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Præstens side

Nu blomstertiden kommer
Sommertid er blomstertid, og blomsterne kommer
helt af sig selv. Ja, ikke alle blomster – nogle kræver
menneskelig pleje – nogle endda meget pleje. Men
selv om vi mennesker intet gør, så er der alligevel
blomster – bare nogle andre. Men der er altså et samspil mellem Guds skaberværk og menneskers virke.
En lille historie om ”Den revnede vandkrukke” passer
som illustration til dette:
Der var engang en mand, der havde to vandkrukker.
Han hængte sine krukker i hver ende af en lang stang,
som han lagde over skuldrene, hver gang han gik hen
for at hente vand i floden. Den ene krukke var i perfekt stand, mens den anden havde en lang revne, som
gjorde, at krukken kun var halvfuld efter gåturen fra
floden til huset.
En dag, da manden var ved at fylde krukkerne i floden, kunne den revnede krukke ikke længere tie stille. ”Jeg skammer mig frygtelig meget” græd krukken.
”Jeg laver et usselt arbejde. På grund af min revne får
du kun halvt så meget vand af mig, som du skulle
have. Jeg føler mig i den grad mislykket! ”. ”Jeg vidste
ikke, du havde det på den måde ”, svarede manden
bekymret. ”Men gør mig en tjeneste. Når vi nu går
hjemad igen, hold så nøje øje med vejen”.
Da de var kommet tilbage til huset, spurgte manden:
”Lagde du mærke til, de smukke blomster i vejgrøften? ”. ”Ja, snøftede krukken”. ”Lagde du mærke til,
at de kun voksede i din side af vejen? Ser du, jeg har
altid vidst, at du har en revne. Derfor såede jeg blomster i vejgrøften, som du så har vandet hver eneste
dag. Hvis du ikke var, som du er, ville jeg ikke have
kunnet plukke blomster hver eneste dag og sætte dem
på bordet. Uden din revne ville både vejgrøften og
huset mangle denne blomsterpragt. (Genfortalt fra
bogen: ”Der er altid en vej” af Kristina Reftel i konfirmandmaterialet Con Dios)
Der er et samspil mellem Guds skaberværk og menneskers virke, men ingen mennesker er perfekte. Dermed kaster denne lille historie også et lys ind over os
mennesker. For det sker, at vi mennesker bliver til et
kar eller en krukke til Guds ære og dermed skabervær

ket og mennesker til gavn. Ligesom manden brugte
den revnede vandkrukke til at vande blomsterne på
vejen med. Sådan kan Gud også bruge os - helst uden
at vi lægger mærke til det. Gud bruger os, sådan som
vi er. Også med det, som vi mest ser på som fejl og
mangler ved os selv. Men det er Gud, der giver væksten. Derfor slutter salmen ”Nu blomstertiden kommer” også med en bøn:
Velsign du årets grøde
og frugtbargør vort land,
giv daglig du os føde,
velsigne sø og strand;
fra himlen dryppe fedme,
bespis os med dit ord,
og med din nådes sødme
velsigne du vor jord!
DDS 722,6
Sognepræst Heinrich Pedersen

Menighedsrådet ønsker alle
en rigtig god sommer
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Siden sidst

Sogneaften om spiritualitet
Den 13. marts havde vi besøg af Thomas Frovin, der
er projektleder i organisationen Areopagos. Thomas
arbejder med kristen spiritualitet og kom i vores evangelisk-lutherske sammenhæng ind på, hvad L
 uther
har sagt om fromhed. I 1521 skriver Luther, at vi ikke
er der, hvor vi skal være endnu, men vi er på vej. ”Alt
stråler ikke i ære, men alt vil blive renset”. Og vejen

hen til at blive en god kristen var så ifølge Luther at
have et aktivt fromhedsliv. Dermed mente han, at det
er værdifuldt at 1) bede om at opnå oplysning og forståelse; 2) at meditere dvs. grunde over Bibelens ord;
3) og at mærke hvad Bibelens budskab gør ved os ud
fra vores egen erfaring. Vi skal med andre ord gå efter
at begribe, men også blive grebet af Ordet.

