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Julemorgen
Julemorgen, og juleaften med al
dens fest og glæder for både store og
små er overstået.
Jeg kendte engang en gammel kone,
som en jul betroede mig, at hun aldrig gik i kirke juleaften men derimod altid først julemorgen. ”For”,
som hun sagde: ”alle dé mennesker
juleaften – de gør min ensomhed og
alle mine sorger ekstra påtrængende. Jesu fødsel, hvor glædelig den så
end er, så kan den aldrig erstatte fraværet af mine elskede. Julemorgen,
derimod, - da kan jeg bedre stilfærdigt med Grundtvig bede om, at jeg
må få hjælp til at holde sorgen og
smerten ud”.
”O, måtte vi dog den glæde se, før
vore øjne lukkes”, synger vi i en gammel julesalme af Grundtvig - ”da skal
som en barnemoders vé vor smerte
sødt bortvugges. - Vor Fader i himlen, lad det ske: Lad julesorgen slukkes.!”.
Det var i julenatten 1824, Grundtvig
sad og skrev sin prædiken til julemorgen, men julestemningen ville
ikke rigtig indfinde sig. Han var deprimeret over kristendommens og
troens tilbagegang i den danske befolkning, samtidig med at en vis professor Clausen havde anlagt en
injuriesag mod ham. Grundtvig følte
denne julenat, at bekymringerne og

af en julemorgensprædiken
sorgerne truede med at kvæle al julens glæde for ham.
Det fortælles så, at mens han gik hvileløst rundt i huset, at han da kom
forbi børnenes værelse, hvor de små
lå og sov, og det inspirerede ham til
at skrive salmen ”Velkommen igen,
Guds engle små”, som jo slutter med
ordene: ”lad julesorgen slukkes”. Og
det gav nu ham selv så megen fred i
natten, at han kunne gøre sin prædiken færdig.
Næste morgen afsluttede han så sin
juleprædiken med at læse sin
ny-skrevne salme op for kirkegængerne: salmen om den store glæde,
som vi altid sådan higer og længes efter, salmen om, at juleglæden og julesorgen aldrig kan skilles ad, men at
glæden altid får sin styrke og sit lys
på sorgens mørke baggrund.
Julen er glædens fest - og så er den
børnenes fest. I forventningens glæde danser de sig gennem december
med tændte julelys i øjnene - og allerstærkest da juleaften - kun med
tanke på at give de gaver, som de selv
har produceret, og i spændt forventning om de nu selv får de deres hedeste ønsker opfyldt.
Og vi voksne glæder os over dem, for
vi husker jo så tydeligt selv, hvordan
tiden ligesom gik i stå her ved juletid
- alt, hvad der kom derefter var så
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Anemone
Blomsterkunst og livsstil
Ulla Frederikke Thomasen
Bjeragervej 56 - 8300 Odder
Fru Møllers Mølleri er en anderledes
gårdbutik - med eget mølleri, slagteri
og restaurant.

Fru Møllers Mølleri, Bjeragervej 35,
8300 Odder
tlf. 21 78 27 60
info@frumollersmolleri.dk
Åbningstider se:
www.frumollersmolleri.dk

Åbningstider.
Tors. - Fre: 12.00 - 18.00 Lør: 9.00 - 14.00
Mobil: 41 53 00 07 Mail: uft@hotmail.dk

Kik ind i butikken, hvor du kan finde
gaveartikler bl.a. bøhmiske krystal glas,
tasker, marrokopuder og tørklæder.
Desuden tilbyder jeg kursus i
blomsterbinding - kom forbi
og hent et program eller ring.
Jeg modtager gerne bestillinger på,
buketter, dekorationer m.m.

