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Præstens side

Høst
Høsten er en vigtig tid alle steder i verden, for vores liv afhænger af det, som jorden frembringer. Den
høst, som vi kan høste mellem tørke, storme, oversvømmelser, krige m.m. påvirker vores liv.
I Danmark, hvor det bugner med fødevarer på butikshylderne, er der ikke mange, der behøver at bekymre
sig om det daglige brød. Men selv om vi ikke mærker
det i vores dagligdag, så er det høsten, der bestemmer,
om vi skal leve eller dø, og med den manglende regn
og det begrænsede høstudbytte, vi oplever i Danmark
i år, er der vel også en vis generel bekymring, der når
ud over landbruget. Så høsten er akkurat lige så vigtig, som den altid har været.
Når vi beder Fadervor, så beder vi et sted: ”Giv os
i dag vort daglige brød”. Denne bøn er der ekstra
meget tryk på ved høsttid, men det er nu ikke alene
”brød” vi beder om og takker for, men de gaver vi har
fået i bredere forstand.
Kigger man bagerst i salmebogen, finder man Luthers
lille katekismus, hvor han forklarer, hvad de forskellige led i Fadervor betyder. Luther skriver: ”Giv os i
dag vor daglige brød.” Hvad er så ”det daglige brød”?
Han svarer selv: ”Alt, hvad der er brug for til liv og
legeme, som mad, drikke, tøj, sko, hus, hjem, jord,
kvæg, penge, ejendom, god ægtefælle, gode børn,
gode medhjælpere, retskafne og pålidelige overordnede, godt styre, godt vejr, fred, sundhed, ordentlig og
værdig levevis, gode venner, trofaste naboer og andet
lignende.”
Det betyder, at efter luthersk skik er høsttiden og ikke
mindst høstgudstjenesten en gudstjeneste for ALLE,
uanset om man har høstet med en mejetærsker på sin
mark, eller om man har høstet glæde i sit hjerte, fordi
man har gode venner, har et hjem, man lever i et trygt
land eller hvad det er, der gør en taknemmelig og
glad. Høsten er en takketid for ALLE, og når kirken
fejrer høstgudstjeneste, takker vi Gud for de gaver, vi
har fået.

JULEKONCERT
med Marie Carmen Koppel
Nørup Kirke - 28. november
Kl. 19.30.
Læs mere øverst på side 3.
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Men det er ikke alle, der er så heldige at bo i et land,
hvor man kan regne med at blive mæt hver dag. Når
vi hjælper verdens fattigste med at kæmpe for deres
rettigheder, bekæmper vi også de væsentligste grunde
til sult, fattigdom og undertrykkelse – og opbygger
robuste lokalsamfund. Derfor går halvdelen af høstindsamlingen i år til det arbejde, som Folkekirkens
Nødhjælp hjælper med i Zimbabwe. I Zimbabwe
vokser nye dele-initiativer frem, og i samarbejde med
lokale partnere og landmænd arbejdes der med hele
værdikæden: dyrkning, transport og afsætning – inspireret af dele-tanken, således at der etableres et livsgrundlag.
Udover høstindsamlingen i kirken har man også mulighed for at hjælpe hjemmefra. Se nærmere ved omtalen af høstgudstjenesten.
Tak for ethvert bidrag!
Sognepræst Christina Munk Storm

Nyt fra menighedsrådet

Efterårets aktiviteter
Efter en varm og lang sommer er vi nu klar til at
begynde på efterårets arbejde. Vi tager fat på en del
kendte aktiviteter i løbet af september måned, men
der er også nye spændende ting på programmet. En
del af aktiviteterne kan der læses om andre steder i
bladet. Det gælder både fredagscaféerne, strikkecaféen
med dåbskludene og sang under kirketag. Datoerne
står i bladet under omtalen af de enkelte aktiviteter.
Søndag d. 30. september vil der efter højmessen i
Nørup Kirke blive afholdt et menighedsmøde i Konfirmandstuen, hvor menighedsrådet vil orientere om
arbejdet, men hvor vi også meget gerne vil tage imod
idéer og input fra menighederne i vore to sogne. Der
bliver serveret en let frokost i forbindelse med mødet.

D. 28. NOVEMBER KL. 19.30 er der en julekoncert med Marie Carmen Koppel i Nørup Kirke. Nærmere herom vil komme på hjemmesiden og ved opslag rundt i sognene. Billetsalget bliver som ved koncerten forrige år med Per Nielsen via billetbureauet
Ticketmaster.dk. Billetprisen er 195 kr.
I løbet af sommeren har vi desværre måttet tage afsked med Rikke Steen Jørgensen som kirketjener.
Rikke har udført et fint arbejde, som vi alle har været
glade for, men vi forstår fuldt ud hendes beslutning
om at få mere tid til familien. Tak for din indsats i
sognene, Rikke.
Karen Bang

Siden sidst

Sogneudflugt
I dejligt sommervejr gik sogneudflugten i år til Søhøjlandet omkring Silkeborg,
hvor vi besøgte den smukke nyrenoverede Silkeborg Kirke.
Senere spiste vi middag på Ålekroen med udsigt til Himmelbjerget og besøgte den
Genfundne Bro.
Anne-Dorthe fortæller om Silkeborg Kirke.

