TRANBJERG

Kirke og Sogn
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

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

Torsdag 19. december
17.00 Levende Adventskalender
v. Anja Stokholm

Onsdag 13. november
10.30 Gudstjeneste på Aarhus Friplejehjem v. David Kessel

Søndag 22. december
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm

Torsdag 14. november
17.00 Musikalsk fyraften v. David Kessel
Søndag 17. november
10.00 Højmesse v. David Kessel
Søndag 24. november
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm
Torsdag 28. november
17.00 Levende Adventskalender
v. Anja Stokholm
Søndag 1. december
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm
11.30 Dåbsgudstjeneste
v. Anja Stokholm
Torsdag 5. december
17.00 Levende Adventskalender
v. David Kessel
Søndag 8. december
10.00 Højmesse v. David Kessel
Onsdag 11. december
10.30 Gudstjeneste på Aarhus Friplejehjem v. Anja Stokholm
Torsdag 12. december
17.00 Levende Adventskalender
v. Mia Knudsen
Tirsdag 17. december
14.45Generalprøve på krybbespillet til juleaftensgudstjenesten
v. minikonfirmanderne og Anja
Stokholm
Onsdag 18. december
14.00 Gudstjeneste på Lokalcenter
Tranbjerg v. Anja Stokholm

Juleaften tirsdag 24. december
10.30 Krybbespil og julegudstjeneste
v. minikonfirmanderne og Anja
Stokholm
11.45 Krybbespil og julegudstjeneste
v. minikonfirmanderne og Anja
Stokholm
13.00 Julegudstjeneste v. David Kessel
14.15 Julegudstjeneste v. David Kessel
15.30 Julegudstjeneste v. David Kessel
Juledag onsdag 25. december
10.00 Højmesse v. Mia Knudsen
2. juledag torsdag 25. december
10.00 Højmesse v. David Kessel
Søndag 29. december
10.00 Højmesse v. Mia Knudsen
Nytårsaftensdag tirsdag 31. december
14.00 Nytårsgudstjeneste
v. Anja Stokholm
Søndag 5. januar
10.00 Højmesse v. Davis Kessel
Søndag 12. januar
10.00 Højmesse v. Mia Knudsen
Tirsdag 14. januar
17.00 Årstidscafé v. Mia Knudsen
Søndag 19. januar
10.00 Højmesse v. David Kessel
Søndag 26. januar
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm
Kirke og Sogn •
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 P R ÆS T E N S R U B R IK

Om at puste ud – og ånde ind
Af Anja Stokholm

D

et er fredag, weekend, og endelig
kan vi puste ud! Måske efter en
uge der har været lidt for hektisk – måske med for mange møder, for meget
(tomgangs) snak og for hurtige måltider. De fleste af os kender nok til at se
længselsfuldt frem til weekenden, hvor

vi kan puste ud og måske prøve på at
samle kræfter til den nye uge, der venter.
Den folkekære præst Johannes Møllehave taler et sted om forskellen mellem netop det at puste ud og så det at
ånde ind. Det første er vi gode til – eller
vi prøver på at være det. Vi puster ud
i weekenderne, i ferierne, og når vi ellers kan finde et hvilested fra det hurtige liv, mange af os lever i hverdagen.
Møllehaves pointe er dog, at vi ikke kan

nøjes med at puste ud. Nøjes vi kun
med at puste ud, men ikke ånde ind,
så ender vi med at tage livet af os selv.
Vi kommer til at mangle ilt, vi kommer
til at mangle alt det, der skal lade os op
og give os kræfter. Det er Møllehaves
påstand, at den moderne dansker, dvs.
du og jeg, ikke altid er så god til netop
det med at ånde ind – vi har så meget
fokus på at puste ud, at vi glemmer at
ånde ind. Vi glemmer betydningen af
det med ånd.
Det er vi ikke ene om. Det er interessant at bemærke, at en mand som
Charles Darwin, verdenshistoriens måske mest berømte videnskabsmand, i
sin selvbiografi italesætter, hvordan en
tilværelse uden ånd bliver mangelfuld.
At målbare observationer og nøgterne data på en måde ikke er nok til at
fylde tilværelsen ud. Der skal mere til
– alt det, der så at sige ikke skal måles
og vejes, men derimod skal åndes ind.
Darwin nævner selv poesien, teaterkunsten, udsigten ud over de smukke
landskaber som en fylde, der er anderledes end den benhårde fakta-viden.
Når det bliver weekend, skal vi puste
ud – men måske skal vi mere end det.
Vi skal også ånde ind. Fyldes op af noget åndeligt. Noget, der oplader os og
giver os kræfter. Måske som når vi slipper telefonen og i stedet for læser en
bog, planter blomster i haven, går en
tur i skoven eller rundt om søen. Når
vi går til kor, på kunstudstilling eller i
teateret – eller måske i kirke. Netop dér
er der rig mulighed for at ånde ind og
blive opladt.
God fornøjelse med at puste ud og
ånde ind! 
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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 14.
januar kl. 17.00.
Vi begynder aftenen med en aftensang i kirken og derefter spiser vi
sammen i Sognegården.
Vi får besøg af Kirsten Madsen,
som fortæller om „Min barndom
i Christiansfeld“.
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 7. januar til
Ulla Astrup
86 29 58 97 eller
u.k.astrup@webspeed.dk

