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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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Rejsen ind i efteråret
År efter år
oktobers evige
fugleuro
År efter år
må hjertet løbe
og flagre og flakse
før natten og kulden
som havens og skovens
vingede flok
(Birthe Arnbak)
Næsten lige så langt som øjet rækker, står markerne nu høstet og tomme. Hvert år er høsttiden lige
nervepirrende, for hvordan vil udbyttet være netop dette år? Men
samtidig er høsttiden også en livsbekræftende tid: de små frø har omsider sat kerne, slid og slæb bliver
belønnet med afgrøder - nogle år
godt nok bedre end andre - men afgrøder bliver det til hvert eneste år.
Og dét er der stor grund til at glæde
sig over og takke for.

men takkede for det, som havde
været. Hun takkede for maden, for
en god rejse, takkede hver gang, nogen døde, takkede for deres liv og alt
det, de havde givet og været. Hendes
motto var: Det ender godt.
Og Johannes Møllehave kunne senere føje til: "det havde jeg lyst til
skulle stå på min egen gravsten, hvis
det ikke var, fordi der allerede står:
Gud er kærlighed."
Det vil vi også lade stå over vores dag
og dage, mens skoven falmer og mørket vokser. Vi har tro, håb og kærlighed med på den rejse, som ender
godt, fordi Gud er kærlighed.
Godt efterår
Mette Rothmann Sørensen

Men høsttiden er også forbundet
med en vis vemod, for vi kan jo ikke
flyve fra året som nu snart hælder
dybt i sin gang. Snart ødes eng og
lund, snart sukker vinterstormens
røst og alt visner og forgår!
Men det ender godt, det troede Johannes Møllehaves mor på. Hun takkede altid. Mistede hun, så klagede
hun ikke over, hvad der ikke blev,
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Anemone

Borgerforeninger

Blomsterkunst og livsstil

Sankt Hans startede med grilning,
fælles buffet og hygge og mange kom
også for at se heksen flyve til Bloksbjerg og synge. En dejlig aften trods
ikke perfekt sommervejr.

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

I april afholdtes der generalforsamling for Neder Randlev Borgerforening. Her fik vi en ny repræsentant,
Kristian Rasch Mandal, som er valgt
som suppleant. Ellers består Borgerforeningen af samme sammensætning som efter sidst generalforsamling. Men bestyrelsen ønsker
stadig nye medlemmer, da vores kasserer ønsker at træde ud af borgerforeningen ved næste generalforsamling.
Hvis der er nogen som kunne tænke
sig at være med, så kontakt vores formand Claus Lauridsen.
Lokalråd
Odder kommune har et ønske om at
få etableret mere og bedre kontakt
til de små lokalsamfund i kommunen. Derfor har kommunen taget
kontakt til Borgerforeningen med
ønske om at Borgerforeningen vælger en person som skal repræsentere
Neder Randlevs interesser i kommunen. Borgerforeningen har valgt
Lene Ankerstjerne. Lene vil som Neder Randlevs repræsentant arbejde
for fornyelse af legepladsen evt. i
form af et par fitness redskaber.

Til slut en påmindelse til dem der
endnu ikke har fået betalt kontingent for 2016 til Borgerforeningen,
det går til gode og sammenholdende
formål, så husk at betale. Hvis man
er i tvivl om man har betalt, så kontakt Sus på tlf: 20114346.
På vores hjemmeside nederrandlev.dk kan der læses mere om hvad
kontingentet går til og meget andet,
vi kan også findes på facebook.
På bestyrelsens vegne
Jytte Kjær Sørensen

