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Kirke- og sognebladet

Kirkelig vejviser

udgives hver 3. måned af Randlev-Bjerager menighedsråd. Stof til
bladet afleveres senest første søndag
i månederne februar, maj, august og
november og sendes til e-mail:
mrs@km.dk - Mette Rothmann
Sørensen.
Kirke- og Sognebladet finansieres af
Randlev-Bjerager
menighedsråd.
Ønsker man at bidrage til bladets
drift kan dette ske på
konto: 1944 – 9440002308
Oplag: 750 stk.
Sats og tryk: A.R.T. Stilling

Sognepræst:
Mette Rothmann Sørensen
Kirkevej 52, 8300 Odder
86 55 61 90 - mrs@km.dk
Mandag fridag.
Graver:
Svend Jantzen Steffensen
Tlf.:86 55 70 68/ 86 55 41 54
svendgraver@mail.dk
Mandag fridag.
Organist:
Catarina Bosæus
Tlf. 21 67 26 65
organist@randlev-bjerager-sogne.dk
Mandag-tirsdag fridag.
Kirkesanger:
Birte Flethøj Ege
Tlf. 86 56 08 91
birteflethoj@gmail.com
Mandag-tirsdag fridag
Formand
Randlev/Bjerager menighedsråd:
Jan Aagaard Nielsen
Tlf.: 86556063
holkengaard@gmail.com
Kirkeværge – Randlev/Bjerager:
Irma Dorthea hansen
Tlf: 86 54 45 95
id@balshave.dk
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Om at tro på julen
Om ikke så længe skal vi igen fejre
jul, fejre at alting drejer sig om dette
ene: at vi deler livet med hinanden.
Måske er der kommet en lille ny i familien, der skal bæres på arm og sætte glæden i relief, eller måske
mangler der én om træet, som vi
savner så frygteligt, men hvis uundværlige og elskede ansigt alligevel synes at skimtes i kredsen. Ja, om ikke
længe skal vi igen dele både julens
sorg og frygt og julens glæde.
Mange tænker tilbage på barndommens jul, til dengang kærlighed og
tryghed var virkeligheden, uanset
hvordan vi var. Som voksne tør vi
ikke altid se hinanden, som vi er. Der
er jo så meget, der ikke blev, som vi
drømte om. Vi forsøger så at lave virkeligheden om - at lade som om alt
er perfekt og hyggeligt. Og sådan fylder vi tit julen med vemod og julesorg. Som den lille pige, der havde
mistet sin mor, og nu den første jul
herefter oplevede, at ingen talte om
moren juleaften. For sorgen rokkede
jo ved den perfekte julehygge. Og sådan blev pigens juleaften næsten
uudholdelig og meget ensom.
Lisbeth Zornig Andersen lavede et
år ind under jul en række TV programmer, hvor hun ville hjælpe konfliktramte familier med at få en god
juleaften. Hun siger, at det er den aften på året, succesen som familie
skal stå sin prøve, den aften, hvor
bruddet, tabet, fallitter og succeser
træder allertydeligst frem. Og så
fortsætter hun, som jo er vokset op i

et hjem med alkoholproblemer, med
at understrege vigtigheden af, at alle
parter må vise gode intentioner, den
stærke som den svage. Alle må give
sig lidt og forsøge at tilpasse sig hinanden. ”Og så skal juleaften altid fejres på børnenes præmisser”, slutter
hun. ”Det giver den største mulighed
for fred og kærlighed og forsoning”.
Ja, og sådan kom Gud jo også selv til
os julenat. Sårbar som et barn udleverede han sig til os. Han viste os, at
han holder af os, som vi er. Og at vi med vores mere eller mindre vellykkede liv - er gode nok til ham og hans
kærlighed. ”Frygt ikke”! sang englene den nat ”for der er født jer en stor
glæde”. Og glæden, midt i alt det vi
kæmper med, er jo, at Gud er hos os
og følges med os gennem livet. Og at
det vi ikke kan, det kan Han.
Så er vores virkelighed nu, at vi midt
i juleglæden må bære sorg og savn,
svigt og knuste drømme, da er virkeligheden altså også, at vi juleaften får
givet en tro på, vi er gode nok, som vi
er, og derfor kan udlevere os til hinanden, som dem vi er - på godt og
ondt. Derfor skal juleaften i år måske bruges til at trøste hinanden,
hvor sorgen er gæst. Eller til at tilgive, hvor skyld og svigt er ved at kvæle
glæden i vores stue. For hvis ikke det
er i familiens skød vi skal være os
selv - hvor så? Det kan godt være, vi
kommer til at græde lidt - men ensomme, det bliver vi ikke. For vi tror
jo på julens ubetingede kærlighed og
frygter derfor intet.
Rigtig Glædelig jul
Mette Rothmann Sørensen
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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

