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Præstens side

Han deler ud med
sårmærkede hænder
Det er en dejlig tid vi går i møde med forår, påske og
konfirmationer. Jeg har haft fornøjelsen af at undervise konfirmanderne både i Randbøl og Nørup, og jeg
glæder mig meget over, at de skal fejres her i foråret.
Til foråret hører også påskefesten. For et par uger
siden fejrede vi fastelavn, og det er optakten til den
faste, som ligger forud for påsken. Den største fest i
kirkeåret. Påsken rummer ikke så mange folkelige traditioner som julen, hvor vi mødes og udveksler gaver.
Men påsken rummer måske flere svar på livets store
spørgsmål.
Som regel går hverdagene jo bare derudad med alt
det, vi gerne vil nå, men pludselig kan der ske noget,
som fuldstændig river tæppet væk under os. Det kan
være sygdom eller dødsfald eller tab på rigtig mange
andre måder.
Og så spørger vi os selv: ”Hvorfor sker det her? Hvad
er meningen egentlig med det hele? Med mit liv og
med liv i det hele taget? ”Vi mærker, at vi mister grebet, at vi bliver konfronteret med alt det, vi ikke kan
stille noget op med.
Når vi sådan står ansigt til ansigt med vores magtesløshed, så kan vi sjældent få svar på vores ”Hvorfor?
”, men det er min erfaring, at der er en enorm kraft
og trøst i at spejle sit liv i de bibelske fortællinger. Det
kunne være Jakobskampen(1. Mosebog 32) eller Gideons kamp mod midjanitterne (Dommerbogen 7)
eller mange andre. Også Davids Salmer giver sprog

for megen smerte og frustration.
Men først og fremmest findes kraften til at se magtesløsheden i øjnene netop i påskens fortællinger.
Påskens fortællinger afspejler livet, som det er, her er
begejstring og fællesskab, her er svigt og forræderi.
Men påsken afspejler ikke kun menneskelivet, den
sætter også livet ind i en guddommelig sammenhæng.
Og det er helt afgørende, for Gud er ikke magtesløs ikke engang over for livets ultimative fjende, nemlig
døden. Påskens fortælling kulminerer med, at Guds
Søn besejrer døden.
Det gør ikke, at vi forstår alting og magter livet, men
det giver os et sted at gå hen med vores magtesløshed.
Som vi kan se det på maleriet her på siden, så uddeler
Jesus Kristus nadverbrødet med sårmærkede hænder.
Døden er en forudsætning for opstandelsen. Og den
opstandne Jesus rækker os livet.
Helle L. Pahus.

Nyt fra menighedsrådene

Menighedsrådet i Nørup
Siden sidste nyhedsindlæg har der været mange spændende opgaver for menighedsrådet.
Jeg har valgt at fortælle om to af dem.
Hjertestarter
Kort før jul fik vi foræret en hjertestarter af et ægtepar, som gerne ville hjælpe lokalsamfundet i Nørup.
Det er meningen, at hjertestarteren skal placeres i
det offentlige toilet, som renoveres i kapelbygningen
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på kirkegården. Så snart vi ved præcist, hvornår det
er muligt at få den hængt op der, vil der blive mere
orientering herom – forhåbentlig også i den lokale
presse.
Vi er meget taknemmelige for denne flotte gave og
glæder os over, at der ud over den hjertestarter, som
allerede findes ved hallen i Ny Nørup nu også vil være
en i den anden ende af byen.
Den tidligere forpagterbolig
En anden glædelig ting, som nu er ved at falde på
plads er, at renoveringen af den tidligere forpagter-

Nyt fra menighedsrådene
bolig er ved at være afsluttet. Resultatet heraf og indretningen af det nye kirkegårdskontor i bygningen vil
vi gerne vise frem ved et lille åbent hus arrangement
søndag d. 22. marts umiddelbart efter højmessen i
Nørup Kirke.

