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Præstens side

Påskeblomst – hvad vil du her
De første blomster, der kommer om foråret, er små.
Vintergækker, erantis og krokus. Men så er påskeliljen der pludselig, rank og høj står den, og man må
undre sig. Hvorfor venter den dog ikke ligesom andre
større blomster, indtil vejret bliver mildere og vækstbetingelserne gunstigere? Som Grundtvig siger om
påskeliljen i den nok mest elskede af vores påskesalmer: ”Under vinterstorm og regn, sprang du frem i
golde egn”. Og påskeliljen bliver et stærkt og oplagt
symbol på skabelsens kraft, fordi der er så tydelig en
kontrast mellem den stærke gule farve og den sorte
jord, det knejsende blomsterhoved midt i det tidlige
forårs regnfulde sjask.
Grundtvig har valgt at bruge påskeliljen som symbol
på skabelsens kraft og forårets komme, men ikke kun
det. Grundtvig skriver: ”Påskeblomst! en dråbe stærk
drak jeg af dit gule bæger og som ved et underværk,
den mig hæver, vederkvæger”. Påskeliljen minder om
opstandelsens kraft.
Det er mest almindeligt at blive begravet i hvidt, og
det er fint. Hvidt er renhedens farve. Men måske
kunne ligklæder også være gule. En gul farve fyldt af
liv og solskin. En der bærer håb om sommer, varme
og lys. Modsiger dødens kulde og mørke. Trodsigt og
stærkt. Påskeliljens farve.
At foråret kommer, og at der er kraft i skabelsen, det
har vi vænnet os til. Vi har aldrig kendt til andet. Det
er sådan verden er. Vi kan undres og glæde os, men
det udfordrer ikke vores tro.
Opstandelse derimod er ikke en del af livets cyklus.
Det er ikke bare en naturlig proces eller en naturlig
fortsættelse af det liv, vi kender. Faktisk er det helt
unaturligt, at døde bliver levende. Men det tager Gud
sig ikke af. Gud kan skabe liv, hvor og når han vil.
Det gælder både i det liv, vi kender, hvor Gud kan
rejse et menneske op, der er slået omkuld af den ene
eller anden grund, men også i den død, som ethvert
menneske må bukke under for. Også her kan Gud
rejse os op til et evigt liv sammen med ham. Opstandelse er ikke at springe døden over. Vi skal alle dø.
Også Jesus måtte lide døden, endda en smertefuld
død på et kors. Men påskemorgen kaldte Gud ham
ud af graven.
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I salmen spørger Grundtvig påskeliljen, om det virkelig kan være sandt, at døde kan blive levende. Og
det er et afgørende spørgsmål, for hele kristendommen budskab afhænger af det svar. Hvis Gud ikke har
vundet over døden, så er der ikke noget evangelium.
Ikke noget at prædike om på søndag. Ikke noget at
leve og dø på.
Her er Grundtvigs konklusion:
Ja, jeg ved, du siger sandt:
Frelseren stod op af døde!
Det er hver langfredags pant
på en påske-morgenrøde:
Hvad er segl og sværd og skjold
mod den Herre kæk og bold?
Avner kun, når han vil ånde,
han som svor os bod for vånde.
Rigtig glædelig påske!
Helle Pahus

