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Præstens side
Nu blomstertiden kommer
med lyst og ynde stor,
sig nærmer bliden sommer,
da græs og urter gror;
nu varmer sol i lide,
og hvad der lå som dødt,
med hver den dag, mon skride,
står op som atter født.
Den smukke sommersalme er skrevet af den svenske
biskop Israel Kolmodin i Visby tilbage i 1694. I Danmark synges den ofte på en tysk folkevisemelodi fra
1535, mens den i Sverige og nogle steder i Danmark
er blevet tilsat en gammel svensk folkemelodi fra
1693. Men salmen er kendt og elsket i hele Norden,
selvfølgelig ikke mindst i dens fædreland, Sverige,
hvor den er blevet sunget til skolernes sommerafslutning år efter år, indtil den svenske kirke blev skilt fra
staten i år 2000.
Fra da af gik den ikke længere. Den gamle sommersalme blev for kristen i sit udtryk og krænkede religionsfriheden, blev der sagt – og Israel Kolmodins
salme blev en del af en større debat om, hvilken rolle
religion skulle spille i det svenske samfund – og hvilke
sange, der skulle synges ved den vældigt traditionsrige sommerafslutning. Salmen synges efter sigende
endnu på nogle skoler i Sverige, og binder dermed
fortiden sammen med nutiden – statskirke eller ej.
Men mange andre steder måtte man ty til andre veje
– andre sange, og valget er mange steder faldet på
Astrid Lindgrens ”Idas sommervise” fra filmen om
Emil fra Lønneberg fra 1973. En ufarlig sommersang
uden kristendom og uden Gud, skrevet af den folkekære Astrid Lindgren. Den kan ikke fornærme nogen.
Men helt uden kristendom og uden Gud, er den nu
ikke – og det var dens forfatter heller ikke. For det
lyder i lille Idas sommervise: ”Du ska inte tro det blir
sommar, ifall inte nån sätter fart” (Du skal ikke tro,
det bliver sommer, med mindre nogen skubber på).
Det er en fin lille vise, der har fundet vej til de svenske
skoler. En lille vise, som med barndommens uskyld
alligevel bringer noget større ind i billedet og ind i livet – også selv om det ikke står der, sort på hvidt, men
dette ”nogen” der skubber på, må jo være ”nogen”?
Men det kristne islæt er umiskendeligt tydeligere i
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”Nu blomstertiden kommer”. Der skal ”De fagre
blomsterenge og agrene på rad, de grønne urtesenge og skovens friske blad, de skulle os påminde, hvor
Gud er rig og from, der lader nåden rinde og række
året om. ”.
Naturens livstegn er så stærke, at de får os til at tro, at
Guds nåde, Guds kærlighed når hele året rundt. Der
er nok af den - også til kolde, mørke tider, hvor alt
føles bundfrossent og dødt indeni.
Guds kærlighed forbindes ikke kun med naturens
gang, men forbindes direkte med hvad Jesus Kristus
er for os mennesker:
Du Herre Jesu Kriste,
vor glædes sol og skin,
bliv hos os til vort sidste,
opvarm vort kolde sind!
Giv kærlighed vort hjerte,
forny vor sjæl og ånd,
vend bort al sorg og smerte
alt med din milde hånd!
Nyd sommeren og nyd denne dejlige salme.
Heinrich W. Pedersen

Nyt fra menighedsrådene

Randbøl & Nørup Pastorat
Tak og velkommen tilbage
Sognepræst Helle Pahus har sidste arbejdsdag i Randbøl og Nørup sogne søndag den 14. juni.
Efter gudstjenesten kl. 14.00 i Randbøl Kirke, vil vi
gerne byde på en kop kaffe i sognestuen.
Vi siger farvel og tak til Helle og byder Christina
Munk velkommen tilbage.
Christina har første arbejdsdag den 15. juni.
Vi håber, at mange vil være med til denne lille sammenkomst.

Nørup Menighedsråd
For en lille måneds tid siden havde vi efter højmessen
åbent hus i huset, der bl.a. rummer vores nye kirkegårdskontor samt pause- og omklædningsfaciliteter
for kirkegårdens ansatte.
Det var dejligt at se, at nogle sognebørn havde fundet vej derover og nød en kop kaffe i de hyggelige
omgivelser.
Fremover er det sådan, at man i arbejdstiden enten
kan finde graveren og det øvrige personale på kirkegården eller i det nye hus.
Som det fremgår af billedet, er der et skilt på døren
ind til kontoret. Vi arbejder også på at få lidt mere
skiltning ved indgangen til kirkegården og evt. på vejene om til huset.
De nyindrettede toiletter i enden af kapelbygningen
er også taget i brug.