Vi håber, at rigtigt mange har lyst til og mulighed for
at kigge forbi. Menighedsrådet vil være vært ved en
kop kaffe i forbindelse med arrangementet.
På menighedsrådets vegne
Karen Bang

Randbøl og Nørup Kirkegårde:
PROBLEMER MED THUJAHÆKKE PÅ KIRKEGÅRDEN
Menighedsråd og kirkegårdspersonale vil gerne have,
at det skal være en god oplevelse at gå en tur på kirkegården. Det lykkes også fint, men desværre har vi
- som mange andre kirkegårde landet over - fået et
problem med vore thujahække.
Pludselig opstår der små brune pletter i den ellers
grønne hæk. Nogle gange forsvinder pletten, men
ofte breder den sig, og hele planter visner og går ud.
Det skæmmer hækken og giver et trist syn, når et
større område på kirkegården rammes.
Seniorrådgiver Iben Thomsen fra Københavns Universitet har i længere tid beskæftiget sig med problematikken. Hun har fundet ud af, at der ikke kan findes en enkel forklaring på fænomenet. Ofte forværres
situationen efter tørke i forårsperioden. Især planter
på sandet og næringsfattig jord angribes. Hvis man
graver planterne op, viser det sig, at deres rod ikke har
en tilfredsstillende størrelse. Normalt skal en rod være
cirka halvt så stor som delen over jorden, men nogle gange er roden meget lille og overfladisk liggende.
Årsagen til dette kendes ikke, men de klimamæssige

forandringer med skiftevis meget våde og tørre årstider kan spille ind samtidig med påvirkninger af luseangreb og mikroorganismer omkring bark og rødder.
Uanset årsagen er konklusionen, at mange thujahækplanter har et alvorligt problem, som ikke lige kan
løses med vanding, gødskning, bladlusbekæmpelse eller andre tiltag. Selv i tilfælde, hvor planterne skyder
igen, må man forvente, at det blot er en forbigående
forbedring, hvis rodsystemet ikke er forøget samtidigt. Forslaget fra eksperterne er derfor, at thujahække med omfattende skader betragtes som udlevede og
udskiftes i takt med, at de dør.
Heldigvis er det med stor sikkerhed slået fast, at fænomenet ikke er smitsomt. Derfor genplanter vi på
vore kirkegårde og holder øje med udviklingen. Det
vil give perioder med meget forskellige plantestørrelser i hækkene, men vi håber i det lange løb at ende
med fine og grønne hække igen. Med den forklaring
håber vi, at gæster alligevel vil nyde en rundgang på
kirkegården.
Kirkeværgen

Randbøl-Nørup Kirker
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DIGESTYKKE ER RENOVERET
I forbindelse med renovering af dele af Randbøl Kirkegård er vi nu nået til den nordvestlige del, hvor
kirkegården i årevis har været afgrænset til Hærvejen
med et meget lavt og sammenfaldet digestykke. Da
området har været overgroet af buske og planter, har
det ikke været så synligt, men samtidig med en beskæring af buskene har vi i efteråret haft en digebygger til
at omlægge digestykket, så det nu fremtræder som en
naturlig forlængelse af de gamle hundredårige diger,
som omkranser den gamle kirkegård.
Vi håber, at man vil nyde den nye helhed både indefra
og især udefra, når man kører forbi Randbøl Kirke.
Kirkeværgen

Nyt om børnekoret!
Koret lever endnu – vi er blevet dobbelt så mange her efter jul, dvs. vi nu er 8-9 piger, når alle er der.
Det er rigtig dejligt, det er nogle søde piger, som er glade for at synge. Det er lige fra 0. til 5. klasse, der er
repræsenteret. Vi kan stadig være mange flere, og kender du nogen, der har lyst, så tøv ikke med at tage
kontakt eller formidle kontakten videre. Vi øver fredag fra kl. 16.00-17.15 i konfirmandstuen i Nørup.
Drenge er også meget velkomne.
Mange hilsener fra organist Lene Rasmussen, 5048 6063 eller lenewormrasmussen@gmail.com