Nyt fra menighedsrådene

Nyt om personale
Gennem de sidste par år har vi i menighedsrådene arbejdet med at løse den opgave, vi fik, da vore to sogne
blev lagt sammen til et pastorat.
Opgaven har blandt meget andet bestået i tilpasning i
antallet af gudstjenester til antallet af præstestillinger.
Det er 0,75 stilling i hvert sogn, og i den resterende
tid (0,25 stilling) har begge præster opgaver i stiftet.
Dette har f.eks. betydet, at der i den største del af
kirkeåret er gudstjeneste i Randbøl eller Nørup Kirke
hver anden uge. I forbindelse med højtiderne og ved
andre særlige lejligheder dog i begge kirker.
Når antallet af tjenester reduceres på den måde, har vi
også skullet justere i personalet ved kirkerne.
For at løse den opgave bedst muligt har vi i de enkelte personalegrupper 2 personer, som deler arbejdet
imellem sig og gensidigt afløser hinanden, når der er
behov for det. Alt personale er derfor ansat, så de arbejder i begge sogne.
Det har været en lang proces, fordi vores mål har været at behandle alle ansatte på en respektfuld måde.
Sidst har vi således ansat en kirketjener til først og
fremmest at varetage kirketjenerfunktionen ved Nørup kirke. Det betyder, at Mogens Petersen fremover
udelukkende arbejder på kirkegården som graver.
Vores nye kirketjener
hedder Lise Hauge. Lise
bor nu i Farre, men har
tidligere boet umiddelbart uden for vores kirkedistrikt nemlig på Lille
Ravningvej, så hun kender
området ganske godt. Lise
tiltrådte den 1. februar og
er således allerede godt i
gang med at lære arbejdet som kirketjener at kende.
Vi glæder os meget til samarbejdet og håber, at hun
også blandt sognenes beboere vil blive taget godt
imod.

Hjertestarter
Forældrene til Michael Gustav Skov Hansen, som er
begravet på Nørup Kirkegård, har på vegne af sønnen
skænket en hjertestarter til os.
Vi er meget taknemlige for den generøse gave, men er
i den lidt usædvanlige situation når man får en gave,

at man ikke håber at få brug for den.
Så heldige kan vi nok ikke være, men det er dejligt at
vide, at der nu findes en hjertestarter både ved hallen
i Ny Nørup og ved kirken i den anden ende af sognet.
Det giver mulighed for hurtig hjælp, når uheldet er
ude.
Hjertestarteren er placeret på handicaptoilettet på
kirkegården og er naturligvis ikke kun beregnet til
brug i kirkens regi, men er til alle, der måtte befinde
sig i nærområdet. Døren til handicaptoilettet er altid
åben.
På oplysningstavlen ved indgangen til kirkegården
findes et skilt, der oplyser om, at der findes en hjertestarter og en pil, der peger mod toilettet, hvor hjertestarteren er placeret.
Vi får også snarest muligt registreret hjertestarteren i
den APP, som Trygfonden har oprettet med en fortegnelse over alle hjertestartere i landet med angivelse
af deres placering. Her kan man også registrere nærboende ”hjerteløbere”, som er klar til hurtigt at bringe hjertestarteren ud, hvis der skulle blive brug for
det. Hvis du bor i nærheden af kirken og gerne vil
registreres som ”hjerteløber”, der er klar til at bringe
hjælpen ud, så henvend dig til sognemedhjælperen på
smh@randboel-noerupkirker.dk.

Skal vi danne et fælles
menighedsråd for
Nørup og Randbøl sogne?
Vi er nu nået til en milepæl omkring samarbejdet
mellem Randbøl og Nørup sogne. Siden den seneste
Randbøl-Nørup Kirker
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Nyt fra menighedsrådene
præsteansættelse, hvor vore sogne kom til at udgøre
ét samlet pastorat, har der været et godt og positivt
samarbejde mellem de to sognes menighedsråd. Der
har ud over de selvstændige menighedsrådsmøder i
begge sogne været afholdt fællesmøder, hvor begge
menighedsråd har deltaget på lige fod.
På fællesmøderne har menighedsrådene sammen
drøftet planlægning og placering af gudstjenester
og aktiviteter ved de to kirker. Der er lavet fælles
tiltag omkring ansættelse af sognemedhjælper,
sogneudflugter, sommermøder, børnekor, koncerter,
workshops og sognemøder. Stillingerne som
kirkesanger, organist, kirketjener og kirkegårdsgraver
er blevet samordnet, således at det er muligt at afløse
og hjælpe hinanden på tværs af sognegrænserne.
Dette samarbejde har betydet øget aktivitet og
god udnyttelse af de fælles resurser, men det har
også betydet et større antal møder for de enkelte
menighedsrådsmedlemmer.
På baggrund af det gode samarbejde og et ønske om
at forenkle beslutninger og mødeaktiviteter foreslår
de to nuværende menighedsråd i Randbøl og Nørup,
at man gør brug af den nye mulighed for at danne ét
fælles menighedsråd for de to sogne i forbindelse med
det kommende menighedsrådsvalg, som finder sted i
efteråret 2016.
Et fælles menighedsråd skal bestå af et aftalt antal
medlemmer valgt selvstændigt i hvert sogn. Der er
således ikke tale om, at de to sogne lægges sammen.
Sognegrænserne vil fortsat bestå uændrede. Men
forud for dannelse af et fælles menighedsråd skal der
ske en række ting, for at en ændring kan komme på
tale og være gældende.

