Kirke
og
Sogn

Syng-med eftermiddag og sommerkoncert
Menighedsmøde se side 7
Friluftsgudstjeneste se side 9
Frivilligaften se side 11

se side 6

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
Kirketjener Ole Fenger
51 94 56 44 / ole@tranbjergkirke.dk
Kirketjener Erik Borrits
86 29 57 33
Organist Branko Djordjevic
26 21 63 66 / branko@tranbjergkirke.dk
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
Menighedsrådsformand Birgitte Pedersen
41 24 55 06
Kirkeværge Flemming Mikkelsen
86 29 16 29
Basargruppen
Lene Risør, 86 29 44 11
Grethe Gylling, 86 29 03 76
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Personregistrering Syd
Kontakt Personregistrering Syd
vedrørende dåb, vielse, begravelse,
navne og attester.
Kontorets åbningstider:
Mandag–fredag 10–13
Torsdag 10–16
Personregistrering 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.

Til de

Bliv

i Tranbjerg Kirke

Onsdag den 9. maj
10.30 Gudstjeneste Aarhus Friplejehjem v. Anja Stokholm

Dåbsjubilæum
Tirsdag
d. 5. december kl. 20.00

Tranb
konfir
byens
fra 3.a
mand
den h

Ved familiegudstjenesten søndag 27. maj

Ved
koncerten
medvirker
kl. 11.30
fejrer vi
dåbsjubilæum for alle

Torsdag 10. maj – Kristi Himmelfartsdag
10.00 Gudstjeneste med konfirmation
v. Anja Stokholm

Tranbjergkoret.
børn, der blev døbt i 2013.

Kom og hør hvad der skete, den dag du

Koncerten
blev døbt! vil byde på salmer og
Efter gudstjenesten
gårtil,
vi blandet
i Sognegårsange,
der hører julen
den
og
får
lidt
godt,
og
jubilarerne
får
med fællessange.

Søndag den 13. maj
10.00 Højmesse v. David Kessel

Vi beg
varer
i kirke
ver kr
der op

overrakt en lille jubilæumsgave fra kir-

Søndag den 20. maj – Pinsedag
10.00 Højmesse v. David Kessel

ken.
Dirigent:
Birgitte Mortensen

Børn, der blev døbt i Tranbjerg Kirke i

2013,ermodtager
en personlig invitation
Alle
velkomne!

Mandag den 21. maj – 2. pinsedag
11.00 Friluftsgudstjeneste i Hørhaven,
se omtale side 9

med posten.
Børn, der er døbt i andre kirker samme
år, er naturligvis også meget velkomne
som jubilarer.
I kan tilmelde jer på kirkens hjemmeside – senest tirsdag den 22. maj.

Søndag den 27. maj
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm
11.30 Dåbsgudstjeneste med dåbsjubilæum v. Anja Stokholm

Det e
ikke
konfir
konto

Vi håb

Nicolai

SCT

Info …

Julekoncert

Gudstjenester

Onsdag den 30. maj
10.30 Gudstjeneste på Aarhus Friplejehjem v. Anette Brøndum
14.00 Gudstjeneste på Lokalcenteret
v. Anette Brøndum

Mang

Tjenesten

Præste

En at tale med …

KirkeGitte

Du behøver ikke at gå alene med
dine problemer, bekymringer og
spørgsmål. Ved telefonen sidder
hver aften/nat én, der gerne vil lytte
og give dig mulighed for at sætte
ord på dine tanker.

Søndag den 3. juni
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm
Søndag den 10. juni
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm
11.30 Dåbsgudstjeneste
v. Anja Stokholm

70 120 110

Søndag den 17. juni
10.00 Højmesse v. David Kessel

• Sct. Nicolai Tjenestens medarbejdere
har tavshedspligt
• Der føres ikke journaler eller kartoteker
• Alle kan henvende sig
• Sct. Nicolai Tjenesten er et tilbud fra
Folkekirken

Onsdag den 20. juni
10.30 Gudstjeneste på Aarhus Friplejehjem v. Anja Stokholm
Søndag den 24. juni
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm
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P RÆS T E N S R U B R IK

