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Præstens side

Som ællinger i vand
Jeg havde ikke lige tænkt på det, før jeg blev gjort
opmærksom på det, men ællinger udruges på land
selvom de lever det meste af deres liv på vand.
Nu kunne anden jo vælge at lade ællingerne blive på
land, indtil de var store nok til selv at vælge, om de
var mest til vand eller land, men det gør den ikke.
Den skubber dem resolut ud i vandet kort tid efter, at
de er klækket, for det er der, de hører til.
Nu er det jo ikke bevis for noget som helst, men måske kunne det være et udmærket billede på de overvejelser forældre kan have med hensyn til at lade deres
børn døbe.
Det er jo ud af stor respekt for barnet, at jeg hører
forældre sige, at de ikke vil lade deres barn døbe, fordi
barnet selv skal have lov til at bestemme. Der er bare
det ved det, at det er svært at vælge noget, som man
ikke ved, hvad er. Så ligesom vi lærer børnene at tage
støvler og flyverdragt på, så de kan vælge om de vil
lege ude eller inde, så giver vi dem måske i virkeligheden mest frihed til at vælge, hvis de har haft mulighed
for at lære Gud at kende.
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Måske er det ligesom at lade ællingerne blive på land,
hvis vi ikke døber dem. Den kristne fortælling siger
os, at vi er skabt af Gud. Og jeg tror da også, at rigtig
mange forældre ved deres børns fødsler oplever, at her
er de vidne til noget, som er større end dem selv og
ikke bare biologi. At et nyt menneske er kommet til
verden, får os til at undres og at føle os ydmyge over
for livets mysterium.
Hvis det faktisk er sandt, at vi er skabt af Gud, så
er det som at puffe ællingerne ud i vandet, når vi i
dåben lægger vores barn i Guds hænder. Fordi barnet
er skabt af Gud, så kommer det tilbage til, hvor det
hører hjemme.
Og for os som forældre, som oplever både hvor stor
en lykke det er at have et barn, og hvor ofte vi kommer til kort i vores opgave som forældre, der er det
godt at vide, at når barnet bliver døbt i Faderens og
Sønnens og Helligåndens navn, så har Gud en gang
for alle sagt ja til at være med det.
Så velkommen til barnedåb – også i Randbøl og Nørup kirker.
Helle L. Pahus.

Nyt fra menighedsrådene

Reparation af draperier

Randbøl og Nørup Pastorat

Draperierne eller gobelinerne i Nørup Kirke var skallet en del af, sandsynligvis på grund af saltudtrækning. Derfor skulle de repareres. Så en måneds tid i
foråret var der opstillet stilladser bag alteret og orglet
i kirken. En sådan reparation er en bekostelig affære,
men der blev givet støtte fra både Ole Kirks Fond og
Nationalmuseet.

Sognepræst i Randbøl-Nørup pastorat Christina
Munk har orlov indtil videre, og sognepræst Helle
Pahus er vikar indtil videre.
Vi glæder os selvfølgelig til, at Christina kommer tilbage, og vi er glade for, at Helle passer embedet så
længe. Velkomst- og afskedsreception vil blive annonceret på kirkernes hjemmeside og i Egtved Posten.
Sognemedhjælper Lisbeth Mindested Frandsen har
fået andet arbejde, og vi håber på at kunne ansætte en
ny sognemedhjælper pr. 1. oktober. Vi siger Lisbeth
tak for en kvalificeret og ihærdig indsats.

Farvel fra
sognemedhjælperen
Jeg har valgt at søge nye udfordringer og ønsker derfor at benytte lejligheden til at sige tak til alle jer, jeg
har mødt gennem mit arbejde i sognene.
Tak for smil, gode samtaler, musik, sang, nærvær og
imødekommenhed – jeg glæder mig over de mange
gode stunder, jeg har haft med store som små og ønsker jer alle alt det bedste fremover.
Lisbeth F. Mindested

Siden sidst

Sommermøde i præstegården
Den 25. juni blev det traditionelle sommermøde afholdt i Nørup konfirmandstue. Heinrich holdt foredrag om sin seneste udsendelse som flyverpræst. Foredraget havde han kaldt: ” I krig mod Islamisk Stat”.
Konflikten mellem shia- og sunnimuslimerne i Irak

og Syrien har sammen med andre årsager ført til, at
Vesten har måttet gå ind i striden for at forhindre, at
Islamisk Stat indfører Sharia-lov i de erobrede områder og dræber de mennesker, der ikke godvilligt underkaster sig.