Annonce i
Kirke-Sognebladet
Ønsker du at få en annonce i
Kirke-Sognebladet, så kan det
nemt lade sig gøre.
Aftalen løber for et år
(4 numre af Kirke-og Sogn)
Er du er interesseret,
så kontakt:
Soloundervisning i klaver, sang og guitar
Rytmisk og klassisk, børn og voksne.
Kontakt: Catarina Bosæus
catarinabos@gmail.com
tlf. 21 67 26 65
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Kis Pedersen
kisped@hotmail.com

uvirkeligt og uvedkommende, - kun
juleaften stod i forklarelsens skær.
Så ve den, som tænker ilde om børnenes juleglæde, - den evne det er, at
kunne give sig hen i glad forventning
og håb til det, som nu kommer – den
gave det er, at kunne være så
fuldstændig nærværende i glæden,
at man har så let ved at leve sig ind i
det hele: hvordan hyrderne vandrer
til stalden og hér møder det lille barn
i krybben, mens alle knæler ned i
ærefrygt og taknemmelighed over
den store glæde. Direkte ud af englesangen fra himlen springer børnenes
glæde: at englene er her - at Gud er
her - at verdens frelser er født – og at
det hele er godt og sikkert og vist!
Julen er glædens fest, ja! – men samtidig så forholder det sig jo desværre
også sådan, at der er rigtig mange,
som har det svært med julen. For sagen er jo, at jo større vores forventninger er om, at julen skal bringe os
lys og glæde og fred, jo mere ubærlig
bliver den for den, for hvem livet er
gået i stykker: den, som er blevet alene, den, som er blevet ramt af sygdom eller har mistet sit arbejde, den,
der er plaget af personlige problemer, eller den, som måske oven i sin
egen tragedie også skal bære med på
andres sorger og savn. For alle dem,
som har mistet selve glæden ved livet, bliver julens glæde så let til julesorgen, - de længes hver time så
inderligt efter en glæde, der ikke
springer som en sæbeboble dagen

derpå, en glæde, som er ren og
fuldkommen og blottet for tvivl og
bekymring, en glæde, som kan holde, også når julelysene er brændt
ned og den sidste gave er pakket ud.
Men julens glade budskab er nu, at
der også er håb for dem, som bedst
kender julesorgen – at julen kommer
med glæde til dem, som ikke er glade. Ja, til det menneske som så inderligt længes efter lyset og freden og
glæden, til det menneske kommer
glæden nærmest på trods.
Det var også den erfaring Grundtvig
digtede ud af, da han skrev: ”Lad julesorgen slukkes”. Han fandt ikke
glæden i sig selv som sådan den julenat, for den glæde, som lyser ud af
salmen er jo så langt fra at være skråsikker og overbevist – nej, men
Grundtvig fandt trøst og håb i, at
glædens mulighed trods alt findes,
fordi det blev jul den første gang –
den glæde som kan bære os, og gøre
os i stand til at se virkeligheden, som
den er, og så alligevel bevare modet.
For det forandrer sig aldrig: at Gud i
julenatten blev menneske for vor
skyld, og at Hans kærlighed er her på
jorden hos os, selvom det i perioder
kan være svært at se. For det var jo
Guds kærlige stemme i mørkets og
dødens land, der lød i englenes prædiken julenat: “Frygt ikke - I dag er
der født jer en frelser i Davids by”, det er Gud selv, som vandrer hen
over jorden sammen med os. Så når
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Festlyset.dk salg og udlejning af lys og lydudstyr
Udlejning af lys og lydudstyr til din fest.
Børnefødselsdag, voksenfester, byfester,
modeshow's m.m.
Lej f.eks. et komplet anlæg, klar til din
computer, ipad eller andet. 2 fuldtonetoppe
på stativ og forstærker Kr.450,- inkl. moms.
Komplet løsning på lys til din fest.
1 stativ med LED lys.
4 stk. lamper der blinker i takt, i forskellige
farver til musikken og 2 stk. diskoeffekter
incl. stativ Kr. 390,- inkl. moms.
Mange muligheder haves.