NY hjemmeside
Randbøl og Nørup kirker tilbyder spændende aktiviteter for både store og små.
På vores nye fælles hjemmeside www. randboel-noerupkirker.dk kan du læse mere
om alt fra babysalmesang til kirkekaffe, om
foredrag, konfirmationsforberedelse, fyraftensandagter og øvrige aktiviteter, der knytter sig til livet i og omkring kirkerne. Find
også her svar på mange af de spørgsmål, der
dukker op omkring livets store begivenheder:
Fødsel, dåb osv. eller meld dig som frivillig
og vær med til at gøre en forskel for andre i
sognet.
Husk også at ”synes godt om” www.facebook.com/randboelnoerupkirker.
Så bliver du automatisk mindet om nogle af kirkens mange tilbud og aktiviteter.
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Nyt fra menighedsrådene

Nyttigt redskab
Kirkekalenderen
er en gratis app, som minder dig om
gudstjenester og arrangementer i nærheden.
Find den i App Store eller på Google Play.

Siden sidst

Fælles juleaften
Den 24. december var der for første gang arrangeret
fælles juleaften i Randbøl-Nørup Sogne.
Det blev en dejlig aften for deltagerne, og det vil blive
gentaget i 2015.

Et lysende indslag
Så flot fik minikonfirmanderne skudt forløbet i gang
i januar! Her har Annika og Andreas lavet glaskunst
med decoupage og symboler fra folkekirkens logo.

de også de foregående år havde delt alt- eller sopranstemmen med. Efter morgenkaffen blev de vinterkolde stemmer varmet op, og så gik vi i krig med dagens egentlige repertoire. Ole Jørgensen og Kristian
Enevoldsen leverede igen i år en formidabel indsats,
hvor de med højt humør, humor og musikalsk overskud fik os klædt på til eftermiddagens koncert. Og
at dømme efter klapsalver og smil fik også publikum
mærket, at gospel berører – og gospel giver glæde!
Det skal nævnes, at der igen i år har været en helt
overvældende interesse for at komme med på work
shopholdet. Faktisk var alle pladser besat og en lang
venteliste etableret allerede den 1. december! Vi kan
derfor kun opfordre til, at man holder øje med efterårets kirkeblad, hvis man ønsker at sikre sig plads til
næste års workshop.

Glohed Gospelgejst
Lørdag den 24. januar emmede Bredsten Kirke af
glohed gospelgejst. Nogle af sangerne var novicer inden for kor- eller gospelområdet, og andre hilste med
gensynsglæde på de øvrige workshopdeltagere, som
Randbøl-Nørup Kirker
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Vi minder om

Kravlegudstjenesten
lørdag den 28. februar
kl. 10.30 i Bredsten Kirke
Her indbydes til en særlig gudstjeneste for børn fra
1-3 år med deres forældre/ bedsteforældre + eventuelle søskende. Vi vil bede børnene denne gang
medbringe en bamse, for vi skal nemlig med sang,
fortælling og bamser høre fortællingen om Jesu sidste
måltid med disciplene. Og så skal vi naturligvis igen
hilse på kirkens nysgerrige høne, Bertha.
Vi håber mange har lyst til at være med.

Salmemaraton i Grene Provsti
Tirsdag dEN 4. marts
er Grene Provstis salmemaraton nået til Randbøl Kirke. Salmemaratonen løber over to år med 26 samlinger
rundt i provstiets kirker. Det er altid om onsdagen fra
17-18. Hver gang hører vi lidt om den pågældende
kirke, synger otte salmer fra det afsnit i salmebogen, vi
er nået til og slutter af med kaffe. Man kan være med
en enkelt eller mange gange, som man har lyst til.
De følgende samlinger er:
18. marts i Stenderup kirke – 15. april i Farre kirke
29. april i Vesterhede kirke –
13. maj i Langelund kirke og 27. maj i Vester kirke

