Kirke
og
Sogn

Fastelavnsgudstjeneste
Søndag den 11. februar er der fastelavnsgudstjeneste for børn og voksne i vores kirke. Fastelavn er oprindelig en fest, hvor man skulle have det
sjovt, inden den lange fastetid begyndte. Det var der, hvor mennesker
en sidste gang kunne fejre og have
det sjovt – og så var det slut med det
sjove, indtil påske.
I vores lutherske tradition holder vi
ikke faste. Men til gengæld er det efterhånden en tradition også i vores
sogn, at holde fastelavn som en fest
for børn.

Derfor er der en familiegudstjeneste
den 11. februar kl. 10.00.
Efter gudstjenesten slår vi katten af
tønden.
Børn må gerne komme udklædte til
gudstjenesten.
Børn gratis. Voksne 25 kr.
Tilmelding på hjemmesiden, facebook
eller igennem kirkekontoret:
8629 5733/kontor@tranbjergkirke.dk.

Gudstjenester

Info …
Kirkekontoret, Sognegården,
Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg
86 29 57 33 / www.tranbjergkirke.dk
kontor@tranbjergkirke.dk
Mandag kl. 12.00–14.00
Tirsdag-torsdag kl. 10.00–12.30
Fredag lukket
Graverkontoret
Kirkegårdssekretær:
86 29 51 20 mandag-fredag kl. 9.00–12.00
Kirkegårdsleder: Thomas Brevik
40 12 30 10 / tcb@km.dk
Sognepræst David Johannes Kessel (Kbf)
21 66 70 60 / djk@km.dk
Træffes bedst kl. 12.00–13.00 tirsdag til
fredag eller efter aftale
Sognepræst Anja Stokholm
22 82 52 59 / anst@km.dk
Træffes bedst kl. 12.00–13.00 tirsdag til
fredag eller efter aftale
Sognepræst Anette Brøndum
40 12 85 22 / anebr@km.dk
Træffes bedst kl. 12.00–13.00 onsdag til
fredag eller efter aftale

Personregistrering Syd
Kontakt Personregistrering Syd
vedrørende dåb, vielse, begravelse,
navne og attester.
Kontorets åbningstider:
Mandag–fredag 10–13
Torsdag 10–16
Perswonregistrering Syd
Grøfthøjparken 1, 8260 Viby
87 33 44 72
Kordegn Charlotte Glavind-Teute
87 33 44 72 / cgl@km.dk
Tranbjerg Kirke er aflåst, når der ikke er
kirkelig handling. Ønskes adgang, vil personalet på kirkegården eller i Sognegården være behjælpelig.

Organist Branko Djordjevic
26 21 63 66 / branko@tranbjergkirke.dk

Menighedsrådsformand Birgitte Pedersen
41 24 55 06
Kirkeværge Flemming Mikkelsen
86 29 16 29
Basargruppen
Lene Risør, 86 28 44 11
Grethe Gylling, 86 29 03 76
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Søndag d. 14. januar
10.00 Højmesse. David Kessel
11.30 Dåbsgudstjeneste. David Kessel

Onsdag d. 14. februar
Århus Friplejehjem kl. 10.30
Anette Brøndum

Søndag d. 21. januar
10.00 Højmesse. Anja Stokholm

Onsdag d. 28. februar
Lokalcenter Tranbjerg kl. 14.00
Anette Brøndum

Søndag d. 28. januar
10.00 Højmesse. Anette Brøndum
Søndag d. 4. februar
10.00 Højmesse. Anja Stokholm

Tranbjerg Kirke på

facebook
Følg linket fra
hjemmesiden
www.tranbjergkirke.dk

BØRN I KI RKE N

Søndag d. 11. februar Fastelavn
10.00 Fastelavns-familiegudstjeneste.
David Kessel

Gud og Spaghetti

Søndag d. 18. februar
10.00 Højmesse. Anette Brøndum

Torsdag d. 22. februar kl. 17.00
ved Anja Stokholm

Torsdag d. 22. februar
17.00 Gud & spaghetti. Anja Stokholm

Søndag d. 4. marts
10.00 Højmesse. Anja Stokholm

Kirkesanger Troels Geil Thalling
60 66 04 17 / troels_thalling@hotmail.com
Kirke- og kulturmedarbejder
Gitte Ranfelt Laugesen
86 29 57 33 / girl@km.dk

Torsdag d. 11. januar
10.00 Musikandagt David Kessel

Onsdag d. 24. januar
Lokalcenter Tranbjerg kl. 14.00
Anja Stokholm

Søndag d. 25. februar
10.00 Højmesse. David Kessel

Kirketjener Ole Fenger
51 94 56 44 / ole@tranbjergkirke.dk

Plejehjemsgudstjenester

Søndag d. 11. marts
10.00 Højmesse. Anette Brøndum
Torsdag d. 15. marts
17.00 Gud & spaghetti. Anette Brøndum
Søndag d. 18. marts
10.00 Højmesse. Anja Stokholm
Søndag den 25. marts Palmesøndag
10.00 Højmesse. David Kessel
11.30 Dåbsgudstjeneste. David Kessel

