TRANBJERG

Kirke og Sogn
Marts 2020

– et forår vi sent
vil glemme!

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
Gartner: Søren Svenning
51 66 59 35
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 Mia Dyreborg Knudsen
60 69 15 69 / midk@km.dk
Træffes bedst tirsdag 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 Søren Holm Bidstrup
26 21 27 19 / soeren@tranbjergkirke.dk
Kirke- og kulturmedarbejder
Gitte Ranfelt Laugesen
86 29 57 33 / girl@km.dk
Menighedsrådsformand Birgitte Pedersen
41 24 55 06 / birgitte@tranbjergkirke.dk

Personregistrering Syd
Kontakt Personregistrering Syd
vedrørende dåb, vielse, begravelse,
navne og attester.
Kontorets åbningstider:
Mandag	  9 –13.30
Tirsdag 10 –13.30
Onsdag	  9 –13.30
Torsdag	  9 –16.00
Fredag	  9 –13.30
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.

Når du sidder med dette blad,
er Danmark forhåbentlig åbnet
igen.
Lige nu her en uge før påske er

KIRKEN LUKKET
- men vi er her stadigvæk!
Bag de låste døre er der stor
aktivitet fra de ansatte
- ene i kirken eller hjemmefra på de sociale medier.
Tidspunkter for gudstjenester
og arrangementer vil i denne
her periode være at finde på

tranbjergkirke.dk
eller på facebook
Se også opslagstavlerne ved
kirken.

Kirkeværge Flemming Mikkelsen
86 29 16 29
Basargruppen
Lene Risør, 40 46 44 11
Grethe Gylling, 86 29 03 76
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 P R ÆS T E N S R U B R IK

til at kunne leve vores liv og ikke bare
”være til”.

Krisen åbner vores blik

Anja Stokholm

I

skrivende stund er Tranbjerg – ligesom resten af landet og det meste af
verden – stadig lukket ned. Vores kendte verden er væltet fuldstændigt rundt.
Virussen har sat sine voldsomme aftryk
på vores liv og vores samfund – aftryk
som kommer til at række langt ind i
fremtiden.
Der kunne skrives lange afhandlinger om de konsekvenser og følgevirkninger, krisen har på os – og hver især
har vi gjort vores egne erfaringer med
at have virussen og krisen tæt inde på
livet.
En krise gør mange ting ved os – den
åbner også vores blik. Den får os til
at se ting, vi måske ikke før havde så
skarpt et blik for – ting vi måske endda
tog for givet. Krisen er på flere planer
en øjenåbner.
En af de norditalienske læger, som har
arbejdet i døgndrift på sit hospital for
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at hjælpe og redde så mange som muligt samtidig med, at han også har stået
magtesløs over for de mange, der ikke
kunne reddes – han siger i en videodagbog fra hospitalet sådan her: ”Til
jer derude, husk på, at intet er overladt
til tilfældighederne her … I er alle lige
betydningsfulde. Livet er altid betydningsfuldt!”
At livet er betydningsfuldt – det er måske noget, som krisen hjælper med at
give os et skarpere blik for. Vi bliver i
bogstavelig forstand spændt ud mellem liv og død og får blik for livets
betydningsfuldhed. Men mindre kan
også gøre det: Når vi ikke længere kan
give hånd eller et kram, når vi ikke kan
komme tæt på dem, vi elsker, når vi er
forhindret i at indgå i alle de sammenhænge, der på forskellige måder underbygger og styrker båndene og samhørigheden mellem os – så får vi pludselig
blik for, hvor meget betydningsfuldt
vi får givet i vores almindelige liv med
hinanden.
Og vi får blik for, at der i vores tilværelse findes nogle bærende strukturer,
som giver os kraft til at leve vores liv.
Krisen har åbnet vores blik for noget af
alt det, vi som mennesker har brug for

