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Præstens side

Trini-hvad-for-noget?
Vi har kalenderåret. Vi har ferieåret, og så har vi kirkeåret med de mange sære navne, som man hører læst
op til gudstjenester i kirken.
Efter pinsen går vi ind i trinitatistiden, og i år falder
trinitatis søndag den 11. juni. Hvad betyder det så,
det der trinitatis? Jo, det betyder at vi har fejret jul,
hvor Gud Fader lod sig føde som menneskesønnen
Jesus for at komme med fred til alle mennesker. Vi
har fejret påske, hvor Gud Søn gav sit liv, for at vi
kan få forladt vores synder, og vi fejrer snart pinse,
hvor Gud Helligånd kom til jorden og blæste ånd i
disciplene, så de kunne vokse i troen og fortælle andre
om den treenige Gud – den tro vi stadig døbes i den
dag i dag.
Vi er med andre ord meget snart gennem den første
halvdel af kirkeåret, den med alle festerne, der går fra
advent til pinse, og som har fokus på at præsentere
Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd.
Ordet trinitatis betyder treenighed, så nu går vi ind
i en tid, hvor vi vil høre nærmere om, hvad det så
indebærer, at vi tror på den treenige Gud. Det gør
vi ved at lære om, hvem Gud er, og ved at lytte til,
hvordan han er og agerer overfor grundlæggende
vilkår i menneskelivet. Det kan handle om sygdom
og helbredelse, næstekærlighed og fjendekærlighed,
skyld og tilgivelse, forholdet mellem politiske ledere
og Gud eller forholdet til penge og rigdom.
Kilderne til, hvem Gud er, finder vi i Bibelen og i
gudstjenesten. Her kan vi læse om ham i så forskellige
tekster som alt fra lovbøger, breve og poesi til evangelierne, og i gudstjenesten er han tilstede midt iblandt
os med sit Ord og sin Ånd.
Trinitatistiden kan opfattes som kirkens hverdag eller
det festløse halvår med sine nogle og tyve søndage afhængig af, hvordan påsken falder. Tiden repræsente-

res i kirken af den grønne farve, som symboliserer håb
og vækst, og som fokuserer på, at de store højtiders
budskaber kan slå rod og vokse i menigheden.
I år vil vi tage hul på trinitatistiden ved at præsentere
et nyt nadververs gældende fra trinitatis søndag. Det
er salme 473 i salmebogen, der lyder:
Dit minde skal, o Jesus, stå
uglemt i sind og tanker,
mens brød af ager er at få,
og druer gror på ranker;
og hvor der brydes helligt brød,
dér skal forkyndes Herrens død
blandt unge folk og gamle,
indtil du synlig kommer frem
i skyen, os at hente hjem
og i dit rige samle.
Sognepræst
Christina Munk Storm
Kirkeåret

Nyt fra menighedsrådet
I menighedsrådet glæder vi over de mange, der har
meldt sig som frivillige hjælpere til arrangementerne.
Vi har holdt et lille opstartsmøde med dem og fået lavet aftaler omkring arbejdet. Der kom dejligt mange,
men det betyder ikke, at der ikke er plads til flere. Jo
flere vi er om at løse opgaverne, des lettere går det.
I sidste kirkeblad skrev vi om arbejdet med at finde
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en ny kirketjener som afløser for Hanne, som har fået
arbejde tættere på hendes bopæl. Det har resulteret
i ansættelse af Rikke Steen Jørgensen, som er bosiddende i vores lokalområde – nemlig Vandel. Vi ser
frem til samarbejdet med Rikke, som allerede fra 1.
april har været godt i gang med arbejdet.
Menighedsrådet for Randbøl-Nørup Kirker.

Nyt fra menighedsrådet
”Velkommen” til frivillige...
Menighedsrådets vision er at forsøge at være en ”levende” kirke med bredde, rummelighed og fællesskab
for alle aldersgrupper i sognene. Derfor byder året udover søndagshøjmesserne på rigtig mange forskellige
arrangementer i kirkerne og sogne-/konfirmandstuerne.
Vi har længe ønsket og haft brug for frivillige til hjælpe med praktiske gøremål.
Derfor glæder det os, at 15 friske mennesker har
meldt sig til at give et nap med en gang imellem. Opgaverne er forskellige lige fra bagning, borddækning,
kaffebrygning, opvask, blomster, til støtte ved konfirmand og børnetræf... og man har altid lov til at sige
”nej” pga. andre gøremål.
Vi er sikre på, at de frivillige vil være med til at give
inspiration og fornyelse i sognearbejdet og være gode
ambassadører, der åbner døre og skaber relationer til
sognet. Vi vil gøre, hvad vi kan, for at de frivillige
føler sig godt tilpas og som en del af et fællesskab og
til gensidig glæde.