Randbøl-Nørup Kirker
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Siden sidst
Danmark deltager også med 100 soldater fra Flyvevåbnet samt 7 F16 fly. Desuden har Hæren sendt 100
soldater, som skal hjælpe med at træne de irakiske
soldater. Flyene holder til på en base i Kuwait, og
Heinrich fortalte om sit arbejde blandt soldaterne på
basen.
Når et fly skulle af sted på togt stod både den militære
chef og præsten og tog afsked med piloten, og de stod
der også, når flyet nogle timer senere vendte tilbage.
Hvis piloten havde haft nogle dårlige oplevelser på turen, måtte Heinrich træde til med alvorlige samtaler.
Desuden skulle han holde gudstjenester for soldaterne og i det hele taget være parat, hvis der var behov
for at tale med en præst. Han skulle også støtte lederne i deres arbejde.

Efter foredraget fik vi kaffe og traditionen tro noget
med jordbær, og så kom sangbøgerne i brug, og vi fik
sunget mange af vore dejlige sommersange.

Det var meget spændende at få både baggrundsviden
om konflikten samt høre om det daglige arbejde dernede.

Da sommervejret lige præcis denne dag viste sig fra
sin bedste side, var det muligt at slutte, som vi plejer,
med en spadseretur i præstegårdshaven.

Sogneudflugt til Viborg og omegn
Torsdag den 4. juni 2015 havde Randbøl-Nørup pastorat arrangeret en udflugt til Viborg og omegn. To
busser samlede ca. 70 personer op i Randbøl og Nørup og kørte mod Viborg. Vejret var dejligt.
Undervejs til Viborg blev der serveret kaffe og
rundstykker i bussen. Morgensange blevet sunget, og
snakken gik livligt.
Vel ankommet til Viborg Domkirke hørte vi et udmærket foredrag om kirkens historie. Kirken har ført
en noget omtumlet tilværelse med brand og forfald.
Den ældste del af kirken er fra 1100-tallet og kan kun
ses i krypten. Den nuværende kirke blev opført i 1864
til 1876 under ledelse af forskellige arkitekter. Særlig
interessant er Joachim Skovgaards kalkmalerier, der er
en enestående billedbibel. Området omkring kirken
er også spændende med bl.a. den smukke Latinerhave.
Da alle igen var samlet, kørte vi til Mønsted Kro,
hvor der blev serveret god gammeldags mad, nemlig
bøf med løg og is. Portionerne var ikke små.
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Godt mætte kørte vi til Mønsted Kalkgruber, hvor vi
i et minetog blev kørt ind i minen. Her så vi et multimedia-show, der viste kalkgrubernes historie. Der er
brudt kalk her, siden man fik brug for læsket kalk til
at bygge middelalderkirkerne. Brydningen fortsatte
uafbrudt indtil 1978, hvor man blev udkonkurreret
af de store åbne brud, som f.eks. Fakse Kalkbrud. Siden har stedet været museum og musiksted, da akustikken er helt fantastisk. Violinisten Anker Buch har
ejet gruberne fra 1981, men Staten har nu købt stedet. Arla Foods mejeri i Taulov bruger gruberne bl.a.
til lagring af deres udmærkede Grube Ost. Herudover
er det Nordeuropas største overvintringssted for flagermus. 15.000 flagermus går i dvale i minerne.
Uden kaffe går det ikke, så da vi kom ud af gruberne,
var der et lille traktørsted, hvor vi fik kaffe, boller og
lagkage. Derefter gik det mod Randbøl og Nørup.
Det var en rigtig god, hyggelig, interessant og veltilrettelagt tur, som vi er meget glade for at have deltaget
i.
Poul Arenkiel og Ida Hasring.