Kirke og Sogn •
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Krybbespil i Tranbjerg
Kirke – nu også med
generalprøve

ONSDAGS
• FORUM

Traditionen tro opfører minikonfirmanderne (3.c og 3.d) krybbespil i Tranbjerg
Kirke juleaften.

Eftermiddage, der giver et løft!
Onsdag den 4. december kl. 13.00

Onsdag den 8. januar kl. 14.00

ÅBEN KIRKE

Julefrokost
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.

Kirkelauget holder

Leise Christensen,
sognepræst i
Skt. Johannes Sogn, ph.d.

Winston Churchill
– mennesket, magten,
myten
Winston Churchill er mest kendt for sin
ledelse af Storbritannien under 2. verdenskrig, men hans liv rummer mange
andre interessante og skæbnesvangre
historier. Han var et menneske, der oplevede overgangen fra et (sejr)rigt og
konserverende, victoriansk samfund til
et samfund, der skrålede med på Beatles-sange og så et spirende ungdomsoprør. To verdenskrige gennemlevede
Churchill, hvor han spillede en central
rolle i begge. Foredraget vil inddrage
kendte som mere ukendte sider af
dette rigt facetterede (og humoristisk
tilgåede) liv.

i tiden op til 1. søndag i advent følgende dage:
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.

Det plejer at være rigtig hyggeligt og
noget, som minikonfirmanderne virkelig glæder sig til.
I år er der desuden også mulighed for
at komme til generalprøven og se krybbespillet den 17. december kl. 14.45ca. 15.15 i Tranbjerg Kirke.
Vi håber, at mange har lyst til at være
med også denne dag.
Gitte Ranfelt Laugesen,
Kirke- og kulturmedarbejder

Julekoncert
i Tranbjerg Kirke
Tirsdag 10. december kl. 19.30
Ved koncerten medvirker

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

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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Toddlersalmesang
I Tranbjerg Kirke er der Toddlersalmesang onsdag eftermiddag kl. 16.15-17.00.
Det er en hyggelig stund i kirken for ca.
1-5 årige og deres voksne, hvor vi synger
forskellige salmer, og danser, leger, tænder lys og blæser sæbebobler, inden vi
slutter af med frugt, kiks og saftevand.
Sidste gang inden jul er den 20. november, og vi begynder igen efter jul onsdag
den 15. januar.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Ved kirke- og kulturmedarbejder
Gitte Ranfelt Laugesen.

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 2. december.
Ansøgningen sendes til:
Kirkekontoret
Kirketorvet 2
8310 Tranbjerg J

Vi synger julen ind
– med læsninger og korsang
Søndag den 22. december kl. 10.00 synger vi sammen med Højbjergkoret julen ind
i Tranbjerg Kirke.
Kom og oplev julefreden sænke sig ved en gudstjeneste, hvor sang, musik og læsninger står i centrum. Vi synger vores skønne advents- og julesalmer, tænder julens lys, lytter til Højbjergkorets sang og hører nogle af de ord, som baner vej for
julens komme.

Tranbjerg Kirke er lille
– især når det er jul

Kom og vær med til at synge ægte julestemning frem.

Tranbjerg kirke er lille. Juleaften har de
fleste oplevet vores kirke fyldt til bristepunktet. Derfor holder vi igen i år hele
fem gudstjenester.

Når Højbjergkoret gæster Tranbjerg Kirke vil julesangene, som vi kender dem, blive
præsenteret på forskellig vis. Der vil nemlig blive sunget på hele fem forskellige sprog!
Danske julesange som “Dejlig er den himmelblå” vil blive sunget på sjældent hørte melodier. Der vil være traditionelle engelske carols, bl.a. “Deck the Hall", og sange fra vores nordiske nabolande vil også lyde i kirken. Programmet indeholder et par klassiske
satser, bl.a. “O Magnum Mysterium" af Tomás de Luis Victoria, og så vil der selvfølgelig
være en stor bunke af de mest kendte og elskede danske julesange og -salmer. Flere af
de sidstnævnte vil være som fællessange, så publikum også får mulighed for at varme
deres jule-kolde stemmer op!

