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Præstens side

Hvorfor tro på en gud?
Spørgsmålet har stået på siden af busser i større danske byer. Det er stillet af Ateistisk Selskab, der har
betalt for kampagnen. Det skal de vel et eller andet
sted have tak for, for det er da et væsentligt spørgsmål, og de er jo i deres gode ret til at stille det, og de
har selvfølgelig også lov til at være missionerende for
deres sag.
Det er imidlertid mere specielt, at de åbenbart gør det
med det formål at få danskere til at melde sig ud af
folkekirken. At en forening har til formål at få mennesker til at melde sig ud af en anden forening, er lidt
specielt.
Det har fået den satiriske netavis ”RokokoPosten” til
at sammenligne det med, at der skulle findes en anti–
frimærkeklub, der hedder ”Afilatelistisk Forsamling”,
som mødes for at dyrke deres fælles manglende interesse for at samle på frimærker. De påstår, at frimærker er et levn fra en tid, vi på ingen måde ønsker at
vende tilbage til, og de har kampagner, hvor de advarer andre mod at samle på frimærker og fortæller, om
de mange fordele, der er ved at lade være.
Men positivt set er det altså et godt spørgsmål: Hvorfor tro på en gud? Svarene er der selvfølgelig mange
af. Ja, der er vel næsten lige så mange, som der findes

Foto fra bogen ”M- 40 år på tronen” af Jens Andersen.
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mennesker, der tror på Gud. I kirken har vi en fælles
trosbekendelse, men det enkelte menneske må spejle
den trosbekendelse i sit eget liv, og derfor bliver svarene så mange.
En af dem, der har gjort det, er vores dronning, Margrethe den II. I et tv program om kongehusets slotte
kom majestæten ind på, hvad den kristne tro betyder
for hende. Hun sagde blandt andet, at troen på Gud
hjælper hende med at håndtere tankerne om døden.
Hun sagde, at mennesket ikke kun er som græsset,
der visner. Der er noget mere, og så siger Dronningen:
»Det er det, jeg mener, man finder i sin kristne tro –
at man ikke er alene i det. For nu at sige det direkte –
man skal ikke gå alene ind i døden, for Jesus har været
der selv. Det tror jeg, er det væsentlige«.
Hvorfor tro på en gud?
Dronningens svar er, at troen på Gud giver et håb
både i livet og døden. Det er faktisk det håb, vi bliver
døbt til, for ved indledningen til dåben lyder det, at
Gud ”genføder os til et levende håb ved Jesu Kristi
opstandelse fra de døde”.
Heinrich Pedersen

Nyt fra menighedsrådene

På vej til et fælles menighedsråd for Nørup og Randbøl sogne
Menighedsrådene i Nørup og Randbøl har gennem
længere tid arbejdet med tanken om fra næste menighedsrådsvalg at danne et fælles menighedsråd for de
to samarbejdende sogne.
Ideerne kom et skridt længere mod virkeliggørelse
ved menighedsmøderne i Nørup og Randbøl den 30.
og 31. marts.
Ved mødet i Nørup mødte 32 stemmeberettigede
op, og de 29 af dem støttede hurtigt, efter et enkelt
spørgsmål fra salen, op omkring menighedsrådenes
forslag om at danne et fælles menighedsråd ved at
stemme ja. To stemte imod, og der var en blank stemmeseddel.
Dagen efter mødte 13 stemmeberettigede samt andre
interesserede op i Randbøl Sognestue, hvor der, efter
en række spørgsmål og god debat, var 12 ja-stemmer
og 1 stemme imod. Der var altså på møderne en solid
opbakning til at arbejde videre med forslaget om at
danne et fælles menighedsråd.
Der er således grundlag for menighedsrådene til at gå
videre med arbejdet og formelt beslutte at danne et
fælles menighedsråd på 10 valgte medlemmer.
Der skal vælges 5 medlemmer og mindst 2 suppleanter i hvert af de to sogne. Der vil på den måde altid
være ligelig repræsentation fra de to sogne i det nye
fælles råd.
Der skal nu ad tjenstlig vej sendes en fælles ansøgning
til provst, biskop og kirkeminister inden 1. juni 2016.
Fristen skyldes, at det skal være muligt at sikre rettidig
klargøring af valglister forud for valgproceduren.
Der skal altså også fremover være valg i de to sogne hver for sig. Der lægges i år over hele landet op
til at afholde orienterende møder den 13. september
2016 forud for menighedsvalget. Sæt derfor allerede
nu kryds i kalenderen og kom til møde i eget sogn kl.
19.00. Her vil de afgående menighedsråd orientere