Sogneindsamling
Søndag d. 8. marts
sender Randbøl og Nørup sogne og Folkekirkens
Nødhjælp indsamlere på gaden for at bekæmpe sult.
Der er desværre stadig mange mennesker, der sulter
i verden.
Vi kan være med til at
hjælpe dem ved at give en
god gave den dag.
Vi mødes i Nørup Konfirmandlokale kl. 11.45
efter gudstjenesten. Efter
lidt mad at gå på, fordeler
vi os.
Fra kl. 14 til 16 er der kaffe i Nørup konfirmandlokale.
Gå med i kampen mod sult!
Meld dig som indsamler hos Lilian B. Pedersen, tlf:
5126 9531, bisgaardped@gmail.com
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Sogneaften i Randbøl Sognestue
Fælles arrangement Onsdagsklubben og
menighedsrådene.
Onsdag den 11. marts kl. 19.00 får vi besøg
af Niels Ole Frederiksen.

Niels Ole Frederiksen vil fortælle om sin barndom og
opvækst i det nu nedlagte Horsens Statsfængsel eller
som det almindeligvis hedder: ”Horsens Tugthus.”
Mellem dette lidt mærkelige kirkesogns ydre afgrænsede hegn og det lukkede fængsels høje ringmure er
han født i det nordvestlige soveværelse i en af anstaltens funktionærboliger. Han er døbt i dette sogns
egen kirke - Fængselskirken. En personlig beretning
om nogle af de folk han har mødt.

Babysalmesangsafslutning
opvisning for alle interesserede!
Har du lyst til at se, hvad babysalmesang handler om
eller blot hilse på sognenes nybagte mødre og deres
små ”pus”, så kom til en livgivende formiddag i:
Nørup kirke den 18. marts kl. 10.00
Bredsten kirke den 20. marts kl. 10.00
Alle er velkomne – og naturligvis også til den efterfølgende kaffe!

Påskespil i Randbøl Kirke
Så er årets minikonfirmander startet, og vi møder
hver onsdag en flok glade og engagerede børn, der er
klar til at kaste sig over dagens aktiviteter. Traditionen
tro vil minikonfirmandundervisningen munde ud i et
påskespil i Randbøl Kirke. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at komme til den festlige eftermiddagsgudstjeneste 2. påskedag den 6. april, kl. 14.00 for
at se minikonfirmandernes fortolkning af påskeugens
dramatiske begivenheder.

Kommende arrangementer
Forårets babysalmesang
Randbøl, Nørup og Bredsten sogne tilbyder igen babysalmesang. Denne gang et 4-ugers gratis forløb i
Randbøl Kirke med start
onsdag den 15. april kl. 10.
Babysalmesang er for børn fra 0-12 mdr.
Tilmelding via sms på 51 55 72 14 eller per mail:
smh@rnb-sogne.dk.
Ved tilmelding ønskes oplyst navn på både barn og
forælder samt et mobil-nummer og e-mail-adresse.
Jeg glæder mig til at se jer!
Lisbeth Frandsen Mindested
Der opstartes 9-ugersforløb i Bredsten og Nørup i
uge 34 – og også her, må tilmeldingen gerne være på
tværs af sognegrænserne Randbøl-Nørup-Bredsten!

Musikalsk legestue
- Et tilbud til 1-3
årige børn og
deres forældre
eller
bedsteforældre
Randbøl, Nørup og Bredsten kirker holder Musikalsk legestue for 1-3-årige
med forældre eller bedsteforældre. Det kræver ingen
sangkundskaber at være med – kun lysten til et musikalsk og sjovt samvær med sit barn.
Vi mødes i Nørup konfirmandstue og det varer ca. 45
minutter pr. gang.
Sæt derfor kryds i kalenderen:
Lørdag den 18. april kl. 10.00
Lørdag den 25. april kl. 10.00
Lørdag den 2. maj kl. 10.00
Forløbet er gratis, men kræver tilmelding til undertegnede på 51 55 72 14 eller på smh@rnb-sogne.dk.
Ved tilmelding oplyses barnets navn og alder samt et
telefonnummer.
Holdet oprettes ved minimum 5 tilmeldte børn, og
der er maksimalt plads til 12 børn på holdet.

