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Præstens side

Påskegraffiti
Det er måske lidt poppet at give denne artikel titlen
påskegraffiti. Men et af de ældste billeder i verden, der
har med påsken at gøre, er en cirka 1900 år gammel
graffiti tegnet på en husvæg i Rom. Tegningen bliver
ofte kaldt for spottekrucifikset, fordi hensigten med
den måske har været at gøre grin med – eller spotte
– Jesu korsfæstelse.
Graffitien viser en mand med æselhoved, der hænger
på et kors, og en anden mand, der står ved siden af
og ser på ham. Nedenunder står der: ”Alexamenos tilbeder Gud”. Alexamenos er formentlig navnet på en
kristen, som den, der har tegnet graffitien, har kendt,
og det er nok Alexamenos, der på tegningen står og
kigger på manden på korset.
Manden på korset kan næsten ikke være andre end
Jesus, der ifølge graffititegneren var så dum og uduelig som gud, at han har fået et æselhoved i stedet for
et almindeligt menneskehoved. Vi ved ikke, hvordan
tegningen i sin tid er blevet opfattet af Alexamenos
og andre kristne. Men det mærkelige er, at det er, som
om latterliggørelsen eller spotten preller af. For tegningen siger jo for så vidt ikke mere, end fortællingen
om Jesus allerede selv siger: Det her handler om en

mand, der endte sine dage med at blive korsfæstet
som en forbryder, og det er ham, vi nu kalder for
Guds søn eller for Gud.
For nogle kan det måske lyde som en mærkelig og latterlig fortælling, at Guds søn skulle dø på den måde.
Sådan har han, der i sin tid tegnede spottekrucifikset,
sikkert tænkt, og sådan har mange mennesker siden
tænkt. Men for andre gør det kristendommen til den
mest fantastiske fortælling af alle. En beretning om,
at Gud holder så meget af alle mennesker, at han var
parat til selv at dø for det. Endda på den mest ydmygende og latterliggørende måde.
Men spottekrucifikset fortæller også om det, som
skildres i evangelierne om Jesu lidelse og død: ”Han
var foragtet og forkastet af mennesker, en smerternes
mand og kendt med lidelse”, og i en urkristen hymne
i Filipperbrevet, som er en af de tidligste salmer i kristendommen, hedder det: ”Han gav afkald på at være
lige med Gud. Han tog en tjeners skikkelse på. Han
blev mennesker lig. Han ydmygede sig til døden, ja,
døden på et kors.”
Det gør ondt på os som kristne at se Jesus forhånet og
vanæret. Men krænkelse og forhånelse var en del af
Jesu liv og kan ikke tage noget fra ham. Den historie,
som udspiller sig i påsken, udtrykker den værst tænkelige fornedrelse. Ingen forhånelse kan blive værre
end den. Men kristendommens budskab om Jesu lidelse, død og opstandelse er et budskab om fred og
forsoning mellem Gud og mennesker. I Jesu lidelse,
død og opstandelse har vi adgang til Gud. Frelsen er
vundet, og døden er overvundet.
O hoved, højt forhånet
med blodig sår og ve!
O hoved, tornekronet
til smerte, spot og spe!
O hoved, som har været
tilbedet idelig,
men nu så højt vanæret,
vær hilset hjertelig!
Den danske salmebog 193
Sognepræst Heinrich Pedersen.
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Nyt fra menighedsrådet

Forårsaktiviteter
Tak til alle for indsatsen i julen. Det har været en travl
tid for alt personale i kirkerne og det var dejligt at se
det store fremmøde til alle gudstjenesterne i forbindelse med julen.
Nu er vi i rådet godt i gang med forårets arbejde, og
det betyder, at alle aktiviteter ud over gudstjenester
frem til sommerferien er aftalt og lagt fast i kalenderen. Der kan således andetsteds i bladet læses om
to interessante sogneaftner ligesom sang under kirketag, minikonfirmandforløb og fredagscaféer, ja endog
tidspunkt for sogneudflugten kan findes her.
Vi glæder os til at møde alle både i kirkerne og til

de mange andre aktiviteter, der kan besøges i forårets
løb.
Siden sidst har menighedsrådet konstitueret sig – en
tilbagevendende begivenhed hvert år forud for det
nye kirkeårs begyndelse. Det ser i år sådan ud med
fordelingen af poster i rådet:
Formand: Karen Bang
Næstformand: Henriette Støvlbæk
Kasserer: Lene Hansen
Kontaktpersoner til personalet: Henny Sørensen,
Thomas Knudsen
Kirkeværger: Knud Lind, Egon Munk-Andersen

