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Præstens side

AGNUS DEI – GUDS LAM – i Randbøljord!
Fundet
For lidt over et år siden bankede en mand fra Billund
på døren til præsteboligen for at spørge, om han måtte bruge sin metaldetektor på nabomarken.
Han viste mig på sin mobil et billede af en genstand,
han havde fundet mellem Randbøl Kirke og Firehøje.
Den ligger nu på Nationalmuseet til danefæsvurdering, men indtil videre er den dateret til årene 10001100, altså slutningen af vikingetiden og begyndelsen
af tidlig middelalder.
Genstanden er en fibel dvs. et spænde, der blev brugt
til at fastgøre tøjet. Måske har en uheldig person tabt
den – hvem ved – måske på vej til kirke?
Randbøl Kirke er dateret til omkring år 1150, så det
er nok ikke kirken, som vi kender den i dag, vedkommende har set, men der har sandsynligvis allerede eksisteret et kultsted på dens beliggenhed.
I DAG BÆRER MANGE KORS,
MEN DRAGTSPÆNDET ER JO ET LAM?
Det Gamle Testamente (GT) er fortællingen om
Guds skabelse og indretning af verden – samt hans
udvælgelse og beskyttelse af jøderne. I GT forstås
lammet som et kultisk objekt. Noget, der indgår i
ofringer til Gud, noget der skal pleje forholdet mellem jøderne og Gud.
De to nok kendeste fortællinger om lam i GT er fortællingen om Abrahams ofring af vædderen i stedet
for sin søn Isak (1. Mos. 22), og den jødiske påske (2.
Mos. 12), altså udfrielsen fra Ægypten. Her redder
lammets blod israelitterne, da Ødelæggeren dræber
alle egyptiske førstefødte ved midnat.
Ud over den kultiske betydning beskrives Herrens lidende tjener også som et lam i Esajas bog (53,7).
Lammet kom i Det Nye Testamente (NT) til at symbolisere Jesus især efter Joh. 1,29, hvor Johannes Døber møder Jesus og siger: ”Se, dér er Guds lam, som
bærer verdens synd. ”
I dag finder vi stadig motivet af Guds lam i fx kirkeudsmykninger fra middelalderen. For at markere
sammenhængen blev lammet ofte udstyret med et
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kors eller en korsfane, der kunne ses som en sejrsfane
og symbolisere Jesu sejr over døden.
Vi har mange salmer, hvor vi synger om lammet. Fx
hver gang vi fejrer nadver sammen og synger salme
439: Oh, du Guds lam, som er Grundtvigs oversættelse af den oldkirkelige Agnus Dei.
Nu er Guds lam fundet endnu engang. Det var Kim
fra Billund, der fandt det i Randbøljord. Det symboliserer Jesus, der lader sig ofre for vore synders skyld,
og det leder tankerne hen på lignelsen om det mistede
får, så den skal I have her:
»Hvis en af jer har hundrede får og mister et af dem,
lader han så ikke de nioghalvfems blive i ødemarken
og går ud efter det, han har mistet, indtil han finder det? Og når han har fundet det, lægger han det
glad på sine skuldre, og når han kommer hjem, kalder han sine venner og naboer sammen og siger til
dem: Glæd jer med mig, for jeg har fundet det får,
jeg havde mistet. Jeg siger jer: Sådan bliver der større
glæde i himlen over én synder, der omvender sig, end
over nioghalvfems retfærdige, som ikke har brug for
omvendelse”. (Luk. 15,3-7)
Oh, du Guds lam,
med dig begynder, trøsten, freden og livet!