Storehvededagsaften:
Hvordan så Nørup Kirke ud
fra ca. år 1150 til reformationen?
Torsdag den 30. april kl. 19.00
er der tradition for, at man mødes og spiser varme
hveder, men inden mødes man i kirken og hører noget historisk om den.
I år skal vi høre om, hvordan beboerne i området
holdt gudstjeneste i kirkerne frem til reformationen.
Danskerne var katolikker dengang, men prædikede
præsten på latin?
Dette og meget mere skulle vi gerne finde ud af.
Afslutningsvis er der en andagt i kirken.
Efter andagten er der varme hveder i konfirmandstuen. Kaffe og hveder koster 20 kr.

4. maj mindegudstjeneste i Randbøl
Den traditionsrige fejring af 4. maj finder igen i år
sted ved en gudstjeneste i Randbøl Kirke kl. 19.30.
Der er også i år planlagt overflyvning af kirken kl.
19.00, og efter gudstjenesten og kransenedlæggelse er
der foredrag på Vandel efterskole.

Bemærk også tilbuddet om Musikalsk børnegudstjeneste med spisning, som også annonceres i bladet.
Lisbeth Frandsen Mindested
Randbøl-Nørup Kirker
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NYT:

Fyraftensandagter:

Tag til Musikalsk børnegudstjeneste
– og slip for både madlavning og opvask!

3. marts – 7. april – 5. maj – 2. juni

Vi indbyder til Musikalsk børnegudstjeneste i Randbøl Kirke onsdag den 13. maj kl. 17.00 En halv
time med fagtesange, musik og fortælling i børnehøjde for familiens yngste. Målgruppen er de 1-5- årige,
men søskende er naturligvis også meget velkomne!
Kl. 17.30 går vi i sognestuen og hygger os med et
fælles børnevenligt måltid.
Pris for spisning: 20 kr. for voksne og 10 kr. for børn.
Tilmelding til spisning senest to dage før til Lisbeth
på smh@rnb-sogne.dk eller på 51557214 (sms er
også muligt)
Skulle nogle i sognene have lyst til at være behjælpelige med at tilberede og servere maden og efterfølgende
rydde af, så hører vi ligeledes gerne fra jer.
Så tag naboen, kollegaen eller mødregruppen under
armen og kom til en hyggelig stund for hele familien.
Vi glæder os til at se jer

Sogneudflugt til Viborg
Torsdag den 4. juni er der sogneudflugt til
Viborg for Randbøl-Nørup pastorat.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Nærmere information i Egtved Posten.

Konfirmander i Nørup Kirke
søndag den 26. april
Magnus Tromborg Andersen
Johan Skjærbæk Christiansen
Kasper Lykke Fausing
Emilie Sofie Vinther Hallas
Tobias Kristoffer Hansen
Line Jespersen
Louise Skousen Jespersen
Signe Skov Jørgensen
Johan Grauslund Kjeldsen
Jesper Damkjær Nielsen
Lonnie Nielsen
Caroline Carmen Siegrist
Anna Fredslund Sørensen
Stine Lillelund Tinnesen
Boline Tving
Mathilde Dyrendal Wickstrøm
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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

Konfirmander i Randbøl Kirke
fredag den 1. maj
Alexander Karup Holm
Anders Sørensen
Astwacotur Asatarjan
Bjørn Kruse
Camilla Maul
Christian Sindbjerg
Daniel Lindholm Andersen
Freia Støve Olsen
Josefine Døssing Nielsen
Kasper Ejg Houbak
Lasse Emil Værnhøj
Mark Engelund Raabjerg
Marie Klindt Antonsen
Simon Hagens Enggaard

Kommende arrangementer

Onsdagsklubben
i Randbøl Sognestue

Vandel Missionshus
Grindstedvej 33, Vandel

Onsdag den 11. marts kl 19.00
Fællesmøde med menighedsråd med foredrag
af højskolelærer Niels Ole Frederiksen.
Se under menighedsråd.