Torsdag den 15. marts kl. 17.00
ved Anette Brøndum
En let børnegudstjeneste for alle sanser, med fortælling, sang og leg.
Gudstjenesten varer ca. ½ time, hvorefter der er fællesspisning i Sognegården.
Spring madlavningen over og tag børnene med i kirke!
Børn gratis. Voksne: 30 kr.
Tilmelding på hjemmesiden
eller tlf.: 86 29 57 33
senest onsdagen før.
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Historien om os
Af Anja Stokholm

T

ilbage i 2013 blev vores daværende statsminister Helle Thorning
Smidth med ét kendt langt ud over landets grænser. Det gjorde hun – ikke for
den politik hun førte – men fordi et billede af hende gik hele verden rundt. En
fotograf havde taget et billede af Helle
Thorning Smidth, der til en mindehøjtidelighed for Nelson Mandela tager en
såkaldt selfie af sig selv sammen med
den amerikanske præsident Barack
Obama. Dengang var det anledning til
at fotografens billede af Helle Thorning
gik verden rundt.
I dag flyder de sociale medier over med
selfies. Vi foreviger os selv i alle mulige
forskellige situationer, som kan være
med til at fortælle den historie om os,
som vi gerne vil se os selv i. Der er ikke
længere noget spektakulært ved at tage
en selfie – det sker hele tiden. Man går
på strøget i Århus eller står i toppen af
Eiffeltårnet i Paris, og der trykkes på
telefonernes kameraknapper – og på
de knapper, der kan udviske rynker el-
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ler lægger skønhedsslør over billeder,
og et par sekunder efter er billederne
på de sociale medier, og en historie er
skabt.
Måske siger også selfie-billedet noget
om, at det hører med til det at være
menneske, at vi har brug for at se os
selv, som en del af en bestemt historie
– og også har brug for at få fortalt historien om os selv. Sådan er det i dag, og
sådan har det vel været siden tidernes
begyndelse – også før selfie-billedets
tid.
Og hvad er så historien om os? Ja det
bruger de fleste af os vel det meste af
et liv på at finde ud af. Vores kirkeminister Mette Bock fortæller et sted om
engang, da hun selv og hendes mand
møder en mand, som står midt i en stor
livskrise. Rammerne om mandens liv
er gået itu. Hans familie er gået i opløsning, og han har mistet sit arbejde.
Alt det, han før har spejlet sig i, er væk.
Men manden holder fast i, at det er op
til ham selv at skabe en ny lys fremtid.
”Jeg skal bare lige vente og finde ud
af, hvad der er meningen med mit liv,
så skal jeg nok komme videre,” siger
manden. Mette Bock fortæller, at hendes egen mand dertil tørt svarer: ”Det
bliver nok en lang ventetid.”

Mange af os kender sikkert til det projekt, som den mand tumler med – at
finde ud af, hvad der er meningen med
vores liv. Vi tumler med spørgsmålet
om, hvad der er historien om netop
mig? Vi famler os måske frem og prøver
at kigge dybt indad. Nogle gange finder
vi noget, vi kan lide – andre gange ikke.
Vi gør vores bedste for at skabe en historie om os selv, som er værd at vise
frem – eller som det i det mindste bare
er til at leve med. Og følger vi med på
de sociale medier, kan man nemt få den
tanke, at det perfekte liv er noget, de
andre lever. Det er trods alt sjældent,
at vi får et indblik i hinandens historier
om alt det, der ikke lykkes – historierne
om det, vi ikke har styr på. Er det mon
de sociale mediers bagside: at de forstærker vores oplevelse af at stå alene
med den store (og umulige) opgave det
er selv at skulle skabe historien om det
gode liv?
Kristendommen forkynder os det glædelige budskab om, at det hænger
anderledes sammen med vores tilværelse. At den egentlige og væsentligste
historie om os – den skaber vi ikke alene. Den får vi tilsagt. Den er så at sige
allerede skabt. I evangeliet hører vi, at
vores liv på forhånd har værdi og mening. Vi hører, at der står en god magt
bag vores tilværelse, og at vi hver især
er skabt i Guds billede og er en del af
hans historie, så uanset hvor mange historier vi selv og vores omverden gerne
vil se os i – så er den væsentligste og
mest betydningsfulde historie om os allerede fortalt.