Christina Munk Storm

Nyt fra menighedsrådene

Giv noget godt videre til vores børn
Stil op til dit lokale menighedsrådsvalg 2016
Dit lokale menighedsråd arbejder for at sikre de bedste rammer for en levende og relevant folkekirke i dit
sogn. Vil du være en del af din lokale kirkes ledelse?
Så stil op til menighedsrådsvalget 2016 og vær med til
at give noget godt videre.
På et orienteringsmøde den 13. sept.
får du et indblik i menighedsrådets rolle
og opgaver
Du får også viden om måden, vi organiserer vores
arbejde på, og gennemgået regler for opstilling til
menighedsrådsvalget. Orienteringsmødet er for alle,
uanset om du vil stille op eller ej.
Selvom der skal vælges ét fælles menighedsråd for
Randbøl-Nørup Kirker, er der separate valg i hvert
sogn, hvor der skal vælges 5 kandidater og minimum
2 suppleanter hvert sted.

FÅ DIT NAVN PÅ EN KANDIDATLISTE
For at kunne blive valgt skal dit navn stå på en kandidatliste.
Det er op til dig – og andre kandidater – at få sammensat listerne.
I praksis foregår det samme aften på et opstillingsmøde i forlængelse af orienteringsmødet.
Kom til orienteringsmøde tirsdag den
13. september kl. 19:00 i hhv. Randbøl
Sognestue eller Nørup Konfirmandstue.
Vi glæder os til at se dig!
Menighedsrådene i Randbøl og Nørup Kirker

I Randbøl-Nørup menighedsråd er vi med til
– at kirken fortsat er et sted, hvor mennesker både
kan finde rum til tro, stilhed og fordybelse, men
også til sjov og glæde i fællesskab med andre.
– at passe på vores gamle historiske middelalderkirker med spor fra generationers kristne liv - den
trygge ramme om menneskers liv i glæde og sorg.
– at skabe et vedkommende nutidigt kirkeliv for
mennesker år 2016 uanset baggrund.
– at huske, at det er menneskers liv, der skaber kirken. Kirken består af ”levende stene”.
– at afspejle menneskers forskelligheder i sognene.
– at diskutere og fordybe os i kirkens indhold, tro,
styrker, udfordringer, fællesskaber...
– at arrangere spændende, interessante, sjove og glade aktiviteter.

– at give folk lyst til at bruge kirken i deres hverdag.
Kirken har noget at tilbyde moderne mennesker –
også på landet.
– at være åbne for nye og anderledes ideer.
– at sørge for at ”kirkeskattekronerne” bruges fornuftigt.
– at byde på en god kop kirkekaffe efter en god
gudstjeneste.
Hvis du vil være med, så mød op til orienterings- og
opstillingsmødet den 13. september.
Det nye fælles menighedsråd vælges for 4 år og går
i gang med første konstituerende møde den 24. november.
Randbøl-Nørup Kirker
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Kirkegårdens kort
Gennem mange år har graveren og kirkeværgen haft
til sin særlige opgave hver især at opbevare og passe
på en protokol og et kort over kirkegården, så man til
enhver tid kan finde ud af, hvem der er begravet hvor
og hvornår på kirkegården. Protokollerne blev i 2005
gjort elektroniske, så blæk og pen kunne lægges til
side. Nu er tiden kommet til, at kirkegårdskortet med
farvede nåle også kan lægges i computeren.
Forudsætningen har været, at kirkegården er blevet
målt nøjagtigt op. Alle gravstedhjørner har fået koordinater. En landmåler har brugt et par dage på det
omfattende arbejde. Alle kirkegårde i Grene Provsti
har lavet aftale om at overgå til digitale kirkegårdskort. Ordningen vil lette det daglige arbejde på kirkegården. Ændringer vil straks være synlige, og over-

På den måde har menighedsrådet også fået et redskab til at plan
på kirkegården. Men der er ved ordningen også en sidegevinst til
med computeren på portalen www.findgravsted.dk eller tilhøren
er begravet på kirkegården. Når personnavnet et indtastet, komm
Ordningen kan allerede nu benyttes på Randbøl Kirkegård, mens
blikket
vil kunne
være med
til at hvor
sikreoplysningerne
den rigtige endnu
med
muligheden
på Nørup
Kirkegård,

udnyttelse og udvikling af kirkegården.
På den måde har menighedsrådet også fået et redskab
Kirkeværgerne
til at planlægge og beslutte fremtidige forandringer
på kirkegården. Men der er ved ordningen også en
sidegevinst til de besøgende på kirkegården. Man kan
med computeren på portalen www.findgravsted.dk
eller tilhørende app på sin telefon søge personer, der
er begravet på kirkegården. Når personnavnet et indtastet, kommer gravstedets placering frem på kortet.
Ordningen kan allerede nu benyttes på Randbøl Kirkegård, mens man fortsat må haveLandmåleren
lidt tålmodighed
og Kent undervejs i arbe
med muligheden på Nørup Kirkegård, hvor oplysningerne endnu ikke er digitaliseret.
Kirkeværgerne

