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Præstens side

SKAM
Den 24. september får vi besøg af Krista Korsholm
Bojesen, der vil fortælle os om begrebet skam, som for
år tilbage kom på alles læber i kølvandet på en norsk
tv-serie. I tv-serien følger man en række gymnasieelevers kamp for at passe ind i fællesskabet med deres
kammerater, familie og venner. Det forunderlige ved
serien, som Krista Bojesen også er inde på i sin bog,
er, at ordet ”skam” overhovedet ikke bliver nævnt i
hele serien, men begrebet bliver i stedet vist i den forstand, at de unge, som er på vej ind i voksenlivet,
kæmper med deres moral, deres mange væsentlige
livsvalg, deres fejl og mangler, samt deres frygt for at
blive set skævt til. Serien handler således om de unges
søgen efter identitet og et ståsted, og de omkostninger, som det kan have, når de stiller sig frem og viser
sig som dem de nu engang er.
I bogen ”Skam” redegør Krista Korsholm Bojesen
for det grundmenneskelige vilkår, at vi har brug for
kontakt og relationer til hinanden. I modsætning til
krybdyrene, der er programmeret til at klare sig selv,
kommer vi hjælpeløse og skrigende til verden og har,
hvis vi skal overleve, brug for, at der er nogen til at
drage omsorg for os. Men behovet for kontakt og

relation er ikke kun væsentlig i de første år, for det
følger os livet igennem. For at kunne trives, er det
helt afgørende, at der er mennesker omkring os, som
vi kan udvikle os sammen med. Skam er frygten for
at miste disse relationer, fordi man ikke er værdig til
den. Frygten for at vores medmennesker vil vælge os
fra, hvis de så os, som vi virkelig er inderst inde.
Der kan siges meget om skam, for det er et stort begreb, som kan være svært at indkredse og sætte på
formel. Skam er noget, som vi alle bevidst og ubevidst
har et forhold til, og derfor kan det også være utrolig grænseoverskridende at tale om. Krista Korsholm
Bojesen er bevidst om den side af sagen, og derfor er
hendes udgangspunkt heller ikke den enkeltes dybe
følelser, problematikker og smerter, men den overordnede teori bag begrebet, som kan være med til at sætte
tankerne og i sidste ende også samtalen i gang – En
samtale, der både kredser om skammen og det, som
den gør ved os, men også en samtale, der handler, om
troen, håbet og kærligheden, og den forandring, som
disse tre kan bringe med sig.
Morten Sørensen

Nyt fra menighedsrådet
Når dette læses, har vi igen haft en lang og fin sommer – håber jeg.
I løbet af efteråret er der allerede planlagt mange aktiviteter – nye som allerede kendte.
En del af dem kan man se i den folder, der er lavet
om arrangementer. Den ligger fremme i kirkerne og
andre steder, men kan også ses på hjemmesiden.
I menighedsrådet arbejder vi fortsat på nytænkning
omkring vore kirkegårde. I slutningen af juni har der
været en vandring på kirkegården i Randbøl med fortælling om gravsteder og personer fra sognet.
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En tilsvarende på Nørup Kirkegård vil blive afholdt i
eftersommeren i år.
Begge er en del af arbejdet med at revurdere behov
for forskellige typer af gravsteder og planlægning af
kirkegårdenes fremtidige udseende.
I oktober afholdes det årlige menighedsmøde, hvor
menighedsrådet vil fortælle om årets arbejde. Læs
mere under beskrivelsen af mødet.
Karen Bang, formand

Siden sidst

Pinse
Friluftsgudstjensten
2. pinsedag blev en våd
affære – heldigvis nåede vi
at høre kirkernes børnekor
for fuld udblæsning i det fri,
inden resten af gudstjenesten
flyttede ind i konfirmandstuen.
Vil du synge med i børnekoret,
så se mere på kirkernes
hjemmeside.

Rock Solid Farmer OL
Det er ikke nemt at
trække en kalv – men vi
havde det sjovt til juniorklubbens sommerafslutning
i Bindeballe den 20. juni.
Rock Solid begynder igen
torsdag den 29. august,
og vi mødes torsdage i ulige
uger. Børn i 4.-6. klasse er
velkomne. Se mere på
kirkernes hjemmeside.

Dagplejebesøg i kirken

Nørups dagplejebørn
og -mødre besøger kirken
tre gange om året.
Vi havde en hyggelig
formiddag, da det handlede
om pinse, ånd og luft
i juni.

Randbøl-Nørup Kirker
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Indskrivning af konfirmander

Strikkecafé

Der er indskrivningsgudstjeneste i både Randbøl og
Nørup kirker søndag den 8. september klokken 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 2020 bliver den 26. april i Nørup
og den 3. maj i Randbøl.

Strikkecaféen mødes én gang om måneden. I efteråret
mødes vi i Randbøl Sognestue. Første gang er onsdag
den 25. september kl. 14.00.

