BØRN
Program 2019-2020

Dåbsgudstjeneste
En kort gudstjeneste med dåben i centrum. I løbet af året tilbyder
vi på søndage kl. 11.30 efter den almindelige højmesse 12 kortere
dåbsgudstjenester. Ønsker man, at ens barn skal døbes ved en af
dem, henvender man sig til Personregistrering Syd på tlf.: 8628
1188.
Dåbsgudstjenester:
25.august, 22. september, 6. oktober, 10. november,
1. december (minikonfirmandafslutning), 12. januar, 2. februar,
15. marts, 5. april (minikonfirmandafslutning), 3. maj, 17. maj
(dåbsjubilæum),14. juni.
Babysalmesang
Babysalmesang for babyer under 1 år og deres voksne tirsdage i
Tranbjerg Kirke v. organist Branko Djordjevic og Kirke- og kulturmedarbejder Gitte Ranfelt Laugesen. Det bliver et sammensurium
af salmesang, nærvær, lystænding, bønner, fagter, fordybelse, sanselighed og hygge. Bagefter drikker vi kaffe og snakker sammen i
sognegården. Tilmelding på www.tranbjergkirke.dk
Holdstart i efteråret: 13. august. Holdstart efter nytår: 14. januar

Toddlersalmesang
Kom og vær med, når vi har Toddlersalmesang 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.
Det er gratis og kræver ingen tilmelding. Onsdage kl. 16.15-17.00
– med undtagelse af skoleferier og dec. Efterår: 4. september-20.
november. Forårs: 15. januar-27. maj. Ved kirke- og kulturmedarbejder Gitte Ranfelt Laugesen.

Morgensang for 1-5 årige
Fem onsdage i efteråret og foråret holder vi morgensang for 1-5
årige i Tranbjerg Kirke kl. 9.15 og kl. 10. Det er både for private og
institutioner. Vi ønsker at give børnene en god og rolig start på dagen med salmesang i børnehøjde i kirkerummet med alt hvad dertil
hører af fagter, stjerneparaply, klokker, sæbebobler, tørklæder,
stearinlys, osv. Datoerne meldes løbende ud på tranbjergkirke.dk
og i kirkebladet. Der er plads til 15 børn på hvert hold, og der er
tilmelding på kontor@tranbjergkirke.dk efter først til mølle-princippet. v/ Sognepræst Anja Stokholm og kirke- og kulturmedarbejder Gitte Ranfelt Laugesen.

Spirekor
Alle børn i 0.-2. klasse er velkomne i spirekor. Her vil vi gennem leg
og musik arbejde med elementær hørelære og lære sange og salmer. Spirekor er en sjov måde at få musik i hverdagen på og der vil
være mulighed for at deltage i koncerter og musikgudstjenester,
samt forskellige arrangementer i kirke og sognegård. Det er gratis
at deltage. Torsdag kl. 15.00-15.40 i Sognegården. Start efter
sommerferien d. 22. august. Tilmelding til Camilla Button på korleder@tranbjergkirke.dk
Tranbjerg Kirkekor
Fra 3. klasse. Deltagelse i Tranbjerg Kirkekor kræver, at man har
været til lille optagelsesprøve. Kirkekoret medvirker ved koncerter,
gudstjenester og forskellige arrangementer i kirke, sognegård og på
plejehjem.
Torsdag kl. 15.45-17.00 i Sognegården. Start efter sommerferien
d. 22. august.
Tilmelding til Camilla Button på korleder@tranbjergkirke.dk

Gud og spaghetti
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. Tilmelding til spisning
på www.tranbjergkirke.dk senest dagen før. 30 kr. for voksne, gratis for børn.
Torsdage kl. 17 – ca. 18.15.
2019: 12. september, 10. oktober, 7. november
2020: 20. februar, 12. marts, 16. april.

Adventskalender med Risengrød
En gang om ugen op til jul åbnes en låge i Tranbjerg Kirkes levende
adventskalender. Oplev advents- og julestemning i kirken – vi hører
fortællingen om den ting, vi har fundet bag lågen og synger den
kommende højtid nær. Vi slutter af med at spise risengrød i sognegården. Tilmelding til spisning på kontor@tranbjergkirke.dk senest
dagen før. 20 kr. pr. voksen. Børn gratis. Torsdage kl. 17.00 – ca.
18.15. 28.november, 5.december, 12.december, 19.december

Juleaften med krybbespil
24. december kl. 10.30 & 11.45. 3. klasserne opfører krybbespil, og
alle er velkomne juleaften, hvor det opføres til de to familiegudstjenester. Kom i god tid. Der er meget rift om pladserne, og der
kan maksimalt være 150 personer i kirken.

Fastelavnsgudstjeneste og tøndeslagning
23. februar kl. 10 - med fastelavnsboller til alle. – kom udklædt!
Og husk tilmelding på www.tranbjergkirke.dk, så vi er sikre på at
have nok til alle.

Minikonfirmand
Tranbjerg Kirke tilbyder hvert år minikonfirmandundervisning til
børn fra byens 3. klasser. I får et brev på forældreintra, når tiden
nærmer sig. I foråret er alle børn fra 3.a og 3.b velkomne som minikonfirmander og i efteråret gælder invitationen 3.c og 3.d. Forløbet varer 7 gange. Vi mødes i kirken og sognegården hver tirsdag,
når I får fri fra skole. 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. v. kirkekulturmedarbejder
Gitte Ranfelt Laugesen og præsterne ved Tranbjerg Kirke.

Giv Tranbjerg Kirke et like på Facebook og få de nyeste
updates om børneaktiviteter.
www.tranbjergkirke.dk