Har du lyst til at synge?
Igen i år indbydes alle sangglade voksne til at være med i vores lejlighedskor, der skal medvirke ved musikgudstjenesten i Nørup Kirke 1. SØNDAG I ADVENT 2. DECEMBER KL. 19.00.
Det er fortrinsvis for voksne, men børn fra ca. 4. klasse er også velkomne i følge med en voksen.
Vi øver i Konfirmandstuen i Nørup mandag den 5., 12., 19. og 26. november fra kl. 19.30 til ca. 21.00.
Dertil kommer lørdag den 1. 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 4. 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

Kommende arrangementer

Konfirmandindskrivning
For de nye konfirmander er der indskrivning
søndag den 2. september både i Randbøl og Nørup.
Konfirmanderne deltager sammen med deres forældre i en forklaringsgudstjeneste, der er en guidet
gudstjeneste kl. 14.00.

Umiddelbart efter gudstjenesten foregår indskrivningen til konfirmation i Sognestuen i Randbøl og i
Konfirmandstuen i Nørup.
Konfirmanderne skal medbringe en kopi af deres
dåbsattest.
Randbøl-Nørup Kirker
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Babysalmesang
HUSK: Babysalmesang i Nørup Kirke begynder
TIRSDAG DEN 4. SEPTEMBER KL. 10.00
Se mere og tilmeld dig efterårets forløb via
kirkernes hjemmeside under ”det sker/babysalmesang”.
Det er ganske gratis.

Vi strikker
igen...
Vi er klar til at fatte strikkepinde og hæklenåle igen
efter en herlig sommer
og åbner strikkecaféen i
Randbøl Sognestue
ONSDAG DEN 12. SEPTEMBER KL. 14.00
Vi glæder os til at se ”gamle” strikkere, men caféen
er stadig åben for nye strikkeglade, som har lyst til at
hygge sig med strikketøj, kaffe og kage.
Mvh Karen, Henny og Henriette.

Sang under kirketag
Vi byder atter indenfor i vore to smukke kirker til en times sang fra ”den blå” højskolesangbog
TIRSDAG DEN 25. SEPTEMBER KL. 19.00 I RANDBØL KIRKE
TORSDAG DEN 15. NOVEMBER KL. 19.00 I NØRUP KIRKE
Hvis nogen har lyst til at være med til at tilrettelægge de sangaftener, må man meget gerne henvende sig
til et menighedsrådsmedlem.

Minikonfirmand i Nørup
Minikonfirmand er for børn i 3. klasse og udbydes
i alle folkekirker. I efteråret er det børnene i Nørup
Sogns tur. Undervisningen giver børnene mulighed
for gennem fortælling, leg, sang og samtaler at undersøge nogle af Bibelens grundfortællinger, gå på opdagelse i kirken og kristendommen og lære Fadervor.
Det er sognemedhjælper Anne-Dorthe MoesgaardChris
tensen som forestår undervisningen sammen
med sognepræst Heinrich Pedersen og organist Lene
Rasmussen. Vi lægger vægt på nærvær, et veltilrettelagt forløb og en god oplevelse for børnene.
Undervisningen er gratis og foregår onsdage fra kl.
14.45-16.15 i Konfirmandstuen ved præstegården
bag Nørup Kirke.
Forløbet begynder ONSDAG DEN 19. SEPTEMBER og slutter med indøvning og opførelse af årets
krybbespil søndag den 9. december.
Krybbespillet opføres også til skolens julegudstjeneste
for indskoling og mellemtrin.
I begyndelsen af skoleåret kommer Anne-Dorthe på
besøg i 3. klasse på skolen i Nørup og deler invita-
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tioner ud. 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.
Tilmelding foregår online via kirkernes hjemmeside
under ”det sker/minikonfirmand”.

Glimt fra minikonfirmandernes undervisning i Nørup
2017. Heinrich er i gang med dagens fortælling.