KONFIRMANDER
i Randbøl Kirke
fredag den 27. april.
Jørgen Krogager
Fotografi.

KONFIRMANDER
i Nørup Kirke
søndag den 29. april.
Jørgen Krogager
Fotografi.
Randbøl-Nørup Kirker
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Siden sidst

Sang under kirketag
Den 12. april havde vi for 2. gang ”Sang under kirketag”. Denne gang foregik det i Nørup Kirke, hvor vi
sang forårssange, som var udvalgt af Henrik og Nancy
Nissen.
Efter fællessangen sang Billund Kirkes rytmiske kor
for os og med os.

Sang under kirketag vender tilbage til efteråret, og har
man lyst til at bidrage med sangvalg, kan man henvende sig til Henriette Støvlbek eller Karen Bang fra
menighedsrådet.

Kommende arrangementer

Sogneudflugt 2018
Årets sogneudflugt torsdag den 7. juni går til Silkeborg og omegn, hvor vi vil nyde den smukke natur undervejs.
Hermed ruten for opsamling:
Kl 8.30 Randbøl Kirke v. graverhuset
Kl 8.40 Vandel gl. brugs
Kl 8.50 Nørup Sognegård
Kl 9.00 Nørup Kirke
Program:
Turen går over Hampen Sø og Vrads Sande med kaffe
og rundstykker undervejs.
I Silkeborg besøger vi den flotte, nyrenoverede Silkeborg Kirke.
Middagen indtages på Ålekroen ved Svejbæksnævringen med udsigt til Himmelbjerget og Gudenå.
Derefter rejser vi gennem Søhøjlandet til Den Genfundne Bro, hvor der er mulighed for at motionere
lidt af middagen af sig. Vi slutter af med eftermiddagskaffe på Sandvad Kro.
Vi glæder os til at byde ”velkommen” til en dejlig bustur i forhåbentlig godt forsommervejr.
Tilmelding lukkede den 23. maj.

ROCK SOLID
Sommerafslutning den 14. juni er en slimet
strandfest i Randbøl Præstegårdshave kl. 16.1519.00.
Vi slutter af med snobrød og pølser.
Medbring evt. badetøj/tøj efter vejret.
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Sommermøde
i Nørup Præstegård
Tirsdag den 19. juni kl. 14.00 er der sommermøde
i Nørup Præstegård. Vi synger sommersange fra højskolesangbogen. Heinrich Pedersen fortæller om de
baltiske lande og Rusland. Vi får kaffe og nyder det
forhåbentlige gode vejr i præstegårdshaven.

Børnekor
Kan du lide at synge? Går du i 1.-6. klasse? Så er børnekoret måske noget for dig. 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 17. august 2018, nye
er meget velkomne. Det er gratis at deltage.
Pt. er vi ca. 10 børn. Kontakt organist Lene Rasmussen tlf. 5048 6063 eller mail: lene@randboel-noerupkirker.dk. Du er også meget velkommen til bare at
møde op og se, om det er noget for dig. I perioden
efter efterårsferie 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.

Gudstjeneste i teltet
SØNDAG DEN 26. AUGUST KL. 09.00
er der gudstjeneste i teltet ved Fire Høje idrætsforenings sommerfest. Kirkernes børnekor og begge
præster medvirker. Der plejer at deltage mange ved
denne gudstjeneste, hvor der efterfølgende er ”morgenmad” i sommerfestteltet.