Ideen om det perfekte liv fylder en del
for de fleste af os. Men jagten på det
perfekte kan være opslidende. Kristendommen forkynder os imidlertid, at det
perfekte og fejlfrie liv slet ikke er op
nåeligt – det er essensen af den bibelske syndefaldsberetning.
Sådan er det pudsigt, at den syndefaldsberetning, som vi som moderne
og frigjorte individer er tilbøjelig til at
være skeptiske overfor, den alligevel
kan tale befriende ord ind i vores liv.
For den fortæller mig jo de befriende
ord om, at når jeg fejler og ikke slår til,
så er det ikke kun fordi jeg er mig, men
fordi jeg er menneske, og at det hører
med til det at være menneske, at tilværelsen ikke er perfekt.
Vi kalder det kristne budskab for et glædeligt budskab, og måske er der virkelig
noget om snakken. Måske det kristne
budskab kan fylde os med frimodighed
og livsmod ved at fortælle en anderledes historie om os – og måske dermed
også give os overskud til, at vi kan rette
vores opmærksomhed mod hinandens
historier mere end på vores egne.

KIRKE O G SO GN •
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ONSDAGS
 FORUM
Eftermiddage, der giver et løft!
7. februar kl. 14.00

7. marts kl. 14.00

6. december kl. 13.00

3. januar kl. 14.00

Julefrokost

„Matador i ord og toner –
„10
år for de Hellige,
et koncertforedrag”

Niels Ole Frederiksen

En hyggelig eftermiddag med traditionel julefrokost, Lucia-optog og ameri„Fødtjulelotteri.
i Horsens Tugthus –
kansk
Man
medbringer
en gevinst
til ca. 30
Danmarks
mest
afgrænsede
kr.

10 år for de Rige og
Helle og Dynes Skovkjær
10
år for de Fattige“

kirkesogn”

Pris for frokosten: 125 kr.

Niels Ole Frederiksen er født og opvokTilmelding
til kontoret:
86 29afgrænse57 33 elset i Danmarks
vel nok mest
de
kirkesogn
–
nemlig
Horsens
Statsler på hjemmesiden senest fredag
d.
fængsel.
Hans
far
var
ikke
indsat,
men
24. november.
ansat. Han blev døbt i det afgrænsede
sogns egen kirke – Fængselskirken.
Foredraget kommer med nogle glimt
fra tiden efter krigen og halvtredsernes
Danmark og med nogle af de fanger,
som foredragsholderen som barn kom
i kontakt med. Også en beretning om
udbryderkongen Carl August Lorentzen.

KIRKE O
OG
G S
SO
OG
GN
N
s• KIRKE

Tirsdag den 9. januar
9.30 og 10.15 Opstart af Babysalmesang
Onsdag d. 10. januar
13.30 Basargruppen
16.15 Opstart af Toddlersalmesang
Onsdag d. 17. januar
16.15 Toddlersalmesang
Torsdag den 18. januar
15.30 Opstart af Spirekor
Onsdag d. 24. januar
14.00 Basargruppen
16.15 Toddlersalmesang
19.00 Menighedsrådsmøde
Torsdag d. 25. januar
19.00 Nytårskoncert

Ved Morten Aagaard
Musikken, der indgår i Matador, er et

Kom og hør Morten Aagaard fortælle
relativt uudforsket område, som Toner
om
sit arbejdsliv som generalsekreaf Guld med stor entusiasme har kastet
tær
i DetTidens
Danske
Bibelselskab,
som
sig over.
toner
med Marguerite
direktør
i
LEGO
Fondene
og
som
Viby, Leo Mathiesen, Lulu Ziegler ogleIb
Schønberg
understreger
af
der
af Kirkens
Korshær i stemninger
Aarhus.

glæde, vemod, munterhed og drama.
Det samme gør Rødes bryllups-optræden, de tyske soldaters traurige lieder
samt indslag på Postgaarden af finkulturel karakter. Numrene bindes sammen
af små fortællinger om TV-succesen,
www.tranbjergkirke.dk
musikken og perioden, og de integrerede fællessange afrundes på festlig vis
af Konsulinde Holms sølvbryllupspoesi
på ”Sølvstænk i det gyldne hår”.
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Sognekalender

Tirsdag d. 30. januar
13.45 Opstart af Minikonfirmander
(3.a og 3.b)
Onsdag d. 31. januar
16.15 Toddlersalmesang
Onsdag d. 7. februar
14.00 Onsdagsforum
16.15 Toddlersalmesang
Onsdag d. 14. februar
14.00 Basargruppen
16.15 Toddlersalmesang
Onsdag d. 21. februar
kl. 16.15 Toddlersalmesang
kl. 19.00 Menighedsrådsmøde
Fredag d. 23. februar
David og Goliat for børn

Onsdag den 28. februar
14.00 Basargruppen
16.15 Toddlersalmesang
Onsdag d. 7. marts
14.00 Onsdagsforum
16.15 Toddlersalmesang
Søndag den 11. marts
11.00 Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
Tirsdag den 13. marts
17.00 Årstidscafe
Onsdag den 14. marts
14.00 Onsdagsforum
16.15 Toddlersalmesang
Lørdag den 17. marts
Studiedage
Onsdag den 21. marts
14.00 Onsdagsforum
16.15 Toddlersalmesang