Oversigt over Randbøl Kirkegård med a

Landmåleren og Kent undervejs i arbejdet med at op
måle Randbøl Kirkegård en dag i foråret.

Oversigt over Randbøl Kirkegård med
angivelse af søgt gravsted på www.findgravsted.dk

Siden sidst

Sogneudflugt
Omkring 70 personer deltog i årets sogneudflugt den
9. juni 2016. Netop den torsdag viste den danske
sommer sig fra sin allersmukkeste side. I strålende
solskin blev vi hentet af en dobbeltdækkerbus, og en
velvalgt rute fra chaufførens side gjorde busturen særdeles spændende.
Første stop var Ballum i Sønderjylland. Ballum ligger helt ud til vadehavskysten. Nyrenoverede smukke
gamle små huse var det første, man lagde mærke til.
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Der har de senere år været mulighed for at opnå støtte
til istandsættelse af bevaringsværdige huse, og det er
der mange, der har gjort brug af.
Mange af husene er bygget så tæt på Ballum Kirke,
at huse og haver smelter sammen med kirkegården.
Flere af husene er bygget i skel med direkte udsyn til
kirkegården, hvilket virker specielt.
Ballum kirke fremstår meget smuk efter en renovering, som knap nok er tilendebragt.

Siden sidst
A.P. Møller Fonden har givet en stor pengegave til
Ballum, hvilket måske ikke er tilfældigt, idet Mærsk
Mc-Kinney Møllers morfar og mormor ligger begravet ved Ballum Kirke.
En kendt beboer i et af de nyrenoverede huse er forfatteren Jens Rosendal, som vi alle kender fra sangen
”Du kom med alt det, der var dig”. Jens Rosendal
stod uden for sit hus, og nogle af udflugtens deltagere
talte med ham. Han bor med direkte udsigt til det
smukke vadehav og kan kigge ud til det punkt, hvor
Tønder Kommune har rejst en bænk til hans ære.
Efter dejlig sommermad på Øster Højst Kro gik turen videre til Løgumkloster, hvor vi besøgte Klosterkirken. En meget kompetent guide fortalte os om
munkene tilhørende cistercienserordenen, der for cirka 800 år siden opførte kloster og kirke. Et særdeles
smukt og imponerende bygningsværk. En af de ting,
der gjorde stort indtryk, var munkestenene. Deres
ensartethed er imponerende og stærkt medvirkende
til, at bygningen fremstår så smuk. Det forekommer
som en umulig opgave at gennemføre et sådant byggeri uden de hjælpemidler, vi kender i dag, og bygningen vidner om tålmodighed og udholdenhed.
Under rundvisningen fik vi fortalt mange spændende
anekdoter. Fx at velhavende mennesker i håb om at

komme lettere gennem skærsilden havde givet store
beløb til de nøjsomme vegetariske munke, der så til
gengæld skulle bede for dem. Disse gaver havde givet
munkene økonomiske muligheder for at opføre kirken og klosteret.
I dag virker kirken som sognekirke, og en senere tilbygget bygning bruges til præstehøjskole og efteruddannelse for folkekirkens præster.
Umiddelbart i nærheden af kirken ligger Løgumkloster Refugium, hvor kan man forestille sig, der må
være skønt at være, hvis man har brug for en pause i
hverdagen. Her fik vi eftermiddagskaffe med lækker
hjemmebag serveret i en smuk havestue, der også virkede som bibliotek, og som havde udsigt til en dejlig
have. Såvel bygning som have var doneret af Edith
Kirk Christiansen.
Mættede af indtryk begav vi os hjemad efter en rigtig
dejlig dag. Efter sådan en dag kommer man til at tænke på, hvilket dejligt land vi lever i, og man påskønner
menneskers velvilje til at bevare kulturskattene ved
donationer, så kommende generationer kan få samme
oplevelse, som vi lige har haft.
Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige mange tak
til menighedsrådene for en meget veltilrettelagt tur.
Aly og Kristian Skovgaard.

