TRANBJERG

Kirke og Sogn
FASTEL AVNSGUDSTJENESTE
og tøndeslagning
Kom og vær med til en hyggelig fastelavnsfest d. 23. februar kl. 10
– med fastelavnsboller til alle udklædte.
Og husk tilmelding senest onsdag den 19. februar på
kontor@tranbjergkirke.dk, så vi er sikre på at have nok til alle.
Pris: Voksne 30 kr. Børn gratis.

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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Gudstjenester

Personregistrering Syd

Onsdag 8. januar
10.30 Gudstjeneste på Aarhus Friplejehjem v. Anja Stokholm

Kontakt Personregistrering Syd
vedrørende dåb, vielse, begravelse,
navne og attester.

Søndag 12. januar
10.00 Højmesse v. Mia Knudsen
11.30 Dåbsgudstjeneste v. Mia Knudsen

Kontorets åbningstider:
Mandag–fredag 10–13
Torsdag 10–16
Personregistrering Syd
Grøfthøjparken 1, 8260 Viby
87 33 44 72

Tirsdag 14. januar
17.00 Aftenandagt v. Mia Knudsen

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.

Søndag 19. januar
10.00 Højmesse v. David Kessel
Torsdag 23. januar
17.00 Musikalsk Fyraften
v. David Kessel
Søndag 26. januar
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm
Søndag 2. februar
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm
11.30 Dåbsgudstjeneste
v. Anja Stokholm
Torsdag 6. februar
19.00 Musik i Mørket v. Mia Knudsen,
David Kessel og Anja Stokholm

Onsdag 26. februar
10.30 Gudstjeneste på Aarhus Friplejehjem v. Anja Stokholm
14.00 Gudstjeneste på Lokalcentret
v. Anja Stokholm
Søndag 1. marts
10.00 Højmesse v. David Kessel
Torsdag 5. marts
17.00 Musikalsk Fyraften
v. David Kessel
Søndag 8. marts
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm
Onsdag 11. marts
10.30 Gudstjeneste på Aarhus Friplejehjem v. David Kessel
Torsdag 12. marts
17.00 Gud & Spaghetti
v. Anja Stokholm
Søndag 15. marts
10.00 Højmesse v. Mia Knudsen
11.30 Dåbsgudstjeneste v. Mia Knudsen
Torsdag 19. marts
10.00 Musikandagt v. David Kessel
Søndag 22. marts
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm

Søndag 9. februar
10.00 Højmesse v. David Kessel
Onsdag 12. februar
10.30 Gudstjeneste på Aarhus Friplejehjem v. Mia Knudsen
Søndag 16. februar
10.00 Højmesse v. Mia Knudsen
Torsdag 20. februar
10.00 Musikandagt v. David Kessel
17.00 Gud & Spaghetti v. David Kessel
Søndag 23. februar
10.00 Fastelavnsgudstjeneste for hele
familien v. Anja Stokholm
Kirke og Sogn •
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 P R ÆS T E N S R U B R IK

svært at se stjernen på himlen eller i
mennesket lige foran en. Hvis vi, som
de hellige tre konger, løftede vores hoveder og gik efter stjernen – så kunne
vi i stedet være stjerne i hinandens liv –
og når man sådan skinner for en anden
– så opdager man, at det egentligt er
ligegyldigt, om man vejer fem kg mere
eller mindre – det vigtige er, at man er
der.

Julen er forbi

Glædelig Helligtrekonger!

