Høstgudstjeneste
- en forkælelse for alle sanser.
Det var til glæde og inspiration at
opleve kirkerne pyntet til høstgudstjeneste. Afstemte farver, fantasifuld
brug af planter, grene og blomster.
Et smukt og velkomponeret resultat.
Heldigvis, var vi mange der to søndage i september fik en totaloplevelse i
de to kirker
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Kirke- og sognebladet
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

Kirkelig vejviser
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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s.15
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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.

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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2505, hvis man gerne vil have sat
flaget.

Meddelser fra Præstegården

Aktiviteter:
Har I ønsker og idéer til aktiviteter i
foreningen, er I meget velkomne til
at rette henvendelse til bestyrelsen

Familiegudstjeneste
Søndag den 2. december
I Bjerager kirke kl. 14.00
- 1.sd. i advent -

enten direkte eller ved mail til formand Vibeke Bjerregaard Iversen
mail: overrandlev@gmail.com
Borgerforeningen
ønsker alle en
rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Nytårskollekten
Ved gudstjenesten Nytårsdag, den 1.
januar kl. 16.00 i Bjerager 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!.

Søndagens familiegudstjeneste er
lagt til rette med særligt henblik på
børnene. Endnu ligger programmet
ikke helt fast, men lige som alle andre år vil 3. årgang fra Randlevskolen
medvirke
med
deres
julekrybbespil.
Tag selv de mindste med - og også
gerne barnevognen med ind i kirken
– for alle er meget velkomne
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Ferie og fridage:
Jeg holder friweekend
den 19.-20. januar 2019 og
ferie den 11. – 27. februar.
Randlev/Bjerager sogne varetages
som altid 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/

Julen og forventningens tid …
Det er blevet adventstid og dermed
jo også forventningens tid. Her midt
i årets mørkeste dage tager et nyt kirkeår sin begyndelse, og et nyt år kalder jo tit på eftertænksomhed. Vi
tænker på de gode stunder og på de
tunge, vi ser også fremad, både med
en smule gru men jo også med en
stor del forventning. Dog vil adventstiden nok mest dreje sig om forventning, om de hektiske forberedelser
til årets store familiefest, om vores
forventninger til os selv, og hvad vi
kan nå at præstere, og om børnenes
forventninger til julens mystisk. Det
vil nok være svært for os midt i al ræset og forberedelserne at få tid til at
se, at adventstiden mest af alt drejer
sig om dén forventning, at Gud lys nu
vil komme og sprede mørket her, og
at håbet og troen på fremtiden derfor stadigvæk tilhører os.
For det er en stor glæde at turde tro
på fremtiden, og at der stadig er noget godt i vente. For rigtig mange
mennesker kan det faktisk være småt
med glæden i december, for mørket
udenfor kalder jo så let på mørket i
os selv, skuffelser og nederlag bliver
nemt underligt nærværende i mørket, - ja, alt det, som det måske er
lykkedes for os at gemme bort resten
af året, kan klæde os nøgne i vintermørket og gøre os sårbare og utrygge. Vi kan formørkes og miste håbet.
Men håbet lader sig altså ingenlunde
kue, tit når vi mindst af alt venter det,

og når alt synes mørkt og tomt, så
kan vi pludselig overrumples af livsmod og nyt håb. Og med ét ser vi
klart, at livet og glæden og varmen
ikke er noget, som vi selv kan præstere, men derimod noget, som kommer til os udefra – det kommer i det
lille barn i krybben. For det er jo Gud
selv, som kommer til os i julenatten
med fred og glæde og håb, han kommer for at fortælle os, at vores liv altid er omsluttet af hans omsorg og
mægtige hånd.
Hvor skrøbelig vores forventning til
fremtiden så end er, så står Vorherre
altså selv bag den med den kærlighed, som kan få os til at tro og håbe
og udholde alt. Så på trods af alle
vores skuffelser og nederlag og bristede håb, kan vi kan nu gå frem mod
julen og ind i fremtiden og vente os
alt godt. For vores liv er altid lagt i
Guds mægtige hånd.
Rigtig glædelig jul
Mette Rothmann Sørensen
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Organisten …
Mørk er november og løvfaldet slut,
vandet begynder at fryse
Lyset fra solen og blomsterne brudt,
da må vort hjerte selv lyse
Synge vil vi, legen er magt, mere end
beregning, forstand og foragt
Værn mod det sorte og tomme
Om der svæver dødelig dræ, vil vi dog
elske, og plante et træ:
Frugter kan uspået komme.

