BJERAGER KIRKE

RANDLEV KIRKE

Gudstjenester
Bjerager

5. mar

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

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

2. apr

Marie beb

Ingen

14.00

Bjerager K. Lundager

9. apr

Palmesøndag

10.15

Ingen

Randlev *bil

13. apr

Skærtorsdag

10.15

Ingen

Randlev *bil

14. apr

Langfredag

Ingen

16.00

Liturgisk gudstjeneste

16. apr

Påskedag

9.00

10.15

Bjerager *bil

17. apr

2. påskedag

10.15

Ingen

Randlev *bil

23. apr

1.s.e.påske

Ingen

Ingen

30. apr

2.s.e.påske

9.30

11.00

Bjerager konfirmation
Randlev konfirmation

7. maj

3.s.e.påske

10.15

Ingen

Bjerager koncert 15.00
Randlev *bil

12. maj

Bededag

Ingen

10.15

Bjerager *bil

14. maj

4.s.e.påske

10.15

Ingen

Randlev ’bil - kaffe

21. maj

5.s.e.påske

Ingen

Ingen

25. maj

Kr. Himmelfart

Ingen

10.15

Bjerager *bil

27. maj

Lørdagsdåb

11.00

Gudstjenesten gennemføres
kun hvis der er tilmeldte dåb

28. maj

6.s.e.påske

10.15

9.00

Randlev *bil

4. jun

Pinsedag

9.00

10.15

Bjerager ’bil

5. jun

2. pinsedag

Ingen

Ingen

Provstiets friluftsgudstjeneste
- Valgmenigheden

11. jun

Trinitatis sd

Ingen

Ingen
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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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Når påskeklokken kimer…..

af en påskeprædiken

”Da sabbatten var forbi, købte Maria
Magdalene og Maria, Jakobs mor, og
Salome vellugtende salver for at gå ud
og salve ham. Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kommer
de til graven, da solen var stået op.
Og de sagde til hinanden: »Hvem skal
vi få til at vælte stenen fra indgangen
til graven?« Men da de så derhen, opdagede de, at stenen var væltet fra.
For den var meget stor. Og da de kom
ind i graven, så de en ung mand i hvide klæder sidde i den højre side, og de
blev forfærdede. Men han sagde til
dem: »Vær ikke forfærdede! I søger
efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået, han er ikke her.
Se, dér er stedet, hvor de lagde ham!
Men gå hen og sig til hans disciple og
til Peter, at han går i forvejen for jer
til Galilæa. Dér skal I se ham, som
han har sagt jer det.« Og de gik ud og
flygtede fra graven, for de var rystede
og ude af sig selv. Og de sagde ikke
noget til nogen, for de var bange.
Påskeevangeliet: Markus 16.1-8

tøven, - nej, der må derimod trompeter og basuner til, som kan nå fra den
højeste himmel og helt ned i den dybeste grav med sit budskab: ”Han er
ikke her; han er opstået” For Påskemorgen forstår man jo, at Guds kærlighed til os mennesker er så stor, at
den sprænger alle grænser, og at den
aldrig kan lade sig spærre inde – ikke
engang af en grav. Påskemorgen har
Gud taget magten, der hvor alle
vores håb lægges i graven, Påskemorgen er nye dage og nye muligheder, der hvor vi troede, at mørket og
det onde var kommet for at blive.
“Frygt ikke!” siger englen, ”for Jesus
er opstået fra de døde, - han er gået
forud for jer for at møde jer i hver
eneste ny dag, - og dét kan I både
leve og dø på”.

--- 000 --s.3
s.8
s.9
s.10
s.11
s.12
s.13
s.14
s.16

www.randlev-bjergager-sogne.dk

Andre....
www.randlevskolen.dk
www.nederrandlev.dk
www.borgerforeningen.mono.net

Påskemorgen er trompeter og basuner, den er solskin og masser af udråbstegn. Langfredagens mørke og
død og forsigtige ”måske” er nu forbi, og det allerstørste er på færde allerede fra morgenstunden af. For
livet og håbet maser sig nemlig vej
denne morgen og kan ikke mere holdes tilbage. Så ingen listefødder eller