Kommende arrangementer

Rock Solid = sjov, fællesskab og Gud
Det har været en stor fornøjelse at begynde vores ny juniorklub Rock Solid i Randbøl Sognestue.
Forældre og børn i området har taget godt imod det ny initiativ, og vi er taknemmelige for den store opbakning, som klubben har fået. Det er lykkes os at lave et sted, hvor børn og ledere har det sjovt hver gang,
hvor der er et godt fællesskab med plads til alle, og hvor vi i sammen bliver klogere på Gud og kristendom.
Vi holder opstart i Rock Solid efter sommerferien torsdag den 30. august kl. 16.15-18.00. I næste sæson mødes vi forsat hver 2. torsdag – nu i ulige uger – og det er stadig i Randbøl Sognestue kl. 16.15-18.00.
Målgruppen er børn i 4.-6. klasse i hele Firehøjeland. Man kan prøve tre gange gratis, og ellers koster det
kr. 75,- om året. Der er indmelding i klubben via kirkernes hjemmeside under ”det sker/Rock Solid”.
Hold øje med de nye programmer, som bliver offentliggjort i løbet af august på hjemmeside, facebook og
lagt ud i lokalområdet.

Nye konfirmander
For de nye konfirmander er der indskrivning
SØNDAG DEN 2. SEPTEMBER BÅDE I RANDBØL OG NØRUP
Konfirmanderne deltager sammen med deres forældre
i en forklaringsgudstjeneste – der er en guidet gudstjeneste kl. 14.00. Umiddelbart efter gudstjenesten
foregår indskrivningen til konfirmation i Sognestuen
i Randbøl og i Konfirmandstuen i Nørup.

musik i hjemmet. Den efterfølgende kaffe giver god
mulighed for samvær og snak med andre forældre og
babyer fra området.
Efterårsholdet i Nørup Kirke kører over 8 uger. Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig via kirkernes hjemmeside under ”det sker/ babysalmesang”.
Efter babysalmesangsforløbet bliver der mulighed for at
tage børnene med til ”Babysalmesang på plejehem”, hvor
alle generationer har stor glæde af hinanden.

Babysalmesang i Nørup Kirke
BEGYNDER TIRSDAG DEN 4. SEPTEMBER
KL. 10.00 I NØRUP KIRKE
Babysalmesang er for alle babyer 0-12 mdr. ifølge
med en voksen.
Vores sognemedhjælper Anne-Dorthe Moesgaard-Christensen leder et 30-40 minutters fast program med musik, salmer og sanser i kirken, hvor både
børn og voksne hurtigt bliver fortrolige med både
rum og sange uanset forudsætninger.
Babysalmesang er en dejlig stund med kontakt mellem voksen og barn, som også giver input til brug af
Randbøl-Nørup Kirker

5

Kommende begivenheder

VANDEL MISSIONSHUS
GRINDSTEDVEJ 33, VANDEL
ONSDAG DEN 6. JUNI KL. 19.30
”Nadveren”
v. sognepræst Christina Munk, Randbøl
TIRSDAG. DEN 12. JUNI KL. 19.30
Bibeltime hos Poul Balsgaard
TIRSDAG DEN 14. AUGUST KL. 19.30
Vi besøger Mørkholt Strandcamping
”Hvordan hjælper vi hinanden i kriser”
v. psykiater Inge Munk Møller, Ans
TIRSDAG DEN 21. AUGUST KL. 19.30
Bibeltime hos Villy Skovholm
ONSDAG DEN 29. AUGUST KL. 19.30
”På vej mod Det ny Jerusalem”
v. forfatter Jørgen Hedager Nielsen, Børkop
For yderligere oplysninger kontakt
Hanne Klausen 2966 6508