Randbøl-Nørup Kirker
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Siden sidst
Musikalsk børnegudstjeneste
Min mand, søn og jeg var til musikalsk børnegudstjeneste i Nørup Kirke i foråret. Vi kom der som en afslutning på babysalmesang, som jeg og min søn havde
gået til i et par måneder.
Der var 5 børn, der havde taget søskende, forældre
og bedsteforældre med til børnegudstjeneste, som var
en blanding af en ”rigtig” gudstjeneste og babysalmesang.
Vi samledes alle foran altret på tæpper på gulvet, så
det var behageligt for børnene at sidde og ligge.
Præsten fortalte om kirkeklokkerne og havde en lille
gætteleg med de lidt større børn om, hvad der manglede på altret – der manglede bl.a. blomster og lys.
Derefter sang vi nogle forskellige sange og dansede
med vores børn, vi pustede sæbebobler og gav børnene en lille gyngetur i et tæppe.
Det var sjovt at være med - ikke mindst fordi man kan
se at børnene nyder aktiviteten med sang og bevægelse, på trods af deres unge alder.
Efter børnegudstjenesten gik vi alle til konfirmandstuen, hvor vi hyggede os med aftensmad og snak.
Vi kan klart anbefale andre med børn at deltage i en
børnegudstjeneste, det er ikke et must at man har deltaget i babysalmesang, da alle børn vil få en oplevelse
ud af det.
Pernille Commerou-Kjærgaard
Fremadrettet har vi valgt at kalde de musikalske
børnegudstjenester for kravlegudstjenester

I efteråret er der kravlegudstjenester
Onsdag den 5. oktober i Randbøl Kirke kl. 17.30
– Vi skal høre om en soldat, nu hvor Heinrich er
hjemme fra fronten igen
Onsdag den 7. december i Nørup Kirke kl. 17.30
– Vi skal høre om, da Jesus fik en fætter.
Der er tilmelding til spisning senest mandagen før på
smh@randboel-noerupkirker.dk eller 23293313.
Maden koster 20 kr. for voksne og 10 kr. for børn.
Sommermorgensang
Vi har to gange denne sommer holdt sommermorgensang tirsdag morgen kl. 09.00. Temaerne har været hhv. bønner af Frans af Assisi og ”beskyttelse”. Vi
har sunget sammen og bedt vekselbønner, hvor præst
og menighed skiftes til at bede. Vekselbøn er meget
anvendt i den anglikanske kirke, men udsprang oprindeligt af, at munkene i klosterordner stod over for
hinanden, når de mødtes i koret. En af de bønner vi
har bedt er Skt. Patricks brynje/brystpanser. Den er
lang, så I får her Skt. Patricks velsignelsesbøn:
Må Kristus være foran dig og vise dig vejen.
Må Kristus være ved siden af dig og ledsage dig.
Må Kristus være bagved dig og beskærme din ryg.
Må Kristus være nedenunder dig og holde dig oppe,
når du falder.
Må Kristus være inden i dig og fylde dig med sin ånd.
Må Kristus være omkring dig og bevare dig for alt
ondt.
Må Kristus være oven over dig og velsigne dig.
Amen.