Mia Knudsen

G

ulerødder, cola light og en kasse
med slankepulversuppe sådan så
indkøbene ud for den kvinde, der stor
foran mig i supermarkedskøen en råkold januardag sidste år. Lige præcist
de fødevarer signalerede om noget, at
nu, NU var julen forbi. Forbi var tiden
med alt for megen mad, alt for mange
søde sager og alt for meget at drikke –
nu skulle skeen i den anden hånd – for
januar er måneden for gode intentioner, håbefulde målsætninger og stramme bukselinninger. Også i kirken fejrer
vi, at julen er forbi, ikke ved at gå på
kur, men ved at holde Helligtrekonger.
De hellige tre konger
De hellige tre konger er de samme,
som de tre vise mænd, der kom til stalden for at se Jesus, der lå under stjernen. De medbragte særligt fine sager
til barnet, fortælles det og derfor blev
de anset for konger. Ifølge en middelalderlig legende hed de hellige tre
konger Kasper, Melchior og Balthazar,
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og de kom fra hver sin verdensdel. En
detalje, som betyder, at Jesu fødsel er
relevant og vigtigt for alle mennesker i
hele verden.
De hellige tre konger gik efter stjernen
De hellige tre konger gik ikke på kur,
de gik ikke efter den hvide stjerne på
lyseblå baggrund, vi finder på Esplanaden og de gik heller ikke med kurs mod
Stuttgart, hvor stjernen funkler over
Mercedes Benz-fabrikkerne – nej, de
gik efter stjernen, der stod over stalden
i Betlehem. I vores tid, hvor vi helst selv
skal funkle er det rart at høre historien
om nogle, der gik ud for at lede efter en
stjerne uden for deres egen egn – i både
bogstavelig og overført betydning.
Vær stjerne for en anden
I dag skal både voksne og børn være
stjerner i deres eget liv. Det kan være
svært. Vi hører ofte: ”Alt er muligt – og
du kan selv gøre det muligt.” Vi glemmer af og til, at det vigtigste i vores liv
er det, som vi ikke har magt over. Det
er som ilten i luften – vi opdager den
først, når den ikke er der. Vi glemmer
at lede efter stjernen, når julen er forbi
– eller groft sagt, så leder vi efter stjernen det helt forkerte sted – for hvis
man kun ser sig selv i navlen, så er det

BASARGRUPPEN

Basaren i november gik fint, og vi kunne fra Shop Amok og basaren sende
45.602 kr. via Folkekirkens Nødhjælp
til brønde i det nordlige Malawi. Tak til
alle, der hjalp, og til alle dem, der kom
og støttede vores basar.
Efter endt vinterferie starter basargruppen igen i januar, hvor vi mødes den 2.
og 4. onsdag i hver måned i Sognegårdens kælder. Her laver vi håndarbejde
og hygger os.
Nye deltagere er velkomne, og hvis
nogle har brugbare stofrester eller
garn, modtager vi det gerne.
Grethe Gylling

BØRN I KI RKE N

Gud og Spaghetti
Torsdag 20. februar kl. 17.00
ved David Kessel
Torsdag 12. marts kl. 17.00
ved Anja Stokholm
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.

SE HER – NYT

Shop  -Amok
Fra 1. januar 2020 har Shop-Amok udvidet åbningstiden.
Butikken har som hidtil åbent hver
mandag fra 15-17.
Det nye tiltag er, at butikken endvidere
har åbent den 1. lørdag i måneden fra
kl. 10-12.
Der er altid et godt tilbud på pænt,
brugt børnetøj.
Kirke og Sogn •

ONSDAGS
• FORUM
Eftermiddage, der giver et løft!

Onsdag den 5. februar kl. 14.00

Onsdag den 4. marts kl. 14.00

Musik i Mørket
Torsdag den 6. februar 19.00–22.00
Når der er Musik i Mørket i Tranbjerg Kirke, kan du komme og
gå som du vil, og du kan blive en kort stund eller flere timer,
alt efter hvad du har lyst til.
I stearinlysets skær vil der være rolig livemusik at lytte til,
mulighed for at tænde lys og for at bede en bøn.
Der er også mulighed for at tale med en præst.
19.00: Kirken åbner og musikken begynder

Marie Holm Laursen
Marie Holm Laursen er kendt fra TV 2dokumentaren “Glaspigen med jernviljen”. I sit ærlige og inspirerende foredrag fortæller hun om sygdom, livsglæde og om at se muligheder i stedet for
begrænsninger.
I Aarhus bor Marie Holm Laursen, som
er kendt fra “Pigen med knogler af
glas”, “Glaspigen med Jernviljen – Marie flytter hjemmefra” og “Mads, Marie
og Kronprinsessen”.
Til daglig går Marie i skole og lever et
almindeligt liv, men med det vilkår, at
hun lever med en svær grad af knogleskørhed.
Oplev et velformuleret, humoristisk og
udbytterigt foredrag, som især henvender sig til skoler, uddannelsesinstitutioner og foreninger.
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Sønderjysk kaffebord
lavet af Ulla
og Klaus Astrup