Kommende arrangementer
Fyraftensandagter:
Efterår/vinter 2015-16
Randbøl og Nørup kirker indbyder til

FYRAFTENSANDAGTER

1. eller 2. tirsdag i måneden fra 16.30-17.00
En dejlig stund med salmer og sange,
tekstlæsning og tid til eftertanke.

8. sept.:

i Nørup kirke

6. okt.:

i Randbøl kirke
konfirmander medvirker

10. nov.: i Nørup kirke
konfirmander medvirker

8. dec.:

hjerter banker for begge dele. Med sig har de en professionel trio, der på bedste vis akkompagnerer i den
rytmiske del.
Der venter publikum en bevægende musikalsk oplevelse ved koncerten, når KorDania kommer til Randbøl Kirke torsdag den 10. september kl. 19. Koret
brillerer også med en variation i genrer og besætning,
der viser korets spændvidde og overskud af blændende solister fra egne rækker.
KorDania har base i Jelling og er oprindeligt opstået
omkring læreruddannelsen på det traditionsrige seminarium. Koret har eksisteret siden 1999, og dets ry
gør, at dygtige sangere fra en stor del af Syd/Østjylland tager turen til Jelling for at øve en gang om ugen.
Koret har givet koncerter i utallige kirker i Jylland, på
Fyn, Jelling musikfestival, i Tyskland og senest også
i Norge.

i Randbøl kirke
Vi synger julen ind med Ole
Klitgaards basunorkester.

12. jan.:

i Nørup kirke

9. feb.:

i Randbøl kirke

8. marts: i Nørup kirke

Børnekor
Kender du nogen sangglade børn i 0.-6. kl? Vi øver i
konfirmandstuen i Nørup, fredage fra 16.00-17.15.
Vi skal medvirke til arrangementer/gudstjenester i
kirken ca. 3 gange per halve år. Børnekoret starter
igen efter ferien fredag den 14. august, nye er meget
velkomne.
Yderligere oplysninger fås hos organist Lene Rasmussen 50486063 eller lenewormrasmussen@gmail.com

Sensommerkoncert med KorDania
Tilsyneladende ubesværet og totalt nærværende, med
rytmisk præcision og smittende sangglæde rocker,
swinger og improviserer det 35 medlemmer store semiprofessionelle KorDania sig igennem et repertoire
bestående af internationale hits inden for genrerne
rock, pop, soul… You name it – they’ve got it!
Koret mestrer som en selvfølge også det klassiske korværk og den danske sangskat, og koret og dirigentens

Mere om KorDania på kordania.dk eller på Facebook.

Indskrivning af konfirmander
Der er indskrivningsgudstjeneste i
Nørup Kirke søndag den 6. september og i
Randbøl Kirke den 13. september.
Begge steder er det klokken 14.
Konfirmanderne deltager sammen med deres forældre i en gudstjeneste, hvor gudstjenestens indhold
forklares undervejs.
Umiddelbart efter gudstjenesten er der indskrivning
til konfirmation i konfirmandstuen/sognestuen ved
præstegården.
Konfirmationen i 2016
bliver fredag den 22. april i Randbøl og
søndag den 24. april i Nørup.
Randbøl-Nørup Kirker
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Kommende arrangementer
Høstgudstjeneste
Søndag den 20. september
er der høstgudstjeneste i Nørup Kirke og
søndag den 27. september
er der høstgudstjeneste i Randbøl Kirke.
Begge steder klokken 10.30.
Kirkerne er festligt pyntede, vi takker for årets høst
og alle gode gaver. Spejderne medvirker ved gudstjenesten i Nørup, og der er efterfølgende ”Høst kirkefrokost” i konfirmandstuen.

