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

9. sept.

Bjerager

sept. - nov. 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
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Er en høstgudstjeneste ikke passé?
Jeg har en lille nevø, som hedder Johannes. Han bor i en stor skov sammen med sin far og mor og sine 5
søskende. Johannes elsker naturen,
og for få år tilbage, da han bare var 6
år, havde han sommeren igennem en
lille bod med træer. Træerne var
skud, som han om foråret havde gravet op af skovbunden og nu havde
fået til at gro i potter.
Jeg kom tit på besøg og købte et eller
andet, Johannes var god at handle
med. Engang så jeg et flot lille bøgetræ i hans bod.
”Det er flot!”, sagde jeg, ”hvad skal
du have for det?”
”100 kr.!”, svarede Johannes
”100 kr.!”, sagde jeg ”Det er for dyrt
for mig!”
”Ok”, svarede Johannes, ”jeg sætter
det ned, - du får det for 2 kroner”
Dét kunne jeg lige klare.
Johannes solgte også buketter, man
kunne vælge mellem en stor, en lille
eller en mellembuket. Man bestilte
bare den størrelse, man ønskede, og
så gik Johannes ud i skoven og i vejkanten og plukkede den fineste buket vilde blomster. Her skulle man
selvfølgelig have god tid, for der gik
let en time eller mere, før buketten
var klar.
Af sin bedstemor havde Johannes
også fået to tomatplanter og to agurkeplanter. De stod op ad sydvæggen

og blev større og flottere for hver
dag. Johannes talte frugterne og førte dem ind i sin lille notesbog med en
streg for hver ny tomat og agurk, som
kom.
Men så pludselig begyndte høsten at
slå fejl, der kom sorte pletter på tomaterne, og den ene efter den anden
måtte kasseres. Johannes var ked af
det. Agurkehøsten blev dog fin, men
det var kun få af tomaterne, som duede.
Én af dem fik jeg. Jeg havde inviteret
til fødselsdag, og da gæsterne ankom, og Johannes stod ud af bilen,
havde han i sin hånd en lille rød tomat. Den var lidt revnet og trykket,
for han havde siddet og holdt den i
bilen i mere end en time. Stolt rakte
han tomaten til mig: ”Den er til forretten!”, sagde han. Vi var 20 til
bords, men vi fik alle et lille stykke af
Johannes’ tomat, - den bedste tomat,
vi nogensinde har smagt.
Se, hvert efterår falder talen i konfirmandundervisningen jo ganske naturligt på høstgudstjenesten. Og her
har det tit været svært for konfirmanderne at få denne takkegudstjeneste, som en høstgudstjeneste jo er,
til at sige dem noget ind i deres tid.
”Hvorfor skal vi takke for noget, som
er en selvfølge?”, siger de, ”og hvad
kommer det os ved, at høsten kan slå
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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

fejl, når vi kan købe alt det, vi har
brug for, inde i Kvickly?”.
Og det er jo rigtigt, at vi ikke længere
er afhængige af naturens vind og
vejr, vi vil ikke komme til at sulte, sådan som man gjorde det for bare 100
år siden, når høsten – som f.eks. i år –
slog fejl. Er det derfor ikke en forældet tankegang at mødes til gudstjeneste og sige Gud tak for den høst,
som igen i år er kommet i hus?
Nej, for at sige Gud tak for høsten er
jo at sige ham tak for livet. Selvom vi
lever i et godt land, så kan vi nemlig
godt sulte efter både kærlighed og
mening. Vi kan blive så kolde og
egoistiske og tage alt i livet som en
selvfølge, at vi overser, hvem der giver os det. Når vi ikke længere kan
afsætte en time eller lidt mere til at
få plukket en buket blomster i grøftekanten men i effektivitetens navn
køber dem i supermarkedet, så oplever vi ikke, at det efter efterår bliver
forår og sommer igen med jordbær
og nye kartofler – og senere æbler og
korn, som høstes på marken. Vi oplever ikke, at livet er et under, som
bliver ved og ved og strømmer ned til
os som en ren gave.

også for jer”, siger Gud, ”så I kan høste en kærlighed, som er stærkere
end alt det I mislykkes med eller
savner”.
Vi lever af at høste kærlighed. Den
mætter os og holder os i live, også
når høsten slår fejl med sorte pletter
på tomaterne, eller livet går i stykker
for os. Den kærlighed, hvor en lille
rød og klemt tomat kan fylde 20
mennesker med taknemmelighed og
glæde.
Derfor fejrer vi høstgudstjeneste. Vi
siger tak, fordi vi har en Gud, som tager sig af os og passer på os. Og så siger vi også tak, fordi vi har hinanden.
Det ER nemlig ingen selvfølge men
derimod en GAVE!.
Godt efterår!
Mette Rothmann Sørensen