LED floodlight ude og indendørs.
Egen import sikrer en meget lav pris og at
kvaliteten er i top. Alle er monteret med neopren
kabler.
Spar mange penge på indkøb og din elregning
og giv samtidig miljøet en hjælpende hånd.
LED indeholder 0% kviksølv, det gør f.eks.
sparepærer. LED har lang levetid, og bruger ca.
1/8 strøm sammenlignet med alm. pærer.
Samtidig tænder de øjeblikkeligt 100%. Floodlight
til arbejdsbrug, havedekoration eller bygninger.
Monteret på Eks. Bjerager og Odder Sognekirker i
juletiden.
Alle modeller har en fortræffelig lyskvalitet.
Se flere modeller på festlyset.dk
3 stk 100 watt
Bjerager kirke

Kontakt os for et uforbindende tilbud,
på køb eller leje af lys og lydudstyr.
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Mail: udlejning@festlyset.dk
Telefon: 22 84 11 70

Festlyset.dk
Rørth-Ellevej 62
8300 Odder

vi rækker ud efter tryghed og håb og
glæde, så gribes vi af Hans mægtige
hånd, og den hånd holder fast i os også når tvivlen nager os og truer
med at overgive os til mismod og
angst.
Se, - efter krigen fandt man på væggen i en koncentrationslejr et vidnesbyrd, der lyder sådan her: “Jeg tror
på solen, selv om den ikke skinner.
Jeg tror på kærligheden, selvom den
er skjult. Jeg tror på Kristus, selvom
han synes langt borte!”
Den mand, som har skrevet det, har
været i stor nød. Men samtidig har
han vidst, at med julenatten er nøden
forvunden - overvundet. Til Ham
kom julens glædelige budskab, ligesom det kommer til os: at glædens
mulighed altid findes og er til.
Julenat - mørk som alle andre nætter
har den været! Fandt vi det vi søgte?
- freden og glæden? - Ja, for vi fandt,
at vi allerede er fundet - af Gud selv.
Fra julenatten af er sorgen og afmagten ikke hele vores virkelighed. Bag
os går Gud nemlig selv, og på sin vandring fra krybbe til kors samler Han
stumperne sammen og frelser os fra
mørket og fortvivlelsen. – Så hører vi
julens klokker kime i det dunkle:
“Frygt ikke”, siger de, “Jer er i dag
en frelser født, og på jorden fred i
mennesker, der har hans velbehag!”
Glædelig jul
Mette Rothmann Sørensen