Nyt fra
Over Randlev Borgerforening
Nyheder fra borgerforeningen har
svigtet i kirkebladet på det seneste,
så her kommer om lidt et resumé.
Men først seneste nyt.
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Legepladsaften, onsdag 6. september kl. 17
Vi mødes og holder de grønne vækster nede, så legepladsen kan passe
sig selv indtil foråret. Medbring haveredskaber.
Carina sørger for pølser og brød, så
kom og få en hyggelig aften sammen
med naboer på byens plads.
Oktoberfest lørdag 7. oktober 2017
Endnu en gang har René og Regitze
på Kirkevej 47 lovet at lægge opvarmet garagegulv til årets store oktoberfest.
Sidste år var omkring 40 voksne i alle
aldre samlet til en skøn aften med
Wienerschnitzel, godt selskab og levende musik.
Konceptet bliver det samme i år; det
gik jo så godt. Vi mødes 18:30.
I år er prisen 175 kr per person for
middag og deltagelse. Du skal være
medlem af borgerforeningen for at
deltage. Du kan godt melde dig ind
på aftenen.
Tilmelding nødvendig hos Vibeke på
21 90 25 05 eller overrandlev@
gmail.com senest 1. oktober 2017.
Øvrige begivenheder siden sidst
Vi tager dem i baglæns rækkefølge.
Sankthans samlede en lille skare til
en hyggelig aften med grill, hekseafbrænding og fællessang - og kun en
smule regn. Bålet blev tændt kl. 21 lige sent nok for en del af byens bør6

nefamilier. Det husker vi til næste år.
I foråret var en god skare også samlet til legepladsdag, hvor legepladsen
blev gjort sommerklar.
I januar havde borgerforeningen arrangeret fælles ølsmagning på bryggeriet Stormgården i Halling.
Hyggelig aften med masser af snak
og gode historier om øl fra bryggeren
selv.
I december 2016 lagde malerparret
Susanne og Lars Tørslev garage til
en hyggelig fællesspisning.
Tak til alle, der kom, arrangerede og
hjalp til.
Bestyrelsen
Tilbage i vinter blev der også holdt
generalforsamling i borgerforeningen. Bestyrelsen består nu af:
Vibeke Bjerregaard, formand
Nethe Schmidt E. Ganderup
næstformand
Hansgert Hesselbjerg Kristensen,
kasserer
Signe Damgaard Hollensen,
sekretær
Carina Siig Kristensen.
Lokalråd
Som du måske har hørt, har Over og
Neder Randlev nedsat et lokalråd –
noget Over Randlev Borgerforenings bestyrelse 100 procent bakker
op om. Borgerforeningen ser først
og fremmest sig selv som en social

forening, der skal skabe sammenhold og udvikling i Over Randlev,
mens lokalrådet i højere grad beskæftiger sig med politiske emner.
Hvis du er på Facebook, kan du følge
lokalrådet på facebook.com/ randlev.lokalraad.

Randlev/Boulstrup idrætsforening

Du kan også følge borgerforeningen
på Facebook: fb.me/overrandlevborgerforening.

Sommeren nærmer sig sin afslutning, og nu skal vi have gang i kroppen igen.

Husk
Vi flager gerne på din mærkedag.
Kontakt formanden på 21 90 25 05
eller overrandlev@gmail.com.

Sæsonstart for damerytmik og bevægelse er i uge 36, mandage fra 17.30.
Mini powergirls starter i uge 36, tidspunktet følger.
Badminton starter i uge 36, for ledige baner kontakt da Jette.
Fodbold for børn 3-6 år og 7-8 år er
om torsdagen og fortsætter ca. frem
til uge 41.
For yderligere info om hold/tilmelding og kontakter, kig da nærmere
på hjemmesiden www.rbif.dk.
Hvis du er kommet i tanke om, at du
godt kunne tænke dig at starte et løbehold, drengegymnastik, cykelhold,
et “Det er bare mænd” - hold eller
noget helt andet, så kontakt Pia.
Vi glæder os til endnu en god sæson i
RIBF.
God sensommer til alle.
På bestyrelsens vegne Tine Porse
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Randlevklubben

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

Siden sidst vi skrev her, har vi været
på bustur til Dollerup Bakker med
madpakke, desværre var det blæsevejr, men vi fik spist og nydt udsigten. Derefter besøgte vi Hanne og
Orla Jensen (tidligere Randlev) der
selv har bygget nogle fantastiske og
specielle huse til deres bofællesskab,
meget interessant at høre om. Det
var en rigtig god og hyggelig tur.