Basaren i Tranbjerg
Sognegård
Lørdag den 4. november havde vi igen
basar i Tranbjerg Sognegård.
Vi havde et særdeles vellykket resultat,
54.328 kr., som er næsten 5.000 kr. mere
end sidste år. Pengene er ubeskåret
sendt til Folkekirkens Nødhjælp, øremærket forældreløse børn i Malawi.
En stor tak til alle, der har medvirket
ved basaren, til de handlende, der har
støttet basaren, og til Lions Club i Kolt
Hasselager. Også en stor tak til alle Jer,
der har besøgt basaren og medvirket til
det fine resultat.	
Grethe Gylling
KIRKE O G SO GN •
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Omlægning af
kirketjenerfunktionen
Menighedsrådet har i 2017 drøftet,
hvordan vi skal udmønte den samlede
kirketjenerfunktion ved Tranbjerg Kirke. Baggrunden var, at kirketjenerne
gennem længere tid havde oplevet, at
den normerede tid, i alt 57 timer / uge,
ikke svarede til omfanget af deres arbejdsopgaver.
Kirketjeneropgaverne er derfor blevet
analyseret og drøftet, og Menighedsrådet har herefter besluttet at samarbejde
med et eksternt firma ift. ugentlige rengøringsopgaver i Sognegården, denne
ordning træder i kraft 1. januar 2018.
Menighedsrådet har desuden besluttet, at vi også fremover skal have to
kirketjenere, og at den samlede normering fra 1. januar 2018 er 46 timer /
uge. De skal begge to kunne løse alle
kirketjeneropgaverne – både i kirken
og i Sognegården, hvor det tidligere var
opdelt, så den ene kirketjener varetog
de kirkelige handlinger og den anden
udelukkende havde fokus i Sognegården. Vi opnår hermed driftsikkerhed
ift. rengøringsopgaverne og et større
samarbejde og fleksibilitet mellem kirketjenerne.
Med udgangen af december skal vi derfor sige farvel til Ida Gadving, som har
været en værdsat vikar i Sognegården i
det meste af 2017 under Marian Holms
fravær. Marian er fratrådt sin stilling
den 30. november 2017.
Jette Siggaard
Kontaktperson.
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Ny kirketjener
Menighedsrådet har ansat Erik Borrits i
stillingen som kirketjener 20 timer om
ugen ved Tranbjerg Kirke. Erik tiltræden
stillingen den 1. januar 2018. Erik har i
2017 været afløser for kirketjener Ole
Fenger og er derfor allerede et kendt
ansigt i Tranbjerg Kirke.
I ansættelsesudvalget var der enighed
om, at Erik var det bedste valg blandt
ansøgerne til stillingen. Vi kender Erik
som en meget kompetent og altid venlig og imødekommende person.
Vi glæder os til samarbejdet og byder
Erik velkommen til Tranbjerg Kirke.
Erik er blevet opfordret til også selv at
præsentere sig i Kirkebladet.
Jette Siggaard
Kontaktperson.

flyttede til Aarhus i 2003. På min mors
side af familien er man fra Aarhus, og
jeg har derfor besøgt byen som barn.
Her besøgte jeg min morfar, og har
gode minder fra byen.
Jeg har læst tysk og teologi på bachelorniveau, og det er blandt andet derfra, at jeg fik interessen for kirkelivet
her i byen.
Gennem det sidste års tid, har jeg haft
vikartimer i Søndre Provsti. Derudover
har jeg været frivillig i forskellige kirkelige sammenhænge. Jeg færdes derfor
helt naturligt i kirken, med dets traditioner.
Fritiden bruger jeg på at gå på Aros,
Moesgaard Museum eller Den Gamle
By. Jeg elsker livemusik og kan lide god
mad i gode venners lag.
De kristne grundværdier er også mine
grundværdier. Jeg betragter det som et
solidt fundament at bygge min tilværelse på. Det vil også være de værdier,
jeg vil bygge mit fremtidige virke som
kirketjener på.
Jeg ser frem til samarbejdet med kollegerne og til at møde jer alle i menigheden, med venlighed, humor og et åbent
sind.

Til de kommende 3. klasser:

Bliv minikonfirmand!
Tranbjerg Kirke tilbyder igen i år minikonfirmandundervisning til børn fra
byens 3. klasser. I foråret er alle børn
fra 3.a og 3.b velkomne som minikonfirmander. Vi mødes i kirken og Sognegården hver tirsdag, når I får fri fra
skole.
Vi begynder den 30. januar og forløbet
varer 7 gange. Vi leger, går på opdagelse
i kirken, laver løb, hører historier og laver kreative projekter samt krybbespil,
der opføres juleaften. Det er gratis og
frivilligt at deltage og ikke nødvendigt
for senere at blive konfirmeret.
Tilmelding sker til Gitte på
kontor@tranbjergkirke.dk
Vi håber at se mange af jer!
Mange hilsener fra
Præsterne i Tranbjerg Kirke og
Kirke- og Kulturmedarbejder,
Gitte Ranfelt Laugesen

