BJERAGER KIRKE

RANDLEV KIRKE

Gudstjenester
Bjerager

25. feb

2.sd. I fasten

10.15

Stilletid 16-17.30

4.mar

3.sd. i fasten

Ingen

Ingen

Fælles Kirkeligt
Møde i Odder

11.mar

Midfaste sd.

16.00

10.15

*bil

18.mar

Marie bebudelse

Ingen

Ingen

24.mar

Lørdagsdåb

11.00

25.mar

Palmesøndag

10.15

*bil - Kaffe

29.mar

Skærtorsdag

10.15

*bil

30. mar Langfredag

16.00

Liturgisk gudstjeneste

1.apr

Påskedag

2.apr

2. påskedag

8.apr

1.s.e.påske

10.15

15. apr

2.s.e.påske

Ingen

22. apr

3.s.e.påske

27.apr

Bededag

Ingen

Ingen

29.apr

4.s.e.påske

11.00

9.30

6. maj

5.s.e.påske

10.15

10. maj

Kristi Himmelfartsdag

10.15

*bil

13. maj

6.s.e.påske

10.15

*bil - kaffe

20.maj

Pinsedag

10.15

9.00

21. maj

2.pinsedag

Ingen

Ingen

27. maj

Trinitatis sd

Ingen

Ingen

2. jun

Lørdagsdåb

11.00

3. jun

1.s.e.trinitatis

10.15

10. jun

2.s.e.trinitatis

17. jun

3.s.e.trinitatis

24. jun

4.s.e.trinitatis

16

10.15

*bil

9.00

*bil

10.15

*bil
*bil

Ingen
10.15

Konfirmation
*bil

10.15

*bil
Friluftsgudstjeneste ved
Hundslund kirke kl. 11.00

*bil
*bil

10.15
10.15

Koncert i Bjerager 15.00

*bil

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

Randlev

Marts - Maj 2018
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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

Indhold
Forår
Randlevklubben
Over Randlev Borgerforening
Menighedsrådet
Sogneudflugt
Fælles kirkeligt møde
Friluftsgudstjeneste
Babysalmesang
Organisten
Meddelser fra præstegården
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Forår
Hvilken årstid kan du bedst lide? –
sådan spørger børn tit: kan du bedst
lide sommer eller vinter? – kan du
bedst lide den årstid, hvor du kan
spise is eller glide på is? – kan du
bedst lide badestrand eller bobslæde?
Alle årstider er forbundet med sanseoplevelser, og måske oplever man
dem mest intenst som barn. Det er
nok derfor spørgsmålet er vigtigt i et
barns univers: hvilken årstid kan du
bedst lide?
Hvert forår slår det mig, at det må
være foråret, som er den bedste årstid. Foråret er den bedste, fordi det
efter en lang og mørk vinter nu igen
bliver lyst, fordi fuglene atter synger
af karsken bælg, og fordi hvert eneste nyt forår altid synes at være langt
mere lysegrønt end nogensinde før.
Foråret kommer ligesom langsomt
rullende og breder sig ud over den
bare jord og de nøgne træer, det folder sig i ro og mag ud over børn og
gamle og alle midt imellem. Jakken
bliver lynet ned eller taget af, hvert
år lidt for tidligt, løbenæser og rulleskøjter hører også med til foråret.
Overalt dufter der af frisk græs og
nyt håb, - selv på en mandag. Med solens og lysets komme er det som om
dagligdagens store eller små bekymringer for en stund bliver trængt i
baggrunden af livsglæden og livslysten, en glæde og en lyst, som jo tit
må være på trods. For foråret er jo i
bund og grund den dybe glæde over
livet og selve det at være til, samtidig