Siden sidst

“A merry little Christmas”
i Nørup Kirke
Sikkert er det, at man aldrig går uberørt fra en koncert med Marie Carmen Koppel, hvor hun akkompagneres af sin faste pianist gennem 25 år, Steen Rasmussen, og sin lillebror Benjamin Koppel på saxofon.
Med en snert af gospel, jazz og en stor stemmepragt
leverede Marie Carmen Koppel en stemningsfuld, intens og humoristisk adventsoplevelse for de ca 200
fremmødte tilhørere i Nørup Kirke.

Kommende arrangementer

Sogneaften
Kirken og kvinderne
– nye vinkler på
velfærdssamfundets
pionerer?
Sogneaften med
Bodil Lodberg
den 7. marts kl. 19.00
i Randbøl Sognestue.
I slutningen af 1800-tallet etablerede en række kirkelige foreninger og enkeltpersoner forskellige slags
hjem: Magdalenehjem, sømandshjem, pige- og drengehjem, soldaterhjem m.fl.
Langt op i nutiden er ordet hjem stadig en betegnel-

se for flere af velfærdssamfundets institutioner, f.eks.
plejehjem og forsorgshjem. Hvordan er det gået til, at
ordet hjem kom til at omfatte så forskelligartede institutioner? Og hvorfor forbindes hjem i dag næsten
altid med positive og bløde værdier – i modsætning
til institution? Er der en linje tilbage til den luthersk
inspirerede husstandstænkning, som kan forklare
en række af velfærdsinstitutionernes indbyggede paradokser? Og har velfærdshistorien overset den betydning, som almindelige mennesker og kirkelige
foreninger har haft for opbygningen af det moderne
samfund?
Alle er velkomne til sogneaften torsdag den 7. marts
kl. 19.00 i Randbøl Sognestue.
Kaffen koster kr. 20,Randbøl-Nørup Kirker
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Kommende arrangementer

Sogneaften
Himmelstigen
i Nørup
– et foredrag om
en udsmykning
Sogneaften med
Erik A. Nielsen
den 27. marts kl. 19.00
i Nørup Konfirmandstue.
Kirken i Nørup er så fuld af ædelstene som et skatkammer. I al sin lysende farvepragt står kirkerummet
dér imødekommende og dog hemmelighedsfuldt.

Fredagscafé
– kom som du er!
FREDAG DEN 5. APRIL
I RANDBØL SOGNESTUE KL. 16.00
Kom til hverdagskirke i afslappede omgivelser for alle
generationer.
Kaffe og fællessang med børnekoret, dagens tekst og
aktiviteter for alle sanser, fælles opsamling med bøn
og velsignelse.
Kl. 18 er der fælles pizzaspisning for dem, som har
lyst.
Tilmelding på dagen.
Pizza koster kr. 40,- for voksne, og børn spiser gratis.
Nu med MobilePay!

Sang under kirketag
MANDAG DEN 8. APRIL KL. 19.00
I NØRUP KIRKE
Kom til en times fællessang fra højskolesangbogen akkompagneret af vores dygtige organist Jens Sandager.

Der er meget kristen tradition og adskillig lærdom
gemt i denne billedverden. Det drejer sig specielt om
den billedtype fra 1700-tallet, der hedder emblemer.
Ved at lære noget mere om disse emblemer kan man
se, hvorledes Nørup Kirke hører ind i en stor europæisk stiltradition.
Erik A. Nielsen, der er forfatter til adskillige værker
om kristendommen, udgav sidste år bogen GÅDETALE, hvor Nørup Kirke er et af hovedeksemplerne,
og hvor op mod et halvt hundrede af kirkens billeder
er gengivet og fortolket. Med mange billedeksempler
vil foredraget føre ind i denne verden.
Onsdag den 27. marts kl. 19.00 i Nørup Konfirmandstue. Kaffen koster kr. 20,-.