Indsamling til
Kirkens Korshær

Mit navn er Erik Borrits. Jeg er 37 år
gammel og er bosiddende i Højbjerg
i Aarhus. Jeg er den nye kirketjener i
Tranbjerg Kirke fra januar 2018.
Jeg er født og opvokset på Lolland og

Sidste søndag i november var vi med til
landsindsamlingen til Kirkens Korshær.
Vores samlede resultat var på 19.674,50
kr.
En stor tak til alle frivillige, der hjalp, så
vi fik et flot resultat!
En særlig tak til eleverne fra Testrup
Højskole, der samlede 8.507 kr. ind!
Grethe Gylling, Lene Risør,
David Kessel

www.tranbjergkirke.dk

KIRKE O G SO GN •
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Dåbsklude
– en ny tradition

Strikkere søges til
dåbsklude

Den 16. november indviede vi helt officielt det nye ”dåbstræ” ved en gudstjeneste, hvortil de børn, der er døbte
i Tranbjerg Kirke i 2016, var inviteret. Se
omtale andetsteds på kirkesiderne.

Som omtalt andetsteds på kirkesiderne
indfører vi i Tranbjerg Kirke fra 1. januar
2018 strikkede dåbsklude.

Endnu en ny tradition omkring dåben
vil se dagens lys, når 2017 bliver til 2018.
Fra 1. januar bringer vi nogle fine og
bløde, strikkede dåbsklude i anvendelse, hver gang et barn bliver døbt. Og når
præsten har tørret det lille barnehoved
med dåbskluden, modtager forældrene
kluden som et minde om dåbsdagen.
Ideen med dåbsklude stammer fra
sogne- og hospicepræst på Djursland,
Ann Maj Lorenzen, der har udviklet en
række forskellige strikkeopskrifter med
kristne symboler, f.eks. kors, døbefont
og kirke – se venligst billederne. Ann
Maj Lorenzen har stillet opskrifterne til
rådighed for andre kirker mod en mindre betaling, og i skrivende stund har
over 50 kirkesogne taget ideen til sig,
heriblandt altså Tranbjerg Kirke.
I Tranbjerg har vi op mod 80 barnedåb
om året, men det er en handling, man
aldrig bliver mæt af at opleve. Det er en
nærmest fascinerende og intens oplevelse for ikke bare barnets forældre og
familie, men for alle de tilstedeværende
kirkegængere.
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De første motiver (se venligst billede)
er strikket af en flittig strikker, Annie
Skytte, der gerne fortsætter med at
strikke.
Men der er også plads til andre interesserede strikkere.
Menighedsrådet har allerede modtaget positiv tilkendegivelse fra endnu
en strikker, men søger derudover også
endnu et par stykker, der elsker at
håndtere strikkepinde og frembringe
de smukke motiver. Menighedsrådet
betaler naturligvis garnet.
Har du tid og lyst, da venligst giv undertegnede et kald, evt. skriv en E-mail.
Birgitte Pedersen
Formand for Menighedsrådet
birgitte@tranbjergkirke.dk
Mobil 4124 5506

Krokus i plænen

Tranbjergkoret

I løbet af de tidlige måneder 2018 vil
1.000 krokusser lyse op i kirkens græsplæne ud mod lyskrydset Landevejen /
Torve Allé.
Tranbjerg Tidende har velvilligt bidraget til indkøb af de mange krokusløg,
der i løbet af november er lagt i jorden
omkring de store træer af kirkens egne
gartnere.
Sammen med Tidende håber Menighedsrådet, at alle forbipasserende – til
fods, på cykel eller i bil – vil glæde sig
over det farverige skue, når blomstringen sætter i gang i februar / marts.
Ideen til at lægge krokusløg i plænen er
helt ærligt tyvstjålet (af undertegnede)
fra Rådhusparken, hvor vi århusianerne
i årevis har kunnet glæde os over de
smukke blomster, der fylder parken ud
mod Frederiks Allé.
Vel vidende, at kommunen ikke har
ressourcer til at gøre det samme i f.eks.
Tranbjerg, tog undertegnede tidligt på
året kontakt til Tranbjerg Tidende, der
så positivt på initiativet og bevilgede et
beløb til indkøb af løgene. Men retfærdigvis skal siges, at kommunens ansvarlige på området har ydet faglig bistand
med hensyn til farvesammensætning,
tæthed og form m.v. Også det er vi naturligvis glade for.

Er du glad for at synge, så benyt dig af
dette tilbud.

Vi håber i Menighedsrådet, at forældrene og senere barnet vil værdsætte
denne lille symbolske mindegave.

Jeg forventer, at vi i Menighedsrådet
fortsat kan finde midler til at udvide
den blomstrende plæne. Måske vil andre også medsponsorere og dermed
være med til at sætte et blomstrende
præg på Tranbjerg?