Begge menighedsråd skal på selvstændige rådsmøder
samle flertal for og beslutte, at et fælles menighedsråd
vil være en god idé. Herefter skal der i begge
sogne indkaldes til menighedsmøder for sognets
folkekirkemedlemmer og sognebåndstilknyttede
til kirkens præst. På disse møder skal der orienteres
om menighedsrådets idéer, og blandt de fremmødte
folkekirkemedlemmer fra sognet stemmes om en
fremtidig dannelse af et fælles menighedsråd for vore
to sogne. Afstemningen vil være skriftlig, anonym og
hemmelig, som vi kender det fra almindelige valg. Er
der flertal for forslaget ved begge møder i de to sogne,
kan menighedsrådene herefter beslutte at iværksætte
en sammenlægning.
Arbejdet med at beslutte og iværksætte en
sammenlægning skal helst være afsluttet inden 1. juni
2016, så beslutningen kan komme til at gælde for
det kommende menighedsrådsvalg, og således at et
fælles menighedsråd kan tiltræde arbejdet 1. søndag
i advent 2016.
Derfor inviteres nu til menighedsmøder for
folkekirkemedlemmerne i Nørup Sogn den 30. marts
i Konfirmandstuen i Præstegården og tilsvarende for
Randbøl Sogn i Sognestuen den 31. marts 2016.
Mødet begynder begge aftener kl. 19.00. Der vil også
blive annonceret i Egtved-Posten og på kirkernes
hjemmeside og Facebook.
Mød op og giv gerne din mening til kende. Vær med
til at træffe den rigtige beslutning for vore to sogne og
det fremtidige samarbejde.

Menighedsmøder i Randbøl og Nørup Sogne
Nørup Konfirmandstue onsdag den 30. marts 2016 kl. 19.00
Randbøl Sognestue torsdag den 31. marts 2016 kl 19.00
Alle sognenes folkekirkemedlemmer er velkomne.
Se yderligere omtale her i bladet.
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Menighedsrådene i
Randbøl og Nørup sogne

Siden sidst
Jesus landede i halmen
Både Josef og Maria, hyrderne, de vise mænd og ikke
mindst frelseren selv nåede frem, hvor de skulle, da
Nørups minikonfirmander fremførte årets krybbespil 3. søndag i advent for en fyldt kirke og til skolens juleafslutning. Mange tak for jeres gode indsats!

Har man lyst til at se fortsættelsen i føljetonen om
Jesu liv og kirkens vigtigste højtider, så opfører Randbøls minikonfirmander 2. påskedag et optrin om
Påskens dramatiske begivenheder. Se omtale andetsteds i bladet.

Møde med Biskop Elof Westergaard
Tak til alle jer som deltog i sogneaftenen onsdag den 20. januar. Vi havde en god aften, hvor
biskop Elof Westergaard fra Ribe i sit oplæg delte tanker omkring folkekirkens muligheder og
udfordringer i Ribe Stift og på landet, og menighedsrådene fremlagde den fælles vision for
Randbøl og Nørup Kirker. Grundlæggende er
visionen et ønske om at være kirke hele ugen –
også om søndagen – i fællesskab i begge sogne.
Den beskriver, hvad det betyder i praksis i forhold til bl.a. målgrupper, gudstjenester og kirkelige handlinger, arrangementer, tradition og fornyelse, kommunikation, bygninger, kirkegårde
og samarbejde.
Efter kaffen havde vi en god snak om fremtidige
prioriteringer bl.a. i forhold til kirkegårdene.