Randlevklubben
Når dette blad udkommer, er sommertiden slut og de mørke timer tager overhånd.
Mangler der lys og glæde i din hverdag, så prøv et besøg i Randlev Klubben. Der vil vi være klar til at
modtage nye pensionister og efterlønsmodtagere, som er tilknyttet
Randlev-Bjerager sogn, til et par glade timer og samvær, hver tirsdag fra
kl. 13.00 til 16.00.
Siden sidst har der været generalforsamling, og der er valgt ny bestyrelse,
som har konstitueret sig som følger:
Formand: Elin Rasmussen
Kasserer: Inga Rasmussen
Sekretær: Bodil Rasmussen
Suppleant: Kate Solgård Brogholm
Revisor: Birte Jensen
Revisorsupp: Hanne Christensen
Vi har haft besøg af advokaterne
Søren Isaksen og Bjørn Høgh, som
har fortalt om arveregler og testamenter. Der var god fremmøde og
der var mange gode og relevante
spørgsmål.
Hvis der er supplerende spørgsmål
eller testamenter der skal gennemgås, står de til rådighed, og gør det
som lovet gratis.
Vi har afholdt høstfest, hvor der på
nær et par stykker var fuld opbakning. Vi fik dejlig mad fra Anne´s og
underholdning med oplæsning og
guitarspil ved Ryan Moric. Mange
tak for det.

Agnete og Bodil har siden sidst
været til møde i FrivilligBørs Odder,
hvor der var fremmøde af ca. 30 forskellige klubber/foreninger/virksomheder som havde tilbud om gratis
”underholdning”. De fik indgået
ikke mindre end 6 aftaler, som skal
løbe af stabelen i efteråret- vinteren
og foråret.
Det første arrangement løber af stabelen tirsdag d. 31/10 kl. 13,00 hvor
Henny Hove kommer og fortæller
om vågetjenesten og demens. Alle er
velkommen også ikke medlemmer.
Der bliver en ”kør ud i det blå” juletur d. 28/11, hvor vi vil fylde bilerne
op og besøge julemarkeder i nærområdet. Nærmere aftale i klubben.
D. 12/12 er der juleafslutning med
gløgg og æbleskiver og vi ønsker hinanden god jul.
Vi starter igen efter nytår d. 9/1 2018
med almindelig klubdag.
D. 6/2 har vi årets banko, hvor vi spiller om sponsorerede gaver fra velvillige givere. Der kan købes
bankoplader til rimelige penge.
Uge 7 holder vi vinterferie.
Randlev Klubben ønsker alle en rigtig
glædelig jul samt et godt nytår
Elin Rasmussen
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Randlev Lokalråd
Over- og Neder Randlev Lokalråd
har i løbet af sommeren afholdt et
enkelt bestyrelsesmøde. På mødet
drøftede vi, hvordan vi nemmest når
ud til alle jer, der helt automatisk og
gratis er medlem af lokalrådet. Som
nogle af jer allerede véd, har lokalrådet en Facebook-side med navnet
”Randlev Lokalråd” www.facebook.com/randlev.lokalraad/, ligesom
vi som borgere i de to landsbyer igennem længere tid, har kunnet lave opslag og skrive input til den lukkede
Facebook-gruppe
”Naboskabet
Randlev”
www.facebook.com/
groups/126167710877379/.
Beslutningen på mødet blev, at vi i
løbet af de næste par måneder vil gå
en tur fra dør til dør. Vi medbringer
en præsentation af lokalrådet og en
liste, hvor vi håber, du vil oplyse mailadresse og telefonnummer, så vi kan
sende nyhedsbreve og andre interessante oplysninger til dig som bor i eller på anden måde har tilknytning til
området.
I bestyrelsen arbejder vi også for et
tættere samarbejde med lokalrådene i både Bjerager, Boulstrup og
Dyngby. Vi planlægger et fælles bestyrelsesmøde i begyndelsen af november, hvor vi vil drøfte
muligheden for at koordinere indsatserne i forhold til formidling til os
alle, som naturligt hører under
Randlev- Bjerager Sogne. Som lo6