Der er høstfest for medlemmer den
10 oktober med god mad, sang og
hygge. Der bliver lidt egenbetaling
og drikkevarer har vi selv med.

Kære pensionister og efterlønnere i
Randlev - Bjerager sogne, - så starter
klubben på et nyt klub år med generalforsamlingen den 5. september,
og på valg er Frede og Agnete, begge
ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen, så der må nye kræfter til. Mød
op og få indflydelse.

Den 12. december er der gløgg og
æbleskiver, og derefter juleferie til
den 9 januar 2018.

Bestyrelsen anbefaler at kontingentet fortsætter på 200 kr. om året, og
så har vi lidt egenbetaling på mange
af de arrangementer vi laver. Så kom
et par gange og mød flokken af glade
medlemmer og se, om det er noget
for dig at blive medlem. Vi mødes i
konfirmandstuen hver tirsdag kl. 13
til kl. 16, og medbringer selv brød til
kaffen eller teen, der købes for 5 kr.

Efterårsferie den 17 oktober.
I november bliver der nok en lille juletur, men er ikke helt planlagt endnu.

Og vores bankospil er vanen tro i uge
6 og ferie i uge 7.
Bestyrelsen ønsker jer et dejligt
efterår
Hilsen Inga, Frede og Agnete

Det første arrangement er den 26
september kl. 13, hvor vi får besøg af
advokaterne Søren Isaksen og Bjørn
Høgh, der vil fortælle noget om arv
og testamente. Så mød op med
spørgsmål og få svar. Alle er velkomne- også ikke medlemmer.
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Organisten
I denne danske sommer falder det
mig, pudsigt nok, ikke svært at tænke på efteråret. Selvom roserne har
blomstret usædvanlig længe og stadig står i lettere falmet flor.
Her er hvad jeg har at byde på af musikalske arrangementer i efteråret.
Koncert: Bach for solo cello
med Anker Sigfusson
Søndag 3. Sept. kl. 15
i Randlev kirke

Jeg har længe villet byde på en koncert med cello, violinens storebror
med den dybe, bløde klang.
Nu er chancen der: Den berømmede
cellist Anker Sigfusson, som har specialiseret sig i Bachs seks cellosuiter.
Disse fortjener et par ord med på vejen. Af mange betragtes de som noget af det fineste, Bach har skrevet.
Hver suite indeholder en række danse, som veksler mellem det lystige,
virtuose og lavmælt bevægende. Vi
får to suiter at høre. De er vanskelige
at spille, men ikke at lytte til. Så velkommen!
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Kirkehøjskole 2017 - 2018
Høstgudstjenester med
Ramsbjergspillemændene
Søndag 17. Sept. i Bjerager kirke
Søndag 24. Sept. i Randlev kirke
Det er ved at være en tradition, og
den slags skal man ikke kimse ad:
Ramsbjergspillemændene er igen
med til at give den rigtige spillemandsstemning ved vore høstgudstjenester. Kirken vil stå pyntet og
klar. Kom og syng med på de dejlige
efterårssalmer.

Kun med hjertet
kan man se rigtigt.
Det væsentlige er usynligt for øjet.
Den fælles kirkehøjskole for alle
sognene i Odder Provsti er klar til at
tage hul på en ny sæson og et nyt program. I år er det et citat fra ”Den lille
Prins”, der er den røde tråd for alle
sæsonens foredrag: ”Man ser kun
rigtigt med hjertet. Det væsentlige er
usynligt for øjet.”

