Randbøl-Nørup
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I Rock Solid klubben har vi fokus på godt fællesskab, sjov og Gud – og i coronatiden laver vi mange aktiviteter
udendørs. Som fx denne katapult, der kan kaste æg efter lederne. Se mere på kirkernes hjemmeside.
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Præstens side
Juletid er højtid og der, hvor vi samles med vores kære,
for at fejre, at Gud lod sig føde som menneske. Men
hvert år sidder der mennesker rundt om i Danmark, som
har det svært med netop højtider, fordi de ikke har nogle
at dele fx julen med. Der kan være alle mulige grunde.
Man har måske ingen nære slægtninge eller venner, eller
man har et meget problematisk forhold til sine slægtninge. I år kan vi tilføje risikoen for, at restriktionerne for
at bremse COVID-19 igen vil blive strammet op, som
de blev det i foråret og forstærke afstanden mellem os.
Der kan være mange grunde til, at føle sig ensom, men
enhver grund er god nok. Følelsen og afsavnet taler for
sig selv. Det kan godt føles rart at være alene, men det
føles aldrig rart at være ensom.
Familie og venner er dem, der gør, at vi normalt kan få
lettet vores hjerte og få talt om de oplevelser vi har glædelige som svære. Men hvad gør man, hvis man ikke har
adgang til familie og venner, og følelsen af ensomhed
begynder at vokse? Jo, man har altid lov at tale med en
præst. Præster i den danske folkekirke er mennesker, der
er frikøbte til at tage sig af blandt andet dem, der måtte
føle sig ensomme. Derfor er man altid velkommen til at
kontakte en præst. Men man må ikke tro, at præster er
de eneste, der kan lindre ens ensomhed. Det kan enhver,
der lytter og forsøger at forstå os. Luther talte om ”Det
almindelige præstedømme”, hvilket betød, at vi kan alle
sammen det, en præst kan, fx være sjælesørger, der betyder én, der drager omsorg for sjælen, men præsten er
blot frikøbt til den bestilling. En ven, der lytter til sin
ven er jo også en sjælesørger. Men hvis man ikke har
en ven at række ud til, så er der andre muligheder for
at dele sin situation og føle sig hørt. Man kan ringe til
forskellige telefontjenester som fx Sct. Nicolai Tjenesten, der er en diakonal tjeneste på folkekirkens grund
i samarbejde med Kirkens Korshær - og så kom der i
2017 et nyt tilbud, nemlig sjælesorg på nettet, som er
folkekirkens tilbud om en fortrolig samtale gennem chat
med en præst. Her kan man henvende sig anonymt og
præsten har tavshedspligt, det betyder, at chatten bliver
mellem jer og samtalen efterfølgende bliver slettet. I realiteten kan du chatte om alt, hvad du har på hjerte. Tit
er det de store emner, som fylder meget – fx tab, sorg,
identitetskrise, skyld, svigt, kærlighed, tvivl og tro. Eller
det kan være brud efter skilsmisse, ensomhed, mobning,
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præstations- og eksamensangst eller følelsen af ikke at
være god nok. Der findes ikke ”rigtige” eller ”forkerte”
emner, når du henvender dig i chatten. Det vigtige er,
at du bliver hørt, draget omsorg for. Herunder fortæller
en kvinde, om sin oplevelse af, at tale med en præst,
engang hun var i krise. Læg mærke til, at hun ikke kan
huske et ord af, hvad der blev sagt under samtalen, men
hun mærkede, at der blev draget omsorg for hende, og
det var det vigtige. Hun skriver: ”I dag husker jeg ikke,
hvad præsten sagde, men jeg kan huske den lettelse, jeg
følte ved at dele mine tanker med nogen. Jeg husker også
lettelsen over, at jeg ikke gik i stykker, befrielsen over at
præsten ikke fordømte mig, at hun ikke så forskrækket
ud, og at hun ikke sagde, at jeg var rablende skør. Jeg
husker stadig hendes nærvær, at hun var der, og at jeg
ikke var alene. Hun lyttede og hun blev ikke forarget
over mine bekymringer og de tanker som kørte i ring
i mit hoved. Hun sagde, at jeg altid måtte banke på,
komme forbi og snakke igen. Jeg kom aldrig igen, men
visheden om at jeg måtte og kunne komme og snakke
gjorde en verden til forskel. At få lov at sætte ord på det
der trykker, at snakke med nogen som tør møde os der,
hvor vi er i vores liv med alle de tanker, problemer og
bekymringer der er, det gør en verden til forskel.”
Hermed en opfordring til at vi i denne tid, der fortsat
er fuld af diverse restriktioner og dermed voksende ensomhed, husker på, at drage omsorg for hinanden på
alternative måder. Det var præcis det, der var meningen
fra Gud side, da han lod sig føde som mennesket Jesus
juleaften, at møde os der, hvor vi er - og drage omsorg
for os.
Sct. Nicolai Tjenesten tlf.: 70 12 01 10
www.sjaelesorg.nu
Christina Munk
Storm, sognepræst