Randbøl-Nørup Kirker
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Kommende arrangementer
Fyraftensandagter:
forår/sommer 2016

Fra gudstjenesten i Nørup, december 2015.

Kirke den 2. marts, og senest mandag den 16. maj til
gudstjenesten i Nørup Kirke den 18. maj.

Mad & Tro

Musikalsk børnegudstjeneste
Onsdag den 2. marts kl. 17.00
i Randbøl Kirke og Sognestue
Onsdag den 18. maj kl. 17.00
i Nørup Kirke og Konfirmandstue
Vi gentager successen og inviterer alle nuværende og
tidligere babysalmesangere samt andre interesserede
til en musikalsk børnegudstjeneste med efterfølgende
spisning. Nyd en eftermiddag i kirken med sang og
musik, som vi kender det fra babysalmesang, og en
historie fra Biblen fortalt på de smås præmisser.
Vi begynder i kirken kl. 17.00. Tag endelig søskende og resten af familien med. Klokken 17.30 går vi i
Sognestuen hhv. Konfirmandstuen og hygger os med
et fælles børnevenligt måltid.
Spisningen koster 20 kr. for voksne og 10 kr. for
børn, og vi skal nok tage opvasken.
Tilmelding til spisning til sognemedhjælper Anne-Dorthe på smh@randboel-noerupkirker.dk senest
mandag den 29. februar til gudstjenesten i Randbøl
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Vi er nu godt i gang med første Mad & Tro forløb.
Det er nogle gode og hyggelige aftener, hvor vi både
får spist sammen og hørt præsternes foredrag om forskellige emner omkring tro. Man kan deltage én eller
flere aftener, som man har lyst til, og der er altid tid
til spørgsmål og samtale.
Har du lyst til at være med, så holder vi en aften
med fokus på Treenigheden onsdag den 16.
marts kl. 18.30 i Nørup Konfirmandstue. Der
er tilmelding af hensyn til maden senest mandag den
14. marts kl. 12.00 til sognemedhjælper Anne-Dorthe på smh@randboel-noerupkirker.dk eller mobil
23293313.
Middag, foredrag og kaffe koster i alt kr. 50,-, og der
kræves ingen forkundskaber for at deltage.

Kommende arrangementer
Minikonfirmandernes afslutning
2. påskedag den 28. marts kl. 14.00
i Randbøl Kirke
Forårets minikonfirmandhold er godt i gang. I kan
møde dem ved gudstjenesten den 28. marts kl. 14.00
i Randbøl Kirke, hvor de opfører årets påskespil. Dette markerer samtidig afslutningen for forårets minikonfirmandforløb. Alle er meget velkomne.

Aktiviteter i forbindelse med påsken
Påsken indeholder stort drama, og næsten alle følelser kommer i spil. Palmesøndag jubles der over Jesu
indtog i Jerusalem, skærtorsdag mødes Jesus med sine
nærmeste for at spise sammen, og senere bliver han
taget til fange, langfredag dør Jesus, og påskemorgen
vinder Jesus over døden og går levende ud af graven.
Derfor bliver påskens gudstjenester også forskellige:
Palmesøndag er kirken pyntet til fest, skærtorsdag har
vi både en gudstjeneste med musik og plads til eftertanke og en gudstjeneste, hvor vi får en smagsprøve på et jødisk påskemåltid. Langfredag er der stille
gudstjenester i begge kirker, og påskedag vil jublen
ingen ende tage.
Se tider og steder i gudstjenestelisten andetsteds i bladet.