Men det er livsvigtigt, at vi ser det,
når kærligheden slår fejl – når vi for
eksempel kommer til at træde på
hinanden eller såre hinanden eller gå
forbi hinanden. ”For ligesom jeg sørger for himlens fugle og markens
blomster - sørger jeg selvfølgelig
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Kirkehøjskole 2018 - 2019

Finale!
Den fælles kirkehøjskole for alle
sognene i Odder Provsti tager nu hul
på 10. og sidste sæson af kirkehøjskolen. Finale er overskriften. Vi
har samlet en vifte af foredrag og
musikalske indslag, som længe har
stået på vores ønskeseddel, men som
vi enten ikke har kunnet passe ind i
de temaer, som vi har præsenteret de
tidligere år, eller også har det været
umuligt for foredragsholderen at
passe os ind i sin kalender.

Organisten
Lørdag den 23. februar 2019 –
Gosmer forsamlingshus og kirke:
Kl. 13.00 Christian Hjortkjær, ph.d.
og højskolelærer: Du skal sørge! –
En Kierkegaardsk diagnose
Kl. 15.00 Duo Danica, finalekoncert

Kl. 13.00 Gudmund Rask Pedersen,
sognepræst, ”Jeg har ladet mig fortælle”

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 fredag den 12.
oktober. Tilmeldingsfristen skal
overholdes. Efter fristens udløb tager vi ikke mod tilmeldinger.

Kl. 15.00 Peter Danielsen, sognepræst, synger og spiller sange af Leonard Cohen

Et endeligt og mere udførligt program vil blive lagt frem i kirkerne i
september måned.

Lørdag den 3. november 2018 –
Torrild kirke og forsamlingshus:

Lørdag den 26. januar 2019 –
Gylling forsamlingshus og kirke:
Kl. 13.00 Karen Marie Mortensen,
pastor emerita. Ondskabens banalitet
Kl. 15.00 Ida Riegels, cellist. Koncert
og lidt om 1000 km på cykel med cello på ryggen
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Koncert:
Carsten Pedersen, sologuitar
Søndag 2. Sept. kl. 16 i Randlev kirke
”Et dansk mesterværk! Dette er ganske enkelt den
bedste, danske CD
med klassiske guitar, jeg nogensinde
har hørt!”
Så flotte var ordene
i ”Guitarens” anmeldelse af Carsten Pedersens seneste CD ”Fantasia”. Det er med andre
ord sologuitar af allerfineste slags, vi
kan se frem til i september.
Carsten Pedersen er uddannet på
Det Jyske Musikkonservatorium
samt på mesterkurser hos bl.a.
Costas Cotsiolis, David Russell, Manuel Barrueco og Roland Dyens.
Hans tidligere indspilninger har også
høstet imponerende anmeldelser i
internationale fagtidsskrifter og har
banet vejen for en omfattende
koncertkarriere i både ind og
udland.
Ved koncerten d. 2. september vil
han spille smuk, stemningsfuld og
virtuos musik af bl.a. Scarlatti, Bach,
Tarrega, Albeniz, Barrios-Mangoré
og M. Lopez-Quiroga.

Løvfald - Sangaften
med Odder Voices
Onsdag 24. oktober kl. 19.30
i konfirmandstuen.
Lad os give efteråret en sang med på
vejen. Eller flere! Det er godt at sidde og synge sammen i det tiltagende
mørke. Vi synger og ønsker fra
Højskolesangbogen og 100 salmer,
og Odder Voices laver en minikoncert med udpluk fra deres repertoire.
Og så er der kaffe og kage.
Velkommen!
Stilletid
Søndag 25. november
kl. 16 - 17.30 i Bjerager kirke
Søndag 16. december
kl. 16 - 17.30 i Bjerager kirke
Vi fortsætter den fine tradition med
åben kirke og stille musikstunder i
den mørke tid. Kirken er oplyst med
levende lys, og du kan sidde i ro med
det, der fylder for dig, medens du lytter til susen i træerne udenfor, og
smuk og rogivende musik fra anlæg
og orgel. Kom og gå som du vil.
Julekoncert med EVE
Søndag 9. december kl. 19.30
i Bjerager kirke
Lille forskræp til sidst: I kan allerede
nu sætte kryds i kalenderen for årets
Julekoncert. Denne gang med, ikke
Danmarks Radios Pigekor, men
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EVE, som er et meget talentfuldt og
dygtigt pige/ungdomskor fra Egå. De
har vundet store udenlandske korkonkurrencer og høstet stor hæder.
De har også slået deres folder i en
lidt anden sammenhæng, da de nåede til finalen i årets Danmark har talent på TV2. Mere om dem i næste
kirkeblad.
Organist
Catarina Bosæus

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

Randlevklubben

Randlev/Boulstrup idrætsforening
Så er sæson 2018/19 snart i gang i
vores lille idrætsforening. Gymnastikken er som altid i gymnastiksalen på Randlevskolen. Den første
gang er i uge 36.
Tjek
vores
hjemmeside
ud
www.rbif.dk. Her kan du finde alle
informationer, og hvor du ligeledes
også skal melde dig til lige det hold
du ønsker. Om det er gymnastik,
fodbold eller badminton.

