Kirke
og
Sogn
Levende adventskalender i kirken
En gang om ugen op til jul åbnes en
låge i Tranbjerg Kirkes levende adventskalender.
Tag børnene i hånden og vær med
til at se, hvad der gemmer sig bag lågen.
Oplev advents- og julestemning i kirken – vi hører fortællingen om den
ting, vi har fundet bag lågen og synger
den kommende højtid nær.

Bagefter er der risengrød til små og
store i Sognegården.
Pris: Voksne 20 kr. Børn gratis.
Følgende torsdage kl. 17.00:
Den 30. november
Den 7. december
Den 14. december
Den 21. december
Tilmelding til kirkekontoret:
kontor@tranbjergkirke.dk eller
tlf.: 86 29 57 33 senest onsdagen før.

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

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.

Onsdag 29. november
14.00 Gudstjeneste på Lokalcenter
Tranbjerg. David Kessel
Torsdag 30. november
10.00 Musikandagt. David Kessel
Torsdag 30. november
17.00 Adventskalender med risengrød
Søndag 3. december
10.00 Højmesse. Anja Stokholm
11.30 Familiegudstjeneste.
Anja Stokholm
Torsdag 7. december
17.00 Adventskalender med risengrød

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

Søndag 17. december
10.00 Højmesse. Anette Brøndum

Kirkesanger Troels Geil Thalling
60 66 04 17 / troels_thalling@hotmail.com

Onsdag 20. december
14.00 Gudstjeneste på Lokalcenter
Tranbjerg

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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facebook
Følg linket fra
hjemmesiden
www.tranbjergkirke.dk

Søndag 31. december
14.00 Nytårsgudstjeneste.
Anette Brøndum.
Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden godt nytår i våbenhuset
2018
Søndag 7. januar
10.00 Højmesse. David Kessel
Onsdag 10. januar
10.30 Gudstjeneste på Århus Friplejehjem
Søndag 14. januar
10.00 Højmesse
11.30 Dåbsgudstjeneste

Onsdag 13. december
10.30 Gudstjeneste på Århus Friplejehjem
Torsdag 14. december
17.00 Adventskalender med risengrød

Tranbjerg Kirke på

Tirsdag 26. december
10.00 Højmesse. Anja Stokholm

Søndag 10. december
10.00 Højmesse. David Kessel

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

Kirke- og kulturmedarbejder
Gitte Ranfelt Laugesen
86 29 57 33 / girl@km.dk
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Personregistrering Syd

Søndag 26. november
10.00 Højmesse. Anja Stokholm

Mandag 25. december
10.00 Højmesse. Anja Stokholm

Torsdag 21. december
17.00 Adventskalender med risengrød
Søndag 24. december
10.30 Krybbespil. Anette Brøndum
11.45 Krybbespil. Anette Brøndum
13.00 Julegudstjeneste. David Kessel
14.15 Julegudstjeneste. David Kessel
15.30 Julegudstjeneste. David Kessel

Kirkelauget
holder åben kirke i tiden op til
1. søndag i advent følgende dage:
Fredag 1. december kl. 14 – 16
Lørdag 2. december kl. 14 – 16
Der er mulighed for en stille stund i
kirken, hvor man kan tænde et lys og
sætte det i døbefonten.
Kirkelauget byder på en varm drik i
våbenhuset.
KIRKE O G SO GN •
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P R ÆSTEN S RU B RIK

som kan give vores liv værdi. En voksende accept af noget andet og mere
end de umiddelbare hverdagsting kan
bidrage med.
Tv-serien tager desuden fat på store
temaer som håb, skyld, skam, autoritet, ambition, begær og fiasko. Temaer,
som også gennemspilles på forskellig
vis i vore egne liv, og som stykkevis og
delt kan holdes op som spejl for det liv,
vi allesammen lever – uanset om det liv
så foregår i en præstefamilie eller en
hvilken som helst anden familiekonstellation….
Jeg glæder mig til næste søndags afsnit
af ”Herrens veje” – velbekomme …