Billede fra frivillig-mødet.
De første frivillige har været på banen i skrivende
stund - kaffebord til 60 børn og voksne i Randbøl og
en fredagscafé i Nørup med Luther lagkage og aftensmad til 25! Så flot arbejde!
Vi glæder os til samarbejdet.
Der er stadig plads til flere... jo flere, jo bedre.
Aktivitetsudvalget

EFTER 10 ÅRS FORSVINDEN
Vi modtager som kirke og kirkeværger mange henvendelser i forbindelse med det daglige arbejde i og
omkring kirken. Det er en del af arbejdet og bidrager
til, at tingene kan fungere. Men nogle gange sker der
noget, som man husker, og som gør indtryk.
Omkring nytår kom der en mail fra en landbetjent et
sted i Jylland. Han havde fra et dødsbo fra en af de
efterlevende fået indleveret en gammel ting, som vist
var fra en kirke. Den afdøde havde nemlig i levende
live delvist ernæret sig ved kriminalitet, og nu ville de
efterladte gerne have tingen tilbage til rette ejer.
Landbetjenten havde så i politiets optegnelser fundet
frem til, at Randbøl Kirke i 2007 var udsat for flere
indbrud. Vi blev derfor spurgt, om vi kunne beskrive en stofpose monteret på et skaft af kobber, som
kunne være anvendt til indsamling af almisser under
gudstjeneste.
Heldigvis havde vi billeder af alle de effekter, som
blev stjålet ved det voldsomme tyveri i 2007, og
landbetjenten fik tilsendt et billede af den savnede
indsamlingspose og de øvrige stjålne effekter - heriblandt alterkalken og alterbægre. Han kunne hurtigt
melde tilbage, at det var indsamlingsposen fra Rand-

bøl Kirke, som han havde
liggende på sit kontor.
Men desværre havde landbetjentens forespørgsler
vedrørende de øvrige forsvundne effekter ikke givet
noget resultat.
Vi fik aftalt afhentning af den gamle pose, som
ikke kunne tåle en tur med det danske postvæsen.
Indsamlingsposen er nu tilbage i pengeskabet i sit
gamle sogn. Posen kan ikke bruges til sit formål mere,
og den har ikke nogen pengeværdi; men det er alligevel tankevækkende, at den efter 10 års forsvinden
dukker op og på en måde markerer og husker os på, at
det er 10 år siden, at vort gamle altersølv blev stjålet.
Tyveriet og de mislykkede anstrengelser med at finde
tyvekosterne gav dengang anledning til, at vi fik lavet
et nyt altersølvsæt, som er i brug ved gudstjenesterne
i Randbøl Kirke.
Gad vide, om vi om 10 eller måske 20 år modtager
endnu en henvendelse om noget, der er fundet, og
som gerne vil tilbage til Randbøl Kirke? Vi er i hvert
fald klar til at tage imod henvendelsen.
Kirkeværgen

Randbøl-Nørup Kirker
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Siden sidst

Mad & Tro om reformationen
Reformationen var emnet for fire Mad & Tro aftner
i løbet af vinteren. Emnet var valgt, fordi det i år er
500 år siden, reformatoren Martin Luther satte sine
berømte 90 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Aftnerne indledtes med at se en nyere Lutherfilm, og
derefter blev reformationens hovedtemaer gennemgået af de to sognepræster.
Dermed er reformationsjubilæet ikke overstået i de to
sogne. Når dette læses, har der været en Store Hvededagsaften om gudstjenesternes udformning efter
reformationen, og en sogneaften med tidligere folke-

tingsmedlem og minister Flemming Kofod-Svendsen
om ”Reformationens betydning for politik og samfund”. Til efteråret planlægges der afholdt en sogneudflugt til Ribe, hvor der er en række arrangementer
til folkemødet den 12.-15. oktober. Endelig er der
endnu en sogneaften den 1. november, hvor sognepræst Elna Lasthein kommer og fortæller om ”Luthers Käthe”.
På hjemmesiden http://luther2017.dk kan man se en
komplet liste over alle de arrangementer, der er i forbindelse med reformationsjubilæet.