Nyt fra menighedsrådet
Dette bliver den sidste nyhedsorientering fra det afgående menighedsråd.
Vi har haft en travl funktionsperiode de seneste 4 år.
Men det har været godt at se, hvor mange forskellige
projekter, der er kommet i hus.
Det sidste halvår har budt på udfordringer for os alle
også i kirken. Heldigvis har det været muligt at gennemføre gudstjenester på næsten normal vis, dog med et reduceret antal kirkegængere. Det har givet et stort arbejde
til præsterne og personalet i kirkerne, så vi takker dem
alle for deres utrættelige indsats. Det hjælper meget, at
vi har folk, der arbejder så positivt for at give os alle en
god oplevelse.
Med kirkeårets afslutning siger vi farvel til vores dygtige
sognemedhjælper Anne- Dorthe, som har valgt at søge
nye udfordringer andetsteds. Vi takker for hendes store
arbejde og ønsker hende alt det bedste.
På egne vegne vil jeg også takke alle mine ” kolleger” i
menighedsrådet for et imponerende, produktivt og loyalt arbejde for livet i vore 2 sogne. Jeg har selv haft to
spændende og lærerige perioder i menighedsrådsarbejdet, som jeg tænker på med glæde.
Når dette blad læses, er det nye menighedsråd tiltrådt.
Det er dejligt, at halvdelen af det afgående råd har valgt
at fortsætte i det nye råd. Det hjælper med til at sikre en
lidt lettere overgang til det kommende arbejde, som kan

være en stor opgave/mundfuld, hvis man ikke har prøvet
det før. Jeg er sikker på, at de nye medlemmer af rådet
vil blive hjulpet godt på vej af de ”gamle”.
Medlemmerne af det nye råd er :
1. Egon Stræde Munk-Andersen
2. Frank Kruse Laursen
3. Grethe Bundgaard Nielsen
4. Lene Hansen
5. Edith Schou Petersen Lund
6. Flemming Johannsen Buch
7. Anders Obel
8. Ingelise Andersen
9. Dorthe Dupont Olesen
10. Inger Skibbild Bønding
Som stedfortrædere er valgt:
1. Annemette Grøndahl
2. Karen Schouenborg Madsen
3. Anna Birthe Holmehøj Bach
4. Hanne Jøker Trachsel
På menighedsrådets vegne
Karen Bang, menighedsrådsformand

Siden sidst

Den 12. september kunne vi endelig fejre konfirmation i Nørup Kirke for holdet 2020 ved Heinrich Pedersen.
Randbøl-Nørup Kirker
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Siden sidst

Den 19. september oprandt dagen, hvor vi fejrede vi konfirmation for 2020 holdet i Randbøl Kirke ved Christina Munk Storm.

Årets høstgudstjeneste blev fejret sammen med KFUM spejderne som en friluftsgudstjeneste i Randbøl præstegårdshave.
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Kommende arrangementer
1. søndag i advent

Nytårsparade

I år kan vi desværre ikke arrangere lejlighedskor, og derfor aflyser vi også den traditionsrige musikgudstjeneste,
som plejer at være om aftenen første søndag i advent.
Man er meget velkommen til højmessen i Randbøl Kirke om formiddagen kl. 10:30, hvor vi tager hul på det ny
kirkeår under hensyntagen til de gældende retningslinjer og restriktioner sammen med sognepræst Christina
Munk Storm og personalet.