Sangaften med Odder Voices
Onsdag 11. Okt. i konfirmandstuen
Vi holder efterårets sangaften, hvor
mit kor Odder Voices bakker op om
fællessangen og optræder med noget af deres eget repertoire. Og så er
der kaffe, kage og fællessang fra
Højskolesangbogen.
Stilletid
Til dem, der planlægger i god tid,
kan jeg nævne at Stilletid fortsætter
til vinter, i dette kalenderår søndag
19. november og søndag 17. december.
Julekoncerten bliver med Det Ny
Kammerkor, og finder sted søndag
10. December i Bjerager kirke. Men
mere om alt det i det næste nummer
af kirkebladet!
Hav en god sommer, og på gensyn i
kirkerne til efteråret.
Catarina Bosæus, organist

Lørdag den 20. januar 2018 –
Alrø kirke og forsamlingshus:
Kl. 13.00 Christian Hjortkjær, ph.d.
og højskolelærer: Skammens væsen
er at skjule sig.
Kl. 15.00 Lone Vesterdal, sognepræst i Bramdrup: Tabets landskab –
set fra troens gren.
Lørdag den 3. marts 2018 –
Randlev kirke og konfirmandstue:
Kl. 13.00 Malene Fenger-Grøndahl,
journalist, forfatter og foredragsholder: Sigøjneren – et europæisk folk
på kanten.
Kl. 15.00 Helle Skaarup, forstander
for Løgumkloster Refugium: foredrag med udgangspunkt i afdøde Peter Bastians bog ”Altid, allerede
elsket”.

Lørdag den 4. november 2017 –
Hou Sognegård:
Kl. 13.00 Per Lund-Rasmussen, lektor: ”Den lille Prins” – om værket og
forfatteren
Kl. 15.00 Liselotte Horneman
Kragh, cand.theol., privatpraktiserende præst: Rituallængsel?

Det koster 150 kr. pr. person at deltage i kirkehøjskolen. Prisen er den
samme, hvad enten man deltager i ét
eller i alle 6 foredrag. Der betales
kontant ved første fremmøde.
Prisen inkluderer kaffe i pausen.
Tilmelding skal ske til sognepræst
Mette Rothmann Sørensen,
86 55 61 90 / mrs@km.dk senest
tirsdag den 3. oktober.
Et endeligt og mere udførligt program vil blive lagt frem i kirkerne i
september måned.
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Onsdag den 8. november
kl. 19.00 – 21.00
i konfirmandstuen i Randlev
Nye og kendte forslag til højtlæsning for børn.
At læse højt for børn, enten som forældre eller bedsteforældre, er at give
opmærksomhed og nærvær på en
ganske særlige måde. Man giver barnet sin fulde opmærksomhed, og
sammen får man er oplevelse, som
kan være morsom, spændende, lidt
uhyggelig, eller bare dejlig.
Og så er højtlæsningen også med til
at styrke barnets selvstændige læsning.
Eventyr, er de mest kendte højtlæsnings valg. Dem har vi selv lyttet til
og givet videre til vores børn og bør-

nebørn. Så er der alle de dejlige klassikere. Pippi Langstrømpe, Emil fra
Lønneberg, Palle alene i verden, Mis
med de blå øjne og mange, mange
flere.
Jeg har 39 års erfaring som dansklærer, og en af mine “arbejdsskader”
er børnelitteratur. I løbet af aftenen
vil jeg præsentere nye børnebøger og
udlevere en litteraturliste med forslag til oplæsningsemner til brug for
både forældre og bedsteforældre.
Børnebogs forfatteren og personen
Astrid Lindgren vil jeg gå lidt tættere
på.
Alle er meget velkomne – store som
små
Helle Busk Hoff

Meddelser fra Præstegården

Børnebogsaften om højtlæsning

Praktikant
Inden unge teologer kan søge sig et
præsteembede i Folkekirken, skal de
gennemføre
Pastoralseminariets
praktiske del af uddannelsen. Dette
betyder bl.a. at de skal gennemgå en
praktikperiode af 2x2 uger ude i
”marken”.