Babysalmesang i Nørup Kirke
Har du lyst til at give dit barn en musikalsk og sansestimulerende start på livet og en fortrolighed med
kirkens rum? Så kom med til babysalmesang, som
er musik og salmer, bevægelse, nærhed og oplevelser.
Det er også en oplagt mulighed for at møde andre på
barsel fra Randbøl og Nørup sogne.
Vi begynder et 7 ugers forløb for børn mellem 0-12
måneder ifølge med en voksen. Det foregår hver
onsdag kl. 10.00 i Nørup Kirke fra
den 6. april.
Prisen på kr. 120,- dækker både undervisning, en efterfølgende kop kaffe i Konfirmandstuen og en sangbog.
Den 7. gang er om eftermiddagen som musikalsk
børnegudstjeneste, så resten af familien også kan være
med.
Tilmelding skal ske til Anne-Dorthe Moesgaard-Christensen på smh@randboel-noerupkirker.dk eller på

mobil 2329 3313. Ved tilmelding bedes oplyst barnets og forældrenes navne samt en e-mailadresse og
et mobilnummer.
Vel mødt til store og små.

Storehvededagsaften:
Hvordan så Nørup Kirke ud
omkring reformationen?
Torsdag den 21. 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 reformationen kom til Randbøl - Nørup. Indtil da var
danskerne katolikker, men hvilke konsekvenser har
det haft, at vi blev lutherske?
Afslutningsvis er der en andagt i kirken. Efter andagten er der varme hveder i konfirmandstuen.
Kaffe og hveder 20,- kr.

4. maj mindegudstjeneste
i Randbøl Kirke
Mindegudstjenesten 4. maj hører for mange naturligt med til årets rytme. For det er godt at mødes og
mindes dem, der kæmpede, og for at glæde os over
at vi lever i et frit land. Også i år er der overflyvning
klokken 19.00 og gudstjeneste kl. 19.30 efterfulgt
af kransenedlæggelse på kirkegården og foredrag
på Vandel Efterskole.

Sogneaften
Den 11. maj kl. 19.00 i Nørup Konfirmandstue
Emne: ”Hvordan kan etik og det at være i krig
hænge sammen? ”
Skiftende demokratisk valgte danske regeringer og
folketingsflertal har gennem de seneste 15 år sendt
danske soldater i krig. Når soldater bliver sendt i krig,
slår de andre mennesker ihjel. Heinrich Pedersen har
flere gange været udsendt med de danske militære
styrker som værnspræst. Foredraget er til dels et uddrag af et oplæg med titlen ”Vi slår ihjel – og lever
med det”. Dette oplæg er under udsendelser blevet
brugt som baggrund for samtale med soldaterne om
”etik og krig”.

Randbøl-Nørup Kirker
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Kommende arrangementer
2. Pinsedag
Mandag den 16. maj kl. 14.00
er der fælles friluftsgudstjeneste.
Vi holder gudstjenesten på græsplænen ved
Randbøl Præstegård. Børnekoret medvirker.
Efter gudstjenesten er der kaffe og kage.
Medbring selv stole, hvis det er muligt.

Fra sidste års friluftsgudstjeneste i Nørup

Sæt

X

i kalenderen

Sogneudflugt 9. juni
Nærmere info følger i det næste kirkeblad samt på facebook og kirkernes
hjemmeside.

Har du lyst til at synge i kor?
Randbøl-Nørup Kirker har et børnekor,
som ledes af vores organist Lene Rasmussen. Koret er for sangglade børn i
0.-6. klasse.
Vi øver i Nørup Konfirmandstue fredage kl. 16 - 17.15, og vi medvirker
ved gudstjenester eller arrangementer i
kirken 3-4 gange halvårligt.
Det er gratis at være med, og man bliver
glad af at synge! Kom og se om det er
noget for dig.
Tilmelding og oplysninger:
lenewormrasmussen@gmail.com
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Kommende arrangementer

Onsdagsklubben
i Randbøl Sognestue
Hærvejen 47 - Randbøl
Onsdag d. 16 feb. Kl. 13.30
Ved Lone Clausen. Skærbæk.
Emne: På enkeltbillet fra København til Rejsby.
En fortælling om barndommen på stenbroen i
København og om et udfordrende liv som landhusmor på en gård i Rejsby.
Onsdag d. 20 april kl.13.30
Ved sognemedhjælper Anne-Dorthe MoesgaardChristensen.
Emne: Peru tur/retur. Fortællinger og billeder
fra 2½ års bosættelse i kontrasternes land.
Onsdag d. 18 maj kl. 13.30
”Syng med underholdning” med HARMONIKA BANDitterne fra Kolding.
Hanne Nielsen og Aage Ellgaard har spillet sammen i 6 år. Hanne spiller harmonika og synger.
Hun skriver også sine egne sange med både tekst
og musik. Aage spiller harmonika og synger.
Han har spillet sav, siden han var syv år og underholder med festlige indslag. En hyggelig eftermiddag med god musik og fællessang.
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