21.15: Aftensang
22.00: Kirken lukker

Det er er dagen, hvor kage, kaffe og
hygge er i højsæde.
Når alle har fået noget på tallerkenen,
vil Povl Henningsen fortælle om: Hvad
er livsglæde? Hvorfor er det vigtigt?
Hvordan gør man?
Et oplæg, der skal inspirere, engagere
og fornøje.
Derefter fortsætter vi med at spise kage
og drikke kaffe.
Pris 50 kr.
Tilmelding til kirkekontoret, 86 29 57 33,
senest 25. februar.

Kirke og Sogn •
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Shop  -Amok
Genbrugs børnetøj

Tranbjergkoret
Er du glad for at synge, så benyt dig af
dette tilbud!
Koret starter forårssæsonen tirsdag den
14. januar.
Koret øver hver tirsdag kl. 19.30-21.30 i
Tranbjerg Kirkes Sognegård.

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.
Husk at Shop-Amok ikke tager imod
kreditkort.
Butikken har åbent hver
mandag fra kl. 15–17
samt 1. lørdag i måneden kl. 10–12
i Sognegårdens kælder.
Indgang via stien bag SuperBrugsen.
Alle indkomne beløb går ubeskåret til
et ˮrent vandˮ-projekt i Malawi.
Med venlig hilsen og på gensyn

Seniorpigerne
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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Vi er et kor, der synger et blandet repertoire – klassisk og rytmisk.
Vi vil gerne være flere og søger nye sangere på alle stemmer: sopran, alt, tenor
og bas.
Har du interesse i at synge i kor, er du
velkommen til at prøve, om det er noget for dig.
Forårssæsonen byder på et varieret
repertoire – men kom selv og stift bekendtskab med koret.
Har du spørgsmål, er du velkommen til
at kontakte
Frode Nielsen, tlf. 21 63 95 42

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.

Charlotte Rørth – Gud, du er jo lige her!
Toddlersalmesang Babysalmesang
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.
Vi begynder forårssæsonen onsdag den
15. januar.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Ved kirke- og kulturmedarbejder
Gitte Ranfelt Laugesen.
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Babysalmesang for babyer under 1
år og deres voksne tirsdage kl. 10.00 i
Tranbjerg Kirke ved kirke- og kulturmedarbejder Gitte Ranfelt Laugesen og organist Branko Djordjevic.
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 efter nytår: 14. januar.

Tirsdag 21. januar 2020 kl. 19.00–21.00 i Tranbjerg Sognegård
Billetter 50 kr. og kan købes på billetto.dk
Kan man snakke med Gud i sin baghave uden at blive anset for at være skør? Skal
man gå i kirke hver søndag, hvis man er troende? Er der plads i den danske folkekirke til mennesker, der har haft religiøse oplevelser?
Det er nogle af de spørgsmål, forfatter og journalist Charlotte Rørth tager op i sin
nye bog „Gud, du er jo lige her!“, som udkom i 2019.
Foredraget vil handle om, hvordan man kan leve som troende i Danmark i dag.
Og om hvilke valg man selv må træffe, hvad enten man har haft oplevelser eller
ej. Halvdelen af os lever – som Charlotte Rørth – med hændelser, vi selv kalder
guddommelige eller overnaturlige, men det kan være endog meget svært at finde
ud af, hvordan man skal leve med oplevelserne. Og hvordan, de kan komme samfundet til gavn.
Charlotte Rørth giver sit bud, og efter foredraget er der tillidsfuld debat.

Kirke og Sogn •

VÆR MED
– NÅR VI GÅR
FOR KLIMAET
DEN 8. MARTS
Andagter og
musikalsk fyraften

Foto: Søren Svenning

SCT

Nicolai

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
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Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling løber af stablen den 8. marts 2020,
hvor vi samler ind til mennesker, der lider under klimaforandringer.

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!

Hvis du går med, giver du livsnødvendig hjælp til dem, der står i første række, når oversvømmelserne eller tørken
rammer.