Kvinderne, som gik ud til graven påskemorgen, var tavse og forsøgte
bagefter at tie det hele ihjel. Der står
jo, at de var bange og ikke turde sige
noget til nogen. Men der skulle altså
mere end forvirring og frygt til at
holde budskabet om opstandelsen
3

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

tilbage, snart trængte det sig på en
eller anden måde alligevel ud mellem de sammenknebne læber. For
sådan er det - opstandelsen vil ud
mellem mennesker, den vil ud og
skabe opstandelse i mere end én forstand – den vil ud og fortælle, at Vorherre efter påskemorgen er en
levende Gud, som er hos os i alt det
mørke, vi kæmper med, han er hos
os og bærer med på alt det, som vi
ikke kan bære alene. For den Gud,
som kan opstå fra de døde kan selvfølgelig også overvinde alt det døde i
os. Ja, faktisk så er det dét opstandelse virkelig betyder: at Vorherre ikke
bare vækker de døde men også de levende til live igen.
Der er en fortælling fra begyndelsen
af
1900-tallet
i
Thorshavn på
Færøerne
og
som ganske kort
handler om en
dreng og hans
lillesøster, som
vokser op tæt på et Tuberkulosesanatorie i hovedstaden deroppe. Forældrene
er
forstandere
på
Sanatoriet, og børnene har en hverdag i det hér helt særlige univers
med så megen sygdom og elendighed
og død.
Fortællingen hedder ”Det lille gule
hus”, og det lille gule hus er Sanatoriets kapel, som er omgærdet med

megen frygt - når døren står åben ind
til det gule hus, så opstår der denne
gabende uvished: hvem nu død? Det
gør børnene bange, men sammen søger de så ind i fantasiens verden og
får på den måde en mening ud af det
hele. Lige indtil pigen en dag bliver
dødeligt syg, og drengen oplever en
indre smerte, som det er alt for svært
for ham at være i. Hvordan skal han
nu få virkeligheden til at hænge sammen?
En søndag, mens familien er i kirke,
går drengen ned til åen, som løber
forbi sanatoriet, og i åen nyder han
synet af en andemor med små ællinger. Men så opdager han pludselig
en ælling, som er så underligt mørk i
forhold til de andre, ja, den er næsten helt sort, og det slår drengen, at
denne lille mørke skabning må være
det onde eller djævelen selv. Han beslutter sig for at tage kampen op mod
det onde én gang for alle og griber
fat i den lille ælling og klemmer livet
ud af den.
Hjemme våger moderen over den lille pige, som nu er så syg, at hun ligger
hen som død. Da pludselig sker det,
at pigen åbner øjnene, hun kigger sig
omkring og smiler — Og her slutter
fortællingen så med, at moderen bøjer sig ned over pigen, stryger hende
over håret og siger: ”Nu er det værste overstået”!
Den færøske fortælling slutter der,
hvor det hele vender, hvor livet og
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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.

