfirmand
i Randbøl Kirke
I foråret 2020 er det børn i 3. og 4. 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 for yderligere info eller se mere på kirkernes
hjemmeside under ”det sker/minikonfirmand”.

Kommende arrangementer
Undervisningen bliver onsdage kl. 15.00-16.30 i Randbøl Sognestue fra den 22. januar til 1. 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 et gratis tilbud, hvor man kan få en
smagsprøve på kirke og kristendom, inden man skal tage
stilling til konfirmationen i 7. klasse.

Strikkecafé
Nørup Konfirmandstue onsdage kl. 14.00-16.00.
Onsdag den 8/1
Onsdag den 26/2
Onsdag den 25/3
Onsdag den 22/4
Vel mødt til hyggeligt samvær over strikkepinde og hæklenåle, hvor vi nørkler til et godt formål.

Sang under kirketag
Vi mødes til en times fællessang fra højskolesangbogen
Onsdag den 4. marts kl. 19.00 i Randbøl Kirke.
Kom og syng med på konfirmandernes sangvalg.

Babysalmesang

Stemningsbillede fra efterårets minikonfirmandhold i Nørup.

Sogneaftener
Torsdag den 23. januar kl. 19.00
med Stine Munch i Randbøl Sognestue.
Herre, lær os at bede!
NB Dato er ændret i forhold
til tidligere annoncering.
Som præst ved Københavns Domkirke medvirker Stine
Munch i morgenandagterne, som transmitteres på P1. I
forbindelse med morgenandagterne følger bønnen med.
Stine Munch vil denne aften komme ind på, hvordan
man kan bede, og hvordan man kan lære det.
Kaffen koster kr. 20,-.
Torsdag den 19. marts kl. 19.00
med Børge Munk Povlsen i Nørup
Konfirmandstue.
Tro – Person – Præst.
Provst Børge Munk Povlsen fra Fredericia vil i foredraget på munter og fortællende vis komme med nedslag
fra et præsteliv, hvor bl.a. debatten om troen på en
opstandelse vil blive vendt. Der vil være mulighed for
drøftelse efterfølgende. Kaffen koster kr. 20,-

Tirsdage kl. 10 i Randbøl Kirke
ved Anne-Dorthe Moesgaard-Christensen.
8 ugers forløb fra 28/1 til 24/3.
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 på forskellige måder, som kan afprøves hjemme, og babysalmesang kan også bruges som
dåbsoplæring. Forløbet er gratis, og efter babysalmesang
i kirken er der kaffe og hygge i Sognestuen ved præstegården.
Læs mere og udfyld tilmeldingsskemaet på kirkernes
hjemmeside under ”det sker/babysalmesang”.

Siden sidst

Stemningsbillede fra årets gudstjeneste i
sommerfestteltet i Nørup 25. august.

Randbøl-Nørup Kirker
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Kommende arrangementer

VANDEL MISSIONSHUS
GRINDSTEDVEJ 33, VANDEL
ONS. 4. DEC. KL. 19.30
Adventsfest v. Villy Sørensen, Hammel
TIRS. 10. DEC. KL. 19.30
Bibeltime hos Kristian Iversen
LØR. 28. DEC. KL. 14
Julefest v. Hans Jørgen Hedegaard, Blåhøj
TIRS. 14. JAN. KL. 19.30
Mission Afrika møde
hos Bennedikta og Aksel Obel
ONS. 22. JAN. KL. 19.30
”De betroede talenter” v. Henrik Bak Jepsen,
Grindsted Generalforsamling
TIRS. 11. FEB. KL. 19.30
Bibeltime hos Helle Hansen
MAN. 17. FEB. KL. 19.30
”Jesus på vej til Jerusalem.
En rejse igennem Lukasevangeliet kap. 9-19”
1. del. v. Heinrich Pedersen, Nørup
TORS. 20. FEB. KL. 19.30
”Jesus på vej til Jerusalem.
En rejse igennem Lukasevangeliet kap. 9-19”
2. del. v. Heinrich Pedersen, Nørup
ONS. 4. MAR. KL. 19.30
Kredsmøde i Vandel Missionshus
”På livets side – i et sorteringssamfund”
v. Ellen Højlund Wibe, Stjær
TIRS. 10. MAR. KL. 19.30
Bibeltime hos Poul Balsgaard

ONSDAGSKLUBBEN
RANDBØL SOGNESTUE
HÆRVEJEN 47, RANDBØL
ONSDAG DEN 18. DECEMBER KL. 12.30
Julefrokost, Pris: kr. 140,Tilmelding senest den 12. december til
Niels Schaiffel nmsn@mail.dk
eller tlf. 20 33 56 25.
ONSDAG DEN 15. JANUAR KL. 13.30
Foredrag ved Jarmo Lethonen:
Adopteret til Danmark fra Finland under
2. verdenskrig.
Herefter ordinær generalforsamling.
ONSDAG DEN 19. FEBRUAR KL. 13.30
Programmet annonceres senere.
ONSDAG DEN 18. MARTS KL. 13.30
Programmet annonceres senere.
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.