Når noget af det bærende i vores liv
forsvinder, så opstår behovet for at
finde erstatninger for det – det har vi
set mange eksempler på under krisen.
Måske mest markant i behovet for (på
afstand) at få synliggjort samhørigheden mellem os. Få synliggjort det, der
binder os sammen. Det var italienerne,
der startede med at lade deres sang
runge gennem de tomme gader, så sangen blev det usynlige bånd, der bandt
dem sammen og fyldte tomheden i gaden ud. Behovet for på afstand at synge
sammen har bredt sig også til vores
breddegrader. Og siden er det spirret
frem med nye måder at være sammen
på – på afstand. For vi har brug for alt
det, der binder os sammen. Vi har brug
for at tomheden fyldes ud.
Det er ikke godt for mennesket at være
alene – sådan lyder det som noget af
det første i vores bibel. Krisen har på
brutal måde givet os blik for det samme. Men krisen er måske også med til
at give os blik for alt det i vores tilværelse, som netop hjælper os med at være
forbundne og fylde tomheden mellem
os ud.
Vores bibel er en lang fortælling om
det samme – fortællingen om Gud,
der skaber ud af intet og tager kampen
mod tomheden op, så livet får plads og
kan folde sig ud.

Konfirmationerne i 2020
er udskudt
Pga. situationen med Covid-19 har biskopperne besluttet, at alle landets
konfirmationer skal udskydes. Der vil
derfor i år ikke være konfirmationer
Bededag og Kristi himmelfartsdag, som
vi er vant til i Tranbjerg. De nye konfirmationsdatoer for årets konfirmander
ser således ud:
Lørdag den 22. august kl. 9.00 konfirmeres 7.Z
Lørdag den 22. august kl. 11.00 konfirmeres 7.Y
Søndag den 23. august kl. 10.00 konfirmeres 7.X
Vi ser frem til nogle festlige dage sammen med konfirmanderne og deres familier.

Andagter og
musikalsk fyraften
Nyd at få en pause i hverdagens travlhed og larm og vær med til en halv time
med musik, sang, meningsfulde ord og
tid til ro og eftertanke i kirken!
Musikandagt:
14. maj kl. 10.00
11. juni kl. 10.00
Musikalsk fyraften:
28. maj kl. 17.00

Forhåbentlig kan vi også snart se frem
til, at livet igen folder sig ud imellem os
– her i Tranbjerg, i hele landet og i resten af verden! 
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Minikonfirmand
Der var liv og glade dage i Sognegården, da vi i begyndelsen af foråret havde huset fuld af minikonfirmander.
Det er en sand glæde at få lov at undervise og være sammen med så søde
og spørgelystne børn. Desværre blev
de snydt for sidste del af forløbet.
Derfor håber vi på at kunne invitere
minikonfirmanderne til en hyggedag i
Sognegården (eller måske udendørs?)
lige så snart, det er muligt. Så kan I få
lavet jeres kunstværker færdig, og vi
kan få sagt ordentlig farvel og tak for
denne gang.
David Kessel, sognepræst
og Gitte Ranfelt Laugesen, kirke- og
kulturmedarbejder.

Menighedsmøde /
offentligt orienteringsmøde
tirsdag 9. juni kl. 19.00 i Sognegården
Som adviseret i det forrige kirkeblad afholder menighedsrådet et årligt, offentligt møde, hvor rådet orienterer om arbejdet i den forgangne periode,
om visioner, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd samt om den
ny valgprocedure, der trådte i kraft pr. 1. januar i år. Mødet var adviseret til
tirsdag den 12. maj, men er nu pga. COVID-19 flyttet til tirsdag den 9. juni.
Det menighedsråd, der tiltræder ved næste kirkeårs begyndelse 1. søndag
i advent, dvs. søndag den 29. november, vil få en funktionsperiode på 4 år.
Dagsorden:
1. Velkomst ved menighedsrådets formand.
2. Valg af dirigent.
3. Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og orientering
om det kommende menighedsråds opgaver.
4. Debat om visioner, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd.
5. Redegørelse for det seneste års regnskab samt det kommende års budget.
6. Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling samt
orientering om muligheden for at udløse afstemningsvalg.
7. Oplysning om antallet af kandidater, der skal vælges til MR.
8. Afklaring af, hvem der eventuelt er interesseret i at opstille som kandidater og stedfortrædere på valgforsamlingen i september.
Selv om der er en del lovbestemt orientering i ovennævnte dagsorden, vil
menighedsrådet efter bedste evne maksimere tiden til at debattere dels om
det forgangne arbejde, men især om det fremadrettede. Hvordan kan vi være
den bedste udgave af en nutidig kirke, der imødekommer ønsker, håb og
krav fra sognets beboere?
Vi glæder os til at se jer!
På menighedsrådets vegne
Birgitte Pedersen, formand
PS: Følg med på kirkens hjemmeside og/eller på kirkens Facebook-side, hvis
der skulle komme nye restriktioner og anvisninger om COVID-19 inden den
nævnte dato.
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af påskens historie for hver post, de
fandt, præstehilsener fra hjemmekontoret, og endelig har Toddlersalmesang
været noget, man måtte lave hjemme i
stuen – med Gitte på skærmen.
Vi er meget opmærksomme på, at
kirken stadig skal være tilgængelig og
være lige så aktiv, som vi plejer, men at
nye tiltag har været nødvendige. Vores
håb er, at vi med de nye tiltag og måder
at være kirke på, stadig er en synlig del
af Tranbjerg, som en god nabo og et
sted man kan komme til, og at vi er bevidste om, at man i alt dette stadig skal
kunne kende sin kirke.
Der har været en fantastisk opbakning til vores nye ”sammen hver for
sig”-aktiviteter.
Se blot billederne af alle de glade
børn fra påsketuren.

