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Det gode skib ”Helene” sejlede de 84 sognebørn sikkert fra Haderslev til Årøsund i strålende junivejr på
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Præstens side

Ikke i Guds navn
De seneste år har vi været vidne til mange forfærdelige terrorhandlinger ud over hele verden. Terrorhandlinger begået i Guds navn. Mange bliver skræmte og
søger måske også at forstå hvorfor og dermed måske
finde mulige veje til at standse den religiøst begrundede vold.
En af dem er kunstneren Jens Galschiøt. I efteråret
bliver hans monumentale bronzeskulptur ”Fundamentalism” opstillet midt i Vejle. Den viser citater
fra jødedom, kristendom og islam. Galschiøt udtaler: ”Det er vigtigt for mig at skabe en dialog om,
at det ikke er bøgerne, der er noget galt med, men
dem der vælger at fortolke dem fundamentalistisk
uden hensyn til menneskehedens civilisationsmæssige fremskridt og en tolerant human holdning til deres
medmennesker”.
En anden, der har beskæftiget sig med forholdet mellem religion og vold, er Jonathan Sacks. Han er tidligere overrabbiner i England og en af Storbritanniens
vigtigste intellektuelle stemmer. Jonathan Sacks undersøger i bogen ”Ikke i Guds navn”, hvordan jødedom, kristendom og islam kan bekæmpe religiøs vold
uden at forlade troen, men netop bekæmpe volden
gennem troen.
De typiske svar på forholdet mellem religion og vold
har enten været, at religion er den vigtigste årsag til
vold og at afskaffelsen af religion derfor er vejen til
en fredelig verden, eller at religion ikke er en kilde til
vold, men at manipulerende politiske ledere misbruger religionen i deres magtkamp eller som det tredje svar, at de andres religion er forbundet med vold,
men ikke min religion.
Ingen af disse tre forenklede svar holder imidlertid
helt stik, skriver Sacks. Undersøgelser viser, at religion historisk set kun har spillet en mindre rolle i de
fleste krige og konflikter i verden. På den anden side
fremgår det også med al ønskelig tydelighed, for eksempel af muslimsk terrorisme i dag, at der udøves
vold med religiøse motiver. Derfor er et religiøst
svar på udfordringen både vigtigt og meningsfuldt.
Sacks giver et eksempel på et sådant svar: Jødedom,
kristendom og islam kan alle føres tilbage til Abraham. Vi er Abrahams børn, altså søskende, men ofte
er det netop søskende, der strides. Som i fortællingen
om Jakob og Esau. Vi hører om Jakob, der snyder sig
til den velsignelse, hans bror skulle have haft. Det er
velsignelse til rigdom og magt, men den velsignelse
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bliver ikke en velsignelse for Jakob, for det er ikke
hans velsignelse. I stedet betyder den, at han må flygte
fra sin familie og bo i et fremmed land. Da han endelig beslutter sig for at rejse hjem og for at forsone sig
med Esau, møder han Gud og Gud giver ham hans
egen velsignelse, nemlig den velsignelse det er at få
en stor familie og et sted at høre til. Og efter det kan
Jakob give Esaus velsignelse tilbage. Jakob giver Esau
af sin rigdom og han bøjer sig for Esau og anerkender
dermed Esaus magt. Og det var netop Esaus velsignelse – rigdom og magt (1. Mos. 27, 27-29).
Når Abrahams børn strides, så har vi ikke forstået,
påpeger Sacks, at vi ikke skal kæmpe om Guds kærlighed. Den er nemlig ikke begrænset til en bestemt
gruppe eller til et bestemt individ. Vi er Abrahams
børn alle sammen. Vi skal ikke forsøge at tilkæmpe
os eller snyde os til andres velsignelse men stole på, at
Gud velsigner hver og en. Tænk på det løfte Abraham
fik: ”I dig skal alle jordens slægter velsignes”.
For os som kristne peger det løfte frem mod Jesus
Kristus. Det er ham, der er en velsignelse for alle jordens slægter. Det budskab skal og kan ikke tvinges
ned over mennesker, der ikke ønsker det, men det
kan alene deles i kærlighed.
Sognepræst Heinrich Pedersen.

Foto med tilladelse fra www.aidoh.dk

Nyt fra menighedsrådet
Sommeren er gået...