Kommende arrangementer
Babysalmesang
Uge 34-40, onsdage kl. 10.00 i Randbøl kirke
Uge 43-49, onsdage kl. 10.00 i Nørup kirke
Den 7. gang er kl. 17.30 om eftermiddagen til
kravlegudstjeneste med spisning, så resten af familien kan være med. Der er max. plads til 12 deltagere pr. hold, så tilmeld dig gerne.
Man er også velkommen til at dukke op, når det
lige passer. Undervisning er gratis. Der er ikke babysalmesang på skolefridage og helligdage.
Læs mere på kirkernes hjemmeside eller kontakt
sognemedhjælperen.
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Minikonfirmander
Går du i 3. klasse på Firehøjeskolen afd. Nørup?
Så er det nu, du kan komme med til minikonfirmand. Undervisningen foregår onsdage fra kl.
15.30-16.45 i Nørup Konfirmandstue ved præstegården.
Forløbet varer fra 28. september til 7. december og
slutter med opførelse af krybbespil til gudstjeneste
3. søndag i advent samt skolens juleafslutning.
I løbet af september kommer vi på besøg i klassen
og deler invitationer med mere information ud.

Kommende arrangementer
NYT NYT NYT: Børnesalmesang
Børnesalmesang er for børn fra 1-5 år ifølge med en
voksen fx forældre eller bedsteforældre.
Det varer ca. 1 time, hvor vi synger salmer og sange,
spiller musik og bevæger os, bruger kirkens rum og
lytter til kirkens fortællinger. Der er også tid til en
lille forfriskning.
Børnesalmesang er for alle uanset baggrund og musikalitet. Det kan bruges som del af dåbsoplæringen,
eller som et redskab til fortrolighed med kirken og
styrkelse af barnets sprog og motorik.
Det er gratis, og der er ingen tilmelding. Man skal
blot møde op, så vi kan begynde kl. 10.00 – klædt på
til at holde varmen og bevæge sig i kirken. Vi glæder
os til en god stund sammen, hvor der er plads til at
være lige den alder, man er, og det humør, man har.

Således går høstindsamlingerne i år til Røde Kors’ arbejde i Syd- og Østafrika, hvor 50 millioner risikerer
at sulte på grund af tørke.
60 kr. giver mad til et barn i en måned samt 857 liter
rent vand.
Kirkerne sender høstofret fra kirkebøsserne til Røde
Kors, og man har derudover altid mulighed for at
donere nødhjælp via Røde Kors’ hjemmeside eller på
følgende måder:
• SMS - send MAD til 1240 og støt med 75 kr.
Det koster 100 kr. + alm. sms takst
• Girokort 4234200
• Bankkonto 4183-4234200

Tid og sted:
Lørdag den 3. sept. kl. 10.00 i Randbøl Kirke
Vi skal høre om den fortabte søn, der vendte hjem
igen.
Lørdag den 19. nov. kl. 10.00 i Nørup Kirke
Vi skal høre om Martha og Maria, der fik besøg.
Kontakt sognemedhjælperen for yderligere information.

Fredagscafé – kom som du er!

Søndag den 4. september
holder Helle Pahus sin sidste gudstjeneste
i Nørup Kirke kl. 10.30.
Menighedsrådene vil gerne invitere
på en kop kirkekaffe efter højmessen.
Alle er velkomne til at komme
og tage godt afsked med Helle.

Høstgudstjeneste
Den 18. september fejrer vi høstgudstjeneste
i Nørup Kirke, som bliver pyntet af sognets dagplejebørn.
Den 25. september vil KFUMspejderne fra
Randbøl deltage med faner og udsmykning til høstgudstjenesten i Randbøl Kirke.
Efter gudstjenesten mødes vi i Sognestuen til høstkirkefrokost.
Til høstgudstjeneste takker vi Gud for, at vi kan leve
af det, hans jord frembringer. Men det er ikke alle,
der er lige så heldige. Der er rigtig mange mennesker i
verden, der kun drømmer om at være mætte hver dag.
Derfor samler vi i kirkerne ind til dem.