kalråd har vi nemlig fuld forståelse
for, at både Menighedsråd, Randlevklubben, Idrætsforeningen, Randlevskolen, Eriksminde Efterskole,
erhvervsdrivende m.fl. har mere end
nok at gøre med at holde sig informeret. Derfor er der absolut ingen
grund til at informationer skal opsøges ved fire forskellige lokalråd.
Selvom det ikke er decideret lokalrådsstof, slutter vi af med at orientere
om
Odder
Muesums
arrangement søndag den 29. oktober, hvor museet og Lokalhistorisk
Arkiv havde arrangeret en byvandring i Over Randlev. Omkring 20
borgere havde en rigtig god oplevelse, men vi kunne sagtens have været
mange flere.
Informationer som denne, og om
vores samarbejde med Odder Kommune, de øvrige lokalråd og meget
mere vil vi fremover fortælle om i nyhedsbreve. Derfor håber vi, du vil
tage godt imod os, når vi kommer
rundt med vores mailliste. Du er
selvfølgelig også velkommen til at
sende en mail til randlevlokalraad@gmail.com med dine kontaktoplysninger, så sørger vi for resten.
Kærlig hilsen
Anne Midtgaard Jønsson
lokalrådsformand

Idrætsforeningen
Efteråret er over os og sæson
2017/18 er i fuld gang i idrætsforeningen.
Vores damegymnastikhold er som
altid fuldt booket op, og det er dejligt
at vi i idrætsforeningen kan trække
så mange gymnastikdamer til et godt
hold.
Leg og dans for de 3-6 årige er også
kommet godt i gang, det er to engagerede unge piger som står for at udfordre denne målgruppe.
Mini Power girls holdet i år består af
10 piger som lærer en masse kunnen
indenfor rytme, samarbejde, lidt
spring og dans.

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.

Vi har fået 3 nye hold op at køre i år
og det er mor/far/barn gymnastik for
de 1-3 årige, Hip hop piger og drenge
for de 7-10 årige og Indendørs fodbold for U8-U10 som starter op fra
uge 43 til uge 12.
Vi er rigtig glade for, at der er kommet nye spændende hold, som vi kan
tilbyde i idrætsforeningen og håber
på opbakning til holdene, så de også
er at finde næste sæson.
Udendørs fodboldsæsonen er slut
for i år, men vender tilbage til foråret, der kommer en dato senere.
På vores hjemmeside www.rbif.dk
finder man bla. hold og træningstider, og man kan kontakte idrætsforeningen, hvis man har lyst til at
melde sig på et hold eller starte et
hold op til næste sæson.
Til slut vil vi ønske alle et godt efterår og glædelig Jul og Godt Nytår.
På bestyrelsens vegne
Tine Porse

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.

Kontakt os for et
uforbindende tilbud,
på køb eller leje af
lys og lydudstyr.

Festlyset.dk
Rørth-Ellevej 62
8300 Odder
Mail: udlejning@festlyset.dk
Telefon: 22 84 11 70
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Babysalmesang
Babysalmesang i Gosmer Kirke for
børn og forældre, forår 2018
Hvis du bor i Randlev eller Bjerager
sogne, kan du fra uge 8 deltage i babysalmesang med dit lille barn under
1 år. Vi mødes i Gosmer Kirke kl.
11-12 hver torsdag i ugerne 8-15
(Skærtorsdag d. 29.3. holder vi fri).
Vi skal synge både nye og gamle salmer samt enkle børnesange og fagte-sange for babyerne, som ligger og
lytter, kigger, sidder på skødet, eller
bare sover eller bliver ammet. Vi skal
også lytte til orgelmusik og lege enkle sanglege, og måske kommer kirketjener Børge og blæser sæbebobler.
Der er ingen krav om at barnet skal
gøre noget bestemt eller lytte på en
bestemt måde, og det hele foregår i
en afslappet atmosfære. Nogle sange, salmer og remser kender I sikkert
i forvejen, andre lærer vi hen ad vejen.
Bagefter får vi en kop kaffe og en
snak.
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Du kan få en folder om babysalmesang i Sognegården i Hov eller ved at
rette henvendelse til sognepræst i
Randlev-Bjerager Mette Rothmann
Sørensen: 86 55 61 90/ mrs@km.dk .
Det er gratis at deltage. Alle er velkomne, også selvom man bor uden
for Gosmer-Halling pastorat.
Datoer for babysalmesang i foråret
2018.
Torsdage i ugerne 8-14:
22. februar, 1., 8., 15., 22. marts, 5. og
12. april.
Tidspunkt: kl. 11.00 – ca. 12.00,
inklusive kaffehygge.
Sted: Vi mødes i Gosmer Kirke.
Aldersgruppe: ca. 3-12 mdr.
Medbring: Dyne som barnet kan ligge på.
Tilmelding på mail til
karen.bunemann@hotmail.com
eller sms: 29243289.