Over Randlev Borgerforening
og lyden af vinden i træerne. Her kan
du sidde og komme lidt til dig selv i
en måske travl hverdag, i tidsrummet
16 - 17.30. Du kommer og går som du
vil.
I december er der Julestilletid, med
smuk julemusik, både kendt og
ukendt.

Sådan skrev Thorkild Bjørnvig i
skyggen af den kolde krig, samme år
som jeg blev født, 1959.
Selvom det er længe siden, så genkender vi mørket, der sænker sig, og
trangen til at søge lys og fællesskab.
Men mørket kan også være noget
man kan lade sig omslutte af, putte
sig i. Og stjernehimlen er aldrig så
strålende som om vinteren. Lys er
ikke lys uden mørke. Det er mødet,
der er spændende. Og det giver vi
forskellige musikalske bud på vinteren over. Ganske gratis.
Stilletid i Bjerager kirke
16. december kl. 16 - 17.30
20. januar kl.16 - 17.30
24. februar kl.16 - 17.30
Bjerager kirke ligger så smukt, lidt
hævet over landsbyen. Stjernerne
tændes langsomt, og der er ikke en
bil inden for hørevidde, ikke en gadelygte at se. Men en kirke oplyst af
levende lys, med blid musik, stilhed
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Tak til alle, der har deltaget i foreningens aktiviteter hen over sommer
og efterår. Det er en glæde, at der er
basis for et godt fællesskab i vores lille lokalområde. Tak til jer, der mødte til fællesspisningen, legepladsdagen og halloweenarrangementet.
Og tak til jer, der tog en tørn med at
få beskåret og ryddet omkring vores
fællesområde, så der igen kommer
lys og luft ind.
Kommende aktiviteter
i borgerforeningen:

Julekoncert med EVE
Søndag 9. december kl. 19.30
I kender nok Danmarks Radios Pigekor? Dem har vi ikke kunne få til
at komme, men i Århus findes der
heldigvis et meget dygtigt pigekor,
som sagtens kan gøre dem kunsten
efter. De hedder EVE, og dirigeres
af Birgitte Næslund Madsen.
Til årets julerepertoire har EVE fundet musik, som klinger mørkt af vinter men også af decembers julelys.
Der er masser af musik fra det kolde
nord, fra Finland, Norge, Sverige og
Letland men også med lidt varmere
klingende musik af irsk oprindelse,
samt naturligvis kendte danske
julesange.
Der bliver musik af: bl.a. Jekabsone,
Sariola, Gjeilo, McGlynn og Kraja.
Det skal I ikke gå glip af!

Onsdag den 5.december
kl.18.00-20.00 på Randlevskolen:
fællesspisning og julebanko.
Tag jeres aftensmad med til den fælles buffét. Borgerforeningen sørger
for drikkevarer til venlige priser. Efter spisningen er der bankospil med
fine præmier både for børn og
voksne.
Husk bestik og service.
Lørdag den 5.januar kl.12.00
på legepladsen: Nytårskur!
Vi byder på hvid gløgg (børne- og
voksenudgave) og lidt kransekage.
Man kan bage et snobrød og vinterhygge sig ved bålpladsen.
Tag dine varme sokker på
og tag din nabo med.