Den ikke så kedelige gudstjeneste

Af David Kessel

O

fte hører man som præst et ønske
om, at vi som kirke skal tilbyde
flere alternative gudstjenester. Mennesker efterlyser i dag gudstjenester,
der i højere grad rammer deres behov.
Derfor har vi også i vores sogn eksperimenteret med gudstjenesteformer. Vi
holder musikgudstjenester af forskellig karakter, har haft tematiske aften
gudstjenester, børnegudstjenester, fa
miliegudstjene
ster, Gud og spaghetti,
levende adventskalender, aftensang,
konfirmandgudstjenester, dåbsgudstje
nester, musikandagter osv. Mulighederne for andre former af gudstjenester er
ikke udtømt. Det er godt, at folkekirken
stadig har ressourcerne til at tilgodese
de forskellige behov, og at der både er
åbenhed og interesse for nye gudstjenesteformer.
Samtidig holder vi også stadig søndagens gudstjeneste, som også kaldes
højmesse. Det er den gudstjeneste,
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mange anser for at være den kedelige
gudstjeneste, den almindelige, traditionelle gudstjeneste. Som præst, der
holder meget lige præcis af højmessen,
spørger jeg mig selvfølgelig, hvorfor
det er sådan, at den gudstjeneste, der
foregår oftest, og som jeg bruger en
forholdsvis stor del af min arbejdstid
på, ikke er det, der er mest populær.
Der er selvfølgelig mere end et svar
på dette spørgsmål. Men et godt bud
er: Ligesom med de fleste ting, man
holder af, kræver det at gå til gudstjeneste øvelse. Eksperterne siger, at de
børn, hvis forældre igennem barndommen bliver ved med at servere også
den slags mad, børn i første omgang
ikke kan lide, vil på et senere tidspunkt
være mindst kræsne. At jeg i dag har så
meget glæde af at spille musik, skyldes
i første omgang mine forældres udholdenhed. Det kræver at lære at læse, vil
man få glæde af en god roman.
Måske virker det underligt, at man skal
øve sig i at gå til gudstjeneste. For der
skal man jo bare være til stede, sidde
og opleve. Men sådan er det ikke i
realiteten. Gudstjenesten er et samspil
mellem menigheden, præst, organist,
sanger og kirketjener – og ikke mindst

Gud. Den er et forløb med skiftende
roller. Første gang, man oplever en
gudstjeneste, vil man nok være optaget
af spørgsmål som: Hvornår rejser man
sig? Hvorfor synger de nu? Hvorfor synger de ikke den salme, jeg kender? Man
vil ikke kunne være med til korsvarene,
vil måske være i tvivl om, hvordan man
gør, når man går til alters. Ja, der kan
faktisk opstå en følelse af udelukkethed. Men bliver man ved, vil man med
tiden kunne koncentrere sig om andre
ting. Man vil høre ritualets mange underlige ord igen og igen og vil have den
indre ro til at forstå dem. Man vil lære
flere salmer at kende og måske opleve,
at man bliver en del af et fællesskab.

Sognekalender

En gammel veninde fortalte mig en
gang, at man skal spise fire oliven, før
man ved, om man kan lide dem, eller ej.
Jeg ville ikke kunne sætte tal på, hvor
mange gudstjenester man skal opleve,
før man begynder at kunne lide at gå
i kirke. Det er nok forskelligt fra menneske til menneske. Men min egen erfaring er, at det kan betale sig at vise lidt
udholdenhed.

Onsdag den 30. maj
16.15 Toddlersalmesang – Sidste gang
før sommerferien

Vi bliver nok ved med at eksperimentere med gudstjenesteformer. For det
er også vigtigt at tilgodese de forskellige behov i menigheden. Men vi gør
det også, fordi de særlige gudstjenester
kan være med til at åbne op og skabe
forståelse for det, der sker i højmessen.
Har man et håb om, at man i kirken kan
finde noget af det, man ellers mangler i
livet, så kan jeg kun opfordre til at prøve og at give det en chance – mere end
én gang! 

Lørdag den 16. juni
16.00 ”Syng Med” - koncert i kirken

Onsdag den 9. maj
14.00 Bazargruppen
16.15 Toddlersalmesang
Onsdag den 16. maj
16.15 Toddlersalmesang
19.00 Menighedsrådsmøde
Torsdag den 17. maj
10.00 Musikandagt
19.30 Menighedsmøde og orienterings
møde
Onsdag den 23. maj
14.00 Bazargruppen
16.15 Toddlersalmesang
19.00 Frivilligaften

Torsdag den 31. maj
10.00 Musikandagt
Onsdag den 13. juni
14.00 Bazargruppen
19.00 Menighedsrådsmøde
Torsdag den 14. juni
10.00 Musikandagt