Herrens uransagelige veje

F

orventningerne var høje, da vi i familien satte os for at skulle se DRs
nye dramaseriesatsning „Herrens veje“.
Ikke alene har vi nydt at se dens forgænger „Borgen“, men at det denne
gang på den lille klinge skulle handle
om en præstefamilie gjorde ikke interessen mindre. Godt nok udbrød min
yngste datter efter første afsnit: „Nej,
mor, hvad nu hvis de henne i skolen
tror, at præster er sådan?“ Ængstelsen
i stemmen var til at tage og føle på, det
arme barn er jo belemret med hele to
af slagsen.
På den store klinge handler serien om
tro, værdier og livsholdninger, som
direkte og indirekte kommer til orde
igennem de personer, vi følger, præstefamiliens medlemmer og dem, som de
har med at gøre. Tænk, at sådanne emner nu er på tapetet i primetime tv og
midt i aftenkaffen. Det indvarsler nye
tider i ordets bedste forstand. Måske er
vi på vej derhen, hvor det ikke længere
er belagt med så megen tabu at tale om,
at man tror på, at der findes mere mellem himmel og jord end det blotte øje
kan skue, og at alt, hvad der har betyd-
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ning ikke nødvendigvis kan tælles, vejes eller måles. Andre er også for længst
begyndt at tage bladet fra munden. Forfatter, musiker m.m. Kristian Leth taler
om, at det er et faktum, at hver anden af
os har haft eller kender en, der har haft
en overnaturlig oplevelse. Journalist og
nu forfatter Charlotte Rørth, som er et
ganske almindeligt (sympatisk) menneske har valgt efter en rum betænkningstid at dele nogle af sine religiøse
oplevelser med alle os andre. Hun har
bl.a. mødt Jesus i en kirke i Spanien. I
hendes anden bog har hun samlet en
række helt forskellige menneskers religiøse oplevelser, som de ikke før har
turdet fortælle til nogen af frygt for
at blive tabuiseret. Dermed er bogen
også blevet en opsang til et samfund,
der hidtil ikke har ønsket at rumme det
mystiske og spirituelle. Men nu står de
frem, i hvert fald i bogen …
Der ser ud til at være en modningsproces i gang, hvor vi er ved at indse, at der
findes/er en længsel mod noget større,

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:
30. november
11. januar
25. januar

Tranbjerg Kirke er lille
– især når det er jul

Foto: Tine Harden

Af Anette Brøndum

Musikandagter

Tranbjerg Kirke er lille. Juleaften har de
fleste oplevet vores kirke fyldt til bristepunktet. Derfor holder vi igen i år hele
fem gudstjenester.
Allerede kl. 10.30 holdes den første af to
børnegudstjenester. Forhåbentlig betyder det, at ingen skal komme til kirken
uden at få plads.
Skulle der alligevel ikke være plads, beder vi om forståelse for, at vi kan blive
nødt til at afvise flere ved kirkedøren.
Det har af og til været et problem, at de,
der har fundet plads i kirken juleaften,
har siddet så klemt, at det blev ubehageligt eller uforsvarligt. Desuden har vi
brandmyndighedernes anvisninger at
tage hensyn til.
Medlemmer af menighedsrådet vil sørge for, at så mange som muligt får plads
i kirken, uden at vi sprænger dens rammer.
Med ønsket om en glædelig jul!

Julehjælp fra
menighedsplejen
Der er mulighed for at søge hjælp fra
menighedsplejen. Julehjælpen vil fortrinsvis gå til enlige med mindreårige
børn. Ansøgningsskema kan hentes på
kirkens hjemmeside eller på kirkekontoret. Eventuelle beløb vil blive overført
til en bankkonto, som skal oplyses på
skemaet.
Ansøgningsfrist den 1. december.
Ansøgningen sendes til:
Kirkekontoret
Kirketorvet 2
8310 Tranbjerg J
KIRKE O G SO GN •
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Sognekalender

ONSDAGS
• FORUM

Søndag 26. november
11.00 Landsindsamling til Kirkens
Korshær

Eftermiddage, der giver et løft!
6. december kl. 13.00

Torsdag 30. november
19.30 Frivilligaften i Sognegården
Fredag 1. december
14.00 Åben Kirke

3. januar kl. 14.00

Julefrokost
En hyggelig eftermiddag med traditionel julefrokost, Lucia-optog og amerikansk julelotteri.
Man medbringer en gevinst til ca. 30
kr.