Organisten
Så går vi den mørke tid i møde, og
med tidens meteorologiske misere så
er der ikke megen sne i vente. Så har
vi julens lys – hinanden - og måske
lidt musik? Dette er hvad vi i vore
sogne kan tilbyde:

Julekoncert
med Det Ny Kammerkor,
dir. Anders Gaden
Søndag 10. december kl. 15. 00
i Bjerager kirke

Stilletid
19. November kl. 16 - 17.30
17. December kl. 16 - 17.30
Stilletid i Bjerager kirke finder sted i
årets mørkeste måneder, november
t.o.m. februar. Det er nok der 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.
3. søndag i advent kan I komme og
lytte til den milde og smukke julemusik, I måske ikke kendte på forhånd.

Hvis du har hørt smuk korsang i
DR:s Før søndagen-udsendelser, så
er der en god chance for at det var
Det Ny Kammerkor. De har medvirket ikke mindre end 11 gange. Det
Ny Kammerkor er et velsyngende
kammerkor med høje ambitioner,
som har resulteret i sejre ved internationale korkonkurrencer. De har
til huse i Århus og bliver dirigeret af
Anders Gaden, som til daglig er organist i Helligåndskirken i Århus.
Deres fine a cappella-klang vil sætte
os i julestemning på allerfineste og
inderligste vis.
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Vinterkoncert:
A Winter Tale
med Clara Vuust Trio
21. Januar 2018 kl. 16.00
i Bjerager kirke

ken! Og her til januar kommer hun
så, med sin lille eksklusive trio, Francesco Calì på klaver og akkordion
og Jeppe Holst på guitar, i et vinterprogram, poetisk, sprødt og smukt.
Det skal I ikke gå glip af.

• “Den helt store gevinst er Clara
Vuusts stemme. Der er en intonation og fængende tilstedeværelse i
stemmen. Hendes stemmes klang
er så ren og klar som en frostklar
februarmorgen. Det er pladen til
dem der trænger til et skud smuk
dansk vinter i denne mørke tid.”
(Niels Overgård, Jazznyt)?

•

For godt et år siden var jeg til en koncert med en, for mig på det tidspunkt,
ukendt
jazzsangerinde.
Efternavnet klingede dog bekendt;
hun er søster til Christian Vuust,
som vi tidligere har hørt ved flere lejligheder som del af Den Danske Salmeduo. Men jeg skal lige love for at
jeg blev indfanget og dybt betaget af
Clara Vuusts sang. Hendes stemme
er krystalklar og ukrukket, og hun
synger ubesværet på såvel engelsk
som brasiliansk, fransk og italiensk.
Men det vigtigste er at hun fortæller
historier, uanset hvilket sprog hun
synger på. Hun får en til at spidset
ørerne, lytte og føle sig talt til. Hende, tænkte jeg, må vi have her i kir10

“Albummets vintertema genererer med Clara Vuust ved vokal-roret så meget varme, at sindet
tør op og overgiver sig betingelsesløst. Clara Vuust får det simple,
stille og sarte udtryk til at gøre et
stort og vedvarende indtryk.”
(Martin Loft, LoftsKammer)

Så vil jeg håbe at disse musikalske
muligheder kan være med til at oplyse og -muntre os alle i vintermørkets
korte dage. Indtil det vender!
Catarina Bosæus, organist