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

ONSDAGSKLUBBEN
i Randbøl Sognestue
HÆRVEJEN 47 - RANDBØL
ONSDAG DEN 20. JUNI KL. 13.30
Foredrag ved Knud Erik Mark. Viborg
Om min mormor Helene (1903-1998). Mor
til 19 børn. En dokumentarisk beretning om et
enestående menneske med et usædvanligt liv. –
Et menneske som satte sig spor uden pletter.
Det er en enorm præstation i sig selv at føde
19 børn og derudover kunne opfostre dem til
at blive gode, solide danske samfundsborgere.
Men det sublime i Helenes tilfælde et, at dette
skete under meget svære, sociale og økonomiske
forhold, og at hun i meget svære faser i livet altid
udviste gode, værdifulde menneskelige egenskaber over for sine medmennesker.
ONSDAG DEN 15. AUGUST KL. 10.00.
I år går udflugten til Samsø.
Der er afgang fra Vandel hallen kl. 10 med afgang til Hou, hvor vi skal med Færgen til Samsø.
Vi ankommer ca. kl. 13 til Samsø og kører til
Restaurant Dogger hvor middagen venter.
Efter middagen er der en guide, som vil vise os,
hvad der er værd at se på Samsø.
Vi sejler fra Samsø ca. kl. 18, og der er kaffe eller
te med brød om bord.
Turen koster 275 kr. ekskl. drikkevarer.
Tilmelding senest d. 7. august til:
Bodil tlf. nr. 7588 5173 eller
Kristian tlf. nr. 7588 5358.
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.

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
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Kirke & Sogn

Randbøl
Kirke

Nørup
Kirke

DØBTE:
18.03.2018 Frida Malene Mehl Skyum Larsen
18.03.2018 Nayana Margrethe Elisabeth Holland
15.04.2018 Asger Dypping Jensen

DØBTE:
25.03.2018 Oliver Tromborg Holmberg
Sørensen
25.03.2018 Melanie Grøndahl

VIEDE:
24.03.2018 Sara Søby Hedeby Stjernholm og
Søren Hedeby Stjernholm

DØDE OG BEGRAVEDE:
22.02.2018 Brita Sørensen
26.02.2018 Hanne Elisabeth Iversen
10.04.2018 Frode Lykke Jørgensen

DØDE OG BEGRAVEDE:
01.03.2018 Svend Aage Pedersen
08.03.2018 Johannes Møller Jensen
10.03.2018 Bjarne Schytt

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:
Rikke Steen Jørgensen. Tlf. 21537183
Mail: rikke@randboel-noerupkirker.dk
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
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
SOGNEPRÆST HEINRICH PEDERSEN
Friweekender: 9.-10. juni, 29. juni - 1. juli,
18.-19. august; ferie fra den 16.-29. juli.
Anden tjeneste: 12.-14. juni, 21.-23. august.
SOGNEPRÆST CHRISTINA MUNK STORM
Ferie fra 16. juli - 5. august

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 - juli - august 2018

DATO		
RANDBØL
Søndag

3/6

10.30 (CMS)		

Søndag 10/6		
Søndag 17/6

Søndag

1/7

Søndag

8/7		

Søndag

10.30 (HWP)

10.30 (CMS)		
09.00 (HHJ)

09.00 (JL)		

5/8		

Søndag 12/8

10.30 (HWP)

10.30 (CMS)		

Søndag 22/7		
Søndag 29/7

10.30 (CM)

10.30 (HWP)		

Søndag 24/6		

Søndag 15/7

NØRUP

10.30 (HWP)

10.30 (CMS)		

DAG I KIRKEÅRET

ANDET

1. søndag eft. trinitatis
2. søndag eft. trinitatis
3. søndag eft. trinitatis
4. søndag eft. trinitatis
5. søndag eft. trinitatis
6. søndag eft. trinitatis
7. søndag eft. trinitatis
8. søndag eft. trinitatis
9. søndag eft. trinitatis
10. søndag eft. trinitatis
11. søndag eft. trinitatis

Søndag 19/8		

10.30 (CMS)

Søndag 26/8
10.30 (HWP)
			

09.00
13. søndag eft. trinitatis Gudstjeneste i
(CMS/HWP)		
sommerfest-teltet1)

Søndag

10.30 (HWP)

2/9		

		

1)

14.00 (CMS)

12. søndag eft. trinitatis

14. søndag eft. trinitatis		

14.00 (HWP)		

Indskrivningsgudstje.1)

Se nærmere omtale inde i bladet.

Christina Munk Storm (CMS), Henriette H. Jørgensen (HHJ), Jakob Legarth (JL),
Heinrich Wichman Pedersen (HWP)
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 2018.

