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Præstens side

Årstidens skiften og os
Vi taler meget om vejret. Det er nu fornøjeligt, som
man kan blive ved med at snakke om vejret, og det er
da glædeligt, som man hvert år kan blive overrasket
over det danske klima, selvom vi vel burde lære det at
kende med tiden.
Årstiderne følger hinanden, og selvom vinteren et år
er mild som et forår, eller sommeren er regnfuld som
et efterår, så følger årstiderne jo deres gang nogenlunde ens hvert år.
Alligevel er det lige fantastisk hvert år, når forårssolen
dukker frem, og forårsblomster skyder op.
Vi har netop fejret påske, og det er en velsignelse, at
kirkens vigtigste højtid ligger lige midt om foråret,
for der skriver naturen sin egen prædiken. Grundtvig
skriver meget godt i første vers af salme 234.
Som forårssolen morgenrød
stod Jesus op af jordens skød
med liv og lys tillige;
derfor, så længe verden står,
nu efter vinter kommer vår
livsalig i Guds rige.
Naturen fortæller os det samme som evangeliet. På
den ene side er vores liv som årets gang – der er mørkere og lysere tider, der bryder nyt liv frem, andet
falmer med tiden – nogle perioder er fyldt med glæde,
andre med sorg eller bekymring. Mange menneskers
sindsstemning svinger med vejret. Mange dages regn

og mørkt vejr gør os i dårligt humør. Få timers solskin får livet til at se mere lyst ud.
På den anden side er der også noget uforanderligt i
vores liv. Med Jesu Kristi sejr over døden får vi mulighed for at have del i det levende håb, uanset hvordan årstiderne skifter og vores sindsstemning svinger
med. Påskens budskab er, at Jesus Kristus har gjort
det umulige. Guds søn har besejret døden og er opstået. Den opstandelse kan vi få del i ved dåben og troen
på Kristus. Der får vi givet muligheden for et andet
fortegn for vores liv. Vi får i dåben muligheden for at
leve livet med det levende håb som fortegn.
Der er nemlig en verden til forskel på at leve livet med
håbet som fortegn eller døden som fortegn. Det ved
vi fra matematikken. Fortegnet er vigtigt, og fattede
man det ikke i skolen, så er det vigtigt når man ser
udskriften fra bankkontoen. Der er altså rimelig stor
forskel på at have 100.000 på kontoen eller minus
100.000. Fortegnet er vigtigt. Har vi et håb som fortegn eller er det døden, der er fortegn.
Årstiderne skifter fra mørke til lys, fra kulde til varme. Det påvirker os, men påskens budskab er som en
uforanderlig påvirkning. Lige meget hvor håbløst det
hele kan virke, lige meget hvor mørkt og øde landskabet omkring os virker, så fortæller evangeliet os,
at vi i troen på Jesus Kristus altid må have håbet som
fortegn for vores liv.
Sognepræst Heinrich Pedersen

Nyt fra menighedsrådet
Efter nogle måneder hvor Heinrich Pedersen har
trukket et stort læs for at få de kirkelige handlinger
gennemført, har Ribe Stift nu ansat en syge- / barselsvikar for Christina Munk Storm.
Det er Morten Sørensen, som har haft nogle forskellige funktioner også i vores provsti.
Morten Sørensen tiltræder stillingen pr. 1. juni. Vi ser
frem til samarbejdet med ham og sender samtidig en
stor tak til Heinrich Pedersen for hans ekstraordinære
indsats.
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I sommerens løb vil der være rig lejlighed til at tage
del i såvel de faste kendte gudstjenester som de øvrige
tilbud om sommermøde, sogneudflugt og den traditionelle gudstjeneste i sommerfestteltet sidst i august.
Karen Bang, formand