Kommende arrangementer

Høstgudstjeneste
og æblemost
Søndag den 7. oktober fejrer vi høstgudstjeneste
for hele pastoratet i Randbøl Kirke kl. 10.30
KFUM-spejderne samt begge pastoratets præster deltager i gudstjenesten, og efterfølgende vil der være
høstfrokost i Randbøl Sognestue, hvor vi spiller amerikansk lotteri om høstgaverne fra gudstjenesten.
Som noget nyt vil man i år kunne medbringe sine
æbler samt tomme rene flasker, og så er det muligt at
få mostet sine æbler hos spejderne, Hærvejen 45, lige
ved siden af Sognestuen. Spejderne vil være behjælpelige med betjeningen af mosteriet, som startes op
umiddelbart efter høstfrokosten, og indtil alle æbler
er mostet, dog ikke senere end kl. 16. Alle er velkomne. Bemærk, medbragte æbler blandes med andres,
og man garanteres ikke samme mængder retur. For
mere information om mosteriet se spejdernes hjemmeside: www.spejderrandbol.dk.
Til høstgudstjenesten takker vi Gud for de gaver,
vi har fået, og giver til dem, som har brug for det.
Halvdelen af årets høstindsamling går til Folkekirkens Nødhjælps høstkollekt jf. ”præstens side”. Den
anden halvdel af årets høstindsamling går i år til Kirkens Korshær. Kirkens korshær hjælper mennesker i
nød i Danmark. Dvs. mennesker, der er hjemløse,
har et misbrug, føler sig ensomme samt til økonomisk trængte børnefamilier. Hjælpen ydes gennem
herberger og varmestuer, stofindtagelsesrum, telefontjenesten Sct. Nicolai Tjenesten, samt madpakker,
tøjuddeling, rådgivning, og tilbud om udflugter og
sommerlejre til trængte børnefamilier.
Man har også mulighed for at give hjemmefra, og vi
siger tak for ethvert bidrag.
Bidrag til Folkekirkens Nødhjælp:
Reg. 4183 Konto 605 2800 – Giro 605 2800
Mærket: Høstkollekt – MobilePay: 2020
Sms: HÅB50 til 1911 og giv 50 kr. eller
HÅB100 til 1911 og giv 100 kr.
Kirkens Korshær kan støttes via netbank med bidrag
til Reg. 9541 Konto 5401429.

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 26. OKTOBER i Nørup Konfirmandstue
handler det om ”dåben og dens betydning”.
DEN 23. NOVEMBER i Randbøl Sognestue er vi
tæt på advent, så det handler om ”forventning”.
Der er kaffe og hygge fra kl. 15, program fra kl. 16,
og vi er færdige senest kl. 18, hvor der er fælles pizzaspisning for dem, som har lyst til det.

Alle helgen
SØNDAG DEN 4. 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.

Dåbstræf
SØNDAG DEN 4. NOVEMBER KL. 14.00 i
Randbøl Kirke og SØNDAG DEN 18. NOVEMBER KL. 14.00 i Nørup Kirke er der dåbstræf for
alle, der er døbt i 2014 og 2015.
Vi begynder i kirken med en gudstjeneste. Den varer en halv times tid, og vi skal synge sammen, høre
bibelhistorie, se nærmere på døbefonten og tale om,
hvorfor man egentlig bliver døbt.
Efter gudstjenesten går vi hen i Sognestuen/Konfirmandstuen ved præstegården. Her skal vi have kage
og saftevand – og måske synge en sang eller to.
Alle børn, som er døbt i Randbøl og Nørup kirker i
2014 og 2015, får en særlig indbydelse. Andre børn
og voksne er også meget velkomne.

1. søndag i advent
2. DECEMBER KL. 10.30 – første søndag i advent
– er der højmesse i Randbøl Kirke og en musikgudstjeneste KL. 19.00 I NØRUP KIRKE. Ved denne
medvirker et kor sammensat til lejligheden (se omtale). Efter gudstjenesten er der kaffe i Konfirmandstuen, hvor vi synger advent ind.
Randbøl-Nørup Kirker
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Kommende arrangementer

VANDEL MISSIONSHUS
GRINDSTEDVEJ 33, VANDEL
TIRSDAG DEN 4. SEPTEMBER KL. 19.30
Bibeltime hos Kristian Iversen
TIRSDAG DEN 18. SEPTEMBER KL. 19.30
Mission Afrika møde
Bennedikta og Aksel Obel
ONSDAG DEN 26. SEPTEMBER KL. 19.30
Høstfest v. tidl. sognepræst Christian Poulsen,
Snejbjerg
TIRSDAG DEN 2. OKTOBER KL. 19.30
Efterårsmøde i Engum Kirke
”Dåbens kraft”
v. pastor Erik Holmgaard, Haderslev
TORSDAG DEN 4. OKTOBER KL. 19.30
Efterårsmøde i Vejle Missionshus
”Nadverens styrke” v. fakultetsleder
Thomas Bjerg Mikkelsen, Kolding
TIRSDAG DEN 9. OKT. KL. 19.30
Bibeltime hos Poul Balsgaard
ONSDAG DEN 24. OKT. KL. 19.30
Mission Afrika Fest - ”Nyt fra Afrika”
v. mediegrafiker Orla Møller, Grejs
Der afholdes lotteri
ONSDAG DEN 7. NOV. KL. 19.30
Herren siger: ”Jeg ER” v. fritidsforkynder
Oda Mølgaard Hansen, Ølgod
TIRSDAG DEN 20. NOV. KL. 19.30
Bibeltime hos Villy Skovholm