NYT NYT NYT:
Det er efterår. Dagene bliver kortere, mørkere og hyggeligere. Derfor inviterer vi store og små, tykke og
tynde til FREDAGSCAFÉ.
Kl. 15.00: Dørene er åbne, og vi drikker kaffe, strikker, læser avis, spiller et spil, leger med lego og hyggesnakker oven på ugen, der er gået.
Kl. 15.45: Dagens tema præsenteres, og vi går i gang
med forskellige aktiviteter. Her er fx mulighed for at
lytte eller se eller skabe noget, samtale med de andre
eller være stille. Aktiviteterne foregår på tværs af alder, for ofte bliver verden større, når den ses fra flere
vinkler.
Kl. 17.00: Vi samles til andagt og hører og deler noget af det aktiviteterne førte med sig.
Kl. 17.30: Fællesspisning, som slutter så ALLE kan
nå hjem til Disneysjov – også dem, der ikke følges
med børn.
Vi glæder os til at være sammen med jer
Fredag den 23. sepTEMBER kl. 15.00
i Randbøl Sognestue
Fredag den 11. novEMBER kl.15.00
i Nørup Konfirmandstue
Begge præster samt sognemedhjælperen medvirker.
Pris og tilmelding: Kaffen er gratis.
Maden koster 40 kr. for voksne, og børn spiser gratis. Der er tilmelding til spisning senest to dage før
til sognemedhjælperen. Hvis man blot drikker kaffe,
men ikke spiser med, så behøver man ikke tilmelde
sig på forhånd.
Randbøl-Nørup Kirker
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Kommende arrangementer
Gospel workshop og koncert
Lørdag den 8. oktober.
Vi gentager successen fra sidste år
og byder velkommen til en festlig
dag i samvær med dirigent Maria
Norby Gjødsbøl fra Nørup og de
mange andre sangglade deltagere.
Maria indøver et gospelrepertoire
med os, og vi afslutter med koncert i Randbøl Kirke.
Alle kan være med, så kom og nyd en dag fuld af sang
og glade budskaber.
Program:
Kl. 9.15: Morgenkaffe i Randbøl Sognestue
Kl. 10.00: Undervisning i Randbøl Kirke
Kl. 16.00: Koncert i Randbøl kirke
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 27. september til sognemedhjælper Anne-Dorthe Moesgaard-Christensen
på smh@randboel-noerupkirker.dk. Ved tilmelding
oplyses navn, by og telefonnummer.

Sognemøde med Holger Lissner
Tirsdag den 11. oktober kl. 19.00
i Nørup Konfirmandstue
En kirke, hvor der skrives nye salmer på livet løs, er
ikke død. Nye salmer bliver skrevet, når sproget udvikler sig, når musikken får nye toner, når teologien
flytter sig, og kirken flytter sig. Så opstår et behov for
at udtrykke sig på nye måder. Så det opleves autentisk
og vedkommende.
I den seneste generation er der skrevet rigtig mange
nye salmer, også gode salmer, af en flok salmedigtere,
som hver på sin vis prøver at sætte ord og toner på
det, der kan synges og kan tolke vores mærkelige liv i
lyset af evangelierne. Salmer er menighedens indslag i
gudstjenesten. Det er i dem, at vi er aktive og lægger
mund og stemme til vores fælles bøn og taknemlighed.
Salmer er koncentrerede dråber af tro, erfaringer og
ønsker. Her får vi nogle ord, vi kan gøre til vore egne,
og hvormed vi taler til Gud, og Gud taler til os. Bedst
er de salmer, som både er dagligdags og poesi, både
er personlige og almene, så der ikke skal historiske
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forklaringer til, for at vi kan
gå ind i dem og gøre dem til
vores ord. Og har ordene så
fået en god melodi, så bliver
de dobbelt så gode.
Holger Lissner, som tidligere
har været præst i Sdr. Bjert
og stadig aktiv som salmedigter, vil denne aften gennemgå
nogle af sine salmer og fortælle, hvorfor han skrev dem, hvad der ligger bag, og lære
os melodierne, så vi kan synge dem og bruge dem. Og
måske genfinde os selv i dem.