Babysalmesang
Er dit barn mellem 0-12 måneder, og har du lyst til
at give det en musikalsk og sansestimulerende start
på livet, så er der mulighed for at være med på det
næste babysalmesangshold. Her har du og dit barn
også mulighed for at mødes med andre fra området,
der også er på barsel.
Vi mødes i Nørup Konfirmandstue onsdage kl.
10.00 med start den 23. september 2015.
Her vil være ca. 40 min. musikalsk samvær med sang,
fagter, rasleæg, tørklæder, dans og sæbebobler. Efterfølgende er der tid til snak, kaffe og hygge.
Forløbet på 10 gange koster 150 kr., inkl. undervisning, sangbog og kaffe.
Tilmeld dig til sognemedhjælperen på tlf. 2329 3313
eller smh@randboel-noerupkirker.dk
Vi holder efterårsferie i uge 42.

Tag til musikalsk børnegudstjeneste
– og slip for både madlavning og opvask!
Vi indbyder til Musikalsk børnegudstjeneste i Randbøl Kirke ONsdag den 30. september 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 den 25. sept. på tlf.
2329 3313 eller smh@randboel-noerupkirker.dk
Så tag naboen, kollegaen eller mødregruppen under
armen og kom til en hyggelig stund for hele familien.
Vi glæder os til at se jer.
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Minikonfirmandundervisning i Nørup
– et tilbud til alle i 3. klasse
Vi mødes i konfirmandstuen hver onsdag lige efter
skole, med start den 30. september. Vi skal se nærmere på kirken, synge, høre historier og være kreative.
Vi afslutter forløbet med at opføre et flot krybbespil
for alle interesserede søndag den 13. dec. 2015.
Det er gratis at gå til minikonfirmand og vi håber, at
rigtig mange har lyst til at være med.
Nørup Kirke sørger for transporten til og fra skolen.
I løbet af september kigger præsten forbi klassen med
indbydelser til alle!
NB. Der er ikke minikonfirmandundervisning i efterårsferien (uge 42).

Musik- og kunstworkshop
Mandag den 12. oktober kl. 9.00-12.30 og
tirsdag den 13. oktober 9.00-12.30
samt afslutningsgudstjeneste for alle interesserede i
Nørup Kirke tirsdag den 13. oktober kl. 16.30
Kan du lide at synge og danse eller vil du hellere arbejde
kreativt med dine hænder?
I efterårsferien har børn i 0.-7.klasse chancen for at
komme med på en 2-dages musikworkshop eller en
2-dages kunstworkshop og nyde fællesskabet med
andre, der har samme interesse. Man er også meget
velkommen til at tage en forælder eller bedsteforælder
med.
Vi mødes begge dage kl. 9 i Nørup Konfirmandstue
og starter med dagens opgaver. Kirken sørger for lidt
formiddagsmad, men du skal selv medbringe madpakke til frokosten, som vi spiser sammen i tidsrummet kl. 12-12.30.
Nærmere info om indhold og tilmelding kan ses i
kommunens efterårsferiepas (tilbudshæftet, som skolebørnene får udleveret op til ferien).
Der er begrænsning på antallet af pladser - og tilmelding efter først-til-mølle-princippet. Så hold øje med
feriepasset i skoletasken eller www.oplev.vejle.dk/
for-boern/ferieaktiviteter-for-boern-og-unge/
Tirsdag den 13. oktober kl. 16.30 inviteres alle interesserede til det store afslutningsarrangement, som
holdes i kirken. Her vil musik- og kunstholdet vise,
hvad de har arbejdet med.

Kommende arrangementer
Alle helgen

Lejlighedskor til 1. søndag i advent

Søndag den 1. november kl. 10.30
er der alle helgens-gudstjeneste i Nørup og Randbøl
kirker. Denne søndag mindes vi særligt de mennesker, vi har mistet i årets løb. Efter prædikenen nævnes navnene på alle, der er begravet eller bisat fra den
enkelte kirke siden sidste alle helgen.
De pårørende indbydes særligt, men alle andre er
mere end velkomne til at vise deres deltagelse og mindes dem, vi savner hver især.

