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Kirke og Sogn

HU

!
SK

Fastelavnsgudstjeneste
for hele familien den 14. februar kl. 10.
Mere info på www.tranbjergkirke.dk

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
– Alt vedrørende kirkegården
Kirkegårdssekretær: Jane Gertsen
Træffes på 86 29 51 20 mandag-fredag kl.
9.00–12.00. Endvidere hver fredag formiddag i Tranbjerg Sognegård kl. 9–12.00
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 Erik Borrits
92 43 77 88 / erik@tranbjergkirke.dk
Kirketjener Else Pedersen
40 44 67 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.

Gudstjenester
Søndag 10. januar
10.00 Højmesse v. David Kessel
Søndag 17. januar
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm

Kontorets åbningstider:
Mandag	  9 –13.30
Tirsdag 10 –13.30
Onsdag	  9 –13.30
Torsdag	  9 –16.00
Fredag	  9 –13.30
Personregistrering Syd
Grøfthøjparken 1, 8260 Viby
87 33 44 72

Søndag 24. januar
10.00 Højmesse v. David Kessel

Kordegn Charlotte Glavind-Teute
87 33 44 72 / cgl@km.dk

Søndag 14. februar
10.00 Fastelavnsgudstjeneste v. David
Kessel

Tranbjerg Kirkegård

Søndag 21. februar
10.00 Højmesse v. Mia Knudsen

Her kan du se, hvem du skal kontakte alt
efter, hvad din henvendelse drejer sig om.
Kirkegårdssekretær Jane Gertsen – tlf.
86 29 51 20 hverdage 9–12 eller pr. mail
på jag@km.dk.
Henvendelser vedr. faktura, fornyelser,
forlængelser og sløjfninger af gravsteder samt oprettelse af aftaler om bl.a.
pyntning af gravsteder.
Gartner og teamkoordinator Søren
Svenning – tlf. 51 66 59 35 man-tors 7.30–
15.30 og fredag 7.30–12.30.
Henvendelser vedr. planlægning af urnenedsættelser, udtagelse af gravsteder samt anlæg af gravsteder.
Tranbjerg Kirke er aflåst, når der ikke er kirkelig handling. Ønskes adgang, vil personalet på kirkegården eller i Sognegården være
behjælpelig.

Søndag 31. januar
10.00 Højmesse v. Mia Knudsen
Søndag 7. februar
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm

Søndag 28. februar
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm
Søndag 7. marts
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm
Søndag 14. marts
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm
Søndag 21. marts
10.00 Højmesse v. David Kessel

Nyt tiltag!

Tranbjerg
Barselshøjskole
Sammen om Tranbjerg inviterer fædre,
mødre og deres babyer på barselshøjskole. Her kan du være en del af et
fagligt og socialt fællesskab med højt
til loftet, hvor vi bliver klogere sammen, snakker om livets store spørgsmål og samtidig lærer nye mennesker
at kende.
På barselshøjskolen får du viden om
emner, der vedrører forældreskab, bl.a.
fra en sundhedsfaglig og litterær vinkel.
Fredag den 5. marts 2021, kl. 9-11 i Tranbjerg Sognegård
Fredag den 12. marts 2021, kl. 9-11 på
Tranbjerg Bibliotek
Fredag den 19. marts 2021, kl. 9-11 i
Tranbjerg Sognegård
Fredag den 26. marts 2021, kl. 9-11 på
Tranbjerg Bibliotek
Tilmelding er nødvendig / billetter fås
via www.aakb.dk / pris 125 kr. for hele
forløbet. Læs mere om forløbet på
aakb.dk eller tranbjergkirke.dk.

Palmesøndag 28. marts
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm
Skærtorsdag 1. april
10.00 Højmesse v. Mia Knudsen
Langfredag 2. april
10.00 Højmesse v. David Kessel
Påskedag 4. april
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

Velsignelsen skal derfor også stå her
ved begyndelsen af det nye år. Sammen med alle de ønsker, alt det håb,
der knytter sig til en ny begyndelse, lyder Guds velsignelse:

Guds velsignelse
David J. Kessel

F

or få dage siden er vi gået over fra
det ene til det næste år. Og denne
overgang er som altid forbundet med
tanker, planer og håb. Når der nu begynder noget nyt, kan man lige så godt
prøve at komme i gang med nye, gode
vaner, lægge de dårlige vaner fra sig,
starte på en frisk.
Det samme gjorde mange af os for et år
siden. Men så skete der noget, som ændrede alles liv: Pandemien kom.
Pludselig blev der krævet ting af os, vi
ikke havde prøvet. Og udover alle de
nye regler omkring social adfærd, ændrede livet sig for mange af os fundamentalt: Mennesker mistede deres arbejde, virksomheder blev presset til det
yderste økonomisk, man blev nødt til at
gennemtænke alt og finde på nye løsninger for stort set alt; der var familier,
der ikke kunne se hinanden i månedsvis – og intet af det havde vi forudset, da
vi gik ind i det nye år 2020.
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Herren velsigne dig og bevare dig!
Herren lade sit ansigt lyse over dig og
være dig nådig!
Herren løfte sit ansigt mod dig og give
dig fred.
Derfor var overgangen til 2021 sikkert
heller ikke helt, som den plejer at være.
Sammen med alle de gode nytårsforsæt, med alle de ønsker og drømme,
vi har, når vi begynder et nyt år, var
der nok også en vis usikkerhed, måske
frygt. For hvis vi ikke allerede var klar
over det, så har 2020 lært os, at der altid
er mulighed for, at ting bliver helt anderledes end forventet.
Men hvordan håndterer man den slags
usikkerhed eller frygt?
I kirken har vi et særligt ritual, der står
ved alle overgange: velsignelsen. Luther indførte den som en af de få ændringer ift. den gamle gudstjeneste før
reformationen. Og han placerede den
sidst i gudstjenesten, ved overgangen
fra gudstjenestens hellighed til hverdagens almindelighed. Med Guds velsignelse går vi fra kirken ind i en ny uge.
Med Guds velsignelse går barnet ud i
sit liv efter dåben, brudeparret ud i ægteskabet, den døde fra livet på jorden
til et liv hos Gud.
Velsignelsen er en rituel manifestering
af Guds løfte om at være med os, så vi
kan tage hvert skridt ind i det uvisse i
tillid til Guds tilstedeværelse.

Vi modtager velsignelsen og går forhåbentlig styrket ind i det nye år; fortrøstningsfuldt i viden om Guds tilstedeværelse i vores liv. Eller som Grundtvig
siger det i en af sine salmer:
Gud, vi er i gode hænder,
dine hænder, gode Gud!
som alt ondt med visdom vender,
så det godt må falde ud,
trods al synd og død og pine,
godt for dig og godt for dine.

Musikandagt 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!
Musikandagt kl. 10.00:
14. januar
11. februar
11. marts
Musikalsk Fyraften kl. 17.00:
28. januar
25. februar
25. marts

ÅRS TID S

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 26.
januar kl. 17.00.
Vi begynder aftenen med en aftensang i kirken, og derefter spiser vi
sammen i Sognegården.
Mia Knudsen fortæller om en stu
dietur til Israel i marts 2020. I regi af
præsternes efteruddannelse drog
en flok præster af sted for at skrive
prædikener i et udvalg af de faktiske steder, evangeliet udspillede
sig.
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 19. januar 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 3. februar kl. 14.00

Flemming
Rishøj

De Farlige Kvinders Ø
Flemming Rishøj fortæller om De Farlige Kvinders Ø.
Engang et “naturligt fængsel” midt i
Storebælt, hvor flere hundrede kvinder fra 1923 til 1961 blev isoleret og placeret på ubestemt tid. Kvinder under
Åndsvageforsorgen, som det dengang
hed. Kvinderne blev anset for at være
seksuelt og moralsk fordærvet og dermed til fare for samfundet.
Foredraget belyser gennem tale og
power-point et stykke spændende
Danmarkshistorie, og viser bl.a., at havde man én gang fået “titlen” “sprogøpige”, var man for altid stemplet som
“en af dem”.
En tankevækkende historie om mennesker, der set med samfundets øjne,
forblev “tabere”.
Men har samfundet ændret menneskesyn siden “dengang” – eller er det status quo?

Onsdag den 3. marts kl. 14.00

Sønderjysk
kaffebord

• Kirke og Sogn

Kirketjener Ole Fenger har valgt at fratræde sin stilling som kirketjener efter næsten 10 års ansættelse. Menighedsrådet har ønsket Ole held og lykke fremover og
valgt at ansætte Else Pedersen i stillingen som kirketjener 20 timer om ugen. Else er
tiltrådt stillingen den 1. november 2020.
Samtidig er Anna Bilde Jacobsen ansat som ny leder af børnekoret. Menighedsrådets ønske er, at det igen bliver muligt og sjovt at gå til børnekor ved Tranbjerg
Kirke, samtidig med at alle coronarestriktioner overholdes.
Vi byder Else og Anna velkomne til Tranbjerg Kirke og glæder os til samarbejdet.
Else og Anna er blevet opfordret til selv at præsentere sig i Kirkebladet.
Jette Siggaard, kontaktperson

Anna Bilde Jacobsen

lavet af Ulla og Klaus Astrup.
Det er er dagen, hvor kage, kaffe og
hygge er i højsæde.
Pris 50 kr.

Til begge arrangementer er der online tilmelding på hjemmesiden:
https://www.tranbjergkirke.dk/aktiviteter/voksne/foredrag-i-sognegaarden/
Der er plads til 50 i Sognegården, så det er først til mølle.
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Nye ansigter ved Tranbjerg Kirke!