så ved vi jo også kun alt for godt, at
alt kunne være anderledes. Vores
trang til at ordne og fikse det hele
holder kun til en vis grænse, for der
findes jo også alt det, som kommer
til os, hvad enten vi vil det eller ej.
Midt i alt det som kommer til os og
rammer os, uanset hvor robuste eller
omstillingsparate vi så end bestræber os på at være, dér skal vi altså finde en måde at leve vores liv på. Tit og
ofte er det jo ikke nogens skyld, at
det går som det går, det er vel langt
mere det, at livet bare er større – til
tider smukkere men til tider altså
også frygteligere end vi havde planlagt eller forestillet os det. Sommetider bliver vi så små og udsatte og
mærker tilværelsens dobbelte vilkår:
at vi både er i livets og i dødens vold.
Og så kommer et forår rullende! Lyset og varmen og farverne kommer
tilbage – det er forårets løfte til os. Et
andet løfte, som jo også lyder til os i
foråret, er påskens budskab – løftet
om, at Gud er med os alle dage lige
indtil verdens ende. Forår, sommer,
efterår og vinter – hvilken tid vi så
end befinder os i, og hvad livet så end
bringer med til os, så er Gud altid
med, han vandrer ved vores side, for
at bære det alt sammen med os, så vi
aldrig er alene om livet.
Dét er troens håb – og dét er altid
grønt som foråret.
Godt forår og glædelig påske!
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.

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:

Kontakt: Catarina Bosæus
catarinabos@gmail.com
tlf. 21 67 26 65
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Siden sidst:
D. 28/11-17 var vi på spændende ”julebesøg” på Blå Kors i Horsens. En
spændende genbrug hvor man nemt
kunne få et par timer til at gå.
Året 2017 blev afsluttet med en dejlig juleafslutning, hvor vi fik gløgg og
æbleskiver efterfulgt af kaffe med
dejlige hjemmebagte klejner. Tak til
alle som bidrog.

Annonce i
Kirke-Sognebladet

Soloundervisning i klaver, sang og guitar
Rytmisk og klassisk, børn og voksne.

Randlevklubben

Kis Pedersen
kisped@hotmail.com

Det nye år 2018 fik vi sagt goddag til
d. 9/1 med en hyggelig klubdag, hvor
der igen blev nørklet, spillet kort og
sunget fra højskolesangbogen.
D. 16/1 blev Mie, hvem kan forstå
det; 90 år. Hun blev ringet op (for
hun havde taget en fridag) og vi sang
fødselsdagssangen med stor glæde.
Inden dette nummer af kirkebladet
udkommer, er der blevet afholdt
bankospil med sponsorerede gaver
samt kaffe og fastelavnsboller. Tak
til alle som har doneret.

fe og kage, som vi skal nyde i deres
cafe, inden turen går tilbage til
Randlev.
Sidste klubdag inden sommerferien
bliver 12/6 2018. Vi håber på en dejlig ferie med mange solskinsdage, inden vi igen mødes d. 14/8-18 med ny
energi og måske dejlige oplevelser i
bagagen.
Tirsdag d. 4/9-18 afholdes der generalforsamling.

Vi holder vinterferie i uge 7 og påskeferie d. 27/3-18.
Kommende arrangementer:
Forårsturen d. 10/4-18 går i år til
Horsens Statsfængsel. En guidet tur,
hvor vi forhåbentlig får spændende
historier med indblik i en lukket verden, fortalt om livet bag tremmer set
fra både de indsattes og de ansattes
side. Vi mødes i Præstegården kl.
12,15 og vi fylder bilerne op og kører
til Horsens. Turen afsluttes med kaf-

Glæd dig!
Allerede nu er der arrangeret efterårstur. Den 11/9-18 går turen til Tirpitz Museum ved Blåvand. Et helt
nyt museum tegnet af den verdenskendte arkitekt Bjarke Ingels.
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Det bliver en heldagstur for alle
interesserede pensionister og efterlønsmodtagere i Randlev sogn. Der
er afgang fra Randlev Præstegård kl.
8,30 med Centrum Turistbusser. Vi
kører mod vest til Restaurant Ho
Bugt, hvor vi får dejlig buffet med
efterfølgende kaffe og kringle. På
den videre tur får vi information til
museet, hvor vi på egen hånd får mulighed for at se og opleve både inde
og ude. Bl.a. ”Tirpitz bunkeren”,
”En hær af beton”, ”Rav - havets

guld” og ”Den skjulte vestkyst”. Opholdet slutter med kaffe og lagkage
på museet.
Vi forventer hjemkomst ca. kl. 18,30
Pris for medlemmer 200,- kr. for ikke
medlemmer 575,- kr.
Tilmelding og betaling i klubben
Bestyrelsen ønsker et godt forår
Elin Rasmussen