Nicolai

SCT

Kirken ud af kirkerummet

Tjenesten
En at tale med …
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.

70 120 110
• Sct. Nicolai Tjenestens medarbejdere
har tavshedspligt
• Der føres ikke journaler eller kartoteker
• Alle kan henvende sig
• Sct. Nicolai Tjenesten er et tilbud fra
Folkekirken

Røde kors’ besøgstjeneste
Vil du gerne have besøg, eller har du
overskud til at blive besøgsven, så ring
til Røde Kors’ kontaktperson her
i området
Lis Smed, tlf. 22 40 92 94

Covid19 har givet mange udfordringer
den seneste tid, blandt andet har vi
som kirke måttet tænke ud af boksen
og været nødt til at være kirke på en ny
måde – uden kirkerum.
I 2000 år har vi forsamlet os for at
høre om det kristne budskab, og nu
skal vi være sammen hver for sig. Det
har fået os til at finde på alternativer til
vores gængse arrangementer (hvilket
kan være sundt nok – så bliver der rusket lidt op i kirken), så vi har sendt live
musikandagt fra kirken, lavet påsketur, hvor børnefamilier fik et nyt afsnit
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Du kan også kontakte en af
præsterne
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Nye møbler i Sognegården

Lige præcis mandag 16. marts, som var
første dag, vore medarbejdere som offentligt ansatte var sendt hjem pga. corona, ankom vore nye møbler til salen.
Nye stole og borde har stået på både
menighedsrådets og medarbejdernes
ønskeliste i efterhånden nogle år. Omkring nytåret var sparegrisen så fyldt,
og et lille hurtigtarbejdende udvalg
blev nedsat til at undersøge markedet
og finde de rigtige borde og stole.
Ret hurtigt faldt valget på møbler fra
firmaet Randers + Radius. Stolen hedder DRY og har fået op til flere udmærkelser, både inden- og udenlandske.
Møblerne lever helt og fuldt op til de
ergonomiske og arbejdsmiljømæssige
krav, vi stillede – og så er de smukke og
behagelige at sidde på.
Firmaet var hurtige til at stille både
bord og stole til rådighed samt gode
farveprøver. Både menighedsrådet og

10

• Kirke og Sogn

medarbejderne prøvesad møblerne
over nogle uger og var meget tilfredse.
Men så kom det svære, nemlig at vælge
farve. Efter gode og konstruktive drøftelser blev vi enige om at vælge stolene
i sort, hvor de i øvrigt også står smukkest og nærmest skulpturelt, og bordene i en lys grå marchende farve.
Vi har købt 100 stole, hvoraf de 50 er
med armlæn. Disse kan hænges op på
bordet, således det er nemmere at gøre
gulvet rent. Derudover kan de stables,
så de næsten intet fylder. Bordene har
hjul og en vippemekanisme, der gør
det nemt at sætte bordet på højkant.
Nu står de smukke, nye møbler så og
venter på jer! Vi håber og tror på, at jer
brugere vil være lige så fornøjede med
valget, som vi selv er. Vi glæder os til at
se dem fyldte med glade mennesker!
Birgitte Pedersen,
formand for menighedsrådet
Kirke og Sogn •
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Tranbjerg kirke:
folkets og børnenes kirke
Af Amalie Victoria Mogensen