PÅSKEN
I år havde man på hver af påskens særlige dage mulighed for at deltage i enten en genkendelig gudstjeneste
eller i en mere alternativ gustjenesteform. Her vil vi
kort fortælle om nogle af pastoratets påskegudstjenester 2017.
Skærtorsdag var der aftengudstjeneste i Nørup Kirke,
hvor påskens baggrund i den jødiske påske indgik.
Blandt andet var der smagsprøver på det jødiske påskemåltid.
Langfredag lyttede vi til beretningen om Jesu rettergang i Randbøl kirke - med slukkede alterlys og et
maleri af Hans Memling fra 1475, der viser alle scenerne af Jesu lidelseshistorie.
Påskedag var der højmesse i begge kirker, og i Nørup
var der både barnedåb, trompetspil og så medvirkede
børnekoret.
Anden påskedag afsluttede minikonfirmanderne
i Randbøl deres undervisningsforløb med at opføre
påskens opstandelsesberetning for en fyldt Randbøl
kirke.

Fredagscafé
Til fredagscafé den 21. april var det ikke ”Luther lagkage”, men der blev serveret lagkage og lavet cupcakes, hvor den bundne opgave var at pynte dem med
en Lutherrose. Vi fik fejret reformationsjubilæet med
manér, og tak til børnekoret, som var med.
Fredagscafé vender tilbage igen til efteråret, og har du
en god idé til et tema, tekst eller aktivitet, så kontakt
endelig præsterne eller sognemedhjælperen.
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Hans Memling 1475, Jesu lidelseshistorie.

Børnekoret synger i
Nørup kirke påskedag 2017.

Kommende arrangementer

Sogneudflugt 2017

Børnekor

Årets sogneudflugt til Christiansfeld, sejltur med
«Helene» på Haderslev Fjord, Årø, Årøsund har været
et tilløbsstykke - alt «udsolgt» 1. maj.
Hermed ruten for opsamling:
Kl 8.30 Randbøl Kirke
Kl 8.35 Vandel Gl. Brugs
Kl 8.45 Nørup Kirke
Kl 8.50 Nørup Sognegård
Ca. Program:
Kl 10.00 Christiansfeld gåtur
Kl 12.00 Sejltur og spisning
Kl 14.45 Ankomst Årøsund
Kl 15.15 Kaffe
Kl 17.15 Hjemkomst
Vi glæder os til at byde ”velkommen” til en dejlig bustur i forhåbentlig godt forsommervejr.

For alle sangglade børn i 0.-6. kl. Vi øver i konfirmandstuen i Nørup, fredage fra 16.00-17.15.
Vi skal medvirke til arrangementer/gudstjenester i
kirken i løbet af året (2-3 gange pr. halve år).
Børnekoret starter igen efter sommerferien fredag
den 18. august 2017, nye er meget velkomne. Pt.
er vi ca. 10 børn. Kontakt organist Lene Rasmussen
5048 6063 eller lene@randboel-noerupkirker.dk. Du
er også meget velkommen til bare at møde op og se
om det er noget for dig. I perioden fra efterårsferien
og til jul øver vi et særligt program til jul - så hvis du
ikke kan overskue et helt år, er det også en mulighed
bare at deltage i den periode.

2. Pinsedag
Mandag den 5. juni, grundlovsdag, kl. 14.00.
Vi holder frilluftsgudstjeneste på græsplænen ved
Konfirmandstuen i Nørup. Begge sognes præster
medvirker ved gudstjenesten. Heinrich Pedersen er
prædikant. Efter gudstjenesten er der kaffe. Medbring, hvis muligt, egne stole eller et tæppe til at sidde
på. Der er opsat teleslynge, så hørehæmmede skulle
kunne høre, selvom vi er udenfor.

Sommermøde
i Nørup præstegård
Tirsdag den 20. juni kl. 14.00 synger vi sommersange fra højskolesangbogen, og Heinrich Pedersen
fortæller om ”Kristendom og islam”. Vi får kaffe og
nyder det forhåbentlige gode vejr i præstegårdshaven.