Musikandagt:
20. februar kl. 10.00
19. marts kl. 10.00

I Tranbjerg starter indsamlingen kl. 11
i Sognegården – lige efter gudstjenesten. Medens ruterne bliver fordelt,
er der kaffe/te/saft med hjemmebagte
boller og hjemmelavet marmelade.

Musikalsk fyraften:
23. januar kl. 17.00
5. marts kl. 17.00

Foto: Jakob Dall

Foto: Yilmaz Polat

Når I har afsluttet Jeres rute og kommer
tilbage til Sognegården, er der varme
pølser med brød, varm kakao og 2 slags
hjemmebagt kage, medens pengene
tælles op.
Slut op om vores indsamling!
Vi plejer at have en hyggelig dag. Konfirmander skal gå 2 sammen, og minikonfirmander eller små børn med forældre er ofte dem, der samler allermest
sammen.
Grethe Gylling

Foto: Mikkel Østergaard

Betaling for kirkelige handlinger
for ikke-medlemmer
På Menighedsrådets møde den 13.
juni besluttede Menighedsrådet at
følge de af Aarhus Søndre Provsti vejledende takster for brug af kirken for
ikke-folkekirkemedlemmer.
Det betyder, at såfremt et ikke-folkekirkemedlem på trods af det manglende medlemskab alligevel har ønsket sig en kirkelig handling ifm. sin
bisættelse/begravelse – og den aktuelle kirkebogsførende præst har sagt
god for dette – betaler vedkommende/boet de faktuelle omkostninger,
der medgår til handlingen.
Det samme gælder i øvrigt, såfremt
f.eks. en valgmenighed ønsker at leje
kirken til en gudstjeneste.
Vedr. bisættelse/begravelse er de
faktuelle omkostninger her i 2019 af
provstiet udregnet til kr. 7.342,-.
Beløbet dækker betaling for organist, kirkesanger, kirketjener, graver,
opvarmning og rengøring af kirken.
Som det hermed fremgår, betales
ikke for præstens deltagelse.
Vedr. udlejning af kirken til en valgmenighed er de faktuelle omkostninger for 2019 af provstiet udregnet til
kr. 9.138,-.
Beløbet dækker de samme omkostninger som oven for nævnt.
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Det er flere år siden, taksterne for
gravpladser for ikke-folkekirkemedlemmer blev besluttet.
Jeg vil her henvise til Graverkontoret
for nærmere oplysninger om de aktuelle takster.
Beslutningen om betaling for den kirkelige handling for ikke-folkekirkemedlemmer er udsendt til bedemændene i Tranbjergs nærområde.
Hvis der er spørgsmål og ønske om
uddybning af Menighedsrådets beslutning, er man velkommen til at
kontakte eksempelvis nedennævnte.
Betaling for den kirkelige handling
for ikke-folkekirkemedlemmer gælder fra 1. januar 2020.

Med venlig hilsen
Birgitte Pedersen, formand
Tranbjerg Sogns Menighedsråd
birgitte@tranbjergkirke.dk
tlf. 4124 5506

KIRKENS
STUDIEDAGE
2020

Folkekirken mellem
tradition og fornyelse
Hvad betyder det egentligt?
Der afholdes i folkekirken
mange forskellige slags gudstjenester. Nogle kirkegængere
holder mest af den velkendte
højmesse, og andre efterspørger
nye gudstjenesteformer.
Biskopperne har nedsat et udvalg, der har arbejdet med gudstjenestens liturgi og to udvalg,
der har arbejdet med henholdsvis dåbs- og nadverritualet.
Rapporterne, der er kommet ud
af det, drøftes nu bredt i folkekirken.
Med fire spændende studiedage
tager vi drøftelsen op – hvad betyder det egentligt med folkekirkens gudstjenester og ritualer?

Kirkens studiedage er et samarbejde mellem

•
•
•
•

Astrup/Tulstrup/Hvilsted
Tiset
Mårslet
Tranbjerg

Studiedagene afholdes
lørdage på skift i Astrup, Tiset,
Mårslet og Tranbjerg sogne.
Alle foredrag er lørdage
kl. 9.30-12.00.
Pris for deltagelse er kr. 25,- for
et enkelt foredrag og
kr. 75,- for deltagelse i alle fire.
I prisen er inkluderet formiddagskaffe og brød.
Tilmelding og betaling sker ved
fremmøde.
Alle er velkomne til at deltage,
og der kræves ikke særlige forudsætninger for at være med.
Se omtale af foredragene på de
følgende sider.

