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Allehelgen
Også i år mindes vi de døde
ved to Allehelgens-gudstjenester den 3. november.
Det er en særlig dag, hvor mange
mennesker kommer i kirke for at
mindes dem, de har mistet i løbet
af det sidste år.
Vi holder to gudstjenester, kl. 10.00
og kl. 16.00. I begge gudstjenester
vil der være plads til at tænke på
dem, vi har mistet. Gennem musik
og tekster sætter vi fokus på endeligheden, og hvad det betyder for
os at vide, at vores liv er begrænset.
Ved eftermiddagens gudstjeneste
læser vi navnene op af de mennesker, der døde i løbet af det sidste
år.
Mia Knudsen/David Kessel

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
Kirkeværge Flemming Mikkelsen
86 29 16 29
Basargruppen
Lene Risør, 40 46 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.

Gudstjenester
Onsdag 9. oktober
10.30 G
 udstjeneste på Aarhus Friplejehjem v. David Kessel
Torsdag 10. oktober
17.00 Gud & Spaghetti
v. Anja Stokholm
Søndag 13. oktober
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm
Søndag 20. oktober
10.00 Højmesse v. Mia Knudsen
Søndag 27. oktober
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm
Tirsdag 29. oktober
17.00 Andagt og Årstidscafé
Onsdag 30. oktober
14.00 G
 udstjeneste på Lokalcentret
v. David Kessel
Søndag 3. november
10.00 Højmesse – Alle Helgen v. Mia
Knudsen
16.00 Musikgudstjeneste
v. David Kessel
Torsdag 7. november
17.00 Gud & Spaghetti v. Mia Knudsen
Søndag 10. november
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm
11.30 Dåbsgudstjeneste
v. Anja Stokholm
Onsdag 13. november
10.30 G
 udstjeneste på Aarhus Friplejehjem v. David Kessel

Søndag 17. nov. 2019
er der
SOGNEINDSAMLING
for Kirkens Korshær
Igen i år har vi sogneindsamling for
Kirkens Korshær. De indsamlede beløb
går overvejende til hjemløse i området.
Vi vil gerne lave en hyggelig dag for
indsamlerne.
Vi starter lige efter gudstjenesten, altså
ca. kl. 11.
Så er der i Sognegården først kaffe / te
med hjemmebagte boller og hjemmelavet marmelade, medens ruterne
deles ud.
Ved hjemkomsten er der varm kakao,
varme pølser med brød og 2 slags
hjemmebagt kage, medens pengene
tælles op.
Meld dig som indsamler til:
grethegylling@mail.dk
eller
Lene_risor@hotmail.com
Du kan også tilmelde dig på
86 29 57 33 (kirkens kontor).

Kirke og Sogn •
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 P R ÆS T E N S R U B R IK

res tilstedeværelse tvinger os til at lade
os påvirke af det, der siges, synges, fornemmes.

Af David Kessel

J

eg har ofte påstået, at jeg var sådan
en, der godt kunne lide bare at kigge
ud af vinduet og tænke. Der behøver
ikke altid at ske noget. Lidt ro og kedsomhed gavner en. Men hvis jeg skal
være ærlig, så må jeg da indrømme, at
det faktisk ikke sker så tit, at jeg sidder
og glor i luften – i hvert fald ikke, efter jeg har fået en smartphone. Sådan
noget som kedsomhed findes slet ikke
længere. For så snart, der er et minut,
hvor der ikke er en plan, kan jeg altid
lige tjekke mails, eller nyheder, eller
Facebook. Nej, jeg glor ikke længere ud
i luften, for der er altid en eller anden
form for underholdning i min lomme.
At jeg ikke er den eneste, der har det
sådan, viser sig ved den store opmærksomhed på problemet i medierne.
”Skærmafhængighed” er et forholdsvis
nyt ord, og ifølge medierne – og erfaring med familie og venner – er jeg ikke
den eneste, der er i fare for at lide af
den.
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Man kan spørge: Hvad er problemet?
Vi keder os ikke længere. Det er da kun
godt! Men så nemt er det alligevel ikke.
Min egen oplevelse er i hvert fald, at
der også er noget, der går tabt. Måske
er det oplevelsen af, at der ikke længere kommer noget indefra, når alt kommer udefra. Men måske er det også en
mangel på nødvendigheden for at forholde sig til sin omverden. Jeg kan altid
vælge mine omgivelserne fra og henvende mig til det, jeg selv vælger på en
skærm i stedet. Kombinationen af de to
ting fører til, at samspillet mellem mine
omgivelser, det jeg oplever med alle
mine sanser, natur, andre mennesker
og det, disse indtryk skaber inde i mig,
forsvinder. I stedet skaber jeg det, jeg
godt kunne tænke mig, på skærmen.
Det er måske også en af årsagerne til, at
kirken ikke altid har det nemt. For det,
der sker, når vi træder ind i kirkerummet er lige præcis det, at vi påvirkes af
ord, musik, stilhed, et fællesskab af andre mennesker, at der opstår et samspil
mellem en virkelighed, jeg skal forholde mig og mit indre, der arbejder med
denne virkelighed. Gudstjenesten, en
begravelse, et bryllup foregår i tid
og rum. Når vi er tilstede, kan vi ikke
slukke og finde noget andet frem. Vo-