Søndag den 24. januar medvirker spejderne ved højmessen i Randbøl kirke kl. 10.30. Det er spejdernes nytårsparade, som vil blive markeret på festlig vis.

De ni læsninger i Randbøl Kirke
Søndag den 20. december kl. 16.00 er der i Randbøl
Kirke mulighed for at deltage i en stemningsfuld adventstradition, hvor vi lytter til de ni læsninger, der er
bibelstykker, som kan få os på juletanker. Der vil i år
ikke indgå sang i denne tjeneste, men der vil være en
vekslen mellem tekstoplæsning og musikalske indslag.

Julens gudstjenester
I skrivende stund ved vi ikke, hvordan og hvor vi fejrer
juleaftensdagsgudstjenesterne, så vi henviser til information på hjemmesiden og i dagspressen. Juledag er der
gudstjeneste i begge kirker kl. 10.30 og 2. juledag er der
gudstjeneste kl. 10.30 i Nørup.

Sogneaften:
Fremtid og håb til
gadebørn i Tanzania ved Bente
Grauslund Kjeldsen
Onsdag den 20. januar kl. 19.00
i Randbøl Sognestue
”Skolegang som forudsætning for mad” lød det i 2003 i
et uformelt møde mellem tanzanianeren Joseph Kassaila
og et dansk missionærpar starten til et frugtbart samarbejde for de udsatte gadebørn i byen Sumbawanga,
Tanzania. Foreningen Fremtid og Håb i Danmark driver sammen med bestyrelse og ansatte i Tanzania i dag
børnehjemmet Bethania Children Village og et dropin-center samtidig med et oplysende og forebyggende
arbejde i landsbyer omkring byen. Foredraget byder på
beretninger fra arbejdet og enestående historier om børn
og unge, der nu er i færd med at uddanne og etablere sig.
Bente Grauslund Kjeldsen er bestyrelsesmedlem i Fremtid og Håb; DK

Minikonfirmand i Randbøl Kirke
I foråret 2021 er det 3. klasses elever, som bor i Randbøl
Sogn, der inviteres til minikonfirmand. I begyndelsen af
året vil Firehøjeskolens Vandelafdeling i 3. klasse således
blive inviteret, men børn fra Randbøl Sogn, som går i 3.
klasse andre steder, er også velkomne.
Vi tilpasser forløbet, så vi kan mødes på coronavenlig
vis, og hvor vi tilrettelægger eftermiddagsmad og aktiviteter, så vi kan holde afstand og passe på hinanden. Den
coronavenlige version af en minikonfirmandafslutning
finder vi ud af i løbet af forløbet.
I 2021 ligger de 8 undervisningsgange onsdage kl.
14.30-16.00 fra og med den 3. februar til og med den
24. marts. Tilmelding sker via hjemmesiden under menuen ”Det sker” -> ”Minikonfirmander”.

Sogneaften:
Påvirk med respekt
ved Carsten Hjorth
Pedersen
Tirsdag den 9. marts kl. 19.00 i
Nørup Konfirmandstue
Vi kan ikke lade være med at
påvirke hinanden. Vi påvirker fx børn og unge i hjem,
skole og kirke – og de påvirker os. Men hvordan gør vi
det en god måde, så børn og unge møder voksne, der
vil dem noget, men som samtidig har respekt for dem?
Foredraget bygges op om en model for påvirkning med
respekt.
Carsten Hjorth Pedersen er daglig leder af Kristent Pædagogisk Institut, Hillerød, lærer og førstelektor i pædagogik og forfatter til bogen Påvirk med respekt
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Kommende arrangementer

VANDEL MISSIONSHUS
GRINDSTEDVEJ 33, VANDEL
ONS. 2. DEC. KL. 19.30
Adventsfest
v. Søren Grysbæk, Horsens
MAN. 28. DEC. KL. 14
Julefest
v. Bjarne Hvidberg, Hodde

HOLD ØJE:
Skulle der komme ændringer i forhold til gudstjenester og andre aktiviteter vil det fremgå af
hjemmesiden www.randboel-noerupkirker.dk

TIRS. 12. JAN. KL. 19.30
Mission Afrika møde
hos Bennedikta og Aksel Obel
ONS. 27. JAN. KL. 19.30
Jakob Legarth, Ringive
Generalforsamling
MAN. 8. FEB. KL. 19.30
”Dåben”
v. Erik Nikolajsen, Lind
TORS. 11. FEB. KL. 19.30
”Nadveren”
v. Erik Nikolajsen, Lind