Høstgudstjeneste
Søndag den 15. september er der høstgudstjeneste i
Nørup Kirke klokken 10.30. Vi takker for årets høst
og alle gode gaver. Spejderne medvirker ved gudstjenesten, og der er efterfølgende ”Høstkirkefrokost” i
konfirmandstuen.

Sogneaften med Krista
Korsholm Bojesen om skam
Tirsdag den 24. september 2019 k. 19.00
i Randbøl Sognestue.
Krista Bojesen er psykolog og forfatter til bogen
SKAM, som også er omtalt under ”præstens side”.
Skam fylder mere i vores hverdag end nogensinde. Vi
føler os forkerte og utilstrækkelige. Vi er gået fra en
skyldkultur til en skamkultur. Vi har brug for at blive
klogere på følelsen skam, så vi kan genkende den hos
os selv og andre. Vi har brug for at bruge nåden aktivt
og konkret som modsvar til skamkulturen.
Krista arbejder med at skabe rum for det svære og
usigelige og hjælpe os til at
komme tættere på hinanden og få det forkerte frem
i det nådige lys. Hun arbejder ud fra tesen, at vi som
mennesker har brug for at
blive elsket - både fordi og
på trods. Her bruges nåden
som det konkrete ståsted,
vi alle har brug for.
Kaffen koster kr. 20,-
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Sang under kirketag
Der er Sang under kirketag med en times fællessang
fra højskolesangbogen i Randbøl Kirke onsdag den
4. september kl. 19.00 og i Nørup Kirke tirsdag den
19. november kl. 19.00. Har du lyst til at være med
til at stå for valg af sange, så henvend dig til én fra
menighedsrådet.

Menighedsmøde
Søndag den 6. oktober bliver der i forlængelse af højmessen i Randbøl Kirke et menighedsmøde i Sognestuen i Randbøl.
På mødet vil menighedsrådet fortælle om arbejdet i
rådet og meget gerne have tilkendegivelser fra menighedernes medlemmer om stort og småt i vore sogne.
Der vil blive serveret en let frokost under mødet.
Vi håber, at rigtig mange vil tage imod invitationen
og være med til at kvalificere vores arbejde.

Minikonfirmand i Nørup
Minikonfirmand er det fedeste tilbud til børn i 3.
klasse! I efteråret er det børnene i Nørup Sogns tur.
Her har piger og drenge det sjovt sammen, der er
tid til eftertanke, ingen skærme og vi ser hinanden.
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.
Undervisere er præsten Heinrich, sognemedhjælperen Anne-Dorthe og organisten Lene, som hjælper
med det afsluttende krybbespil. Vi lægger vægt på
nærvær, et veltilrettelagt forløb og gode oplevelser for
børnene.
Undervisningen er gratis og foregår onsdage fra kl.
14.45-16.15 i Konfirmandstuen ved præstegården
bag Nørup Kirke. Forløbet begynder den 25. september og slutter med indøvning og opførelse af årets

Kommende arrangementer

krybbespil søndag den 15. december. Krybbespillet
opføres også til skolens julegudstjeneste den 20. december.
Anne-Dorthe kommer på besøg i 3. klasse på skolen
i Nørup i løbet af august/september og deler invitationer ud med flere praktiske informationer. 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”.

Præst på gaden og
kirken udenfor kirken
Sogneaften med Peder Thyssen torsdag den 7. november 2019 kl. 19.00 i Nørup Konfirmandstue.
Peder Thyssen er præst ved Odense Domkirke og ansat som korshærspræst i Odense. Peder vil i sit foredrag delagtiggøre os i sit arbejde som præst på gaden.
Kaffen koster kr. 20,-

Babysalmesang i Nørup
om tirsdagen
Babysalmesang er for børn fra 0-12 mdr. ifølge med
en voksen og varetages af sognemedhjælperen Anne-Dorthe. I efteråret er vi i Nørup Kirke fra tirsdag
den 1. oktober kl. 10.00. Der er først 30-40 minutters fast program i kirken, og derefter drikker vi kaffe
i Konfirmandstuen. Forløbet kører over 8 uger, og det
kræver ingen forudsætninger. Vi ønsker at give plads
til fred og samvær mellem forældre og babyer, hvor
man kan være, som man er – sammen i kirkens rum,
salmer og lyde. Man er velkommen uanset, om bopælen er i Randbøl-Nørup eller andre sogne. Se mere og
tilmeld dig efterårets forløb via kirkernes hjemmeside
under ”det sker/babysalmesang”. Det er ganske gratis.

Alle helgen
Søndag den 4. november er der alle helgens-gudstjeneste i Nørup Kirke kl. 10.30 og Randbøl Kirke kl.
14.00. 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.

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 den
1. december kl. 19.00. Det er fortrinsvis for voksne,
men børn fra ca. 4. klasse er også velkomne i følge
med en forælder/voksen.
Vi øver i konfirmandstuen i Nørup mandag den 4.,
11., 18. og 25. november fra kl. 19.30 til ca. 21.00.
Dertil kommer lørdag den 30. november fra 9.00 –
11.30 og på selve dagen mødes vi fra kl. 16.00. Er der
tilslutning til det - mødes vi igen og gentager nogen
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

1. søndag i advent
Første søndag i advent 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.