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

Randbøl-Nørup
Kirker
Randbøl-Nørup
Kirker
www.randboel-noerupkirke

r.dk

ONS. 25. MAR. KL. 19.30
Vi fejrer missionshusets 100-års jubilæum
Tale v. Peter Nord Hansen, Fredericia

www.randboel-noerupkirker.dk

3 GANGE
ÅRLIGT

For yderligere oplysninger kontakt
Hanne Klausen 2966 6508
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Kirke & Sogn

Randbøl
Kirke
SOGNEPRÆSTER:
Heinrich W. Pedersen
Præstens Ager 2, Nørup
Tlf. 7588 3012 & 5126 9530
Mail: hwpe@km.dk
Morten Sørensen
Hærvejen 47, Randbøl
Tlf. 2253 7183
Mail: moso@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@mail.tele.dk
Nørup Kirke:
Knud Lind
Tlf. 2142 4288,
Mail: knudlind7@gmail.com
PRÆSTERNE
Heinrich Pedersen
Friweekend 7.-8. december; 22.-23. februar.
og anden tjeneste 14.-16. januar.
Morten Sørensen
Fridage er endnu ikke planlagt.

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

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

UDGIVET AF
menighedsrådet i Nørup Sogn og Randbøl Sogn
Redaktionsudvalg:
Heinrich W. Pedersen (ansv.),
Morten Sørensen,
Henriette Støvlbek,
Edith Petersen,
Anne-Dorthe Moesgaard-Christensen.
Layout og tryk: Jelling Bogtrykkeri
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GUDSTJENESTER I RANDBØL-NØRUP KIRKER DECEMBER 2019 – MARTS 2020

DATO

RANDBØL

NØRUP

DAG I KIRKEÅRET

Søndag d. 1/12 			
10.30(MS)
1.søndag i advent
19.00(MS)				
Søndag d. 8/12

10.30(MS)			

ANDET
Adventsgudstjeneste1)

2.søndag i advent

Søndag d.15/12			
10.30(HWP)
3. søndag i advent
			14.00(HWP)		

Afslutning minikonfirmander1)

Lørdag 21/12

Julegudstjeneste og samvær1)

14.00(MS/HWP)				

Søndag d.22/12
10.30(MS) 			
4. søndag i advent
			
16.00(HWP)		

De ni læsninger1)

Tirsdag 24/12

11.00(MS)
14.00(MS)
15.30(MS)

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

Juleaften

Familiegudstjeneste1)

Onsdag 25/12

10.30(MS)

10.30(HWP)

Juledag

Torsdag 26/12

10.30(MS)			

2. Juledag (Stefans dag)

Tirsdag 31/12
14.00(HWP)			
Nytår
			23.30(HWP)		
Søndag 5/1			
Søndag 12/1

10.30(MS)			

Søndag 19/1			
Søndag 26/1

10.30(HWP)

10.30(MS)			

Søndag 2/2			
Søndag 9/2

10.30(HWP)

10.30(HWP)

10.30(MS)			

Midnatsgudstjeneste

Hellig tre konger
1. søndag efter hellig tre konger		
2. søndag efter hellig tre konger

Nytårsprarade1)		

3. søndag efter hellig tre konger
Sidste søndag efter hellig tre konger
Septuagesima

Kirkekaffe

Søndag 16/2			

10.30(HWP)

Seksagesima		

Søndag 23/2			

10.30(MS)

Fastelavn

Søndag d. 1/3

10.30(MS)			

Søndag d. 8/3 			
Søndag d. 15/3

10.30(HWP)

10.30(HWP)			

Søndag d. 22/3			

10.30(HWP)

1.s. i fasten		
2.s. i fasten 		
3.s. i fasten
Midfaste		

Søndag d. 29/3

10.30(MS)			

Mariæ bebudelses dag

Søndag d. 5/4

10.30(MS)

Palmesøndag

1)

10.30(HWP)

Se omtale inde i bladet

Heinrich Wichmann Pedersen (HWP), Morten Sørensen (MS)
Næste nummer udkommer i uge 13. Indleveringsfrist: 1. februar 2020.