Påskens gudstjenester
Under påskefejringen kan man i år komme til
gudstjeneste på alle helligdage kl. 10.30.
Husk at tjekke, hvilken kirke gudstjenesten fejres i.
Ydermere vil der være tjenester, der skiller sig ud på
bestemte dage i løbet af påsken. Disse er:
Skærtorsdag kl. 19.00 i Nørup Kirke, hvor får
en smagsprøve på et jødisk påskemåltid.
Langfredag vil gudstjenesterne være liturgiske
gudstjenester. Dvs. gudstjenester, hvor vi hører
Jesu lidelseshistorie blive læst op mellem musikstykker og salmesang. Der er dog en kort prædiken
ved gudstjenesten i Nørup.
Påskedag kl. 10.30 er der opstandelsesfest i begge
kirker.
2. påskedag kl. 10.30 er der højmesse i Nørup
Kirke, hvor vi skal høre om, hvordan Jesus fik sit
efternavn Kristus.
Vel mødt til påskens forunderlige fortælling!

4. maj gudstjeneste
Igen i år markerer vi i Randbøl Kirke befrielsen
efter den tyske besættelse fra 1940 til 1945.
Arrangementet indledes med, at træningsfly fra
Flyvevåbnets flyveskole i Karup kl. 19:00 i formation hilser de allierede flyvere, der hviler på kirkegården.
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Derefter fejrer vi befrielsen med en gudstjeneste i
kirken. Efterfølgende vil der traditionen tro være
kransenedlæggelse på gravstedet for de allierede
flyvere og ved Buchs grav.
Arrangementet afsluttes med kaffebord og foredrag på Vandel Efterskole.

Kommende arrangementer
STOREHVEDEDAGSAFTEN:

Historiegudstjeneste
TORSDAG DEN 16. MAJ KL. 19.00
I NØRUP KIRKE.
Sognepræst og cand.mag. i historie Heinrich Pedersen fortæller om, hvordan man fejrede gudstjeneste i
den pietistiske periode.
Efter gudstjenesten er der varme hveder i konfirmandstuen.
Kaffe og hveder koster kr. 20,-.

OBS! Sæt allerede nu

x

Læs på kirkernes
hjemmeside om bl.a
Strikkecafé – Børnekor – Babysalmesang –
Rock Solid juniorklub
– som alle blev annonceret i seneste blad og kører
i løbet af foråret.

www.randboel-noerupkirker.dk

I KALENDEREN

ved TORSDAG DEN 6. JUNI 2019
Det bliver dagen for årets sogneudflugt, som i år går til egnen nord/
nordøst for Horsens. Programmet bliver annonceret på hjemme
siden og i dagspressen, ligesom der vil komme nærmere om tilmelding m.m.

Sommerudflugten 2018

Konfirmander 2019
Konfirmander i Nørup Kirke
søndag den 28. april 2019
kl. 10.00

Konfirmander i Randbøl Kirke
søndag den 5. maj 2019
kl. 09.30 og kl. 11.00

Amalie Modstrup Schmidt
Amalie Vestergaard Horsted
Anna Mathilde Bosse
Caroline Holck Hartvig
Jacob Stæhr Lind
Niklas Østerby Sloth
Niclas Ramsing
Pernille Jespersen
Stine Bang Dalegaard
Tobias Rothausen B. Berg
Viktoria Obel Thomsen

Andreas Mølby Obel
Annika Toftgaard Lindbæk
Babette Hanne Bowley
Elias Myllerup Wolff Panduro
Emma Cecilie Hansen
Emma Topbjerg Sørensen
Katrine Starup Antonsen
Kristian Abild Krebs
Lene Nedergaard Lykke Andersen
Lykke Damgaard Dyrvig Knudsen
Magnus Koch Søndergaard
Marie Schmidt Christoffersen
Sussi Bjerremand Jensen
Randbøl-Nørup Kirker
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Kommende arrangementer

VANDEL MISSIONSHUS
GRINDSTEDVEJ 33, VANDEL
ONSDAG DEN 6. MARTS KL. 19.30
Kredsmøde i Bredballe Missionshus
v. Chr. Rasmussen, Ødsted
TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.30
Bibeltime hos Villy Skovholm
ONSDAG DEN 27. MARTS KL. 19.30
Vi fejrer Missionshusets 99 års fødselsdag
Tale v. Frank Fyhn, Grindsted
TIRSDAG DEN 9. APRIL KL. 19.30
Bibeltime hos Bennedikta og Aksel Obel
ONSDAG DEN 24. APRIL KL. 19.30
Holger Skovenborg, Gårslev
ONSDAG DEN 1. MAJ. KL. 19.30
Henning Hollesen, Aulum
TIRSDAG DEN 7. MAJ KL. 19.30
Mission Afrika møde hos
Bennedikta og Aksel Obel
ONSDAG DEN 22. MAJ OG
TORSDAG DEN 23. MAJ KL. 19.30
Kredsmøde i Vejle Missionshus
v. Carsten Vang, Århus
TIRSDAG DEN 28. MAJ KL. 19.30
Bibeltime hos Kristian Iversen
For yderligere oplysninger kontakt
Hanne Klausen 2966 6508