Over Randlev Borgerforening
Så er der planlagt en stribe hyggelige
nabobegivenheder i 2018, som vi håber at se rigtig mange til.
Legepladsdag Søndag 6. Maj 2018
Kl. 10 mødes vi på legepladsen for at
vedligeholde og hygge. Mød op med
dine havehandsker og haveredskaber, så fordeler vi nogle opgaver og
går i krig. Det plejer at være super
hyggeligt. Der kommer noget mad,
kaffe og kage i løbet af dagen. Også
hyggeligt for børn.
Sanktshansaften Lørdag 23. Juni.
Grillen er varm 18:30, bålet tændes
kl. 21.00. Børnebål hele aftenen.
Mere info senere, men det plejer
også at være en drønhyggelig aften i
naboers lag.
Fællesspisning 6. September kl. 18
Nærmere info følger.
Fællesspisning 6. december kl. 18.
Nærmere info følger.
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Kontingent 2018
Det er tid til at betale kontingent for
2018. 200 kr. for husstande med flere
beboere, 100 kr. husstande med én
beboer. Indbetales til registreringsnummer 1944 og kontonummer
8976351682.
Skriv
adresse
i
kommentar.
Er du flyttet til Over Randlev i 2017,
har du gratis kontingent i 2018.
Over Randlev borgerforening

Randlev Lokalråd
Som fortalt i sidste udgave af Kirke
og Sogn har vi fire lokalråd, der naturligt hører under det gamle Randlev-Bjerager
Sogn,
holdt
et
fællesmøde hvor vi havde en rigtig
god snak om, hvordan og med hvilke
midler vi nemmest når ud til alle jer,
der har interesse i vores lokalområde. Tak til Randlevskolen for at lægge lokale til, og ikke mindst tak til
Fru Møllers Mølleri og Karensminde Frugtplantage, der støttede aftenen med lidt godt til ganen.
Fra samtlige p.t. 12 lokalråd i kommunen er den generelle holdning at
vi fra Odder Kommune efterlyser en
mere klar kontekst og struktureret
ramme for lokalrådene at arbejde
under:

• Hvad er ansvaret, hvad er opgaverne, og hvem forventes at yde
hvad?

• Økonomisk er der ikke mange

penge at gøre med. De midler,
der er til stede må ikke nødvendigvis anvendes til drift. Da dit
medlemskab af lokalrådene er
helt uden beregning, er der derfor ikke umiddelbart midler,
medmindre disse skaffes på anden vis eller kommunen bevilliger
ekstra

Samtlige lokalråd ønsker dette og
vores tilhørsforhold til politikerne og
forvaltningen sat på dagsordenen.
Det kan vi forhåbentlig fortælle

mere om efter næste dialogmøde
med kommunen.
På mødet, der blev afholdt i torsdags
den 1. februar, kom der mange gode
tanker og idéer på bordet.
Her ser du nogle af de mange gode
indspark:

• Måske kan der være en fælles

platform som kan linke til den
enkelte landsbys Facebookside/webside osv.?

• Der er nok behov for en forventningsafstemning, hvor det afklares hvad formålet med et
fællesråd er

• Måske handler det om hvad vi

har af fælles problemer/udfordringer, det sociale behøver måske ikke være i fælles fokus

• Det skal være godt at leve her, og
snakke over hækken må ikke gå
tabt

• Det er vigtigt for tilflyttere at

kunne se et vindue ind i lokalområdet

• Vi skal passe på med hvad vi påtager os af opgaver, pålægger os
selv af arbejdsbyrde

• Oplevelsen for en tilflytter er, at
de enkelte landsbyer her, er for
opsplittede. Måske skal vi kigge
mod fx Saxild eller Hou?
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Menighedsrådet….