Sæt

X

Fotos fra menighedsmøderne i Nørup og Randbøl

om menighedsrådsarbejdet. Der vil være mulighed
for at stille spørgsmål og sammen sondere mulighederne for at opstille en kandidatliste til det kommende valg i efteråret.
Menighedsrådene i
Randbøl og Nørup sogne

i kalenderen 13. september

Opstillingsmøder til menighedsrådsvalg 2016
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Nyt fra menighedsrådene

Personalenyt
Vores graver ved Nørup Kirke gennem mange år, Mogens Petersen, har med udgangen af juni 2016 valgt at
fratræde sin stilling. Det betyder, at Mogens stadig er
ansat frem til denne dato, men da han har ønsket at
afvikle ferie mm. i perioden indtil da, er han i praksis
stoppet med at arbejde hos os.
Mogens har i sit job haft kontakt med mange men-

nesker. I en årrække både i kirken og på kirkegården.
På kirkegården var han det kendte ansigt, som mange
mennesker satte pris på at møde, og mange var glade
for at få en snak med ham.
Vi siger Mogens tak for hans arbejde i de forgangne år
og ønsker ham held og lykke i hans nye virke.

Velkommen tilbage til Christina Munk Storm
Kære alle.
Jeg har glædet mig meget til at genoptage tjenesten
som præst i Randbøl-Nørup pastorat. Siden jeg sidst
var i tjeneste, er jeg blevet mor til en dejlig dreng. Jeg
har været på barsel og har efterfølgende hjemmepasset
min søn, fordi der var særligt behov for det.
Nu ser jeg frem til igen at møde jer som præst. Det
bliver godt at hilse på konfirmanderne, både de små
og de store, og til at bidrage til arbejdet i Randbøl-Nørup pastorat. Jeg ser frem til vores samtaler,
både de glædelige og de svære, til at døbe, vie, begrave
og velsigne i Guds navn.
Jeg er glad for den energi, som min vikar Helle Pahus
har lagt i tjenesten under mit fravær – tak for et stort
engagement.
Til jer alle vil jeg gerne sige mange tak for tålmodighed og støtte til min familie under hele mit fravær.
Vi ses!
Christina Munk Storm

Menighedsrådene i
Nørup og Randbøl sogne
ønsker alle en

God
sommer
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Siden sidst

Mad & Tro
I januar, februar og marts har vi gennemført fire aftener under overskriften ”Mad & Tro” - to gange i
Nørup og to gange i Randbøl. Aftenerne blev indledt
med en salme, hvorefter maden blev serveret. Det var
Vandel Kro, som leverede de lækre retter: oksekød,
svinekød, kylling og lam – hver gang med lækkert tilbehør. Derefter fik vi kaffe og småkager.
Heinrich og Helle skiftedes til at komme med oplæg
for aftenen. Det overordnede tema var trosbekendelsen, og således handlede første aften om Gud Fader,
den næste om Jesus Kristus, tredje gang handlede om

Helligånden og den sidste gang om Treenigheden.
Præsterne gjorde det rigtigt godt og krydrede foredragene med gode billeder og illustrationer.
Det har været nogle dejlige aftener med et fint indhold og plads til alle, og der blev altid en god snak ved
bordene bagefter. Vi nød også, at spejderne i Randbøl
lagde vejen forbi, da det passede i deres program.
Glæd jer til foråret 2017, hvor vi håber at arrangere
en ny omgang ”Mad & Tro” med reformationen som
overordnet tema i anledning af jubilæumsåret.

Minikonfirmanders påskespil
Hele kirken fulgte med, da Randbøls minikonfirmander lod os gennemleve påskens begivenheder i sang og
musik den 28. marts 2. påskedag.
De unge mennesker har efterfølgende fået meget ros
for deres fine optræden. Man kunne virkelig mærke,
at de havde øvet sig, og at de nød at være med. Tak
for indsatsen!

I det nye skoleår vil vi igen indbyde Firehøjeskolens 3.
klasser til minikonfirmandundervisning.
I Nørup bliver det i løbet af efteråret, og i Randbøl
bliver det igen et forårsforløb – skal du være med?