Menighedsrådet….
Kirkegårdene
På kirkegården i Randlev er området
med urnehaver blevet udvidet, og
der er plantet enkelte små træer i
området. I Bjerager er der ved at blive lavet ny belægning og lys ved indgangen til kirken. Der vil også blive
lavet forbedringer på p-pladsen.
På kirkegårdene i Randlev og Bjerager er der en udfordring med, at der
er mange gravsten, som skal sikres,
så de ikke kan vælte. Der bliver arbejdet på at finde nogle brugbare
løsninger.
Storpastoratet
Vi har i det forløbne år startet et
samarbejde med Saksild-Nølev,
Gosmer-Halling og Tunø menighedsråd. Samarbejdet har medført et
storpastorat som hedder Kyst-

pastoratet. Der bliver lavet en fælles
hjemmeside og senere et fælles kirkeblad. Der er udarbejdet fælles mål
og visioner for Kystpastoratet, og
samarbejdet vil løbende blive udvidet.
Præstegården
I Præstegården sker der en stor forbedring af forholdene for vores
præst Mette, som har været her i 25
år. Der er ved at blive lavet nye gulve
med varme i, og ves gavlen bliver
renoveret med udskiftning af enkelte
stykker af træværket og muring af
nogle nye tavl. Oliefyret bliver udskiftet med jordvarmeanlæg, slangerne til anlægget bliver gravet ned
vest for præstegårdshaven. Vi forventer at være færdige inden foråret.
Randlev - Bjerager menighedsråd
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Døbte, viede og døde …
Døbte i Randlev kirke:
- Alicia Helbo Malmberg, Silkeborg
- Josephine Van Wittendorff
Grünert, Skanderborg
- Kamma Marie Holm Krogh,
Ndr. Randlev
- Luna Machado, Århus
- Jonas Dahl Hedegaard,
O. Randlev
- Asger Rønning Lorentzen,
Hasselager
- Emma Djernis Andersen, Saksild
- Severin Gottlieb Hansen, Søby
- Emil Dau Bukkehave,
Rodstenseje
Viede og velsignede i Randlev kirke:
- Kirsten Dalsgaard Broholt & Hans
Andersen, Odder
- Tabita Niemann Kristensen & Rasmus Bo Sørensen, Søborg
- Suzy Christina Andersen &
Mikael Christensen, Odder
- Heidi Højsgaard Mortensen & Steen Nielsen, O. Randlev
- Marianne Kristine Marcussen & Niklas Askelund Hillestrøm, København
- Sofie Rasch Lauritsen &
Kristian Klottrup Mandal, Ndr.
Randlev
- Katrine Rothmann Aandstad Sørensen & Alexander Rasborg
Knudsen, Århus
Døde/begravede/bisatte fra Randlev
kirke, sogn og på kirkegården:
- Dorte Lykke Jensen
- Leif Lehmann Rasmussen
- Marianne Jørgensen
- Hans Nørgaard
- Leif Sørensen
12

fra November 2016 – til November 2017

- Ole Stentoft Nielsen
- Agnethe Kristensen

Døbte i Bjerager kirke:
- Thilde Bergholdt Christensen,
Krogstrup
- Johannes Lykke Nielsen, Hou
- Aston Nørgaard Dam, Boulstrup
- Vigga Lund Stentoft, Sabro
- Rosa Sofia Thyregod Hansen, Boulstrup
- Thor Brunt Steffensen, Odder
- Signe Bonde Vistoft, Odder
Viede og velsignede i Bjerager kirke
- Camilla Victoria Winther Bro &
Morten Grube Pedersen Nielsen, Hundslund
- Majbritt Bergholdt & Henrik Palle
Christensen, Krogstrup
- Cecil Frederiksen & Janus Asbjørn
Schatz-Jakobsen, Bjerager
- Sarah Brix Roed & Kristoffer Hedemann Knudsen, Århus
Døde/begravede/bisatte fra Bjerager kirke, sogn og på kirkegården:
- Helle Svenningsen
- Nanna Højsgaard
- Carl Brandt Jensen
- Niss Ellung Lindgaard
- Arne Kvist Sørensen
- Peter Elmgaard Jørgensen
- Dennis Lykke Jensen
- Erik August Terndrup Pedersen
- Bodil Foged
- Ingrid Marie Lauritzen
- Grethe Kirsten Schmidt
- Ella Kirstine Jensen
- Bent Thorup Pedersen

Julen forfra og bagfra …
Læs først teksten forfra … og prøv så at læse den igen bagfra