Randbøl Menighedsråd
Jens Møller Jensen har desværre valgt at udtræde af
menighedsrådet. Jens har siden 2004 været en del af
Randbøl Menighedsråd. Jens har ydet en stor arbejdsindsats i menighedsrådet, og de kvikke bemærkninger
har lettet lidt på de til tider tunge arbejdsbyrder.
Tak, Jens.
Som suppleant er indkaldt Frank Kruse Laursen, Rugbjergvej 25, Randbøl. Velkommen i Randbøl Menighedsråd, vi glæder os til samarbejdet.

Børnekoret ved
Randbøl-Nørup kirker
Børnekor starter op igen fredag den
14. august. Vi øver i konfirmandstuen
i Nørup fredage fra 16.00-17.15.
Nye er meget velkomne.
Aldersgruppe er fra 0.-6. klasse.
Spørgsmål og kontakt:
Lene Rasmussen 50486063 eller
lenewormrasmussen@gmail.com
Randbøl-Nørup Kirker
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Konfirmand-collager
Randbøl og Nørups konfirmander valgte – i konfir
mandundervisningens afsluttende fase – hver et bi
belord – dvs. de ord, som skulle læses ved selve konfirmationen.
Konfirmanderne valgte citater, der var vedkommende
og gav mening for dem – et tekststykke, der kunne
opfattes som Guds ord til den enkelte. Efterfølgende
har alle udarbejdet et kreativt collageudtryk, der kunne belyse budskabet i deres ”ord”.
En opgave, de med nysgerrighed og engagement
kastede sig over. Collagerne prydede den enkelte
konfirmands kirkebænk på den store dag og fotos af
collagerne kan ses på kirkernes hjemmeside og facebookside.

Nye konfirmander
For de konfirmander, der skal gå i Nørup, er der
indskrivning søndag den 6. september.
Konfirmanderne deltager sammen med deres forældre i forklaringsgudstjenesten – der er en guidet
gudstjeneste kl. 14.00.
Umiddelbart efter gudstjenesten foregår indskrivningen til konfirmation i konfirmandstuen.
For Randbøls vedkommende foregår indskrivningen søndag den 13. september kl. 14.00
i Randbøl Kirke, ligeledes med forklaringsgudstjeneste og efterfølgende indskrivning i sognestuen.
Konfirmanderne og konfirmandforældrene får en
orientering med nærmere oplysninger.
Konfirmationen i 2016 bliver Store Bededag, fredag den 22. april i Randbøl og søndag den 24.
april i Nørup.

Fyraftensandagter:
2. juni – 1. sepember – 6. oktober – 3. november –
1. december
Randbøl og Nørup kirker indbyder til

FYRAFTENSANDAGTER

Den 1. tirsdag i måneden fra 16.30-17.00
En dejlig stund med salmer og sange,
tekstlæsning og tid til eftertanke.

3. marts: i Randbøl kirke
7. april: i Nørup kirke
5. maj: i Randbøl kirke
2. juni: i Nørup kirke

Sommermorgensang
– annoncering følger

1. sept.: i Nørup kirke
6. okt.: i Randbøl kirke
3. nov.: i Nørup kirke
1. dec.: i Randbøl kirke
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Kommende arrangementer
Sogneudflugten
Sogneudflugten går i år, som vi annoncerede i det
sidste nummer af kirkebladet, til Viborg og omegn
torsdag d. 4. juni.
Vi kører fra henholdsvis Vandel via Randbøl og Nørup sognegård kl. 9.00 med opsamling et par steder
undervejs. Nærmere information i Egtved Ugeavis
tirsdag den 19. maj.
Kl. 9.20 kører vi samlet fra Nørup kirke mod Viborg
og ser domkirken. På turen nyder vi en kop kaffe.
Derefter køres mod Grønhøj kro, hvor middagen
indtages.
Efterfølgende kører busserne til Mønsted Kalkgruber,
hvor vi i et lille tog bliver kørt ned i kalkgruberne.
Vel oppe igen serveres der kaffe med brød, inden turen atter går mod Nørup og Randbøl.
Alt dette koster kun kr. 200,00 pr. person.
Vi regner med at være hjemme igen kl. 17.

Sommermøde i Nørup præstegård
Torsdag den 25. juni kl. 14.00
er der sommermøde i Nørup præstegård.
Vi synger sommersange fra højskolesangbogen.
Heinrich Pedersen fortæller om sin seneste udsendelse med danske soldater.
Vi får kaffe og nyder det forhåbentlige gode vejr i
præstegårdshaven.