Idrætsforeningen
Nu er sæson 2016/17 godt igang i
vores idrætsforening. Der er stadig
plads på holdene, så hvis man har lyst
må man gerne komme og være med.
Vores damehold er som altid meget
populært. Det er rigtig dejligt at vi i
idrætsforeningen kan trække så
mange gymnastikdamer til et godt
hold.
Tumlingerne er også kommet godt
igang. Det er de 3-6 årige som bliver
udfordret på deres motoriske kunnen af to engagerede unge piger.
Uden dem ville vi ikke have et hold,
så vi slår lige endnu et slag for at man
tænker over om man til næste sæson
kan byde ind med noget. Husk at idrætsforeningen gerne sender på
kurser.
Mini Power girls holdet er desværre
blevet aflyst pga for få deltagere.
Gymnastiksæsonen afsluttes som altid til foråret med en opvisning, der
kommer en dato senere og ellers
hold øje med hjemmesiden.
Børnefodbold holder vinterpause,
men starter op igen til foråret. Der
kommer en dato senere.
Hvis man endnu ikke har været inde
på vores hjemmeside, er den et kig
værd. Derinde finder man bla. hold
og træningstider, og man kan kontakte idrætsforeningen hvis man har
lyst til at starte et hold op til næste
sæsonstart.
Til slut vil vi ønske alle glædelig Jul
og Godt Nytår.
På bestyrelsens vegne Tine Porse
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Organisten
Noget af det, der gør mig mest glad
som organist, er når jeg sætter i med
den første salme, og I synger godt
med. I kan tror at det gør en forskel
for mig! Der gør vi noget sammen,
som giver god mening. At sidde og
lytte til musik sammen giver også en
stærk oplevelser. Endda større, tror
jeg, fordi vi er sammen om det. Derfor er jeg glad for igen at kunne invitere jer til musikalske oplevelser i
den kommende tid.
Stilletid
Søndag 20. November kl. 16 - 17.30
i Bjerager kirke
Søndag 18. december kl. 16 - 17.30
i Bjerager kirke (Julestilletid)
Søndag 15. Januar kl. 16 - 17.30
i Bjerager kirke
Søndag 26. Februar kl. 16 - 17.30
i Bjerager kirke
Stilletid foregår i årets mørkeste måneder, november t.o.m. februar. Det
er måske der hvor vi trænger mest til
lidt lys? Kirken står åben med tændte lys, og I er velkomne til at kigge
ind, for en kort stund eller lidt længere, og lytte til stilheden og den blide musik fra musikanlæg og orgel.
Der er tæpper, så I ikke kommer til
at fryse. Tag en stund til stilhed,
tanker og ro.
4. Søndag i advent kan I komme og
lytte til den milde og smukke julemusik, I måske ikke kendte på forhånd.
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Koncert: Barokarier med Andrea
Pellegrini og Bjarke Mogensen
Søndag 5. Februar kl. 15
i Randlev kirke

Dette er et scoop, mine damer og
herrer! Arier fra barokkens tid, i
smukt og sjældent samspil mellem
Andrea Pellegrini, mezzosopran, og
Bjarke Mogensen, accordeon.
Andrea Pellegrini er det sikkert
mange af jer, der kender, da hun er
opvokset her på egnen. Andrea har
siden fået et blomstrende karriere
som sanger med en usædvanlig
spændvidde. Som klassisk sanger har
hun tit optrådt som solist i de store
oratorier og messer, og har indspillet
en hel del plader, ofte med ny musik.
Som rytmisk sanger har hun gjort sig
bemærket bl.a. i The Piazzolla Project, og lige nu har hun en af hovedrollerne i musicalen Jordens Søjler
på Det Ny Teater i København.

Bjarke Mogensen er en verdensstjerne på sit instrument. Han debuterede som blot 13-årig som solist med
Münchens Symfoniorkester, han har
lavet solokoncert i Carnegie Hall i
New York, og har spillet sammen
med de bedste orkestre over hele
verden. Bjarke er i Danmark dog
nok mest kendt for at vinde den klassiske talentkonkurrence for unge
“Spil for livet”, og P2's Kammermusikkonkurrence med accor-deonduoen Mythos.
Barokken var en musikstil, som foldede sig ud ca 1600 - 1750. Tænk
Bach, Händel, Vivaldi, så er I på ret
spor. Læg hertil Purcell, Monteverdi, Rameau og Scarlatti, så har vi noget af vælge imellem. En aria er en
akkompagneret solosang, og udtrykket strækker sig fra det milde og bevægende til det virtuose. Både
Bjarke og Andrea er rutinerede performere, som kan kunsten at nå ud til
sit publikum. Dette skal I ikke snyde
jer selv for - velkommen til en stor og
sjælden oplevelse i Randlev kirke til
februar.
Sangaften m. Odder Voices
Onsdag 29. Marts kl. 19.30
i Randlev Konfirmandstue
Forårets sangaften står her for
døren, og vi synger sange fra Højskolesangbogen, drikker kaffe og får en
god snak. Mit kor Odder Voices
medvirker, og kan denne gang byde
på sange af Tina Dickow. Det bliver