Babysalmesang i Randbøl Kirke
Tirsdag den 22. august begynder et nyt babysalmesangshold i Randbøl Kirke. Vi mødes 6 tirsdage kl.
10.00 i kirken, og efterfølgende er der kaffe i Sognestuen. Den 7. gang holder vi kravlegudstjeneste kl.
17.30 som afslutning, hvor familien også kan være
med. Babysalmesang er for alle, som gerne vil bruge musik og salmer i samværet med deres barn, og
som gerne vil give barnet en fortrolighed med kirkens
rum. Undervisningen er gratis, og man er velkommen til at kigge ind, når det lige passer. Både forælder
og barn får dog mest ud af at deltage så mange gange
som muligt. Giv gerne Anne-Dorthe besked, hvis du
vil være med, så der er plads og kopper nok. Tlf. 2329
3313 eller mail smh@randboel-noerupkirker.dk

Gudstjeneste i teltet
Søndag den 27. august kl. 09.00 er der gudstjeneste i teltet ved Firehøje Idrætsforenings sommerfest.
Begge præster medvirker. Der plejer at deltage mange ved denne gudstjeneste, hvor der efterfølgende er
morgenkaffe i sommerfestteltet.

Konfirmandindskrivning og konfirmation 2017-2018
I år foregår konfirmandindskrivningen i begge kirker
søndag den 3. september kl. 14.00.
Konfirmander og forældre deltager i gudstjenesten,
som er en forklaringsgudstjeneste.
Efter gudstjenesten indskrives konfirmanderne i henholdsvis Randbøl Kirkes sognestue eller Nørup Kirkes
konfirmandstue. Præsterne vil her orientere om det
kommende undervisningsforløb samt gennemgå

konfirmationsanordningen. Det er muligt at finde
datoer for undervisning samt gudstjenestelister på
kirkernes hjemmeside.
Vel mødt til de nye konfirmander og deres familier!
Konfirmationerne foregår i 2018:
Randbøl Kirke fredag den 27. april
Nørup Kirke søndag den 29. april
Randbøl-Nørup Kirker
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Kirke & Sogn

Onsdagsklubben

Randbøl
Kirke

i Randbøl Sognestue
Hærvejen 47 - Randbøl
Onsdag den 21. juni kl. 13.30
”Kaffe med Kurt” – foredrag med TV Syds Kurt
Leth, hvor han vil fortælle om sit arbejde og sine
spændende møder og oplevelser.
Onsdag den 16. august kl. 9.30
Udflugt til Fur med afgang fra Randbøl Sognestue. Vi tager til Fur Bryghus, hvor vi nyder en
middagsmenu. Efter middagen får vi med guide
en rundvisning på Fur. Undervejs på hjemturen
vil vi nyde en kop kaffe på Skyttegården.
Turen koster kr. 250. Tilmelding senest tirsdag
den 8. august til Bodil tlf. 75885173 eller
Kristian tlf. 75885853.
Onsdagsklubben
er for pensionister og efterlønnere. Vi mødes en
eftermiddag om måneden til foredrag, sang, underholdning og ikke mindst socialt samvær. Er
du ensom, er det måske lige noget for dig. Alle
er velkomne.

vandel missionshus
grindstedvej 33, vandel
Ons. 7. juni kl. 19.30
”Det handler om at se” v/ Arne Olesen, Fredericia
Tirs. 13. juni kl. 19.30
Bibeltime hos Kristian Iversen
Tors. 10. aug. kl. 19.30
Tur til Mørkholt Strandcamping
Tale v. Jens Medom Madsen, Fredericia
Tirs. 15. aug. kl. 19.30
Bibeltime hos Poul Balsgaard
Ons. 30. aug. kl. 19.30
Generalsekr. Nicolaj Wibe, Galten
taler og fortæller om Sømandsmissionens arbejde
For yderligere oplysninger kontakt
Hanne Klausen 2966 6508
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Døbte
12.02.2017 Thora Dypping Skjøth
12.03.2017 Elias Volfgang Skovgaard
Døde og begravede
09.03.2017 Hans Christian Jespersen
16.03.2017 Erik Lissau Olesen