Birgitte Pedersen
Formand for Menighedsrådet

Birgitte Pedersen
Formand for Menighedsrådet
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Koret starter forårssæsonen tirsdag den
16. januar.
Koret øver hver tirsdag kl. 19.30-21.30 i
Tranbjerg Kirkes Sognegård.
Vi er et kor, der synger et blandet repertoire.
Klassisk og rytmisk.
Vi vil gerne være flere og søger nye sangere på alle stemmer, sopran, alt, tenor
og bas.
Har du interesse i at synge i kor, er du
velkommen til at prøve, om det er noget for dig.
Forårssæsonen byder på et varieret repertoire,
Men kom selv og stift bekendtskab
med koret.
Har du spørgsmål, er du velkommen til
at kontakte
Frode Nielsen, tlf. 21 63 95 42

KIRKE O G SO GN •
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Skærtorsdag

Langfredag

Traditionen tro bliver der også i år holdt
skærtorsdagsgudstjeneste med efterfølgende fællesspisning i Sognegården.

Langfredag, den 30. marts kl. 10.00
holder vi en liturgisk musikgudstjeneste, hvor Jesu lidelse og død står i
centrum og bliver udfoldet i tekster,
musik og salmer.

Gudstjenesten Skærtorsdag den 29.
marts begynder kl. 17.00.

Pris: 100 kr. for voksne – gratis for
børn.

Tilmelding til middagen:
www.tranbjergkirke.dk eller
tlf.: 86 29 57 33 Kirkekontoret senest
onsdag d. 21. marts.

med Kiki Brandt og Mikkel Grue

Torsdag den 25. januar 2018 kl. 19.00 i Tranbjerg Sognegård

Efter gudstjenesten spiser vi en traditionel påskemiddag sammen i Sognegården.

Drikkevarer kan købes.

NYTÅRSKONCERT

Musikandagter
Hver anden torsdag kl. 10.00 er der
mulighed for at være med til at synge
salmer, lytte til organisten og præsten
spille musik sammen og nyde en tid i
stilhed, til eftertanke eller en bøn. Det
tager ca. 20 minutter og er en god mulighed for at få en pause i hverdagen
med fokus på noget andet end alt det,
der ellers fylder.
Datoerne er:
25. januar
8. februar
22. februar
8. marts
22. marts

I denne stilfærdige nytårskoncert møder
amerikansk/nordisk pop-, rock- og liedmusik hinanden og krydres undervejs i
koncerten af et par kendte italiensksprogede arier, alt sammen i nyfortolkninger
af den klassiske sanger, Kiki Brandt, og
den rytmiske guitarist, Mikkel Grue.
Kiki har gennem sin karriere arbejdet
på flere af landets operaer og teatre og
sunget med bl.a. Kurt Ravn. Mikkel har
gennem sin karriere spillet både rock,
pop og folkemusik, og han turnerer ofte
verden rundt.
Koncerten vil tage udgangspunkt i
amerikanske, tyske, franske og nordiske
sangskrivere, som bl.a. Dylan, Raitt,
Cohen, Linnet, Nielsen, Bach, Gounod,
Händel. Sangene, som duoen har valgt
til denne koncert, er sange, der egner
sig til ro og eftertænksomhed, og de vil
blive serveret i nyfortolkninger, hvor de
’kun’ akkompagneres af den akustiske-,
elektriske- eller pedalsteelguitar.
Pris: 75 kr. Der vil blive serveret champagne.
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HJÆLP MEDMENNESKER I NØD

Her kan børnene efter en børnevenlig
gudstjeneste og en god gang aftensmad få lov at udfolde sig kreativt, når
vi har lavet fx krympeplastfigurer, glitterfisk og dekoreret lysestager med silkepapir.

Næste gang vi har Gud & Spaghetti er
den 22. februar kl. 17.

© Hans Bach

Tilmelding via hjemmesiden eller til
Gitte på kontor@tranbjergkirke.dk

© Mathilde Berg Utzon

Imens kan forældrene læne sig tilbage
og spise i ro og mag, inden vi runder
aftenen af med en godnatsang.
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© Mikkel Østergaard

I Tranbjerg Kirke har vi indført kreahjørne for børn i forbindelse med Gud
& Spaghetti.

© Mathilde Berg Utzon

Kreativt hjørne

Søndag den 11. marts 2018 deltager Tranbjerg Sogn i Folkekirkens Nødhjælps årlige husstandsindsamling. Vi håber at få
så mange frivillige ud at banke på dørene,
at alle sognets borgere får mulighed for at
give mennesker i nød en håndsrækning.
Det kan være svært at rumme, at verden
er ved at koge over af klimaforandringer, krig, uretfærdighed og katastrofer.
Man får mest lyst til at lukke øjnene for
grusomhederne, men det handler jo
om mennesker!
Heldigvis kan vi mennesker stadig
hjælpe hinanden på tværs af grænser.
Du har mulighed for at omsætte næstekærlighed til konkret handling ved
at gå en rute søndag den 11. marts, når
Folkekirkens Nødhjælp holder husstandsindsamling.
Nye måder at yde hjælp til selvhjælp
Folkekirkens Nødhjælp har netop sat et
pilotprojekt i gang, hvor udvalgte flygtninge, flest kvinder, i Kakumalejren i
Kenya lærer at opdrætte fårekyllinger. Insekter er ekstremt næringsrige,
nemme at avle og mindre ressourcekrævende end kødproduktion. Fåre-