Mail: udlejning@festlyset.dk
Telefon: 22 84 11 70

Festlyset.dk
Rørth-Ellevej 62
8300 Odder

glæden vender tilbage til den lille familie, og på den måde er den en påskefortælling. For påsken handler jo
netop om, at alt i livet kan være så
håbløst og meningsløst, så ufattelig
smertefuldt og mørkt og uoverkommeligt for os. Det modbydelige og
ondes findes, det ved vi kun alt for
godt af egen erfaring, og det vil altid
findes - uanset hvad vi gør, så vil vi aldrig kunne klemme livet ud af det.
Men med påskemorgen er budskabet til os: ”Det hele vender – nu er
det værste overstået, for Jesus er opstanden” For efter påskemorgen er
Jesus nu Vorherre for os i vores almindelige hverdag, som den, der altid vil gå foran os - som den, der
holder vores tro og håb i live i en verden, som nogle dage godt kan kaldes
de dødes rige. Med opstandelsen kan
vi blive ved livet og få nyt livsmod og
ny glæde på trods af alt det vi kæmper med.
Vi kender det godt: hvordan f.eks.
kærlig hed kan dø, hvordan vi tror, at
nu er det for sent og forbi mellem os.
Og så pludselig en dag begynder noget at vokse mellem os igen, og kærligheden genopstår. Hver gang vi
oplever, at det aldrig er for sent at tilgive og elske, fordi kærligheden er
stærkere end døden – da er det påske. Og hver gang vi fristes til at give
op og så allige vel rejser os trods sygdom, nederlag og forlis - i troen på,
livet aldrig kan gå mere i stykker, end
at vi får det givet på ny – da er det påske. Og hver gang og ikke mindst,
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når vi mister vores elskede og fra et
knugende mørke af sorg og savn alligevel pludselig vågner en morgen og
glæder os til den nye dag – da er det
påske, - da er livet stærkere end døden.
Så påske er altså kort og godt altid at
gå fra gravmørke og til de levendes
land – det gælder overalt i vores daglige liv, og det gælder til evig tid. For
i troen på Påskemorgen og Jesu opstandelse vil døden nemlig aldrig få
det sidste ord i vores liv. Det værste
er overstået nu – det hele er vendt og med det vil også vores grave åbne
sig ud mod evigheden.
Så Glædelig Påske! - og Amen
Mette Rothmann Sørensen
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Det kirkelige Møde … …
i Odder Sognekirke og kirkecenter
Kl. 10.30
Det begyndte med jomfru Sørensen
Kvindeskæbner i 200 år
Traditionen tro holdes der en fælles
kirkedag for alle sogne i Odder provsti søndag d. 5. marts.
Dagen begynder med en gudstjeneste i Odder kirke, efterfølgende er
der fællesspisning og foredrag i Odder Kirkecenter.

søndag den 5. marts
Prisen for deltagelse ved middag og
foredrag er 50 kr. som betales på dagen.
Tilmelding til spisning kan ske til
Mette Rothmann Sørensen,
Tlf. 86 55 61 90 / mrs@km.dk eller
Odder kirkekontor, 87 80 25 30,
senest tirsdag den 28. februar.
Vel mødt!

Organisten
Dette skrives lige før Kyndelmisse,
hvor lysene på kirkerne slukkes, for
at markere at lyset vender tilbage. I
morgen er der Kyndelmissegudstjeneste, hvor vi vil synge om det. Men
her vil jeg snarere fortælle om de
musikalske arrangementer, I kan
glæde jer til, når dagene bliver længere.
Sangaften m. Odder Voices
Onsdag 29. marts kl. 19.30
i Randlev Konfirmandstue

Mødets foredragsholder vil være
Lisbeth Smedegaard Andersen,
kunsthistoriker, præst og foredragsholder. Hendes salmer optræder i
Den Danske Salmebog, og hun har
udgivet en række bøger.
Med udgangspunkt i sin egen slægts
kvinder fortæller Lisbeth Smedegaard Andersen om kvindernes
historie, som den har udspillet sig fra
begyndelsen af 1800-tallet, hvor synet på kvinden og kvinderollen langsomt ændrede sig i takt med
samfundsudviklingen.
Kvinderne
sættes ind i en bredere, samfundsmæssig sammenhæng, så der danner
sig et tidsbillede af kvindernes Danmark set fra en fattig familie i Nordjylland til en velstillet borgerfamilie i
København.
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Forårets sangaften står her for
døren, og vi synger sange fra Højskolesangbogen, drikker kaffe og får en
god snak. Som før bidrager Odder
Voices med lidt fra deres aktuelle repertoire. Denne gang er det nogle af
Tina Dickows sange, arrangeret for
kor. Vores solist er Kirstine Birk, en
meget fint lokal sanger/ sangskriver,
som vi tidligere har samarbejdet
med. Kirstine Birks egne sange, som
vi også vil høre, er country/ americana, lidt i stil med Bonnie Raitt eller

Esther Brohus. Det er behagelig og
lettilgængelig musik, uden at være
banal.
Alt dette indrammet i sange til forårets komme - Velkommen!