en lille generalprøve for koret, da
sangene skal bruges ifm. en koncert
med stort kor, Tina Dickow som solist og Jens Johansen som dirigent,
som finder sted i Musikhusets Store
Sal lørdag 1. april. Her får vi en lokal
smagsprøve.
Musik i gudstjenesten
Ved særlige lejligheder laver vi soloindslag i selve gudstjenesten. Det
finder sted ved Allehelgen, Juleaften/ 1. juledag, Kyndelmisse, Langfredag og Påskedag. Medvirkende er
altid mig på orgel/ klaver og kirkesanger Birte Flethøj Ege, sang/ saxofon, og nogen gange har vi gæster
med.
Længere frem i 2017 kan I glæde jer
til koncertoplevelser med en veritabel Zoologisk have af instrumenter:
violin, saxofon, guitar, basklarinet og
ukulele. Jeg siger ikke mere!
I finder os, udover i dette blad, på
Facebook, på kirkens hjemmeside
og i det nyhedsbrev, jeg udsender pr.
mail ca. 4 ggr./år. Send gerne en mail
til mig på organist@randlev-bjergager-sogne.dk, så kommer I på listen.
På glædeligt gensyn i kirkerne!
Catarina Bosæus, organist
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Kun for medlemmer af borgerforeningen 2017. I så fald koster det 75 kr.
Tilmelding nødvendig hos
Vibeke Bjerregaard 21 90 25 05 eller
overrandlev@gmail.com - SENEST 9.
januar.

Torsdag 9. Februar: Generalforsamling
Tirsdag 6. December:
Julefællesspisning i Over Randlev
I værkstedet hos Susanne og Lars Tørslev Thomassen på Blichersvej 37 kan du
komme med til en hyggelig fællesspisning i julens tegn onsdag 6. December.

Vi mødes kl. 17:30 og spiser kl. 18.
Tag en ret med til et fælles julebord.
Du medbringer selv service til dig
selv og dine. Der vil være mulighed
for at købe drikkevarer.
For 10 kr pr bankoplade, kan du
være med til et lille andespil.
Tilmelding senest fredag 2. december hos Vibeke Bjerregaard 21 90 25
05 eller overrandlev@gmail.com.
Fredag 13. Januar:
Ølsmagning på lokalt bryggeri
Vi har arrangeret en ølsmagning på
det prisvindende lokale håndbryggeri “Stormgården” i Halling fredag
13. Januar kl. 19.
Aftenen forløber som så: En ølsmagning med fem forskellige bryg af 15 cl
inkl. Snacks (kaffe til chaufførerne)
Fortælling og rundvisning i bryggeriet.
Varighed: 1,5-2 timer
Pris 125 kr. pr. Person
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I år ligger vi op til fælles madlavning inden generalforsamlingen.
Alle, der har lyst til at komme og lave
mad, mødes kl. 17 til Randlevskolen,
som vi har fået lov at låne gratis.
Generalforsamlingen starter kl. 18:30 i
lærerværelset. Forslag til dagsordenen
sendes til formand Vibeke Bjerregaard
på e-mail: overrandlev@gmail.com.
Tilmelding også hos Vibeke 21 90 25 05
eller overrandlev@gmail.com.

Borgerforeningen på Facebook
Hvis du har lyst, kan du også følge med i
Borgerforeningens initiativer og livet i
Over Randlev på Facebook. Søg efter
“Over Randlev Borgerforening” og du
finder den.

Tak for en dejlig oktoberfest
30. Oktober mødtes omkring 40 Over
Randlevborgere til en vidunderlig oktoberfest hos Regitze og René på Kirkevej
47. Der var levende musik og Wienerschnizel fra Hou Slagteren.
Der var en dejlig blanding af mennesker
fra alle egne af Over Randlev og alle
aldre.
1000 tak til alle, der var med til at gøre
oktoberfest til en dejlig oplevelse og til
René og Regitze for husly; det var fornemt.