ONSDAGSKLUBBEN
Randbøl Sognestue
HÆRVEJEN 47 - RANDBØL
ONSDAG DEN 19. SEPTEMBER KL. 13.30
Illustreret foredrag
ved Vigand Rasmussen, Vejle.
”En rejse fra Vejle ud i ådalen engang i 1950’erne”
ONSDAG DEN 17. OKTOBER KL. 13.30
Spil, fællessang og - dans
ved Hundslund Mazurkaband
og De glade, syngende Koner fra
“Den lille Aftenskole”, Hundslund.
ONSDAG DEN 21. NOVEMBER KL. 13.30
Fortælling og fællessang
ved Bodil Budde, Haderslev.
ONSDAGSKLUBBEN
er for pensionister og efterlønnere.
Vi mødes en eftermiddag om måneden til foredrag, sang, underholdning og ikke mindst 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

For yderligere oplysninger kontakt
Hanne Klausen 2966 6508

gruppeleder Tina Jensen tlf. 2878 4831
for at høre mere – eller se på
www.spejderrandbol.dk

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
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Kirke & Sogn

Randbøl
Kirke

Nørup
Kirke

Normalt har der under denne rubrik stået en liste over døbte, viede samt døde og begravede. Det kan vi ikke offentliggøre mere. I forbindelse med den nye persondataforordning er
det ulovligt at offentliggøre navne, hvor et trosforhold afsløres. Tro er ifølge lovgivningen en
personfølsom oplysning, og derfor skal man passe ekstra godt på den. Dvs. at man ikke må
offentliggøre navne i kirkebladet uden samtykke. Derfor trykkes disse lister ikke længere.
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
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
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

SOGNEPRÆST HEINRICH PEDERSEN
Ferie 7.-9. september og 13.-18. oktober
Friweekend 15.-16. september og 10.-11. november
SOGNEPRÆST CHRISTINA MUNK STORM
Anden tjeneste 20.-24. august, 5.-9. november
Ferie 13.-21. oktober
Friweekend 17.-18. november

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

Randbøl-Nørup Kirker

7

GUDSTJENESTER I RANDBØL-NØRUP KIRKER · Sept.- okt. - nov. 2018

DATO		
RANDBØL

NØRUP

Søndag 2/9
		

14.00 (CMS)

10.30 (HWP) 14. søndag eft. trinitatis Kirkekaffe
14.00 (HWP)		
Konfirmandindskrivning1)

Søndag

10.30 (CMS)		

9/9

Søndag 16/9		
Søndag 23/9

10.30 (CMS)
10.30 (HWP) 		

Søndag 30/9		

10.30 (HWP)

DAG I KIRKEÅRET

ANDET

15. søndag eft. trinitatis
16. søndag eft. trinitatis
17. søndag eft. trinitatis
18. søndag eft. trinitatis Menighedsmøde1)

Søndag 7/10

10.30 (CMS/

		

HWP)		

19. søndag eft. trinitatis Høstgudstjeneste1)

Søndag 14/10

10.30 (HHJ)		

20. søndag eft. trinitatis

Søndag 21/10		

10.30 (HWP)

Fredag 26/10		

15.00		

Søndag 28/10

10.30 (CMS)		

21. søndag eft. trinitatis
22. søndag eft. trinitatis Kirkekaffe

Søndag 4/11
10.30 (CMS)
10.30 (HWP) Alle helgens søndag
		14.00			
Søndag 11/11

10.30 (CMS)		

Søndag 18/11 		
			

1)

Dåbstræf1)

24. søndag eft. trinitatis

10.30 (HWP) 25. søndag eft. trinitatis
14.00		
Dåbstræf1)

Fredag 23/11

15.00			

Søndag 25/11

10.30 (CMS)		

Fredagscafé1)

Sidste søndag i kirkeåret

Søndag 2/12
10.30 (CMS)		
1. søndag i advent
			
19.00 (HWP)		

1)

Fredagscafé1)

Adventsgudstjeneste1)

Se nærmere omtale inde i bladet.

Christina Munk Storm (CMS), Henriette H. Jørgensen (HHJ), Heinrich Wichman Pedersen (HWP)

Næste nummer udkommer i uge 47. Indleveringsfrist: 29. oktober 2018.