KONCERT: Bark & Blik
Søndag 7. maj kl. 15
i Bjerager kirke
Bark & Blik har baggrund i folkemusikuddannelsen på Syddansk Musikkonservatorium, og blev dannet i
2014. De fire unge musikere mødte
straks anerkendelse for deres originale mix af folkemusik på et usædvanligt instrumentarium bestående
af saxofon, basklarinet, violin og guitar, de jazzede fraseringer og improvisationer og de drømmeriske
sangstemmer.
Dette lovende unge ensemble kan I
kan glæde jer til at opleve til maj.
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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.
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-bjerager-sogne.dk,så kommer I på listen.
Glædeligt forår!
Catarina Bosæus, organist

Randlev/Boulstrup idrætsforening
Foråret sig nærmer og i idrætsforeningen er der både begyndelse og afslutning.
Fodboldsæsonen for børn fra 6 til 8
år starter op igen midt i marts, datoen kommer på hjemmesiden, og det
er torsdag fra klokken 16 til klokken
17 på fodboldbanerne bag skolen.
Gymnastikken slutter sæsonen af i
slut marts og badminton spiller til og
med April.
Vi vil endnu engang gerne slå et slag
for, at hvis man går med en ide i forhold til noget idræt af en eller anden
form, at man kommer frem med det.
Vi vil gerne være behjælpelige med
eventuelle kurser eller sparring. Hvis
man alligevel løber en tur en fast dag
om ugen kunne det jo være hyggeligt
at mødes nogen stykker eller hvis det
er cyklen man er til eller? man kunne
jo overveje, om man vil stå for sådan
et projekt eller gymnastik, parcour,
hockey eller?

Randlev-Bjeragers sogneudflugt

30.maj kl. 9.00 – 17.30

En tur til Grønhøj Kro
& Morten Korch Museet
Menighedsrådenes årlige sogneudflugt for pensionister og efterlønnere fra Randlev og Bjerager sogne
går i år til det midtjyske, til Morten
Korch Museet og Grønhøj kro.
Der er afgang fra Randlev præstegård kl. 9.00, derfra går turen til middag på Grønhøj Kro, hvor krofatter
underholder og man også gerne selv
må synge med.
Efter middagen er det tid til at se
Morten Korch Museet, hvorefter vi
kører til Kongenshus Mindepark.
Kaffen indtages på Grønhøj Kro, før
turen igen går hjemad.

Prisen for hele dagen er 175, - kr inkl.
entré, middag, kaffe og forfriskning.
Bindende tilmelding
senest 12. maj til
K. Pedersen 22214002 eller
J. Jespersen 86556080
Randlev-Bjerager menighedsråd

Vi vil gerne fra bestyrelsens vegne
gerne sige tak for en god sæson og vi
glæder os til at se jer igen til opstart
af sæson 2017/2018.
På bestyrelsens vegne
Tine Porse
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Friluftsgudstjeneste
ved Odder Valgmenighedskirke
Friluftsgudstjeneste
2. pinsedag – 5. juni kl. 11.00

2. pinsedags fælles friluftsgudstjeneste for alle sogne i Odder provsti
foregår i år ved Valgmenighedskirken i Odder.
Vi håber at gudstjenesten atter vil
samle mange fra alle menigheder i
provstiet til en festlig og stemnings-

2. pinsedag – 5. juni kl. 11.00
fuld gudstjeneste i det grønne, hvor
fællesskab på tværs af sognene, salmesang under åben himmel og høj
solskin (forhåbentlig) er nogle af dagens ingredienser.
Gudstjenesten starter kl. 11.00, og
man bedes selv medbringe noget at
sidde på: tæpper, klapstole eller lignende. Når gudstjenesten er forbi
kan man – hvis man har lyst til det –
spise sin medbragte mad.
Vel mødt til alle!

Randlevklubben
Så går vinteren på hæld, og foråret
nærmer sig. I klubben har vi I vinter
hygget os med de obligatoriske aktiviteter som gløgg til jul, bankospil I
februar.

wich med til frokost, og finder et sted
vi kan sidde og spise, Hanne og Orla
giver eftermiddagskaffe, og fortæller
om deres bosted, men mere om
turen I klubben.

Her I foråret får vi besøg af Rita
Ernstsen, der vil vise os stenmaling.
Vi er også inviteret på en tur som
Hundslund seniorforening har arrangeret til Dansk supermarkeds
kursuscenter Bøgehøj I Ebeltoft

Start efter ferien er den 15 august.