Nyt fra menighedsrådet

Præsentation af Morten Sørensen
Mit navn er Morten Sørensen, og jeg er pr. 1. juni
ansat som konstitueret sognepræst her i Randbøl-Nørup. Siden min ordination i 2015 har jeg været ansat
som vikar i stiftet og har i de sidste 3,5 år været i forskellige embeder med hver sit teologiske særpræg. Jeg
har været i større bysogne med masser af aktiviteter og mennesker, samt
i landsogne, hvor kirken er en vigtig
del af de mindre lokale fællesskaber.
Som præst er jeg stærkt optaget af at
formidle det kristne budskab på en
klar og nærværende måde, både om
søndagen og ved de markante livsbe-

givenheder i hverdagene. Derudover er jeg også optaget af at skabe gode kontakter i sognet, herunder
til de unge mennesker, som gerne må få vished om,
at kirken også er deres, og at de til enhver tid kan
opsøge os, hvis de får brug for det. Når jeg ikke har
præstekjolen på, er jeg aktiv i det fri. Jeg løber, cykler
og svømmer. Derudover er jeg gammel FDF’er og to
gange har jeg været afsted på caminoen i Spanien. Jeg
glæder mig til rigtig at komme i arbejdstøjet og møde
jer i kirken.
Med venlig hilsen
Morten Sørensen

Der kom et tungt brev med posten
En vinterdag dukkede der et stort og tungt brev op i
postkassen. I afsenderfeltet stod der United Kingdom,
og indholdet var et tungt grønt skilt til opsætning ved
kirkegården i Randbøl. Organisationen CWGC, som
står for Commonwealth War Graves Commision, er
i gang med et projekt med opstilling af skilte på alle
de kirkegårde i Skandinavien, hvor der findes krigsgrave, og derfor skulle kirkegården i Randbøl også
have mulighed for et skilt. Formålet med initiativet
er at øge opmærksomheden på krigsgrave i de nordiske lande og at minde offentligheden om, hvor disse
steder findes.
Organisationen blev grundlagt i 1917 og er den eneste organisation, der er ansvarlig for at afmærke og
vedligeholde grave for soldater fra Commonwealth-

landene, som faldt under 1. og 2. Verdenskrig. Der
vedligeholdes i dag gravsteder og krigsminder for over
1,7 millioner mænd og kvinder i hele verden, og der
er således gravsteder på 200 forskellige steder i Skandinavien.
På organisationens hjemmeside www.cwgc.org er det
muligt at læse mere om det store arbejde og finde oplysninger om lokale steder med krigsgrave.
På kirkegården i Randbøl har vi sat skiltet op ved indgangen, så alle kan se, at vi også på dette sted har et
sted og en fortælling om dem, som faldt langt hjemmefra i krigens tid.
Kirkeværgen i Randbøl

Siden sidst

Strikkecafe’en på sommerferie
Onsdag den 24. april blev sidste maske lukket af i
Nørup Konfirmandstue efter et flittigt og produktivt
halvår. En gang om måneden har 10-14 dygtige strikkere mødtes i vores sogne -og konfirmandstuer. I starten var det først og fremmest for at strikke dåbsklude
i hvidt bomuldsgarn med kristne symboler til sognets
dåbsbørn.
Hurtigt blev det til ca 100 stk, som nu ligger pænt vaskede hos præsterne og venter på at blive brugt af en
lille ny verdensborger med venlig hilsen fra sognene.
Randbøl-Nørup Kirker
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Siden sidst
I de sidste måneder har vi strikket til Mødrehjælpen,
som altid mangler bløde ting til de små børn. Det
er blevet til: babytæpper, undertrøjer, trøjer, bukser,
sokker, små sko, hagesmækker, djævlehuer, halstørklæder, vanter mm. Alt sammen strikket i enten
bomuld eller uld.
De to timer med strik, kaffe og kage og ikke mindst den
hyggelige snak omkring bordet går altid for hurtigt!
Vi slår nye masker op igen til efteråret - den 25. september kl. 14 - i Randbøl Sognestue.
Alle er velkomne. Vel mødt med strikkepinde.

Kommende arrangementer

Sogneudflugt 6. juni 2019

2. Pinsedag

Årets sogneudflugt går til egnen nord for Horsens
Fjord med besøg og formiddagskaffe ved Randlev
Kirke og middag og tur på Alrø som hovedpunkterne.
Eftermiddagskaffen indtages efter en køretur gennem
Sondrup Bakker på Bygholm Parkhotel. Tilmeldingsfristen var fredag den 24. maj, så når dette kirkeblad
udkommer, skulle turen gerne være udsolgt. For yderligere information kontakt sognemedhjælperen.