Onsdag den 4. marts kl. 19.30
Kredsmøde i Bredballe Missionshus
v/ pastor Robert Strandgaard Andersen,
Hjortkær

Onsdag den 18. marts kl.13.30
kommer Jørgen Houmøller Bredsten.
Han vil fortælle om ”Ophold på astmahjemmet ”Halmrastgaard” i Norge 1949.

Tirsdag den 10. marts kl. 19.30
Bibeltime
hos Villy Skovholm

Onsdag den 15. april kl. 13.30
Spilænderne fra Andkær  kommer og underholder med sang og musik.
Onsdag d. 20. maj kl. 13.30
får vi besøg af luksusvagabonden Lis Ingemann. Årslev.
Hun kalder sit foredrag
”Som luksusvagabond
gennem Jylland” med
underteksten (I Steen
Steensen Blichers fodspor). Igennem 12 år
gik hun på landevejen
med sine ejendele i en gammel barnevogn.
Hun gik i sine sommerferier, godt tre uger
hvert år. Hun fortæller, hvad hun oplevede,
om naturen og om de mennesker, hun mødte
og også lidt om Blicher, som hun selvfølgelig også mødte efterhånden som hun kom op
gennem Jylland.
Mangler du kørsel: Ring til Johannes, tlf.
7588 5173.
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.
Har man brug for kørelejlighed, kontaktes Johannes Møller Jensen, tlf.: 7588 5173.
Vel mødt!

Onsdag den 25. marts kl. 19.30
Fødselsdagsfest
v/ fritidsforkynder Hans Jørgen Hedegaard,
Blåhøj
Onsdag den 1. april kl. 19.30
Mission Afrikamøde
hos Inga Hansen
Onsdag den 22. april kl. 19.30
”Gud har magten – kan jeg så have ansvar?”
v/ Oda Mølgaard Hansen, Ølgod
Onsdag den 29. april kl. 19.30
Bibeltime
hos Kristian Iversen
Onsdag den 6. maj kl. 19.30
”Peters 2. brev”
v/ leder af Sydhjørnet Knud Dideriksen,
Vamdrup
Onsdag den 20. maj og
torsdag den 21. maj kl. 19.30
Kredsmøde i Vejle Missionshus
v/ rejsepræst Leif Andersen, Hvidovre
Onsdag den 27. maj kl. 19.30
Bibeltime
hos Bennedikta og Aksel Obel

Randbøl-Nørup Kirker
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Gospel
i Bredsten Kirke

LØRDAG DEN 24. JANUAR

Randbøl
Kirke
Døde og begravede:
27.11.14 Ester Bertheline Andersen
29.12.14 Kristian Herluf Laursen
31.12.14 Frede Hedeby Sørensen
13.01.15 Aase Elisabeth Madsen
16.01.15 Mariann Pallesen Lund
20.01.15 Armin Pindborg Jensen
21.01.15 Anna Dorthea Hansen

Nørup
Kirke
Døbte:
02.11.14 Marie Bloch Thomsen
02.11.14 Emma Vennberg
23.11.14 Bertram Seidelin Larsen
25.01.15 Jonas Mikkel Kollerup Ipsen
25.01.15 Tristan Ringsted Møller Mulbjerg
Vielser:
23.11.14 Jannie Seidelin Andersen og
Freddy Larsen
Døde og begravede:
19.12.14 Martin Nielsen
13.01.15 Lissy Hansen
31.01.15 Vita Eriksen
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Kirke & Sogn

Randbøl
Kirke

Nørup
Kirke

Sognepræster:
Christina Munk
Hærvejen 47, Randbøl
tlf. 7588 3313 – cmr@km.dk
Fravær fra den 8. febr. -

Sognepræster:
Heinrich W. Pedersen
Præstens Ager 2, Nørup
tlf. 7588 3012 – hwpe@km.dk
Anden tjeneste 27. januar - 12. april 2015.