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.
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!
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Forbedret rækværk

For snart lang tid siden havde vi i Tranbjerg kirke besøg af en arbejdsmiljøspecialist, der bemærkede, at vores
rækværk på pulpituret var alt for lavt
efter nutidens standarder.
Det gav os en del at tænke over, for
hvordan forhøjer man lige et århundredgammelt rækværk, der er under Nationalmuseets bevågenhed?
Heldigvis for os har andre kirker haft

samme problem, så vi lånte en god idé,
og se bare her hvad resultatet blev!
Vi er rigtig glade for, at det forhøjede
rækværk nu opfylder Arbejdstilsynets
krav og samtidig falder elegant ind i
det samlede udseende af pulpituret og
dets rækværk.
Lene Risør
formand for kirke- og kirkegårds
udvalget

Nytårskoncert med “Svestar”
Torsdag den 16. januar kl. 19.30 i Tranbjerg Sognegård
Rendyrket spilleglæde, musikalsk legesyge og et stort dynamisk spænd er
kendetegnende for den danske folkkvartet Svestar. Musikken rummer alt
fra et mere moderne tonesprog til det
helt enkle og smukke med et tydeligt
nordisk touch, og veksler fra det fabulerende og sprudlende til det sarte og
tyste. Med en baggrund i både klassisk musik og folkemusik drives de af
en stor fælles passion for at finde nye
udtryk med et solidt afsæt i traditionen.
Gruppen har, udover et stort antal koncerter herhjemme, to vellykkede turnéer til Japan bag sig, og har blandt andet spillet i Tokyo, Osaka og Kobe med
den svenske royalt hædrede fløjtenist
Göran Månsson.

Svestar består af:
Anne Roed Refshauge, vokal
Kirstine Sand, violin
Kirstine Elise Pedersen, cello
Marie Sønderby, klaver
Gæstemusiker:
Søren Østergaard Pedersen, kontrabas

Der vil være forfriskninger i pausen.
Entré 75 kr.

Kirke og Sogn •
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Om Tranbjerg kirkegård – oktober 2019
Nytårsgudstjeneste
31. december kl. 14.00
Efter en forkortet gudstjeneste byder
menighedsrådet på kransekage og
champagne i våbenhuset, så vi kan ønske hinanden et godt nytår.

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!
Musikalsk fyraften:
14. november kl. 17.00

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

FRIVILLIGAFTEN
for kommende og nuværende frivillige ved
Tranbjerg Kirke

Mange har sikkert lagt mærke til, at
der i løbet af det sidste år er foretaget
et større anlægsarbejde på den del af
kirkegården, der ligger vest for Sognegården.
Det har været en turbulent tid, hvor der
meget ofte har været flere gartnere fra
firmaet Winther og Trolle, der har haft
travlt med at lægge en stor del af kirkegården om.
Ideen til, hvorledes anlægget skulle
ændres, er blevet fostret af menighedsrådsmedlemmer, og det er så efterfølgende blevet beskrevet af en landskabsarkitekt med erfaring inden for
anlæg af kirkegårde.
Nu er dette store arbejde heldigvis færdigt, så vi nu er i stand til fortsat at tilbyde alle de kendte former for gravsteder.

Vi var ved at nærme os en situation,
hvor vi ikke længere kunne tilbyde kistebegravelser, men i skrivende stund
forventer vi, at behovet for denne type
gravsteder er dækket i mindst 10 år
frem i tiden.
Men det betyder ikke, at vi nu læner os
tilbage for at hvile på laurbærrene!
Vi skal nemlig til at gentænke indretningen af den gamle del af kirkegården,
der ligger tæt omkring kirken. Traditionelt har der mest været kistepladser
på denne del af kirkegården, men da
efterspørgslen på kistebegravelser har
været dalende i de seneste generationer, ser vi et stigende behov for forskellige urnegravsteder.
Dette er sådan set meget heldigt, da
de maskiner, man i dag anvender til at

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?
Tilmelding til frivilligaften 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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steder i det berørte område ikke kan
forlænges / fornyes ved udløb.
En del af de berørte gravsteder har en
resterende fredningstid på 9 år, så det
er langsigtet planlægning, vi er ude i.
Indtil arbejdet med at anlægge stien
kan udføres, vil gravsteder ved udløb
blive tilplantet med stauder, så vi får et
stadigt større areal med blomster. Vi
ønsker at undgå, at dele af kirkegården
kommer til at ligge brak, og det mener
vi at kunne opnå med en passende
randbeplantning.