Det er sikkert en god idé at gøre noget
ved ens skærmafhængighed. Ligesom
jeg mener, det er en god idé bare ind
imellem at tage sig tid til et besøg i kirken og opleve, hvor berigende det kan
være at forholde sig til troens virkelighed.

Café

Fællesskab og
hygge
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 næste gang tirsdag den 29.
oktober kl. 17.00.

Nicolai

SCT

Skærmafhængighed

Og ligesom der opstår noget, når jeg
glor ud af vinduet, noget, jeg ikke vidste, var der, opstår der i kirkerummet
noget, der kan berøre sider i mig, som
ikke på andre tidspunkter har mulighed
for at vise sig.

ÅRS TID S

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

Vi begynder aftenen med en aftensang i kirken og derefter spiser vi
sammen i Sognegården.
Vi får besøg af Birthe Ranfelt, som
fortæller om diakoni og demens.
Pris 100 kr. ekskl. drikkevarer, som
kan medbringes eller købes.
Tranbjerg Kirkes ÅrstidsCafé henvender sig til alle aldersgrupper,
enlige som par – vi håber på at se
jer!

Tilmelding senest 22. oktober til Ulla
Astrup
86 29 58 97 eller
u.k.astrup@webspeed.dk

Kirke og Sogn •
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ONSDAGS
• FORUM
Eftermiddage, der giver et løft!

Onsdag den 6. november kl. 14.00

Om at være tryg i en
terrortid

har Lotte Lund sammen med Anja Dalgaard-Nielsen, som i dag er Danmarks
førende terrorforsker, skrevet bogen
„Tryg i en terrortid”. For nok er der en
terrortrussel, men det muligt at håndtere den – og det er også muligt at håndtere vores frygt.
Det bliver en eftermiddag, der er relevant for både unge og gamle. Så tag din
teenager og/eller dine gamle forældre
under armen ...

Kirkelauget holder

ÅBEN KIRKE
i tiden op til Alle Helgen og 1. søndag i
advent følgende dage:
Fredag 1. november kl. 14 – 16
Lørdag 2. november kl. 14 – 16
og
Fredag 29. november kl. 14 – 16
Lørdag 30. november 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.

Shop-Amok
Genbrugs børnetøj

Onsdag den 4. december kl. 13.00

Julefrokost
Vær med, når den prisvindende journalist Lotte Lund vender hjem til Tranbjerg
for at tale om den anmelderroste bog
„Tryg i en terrortid”, som hun har skrevet sammen med terrorforsker Anja
Dalgaard-Nielsen.
Journalist og forfatter Lotte Lund boede i efteråret 2001 i Washington DC.
Det gjorde hendes gode veninde Anja
Dalgaard-Nielsen også. De oplevede
derfor på nært hold, hvordan terrorangrebet 11. september ændrede ikke
blot det amerikanske, men de vestlige
demokratier, inklusive det danske. Nu
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En hyggelig eftermiddag med traditionel julefrokost, Lucia-optog og amerikansk lotteri.
Man medbringer en gevinst til ca. 30 kr.
Pris for frokosten: 125 kr.
Tilmelding til kontoret: 86 29 57 33 eller på hjemmesiden senest fredag d. 29.
november.

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.

BØRN I KI RKE N

Gud og Spaghetti
Torsdag 7. november kl. 17.00
ved Mia Knudsen
En let børnegudstjeneste for alle sanser,
med fortælling, sang og leg.
Gudstjenesten varer ca. ½ time, hvorefter der er fællesspisning, kreabord og
godnatsang i Sognegården.
Spring madlavningen over og
tag børnene med i kirke!
Børn gratis. Voksne: 30 kr.

Tilmelding til spisning på
www.tranbjergkirke.dk eller
tlf.: 86 29 57 33
senest dagen før.