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

3 G A NG E
ÅRLIGT

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

6

Randbøl-Nørup Kirker

ONS. 3. MAR. KL. 19.30
Kredsmøde i Bredal Missionshus
v. Morten Vartdal, Voel
ONS. 24. MAR. KL. 19.30
Missionshusets fødselsdag
v. Frank Fyhn, Grindsted
For yderligere oplysninger kontakt
Hanne Klausen 2966 6508

Kirke & Sogn

Randbøl
Kirke
SOGNEPRÆSTER:
Heinrich W. Pedersen
Præstens Ager 2, Nørup
Tlf. 7588 3012 & 5126 9530
Mail: hwpe@km.dk
Christina Munk Storm
Hærvejen 47, Randbøl
tlf. 7588 3313 & 2253 7183
Mail: cmr@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

Nørup
Kirke
MENIGHEDSRÅDETS TILLIDSPOSTER:
Der var menighedsrådsvalg i efteråret 2020. Det
ny menighedsråd tiltræder sin 4årige periode og
konstitueres på det første møde i december. Se
oplysninger om formand, kirkeværger og øvrige
hverv på kirkernes hjemmeside.

PRÆSTERNE
Heinrich Pedersen
Friweekend 12.-13. december; 23.-24. januar;
6.-7. marts.
Christina Munk Storm
har fri 4.-6. december; 26.-30. december;
29.-31. januar; 12.-14. marts og 16.-19. marts.

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

BLIV SPEJDER
I Randbøl og Nørup kan du også være spejder.
Spejderhuset ligger på HÆRVEJEN 45 i RANDBØL.
Kontakt grupperådsformand Lene Pilt,
mail: spejder@bindeballevej.dk, tlf.: 21 25 34 93
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 Pedersen (ansv.)
Christina Munk Storm
Edith Petersen

Layout og tryk: Jelling Bogtrykkeri
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GUDSTJENESTER I RANDBØL-NØRUP KIRKER AUGUST-NOVEMBER 2020

DATO

RANDBØL

NØRUP

Søndag 29/11
10.30(CMS)			
			
Søndag 6/12 			
10.30(HWP)

DAG I KIRKEÅRET

ANDET

1.søndag i advent
2.søndag i advent

Søndag 13/12
10.30(CMS)			
3. søndag i advent
		
Søndag 20/12			
10.30(HWP)
4. søndag i advent
16.00(CMS)				

De ni læsninger1)

Torsdag 24/12

??(CMS)
??(CMS)
??(CMS)

??(HWP)
??(HWP)
??(HWP)

Juleaften

Se dagspressen 1)

Fredag 25/12

10.30(CMS)

10.30(HWP)

Juledag

10.30(HWP)

2. Juledag (Stefans dag)

Lørdag 26/12			

Torsdag 31/12
14.00(CMS)			
Nytår
			23.30(CMS)		
Søndag 3/1			
Søndag 10/1

10.30(CMS)			

Søndag 17/1			
Søndag 24/1

10.30(HWP)

10.30(CMS)			

Søndag 28/2 			
Søndag 7/3

10.30(HWP)

10.30(CMS)			

Søndag 14/2			
Søndag 21/2

10.30(HWP)

10.30(CMS)			

Søndag 31/1			
Søndag 7/2

10.30(HWP)

10.30(HWP)

10.30(CMS)			

Søndag 14/3 			

10.30(HWP)

Midnatsgudstjeneste

Hellig tre konger
1. søndag efter hellig tre konger

Nytårsprarade1)		

2. søndag efter hellig tre konger		
Sidste søndag efter hellig tre konger
Septuagesima
Seksagesima
Fastelavn

kirkekaffe		

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

Søndag 21/3

10.30(CMS)			

Mariæ bebudelses dag		

Søndag 28/3

10.30(CMS)

Palmesøndag

1)

10.30(HWP)

Se omtale inde i bladet.

Christina Munk Storm(CMS); Heinrich Wichmann Pedersen(HWP)

Næste nummer udkommer i uge 12. Indleveringsfrist: 1. februar 2021 til Heinrich Pedersen.