grave og tilkaste kistegravsteder, kun
kan anvendes på et mindre antal af de
eksisterende gravsteder.
Vi har derfor påbegyndt et arbejde
med at få lavet en egentlig udviklingsplan for den gamle kirkegård. Både
menighedsråd og kirkegårdsgartneren
har en række ideer til, hvordan kirkegården skal ændres. Disse ideer skal vi
have en grundig drøftelse af, så vi når
til enighed om, hvorledes kirkegården
skal komme til at se ud.
Vi har allerede taget det første spæde
skridt.
Vi har ønsket at kunne anlægge en sti
langs indersiden af den nordre mur,
der løber parallelt med Torve Alle.
Gravstederne tættest ved muren har
det allerede i nogen tid været vanskelligt at sælge, og derfor har menighedsrådet besluttet helt at stoppe salget af
de to rækker gravsteder nærmest ved
muren. Vi har også besluttet, at grav-
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Et muligt bud på, hvordan den nordligste stribe af kirkegården kommer til at
se ud, er en pergola med en passende
bevoksning, sådan at der bliver et mere
privat rum, der er beskyttet mod indkig
fra vejen.
På hele den gamle kirkegård skal vi vurdere, hvilke områder der fremover skal
have ændret status fra kistegravsted
til urnegravsted. Det vil hovedsageligt
være gravsteder, der ikke ligger ud til
en af de eksisterende brede stier.
For disse gravsteder kan det blive ak
tuelt, at vi stopper for salg og fornyelse,
men der foreligger ikke lige nu nogen
planer om dette.
Vi skal også have fastlagt, hvor store
sammenhængende områder på kirkegården der for øjeblikket ikke er i brug.
Vi vil gerne på længere sigt kunne tilbyde urnegravsteder i eksempelvis
mindre områder, der er afgrænset af
buske / lave hække. Dette vil vi kunne
begynde at etablere på de ubrugte områder ret hurtigt efter, at en samlet udviklingsplan er blevet godkendt.
Vi håber, at disse tiltag igen vil gøre det
attraktivt at få sine kære begravet på
den gamle kirkegård, således at vi ikke
kommer i den situation, at området i

kirkens nærhed bliver til en ødemark af
områder med græs eller ral og næsten
ingen gravsteder.
I en del landsogne med vigende indbyggertal ser vi, at der bliver længere
og længere mellem gravstederne. Denne udvikling ønsker vi at undgå i Tranbjerg. I vort sogn er indbyggertallet
stigende, så med den rette udformning
af kirkegården bør det være muligt at
få udnyttet hovedparten af pladsen –
også på den gamle del af kirkegården.
Et emne for sig er de fine, gamle gravsten, der er blevet erklæret bevaringsværdige. I øjeblikket står en del af disse
sten lige inden for lågen i den vestre
side af kirkegården, medens resten står
langs med den vestlige mur. Dette kan
kun betragtes som en midlertidig løsning.
En mulighed vil være at oprette en
mindelund mellem den nye urnekirkegård og landevejen. Med den rigtige
afskærmning og beplantning vil vi her
kunne skabe et rum, hvor de bevaringsværdige sten kan blive placeret, så
de rigtig kommer til deres ret.
Noget andet, som vi har arbejdet på i

de seneste år, er at få etableret en krokusplæne a la Rådhusparken på området mellem kirkegårdsmuren og lyskrydset.
Vi har i årene 2017 og 2018 plantet krokusløg i fortrinsvis hvide og blå nuancer. De første løg blev sponsoreret af
Tranbjerg Tidende med et beløb på
2.500 kr. Sidste år blev der af menighedsrådet afsat 5.000 kr. til flere løg, og
i foråret i år har vi så kunnet se de første områder med smukke blomster. I år
bliver der plantet løg for 10.000 kr., som
P-lauget har doneret.
Efter nogle få år skulle vore krokusløg
gerne have delt sig så meget, at vi begynder at have vores helt egen ”Rådhuspark” i Tranbjerg, men det kræver
lidt tålmodighed, for 1000 krokusløg
fylder ikke ret meget på det store areal,
før de har fået delt sig nogle gange.
Langs ydersiden af sydmuren omkring
den gamle kirkegård har vi om foråret
en smuk beplantning af små narcisser.
Denne beplantning vil vi gerne supplere med tilsvarende løg langs ydersiden
af både øst- og nordmur.
Lene Risør,
næstformand for menighedsrådet
og formand for kirke- og kirkegårdsudvalget
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