Randbøl-Nørup Kirker
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Kommende arrangementer
Sogneudflugt
torsdag den 9. juni
Årets sogneudflugt går til Sønderjylland. Vi skal besøge Ballum, hvor mange af de gamle og bevaringsværdige huse har gennemgået en grundig renovering.
Efter middagen på Øster Højst Kro forsætter vi til
Løgumkloster, hvor kirken ligeledes har gennemgået
en stor renovering. Her nyder vi kaffen på Løgumkloster Refugium. Hvis det er vejr til det, går vi en
tur. Turen koster kr. 200,- pr. deltager, som betales
kontant, når vi spiser middagen.
Der er tilmelding til sognemedhjælper Anne-Dorthe
Moesgaard-Christensen på telefon 2329 3313 eller
e-mail smh@randboel-noerupkirker.dk senest mandag den 30. maj.
Dagens program:
Kl. 9.00 Opsamling i Vandel ved gl. brugs.
Kl. 9.10 Opsamling ved Randbøl Kirke.
Kl. 9.20 Opsamling ved Nørup Kirke.
Kl. 9.25 Opsamling ved Skovbrynet.
Kl. 9.30 Opsamling ved Sognegården, Ny Nørup.
Herfra går turen sydpå, og vi nyder formiddagskaffe
undervejs i bussen.
Kl. 10.30 Ballum, fællessang og rundvisning.
Kl. 12.00 Middagsmad på Øster Højst Kro.
Kl. 13.30 Afgang mod Løgumkloster.
Kl. 14.00 Klosterkirken, andagt og rundvisning.
Kl. 14.45 Kaffe på Løgumkloster Refugium.
Kl. 16.00 Vi siger: ”Mojn” og kører hjem igen.
Sommermøde i Randbøl Sognestue
21. juni kl. 14.00
- er der sommermøde i Randbøl Præstegård med kaffe, sommersange fra højskolesangbogen og foredrag
ved Christina Munk Storm. Alle er velkomne og arrangementet er gratis.
Sang gør dig glad i låget!
Går du i 0.-6. klasse, og har du lyst til at synge i kor?
Kirkernes børnekor synger en række forskellige genrer og øver med organist Lene Rasmussen fredage i
Nørup Konfirmandstue kl. 16.00 – 17.15.
Vi begynder igen efter sommerferien fredag den 12.
august, så vi kan være klar til at synge til gudstjeneste
i sommerfestteltet den 28. august.
I løbet af året medvirker vi i øvrigt ved forskellige
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gudstjenester og arrangementer i både Randbøl og
Nørup Kirker. Har du spørgsmål, så kontakt Lene på
e-mail lenewormrasmussen@gmail.com.

Foto: folkekirken.dk

Babysalmesang
– en god start på livet
Babysalmesang kræver ingen forkundskaber, men er
et tilbud til forældre med børn fra 0-12 mdr.
Det er et forløb, som styrker kontakten mellem forældre og barn samt skaber fortrolighed med kirkens
rum og den danske salmeskat. Det er nærvær og musikalsk og motorisk stimulering, som man også kan
anvende i hjemmet.
Babysalmesang kan desuden bruges som forberedelse
til dåb og som hjælp til dåbsoplæring, idet det indeholder melodier til dans og til ro og tekster til håb og
til tro.
Onsdag den 24. august kl. 10.00
begynder et nyt hold babysalmesang. Man er velkommen til at droppe ind uanmeldt, men vi anbefaler, at
man deltager så mange gange som muligt og tilmelder sig, så barnet nyder godt af gentagelserne, og så vi
kan holde øje med, hvornår holdet er fyldt op.
babysalmesangEN foregår i Randbøl Kirke
med efterfølgende kaffe i Sognestuen.
Forløbet er på 7 uger og slutter den 7. gang af med en
eftermiddagsgudstjeneste kl. 17.30 med spisning, så
resten af familien også kan være med.
Undervisningen er gratis.
Tilmelding med oplysning om navne, barnets alder,
e-mail og mobil sendes til Anne-Dorthe på
smh@randboel-noerupkirker.dk eller 2329 3313.

Kommende arrangementer
Gudstjeneste i sommerfestteltet
28. august kl. 9.00
Sidste weekend i august inviterer Firehøje Idrætsforening til sommerfest med mange aktiviteter og engagerede frivillige.
Der er også gudstjeneste i sommerfestteltet, hvor
både kirkernes børnekor og begge præster medvirker.
Det er søndag kl. 9.00 - altså lige før kaffebordet.