Salmemaraton i Grene Provsti
Maraton forløbet er godt i gang, men man kan stadig
løbe med. Vi mødes i en kirke i provstiet fra kl. 17-18
og synge salmer i de forskellige temaer i salmebogen.
Man behøver selvfølgelig ikke at være med hver gang,
men deltager man jævnligt får man sunget de fleste
af salmerne, får fornyet bekendtskabet til de gamle
salmer og lærer måske nogle nye.
Derudover oplever man de mange fine kirkerum i
provstiet og fællesskab over en kop kaffe.
I løbet af sommeren er der salmemaraton:
Den 10. juni i Vorbasse Kirke
Den 24. juni i Nollund Kirke
Den 26. august i Øster Nykirke Kirke

Gudstjeneste i teltet
Søndag den 23. august kl. 9.00
er der gudstjeneste i teltet ved Fire Høje Idrætsforenings sommerfest. Begge præster medvirker, og der
plejer at deltage mange ved denne gudstjeneste, hvor
der efterfølgende er ”morgenmad” i sommerfestteltet.
Tilbud om babysalmesang!
Til august starter de nye babysalmesangshold. Her
har du og dit barn mulighed for at mødes med andre
fra området, der også er på barsel. Vi mødes i:
Nørup konfirmandstue:
Onsdage kl. 10.00 med start den 26. august
Bredsten Kirke:
Fredage kl. 10.00 med start den 28. august

Her vil være ca. 40 min. musikalsk samvær med sang,
fagter, rasleæg, tørklæder, dans og sæbebobler. Efterfølgende er der tid til snak, kaffe og hygge.
Forløbet på 9 gange koster 150 kr., inkl. undervisning, sangbog og kaffe.
Tilmeld dig via sms til sognemedhjælper Lisbeth
Frandsen Mindested på mobil 51 55 72 14 eller pr.
email: smh@rnb-sogne.dk
NB: Der er ikke undervisning i uge 42.

Sommermorgensang
Skyd dagen i gang med sommermorgensang!
Randbøl, Nørup og Bredsten sogne holder igen i år
sommermorgensang med et udsnit af vores smukke
morgen- og sommersalmer.
Vi holder morgensang følgende dage:
Tirsdag den 30. juni kl. 9.00 i Randbøl Kirke
v/ Christina Munk
Tirsdag den 4. august kl. 9.00 i Nørup Kirke
v/ Heinrich W. Pedersen
Vel mødt til en stemningsfuld morgenstund.

Interesserede kan tage en folder om salmemaraton i
våbenhusene.
Randbøl-Nørup Kirker
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Kirke & Sogn

Onsdagsklubben

Randbøl
Kirke

i Randbøl Sognestue
Onsdag d. 17. juni kl. 13.30
Kommer Line og Peter Lorenzen, Nørup
med viser og sang.

Døbte:

Onsdag d. 15. juli
har vi ingen sammenkomst.

01.03.15 Freja Hübertz Baltsersen

Onsdag d. 19. aug. kl.12.30
Udflugt til egnen omkring Himmelbjerget mere om det senere.
For at deltage koster det 150 kr.
Tilmelding senest onsdag d. 12. august til
Johannes, tlf. 7588517 eller
Kristian tlf. 75885358

11.04.15 Emmelie Skrydstrup Nielsen

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.

11.04.15 Håkon Dypping Skjødt

Døde og begravede:
07.02.15 Anton Severin Urskou
28.02.15 Anni Jensen Koch
11.03.15 Else Margrethe Hansen
27.03.15 Tage Vagn Rasmussen
01.04.15 Børge Hvidsminde Møller

Vandel Missionshus

Nørup
Kirke

Grindstedvej 33, Vandel

Onsdag den 3. juni kl. 19.30
”Det hemmelige sprog” om kirkens symboler
v/ kunstner Helle Noer, Brejning
Tirsdag den 16. juni kl. 19.30
Bibeltime hos Inga Hansen
Onsdag den 24. juni kl. 19.30
Mission Afrika møde hos Villy Skovholm
Onsdag den 5. aug. kl. 19.30
Bibeltime hos Kristian Iversen
Torsdag den 13. aug. kl. 19.30
Vi besøger Mørkholt Strandcamping
Tale v/ missionssekr. Johan Schmidt Larsen,
Fredericia
Sang v/ Rødekro Koret
Onsdag den 26. aug. kl. 19.30
”Det evige liv”
v/ fritidsforkynder Peter Kristensen, Bredballe
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Døbte:
14.03.15 Alberte Tromborg Holmberg Sørensen
Døde og begravede:
21.02.15 Tota Mia Califano
05.03.15 Mildred Vejen Mortensen
10.03.15 Kristian Rasmussen
13.03.15 Birgit Jessen
23.03.15 Hans Christian True Torsti Jacobsen

Kirke & Sogn

Randbøl
Kirke

Nørup
Kirke

Sognepræster:

Sognepræster:

Christina Munk,
Hærvejen 47, Randbøl,
tlf. 7588 3313 & 2253 7183
cmr@km.dk
Fra den 15. juni.