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 et ˮrent vandˮ-projekt i Malawi.
Med venlig hilsen og på gensyn

Seniorpigerne
Kirke og Sogn •
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BASAR

TRANBJERG
SOGNEGÅRD

Toddlersalmesang
Kom og vær med, når vi har Toddler
salmesang i Tranbjerg Kirke for 1-5 årige
og deres voksne.
Her er nærvær og intimitet i fokus, når
vi sammen med børnene synger salmer
ledsaget af tegn, dans og stille musik.
Hver gang slutter vi af med frugt, kiks
og saft/kaffe.

Lørdag den 2. november kl. 10 – 14

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!

Det er gratis og kræver ingen
tilmelding.

Musikandagt:
31. oktober kl. 10.00

Onsdage kl. 16.15-17.00 – med undtagelse af skoleferier og december.

Musikalsk fyraften:
14. november kl. 17.00

Efterår: 4. september-29. november.
Forår: 15. januar-27. maj.

Igen i år er der basar i Tranbjerg Sognegård, og vi støtter via Folkekirkens
Nødhjælp et projekt i det nordlige Malawi, hvor der mangler rent drikkevand.
For 50.000 kr. kan der installeres en
brønd, som giver vand til en landsby
eller et skoledistrikt, og allerede sidste
år skaffede Basaren og Shop-Amok en
brønd, men der mangler stadig 6.

På basaren er der som sædvanlig masser af gode tilbud:
 A
 merikansk lotteri med mange gevinster i hvert lotteri
 Tombola
 Cafeteria
 
Rodekasse med enormt gode tilbud

Så kom og støt op!
 
Salgsboder med bl.a. håndarbejder,
hjemmesyltede lækkerier og hjemmebag
 Besøg Shop-Amok i kælderen med
pænt, rent, brugt, billigt børnetøj

Ved kirke- og kulturmedarbejder
Gitte Ranfelt Laugesen.

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
Du kan også kontakte en af
præsterne
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Vil du være en del af Tranbjerg Kirkes frivilligteam?
Så kom til

FYRAFTENSSANG
FRA HØJSKOLESANGBOGEN

FRIVILLIGAFTEN
for kommende og nuværende frivillige ved Tranbjerg Kirke

Torsdag 17.00-17.45
24. oktober
FOR HELE FAMILIEN!
KOM OG SYNG MED, NÅR VI MARKERER
HØJSKOLESANGBOGENS 125 ÅRS JUBILÆUM
MED FYRAFTENSSANG I SOGNEGÅRDEN.
SANGENE VÆLGER VI PÅ DAGEN.

Tranbjerg Kirke indbyder alle, der har lyst til at være frivillige ved Tranbjerg
Kirke til en hyggelig aften i Sognegården onsdag d. 20. november 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 at de spændende opgaver i og omkring kirken, som frivillige er en del af:
•
•
•
•

Minikonfirmandundervisning
Konfirmationsvagt
Åben Kirke
Plejehjemsgudstjenester

•
•
•
•

Demenssalmesang
Onsdagsforum
4. maj aften
ÅrstidsCafé

... og mange andre ting – måske har du selv nogle goder ideer, vi kan gå
videre med?

Medvirkende Branko Dordjevic (klaver), Gitte Ranfelt Laugesen (sang)
Der vil være mulighed for at købe øl og vand.

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

Kirke og Sogn •
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Tante Andante på Børnenes Kræmmermarked
I år var Tranbjerg Kirke, som noget helt
nyt, en del af Børnenes Kræmmermarked. Vi havde inviteret Teatergruppen
Tante Andante, hvor de lidt tossede
Frk. Sonne og Professor Virvar fortalte,
hvordan Gud skabte jorden med mange skøre indfald og alt dens liv. Det gik
ikke stille af.
Med musik, trutten og sang fortalte
Frk. Sonne, hvordan Mariehønen Evigglad, den frække blæksprutte Olsen og
de fem aber på en gren, der drillede
den store sure krokodille, blev skabt.
Til sidst kom Adam, der faldt i en dyb
søvn, og Gud tog et ribben, som blev
til Eva, og de blev meget forelskede.
Vi blev alle involverede, små og store
i skabelsen, for Gud skabte jo også dig
og mig. Vi sluttede af med ”Han har
den Hele Vide Verden i sin Hånd”.
På grund af det dårlige vejr, foregik det
hele på Tranbjerg Bibliotek.
Ane Marie Taszarek
Formand for Aktivitetsudvalget
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Foto: Søren Holm
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