Konfirmandindskrivning

Sommermorgensang/fyraftensandagt
Randbøl Kirke: 14. juni kl. 16.30 v/ Christina M. Storm
Nørup Kirke: 12. juli kl. 9.00 v/ Christina M. Storm
Randbøl Kirke: 9. august kl. 9.00 v/ Christina M. Storm
Nørup Kirke: 13. sept. kl. 16.30 v/ Heinrich W. Pedersen

- alle er velkomne!

med gudstjeneste
For de konfirmander, der skal gå i Randbøl, er der
indskrivning søndag den 11. september.
Konfirmanderne deltager sammen med deres forældre i forklaringsgudstjenesten, som er en guidet gudstjeneste kl. 14.00.
Umiddelbart efter gudstjenesten foregår indskrivningen til konfirmation i Sognestuen.
For Nørups vedkommende foregår indskrivningen
søndag den 18. september kl. 14.00 i
Nørup Kirke, ligeledes med forklaringsgudstjeneste og efterfølgende indskrivning i Konfirmandstuen.
Konfirmanderne og konfirmandforældrene får en orientering med nærmere oplysninger.

Gak ud, min sjæl, betragt med flid
i denne skønne sommertid
Guds underfulde gaver!
Kom og vær med til sommermorgensang
i kirken i juli og august.

Konfirmationen i 2017
bliver søndag den 30. april i Nørup og
Store Bededag, fredag den 12. maj i Randbøl.

Det er morgenandagter med sang, musik
og tid til bøn og eftertanke, som vi
kender det fra fyraftensandagterne
2. tirsdag i måneden.
Men i ferieperioden mødes vi kl. 9.00 frem
for om eftermiddagen og bruger andagterne
til at glædes over de lyse morgener og
lange sommerdage.

Alle er meget velkomne til at være med
– både til fyraftensandagter og
sommermorgensang.

Randbøl-Nørup Kirker
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Kommende arrangementer

Onsdagsklubben
i Randbøl Sognestue

Vandel Missionshus
Grindstedvej 33, Vandel

Hærvejen 47 - Randbøl
Onsdag d. 15 juni kl. 13.30
Ved Johnny Jørgensen, Jelling (tidligere Vandel)
”Liv med Traktor og Biler”
Juli – sommerferie, intet møde
Onsdag d. 17 august kl. 12.30
Udflugt.
Programmet kommer senere.
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.

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
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Onsdag 1. juni kl. 19.30
”At hvile i troen”
v/ pastor Holger Haldrup, Lunderskov
Tirsdag 14. juni kl. 19.30
Mission Afrika møde hos
Bennedikta og Aksel Obel
Tirsdag 9. aug. kl. 19.30
Vi besøger Mørkholt Bibelcamping
Tale v/ missionær Villy Sørensen, Hammel
Sang v/ Britta og Jens Erik Mikkelsen
Tirsdag 16. aug. kl. 19.30
Bibeltime hos
Kristian Iversen
Onsdag 24. aug. kl. 19.30
Pastor Jakob Legarth, Ringive
For yderligere oplysninger
kontakt
Hanne Klausen 2966 6508

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
Har du selv nogle gode fotos fra kirkernes
aktiviteter, som vi må bruge, så send dem
meget gerne til
smh@randboel-noerupkirker.dk.

Årets konfirmander

Konfirmander i Randbøl Kirke - Fredag den 22.04.2016

Konfirmander i Nørup Kirke - Søndag den 24.04.2016

Randbøl-Nørup Kirker
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Kirke & Sogn

Randbøl
Kirke

Nørup
Kirke

DØDE OG BEGRAVEDE:

DØBTE:

03.02.2016

John Jensen

08.02.2016

Max Svaneklink Dahl Bentsen

09.02.2016

Edvin Larsen

28.02.2016

Marcus Lyngby

18.02.2016

Mikkel Rathleff

12.03.2016

Svend Aage Dyrvig Jensen

28.02.2016

Jordy Eli Hedegaard

26.03.2016

Poul Elgaard Knudsen

13.03.2016

Mathilde Hebo Madsen

29.03.2016

Rudolf Ahler

20.03.2016

Karoline Andkjær Brandt

Commerou-Kjærgaard

Pedersen
20.03.2016

Alfred Juhl Nicolaisen

27.03.2016

Marcus Christian Hjorth Møller
Christensen

03.04.2016

Sebastian Valdemar Møller
Pallesen

03.04.2016

Isac Ric Balle Jakobsen

VIEDE:
20.02.2016

Henriette Vestergård Søholt
og Hans Jan Vestergård Søholt

DØDE OG BEGRAVEDE:

Præsterne
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10.02.2016

Kathrine Elisabeth Lund

12.02.2016

Elise Hansine Jørgensen

15.03.2016

Lene Vandborg Thomsen

23.03.2016

Annelis Arnklit Lysholt

Heinrich Pedersen

Anden tjeneste 13. juni - 5. september
Ferie: 6. - 11. juni

CHRISTINA MUNK STORM

Fridage 5. og 18.-19. juni og 26.-27. august
Ferie: 18. juli - 7. august

helle lindholt pahus

Fridag 18. juni.
Ferie: 27. juni - 17. juli

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

Helle L. Pahus
Tlf. 6151 6567
Mail: help@km.dk
Vikar

Helle L. Pahus
Tlf. 6151 6567
Mail: help@km.dk
Vikar

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:
Stillingen er ledig.
Vi henviser til graveren i Randbøl.

Kirketjener:
Hanne Lundbak. Tlf. 2153 7183
Mail: hanne@randboel-noerupkirker.dk
Sognemedhjælper:
Anne-Dorthe Moesgaard-Christensen
Tlf. 2329 3313
Mail: smh@randboel-noerupkirker.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:
Henny Sørensen
Tlf. 7588 5197
Mail: stensgaard@mail.tele.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

Kirkeværge:
Knud Lind
Tlf. 2142 4288,
Mail: knudlind7@gmail.com

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

Layout og tryk:
www.prinfovejle.dk
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Gudstjenester i Randbøl-Nørup kirker · juni-august 2016
Dato		
Randbøl 	Nørup	dag i kirkeåret	Andet
Søndag d. 5/6		 10.30 (HWP)		
2. søndag eft. trinitatis
Søndag d. 12/6		
10.30 (CMS)
3. søndag eft. trinitatis		
Tirsdag d. 14/6
16.30 (CMS) 			
Fyraftensandagt
Søndag d. 19/6
14.00 (HLP)		
4. søndag eft. trinitatis		
Søndag d. 26/6		
10.30 (HLP)
5. søndag eft. trinitatis
Søndag d. 3/7
10.30 (CMS)		
6. søndag eft. trinitatis
Søndag d. 10/7		
10.30 (CMS)
7. søndag eft. trinitatis Kirkekaffe
Tirsdag d. 12/7		
09.00 (CMS)		
Sommermorgensang
Søndag d. 17/7
10.30 (CMS)		
8. søndag eft. trinitatis		
Søndag d. 24/7		
10.30 (HLP)
9. søndag eft. trinitatis		
Søndag d. 31/7
10.30 (HLP)		
10. søndag eft. trinitatis Kirkekaffe
Søndag d. 7/8			
10.30 (HLP)
11. søndag eft. trinitatis
Tirsdag d. 9/8		 09.00 (CMS)			
Sommermorgensang
Søndag d. 14/8
10.30 (CMS)		
12. søndag eft. trinitatis
Søndag d. 21/8		
10.30 (HLP)
13. søndag eft. trinitatis
Søndag d. 28/8
10.30 (CMS)
09.00 (CMS)
14. søndag eft. trinitatis Gudstjeneste i
			
(HLP) 		
sommerfestteltet1)
Søndag d. 4/9			
10.30 (HLP)
15. søndag eft. trinitatis
Søndag d. 11/9
10.30 (CMS)
16. søndag eft. trinitatis
		 14.00 (CMS)			
					
Tirsdag d. 13/9		
16.30 (HWP)		
Søndag d. 18/9		
10.30 (HWP) 17. søndag eft. trinitatis
			
14.00 (HWP)		
					

1)

Indskrivningsgudstjeneste
i Randbøl1)
Fyraftensandagt
Indskrivningsgudstjeneste
i Nørup1)

Se nærmere omtale inde i bladet.

Christina Munk Storm (CMS) – Helle Lindholt Pahus (HLP) – Heinrich Wichmann 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 2016