DÅBSTRÆF
- for alle børn døbt i årene 2012-2013
Søndag den 30. oktober kl. 14-16
holder vi dåbstræf i Nørup Kirke ved Heinrich
Søndag den 6. november kl. 14-16
holder vi dåbstræf i Randbøl Kirke ved Christina
Hvorfor var det nu præsten gav jer vand i håret, og
hvad var det egentlig præsten sagde dengang – og
hvorfor var det nu, I fik en bog med Sigurd, der fortæller bibelhistorier?
Efter vi har hørt historier i kirken, sunget sammen og
bedt en bøn til Gud, går vi hen i Konfirmandstuen/
Sognestuen og hygger os med kage og saftevand.
Alle er velkomne.

Har du lyst til at synge?
Igen i år indbydes alle sangglade voksne til at være
med i vores lejlighedskor, der skal medvirke til musikgudstjenesten i Randbøl Kirke 1. søndag i advent
27. november kl. 19.00. Det er fortrinsvis for voksne,
men børn fra ca. 4. klasse er også velkomne.
Vi øver i konfirmandstuen i Nørup
mandag den 31. oktober,
mandag den 7., 14. og 21. november
fra kl. 19.30 til ca. 21.00.
Dertil kommer lørdag den 26. november fra kl. 9.30
- 12.00 og på selve dagen fra kl. 16.00.
Tilmelding til organist Lene Rasmussen på tlf.
50486063 eller mail lene@randboel-noerupkirker.dk

Kommende arrangementer
Alle Helgen

1. søndag i advent

Søndag den 6. november
fejrer vi Alle Helgens dag i begge kirker til højmesserne kl. 10.30.
Her læses navnene op på dem, vi har måttet lægge
over til Gud det seneste år.
Vi beder sammen og har mulighed for at tænde et lys
for vores kære.

Også i år fejrer Randbøl og Nørup 1. søndag i advent
sammen. Om formiddagen kl. 10.30 er der gudstjeneste i Nørup kirke. Om aftenen kl. 19.00 er der
gudstjeneste i Randbøl kirke, hvor et lejlighedskor
sammensat fra begge sogne medvirker.
Derefter er der kaffe i Sognestuen, hvor vi synger
adventstiden ind. Kom og vær med til en festlig og
hyggelig start på adventstiden.

Onsdagsklubben
i Randbøl Sognestue
Hærvejen 47 - Randbøl
Onsdag den 21. sep. kl. 13.30
Nina Damsgaard, Vejle
Emne: Guldalder kom til Vejle
Onsdag den 19. okt. kl. 13.30
Fhv. elektriker Søren Pallesen, Vandel
Emne: Fra Palleby til Vandel
Onsdag den 16. nov. kl. 13.30
Klaverstemmer Ole Peter Jørgensen, Vejle
Musik og sang
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.

vandel missionshus
grindstedvej 33, vandel
Tirs. 6. september kl. 19.30
Bibeltime hos Poul Balsgaard
Tirs. 20. september kl. 19.30
Mission Afrika møde hos Villy Skovholm
Ons. 28. september kl. 19.30
Høstfest
v/ sygeplejerske Metha Sørensen, Grejsdal
Tirs. 4. oktober kl. 19.30
Efterårsmøde i Engum Kirke
”Gud skabte verden”
v/ pastor Morten Mouritsen, Sørvad
Tors. 6. oktober kl. 19.30
Efterårsmøde i Vejle Missionshus
”Gud skabte mennesket”
v/ forstander Rasmus Houler, Sædding
Tirs. 18. oktober kl. 19.30
Bibeltime hos
Bennedikta og Aksel Obel

Er du ensom, er det måske lige noget for dig.

Ons. 26. oktober kl. 19.30
Mission Afrika fest
Der afholdes lotteri

Alle er velkomne.