På bestyrelsens vegne
Signe Jepsen

Randlevklubben
Så er vi startet på et nyt klubår, der
var generalforsamling den 6. september, bestyrelsen er stadig den
samme, og kontingentet er stadig
200 kr. for et år.
Vi er 40 medlemmer og klubeftermiddagene er tirsdage kl. 13 til kl. 16.
I er meget velkommen til at besøge
os og se om i har lyst at være med.
Den 20. september havde vi en rigtig
hyggelig tur på Cafe Alrø, til eftermiddagskaffe og lidt historie om
Alrø og Cafeen.

Den 15. november får vi besøg af
Malte Ernstsen, der vil fortælle om
sin rejse til blandt andet Australien.
Den 13. december er der juleafslutning med gløgg.
Start igen 3. januar 2017.

7 februar er der bankospil for medlemmer.
14 februar er der vinterferie.
Påskeferie den 11. april.

Den 11. oktober havde vi høstfest, og
det var ikke helt som det plejede, da
vi denne gang havde bestilt platter i
stedet for smørebrød, men det blev
festen ikke ringere af, en rigtig hyggelig eftermiddag, med snak og sang
for de 36 medlemmer der var tilmeldt.

Vi planlægger en tur den sidste dag
inden sommerferien, der er den 13
juni, men mere om det i næste blad.
Bestyrelsen ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Vi ses i klubben
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Et juleeventyr
Et juleeventyr om et juletræ med
den smukkeste julepynt:
Der findes et eventyrligt sagn om julepynten, som fortæller om, hvorfor
vi pynter vores juletræer som vi gør.
Julesagnet stammer fra Tyskland i
1600-tallet og udspiller sig selveste
julenat i udkanten af Betlehem. Her,
tæt ved hyrdernes mark, stod for
længe siden en lille klynge træer, og
et af de små træer i klyngen stod lige
akkurat sådan, at det kunne se ind af
vinduet i den nærliggende stald. Her
skete i samme øjeblik et sandt mirakel: Jesusbarnet blev født.
Træet blev så taknemmelig over at
have været vidne til sådan et mirakel,
at det sprang ud med de skønneste
blomster og de mest eventyrlige,
himmelske frugter, og det, selvom
træet slet ikke var noget frugttræ.
Det fandt Gud så smukt, at han for
altid ville lade netop dette træ være
stedsegrønt, så det bestandigt ville
stå skønt og grønt selv i den strengeste vinterkulde. Men blomster, frugter og andet julepynt måtte
menneskene hvert år på Jesu fødselsdag selv sætte på til minde om
miraklet i stalden.
Og det gør vi så – ikke mange juletræer er pyntet ens, - men der er
nok alligevel nogle gennemgående
ting, som man altid synes hører sig
til:
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Kuglerne minder om, at Gud skabte
himlen og jorden. Kuglerne er runde
og kostbare og skrøbelige ligesom
jorden selv, og derfor skal man passe
godt på jorden.
Englene minder om englene, som
hyrderne så på marken julenat og
som sagde: ”Frygt ikke! – For i dag er
der født jer en frelser i Davids by og
fred og glæde til alle mennesker”.
Stjernerne minder om Betlehemsstjernen, som stod over stalden, hvor
Jesusbarnet blev født. Den lyste så
kraftigt, at mennesker kunne finde
vej til ham - også langvejs fra.
Lysene minder om, at Jesus er det
lys, som blev tændt i jordens mørke.
Hjerterne minder om, at vi skal huske at vise hinanden kærlighed og
være gode ved hinanden.
Rigtig god juletid