ONSDAGSKLUBBEN
RANDBØL SOGNESTUE
HÆRVEJEN 47 - RANDBØL
ONSDAG DEN 20. MARTS KL. 13:30
Sang og musik ved Mona Næsbjerg (sang) og
Henry Ansager (harmonika).
ONSDAG DEN 17. APRIL KL. 13:30
Foredrag ved Villy Nielsen, Egtved
”På krydstogt fra USA over Latinamerika til
Påskeøerne og Fransk Polynesien”.
ONSDAG DEN 15. MAJ KL. 13:30
Foredrag ved Arne La Cour Tyberg, Haderslev
“Min islandske barndom i et land under
forandring”.
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

UDGIVET AF
menighedsrådet i Nørup Sogn og Randbøl Sogn

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

Redaktionsudvalg:
Heinrich W. Pedersen (ansv.),
Christina Munk Storm,
Henriette Støvlbek,
Edith Petersen
Anne-Dorthe Moesgaard-Christensen.
Layout og tryk: PrinfoVejle
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Kirke & Sogn

Randbøl
Kirke
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:
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
Anden tjeneste 30-31/5.
Ferie 21-24/3, 28-30/3 og 25-26/4.
Christina Munk Storm
Anden tjeneste 25-28/2.
Friweekend 1-3/3 og 18-19/5. Ferie 23-27/4.

Det er
præsterne i
midten…
Randbøl-Nørup Kirker
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GUDSTJENESTER I RANDBØL-NØRUP KIRKER · Marts - maj 2019

DATO		
RANDBØL

NØRUP

Søndag d. 3/3 		
10.30 (HWP)
Søndag d. 10/3
10.30 (CMS)		
Søndag d. 17/3 		
10.30 (HWP)
Søndag d. 24/3
10.30 (CMS)		
Søndag d. 31/3		
10.30 (HWP)

DAG I KIRKEÅRET

ANDET

Fastelavn
1. s. i fasten
2. s. i fasten
3. s. i fasten
Midfaste

Fredag d. 5/4		
16.00			
Søndag d. 7/4		
10.30 (CMS)		
Mariæ bebudelses dag
Søndag d. 14/4
10.30 (CMS)
10.30 (HWP) Palmesøndag
Torsdag d. 18/4
10.30 (CMS)		
Skærtorsdag
			
19.00 (HWP)		
Fredag d. 19/4 		
10.30 (HWP) Langfredag
		
15.00 (CMS)			
Søndag d. 21/4
10.30 (CMS)
10.30 (HWP) Påskedag
Mandag d. 22/4 		
10.30 (HWP) 2. påskedag
Søndag d. 28/4 		
10.00 (HWP) 1. s. e. påske
10.30 (CMS)

Fredagscafé1)

Påskemåltid1)
Liturgisk gudstjeneste1)

Konfirmation i Nørup

Lørdag d. 4/5		
19.00			
4. maj mindegudstjeneste1)
Søndag d. 5/5		
09.30 (CMS)
10.30 (HWP) 2. s. e. påske		
		
11.00 (CMS)			
Konfirmation i Randbøl
Søndag d. 12/5
10.30 (CMS)		
3. s. e. påske
Torsdag d.16/5 		
19.00 (HWP) Aften før Bededag
Historiegudstjeneste1)
Fredag d. 17/5
10.30 (CMS)		
Bededag
Søndag d. 19/5 		
10.30 (HWP) 4. s. e. påske
Søndag d. 26/5
10.30 (CMS)		
5. s. e. påske
Kirkekaffe
Torsdag d. 30/5
10.30 (CMS)		
Kristi himmelfarts dag
Søndag d. 2/6			
Søndag d. 9/6		
10.30 (CMS)

1)

10.30 (HWP)
10.30 (HWP)

6. s. e. påske
Pinse

Se nærmere omtale inde i bladet.

Christina Munk Storm (CMS), Heinrich Wichman Pedersen (HWP)
Næste nummer udkommer i uge 22. Indleveringsfrist: 24. april 2019.