Vandel Missionshus
Grindstedvej 33, Vandel

Ons. 2. mar. kl. 19.30
”Bibelen og historisk troværdighed”
v/ Karlo Brondbjerg, Herning
Ons. 23. mar. kl. 19.30
Fødselsdagsfest
v/ Bjarne Lindgren Christensen, Ringkøbing
Ons. 30. mar. kl. 19.30
Bibeltime hos
Bennedikta og Aksel Obel
Ons. 6. apr. kl. 19.30
”Hold fast ved det du har..”
v/ Finn Løvlund Petersen, Sømandsmissionen
Tirs. 12. apr. kl. 19.30
Mission Afrika møde hos Kristian Iversen
Ons. 27. apr. kl. 19.30
Bibeltime hos Poul Balsgaard
Ons. 4. maj kl. 19.30
”Frelst og fri – og alligevel ret bundet?”
v/ Frank Kristensen, Ødsted
Tirs. 17. maj kl. 19.30
Bibeltime hos Villy Skovholm
For yderligere oplysninger ring
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.

Randbøl-Nørup Kirker
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Kirke & Sogn

Randbøl
Kirke

Nørup
Kirke

Døbte:

DØBTE:

15.11.15 Thilde Lydia Johansen Pedersen

10.01.2016

Milan Vindbjerg Lund Pulles

10.01.16 Lillie Lund Just

14.02.2016

Caroline Ørnhøj Nielsen

07.02.16 Sigurd Hauge Larsen
DØDE OG BEGRAVEDE:
Viede:

22.10.15 Aage Kristian Eriksen

21.11.15 Helle og Svend Valentin Schousboe

19.11.15 Anna Marie Drews
04.12.15 Ole Wolff

Døde og begravede:

18.12.15 Leif Ingolf Skanderup

04.01.16 Regnar Dan Kristensen

22.12.15 Inge Helene Enevoldsen
16.01.16 Thomas Sørensen Thomsen
26.01.16 Jim Møller

Konfirmander 2016
Konfirmander i Nørup Kirke
den 24. april:
Lasse Rubow Anthonisen
Camilla Arens
Louise Burkal Barfoed
Benjamin Høgsberg K Bendiksen
Sophia Serup Buhl
Pernille Gillsted

Sarah Vestergaard Jensen
Oliver Borup Jespersen
Freja Nicolajsen Kristensen
Asger Agerbek Lomholt
Frida Zeng Wei Mortensen
Casper Mulbjerg Beck Møller
Lærke Macijowski Nielsen
Anders Dan Petersen

Tobias Petersen
Karla Vitus Schaarup
Laura Østerby Sloth
Simon Starup Sørensen
Emilie Kongensgaard Vrdlovec
Marius Skibbild Bengtsen
Nadja Simonsen Nilsson

Konfirmander i Randbøl Kirke
den 22. april:
Caroline Boelsbjerg Askjær
Silke Olivia Brødsgaard
Emma Fallesen
Malou Foss

Nanna Kaag Godtfredsen
Line Mørk Henriksen
Kamilla Iversen
Majken Søndergaard Kragelund
Jonathan Toftgaard Lindbæk
Victor Lundgaard

Annsofie Tannebæk Rask Nielsen
Steffanie Rapirap Nissen
Emilia Myllerup Wolff Panduro
Frederik Sindberg
Freja Andkjær Terp
Martin Østergaard Villumsen

Præsterne
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Heinrich Pedersen
helle l. pahus
CHRISTINA MUNK STORM

Friweekend 8. - 10. april • Ferie 25. - 28. april
Fri 1. og 8. - 11. marts
Orlov til 30. april