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.

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

(Fortsat: Randlev Lokalråd)

• Det er vigtigt for bl.a. at Rand-

levskolen kan eksistere, at tilflyttere ikke kun tror de kan få tilbud
i byen, men også i oplandet

Vi går nu tilbage i vores bestyrelser
og ’koger videre’ på suppen, så vi har
en holdning, når næste fællesrådsmøde for lokalrådene afholdes i Torrild den 5. april 2018. Har du fået en
god idé, som du tænker, kan være
værdifuld, håber jeg, du sender en
mail til randlevlokalraad@gmail.dk.
Kærlig hilsen Anne Jønsson
Lokalrådsformand
Randlev Lokalråd

100 nye salmer

Verdenskortet og Gasmuseet

Der er kommet et nyt tillæg til salmebogen, som vi har indkøbt til
vores kirker.

De nye salmer i salmebogstillægget
er allerede meget brugte og værdsatte rundt omkring i landet, og det er
de ikke mindst, fordi de letter adgangen til sang og musik i kirken for
dem, der ikke er velbevandrede i kirkens og salmedigtningens tradition,
herunder børn og unge. Kriterierne
for optagelse i bogen har været salmernes sproglige, teologiske og musiske kvalitet samt at salmerne
tilsammen udgør en bredde, der afspejler den teologiske og folkelige
bredde i Folkekirken.
Vi skal nu til at gøre os bekendt med
de nye salmer ved gudstjenesterne,
men for at sætte lidt ekstra kræfter
ind fra begyndelsen af, vil vi ved forårets sangaften – onsdag den 14.
marts kl. 19.30 i konfirmandstuen –
synge salmer fra det nye salmebogstillæg. Her vil koret Odder Voices
blandt andet også være med til at
støtte salmesangen.

29. maj kl. 9.30 – 17.30

opleve historien om Gasenergi og familien Danmark gennem næsten 200
år.
Da de første gasværker blev anlagt i
Danmark, tog vi skridtet ind i den
moderne energis tidsalder, som på få
årtier forvandlede Danmark til et
moderne industrisamfund, hvor rygende skorstene betød vækst og
fremgang.

Af de 791 salmer, som i 2003 kom
med i den nye Salmebog, er omkring
100 salmer af nyere dato, det vil sige
under 100 år gamle. Men både før –
og ikke mindst efter – salmebogen
udkom, er salmedigtningen i Danmark blomstret voldsomt op.

Randlev - Bjerager menighedsråd
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Randlev-Bjeragers sogneudflugt

Menighedsrådenes årlige sogneudflugt for pensionister og efterlønnere fra Randlev og Bjerager sogne
går i år til Verdenskortet ved Klejstrup Sø og Gasmuseet i Hobro.

Inden vi begynder hjemturen skal vi
have kaffe, kringle og lagkage.
Turen slutter i præstegården ca. kl.
17.30

Der er afgang fra Randlev præstegård kl. 9.30, derfra går turen nordpå
til Klejstrup Sø, hvor vi ser Verdenskortet, en miniudgave af verden
med søer, floder og bjerge og flag.
Verdenskortet
er
bygget
af
dansk-amerikaneren Søren Poulsen
i årene fra 1944 og til hans død 1969.
Prisen for hele dagen er 175, - kr inkl.
entré, middag, kaffe og rundvisning.
Bindende tilmelding senest søndag
den 13. maj til:
Kis Pedersen 22 21 40 02 eller Mette
Rothmann Sørensen mrs@km.dk
Randlev-Bjerager menighedsråd
Middagen indtages på Søkroen i
Klejstrup med en 2-rettes menu, før
vi kører til Gasmuseet i Hobro for at
9