Tirs. 8. november kl. 19.30
Bibeltime hos Kristian Iversen
Ons. 23. november kl. 19.30
”Den aronitiske velsignelse”
v/ pastor Leif Nielsen, Horsens
For yderligere oplysninger kontakt
Hanne Klausen 2966 6508

Randbøl-Nørup Kirker
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Kirke & Sogn

Randbøl
Kirke
DØBTE:
04.06.2016
05.06.2016
05.06.2016
VIEDE:
14.05.2016
04.06.2016
04.06.2016
09.07.2016

Gry Buhl Midtgaard
Sarah Nissen Dahlberg
Hanna Katarina Nielsen

Nørup
Kirke
DØBTE:
15.05.2016
15.05.2016
12.06.2016
18.06.2016

Dorthe Graae Lassen og
Kristian Simmelsgaard Kristensen
Helle Friis Buhl og
Per Midtgaard-Olesen
Karen og Troels Lomholt Duedal
Betina Foss Andersen og
Jacob Bodemann Johansen

VIEDE:
21.05.2016
18.06.2016
06.08.2016
08.08.2016

DØDE OG BEGRAVEDE:
30.04.2016 Børge Jepsen

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

13.08.2016
13.08.2016

Villads Holst Sørensen
Patrick André Urmatan Koch
Asger Buchwald Husballe
Knudsen
Karoline Abild Møller

Sabrina Schulz Krogh og
Henrik Steen Krogh
Julie Abild Møller og Paul Møller
Trine Skov Jacobsen og
Ronny Lagoni Thomsen
Rikke Dæncker Koch og
Carsten Søndergaard
Louise Bruun og Thomas Buhl
Tina Andreasen og
Morten Poulsen

DØDE OG BEGRAVEDE:
03.05.2016 Mogens Dam
19.05.2016 Erik Pedersen
28.05.2016 Gudrun Elna Petersen
10.06.2016 Børge Eskildsen
26.07.2016 Anni Hove Mikkelsen
02.08.2016 Jens Christian Vesterholm
04.08.2016 Rex Halvorsen

www.spejderrandbol.dk

Præsterne
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Heinrich Pedersen

Anden tjeneste indtil 13. september
Friweekend: 8.-9. oktober – Ferie: 10. - 16. oktober

CHRISTINA MUNK STORM

Friweekend: 1.-2., 18.-19. og 29.-30. oktober
samt 10.-11. december
Fridag: 11. oktober – Ferie: 12. - 20. november

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

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 forventes besat pr. 1. oktober.
Spørgsmål vedr. kirkegården rettes 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
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. 2120 3686
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 · september-december 2016
Dato		
Randbøl 	Nørup	dag i kirkeåret

Andet

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) 		
					
Søndag d. 25/9
10.30(CMS)		
18. søndag eft. trinitatis

kirkekaffe 1)
Indskrivningsgudstjeneste
i Randbøl
Fyraftensandagt
Høstgudstjeneste i Nørup1)
Indskrivningsgudstjeneste
i Nørup
Høstgudstj. i Randbøl1)

Søndag d. 2/10		
10.30(HWP)
19. søndag eft. trinitatis
Onsdag d. 5/10
17.30			
Kravlegudstjeneste 1)
Søndag d. 9/10
10.30(CMS)		
20. søndag eft. trinitatis
Søndag d. 16/10 		
10.30(CMS)
21. søndag eft. trinitatis		
Søndag d. 23/10 10.30(CMS)		
22. søndag eft. trinitatis
Søndag d. 30/10 		
10.30(HWP)
23. søndag eft. trinitatis
			
14.00(HWP)		
Dåbstræf 1)
Søndag d. 6/11
10.30(CMS)
10.30(HWP)
Alle helgens søndag
Alle Helgens gudstjeneste1)
		14.00(CMS)			
Dåbstræf 1)
Søndag d. 13/11 		
10.30(HWP)
25. søndag eft. trinitatis
Søndag d. 20/11 10.30(HWP)		
Sidste søndag i kirkeåret
Søndag d. 27/11 		
10.30(HWP)
1. søndag i advent
		 19.00(HWP)		
1. søndag i advent
Adventsgudstjeneste1)
Søndag d. 4/12
10.30(CMS)		
2. søndag i advent
Onsdag d. 7/12		
17.30		

1)

Kravlegudstjeneste1)

Se nærmere omtale inde i bladet.

Christina Munk Storm (CMS) – 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 48
Indleveringsfrist: 1. november 2016