Lørdag den 10.februar kl.13.30
på legepladsen
Fastelavn med tøndeslagning.
Vi hænger fastelavnstønderne op
udendørs og fylder dem med godter.
Tag varmt tøj på og tag det gode humør med. Der er tønder både til børn
og voksne.
Vi vil traktere med cacao
og boller til nabovenlig priser.
Onsdag den 28.februar
kl.19.00 på Randlevskolen:
Generalforsamling.
Der vil komme indkaldelse med
dagsorden ud som husstandsomdeling.
Kontingent:
Kontingentet til borgerforeningen er
kr. 100,- for en person over 18 år, og
kr. 200,- for en husstand med 2 eller
flere personer over 18 år. Kontingent indbetales inden generalforsamling til konto 1944 8976351682
Flaget:
Borgerforeningen har et Dannebrog, som vi gerne hejser i anledning
af runde fødselsdage (fra 30 og op efter), ved bryllup, sølv- guld- diamant
mm., ved dimissioner, jubilæer og
andre mærkedage, og selvfølgelig
hvis en af vores landsbyborgere skal
bisættes eller begraves. Man kan altid kontakte Vibeke på telefon 2190
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Idrætsforeningen
Så er sæsonen i idrætsforeningen
godt i gang. Vi har ikke kunnet stille
med så mange hold, som vi plejer, da
vi ingen træner har kunnet få. Men
vores damehold i gymnastik er der
mange deltager på, ligeledes med
vores mor/far/barn hold. Så det er vi
glade for. Vores børnefodbold hold,
har der ligeledes været godt deltagerantal på. Så dejligt, der bliver
bakket op om det, der er. De sluttede
deres sæson af med at alle fik et flot
diplom. Badminton kører derudaf
både på Randlevskolen og på gymnasiet.
I starten af det nye år håber vi at vi
kan tilbyde et hold for damer - et
zumba/danse hold. Så hold øje med
vores hjemmeside, hvor tid og dag vil
blive skrevet.
Til februar har vi ligeledes vores generalforsamling. Datoen vil også blive
slået op på hjemmesiden.
Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul
og et lykkebringende nytår.
På vegne af idrætsforeningen:
Jette Clausen

Og til sidst et lille tip om forårets
glæder:
Koncert med KOTTOS
Søndag 5. maj kl. 16
i Bjerager Kirke

Endelig jul igen ….
Gaden er så smuk med sin julepynt
minder mig om en drøm,
som jeg havde sidst jeg blev født
nu er det endelig jul
jul igen
Jesusbarnet fra Betlehem blev betragtet som psykopat
det er i dag hans fødselsdag,
nu er det endelig jul
jul igen
Dage med sange, dage med fred
og tid til kærlighed, og julelys fra sidste
år,
så blev det endelig jul
jul igen
Der er et barn, der beder til Gud
i smuk - enfoldighed
imens jeg bærer træet ud,
ja, så blev det endelig jul
jul igen

Jazz i vintermørke
med Schack/ Olsen
Søndag 3.februar kl. 20 (NB!)
Omkring Kyndelmisse får vi besøg af
en udsøgt jazzduo: Martin Schack,
klaver, og Michael Olsen, tenorsaxofon. Martin Schack er til daglig lektor
på
Syddansk
Musikkonservatorium og turnerende freelance
musiker, med afstikkere til bl.a.
Kina. Michael Olsen spiller til daglig
saxofon i Aarhus Jazz Orchestra.
De har begge et stort hjerte for den
store danske sang- og salmeskat, og
vil os stemningsfulde fortolkninger
af sangene vi kender og elsker, leveret med musikalsk overskud og
indlevelse.