Sogneudflugten

– og mens alle har holdt ferie, har der ikke været de
store aktiviteter i rådet.
Nu trækker vi igen i arbejdstøjet for at planlægge,
hvad der skal ske i efteråret og vinteren.
Det vil derfor være godt at følge med blandt andet på
hjemmesiden, hvor alt vil blive annonceret.
Menighedsrådsformand Karen Bang

Der var fuldt hus på årets sogneudflugt til Christiansfeld og Haderslev Fjord.
Vi siger tak for en dejlig dag til alle, som var med.
Menighedsrådet

Kommende arrangementer
Indskrivning af konfirmander

Minikonfirmand i Nørup

Der er indskrivningsgudstjeneste i både Randbøl og
Nørup kirker søndag den 3. september kl. 14.
Konfirmanderne deltager sammen med deres forældre
i en gudstjeneste. Umiddelbart efter gudstjenesten er
der indskrivning til konfirmation i Konfirmandstuen/Sognestuen ved præstegårdene.
Konfirmationen i 2018 bliver fredag den 27. april i
Randbøl og søndag den 29. april i Nørup.

Minikonfirmand er et fast tilbud i folkekirken til
børn i 3. klasse. Det giver børnene mulighed for ved
leg, sang og samtaler at lære om nogle af bibelens fortællinger, få kendskab til kirkerummet og lære nogle
salmer og Fadervor.
Hos os er det sognemedhjælper Anne-Dorthe Moes
gaard-Christensen, som leder undervisningen. Det
gør hun med indfølingsevne og forstand, så rammerne bliver ideelle og minikonfirmanderne får en god
oplevelse ud af det.
I efterårets forløb i Nørup medvirker Heinrich Pedersen og organist Lene Rasmussen.
Undervisningen er gratis og foregår onsdage fra kl.
14:45-16:15 i konfirmandstuen ved præstegården fra
onsdag den 20. september.
Forløbet afsluttes med en familiegudstjeneste med
krybbespil 2. søndag i advent, og børnene viser også
krybbespillet til skolens juleafslutningsgudstjeneste.
I løbet af august/september kommer Anne-Dorthe på
besøg i 3. klasse i Nørup og deler invitationer ud med
flere oplysninger.
Bor du i sognet og går i 3. klasse på en anden skole, så
er du velkommen til at henvende dig til Heinrich eller
Anne-Dorthe, hvis du gerne vil være med på holdet.

Høstgudstjeneste
Søndag den 17. september er der høstgudstjeneste
i Nørup Kirke kl. 10.30. Vi takker for årets høst og
alle gode gaver. Spejderne medvirker ved gudstjenesten, og der er efterfølgende høstkirkefrokost i konfirmandstuen.

Fredagscafé - kom som du er!
Fredagscafé er kirkefællesskab i afslappede omgivelser
for børn, voksne og ældre, hvor alle kan deltage. Det
er en god måde at slutte ugen af sammen.
Den 8. september i Randbøl Sognestue handler det
om høst og lignelsen om ”sennepsfrøet”. Den 17. november i Nørup Konfirmandstue handler det om at
prioritere og lignelsen om ”perlen”.
Der er som vanligt kaffe på kanden, aviser og brætspil
mm. fra kl. 15.00, programmet begynder kl. 15.45,
og vi slutter af med fællesspisning kl. 18 for dem, som
har lyst, så alle kan være hjemme inden kl. 19.
Pris og tilmelding: Kaffen er gratis, og der er ingen
tilmelding til spisning. Under kaffen kan man melde
sig til spisning, og derefter bestiller vi pizza til de interesserede.

Babysalmesang i Nørup
Tirsdag den 24. oktober kl. 10 i Nørup Kirke begynder årets sidste babysalmesangsforløb.
Vi synger, danser og sanser i kirken hver tirsdag til og
med den 5. december i 30-40 minutter, og efterfølgende er der kaffe i konfirmandstuen.
Forløbet er for børn fra 0 - 12 mdr. ifølge med en forRandbøl-Nørup Kirker
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ælder.
Sognemedhjælper
Anne-Dorthe Moes
gaard-Christensen
leder sangen, som er
bygget op om et fast
indhold tilpasset årstiden og kirkerummet, så både børn og
voksne kan slappe af
i genkendeligheden
Babysalmesangsafslutning og
og kirkens fantastiske
kravlegudstjeneste med hele fami- rum og klange uge eflien i Nørup Kirke maj 2017.
ter uge.
Alle er velkomne uanset kendskab til kirken.Undervisningen er gratis, men det er en god idé at tilmelde
sig.