Vi har jo lavet et lille samarbejde
med de øvrige pensionistforeninger I
Odders opland, så vi kan inspirere
hinanden, og måske samarbejde om
større arrangementer. Og vi kan stå
stærkere I forhold til samspil med
Odder kommune i forsøg på måske
at få andel I lidt penge til aktiviteter.
Men der er ikke tale om sammenlægning af foreningerne, kun et samråd bestyrelserne imellem, som ide
udveksling. Der er ingen forandring
I forhold til vores klubaktiviteter I
det daglige.

Der er generalforsamlig den 5 september, på valg denne gang er Frede
og Agnete, og begge genopstiller
IKKE, så mød op og få indflydelse.

Vores klubdage er stadig tirsdage kl.
13 til kl. 16 I konfirmandstuen, du er
velkommen til at besøge os, og se om
du har lyst at blive medlem.

Bestyrelsen ønsker alle et rigtig godt
forår.
Vi ses i klubben

Vi har Påskeferie den 11. april.
13 juni er sidste dag inden sommerferien, og der skal vi på tur. Vi skal
besøge Hanne og Orla Jensen, tidligere Midtland trykkeri Randlev, som
nu bor I Kjellerup. De er jo meget involveret I alternative løsninger på
både boliger, natur og energi. Det
bliver en bustur, hvor vi tager sand12
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Meddelser fra Præstegården

Liturgisk Langfredag
i Bjerager kirke
den 14. april kl. 16.00

Pinsekollekten
Ved gudstjenesterne pinsedag den 4.
juni i Randlev og Bjerager kirker
samler vi ind til Folkekirkens Nødhjælp.
Folkekirkens Nødhjælp arbejder for
at hjælpe verdens fattigste til et værdigt liv. Hjælpen gives uden hensyn
til tro, race eller politisk overbevisning.
På forhånd tak for ethvert beløb!

Menighedsrådenes
mødekalender for 2017
(Møderne finder sted i konfirmandstuen kl. 19.00 og er åben for alle)
Torsdag den 16. marts
Tirsdag den 2. maj
Tirsdag den 30. maj
Tirsdag den 29. august
Torsdag den 5. oktober
Tirsdag den 21. november
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Gudstjenesten langfredag i Bjerager
kirke vil igen i år blive gennemført
som en liturgisk gudstjeneste for
begge vore sogne. Indtil videre ligger
programmet ikke helt fast men vil
bestå af en blanding af musik, sang
og læsninger, hvor både organist Catarina Bosæus og kirkesanger Birte
Flethøj Ege medvirker.
Velkommen til en stemningsfuld
gudstjeneste.

Kirkebil:
Ferie og fridage:
Jeg holder ferie fra den 29. marts – 5.
april, samt weekenden 22.-23. april
ligesom jeg passer embedet på Tunø
i dagene 19.-21. maj. Embedet herhjemme varetages under mit fravær
af sognepræst Kirsten Lundager i
Saksild, tlf. 86 55 81 24/ ksl@km.dk
og sognepræst i Gosmer-Halling,
Hanna Nissen, tlf. 86 55 60 50/
HNIS@km.dk

Hjemmesiden
Konfirmation 2017
Søndag den 30. april
Randlev kirke kl. 9.30 og Bjerager
kirke kl. 11.00
- Kinna Nørgaard
- Mila Brorson Toft
- Amalie Holst Jensen
- Camilla Ankerstjerne Pedersen
- Silje Isak Borud
- Caroline Krogh Thomassen
- Frida Rishøj Jensen
- Oskar Bruus Laumann Jespersen
- Oskar Bruus Laumann Jespersen
- Michelle Kjær Kramhøft
- Rikke Storgaard Nielsen

Friluftsgudstjeneste
2. pinsedag – 5. juni kl. 11.00
ved Valgmenighedskirken

Randlev og Bjerager kirker har en
hjemmeside. Her vil man finde dels
praktiske oplysninger i forbindelse
med fødsel, dåb, konfirmation, bryllup, dødsfald, navneændringer osv.
Desuden er der oplysninger om kirkens ansatte, menighedsrådene, kirkernes historie, gudstjenestetider og
andet ”sidste nyt”.
Besøg os på:
www.randlev-bjergager-sogne.dk

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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