Nørup
Kirke
Døbte
19.02.2017 Alfred Ernst Lynggaard Linnemann
05.03.2017 Sille Vestergaard Lund
05.03.2017 Oliver Gram-Bohnsen
09.04.2017 Ville Kjærgaard Buchwald Mortensen
15.04.2017 Tonja Algren Jensen
16.04.2017 Storm Agerbo Hansen
Døde og begravede
10.02.2017 Magda K Jessen
11.02.2017 Ruth Thomsen
08.03.2017 Ingeborg Nielsen
21.03.2017 Carl Peter Termansen
29.03.2017 Edith Elfrida Andersen
31.03.2017 Sonja Madsen
12.04.2017 Henry Johannes Dalgaard Christensen
Viede
15.04.2017 Birthe Krog Albrecht og Scott Gerard Albrecht

Præsterne
Heinrich Pedersen
har ferie fra den 1.-23. juli; friweekend den 24.-25. juni
og den 12.-13. august; anden tjeneste 15-17. august.
CHRISTINA MUNK STORM
afholder ferie i uge 29; 30 og 31; fridag den 26. august.

Kirke & Sogn

Randbøl
Kirke

Nørup
Kirke

Sognepræster:

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

Heinrich W. Pedersen,
Præstens Ager 2, Nørup,
Tlf. 7588 3012
Mail: hwpe@km.dk

Christina Munk Storm,
Hærvejen 47, Randbøl,
Tlf. 7588 3313 & 2253 7183
Mail: cmr@km.dk

Mandag er præsternes ugentlige fridag.

Mandag er præsternes ugentlige fridag

Graver:
Kent Nielsen.
Tlf. 7588 3381 / 2966 3460
Mail: randboelkirke@mail.dk
Træffes på kirkegårdskontoret mandag-fredag
kl. 9.30-10.00

Graver:
Bettina Neve
Tlf. 2021 8718
Mail: noerupkirke@mail.dk

Kirketjener:
Rikke Steen Jørgensen
Tlf. 21537183
Mail: rikke@randboel-noerupkirker.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
Kirkeværge:
Egon Munk-Andersen
Tlf. 7588 1988
Mail: egon.munk-andersen@skolekom.dk

Kirketjener:
Lise Hauge
Tlf. 2120 3686
Mail: lise@randboel-noerupkirker.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
Kirkeværge:
Knud Lind
Tlf. 2142 4288,
Mail: knudlind7@gmail.com

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

Randbøl-Nørup Kirker
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Gudstjenester i Randbøl-Nørup kirker · Juni - august 2017

Dato		
Randbøl 	Nørup	dag i kirkeåret	Andet
Søndag

4/6

10.30(CMS)

Mandag 5/6		
			
Søndag 11/6		
Søndag 18/6

Søndag

2/7

Søndag

9/7		

Søndag

2. pinsedag

10.30(CMS)

10.30(CMS)

10.30(CMS) 		
10.30(JL)

10.30(HWP) 		

6/8 		

Søndag 13/8

14.00
(CMS/HWP)
10.30(HWP)

10.30(CMS) 		

Søndag 23/7		
Søndag 30/7

Pinsedag

10.30(CMS)		

Søndag 25/6		

Søndag 16/7

10.30(HWP)

10.30(HWP)

10.30(CMS) 		

Friluftsgudstjeneste 1)

Trinitatis søndag
1. søndag efter trinitatis
2. søndag efter trinitatis
3. søndag efter trinitatis
4. søndag efter trinitatis
5. søndag efter trinitatis
6. søndag efter trinitatis
7. søndag efter trinitatis
8. søndag efter trinitatis
9. søndag efter trinitatis

Søndag 20/8		

10.30(HWP)

10. søndag eft. trinitatis

Søndag 27/8
10.30(CMS)
			

09.00
(CMS/HWP)

11. søndag eft. trinitatis Gudstj. i sommerfestteltet. 1)

Søndag 3/9		
		
14.00(CMS)

10.30(HWP)
12. søndag eft. trinitatis
14.00(HWP) 		
Indskrivningsgudstjen. 1)

1)

Se nærmere omtale inde i bladet.

Christina Munk Storm (CMS) – Heinrich Wichmann Pedersen (HWP) – Jakob Legarth (JL)
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: 1. august 2017.