Reformationsgudstjeneste
Søndag den 29. oktober kl. 10.30 i Randbøl Kirke
Vi fejrer 500 års reformationsjubilæum med en gudstjeneste, hvor vi blandt andet synger nogle reformationssalmer. Efterfølgende vil der være en speciel reformationskirkefrokost.

Sognemøde

Det fik også betydning for augustinermunken Martin
Luther, som blev gift med Katharina von Bora, der fik
stor indflydelse på Martin Luthers private liv. Martin
Luther kaldte kærligt sin kone ”Hr Käthe”, fordi hun
dygtigt tog sig af børn, have, husholdning og gæster
i Luthers store hus, hvor der ofte var 30 mennesker
omkring spisebordet.

Allehelgen
Søndag den 5. november kl. 10.30 er der Allehelgensgudstjeneste i både Nørup og Randbøl Kirke.
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 Allehelgen.
De pårørende indbydes særligt, men alle andre er
mere end velkomne til at vise deres deltagelse og mindes dem, vi savner hver især.
Eventuelt kan man tænde et lys i kirken og sætte det
på en grav ude på kirkegården.

1. søndag i advent
Første søndag i advent den 3. december er der højmesse kl. 10.30 i Randbøl Kirke og en musikgudstjeneste kl. 19.00 i Nørup Kirke.
Ved gudstjenesten medvirker et kor sammensat til lejligheden (se omtale). Efter gudstjenesten er der kaffe i
konfirmandstuen, hvor vi synger advent ind.

Onsdag den 1. november kl. 19.00
i Randbøl Sognestue
Sognepræst i Sønder Omme Elna Lasthein kommer
og fortæller om ”Luthers Käthe”. Et af reformationens
resultater var, at munke og nonner kunne blive viet.

Har du lyst til at synge?

Maleri af Gustav Spangenberg 1875. Luther elskede familielivet. Nød ”en ren, god, almindelig hverdagsmad”. Sang og
spillede gerne på sin lut.

Igen i år indbydes alle sangglade voksne til at være
med i vores lejlighedskor, der skal medvirke til musikgudstjenesten i Nørup Kirke 1. søndag i advent den
3. december 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 6.,
13., 20. og 27. november fra kl. 19.30 til ca. 21.00.
Dertil kommer lørdag den 2. december fra 9.30 –
12.00, og på selve dagen mødes vi fra kl. 16.00. Er
der tilslutning til det, mødes vi igen og gentager nogle
af sangene til de 9 læsninger 3. søndag i advent, men
kan du kun første søndag i advent, er det også fint.
Tilmelding til organist Lene Rasmussen på tlf.
50486063 eller mail lene@randboel-noerupkirker.dk
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Kommende arrangementer

vandel missionshus
grindstedvej 33, vandel
Tirsdag D. 5. september kl. 19.30
Mission Afrika
Møde hos Villy Skovholm
Tirsdag D. 19. september kl. 19.30
Bibeltime
hos Bennedikta og Aksel Obel
Onsdag D. 27. september kl. 19.30
Høstfest
v/ Bjarne Taulborg, Haderslev
Tirsdag D. 3. oktober kl. 19.30
Efterårsmøde i Jelling Menighedshus
”Guds svar til den, der sidder i mørke”
v/ Svend Erik Petersen, Ringkøbing
Torsdag D. 5. oktober kl. 19.30
Efterårsmøde i Vor Frelsers Kirke, Vejle
”Hverdagskristen vil jeg være”
v/ Bent Oluf Damm, Nr. Løgum
Tirsdag D. 10. oktober kl. 19.30
Bibeltime
hos Kristian Iversen
Onsdag D. 25. oktober kl. 19.30
Mission Afrika fest
v/ Lilly Krarup, Snejbjerg
Der afholdes lotteri
Tirsdag D. 7. november kl. 19.30
Bibeltime
hos Poul Balsgaard
Onsdag D. 22. november kl. 19.30
”De kristnes nye eksodus”
v/ Golriz Ghozati, Åbne Døre