I den lille bydel Tranbjerg i det
sydlige Aarhus med omkring 9500
indbyggere, ligger en flot og gammel hvidkalket kirke. Ude fra vejen
ligner den måske hvilken som helst
anden hvidkalket kirke i Danmark,
men inden i summer den af liv og
børnestemmer. Tranbjerg kirke er
nemlig en kirke med plads til alle.
Der er både babysalmesang, toddlersalmesang og Gud og spaghetti
aften. Her er der stort fokus på
børnene – aktiviteterne skal være
sjove og spændende, og der skabes
fællesskab gennem musik og leg.

I foråret havde vi besøg af
en førsteårsstuderende fra
Journalisthøjskolen, som gerne
ville lave et interview omkring
børneaktiviteter i vores kirke.
Det er der kommet denne fine
artikel ud af.
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Toddlersalmesang skal give tryghed
Kirke- og kulturmedarbejder i Tranbjerg kirke, Gitte Ranfelt Laugesen,
har startet Toddlersalmesang for børn
i alderen 1-5 år. Det er bygget op ligesom søndagsgudstjenesterne, så der er
en rød tråd til de voksnes aktiviteter i
kirken.
”Det er vigtigt, at vi gør det, vi er
bedst til, nemlig at være kirken. Vi synger de samme salmer, som der bliver
sunget om søndagen, men så danser vi
til dem eller blæser sæbebobler i mens,
sådan at det passer til et barn på 3-5 år,
og det synes de er herligt, nogle gange
prøver jeg at ændre i salmerne, og det
er de ikke vilde med,” fortæller Gitte
Laugesen.
Kirkens ønske med de mange børneog familieaktiviteter er at åbne dørene
og give børnene en følelse af tryghed i
kirken. De skal kunne mærke, at de altid er velkomne, både i glade og triste
stunder. Målet er ikke, at alle børnene
skal døbes, konfirmeres og deltage ved
søndagsgudstjenesterne. Toddlersalmesang er en meget efterspurgt aktivitet i Tranbjerg kirke. Hver onsdag kommer der omkring 18 børn fast.
”Det er uden tilmelding, og det koster ikke noget, det skal være på linje
med gudstjenester, og det er jo uden
tilmelding. Toddlersalmesang er ligeså

meget en del af kirken, som gudstjenesterne er, og det skal være åbent.
Hver 4. gang spiser vi pizza, og så hygger vi os sammen bagefter,” forklarer
Gitte Laugesen. ”Hvis efterspørgslen
ikke skulle være der en enkelt gang, så
aflyser vi det bare. Det er jo for deres
skyld, så det skal passe til deres behov,
samtidig med, at vi står ved, hvad vi er,
nemlig kirken,” fortsætter hun.
Tranbjerg kirke som folkets hus
I Tranbjerg kirke er fællesskabet sat i
højsædet.
”Vi vil gerne være folkets hus og et
samlingssted, hvor dørene altid er åbne
for alle,” siger Gitte Laugesen. Gud og
spaghetti er også en eftertragtet aktivitet. Her kan flere generationer mødes
til en børnevenlig gudstjeneste og fællesspisning en torsdag om måneden.

Selvom børnene er i fokus, når vi har
babysalmesang og toddlersalmesang,
så får forældrene også meget ud af det.
”Jeg ser, at forældrene får venskaber
med de andre forældre, de begynder
at være støtter for hinanden, og der
tænker jeg, at vi har skabt rammerne
for noget fint, og jeg bliver glad, når
jeg oplever, at forældrene fortæller om
noget svært og støtter hinanden, eller
når de griner og har det godt,” slutter
hun af.
Kirken har i fremtiden planer om at
tilbyde endnu flere aktiviteter for lokalsamfundet i Tranbjerg. Heriblandt flere
fællessangsaktiviteter. Kirken prøver at
være synlige, hvor de kan. De planlægger at deltage i børnenes loppemarked
i Tranbjerg, hvor de sætter en kæmpe
kirkehoppeborg op, til sjov for byens
børn.

Toddlersalmesang. Foto: Tranbjerg Kirkes facebook-side.
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