kyllingerne skal avles i store bokse og
males til insektmel, der kan bruges til
bl.a. næringsrige kiks.
Et andet projekt i Kakumalejren lærer
flygtningene at dyrke køkkenhaver på
højkant. Forskellige grøntsager spirer
lag på lag inde i store sække med huller i og vokser så ud af hullerne i flere
niveauer. Dyrkningsmetoden kræver
meget mindre vand end almindelige
køkkenhaver, og samtidig kan man firedoble sin høst. Det giver nærende mad
til både at spise og sælge af.
I alle Folkekirkens Nødhjælps projekter gælder princippet „Hjælp til selvhjælp”.
Derfor vil vi i Tranbjerg gerne være
med til at hjælpe, og normalt har vi en
meget hyggelig dag. Vi starter i Sognegården kl. 11, lige efter gudstjenesten.
Her serverer vi kaffe / te / saft + brød
med hjemmelavet marmelade, medens
ruterne deles ud.
Ved hjemkomsten er der varme pølser
med brød, varm kakao og hjemmebagt
kage, medens det indsamlede beløb
tælles op.
Der er brug for voksne, konfirmander,
minikonfirmander med en voksen, og
til småbørnsfamilier kan vi til byde en
DVD med Sigurd Barret.
Tilmelding på e-mail til
grethegylling@mail.dk
På tlf. til kirkekontoret: 86 29 57 33

KIRKE O G SO GN •
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Indvielse for dåbstræ
Den 16. november var en særlig dag i
Tranbjerg Kirke. Der havde vi nemlig
indvielse for vores nye dåbstræ, hvor
alle børn, der er blevet døbt i Tranbjerg
Kirke i 2017 og deres forældre og søskende var inviterede til at komme og
være med til indvielsen.
Vores præst, Anja Stokholm, holdt en
kravlegudstjeneste helt på børnenes
præmisser, og bagefter var der kaffe,
vand, kiks og frugt til alle. Her kunne
alle udfylde et lille hjerte med barnets
navn og dåbsdato, som kom op at hænge på dåbstræet. Fremover, og når barnet bliver større, vil man sammen med
barnet kunne finde sit helt eget dåbsminde i form af hjertet på træet hver
gang, man besøger Tranbjerg Kirke.

ÅR S T I D S

Café

Fællesskab og
hygge

Toddlersalmesang
– fortsættelsen til babysalmesang
For 1–5 årige sammen med
deres voksne

er overskriften på vores ÅrstidsCafé.
Hvis du har lyst til at komme lidt ud
og være sammen med andre over
et måltid, så er Tranbjerg Kirkes
ÅrstidsCafé måske noget for dig.
Vi mødes tirsdag den 13. marts
kl. 17.00.

Vi er meget glade for det nye tiltag, og
glæder os til at se det i brug ved de
kommende dåb i Tranbjerg Kirke.

Aftenen begynder i kirken med
lystænding og aftensang, hvorefter
vi går i Sognegården og sammen
gør klar til et fælles aftensmåltid.

Gitte Ranfelt Laugesen,
Kirke- og Kulturmedarbejder

Maden bliver leveret udefra. Pris
100 kr. ekskl. drikkevarer, som kan
medbringes eller købes.
Vi får besøg af Gitte Ranfelt Laugesen, som er kirke- og kulturmedarbejder ved Tranbjerg Kirke. Hun
vil fortælle om sine mangeartede
arbejdsopgaver.
Tranbjerg Kirkes ÅrstidsCafé henvender sig til alle aldersgrupper,
enlige som par – vi håber på at se
jer!
Tilmelding senest 6. marts til
Ulla Astrup
86 29 58 97
u.k.astrup@webspeed.dk

Børn synger – også i kirken. Derfor indbyder vi alle børn til salmesang i kirken
hver onsdag eftermiddag. Vi synger salmer og sanglege med fagter og rekvisitter, tænder lys, danser og bevæger os
rundt i det smukke kirkerum.
Toddlersalmesang er efterfølgeren til
babysalmesang og henvender sig til alle
børn og naturligvis forældre, bedsteforældre og alle, som kan lide at synge
sammen med børn.
Vi slutter af med frugt og saftevand.

Onsdage 16.15–17.00
Første gang efter nytår er 10. januar.
Ingen tilmelding – Alle er velkomne.
Kirke- og kulturmedarbejder
Gitte Ranfelt Laugesen
girl@km.dk eller 86 29 57 33

Shop -Amok
Genbrugs børnetøj 0-12 år

KIRKENS
STUDIEDAGE
2018

– den kristne
grundfortælling
og dens betydning
i dag

I Shop-Amok finder du det fine tøj til alle
formål til en pris, der gør det både billigt og
sjovt at blive klædt fint på.
Husk at Shop-Amok ikke tager imod
kreditkort.
Butikken har åbent hver mandag fra
kl. 15–17 i Sognegårdens kælder.
Indang via stien bag Kvickly.