Nogle af jer vil måske huske akkordeonisten Bjarke Mogensen, som
akkompagnerede Andrea Pellegrini
i Randlev kirke for et par år siden.
Han kommer igen til foråret, med et
forrygende ensemble: KOTTOS.
Udover ham selv er det Josefine Opsahl på cello, Christos Farmakis på
bouzouki, Pernille Petersen på blokfløjter - en utraditionel kombination,
som frembringer “folkemusik fra et
land der aldrig har eksisteret”.
I juni 2016 udgav KOTTOS deres
debutalbum. Udgivelsen vandt sensationelt P2s Lytterpris 2017 med 66
procent af stemmerne i et felt med
nominerede som Berliner Filharmonikerne og DR Symfoniorkesteret.
Mere i næste kirkeblad! Indtil da:
Tjek dem ud på www.kottos.dk og
YouTube, hvor der ligger en hel del,
sæt kryds i kalenderen, og glæd jer!
Organist
Catarina Bosæus

Kim Larsen
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Babysalmesang i Gosmer

Randlevklubben

Kirke for børn og forældre,
forår 2019
Hvis du har lyst til at synge og lege
med dit lille barn (3-12 mdr.) mens
du er på barsel, har du muligheden
til babysalmesang i Gosmer Kirke.
Det er gratis at deltage og alle er velkomne, også selvom man bor uden
for Gosmer-Halling pastorat.
Datoerne for
forårets babysalmesang bliver
20. og 27. februar,
6., 13., 20. og 27. marts,
3. april.
Alle dage kl. 11-12 i Gosmer Kirke.

Der er siden sidst blevet afholdt generalforsamling, hvor bestyrelsen blev
genvalgt.
Babysalmesangen ledes af organist
Karen Bünemann. Der er foldere
med flere oplysninger i kirkernes våbenhus og i sognegårdene, eller hos
præsterne.
Tilmelding på tlf. 29243289 eller
mail:
karen.bunemann@hotmail.com

Elin Rasmussen, formand
Inga Rasmussen, kasserer
Bodil Rasmussen, sekretær
Det var en rigtig hyggelig eftermiddag.

D. 9/10 blev der afholdt høstfest,
hvor vi fik sild, smørebrød og osteanretning. Gertrud Mikkelsen var inviteret til at spille til diverse efterårsog høstsange. En rigtig hyggelig
eftermiddag med mange fremmødte.

Uge 42 var der efterårsferie – i år en
fantastisk sensommeruge med mange farver og sommerlige temperaturer.

Kommende arrangementer:
Når denne udgave af kirkebladet udkommer, nærmer vi os jul med hastige skridt. Vores næste arrangement
D. 27. nov. Vil Ulla Thomasen fra
Anemone i Bjerager, komme og vise
og hjælpe os med at lave dekorationer til advent eller jul. Ulla vil have
materialer med til fremstillingen,
men vi må gerne selv tage lys og
skål/fad med. Der vil blive trukket
lod om 10 gevinster fremstillet af
Ulla. Foreningen vil være vært ved
kaffe og kage som Bodil og Elin vil
bage.
D. 11. dec. Er det sidste klubdag før
juleferien og det er dagen, hvor vi
serverer gløgg og æbleskiver, samt
ønsker hinanden glædelig jul og godt
nytår.
D. 8. jan. 2019 starter klubben igen
op efter forhåbentlig en dejlig jul og
et godt nytår.
Med ønsket om en glædelig jul og
godt nytår
Elin Rasmussen
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Efter afsyring og galvanisering indrammer de nu pladsen.

”Kastanje Haven” blev blandt de
mange forslag valgt som navn på
pladsen
Hele herligheden blev indviet søndag den 28. oktober. Formanden for
Boulstrup Lokalråd, Jens Møller
Kristensen, takkede de mange frivillige for deres indsats i etablering af
pladsen. Han påskønnede kommunens velvillighed over for projektet,
og rettede også en tak til den lokale
virksomhed Simpson Strong-Tie, der
har sponsoreret alle de beslag, der er
brugt ved opførelsen af hytten.
Herefter
afslørede
formanden
pladsens fremtidige navn. Blandt de
mange indsendte forslag var valget
faldet på ”Kastanje Haven”. Det er
håbet, at pladsen fremover vil blive
samlingssted for både børn og voks10

ne og således styrke sammenhængen
og fællesskabet mellem Boulstrups
tre kvarterer: Gl. Boulstrup, Stationsbyen og Lystgårdsparken. Et
fællesskab, som allerede har vist sig i
og med, at folk fra alle tre kvarterer
har deltaget i etableringen – lad det
endelig fortsætte!