„10 år for de Hellige,
10 år for de Rige og
10 år for de Fattige“

Nytårsgudstjenesten
flyttes
Nytårsgudstjenesten, som tidligere har
ligget Nytårsdag d. 1. januar, har vi besluttet at flytte til
Nytårsaftensdag 31. december kl. 14.00.
Vi håber, at det vil blive taget godt
imod.
Efter en forkortet gudstjeneste byder
menighedsrådet på kransekage og
champagne i våbenhuset, så vi kan ønske hinanden et godt nytår.

Pris for frokosten: 125 kr.
Tilmelding til kontoret: 86 29 57 33 eller på hjemmesiden senest fredag d.
24. november.
Ved Morten Aagaard
Kom og hør Morten Aagaard fortælle
om sit arbejdsliv som generalsekretær i Det Danske Bibelselskab, som
direktør i LEGO Fondene og som leder af Kirkens Korshær i Aarhus.

www.tranbjergkirke.dk

BASARGRUPPEN
Efter en veloverstået basar holder basargruppen fri resten af året.
Vi mødes igen i Sognegården i sal 1 onsdag den 10. januar, hvor vi vil evaluere
basaren og planlægge det kommende
år. Jeg sørger for kage til kaffen.
Alle, der har medvirket ved basaren, er
velkomne. Hvis der er nye deltagere,
der gerne vil være med, er de også hjerteligt velkomne.
Hvis nogle har brugbare rester af garn
og stof tilovers, modtager vi det gerne.
Grethe Gylling
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Lørdag 2. december
14.00 Åben Kirke
Onsdag 6. december
13.00 Onsdagsforum, julefrokost – se
omtale
Mandag 11. december
19.30 Læsekreds
2018
Onsdag 3. januar
19.30 Onsdagsforum
Mandag 8. januar
19.30 Læsekreds

Folkekirkesamvirket
i Aarhus
– en tråd i dit netværk
• Aflastningstjeneste
• Sorggruppe for børn og unge
• Sorggruppe for voksne
Det er gratis at benytte Folkekirkesamvirkets tilbud.
Ret henvendelse til sekretariatet på tlf.
24 815 817 eller hent flere
oplysninger på

www.folkekirkesamvirket.dk
KIRKE O G SO GN •
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Julekoncert
i Tranbjerg Kirke
Tirsdag d. 5. december kl. 20.00
Ved koncerten medvirker

Tranbjergkoret.

Koncerten vil byde på salmer og
sange, der hører julen til, blandet
med fællessange.
Dirigent: Birgitte Mortensen
Alle er velkomne!

Til de kommende 3. klasser:

SCT

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.
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Tranbjerg Kirke indbyder alle,
der har lyst til at være frivillige
ved Tranbjerg Kirke til en hyggelig aften

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.

Vi håber at se mange af jer!
Mange hilsener fra
Præsterne ved Tranbjerg Kirke og
Kirke- og Kulturmedarbejder
Gitte Ranfelt Laugesen

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

for kommende og nuværende
frivillige ved Tranbjerg Kirke.

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.

Det er gratis og frivilligt at deltage og
ikke nødvendigt for senere at blive
konfirmeret. Tilmelding sker til Gitte på
kontor@tranbjergkirke.dk

Nicolai

Frivilligaften

Bliv minikonfirmand!

– et samtalested for unge

i Sogngegården
torsdag den 30. november
kl. 19.30.
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.

Nyeste tiltag i Tranbjerg
Kirke er et dåbstræ
Hver gang et lille barn bliver døbt i
Tranbjerg Kirke, får deres forældre mulighed for at udfylde et lille hjerte med
barnets navn og dåbsdato, så det kan
komme op at hænge på dåbstræet i våbenhuset.

Tilmelding på
kontor@tranbjergkirke.dk
eller på 86 29 57 33.
Med venlig hilsen
Præsterne ved Tranbjerg Kirke
og
Kirke- og Kulturmedarbejder
Gitte Ranfelt Laugesen

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.
Med venlig hilsen

kontakt@cafehusrum.dk
www.cafehusrum.dk

Præsterne ved Tranbjerg Kirke

KIRKE O G SO GN •

9

Nytårskoncert

med Kiki Brandt og Mikkel Grue

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

KIRKE O G SO GN •
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