Det er jul igen
og jeg glæder mig allerede til
det bliver januar
jeg hader, når
juletræerne tændes på alle byens altaner
og
gågaden er pyntet og Frelsens Hær synger salmer
det bedste ved julen er, når
den er forbi, og juletræerne ligger i regnen og venter på skraldemanden
jeg frygter altid de dage, hvor
vi samles med familie og venner for at fejre højtiden
jeg længes efter, at
vintermørket igen sænker sig over byen
det er det, jeg overlever på, når
det er jul
jeg mener det virkelig
og ja
jeg ønsker dig en glædelig jul
men det kommer ikke fra hjertet
julen er en overfladisk forbrugsfest
ja, jeg siger også, at
julen ikke er andet end sentimental overtro og religiøst kitsch
det er patroniserende at påstå, at
julen er et udtryk for en medfødt længsel,
der ligger dybt i os alle, ligesom
de fyldte kirker er bevis på en oprigtig tro,
hvor ved de det fra?
Julen er et disneyficeret levn fra en død religion
det lader mig kold, når de siger, at
julen er hjerternes fest
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Meddelser fra Præstegården

Alle er velkomne til et par timers
”syng-med-arrangement”, som for
alvor kan sætte julen i gang.

Syng Julen ind
i Randlev kirke og konfirmandstue
Torsdag den 14. december kl. 19.30
Kom og vær med
til at synge julen ind!
Rækken af advents- og julesalmer er
lang, og det er svært at nå at synge
dem alle i løbet af adventstiden og
julen, - vi synes altid, der mangler
nogle af de kæreste.
Derfor begynder vi i Randlev kirke
med at synge en lang række af adventstidens og julens smukkeste salmer, og der vil også blive mulighed
for selv at foreslå nogle.
Derefter går vi i konfirmandstuen til
kaffe og julehygge, og også her vil vi
synge videre, til den tid på julens
mere verdslige sange og måske også
nogle nyere salmer.
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Nytårskollekten
Ved gudstjenesten Nytårsdag, den 1.
januar kl. 16.00 i Randlev 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!.

Kyndelmissegudstjeneste
Torsdag den 1. februar
i Bjerager kirke kl. 19.30
Levende lys i en mørk tid
Det er midvinter, frosten og kulden
er på sit højeste, og derfor tænder vi
levende lys i kirken, hvor vi fejrer
lysmesse.
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 allerdybeste.
Og derfor holder vi igen i år kyndelmissegudstjeneste. 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 16.-17. december, 13.-14. januar og 3.-4. marts.
17.-18. marts passer jeg embedet på
Tunø.
Randlev/Bjerager sogne varetages
som altid under mit fravær af sognepræst Kirsten Lundager i Saksild,
tlf. 86 55 81 24/ og sognepræst i Gosmer-Halling, Hanna Nissen, tlf. 86
55 60 50/

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
15

BJERAGER KIRKE

RANDLEV KIRKE

Gudstjenester
Randlev
10.15

Bjerager

3.dec

1.sd.i advent

14.00

Randlev *bil
Bjerager Familiegudstjeneste

10.dec

2.sd.i advent

10.15

Bjerager Julekoncert 15.00

14.dec

Torsdag

19.30

17.dec

3.sd. i advent

Ingen

Ingen

24.dec

Juleaften

15.00

16.15

25.dec

Juledag

11.00

9.30

26.dec

2.juledag

1.jan

Nytårsdag

7. jan

1.s.e.H3K

14.jan

2.s.e.H3K

Ingen

21.jan

s.sd.e.H3K

10.15

27.jan

Lørdagsdåb

28.jan

Septuagesima sd

1. feb

Syng julen ind,
i kirke og konfirmandstue
Bjerager Stilletid 16-17.30
Randlev *bil
Bjerager *bil

10.15
16.00

*bil
10.15

*bil

Ingen
*bil - Kaffe
Koncert Bjerager 16.00
11.00
19.00

*bil

Torsdag

19.30

Kyndelmisse

4.feb

Seksagesima sd

10.15

*bil - Kaffe

11.feb

Fastelavns sd

10.15

18.feb

1.sd. i fasten

14.00

25. feb

2.sd. I fasten

10.15

4.mar

3.sd. I fasten

Ingen

Ingen

11.mar

Midfaste sd.

16.00

10.15

18.mar

Marie bebud.

Ingen

Ingen

24.mar

Lørdagsdåb

11.00

25.mar

Palmesøndag

10.15

*bil
10.15

*bil
*bil
*bil

*bil

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