Det kirkelige Møde … …
i Odder Sognekirke og kirkecenter
søndag d. 4 marts Kl. 10.30
Slip livet løs
Traditionen tro holdes der en fælles
kirkedag for alle sogne i Odder provsti søndag d. 4. marts.
Dagen begynder med en gudstjeneste i Odder kirke, efterfølgende er
der fællesspisning og foredrag i Odder Kirkecenter.
Mødets prædikant og foredragsholder vil være Preben Kok, pensioneret sogne- og sygehuspræst,
foredragsholder og sjælesørger.
Om dagens foredrag
skriver
Preben Kok:
Et gammelt visdomsord siger: Hvor der er
helhed, er der altid
mindst to sandheder,
der er sande på samme tid. I de sidste
40 år har vi i mange af livets væsentlige forhold undertrykt (glemt) den
ene af de to sandheder for bedre at
kunne lade som om, vi har kontrol
over livet. Det er der nu ved at blive
rettet op på, så livet kan komme ud
af kontrolgrebet og blive sluppet fri
igen. Hvordan? I den forbindelse
spiller tro og kirke en særlig rolle.
Hvilken?
Prisen for deltagelse ved middag og
foredrag er 75 kr. som betales på dagen. Tilmelding til spisning skal ske
til enten Mette Rothmann Sørensen
mail: mrs@km.dk, eller Odder kirkekontor, 87 80 25 30, senest tirsdag
den 23. februar.
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Kom, maj, du søde milde!

Kom, maj, du søde, milde!
Gør skoven atter grøn,
og lad ved bæk og kilde
violen blomstre skøn.
Hvor ville jeg dog gerne,
at jeg igen den så!
Ak, kære maj, hvor gerne
igen i marken gå.
Om vintren kan man have
vel mangt et tidsfordriv.
Man kan i sneen trave,
å ja, et lystigt liv.
Har leg af mange arter,
især ved juletid,
vel også kanefarter
på landet hid og did.

Friluftsgudstjeneste
Friluftsgudstjeneste
2. pinsedag – 21. maj kl. 11.00
2. pinsedags fælles friluftsgudstjeneste for alle sogne i Odder provsti
foregår i år ved Hundslund kirke.
Vi håber at gudstjenesten atter vil
samle mange fra alle menigheder i
provstiet til en festlig og stemningsfuld gudstjeneste i det grønne, hvor
fællesskab på tværs af sognene, sal-

2. pinsedag ved Hundslund kirke
mesang 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!

Men når sig lærker svinge
mod sky med lifligt slag,
på engen om at springe
det er en anden sag!
Men nu min kæphest rolig
i krogen hist må stå,
thi uden for vor bolig
man kan for søl ej gå.
Du derfor smukt dig skynde,
kom, kære maj, o kom,
at snart vi kan begynde
på marken vor springom.
Men frem for alt du mange
violer tage med,
og nattergalesange
og kukkeren tag med!
C. A. Overbeck
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Babysalmesang

Organisten …

I Gosmer Kirke
for børn og forældre,
forår 2018

ved at rette henvendelse til sognepræst Mette Rothmann Sørensen: 86
55 61 90/ mrs@km.dk

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 onsdag i ugerne 8-15
(onsdag i påskeugen holder vi fri).

Det er gratis at deltage. Alle er velkomne, også selvom man bor uden
for Gosmer-Halling pastorat.
Datoer for babysalmesang i foråret
2018.
Onsdage i ugerne 8-15: den 21. og
28. februar, den 7., 14., 21. marts,
den 4. og 11. april.
Tidspunkt: kl. 11.00 – ca. 12.00,
inklusive kaffehygge.

Vi skal synge både nye og gamle salmer samt enkle børnesange og fagtesange 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.
Du kan få en folder om babysalmesang i Sognegården i Hov, i Randlev
og Bjerager kirkers våbenhus eller
12

Sted: Vi mødes i Gosmer Kirke.
Aldersgruppe: ca. 3-12 mdr.
Medbring: Dyne som barnet kan ligge på.
Tilmelding på mail til Mail:
karen.bunemann@hotmail.com eller sms: 29243289.