Helle L. Pahus, vikar
tlf. 2253 7183 – help@km.dk

Jens Bisgård
Tlf. 3027 9629 – jbi@km.dk
Vikar fra den 15. februar

Heinrich W. Pedersen
Præstens Ager 2, Nørup
tlf. 7588 3012 – hwpe@km.dk
Anden tjeneste 27. januar - 12. april 2015

Christina Munk
Hærvejen 47, Randbøl
tlf. 7588 3313 – cmr@km.dk
Fravær fra den 8. februar –

Jens Bisgård
tlf. 3027 9629 – jbi@km.dk
Vikar fra den 15. februar

Helle L. Pahus
tlf. 2253 7183 – help@km.dk

Mandag er præsternes ugentlige fridag.

Mandag er præsternes ugentlige fridag

Graver: Kent Nielsen, tlf. 7588 3381
randboelkirke@mail.dk
Træffes på kirkegårdskontoret mandag-fredag
kl. 9.30-10.00

Graver: Mogens Petersen
tlf. 2021 8718
noerupkirke@mail.dk

Kirketjener: Hanne Lundbak, tlf. 6080 1345
lundbakhanne@gmail.com
Kirke- og kulturmedarbejder: Lisbeth Frandsen
Mindested, tlf. 5155 7214. smh@rnb-sogne.dk

Kirke- og kulturmedarbejder:
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

Helle Pahus: Søgnefridage den 10. - 12. marts.
Heinrich Pedersen: Anden tjeneste til og med mandag den 12. april.

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
Søndag
Tirsdag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

1/3
10.30(JB)		
2. søndag i fasten
3/3
16.30(HLP)			
8/3		
10.30(HLP)
3. søndag i fasten
15/3
10.30(JB)		
Midfaste
22/3		
10.30(HLP)
Mariæ bebudelses dag
29/3
10.30(HLP)
10.30(JB)
Palmesøndag

Torsdag
2/4
10.30(HLP)
19.00(HLP)
Skærtorsdag
Fredag
3/4
16.00(JB)
10.30(JB)
Langfredag
Søndag
5/4
10.30(HLP)
10.30(JB)
Påskedag
Mandag 6/4
14.00(JB)		
Anden påskedag
					
Tirsdag
7/4		
16.30(HLP)		
Søndag 12/4		
10.30(HLP)
1. søndag efter påske
Søndag 19/4
10.30(HLP)		
2. søndag efter påske
Søndag 26/4
10.30(HLP)
9.30 og
3. søndag efter påske
			
11.00(HWP)
Torsdag 30/4		
19.00(HWP)		
Fredag
1/5
9.30 og		
Bededag
		11.00(HWP)
Søndag
3/5		
10.30(HWP)
4. søndag efter påske
Mandag 4/5
19.30(HLP)			
Tirsdag
5/5
16.30(HLP)			
Søndag 10/5
10.30(HLP)		
5. søndag efter påske
Onsdag 13/5
17.00(HLP)			
Torsdag 14/5		
10.30(HWP)
Kristi himmelfarts dag
Søndag 17/5		
10.30(HWP)
6. søndag efter påske
Søndag 24/5
10.30(HLP)
14.00(HLP)
Pinsedag
Mandag 25/5		
10.30(HWP)
Anden pinsedag
					
Søndag 31/5
10.30(HLP)		
Trinitatis søndag
1)

Fyraftensandagt
Sogneindsamling 1)

Minikonfirmandafslutning 1)
Fyraftensandagt

Konfirmationer
Storehvededagsaften 1)
Konfirmationer

Mindegudstjeneste 1)
Fyraftensandagt
Musikalsk børnegudstj. 1)

Fælles gudstjeneste for
Bredsten, Randbøl, Nørup

Se nærmere omtale inde i bladet.

Heinrich Wichman Pedersen(HWP)

Helle Lindholt Pahus (HLP)

Kørsel til gudstjenester og arrangementer
Ring i god tid til Grethe B. Nielsen, 7588 5048. Mail: grethe_bn@yahoo.dk

Jens Bisgaard (JB)
Næste nummer udkommer i uge 22
Indleveringsfrist: 15. april 2015