Med venlig hilsen og på gensyn

Seniorpigerne
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Menneske
i verden

TISET
MÅRSLET
ASTRUP
TRANBJERG

Studiedagene afholdes lørdage på skift i Tiset, Astrup,
Mårslet og Tranbjerg sogne.
Alle er velkomne til at deltage, og der kræves ikke
særlige forudsætninger for at
være med.
Prisen er 25 kr. for et foredrag eller 75 kr., hvis man
deltager alle 4 gange.
Betaling finder sted, når man
møder op. I prisen er inkluderet formiddagskaffe.
Se omtale af de enkelte dage
på de næste sider.

KIRKE O G SO GN •
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KIRKENS STUDIEDAGE 2018

Gudmund Rask Pedersen,
præst og forfatter

Fortælling, tro og
virkelighed
Tiset Sognehus, Gl. Horsensvej 77,
8355 Solbjerg
20. januar 2018 kl. 9.30-12.00
Et foredrag om fortælling, skrift og
fantasi som baggrund for tro og virkelighed.
En tanke er ligeså virkelig som en kanonkugle. Det er forestillinger, der
forandrer verden. Fantasi og fortælling er livsnødvendig leg med ord.
”I begyndelsen var Ordet...” I ordet
bliver verden og mit eget liv til.
Foredraget vil med konkret fortælling
og udgangspunkt i moderne skønlitteratur (Paul Auster, Torgny Lindgren,
Kerstin Ekman, Astrid Lindgren, Karl
Ove Knausgård, Jan Kjærstad) forsøge
at ”sætte kød på” kristendommens
tale om inkarnation og kødets opstandelse forstået som en forestilling, der
har med mit eget aktuelle liv at gøre.
Foredraget vil således endvidere kunne være et oplæg til debat om tro i en
moderne verden.
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Mikkel Wold, præst

Anette Ejsing, præst

Erik A. Nielsen, professor

Dom og forsoning.
Fænomenerne skyld
og skam i selv
evalueringens tidsalder

Når ensomhed giver
kamp til stregen

Skam, skyld og
tilgivelse

Mårslet Sognehus,
Obstrupvej 4A, 8320 Mårslet
24. februar 2018 kl. 9.30-12.00

Tranbjerg Sognegård,
Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg J
17. marts 2018 kl. 9.30-12.00

Ensomhed oplever vi på to niveauer.
På overfladen og i dybden. De fleste
oplever den på overfladen som et almindeligt ubehag ved at være alene,
når man hellere ville være sammen
med nogen. Ensomhed i dybden er
sværere at forholde sig til, og derfor
gør de fleste af os, hvad vi kan, for
at den aldrig kommer til overfladen.
Hvorfor gør vi det? Fordi ellers kan
det udvikle sig til en kamp imod ensomhed, som er svær at vinde. Det er
denne kamp, jeg fortæller om, sådan
som den udviklede sig for mig i en
periode, der strækker sig over 10-12
år. Det endte godt, men kun fordi jeg
opdagede, at kristendommen ville
mig noget på et dybt menneskeligt
niveau. At den kan mere end at være
en overflade-tro. Kom og vær med!

Hvis det er rigtigt, at 90 % af al
digtning handler om kærlighed
og utroskab, så handler mindst
70 % (samtidig) om krænkelse,
hævn og mulig forsoning.
Med store hovedeksempler fra
verdenslitteraturen og fra film vil
foredraget føre ind i dette stærke
og meget komplicerede emne.
Hvordan soner man overhovedet
de store smerter, man selv påfører
mennesker, eller de påfører én?
Det er for mange mennesker nok
det vigtigste livsregnskab.

Astrup Sognegård, Østergårdsvej 221,
Astrup pr. 8355 Solbjerg
3. februar 2018 kl. 9.30-12.00
Engang var skyld og skam noget, vi betragtede og behandlede som følelser.
Skyldfølelse og følelsen af skam skulle
bekæmpes, uden at man tog så meget
stilling til, om skyld og skam måske var
virkelighed og ikke blot en følelse. I dag
taler vi meget om både skyld og skam,
ofte uden at have et klart forhold til
fænomenerne dom og forsoning, som
skyld og skam ellers er tæt forbundet
med. Det skaber en del kludder i vores
omgang med begreberne, ikke mindst
i en kultur, der som vores evaluerer og
bedømmer vores handlinger i et hidtil
uset omfang. Der er ikke langt fra selvevalueringen og selvbedømmelsen til
selvfordømmelsen.
I løbet af formiddagen vil vi navnlig belyse fænomenerne skyld og skam, dom
og forsoning.
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