Randbøl-Nørup Kirker

5

Kommende arrangementer

VANDEL MISSIONSHUS
GRINDSTEDVEJ 33, VANDEL
TIRS. 10. SEP. KL. 19.30
Bibeltime hos Kristian Iversen
ONS. 25. SEP. KL. 19.30
Høstfest v. Erik Bach Pedersen, Gårslev
ONS. 2. OKT. KL. 19.30
Efterårsmøde i Jelling Menighedshus
Sydkrogen 4, Jelling
”De ti bud”
v. Frede Ruby Østergaard, Hinnerup
TORS. 3. OKT. KL. 19.30
Efterårsmøde i Jelling Menighedshus
”Bjergprædiken”
v. Jens Medom Madsen, Fredericia
TIRS. 15. OKT. KL. 19.30
Bibeltime hos Poul Balsgaard
ONS. 23. OKT. KL. 19.30
Mission Afrika fest ”Mission via satellit”
v. Henning Lysholm Christensen, Gårslev
Der afholdes lotteri.
ONS. 6. NOV. KL. 19.30
”Troværdigheden af Jesu fysiske opstandelse”
v. Jakob Højlund, Ødsted.
TIRS. 19. NOV. KL. 19.30
Bibeltime hos Bennedikta og Aksel Obel
For yderligere oplysninger kontakt
Hanne Klausen 2966 6508

ONSDAGSKLUBBEN
RANDBØL SOGNESTUE,
HÆRVEJEN 47, RANDBØL
ONSDAG DEN 18 SEPT. KL. 13.30
Foredrag ved Oluf Sørensen, Frederikshåb
om ”Mit liv som iværksætter”.
Ekstra ordinær generalforsamling.
Dagsorden:
• Onsdagsklubbens fremtid.
• Stopper i bestyrelsen: Ellen Madsen
og Kristian Iversen.
Onsdagsklubben er for pensionister og efterlønnere. 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.

NYT FRA REDAKTIONEN
Fra næste årgang udkommer dette kirkeblad
tre gange årligt frem for fire gange som nu.
Numrene vil dække:
Dec-jan-feb-mar
Apr-maj-juni-juli-(halv aug)
Aug-sep-okt-nov

3 GANGE
ÅRLIGT
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Kirke & Sogn

Randbøl
Kirke
SOGNEPRÆSTER:
Heinrich W. Pedersen
Præstens Ager 2, Nørup
Tlf. 7588 3012 & 5126 9530
Mail: hwpe@km.dk
Morten Sørensen
Hærvejen 47, Randbøl
Tlf. 2253 7183
Mail: moso@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 22.-27. september; ferie 14.-20.
oktober; friweekend den 8.-10. november.
Morten Sørensen
Friweekend 14.-15. september.

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

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
Redaktionsudvalg:
Heinrich W. Pedersen (ansv.),
Morten Sørensen,
Henriette Støvlbek,
Edith Petersen,
Anne-Dorthe Moesgaard-Christensen.
Layout og tryk: Jelling Bogtrykkeri
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GUDSTJENESTER I RANDBØL-NØRUP KIRKER SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2019

DATO

RANDBØL

Søndag d. 1/9		
Søndag d. 8/9

NØRUP

DAG I KIRKEÅRET

10.30(HWP)

11. søndag efter trinitatis

10.30(MS)			
12. søndag efter trinitatis
14.00(MS)
14.00(HWP)		

Søndag d. 15/9			

10.30(HWP)

13. søndag efter trinitatis

Søndag d. 22/9 10.30(MS) 			

14. søndag efter trinitatis

Søndag d. 29/9			

15. søndag efter trinitatis

10.30(HWP)

Søndag d. 6/10 10.30(MS)			

16. søndag efter trinitatis

Søndag d.13/10 			

10.30(HWP)

17. søndag efter trinitatis

Søndag d.20/10 10.30(MS)			
		
Søndag d. 27/10 			
10.30(HWP)

18. søndag efter trinitatis

Søndag d. 3/11			
14.00(MS)

10.30(HWP)

Alle helgens søndag

21. søndag efter trinitatis

Søndag d.17/11 			

22. søndag efter trinitatis

Søndag d.24/11 10.30(MS)			

1)

Høstgudstjeneste1) 		

Menighedsmøde1)

Alle helgen1)

Kirkekaffe

Sidste søndag i kirkeåret

Søndag d. 1/12 			
10.30(HWP)
1.søndag i advent
19.00(HWP)				
Søndag d. 8/12 10.30(MS)			

Konfirmandindskrivning1)

19. søndag efter trinitatis

Søndag d.10/11 10.30(MS)			
10.30(HWP)

ANDET

2.søndag i advent

Se omtale inde i bladet

Heinrich Wichmann Pedersen(HWP), Morten Sørensen(MS)
Næste nummer udkommer i uge 48. Indleveringsfrist: 24. oktober 2019.

Adventsgudstjeneste1)