Astrup Sognegård

Tiset Sognehus

Mårslet Sognehus

Tranbjerg Sognegård

Østergårdsvej 223, 8355 Solbjerg

Gl. Horsensvej 77, 8355 Solbjerg

Obstrupvej 4A, 8320 Mårslet

Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg

Lørdag den 18. januar 2020:

Lørdag den 1. februar 2020:

Lørdag den 29. februar 2020:

Lørdag den 21. marts 2020:

Søren Ulrik Thomsen, digter og essayist

Peter Lodberg, professor, dr. theol.,
Aarhus Universitet

Tine Lindhardt, biskop Fyns Stift

Anders Klostergaard Petersen, professor
i religionsvidenskab, Aarhus Universitet

Pro Ecclesia – forsvar for
gudstjenesten
”Jeg elsker den lutherske højmesse og
krymper mig, hver gang den kritiseres
af mennesker, der mener, at folk ville
strømme til kirke, hvis bare gudstjenesten blev lavet om,” siger digteren
Søren Ulrik Thomsen, som vil fortælle
om, hvordan han begyndte at gå i kirke
og langsomt fik øjnene op for rigdommen i gudstjenesten, hvis forskellige
aspekter han vil gennemgå.
Foredraget rummer desuden udblik til
andre kirkesamfunds gudstjenester,
som forfatteren har besøgt på sine rejser rundt omkring i verden, ikke mindst
USA.

KIRKENS STUDIEDAGE 2020

Hvorfor spiser vi sammen
i kirken – om nadveren og
dens teologi
Måltidet indtager en central placering
i kirkens teologi og historie. De allerførste kristne mødtes for at spise sammen, og i Det Ny Testamente læser vi
om nadverens indstiftelse i forbindelse
med beretningerne om lidelse, død
og opstandelse: ”Tag det, spis det: det
er mit legeme, det er mit blod.” I dag
ved vi, at den kristne nadverfejring
hænger tæt sammen med det kulturelle og religiøse miljø, som de første
kristne levede i. Derfor blev det også
diskuteret indgående, hvad de skulle
spise og drikke. Var det kun brød eller
vin, eller kunne det også være ost, fisk
og grøntsager? Og hvad med vinen?
Kunne den være både hvid og rød? Vi
skal begynde med at anlægge et kulinarisk perspektiv på nadverens udvikling
for at drøfte nadverens betydning, og
hvordan vi kan forstå den som et måltid
med gyldighed for os i dag.

Dåben til debat
Skal vi have et nyt dåbsritual? Skal vi
bevare det vi har? Skal vi have flere
forskellige dåbsritualer, som man kan
vælge imellem? Hvad betyder det for et
menneske at være døbt – ja, hvad sker
der i dåben, og giver det mening for
mennesker i dag? Og hvad er det med
drop-in dåb og særlige dåbsgudstjenester om lørdagen?
Tine Lindhardt har været formand for
det udvalg, der har arbejdet med dåb
og dåbsritual. Med udgangspunkt i det
arbejde og de mange spørgsmål udvalget har været omkring, vil Tine Lindhardt fortælle om, hvad der er på færde
i dåben, og hvorfor hun synes, det giver
mening at være døbt også for mennesker i dag.

Folkekirken og
gudstjeneste mellem
tradition og fornyelse
Det gælder enhver organisme, biologisk som kulturel, at den løbende må
tilpasse sig forandringer i det miljø, den
befinder sig i. Alternativt uddør den.
For kulturelle størrelser er det imidlertid også vigtigt, at der er genkendelighed, hvis ikke de skal miste deres identitet. Udfordringen er derfor løbende
at tilpasse sig uden, at man sætter sine
basale værdier, idealer og genkendelighed over styr. I lyset af et sådant overordnet evolutionært perspektiv vil jeg
drøfte det arbejde med gudstjeneste,
dåb og nadver, som biskopperne har
sat i søen. Jeg kommer til at provokere,
men også løfte diskussionen til et mere
principielt niveau.
Kom og vær med til en spændende
debat.