Igen i år indbydes alle sangglade voksne og børn fra
4. klasse til at være med i vores lejlighedskor, der skal
medvirke til musikgudstjenesten i Nørup 1. søndag i
advent 29. november kl. 19.00.
Vi øver i konfirmandstuen i Nørup mandag den 2.,
9., 16. og 23. november fra kl. 19.30 til ca. 21.00.
Dertil kommer lørdag den 28. november fra 9.30 –
12.00 og på selve dagen fra kl. 16.00.
Og hvis der er tilslutning nok til det, fremfører vi
måske nogle af sangene igen i forbindelse med de ni
læsninger 4. søndag i advent.
Tilmelding til Lene Rasmussen på tlf. 50486063 eller
mail lenewormrasmussen@gmail.com

Sognemøde
Torsdag den 19. november kl. 19.00
i Nørup konfirmandstue
Tidligere biskop Elisabeth Dons Christensen fortæller om sit liv og sine tanker om livet som sådan og
livet i folkekirken.
Foredraget hedder: Fra bondegård til bispegård.
Elisabeth Dons Christensen har tilbragt det meste af
sit voksenliv i Ribe. Hun er cand.mag. i historie og
kristendomskundskab og cand. theol. Hun har undervist gymnasieelever og lærerstuderende, før hun
blev sognepræst og senere biskop.

1. søndag i advent
Fejres ved højmessen kl.10.30 i Randbøl Kirke og en
fælles gudstjeneste kl. 19.00 i Nørup Kirke, og derefter er der kaffe i konfirmandstuen, hvor vi synger
advent ind.
I år medvirker et kor sammensat til lejligheden. De
synger både ved gudstjenesten og ved samværet i konfirmandstuen.

Salmemaraton i Grene Provsti
Salmemaraton fortsætter fra kl. 17-18
på nedenstående datoer:
Den 9. september i Billund Kirke
Den 23. september i Gadbjerg Kirke
Den 7. oktober i Hejnsvig Kirke
Den 21. oktober i Vonge Kirke
Den 4. november i Skjoldbjerg Kirke
Den 18. november i Nørup Kirke
Interesserede kan tage en folder om salmemaraton i våbenhusene.

Randbøl-Nørup Kirker
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Onsdagsklubben
i Randbøl Sognestue
Torsdag dEN 10. SEPTEMBER
Kl. 19.00
– har Nørup, Randbøl menighedsråd og Onsdagsklubben fået Kor Dania fra Jelling til
Randbøl Kirke.
Se mere i kirkebladet.
Onsdag dEN 16. SEPTEMBER Kl. 13.30.
– kommer fhv. malermester Jens Madsen,
Randbøldal.
Han vil fortælle om at være bondedreng fra heden til malermester og det tredje liv.
Onsdag dEN 21. OKTOBER kl. 13.30
– kommer Pastor Anne Marie Stensig, Randbøldal
Emne: Mine favoritter
Onsdag dEN 18. NOVEMBER Kl. 13.30
får vi besøg af Quintetten, der vil synge og
spille for og med os.
Kom og vær med denne eftermiddag, I bliver en
oplevelse rigere.
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.