Kirke & Sogn

Randbøl
Kirke

Nørup
Kirke

Sognepræster:

Sognepræster:

Helle L. Pahus, vikar
Tlf. 2253 7183
Mail: help@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

Helle L. Pahus, vikar
Tlf. 2253 7183
Mail: help@km.dk

Christina Munk Storm,
Hærvejen 47, Randbøl,
Tlf. 7588 3313 & 2253 7183
Mail: cmr@km.dk
Orlov indtil 30. april 2016

Christina Munk Storm,
Hærvejen 47, Randbøl,
Tlf. 7588 3313 & 2253 7183
Mail: cmr@km.dk
Orlov indtil 30. april 2016

Mandag er præsternes ugentlige fridag.

Mandag er præsternes ugentlige fridag

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

Graver: Mogens Petersen
Tlf. 2021 8718
Mail: noerupkirke@mail.dk

Kirketjener: Hanne Lundbak.
Tlf. 6080 1345
Mail: hanne@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
Kirkeværge:
Egon Munk-Andersen
Tlf. 7588 1988
Mail: egon.munk-andersen@skolekom.dk

Kirketjener: Lise Hauge
Tlf. 4296 4941
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 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
Dato		
Randbøl 	Nørup	dag i kirkeåret	Andet
Onsdag d. 2/3		 17.00 (HLP)			
Musikalsk børnegudstj.1)
		 (HWP)
Søndag d. 6/3
10.30 (HLP) 		
Midfaste
Tirsdag d. 8/3			
16.30 (HWP)		
Fyraftensandagt		
Søndag d. 13/3		
10.30 (HWP)
Mariæ bebudelses dag
Søndag d. 20/3
10.30 (HLP)
10.30 (HWP)
Palmesøndag		
Torsdag d. 24/3		
10.30 (HWP)
Skærtorsdag
Meditativ musikgudstj.1)
		 19.00 (HLP)			
Påskemåltid1)
Fredag d. 25/3		 10.30 (HLP)
10.30 (HWP)
Langfredag
Liturgisk gudstjeneste1)
Søndag d. 27/3
10.30 (HLP)
10.30 (HWP)
Påskedag		
Mandag d. 28/3		
10.30 (HLP)
Anden påskedag
		 14.00 (HLP) 			
Minikonfirmand afslut.1)
Søndag d. 3/4 			
10.30 (HWP)
1. s.e. påske
Søndag d. 10/4
10.30 (HLP)		
2. s.e. påske
Tirsdag d. 12/4
16.30 (HLP)			
Fyraftensandagt
Søndag d. 17/4 		
10.30 (HWP)
3. s.e. påske		
Torsdag d. 21/4 		
19.00 (HWP)
Aften før Bededag
Salmesangsgudstjeneste1)
Fredag d. 22/4		 09.30 (HLP)		
Bededag
Konfirmation i Randbøl
		 11.00 (HLP)
Søndag d. 24/4
10.30 (HLP)
09.30 (HWP)
4. s.e. påske
Konfirmation i Nørup
			
11.00 (HWP)
Søndag d. 1/5			
10.30 (HWP)
5. s.e. påske
Onsdag d. 4/5		 19.00 (CMS)			
4. maj mindegudstjeneste1)
Torsdag d. 5/5		 10.30 (CMS)		
Kristi himmelfarts dag
Søndag d. 8/5			
10.30 (HWP)
6. s.e. påske
Tirsdag d. 10/5		
16.30 (HWP)		
Fyraftensandagt
Søndag d. 15/5
10.30 (CMS)
10.30 (HWP)
Pinsedag			
Mandag d.16/5
14.00 (CMS)		
2. pinsedag
Friluftsgudstjeneste1)
		(HWP)
Onsdag d. 18/5		
17.00 (CMS)		
Musikalsk børnegudstj.1)
Søndag d. 22/5
10.30 (CMS)		
Trinitatis søndag
Søndag d. 29/5		
10.30 (HWP)
1. s.e. trinitatis
1)

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 19
Indleveringsfrist: 1. april 2016