Mandag den 10. juni kl. 14.00 er der friluftsgudstjeneste. Vi holder gudstjenesten på græsplænen ved
konfirmandstuen i Nørup. Begge sognes præster
medvirker ved gudstjenesten. Heinrich Pedersen er
prædikant. Efter gudstjenesten, er der kaffe. Hvis
muligt, medbring selv stole eller et tæppe til at side
på. Der er opsat teleslynge, så hørehæmmede skulle
kunne høre, selv om vi er udenfor.

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
Forventet hjemkomst ca. kl. 17.15.

Sommermøde i
Randbøl Sognestue
Tirsdag den 18. juni kl. 14.00 er der sommermøde i
Randbøl Sognestue. Vi har ikke fastlagt programmet
helt endnu, men vi synger helt sikkert sommersange
fra højskolesangbogen. Vi får kaffe og nyder det forhåbentlige gode vejr i præstegårdshaven.

Sommer i Rock Solid

Randlev Præstegård, hvor St. St. Blicher
trådte sine barnesko.
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Kirkernes juniorklub Rock Solid for børn i 4.-6. klasse holder sommerafslutning torsdag den 20. juni. Det
bliver hjemme hos Anders Obel på Bindeballevej 72,
hvor vi holder Farmer OL fra kl. 16.15-19.00 inkl.
aftensmad. Børn skal medbringe praktisk tøj, cykelhjelm og evt. badetøj. Har man brug for kørsel fra
Sognestuen, så giv Anne-Dorthe besked.
Klubben starter op igen efter sommerferien torsdag den
29. august kl. 16.15-18.00 med en slimet strandfest i
præstegårdshaven i Randbøl. Vi byder nye børn velkommen! For mere info kontakt sognemedhjælperen.

Kommende arrangementer

Kom med på en
kirkegårdsvandring!
Menighedsrådet arbejder sammen med lokale interesserede på at arrangere et par kirkegårdsvandringer på
Randbøl og Nørup kirkegårde i løbet af sommeren.
Tanken er at invitere interesserede med på en uformel aftentur på kirkegården, hvor mindesten og steder undervejs får lov at fortælle en lokal historie. Vi
lægger ud med de første ture i slutningen af juni og
følger op igen sidst i august, mens aftnerne endnu
er lyse. Datoerne er endnu ikke fastlagte, men følg
med på opslagstavlerne ved kirkerne eller på kirkernes
hjemmeside.

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 16. august, 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-noerup-

kirker.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 25. august kl. 09.00 er der gudstjeneste i
teltet ved Fire Høje Idrætsforenings sommerfest. Begge præster medvirker. Der plejer at deltage mange ved
denne gudstjeneste, hvor der efterfølgende er ”morgenmad” i sommerfestteltet.

Indskrivning af
konfirmander
Der er indskrivningsgudstjeneste i både Randbøl og
Nørup kirker søndag den 8. september klokken 14.
Konfirmanderne deltager sammen med deres forældre
i en gudstjeneste. Umiddelbart efter gudstjenesten er
der indskrivning til konfirmation i konfirmandstuen/
sognestuen ved præstegårdene.
Konfirmationen i 2020 bliver den 26. april i Nørup
og den 3. maj i Randbøl.

Høstgudstjeneste

Søndag den 15. september er der høstgudstjeneste i
Nørup Kirke kl. 10.30. Vi takker for årets høst og alle
gode gaver. Spejderne medvirker ved gudstjenesten,
og der er efterfølgende ”høstkirkefrokost” i konfirmandstuen.