Sogneindsamlingen 2018
Søndag den 11. marts havde vi sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp.
Vi samlede ind for at give håb til de
mest udsatte i verden, især børn og
unge. Desvære var vejret dårligt, og vi
havde for få indsamlere, men alligevel
samlede vi 15.081 kr. ind i Tranbjerg
Sogn. En stor tak til dem, der samlede
ind og til alle Jer, der støttede formålet.
Grethe Gylling
Kirke og Sogn •
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Menighedsmøde
i form af information og dialog
om aktiviteter, tiltag og efterårets valg
torsdag 17. maj kl. 19.30–21.30
Som i alle andre sogne over hele landet afholder menighedsrådet i Tranbjerg
Sogn hvert år et såkaldt menighedsmøde. Det er i lovgivningen bestemt,
at menighedsrådet på dette møde skal orientere om sognets økonomi
samt om sognets ”virksomhed” i det forgangne år såvel som for det kommende år.
Vi har i Tranbjerg for få år siden fået lov til at forkorte menighedsrådets valgperiode til to år mod normalt fire år. Det betyder, at vi i efteråret skal afholde
valg for en ny 2-årig periode. Om dette valg og en ny lovgivning, der er på
vej gennem Folketinget, fortæller vi også denne aften.
Et menighedsråds størrelse er bestemt af antallet af borgere i sognet. Her i
Tranbjerg består menighedsrådet af 15 medlemmer inkl. de tre præster, der
er fødte medlemmer. Vi håber, at der på mødet vil dukke kandidater op, der
har lyst til og interesse for de opgaver, der er forbundet med at være menighedsråd i et levende sogn.
Menighedsrådet ønsker at afvikle mødet i form af en kort information ved
rådets formand, således der bliver tid og rum til mest mulig dialog med
mødedeltagerne. Formanden vil bl.a. fortælle om den forestående kirkegårdsudvidelse og en potentiel skovkirkegård, om de allerede indførte tiltag, om sognets mange aktiviteter, om menighedsrådets visionsdag i april
samt om efterårets valg.
Vi håber at se mange af jer, og at I har lyst til at gå i dialog med os – og at I har
lyst til at kommentere, inspirere og idéudveksle sammen med os.
På vegne af menighedsrådet
Birgitte Pedersen
formand
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Toddlersalmesang
– fortsættelsen til babysalmesang
For 1–5 årige sammen med deres voksne

PINSEGUDSTJENESTE I HØRHAVEN

Friluftsgudstjeneste for alle menigheder
i Århus Søndre Provsti
Århus Søndre Provsti fejrer igen pinsen i fællesskab
2. pinsedag d. 21. maj kl. 11 i Hørhaven
Vi håber, at rigtig mange fra sognene har lyst til at mødes til fælles nadvergudstjeneste under nyudsprungne bøge og en forhåbentlig blå himmel.
Ved gudstjenesten medvirker Århus Brassband og et stort kirkekor sammensat af
sangere fra hele provstiet. Gudstjenesten forrettes af præster fra alle de deltagende sogne. I år prædiker sognepræst Henrik Søgaard Mikkelsen fra Viby sogn.
Kirke- og kulturmedarbejder Mona Solsø fra Ravnsbjerg Kirke vil sørge for et særligt
program for børnene.
Pinsen kaldes som bekendt også kirkens fødselsdag – den dag, hvor pinseunderet
muliggjorde, at evangeliet kan nå ud til hele verden. Derfor giver det særlig stor
mening at mødes i et større fællesskab end sognemenigheden netop i pinsen og
opleve glæden ved, at vi er mange!
Vi glæder os til en stor oplevelse og til en dejlig dag med mange mennesker i
skoven.
Med venlig hilsen ansatte og præster i Århus Søndre Provsti

Onsdage 16.15–17.00 i kirken
Sommerpause i juni, juli og august
Alle er velkomne!

TRANBJERG
KIRKE

Shop-Amok
Genbrugs børnetøj 0-12 år

I Shop-Amok finder du det fine tøj til
alle formål til en pris, der
gør det både billigt og sjovt at blive
klædt på.
Husk at Shop-Amok ikke tager imod
kreditkort.
Butikken har åbent hver mandag fra
kl. 15–17 i Sognegårdens kælder.
Indgang via stien bag Kvickly.
Alle indkomne beløb går ubeskåret
til forældreløse børn i Malawi.
Med venlig hilsen og på gensyn

Seniorpigerne

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:
17. maj
31. maj
14. juni (sidste gang før sommerpausen)

Vil du være en del af Tranbjerg Kirkes frivilligteam?
Så kom til

FRIVILLIGAFTEN
for kommende og nuværende frivillige ved
Tranbjerg Kirke
Tranbjerg Kirke indbyder alle, der har lyst til at være frivillige ved kirken til
en hyggelig aften i Sognegården onsdag den 23. maj kl. 19.00.
Der vil være lidt godt at spise og drikke, og der vil blive mulighed for at
høre om og melde sig til forskellige frivillige opgaver i og omkring kirken.
Her er et udpluk af de spændende opgaver i og omkring kirken, som frivillige er en del af:
• Minikonfirmandundervisning
• Konfirmationsvagt
• Åben Kirke
• Plejehjemsgudstjenester
• Demenssalmesang
• Onsdagsforum
• 4. maj aften
• Årstidscafe
• ... og mange andre ting – måske har du selv nogle goder ideer,
vi kan gå videre med?

Tilmelding på kontor@tranbjergkirke.dk eller på 86 29 57 33. senest 2 dage
før.
Mvh
Kirke- og kulturmedarbejder Gitte Ranfelt Laugesen
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