Døbte, viede og døde …

fra Allehelgen 2015 – til Allehelgen 2016

Døbte i Randlev kirke:
- Bertram Skovsgaard Walther,
Skanderborg
- Oliver Bøgh Eskildsen, Odder
- Marius Gottlieb Bjørnholt Hansen,
Søby
- Luna Rasch Mandal, Ndr. Randlev
- Eskil Flethøj Ege Kristensson, Århus
- Victor Munk Møller Kruse, Ndr.
Randlev
- Otto Trolle Bach, Ndr. Randlev
- Noah Kaiser Olsen, Boulstrup
- Sander Sendel Ryborg, Odder
- Otto Damkjær Kristoffersen, Odder
- Felix Højsgaard Mortensen,
O. Randlev
- Malthe Arthur Johansen,
Gosmer
- Callie Celeste Graarup,
O. Randlev
- Karl Johan Abildgaard Gregersen,
Boulstrup
- Alicia Helbo Malmberg,
Silkeborg
Viede og velsignede i Randlev kirke:
- Jeannet Jytte Bjørnholdt Hansen &
Kristian Gottlieb B Hansen, Søby
- Signe Damgaard Hollensen & Torben Damgaard Hollensen,
O. Randlev
- Maria Skovsgaard Walther & Thomas Skovsgaard Walther, Skanderborg
- Marie Rønning Lorentzen & Søren
Jonas Rønning Lorentzen, Hasselager
- Kirsten Dau Bukkehave & Rune
Bukkehave, Rodstenseje

Døde/begravede/bisatte fra Randlev kirke, sogn og på kirkegården:
- Frank Olesen
- Rita Sofie Møller
- Leo Jensen
- John Thorsen
- Ninna Doris Højlund
- Inger Nielsen
- Margit Irena Schousboe Hall
Døbte i Bjerager kirke:
- Lucas Palm Pedersen, Hølken
- Asta Johanne Nørgaard Høivang,
Horsens
- Asta Ingrid Bell-Kezunovic, Holstebro
- Karl Bonde Vistoft, Odder
- Emma Rosendahl Christensen, Odder
- Sofus Bonde Stougaard, Fensten
- Berta My Schatz-Jakobsen, Bjerager
- Anna-Olivia Andersen Sprogøe,
Dyngby
- Mads Lykke Wolfsberg, Odder
Viede og velsignede i Bjerager kirke
- Kristina Buch Nielsen & Claus Quiding, Odder
- Dorte Aleksia G P Nielsen & Søren
Kristian Nielsen, Hundslund
- Helene Andersen Sprogøe & Daniel
Andersen Sprogøe, Dyngby
Døde/begravede/bisatte fra Bjerager
kirke, sogn og på kirkegården:
- Inga Fuhlendorff
- Niels Peter Therkelsen
- Petra Antonia Jørgensen Sørensen
- Hermann Robert Albert Panitzsch
- Henny Pedersen
- Emil Vestergaard Jensen
- Vera Sylva Panitzsch
- Morten Kirk Andersen
- Nanna Jakobsen
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Meddelser fra Præstegården

Kyndelmissegudstjeneste
Torsdag 2. februar kl 19.00
i Bjerager kirke

Levende lys i en mørk tid

Nytårs kollekten
Ved gudstjenesten Nytårsdag, den 1.
januar kl. 16.00 i Bjerager kirke,
samler vi ind til fordel for Det Danske Bibelselskab.
Det Danske Bibelselskab blev stiftet
i 1814 og gjorde meget hurtigt Biblen
til folkeeje i Danmark. Den dag i dag
er selskabets formål stadig at udgive
Biblen og bibelsk materiale, samt at
indsamle penge til det internationale
bibelarbejde. Bibelselskabets virksomhed dækker både Danmark,
Færøerne og Grønland, og har dronning Margrethe som protektor.
På forhånd tak for ethvert beløb!.
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Ordene lys og lyst har samme oprindelse. Normalt tænker vi på lys som
det, der fysisk lyser op i mørket, men
i sjælelig forstand er lys dét, der skaber lyst – lyst til livet. Netop lysten
kan ellers have trange kår, når mørket er på sit allerdybest.
Og derfor holder vi igen i år kyndelmissegudstjeneste – torsdag den 2.
februar. Selv ordet ”kyndel” betyder
”lys”, og ud over de mange levende
lys og læsninger, vil der også være
lovsang for lysets komme til verden
og ind i vores liv.
Alle er velkomne.