Vandel Missionshus
Grindstedvej 33, Vandel

Onsdag den 2. september kl. 19.30
Mission Afrika møde hos
Bennedikta og Aksel Obel
Tirsdag den 15. september kl. 19.30
Bibeltime hos Inga Hansen
Onsdag den 23. september kl. 19.30
Høstfest v/ Bjarne Hvidberg, Tistrup
Tirsdag den 29. september kl. 19.30
Efterårsmøde i Jelling Kirke
v/ Heine Holmgaard, Bedsted
Torsdag den 1. oktober kl. 19.30
Efterårsmøde i Vejle Missionshus
v/ Jørgen Bloch, Randers
Onsdag den 7. oktober kl. 19.30
Bibeltime hos Villy Skovholm
Onsdag den 28. oktober kl. 19.30
Mission Afrika fest
v/ Orla Fredensborg Møller, Grejs
Der afholdes lotteri.
Onsdag den 4. november kl. 19.30
”Efterfølgelse - på nådens grund”
v/ Jakob Højlund, Ødsted
Onsdag den 25. november kl. 19.30
Bibeltime hos Kristian Iversen
For yderligere oplysninger ring
Hanne Klausen 2966 6508
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Gospel workshop og koncert
Lørdag den 31. oktober
Randbøl og Nørup sogne indbyder til gospeldag med
Maria Nordby Gjødsbøl. Maria kommer her fra egnen, så vi er glade for, at hun har sagt ja til at holde
workshop hos os.
Hun skriver selv om dagen: Gospel er næring til sjælen
og uanset hvor ihærdigt man stritter imod, så trænger gospelmusikkens glæde og budskab altid ind under huden
på enhver.
Maria Norby Gjødsbøl leder os med stort nærvær og
integritet tilbage til rødderne og essensen af gospelmusikken. Hun akkompagneres af pianist Rasmus
Løhde Nielsen. Workshoppen vil komme til at indeholde en blanding af traditionelle, moderne, ja selv
danske gospel sange. Alle kan være med, så kom og
nyd en dag fuld af sang og glade budskaber.
Maria Norby Gjødsbøl
Maria arbejder til daglig
som underviser og sangerinde. Maria dirigerer
og leder til daglig flere
gospel kor. Todbjerg Gospelkor, Djurs Gospelkor
og Gospelkoret New Birth
fra Vejle. Som sanger har
Maria i høj grad fokus på
formidlingen af budskab og dette viser sig tydeligt i
hendes karismatiske udtryk.

Rasmus Løhde Nielsen
Rasmus er uddannet pianist fra Det Jyske Musikkonservatorium. Han spiller til dagligt for flere gospelkor
rundt i landet. En meget anerkendt pianist, der helt
unikt formår at udtrykke sig nuanceret og indlevende
på klaveret.
Program:
Kl. 9.15 Morgenkaffe i Nørup konfirmandstue
Kl. 10.00 Undervisning i Nørup Kirke
Kl. 16.00 Koncert i Nørup kirke
Alle er velkomne.
Pris for workshop inklusiv forplejning:
100 kr. som betales kontant under morgenkaffen.
Der er kun 50 pladser, så tilmeld dig nu.
Tilmelding senest tirsdag den 20. oktober til sognemedhjælperen på smh@randboel-noerupkirker.dk
Ved tilmelding oplyses navn, by og telefonnr.

Randbøl-Nørup Kirker
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Kirke & Sogn

Randbøl
Kirke

Nørup
Kirke

Døbte:

Døbte:

19.04.15 James Asger Cleland Nielsen

31.05.15 Alba Sophia Brandt Ilsøe

10.05.15 Marius Barnkob Thorbjørnsrød
28.06.15 Ella Erika Brogaard Høyer

Viede og velsignede:

Viede:

09.05.15 Julie Andkjær Hansen og
Mads Brandt Pedersen

23.05.15 Marianne Kronborg Olsen og
Nicolas Rauff Lind Kronborg Sørensen

23.05.15 Malene og Nikolaj Bisgaard

Døde og begravede:

06.06.15 Birgitte Damgaard Jørgensen og
Jens Ole Jensen

24.04.15 Marie Møller Skovbjerg
02.05.15 Jenny Kristine Jacobsen
09.05.15 Grethe Andersen

23.05.15 Dorthe Tandrup Villadsen og
Kristian Houlberg Kristensen

20.06.15 Hanne og Kenneth Leo
Vestergaard Lund

17.06.15 Jutta Hansen
26.06.15 Karl Ejnar Schultz

Præsterne

helle l. pahus	
Heinrich Pedersen

Friweekend 10.- 11. oktober
Anden tjeneste fra 9. september til 4. november

Fra sogneudflugten,
som i år gik til
Viborg og omegn.
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Randbøl-Nørup Kirker

Kirke & Sogn

Randbøl
Kirke

Nørup
Kirke

Sognepræster:

Sognepræster:

Christina Munk,
Hærvejen 47, Randbøl,
tlf. 7588 3313 & 2253 7183
cmr@km.dk
Orlov

Heinrich W. Pedersen,
Præstens Ager 2, Nørup,
tlf. 7588 3012
hwpe@km.dk

Helle L. Pahus, vikar
Tlf. 2253 7183 – help@km.dk
Heinrich W. Pedersen,
Præstens Ager 2, Nørup,
tlf. 7588 3012
hwpe@km.dk
Mandag er præsternes ugentlige fridag.