I ”Kastanje Haven” bliver også byens juletræ placeret. Træet tændes
ved en sammenkomst på pladsen
søndag den 2. december kl. 16.00 og
vil lyse op i den mørke tid frem mod
jul. Derudover varmes der op til julen med Julestue i Forsamlingshuset
søndag 16. december kl.14.00. Her
vil vi ønske hinanden glædelig jul
med julesange og nyde lidt gløgg og
et par æbleskiver. Der er gratis adgang for alle.
For dem der har lyst, evner og ideer
vil der være glanspapir, ler og gran til
fremstilling af lidt pynt til hjemmet,
men medbring selv lys, bånd og saks.
Der vil være godteposer til børnene fortæl derfor gerne, hvor mange
børn/børnebørn, der kommer. Antal
børn meddeles til Mike på mvingem@gmail.com eller sms 51 80 89
70. Måske kan julemanden også finde tid til at kigge forbi – hvem ved.
f/Lokalrådet og Forsamlingshuset
Jens Villiam Jensen

Boulstrup Lokalråd og Forsamlingshus
Der sker noget i Boulstrup i disse
måneder. Den 29. september arrangerede initiativrige mennesker fra
Boulstrup Lokalråd en meget fin
høstfest i Forsamlingshuset. Det var
en stor succes med ikke mindre end
67 deltagere – børn og voksne. Aftenen startede med fællesspisning af
egen medbragt mad, og snakken gik
lystigt rundt omkring ved bordene.

nens løb fik rørt benene i en svingom
til tonerne fra byorkestret! Forhåbentlig vil høstfesten blive en årlig
tradition i Boulstrup – starten var i
hvert fald en kæmpe succes.

Et udsnit af Nanna Ernsts udsmykning med hytten i baggrunden

Odder Byorkester fik mange ud på
dansegulvet i løbet af aftenen
Indimellem blev snakken dog indstillet, og der blev sunget forskellige
høstsange – selvfølgelig indledt med
Marken er mejet akkompagneret af
Ole Storch på guitar. Efter spisningen underholdt han og de øvrige
medlemmer af Boulstrup Byorkester, nemlig Alex Jensen, Michael
Szöllösi, Mogens Laumann Jespersen og Pernille Madsen. De serverede med et godt humør et bredt
repertoire, som omfattede musik for
enhver smag: rock, blues, soul, latin
med flere genrer, så mange i afte-

Lokalrådet fik for et par år siden
pladsen ved den gamle kro og stationen stillet til rådighed af Odder
Kommune. Herefter gik man hurtigt
i gang med planerne for områdets
anvendelse. Mange gæve Boulstrupborgere har det seneste halvandet
års tid langt rigtig mange kræfter i
forskønnelse af pladsen, kaldet Bytorvet, som skal være byens fælles
samlingssted. Området er blevet ryddet for overflødig beplantning, der er
anskaffet borde og bænke, og der er
etableret bålplads. Lokale med
håndværksmæssig kunnen har brugt
mange timer på at lægge fliser og opføre en hytte på pladsen. Grafikeren
Nanna Ernst lavede for nogle år siden dekorative plader, som tidligere
har hængt i lamperne i Boulstrup.
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Lørdagsdåb

9.30
10.15
11.00

Randlev kirke MRS
Halling kirke MRS
Saksild kirke KSL
Bjerager kirke MRS
Nølev kirke
KSL

Søndag d. 13. januar || 1.s.e.H3K

10.15
19.00

Søndag d. 6. januar || H3K

Gudstjeneste / kirkelige aktiviteter - dec. 2018 - marts 2019
Lørdag d. 1. december
11.00 Randlev kirke MRS