Kommende arrangementer:
Ferien er slut og klubdagene startede
igen tirsdag d. 14. aug. Kl. 13,00-16,00.
D. 4. sept. er der generalforsamling,
hvor Inga Rasmussen er på valg. Hvis
der er forslag til nye tiltag i klubben bedes man skriftligt aflevere det til et medlem af bestyrelsen.

Over Randlev Borgerforening

Vi kan i år tilbyde mor/far/barn gymnastik, og Damerytmik og bevægelse. Vi håber, at kunne finde træner
til vores Børnehavehold og til vores
minipowergirls. I skrivende stund er
det ikke lykkedes, så sidder du og
tænker, at det er da lige mig, så tøv
ikke! - Vi har brug for trænere..:-)

Kære alle i Over Randlev
Hygge, sankthans og legepladsdag. Det
er noget af det, der er sket siden sidste
kirkeblad.

Indendørs fodbold for børn starter
op i uge 43, lige efter de er stoppet
med at spille udendørs. Indendørs
fodbold foregår ligeledes i gymnastiksalen på Randlevskolen.

I maj havde vi en god legepladsdag, hvor
vi var en god flok, der lugede, klippede,
fixede og ordnede. Og hyggede med kaffe og kage.

Ønsker alle et fantastisk efterår.
Bedste hilsner fra bestyrelsen i rbif.
Jette Clausen
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En VAAAARMMM og meget tør sommer er pludselig slået om. Fra 32 grader
for 2 dage siden, til pt. kun 19 grader og
bygevejr, noget af en omvæltning, men
noget mere en ”almindelig” dansk sommer.

Selv om der var afbrændingsforbud, så
havde vi en hyggelig sankthansaften på
legepladsen - med fine kager, som var
pyntet som bål.

I den kommende tid har vi et par arrangementer, som vi håber at se jer til.
6. September kl. 18 Fællesspisning
Tag din aftensmad med til et fælles bord.
Borgerforeningen sørger for øl og vand

D. 9. okt. er der høstfest for alle klubmedlemmer.
D. 16. okt. er der efterårsferie.
D. 2. nov. vil der være mulighed for at se
og høre ”Matador i ord og toner” i Gylling Forsamlingshus. Et arrangement
sammen med andre seniorklubber i oplandsbyerne.
Det bliver helt sikkert et dejligt gensyn
med en fantastisk TV serie af Lise Nørgaard.

På bestyrelsens vegne
Elin Rasmussen

til billige priser. Vi mødes i skolekøkkenet på Randlevskolen kl. 18. Så spiser vi,
hygger og så pakker vi sammen og tager
hjem igen. Man kan sige, at konceptet er
“æd og skrid”.
Vi håber at se så mange som muligt – i
alle aldre. Invitér naboen - især, hvis det
er en, der ikke er på Facebook.
Onsdag 19. September kl. 17-20:
Legepladsaften
Vi skal have givet legepladsen en tur inden efteråret, så kom og hjælp. Vi tænder grillen og byder på noget mad til de
fremmødte.
Fællesspisning 6. december kl. 18.
Nærmere info følger.
Mange hilsner
Signe Hollensen
signedhollensen@gmail.dk
53 80 68 74
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Meddelser fra Præstegården

Allehelgen søndag
4. november
Randlev kirke kl. 15.00
Bjerager 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.

Høstgudstjeneste og Høstsuppe
Efter høstgudstjenesterne i Bjerager
kirke den 16. september og i Randlev
kirke den 23. september serverer vi
en tallerken høstsuppe og håber så
mange som muligt vil finde vejen til
vores kirker netop den dag.
Alle er meget velkomne!

Høstkollekten:
Ved høstgudstjenesterne vores kirker samles der ind til fordel for ”Folkekirkens Nødhjælp”.

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
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.
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.

Familiegudstjeneste

Kirkebil:

Søndag den 2. 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.

Ferie og fridage:
Jeg holder ferie i dagene 24. september – 9. oktober og friweekend
24.-25. november samt 15.- 16. december.
Embedet varetages 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/

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.

På forhånd tak for ethvert beløb!
Kig ind på
www.randlev-bjerager-sogne.dk
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