Christina Munk,
Hærvejen 47, Randbøl,
tlf. 7588 3313 & 2253 7183
cmr@km.dk
Orlov
Helle L. Pahus, vikar
Tlf. 2253 7183
help@km.dk
Mandag er præsternes ugentlige fridag

Graver: Kent Nielsen, tlf. 7588 3381
randboelkirke@mail.dk
Træffes på kirkegårdskontoret mandag-fredag
kl. 9.30-10.00
Kirketjener: Hanne Lundbak, tlf. 6080 1345
lundbakhanne@gmail.com
Sognemedhjælper:
Stillingen er ledig.
Tlf. 2329 3313
Mail: smh@randboel-noerupkirker.dk
Menighedsrådsformand:
Henny Sørensen
tlf. 7588 5197. stensgaard@mail.tele.dk

Graver: Mogens Petersen
tlf. 2021 8718
noerupkirke@mail.dk
Sognemedhjælper:
Stillingen er ledig.
Tlf. 2329 3313
Mail: smh@randboel-noerupkirker.dk
Menighedsrådsformand:
Karen Bang
tlf. 7588 3747, mobil 2891 7512
karenbang@outlook.com
Kirkeværge: Knud Lind
tlf. 2142 4288,
knudlind7@gmail.com

Kirkeværge:
Egon Munk-Andersen
tlf. 7588 1988
egon.munk-andersen@skolekom.dk

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

Randbøl-Nørup Kirker
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Gudstjenester i Randbøl-Nørup kirker
Dato		
Randbøl

Nørup	dag i kirkeåret	Andet

Søndag d. 6/9
10.30 HLP
14.00 HWP
14. søndag e. trinitatis
					

Konfirmandindskrivning i
Nørup1)

Tirsdag d. 8/9			
16.30 HWP 		
Søndag d. 13/9
14.00 HLP
10.30 HWP
15. søndag e. trinitatis
					
Søndag d. 20/9		
10.30 HLP
16. søndag e. trinitatis
Søndag d. 27/9
10.30 HLP 		
17. søndag e. trinitatis
Onsdag d. 30/9
17.00 HLP 			

Fyraftensandagt
Konfirmand indskrivning
i Randbøl1)
Høstgudstjeneste i Nørup1)
Høstgudstjen. i Randbøl1)
Musikalsk børnegudstjen.1)

Søndag d. 4/10		
10.30 NN
18. søndag e. trinitatis
Tirsdag d. 6/10
16.30 NN 			
Fyraftensandagt
Søndag d. 11/10 10.30 NN 		
19. søndag e. trinitatis		
Tirsdag d. 13/10		
16.30 HLP 		
Workshop afslutning1)
Søndag d. 18/10 		
10.30 NN
20. søndag e. trinitatis
Søndag d. 25/10 10.30 HLP 		
21. søndag e. trinitatis
Søndag d. 1/11
10.30 HLP
10.30 NN
Alle helgens søndag
Søndag d. 8/11
10.30 HWP
23. søndag e. trinitatis
Tirsdag d. 10/11		
16.30 HWP 		
Fyraftensandagt
Søndag d. 15/11 10.30 HLP 		
24. søndag e. trinitatis
Søndag d. 22/11		
10.30 HLP
Sidste søndag i kirkeåret
Søndag d. 29/11 10.30 HWP 		
1. søndag i advent
			
19.00 HWP
1. søndag i advent
Adventsgudstjeneste1)
Søndag d. 6/12
10.30 HLP 		
2. søndag i advent
Tirsdag d. 8/12
16.30 HLP 			
Søndag d.13/12		
10.30 HWP
3. søndag i advent
			
14.00 HWP		
1)

Fyraftensandagt
Afslut. minikonfirmand1)

Se nærmere omtale inde i bladet.

Helle Lindholt Pahus (HLP) – Heinrich Wichmann Pedersen(HWP) – NN (vikar)
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 48
Indleveringsfrist: 20. oktober