Heinrich W. Pedersen,
Præstens Ager 2, Nørup,
tlf. 7588 3012
hwpe@km.dk
Christina Munk,
Hærvejen 47, Randbøl,
tlf. 7588 3313 & 2253 7183
cmr@km.dk
Fra den 15. juni.

Helle L. Pahus, vikar
Tlf. 2253 7183 – help@km.dk
Frem til den 14. juni.
Heinrich W. Pedersen,
Præstens Ager 2, Nørup,
tlf. 7588 3012
hwpe@km.dk
Mandag er præsternes ugentlige fridag.

Helle L. Pahus, vikar
Tlf. 2253 7183
help@km.dk
Frem til den 14. juni.
Mandag er præsternes ugentlige fridag

Graver: Kent Nielsen, tlf. 7588 3381
randboelkirke@mail.dk
Træffes på kirkegårdskontoret mandag-fredag
kl. 9.30-10.00
Kirketjener: Hanne Lundbak, tlf. 6080 1345
lundbakhanne@gmail.com
Sognemedhjælper: Lisbeth Frandsen
Mindested, tlf. 5155 7214. smh@rnb-sogne.dk

Graver: Mogens Petersen
tlf. 2021 8718
noerupkirke@mail.dk
Sognemedhjælper:
Lisbeth Frandsen Mindested
tlf. 5155 7214
smh@rnb-sogne.dk

Menighedsrådsformand: Henny Sørensen
tlf. 7588 5197. stensgaard@mail.tele.dk

Menighedsrådsformand:
Karen Bang
tlf. 7588 3747, mobil 2891 7512
karenbang@outlook.com

Kirkeværge: Egon Munk-Andersen
tlf. 7588 1988
egon.munk-andersen@skolekom.dk

Kirkeværge: Knud Lind
tlf. 2142 4288,
knudlind@adr.dk

Præsterne

Christina Munk
har ferie fra mandag den 6. - 27. juli
Heinrich Pedersen har ferie fra mandag den 29. juni - 20. juli

Udgivet af menighedsrådene i Nørup Sogn og Randbøl Sogn.
Redaktionsudvalg: Heinrich W. Pedersen (ansv.),
Helle L. Pahus, Henny Sørensen og Grethe Daneskov.

Layout og tryk:
www.prinfovejle.dk
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Gudstjenester i Randbøl-Nørup kirker
Dato		
Randbøl 	Nørup	dag i kirkeåret	Andet
Tirsdag d. 2/6			

16.30(HWP)

Fyraftensandagt

Søndag d. 7/6			

10.30(HWP)

1. søndag efter trin.

Søndag d. 14/6

14.00(HLP)		

Søndag d.21/6			

10.30(HWP)

2. søndag efter trin.

Kirkekaffe1)

3. søndag efter trin.

Søndag d. 28/6

10.30(CM)		

Tirsdag d. 30/6

09.00(CM)			

Sommermorgensang

Søndag d. 5/7		

10.30(CM)		

Kirkekaffe

Søndag d.12/7			
Søndag d. 19/7

10.30(CJ)

10.30(CJ)		

Søndag d. 26/7 		
Søndag d. 2/8		

10.30(HWP)

10.30(CM)		

4. søndag efter trin.

5. søndag efter trin.
6. søndag efter trin.
7. søndag efter trin.
8. søndag efter trin.
9. søndag efter trin.

Tirsdag d. 4/8			

09.00(HWP)		

Søndag d. 9/8			

10.30(HWP)

Søndag d. 16/8

10.30(CM)		

Kirkekaffe

Sommermorgensang

10. søndag efter trin.
11. søndag efter trin.

Søndag d. 23/8
10.30(CM)
			

09.00(CM)
12. søndag efter trin.
(HWP)		

Søndag d. 30/8		

10.30(HWP)

Gudstj. i sommerfestteltet1)

13. søndag efter trin.

Søndag d. 6/9
10.30(CM)
14.00(HWP)
14. søndag efter trin.
					

Forklaringsgudstjeneste
i Nørup1)

Søndag d. 13/9
14.00(CM)
10.30(HWP)
15. søndag efter trin.
					

Forklaringsgudstjeneste
i Randbøl1)

1)

Se nærmere omtale inde i bladet.

Christina Munk (CM) - Helle Lindholt Pahus (HLP) - Heinrich Wichman Pedersen (HWP) - Carsten Johansen (CJ)
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 35
Indleveringsfrist: 15. juli