Høstgudstjeneste
og Høstsuppe
Efter høstgudstjenesterne i Bjerager
kirke den 17. september og i Randlev
kirke den 24. september prøver vi i år
noget nyt! Vi serverer en tallerken
høstsuppe efter gudstjenesterne og
håber så mange som muligt vil finde
vejen til vores kirker netop den dag.
Alle er meget velkomne!

I dette efterår er Victor Halstrøm og
Trine Bredahl Nissen tilknyttet
Randlev og Bjerager sogne tillige
med Gylling/Alrø og Ørting/Falling
sogne. Victor og Trine vil indimellem være at træffe i forskellige situationer her hos os, det være sig bl.a. i
forbindelse med konfirmandundervisning, samtaler og gudstjenester.

Allehelgen søndag
5. november
Bjerager kirke kl. 15.00
Randlev kirke kl. 16.15
Én af de smukkeste og alvorligste
gudstjenester, som holdes hvert år,
er gudstjenesterne alle helgens dag,
hvor vi mindes vore døde.

Høstkollekten:
Ved høstgudstjenesterne vores kirker samles der ind til fordel for ”Folkekirkens Nødhjælp”.
På forhånd tak for ethvert beløb!
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Gudstjenesterne er placeret sidst på
eftermiddagen, så kirkerne kan være
oplyst af levende lys, og med smuk
musik, gode salmer og trøsterige tekster fra Biblen vil vi huske på dem,
som er døde i det forløbne år, men
også alle andre af vore kære, som
ikke mere er iblandt os. Vi vil mindes
13

dem med savn og sorg over, at de er
borte nu men også med en taknemmelighed for alt det, de gav os, mens
de var i live.
Som vi plejer, vil navnene blive læst
op på hver enkelt af dem vi har måttet tage afsked med i det forgangne
år, - dem, der i årets løb er døde fra
vore sogne eller begravet eller bisat
fra Randlev og Bjerager kirker siden
sidste allehelgen.

Allehelgen handler om håb – den
handler om at tænde lys i mørket i
visheden om at alle - både levende og
døde – hviler i Guds favn. Derfor vil
der efter gudstjenesten være mulighed for at tage et tændt lys i våbenhuset og bære det ud på kirkegården
for at sætte det på sine kæres grave
dér.

Børnebogsaften
Onsdag den 8. november
kl. 19.00 – 21.00
i konfirmandstuen i Randlev
Se side 12.

Familiegudstjeneste

Kirkebil:

Søndag den 3. december
I Bjerager kirke kl. 14.00
- 1.sd. i advent -

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.

Søndagens familiegudstjeneste er
lagt til rette med særligt henblik på
børnene. Endnu ligger programmet
ikke fast, men mon ikke det skal lykkes at få børnene fra 3. årgang på
Randlevskolen til at medvirke med
deres julekrybbespil, sådan som de
plejer.
Tag selv de mindste med - og også
gerne barnevognen med ind i kirken.

Nu står der skum fra bølgetop,
og blæsten river ned og op,
hvad Gud en sommer skabte.
Nu kan alene kærlighed
forhindre, at vi synker ned
i bitterhed - fortabte.
Nu haster skyerne forbi,
og modne æbler falder i
oktobermørke haver.
Gud lukker årets gyldne ring,
og sindet samler sig omkring
de lyse nætters gaver.

Ferie og fridage:
Jeg passer embedet på Tunø i dagene 12.-14. oktober, jeg har ferie fra
den 21. oktober – 4. november og friweekend 25.-26. november samt 16.17. december.
Embedet 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.

Gud, lær os før din vinters gru
som æblerne, der falder nu,
at slippe alt vort eget.
Din søn var her og viste os,
at døden intet finder hos
den, som har elsket meget.
Her mellem modenhed og død,
velsign os med den sidste glød
af jordens lyse sommer,
og bryd så sindets frøskal ned,
så alt i os er kærlighed
den nat, da kulden kommer.
Lars busk Sørensen

14

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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