Konfirmander i Nørup Kirke søndag den 28. april, Jørgen Krogager Fotografi
Randbøl-Nørup Kirker
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Kommende arrangementer

Konfirmander i Randbøl Kirke søndag den 5. maj, Jørgen Krogager Fotografi

VANDEL MISSIONSHUS
GRINDSTEDVEJ 33, VANDEL
ONS. 5. JUNI KL. 19.30
”Guds Lam” v. kunstner Helle Noer, Brejning
TIRS. 18. JUNI KL. 19.30
Bibeltime hos Poul Balsgaard
TORS. 15. AUG. KL. 19.30
Vi besøger Mørkholt Strandcamping
Fritidsforkynder Kurt Nielsen, Holstebro
TIRS. 20. AUG. KL. 19.30
Bibeltime hos Bennedikta og Aksel Obel
ONS. D. 28. AUG. KL. 19.30
Sognepræst Jakob Legarth, Ringive
For yderligere oplysninger kontakt
Hanne Klausen 2966 6508

Menighedsrådet ønsker alle
en rigtig god sommer
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ONSDAGSKLUBBEN
RANDBØL SOGNESTUE
HÆRVEJEN 47 - RANDBØL
ONSDAG DEN 19. JUNI KL. 13.30
En hyggelig eftermiddag med fællessang
ved pianist Anny Jespersen og sanger
Peter Allerød Trandbohus.
ONSDAG DEN 21. AUG. KL. 9.30
Udflugt til Japans Have i Broby (Fyn)
Afgang fra Vandel Hallen mod Helnæs, hvor
middagen indtages, og derefter ser vi Japans
Have og drikker eftermiddagskaffe. Forventet
hjemkomst ca. kl. 18.
Turen koster kr. 200, som afleveres i en konvolut, hvorpå er skrevet navnene på dem, der har
lagt pengene i. Tilmelding senest den 13. aug. til
Bodil tlf. 75885173 eller Kristian tlf. 75885358.
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.

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@skolekom.dk
Nørup Kirke:
Knud Lind
Tlf. 2142 4288,
Mail: knudlind7@gmail.com
PRÆSTERNE
Heinrich Pedersen
Friweekend 29-30/6. Ferie fra den 15-21/7
og 29/7-11/8. Anden tjeneste 20-22/8.
Morten Sørensen
Ferie fra den 8–28/7.

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.),
Christina Munk Storm,
Henriette Støvlbek,
Edith Petersen
Anne-Dorthe Moesgaard-Christensen.
Layout og tryk: Jelling Bogtrykkeri A/S

Randbøl-Nørup Kirker
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GUDSTJENESTER I RANDBØL-NØRUP KIRKER · JUNI – JULI – AUGUST 2019

DATO

RANDBØL

NØRUP

SØNDAG I KIRKEÅRET

ANDET

Søndag d. 2/6			
			
Søndag d. 9/6 10.30(MS)

10.30(HWP)

6. søndag efter påske

10.30(HWP)

Pinsedag			

Mandag d.10/6			

14.00(HWP/MS) Anden pinsedag

Friluftsgudstjeneste1)

Søndag d. 16/6 10.30(MS)			

Trinitatis søndag

Søndag d. 23/6 		
10.30(HWP)
		
Søndag d. 30/6 10.30(MS)			

1. søndag efter trinitatis
2. søndag efter trinitatis		

Søndag d. 7/7

3. søndag efter trinitatis		

		

10.30(HWP)

Søndag d. 14/7 09.00(JL)			

4. søndag efter trinitatis

Søndag d. 21/7

		

09.00(HHJ)

5. søndag efter trinitatis

Søndag d. 28/7

		

10.30(HWP)

6. søndag efter trinitatis

Søndag d. 4/8

10.30(MS)			

7. søndag efter trinitatis

Søndag d. 11/8

10.30(MS)			

8. søndag efter trinitatis

Søndag d. 18/8

		

9. søndag efter trinitatis

Søndag d. 25/8

10.30(HWP)

09.00(HWP/MS) 10. søndag efter trinitatis

Gudstj. i sommerfest-teltet.1)

10.30(HWP)
Søndag d. 1/9 			
Søndag d. 8/9

11. søndag efter trinitatis

10.30(MS)			
12. søndag efter trinitatis
14.00(MS)
14.00(HWP)		

Søndag d. 15/9
1)

10.30(HWP)

10.30(HWP)

13. søndag efter trinitatis

Konfirmandindskrivning1)
Høstgudstjeneste1)

Se omtale inde i bladet

Heinrich Wichman Pedersen(HWP), Morten Sørensen(MS), Henriette H. Jørgensen(HHJ), Jakob Legarth(JL).
Næste nummer udkommer i uge 35. Indleveringsfrist: 17. juni 2019.