Onsdagsklubben
i Randbøl Sognestue
Hærvejen 47 - Randbøl
Onsdag d. 20. september kl. 13.30
”Nostalgi Koret”
Syngepigerne fra Børkop er på menuen denne
eftermiddag
Onsdag d. 18. oktober kl. 13.30
Paul Johan Madsen, Hadsund
”Bondedrengen fra Randbøl, som startede det,
der skulle blive til verdens 4. største bryggeri”.
Onsdag d. 15. november kl. 13.30
Poul Berrig, Vamdrup
”Studehandel og smugleri i gamle dage ved de
gamle toldgrænser ved Kongeåen”.
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
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Kirke & Sogn

Randbøl
Kirke
Døbte:
16.07.2017 Emma Bruno í Innistovu
Viede:
17.06.2017 Heidi Drengsgaard Hansen og
Søren Baden Hansen
Døde og begravede:
28.06.2017 Inger Bøtker Kristensen
12.07.2017 Bent Johansen

Nørup
Kirke
Døbte:
28.05.2017
28.05.2017
04.06.2017
04.06.2017
04.06.2017
11.06.2017
08.07.2017

Erik Bruun Korsholm
Terese Bisgaard
Adam Brandi Schou Pedersen
Vera Bruun
Lauge Teglgaard Buch
Storm Blaabjerg Knudsen
Ea Birkelund Wedel

Viede:
27.05.2017 Lise Møller Jagd Steengaard og
Michael Møller Jagd Steengaard
27.05.2017 Bettina Neve Kristiansen og Brian
Kristiansen
08.07.2017 Nete Karina Birkelund Pedersen og
Kenni Hestbek Nielsen
Døde og begravede:
18.05.2017 Kirsten Rosenberg Brodersen
08.06.2017 Robert Jensen

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

Præsterne
Christina Munk:
Ferie den 14. - 22. oktober; fridage den 1.-3. december.
Heinrich Pedersen:
Friweekend den 9.-10. september, 7.-8.oktober, 18.-19. november; fridage den 9.-11. november.
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Kirke & Sogn

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

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

Mandag er præsternes ugentlige fridag.
Gravere:
Kent Nielsen.
Tlf. 7588 3381 / 2966 3460
Mail: randboelkirke@mail.dk
Træffes på Randbøl Kirkegårdskontor
mandag-fredag kl. 9.30-10.00
Bettina Neve Kristiansen
Tlf. 2021 8718
Mail: noerupkirke@mail.dk

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

Kirketjenere:
Rikke Steen Jørgensen
Tlf. 21537183
Mail: rikke@randboel-noerupkirker.dk
Lise Hauge
Tlf. 2120 3686
Mail: lise@randboel-noerupkirker.dk

Udgivet af menighedsrådet i Nørup Sogn og Randbøl Sogn.
Redaktionsudvalg: Heinrich W. Pedersen (ansv.), Christina Munk Storm,
Henriette Støvlbek, Edith Petersen og Anne-Dorthe Moesgaard-Christensen.

Layout og tryk:
www.prinfovejle.dk
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Gudstjenester i Randbøl-Nørup kirker · September - november 2017

Dato		
Randbøl 	Nørup	dag i kirkeåret	Andet
Søndag 3/9		
		 14.00(CMS)
Søndag 10/9

10.30(HWP)
12. søndag eft. trinitatis
14.00(HWP)		
Konfirmandindskrivning 1)

10.30(CMS)		

13. søndag eft. trinitatis
14. søndag eft. trinitatis Høstgudstjeneste 1)

Søndag 17/9
10.30(HWP)
		
Søndag 24/9
10.30(CMS)		

15. søndag eft. trinitatis

Søndag 1/10

16. søndag eft. trinitatis

Søndag 8/10

10.30(HWP)
10.30(CMS)		

Søndag 15/10 		

17. søndag eft. trinitatis		

10.30(HWP)

18. søndag eft. trinitatis

Søndag 22/10
10.30(HWP)		
		
Søndag 29/10		
10.30 (HWP
			
+CMS)

19. søndag eft. trinitatis

Søndag 5/11

10.30(CMS)

Søndag d. 12/11
Søndag 19/11

20. søndag eft. trinitatis Reformationsgudstj. 1)

10.30(HWP)

Alle helgens søndag

10.30(HWP)

22. søndag efter trinitatis

10.30(CMS)		

23. søndag efter trinitatis

Søndag d. 26/11 		

10.30(HWP)

Sidste søndag i kirkeåret

Søndag 3/12

19.00(HWP)

1. søndag i advent

1)

10.30(HWP)

Allehelgensgudstjeneste 1)

Adventsgudstjeneste 1)

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: 30. oktober 2017.