Ferie og fridage:
Jeg holder friweekend 21.-22.januar
og ferie 6.-12.februar samt 24.marts
– 7. april. Randlev/Bjerager sogne
varetages under mit fravær af sognepræst Kirsten Lundager i Saksild,
tlf. 86 55 81 24/ og sognepræst Hanna Nissen i Gosmer/Halling,
tlf. 86556050

Kirkebil:
Hvis man slet ikke selv har mulighed
for transport til og fra kirke, kan man
alternativt bestille en Taxa til dé af
sognenes gudstjenester og arrangementer, hvor der er anført et *bil.
Ønsker man at benytte sig af denne
mulighed kan bestilling ske ved opringning til Odder Taxa på 86 54 35
00. Regning sendes til kirkerne.

Kirkekaffe
Da kirkekaffe jo er en oplagt fortsættelse af gudstjenestens fællesskab under mere uformelle former, inviterer
menighedsrådene på kaffe i våbenhuset efter de gudstjenester, som er
markeret med ”Kirkekaffe” i gudstjenestelisten.
Hjemmeside
Randlev og Bjerager kirker har en
hjemmeside. Her vil man dels kunne
finde praktiske oplysninger i forbindelse med fødsel, dåb, konfirmation,
bryllup, dødsfald, navne- ændringer
osv.
Desuden er der oplysninger om kirkernes ansatte, menighedsrådene,
kirkernes historie, gudstjenestetider
og arrangementer.
Kig ind på
www.randlev-bjerager-sogne.dk
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BJERAGER KIRKE

RANDLEV KIRKE

Gudstjenester
Bjerager

4. dec

2.s.i advent

10.15

Ingen

Randlev *bil + kaffe
Bjerager Julekoncert 19.30

11.dec

3.s.i advent

Ingen

Ingen

18.dec.

4.s.i advent

Ingen

10.15

24.dec

Juleaften

16.15

15.00

25.dec

Juledag

9.30

11.00

26.dec

2.juledag

Ingen

Ingen

1.jan

Nytårsdag

Ingen

16.00

Bjerager *bil

8.jan

1.s.e.H3K

10.15

Ingen

Randlev *bil

15.jan

2.s.e.H3K

Ingen

10.15

Bjerager *bil – kaffe
Stilletid 16 – 17.30

22. jan

3.s.e.H3K

Ingen

Ingen

28.jan

Lørdagsdåb

29.jan

4.s.e.H3K

2.feb

Torsdag

5.feb

S.sd.e.H3K

12.feb

Bjerager Jule-stilletid 16-17.30

11.00

Gudstjenesten gennemføres
kun, hvis der er tilmeldt dåb

Ingen

Randlev *bil

19.00

Kyndelmissegudstjeneste

Ingen

10.15

Bjerager *bil
Randlev Koncert 15.00

Septuagesima sd

Ingen

Ingen

19.feb

Seksagesima sd

10.15

Ingen

Randlev ’bil - kaffe

26.feb

Fastelavn

Ingen

10.15

Bjerager Stilletid 16-17.30

5.mar

1.s.i fasten

Ingen

Ingen

Fælles Kirkeligt Møde
i Odder for alle sogne

12.mar

2.s.i fasten

10.15

Ingen

Randlev *bil

18.mar

Lørdagsdåb

11.00

19.mar

3.s.i fasten

14.00

10.15

26.mar

Midfaste

Ingen

Ingen

2.apr

Marie beb

Ingen

14.00

Bjerager K. Lundager

9. apr

Palmesøndag

10.15

Ingen

Randlev *bil

16

10.15

Gudstjenesten gennemføres
kun, hvis der er tilmeldt dåb
Bjerager *bil - kaffe

Sats & Tryk: A.R.T. Stilling 86 57 09 99

Randlev