Søndag d. 2 december || 1. s. i advent
MRS
DRS
KSL
MRS
KSL

Søndag d. 20. januar || 2.s.e.H3K

Randlev kirke
Halling kirke
Nølev kirke
Bjerager kirke
Saksild kirke
Gosmer kirke
Familiegudstjeneste
Familiegudstjeneste
Julekoncert

10.15
10.30
11.00
14.00
14.00
16.00

10.15
10.30

Randlev kirke MRS
Halling Kirke HN
Hou Sognegård HN

Onsdag d. 30. januar
14.00

9.00
10.30

Nølev kirke

KSL

Lørdagsdåb

Lørdagsdåb

Bjerager Kirke MRS
Gosmer kirke HN
Randlev kirke
Koncert
Bjerager kirke MRS
Saksild kirke KSL
Randlev Kirke MRS
Nølev kirke
KSL
Halling kirke

HN
Bjerager kirke KSL
Gosmer kirke HN
Saksild kirke KSL
Bjerager kirke

Bjerager kirke MRS
Halling kirke MRS

Stilletid

Søndag d. 10.marts || 1.s.i fasten

9.30
Saksild kirke KSL
10.15 Randlev kirke MRS
11. 00 Nølev kirke
KSL

Søndag d. 3. marts || Fastelavn

9.30
10.30
11.00
16.00

Søndag d. 24. februar || Seksagesima sd

10.30

Søndag d. 17. februar || Septuagesima sd

9.30
10.15
11.00

Søndag d. 10. februar || S.s.e. H3K

11.00

Lørdag d. 9. februar

10.15
10.30
20.00

Søndag d. 3. februar || 4.s.e.H3K

16.00

Lørdag d. 2. februar || Kyndelmisse

Onsdagsgudstjeneste

Søndag d. 27. januar || 3.s.e.H3K

Gosmer Kirke HN

Stilletid

10.15
14.00
16.00

Julesang
Stilletid
Julesang

Saksild kirke KSL
Gosmer Kirke KSL
Bjerager kirke

Onsdagsgudstjeneste

Hou Sognegård HN

Onsdag d. 5. december
14.00

Lørdag d. 26. januar

Julekoncert
Julekoncert

KSL
HN
MRS
KSL
HN
KSL
MRS
KSL
MRS
HN
MRS
KSL
HN

KSL

KSL

11.00

Søndag d. 9.december || 2.s i advent
10.15
11.00
15.00
19.30
December-kirke

Bjerager kirke MRS
Saksild kirke KSL
Nølev kirke
Bjerager kirke

Torsdag d. 13. december
17.00 Gosmer kirke HN
Randlev kirke MRS
Halling kirke HN
Bjerager kirke

Søndag d. 16. december || 3.s. i advent
10.15
10.30
16.00
Saksild kirke

Torsdag d. 20. december
19.00
Saksild kirke
Halling kirke
Bjerager kirke
Nølev kirke
Gosmer kirke
Saksild kirke
Randlev kirke

Mandag d. 24. december || Juleaften
14.00
15.00
15.00
15.00
16.00
16.00
16.15
Saksild kirke
Randlev kirke
Gosmer kirke
Bjerager kirke
Nølev kirke

Tirsdag den 25. december || Juledag
9.30
9.30
10.30
11.00
11.00
Halling kirke

Onsdag d. 26. december || 2. juledag
10.30
Halling HN
Nølev kirke

Mandag d. 31. december || Nytår
14.00
14.00

Bjerager Kirke MRS

Tirsdag d. 1. januar || Nytårsdag
16.00

Saksild Kirke

Lørdag d. 5. januar || H3K
17.00

MRS: Mette Rothmann Sørensen
KSL: Kirsten Lundager
HN: Hanna Nissen DRS: Dorte Sørensen