100 salmer Sangaften med Odder Voices
Onsdag 14. marts kl. 19.30
i konfirmandstuen, Randlev
Der er kommet et nyt salmetillæg,
100 salmer, som vi har fået indkøbt
til vore kirker. Det er en rigtig fin
samling af nutidige, nyskrevne salmer, med gode tekster på sangbare
melodier. De salmer skal vi da begynde at gøre os bekendte med, og
det sker til forårets sangaften. Mit
kor Odder Voices er med som sædvanlig; de er også med til at støtte
salmesangen, og synger noget fra
deres eget forårsrepertoire.
Koncert med BRAGR
Søndag 22. april kl. 15.00
i Bjerager kirke
BRAGR udtales
“brag”, og hentyder til Odins søn
Brage, som var
skjaldekunstens
og musikkens gud
i den nordiske mytologi. Og navnet
stemmer:
BRAGR leverer et brag af en koncertoplevelse!
Jeg oplevede dem for første gang i en
lille kirke et sted mellem Horsens og
Juelsminde, laangt ude på landet.
Vejene blev mindre og mindre, og
jeg spurgte mig selv, om jeg virkelig
var på rette vej. Men jeg ankom til en
stopfyldt kirke, og blev væltet bago-

musiklivet i kirkerne i foråret.
ver af musikernes mesterskab og
spilleglæde.
BRAGR spiller nordisk nutidig folkemusik på en ny og frisk måde, alt
bundet sammen af Perry Stenbäcks
lune fortælleglæde. Arrangementerne er spændstige og originale, og leverer dugfriske versioner af både
gammelt og nyt. I centrum står Perry
Stenbäcks nyckelharpe, et strygeinstrument beslægtet med hardangerfelen. Føj hertil Christine Dueholms
farverige tromme- og percussionspil,
Jesper Byllings både blide og kraftfulde båndløse bas og Kristian Enevoldsens lyriske klaverspil, og du har
en koncertoplevelse, du ikke vil gå
glip af!
Vi ses til god musik i kirkerne!
Catarina Bosæus, organist

Stilletid
Søndag 25. Februar kl. 16 - 17.30
i Bjerager kirke
Vinterens sidste Stilletid finder sted
sidst i februar. Her er der kun levende lys, som tiltager i styrke i skumringen. Der er musik fra orgel eller
stereoanlæg, afvekslende med stilhed, hvor du kan sidde i dine egne
tanker, og lytte til susen i træerne
udenfor. Du kan komme og gå som
du vil. Velkommen til en stille stund
midt i hverdagens jag.
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Meddelser fra Præstegården
Pinsekollekten
Ved gudstjenesterne pinsedag den
20. maj 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!
Liturgisk Langfredag
i Bjerager kirke
den 30. marts kl. 16.00
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.
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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.

Konfirmation 2018
Søndag den 29. april
Bjerager kirke kl. 9.30
Randlev kirke kl. 11.00

• Sjanne Loft Jensen
• Kristian Henrik Locher
• Andreas Peter Bergenhammer
Jensen
Tobias Astrup Nielsen
Simon Rud Jacobsen
Aksel Jakobi Levin Hansen
Clara Tranberg Jensen
Jonas Pedersen Ørting
Tobias Riley
Jonas Porse Bertelsen
Olivia Ambrosius Østergaard
Ida Bjerrum Bertelsen
Isabel Maleen Brosbøl
Nanna Møllgaard Kristensen
Mathilde Dalgaard Jepsen
Lauridsen
• Emma Hougaard Hansen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Friluftsgudstjeneste
2. pinsedag – 21. maj kl. 11.00
ved Hundslund kirke

Kirkekaffe
Ferie og fridage:
Ferie fra den 9. april – 20. april, samt
3.-4. marts og 26.- 27. maj, ligesom
jeg passer embedet på Tunø i dagene
16.-18. marts. Embedet varetages
under mit fravær af sognepræst Kirsten Lundager i Saksild, tlf. 86 55 81
24 / kls@km.dk og sognepræst i
Gosmer-Halling, Hanna Nissen,
tlf. 86 55 60 50/ HNIS@km.dk

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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