Mit navn er Else Køhling Pedersen, jeg
er 48 år gammel og oprindelig fra Mols.
De sidste 14 år har jeg boet i Hadbjerg sammen med Michael og vores
to, nu teenagere.
Vi fik en dejlig lille hund sidste år.
Jeg er uddannet anlægsgartner og
fik ideen til at gøre min hobby til min
levevej, da alt andet fejlede. Det gik så
heldigvis godt, og jeg har arbejdet ved
en kirke som gartner og kirketjener.
Mit arbejde har givet mig større kontakt med den danske folkekirke, og det
giver mig ro og tro.
Jeg har fået et fint og godt indtryk af
folkene omkring min nye arbejdsplads,
så jeg glæder mig til at se, hvad fremtiden bringer.

Jeg er 22 år og studerer på Konservatoriet med Musikledelse og Rytmisk Sang
som hovedfag.
Jeg har boet i Aarhus i et par år, men
er født og opvokset nord for Limfjorden i Sæby.
Jeg har en stor passion for korsang
og glæder mig til at lede et børnekor
med fokus på at have det sjovt med musik og mærke det fællesskab, det giver
at synge sammen.
Desuden vil jeg fokusere på at give
børnene et godt musikalsk grundniveau til at beskæftige sig med musik
videre i deres liv.

Kirke og Sogn •
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Pssst ... vidste du,
at vi har en facebookgruppe for hhv.
babysalmesang og toddlersalmesang?
Meld jer gerne ind.
9.30: Babysalmesang
10.45: Babysalmesang

15.15: Toddlersalmesang
16.15: Toddlersalmesang

Tranbjerg Kirkes menighedsråd 2020-2024
Menighedsrådet konstituerede sig onsdag den 25. november 2020.
På billedet ses Anja Stokholm (sognepræst), Birgitte Pedersen (formand), Bonnick
Lundberg, David Kessel (sognepræst), Dorthe Andersen, Ellen Danielsen, Flemming Mikkelsen (kirkeværge), Helge Hansen, Jette Siggaard (kontaktperson), Lars
Jacobsen (kasserer), Lene Risør (næstformand), Mia D. Knudsen (sognepræst), Michael Knudsen, Ulla Astrup. På billedet mangler Gitte Ranfelt Laugesen (medarbejderrepræsentant og referent), som her agerede fotograf, samt Sonja Due.

BASAR I SOGNEGÅRDEN
Desværre blev der ingen basar i november, da vi ikke fandt det forsvarligt,
grundet Covid-19.
Vi vil dog stadig gerne være med til at
skaffe brønde til det nordlige Malawi,
så de kan få rent drikkevand.
Derfor har vi fra 1. november til 20.
december opstillet salgsborde i Sognegårdens kontorgang, og salget går
rigtig fint. På de første 14 dage er der
solgt for ca. 7.000 kr. Vi håber, at salget
fortsætter på samme vis, og da salget
i Shop Amok er til samme formål, forventer vi, at vi inden jul kan nærme os
prisen på en brønd i Malawi.
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Jeg vil gerne takke alle, der har støttet dette vigtige formål.

Basargruppen
Fra januar 2021 fortsætter vi arbejdet i basargruppen. Vi mødes i Sognegårdens kælder den 2. og 4. onsdag i
måneden fra klokken 14 –16.
Her laver vi håndarbejde og hygger
os over en kop kaffe.
Nye deltagere er velkomne.
Hvis nogen har brugbare garn- eller
stofrester, modtager vi det gerne.
Grethe Gylling

Tirsdage
med

salmesang

Vi glæder os til at se jer og synge med
jer!
Organist Branko Djordjevic
og
Kirke- og kulturmedarbejder
Gitte Ranfelt Laugesen

i Tranbjerg Kirke
Tirsdag står den på salmesang i børnehøjde, når vi holder babysalmesang og
toddlersalmesang for babyer, børn og
deres voksne i Tranbjerg Kirke.
Det bliver et sammensurium af salmesang, nærvær, lystænding, bønner, fagter, fordybelse, sanselighed og hygge.
Bagefter drikker vi kaffe og snakker
sammen.
Tilmelding på tranbjergkirke.dk er nødvendig.

Kirke og Sogn •

9

Nytårskoncert i Tranbjerg Sognegård
fredag den 15. januar kl. 19.00 med

Trio Mio

Prisvindende dansk/svensk kontemporær folkemusik.
I hjertet af Trio Mios musik ligger et brændende ønske om at give nyt liv til
dansk/svensk folkemusik. De spiller musikken på deres egen måde, gør den til
nutidig musik som bibeholder dyb respekt for den tradition, hvoraf musikken
er rundet.
Resultatet er ny, forfriskende og helt særegen: kontemporær folkemusik skabt
fra det specielle punkt, hvor traditionen møder nutiden og lader sig inspirere
af andre stilarter som jazz og klassisk musik.
Man er aldrig helt sikker på,̊ hvad der skal ske: Smukke, rolige og luftige melodier bliver afløst af hurtige, uforudsigelige og til tider vilde improvisationer.
Men sikkert er det, at musikken spilles med intensitet, virtuositet og glæde,
som efterlader lytteren åndeløs – og smilende.
Trio Mio består af

Kristine Heebøll: violin
Jens Ulvsand: bouzouki, guitar og sang
Peter Rosendal: klaver, wurlitzer og flugabone
Billetter à 75 kr. kan købes online gennem kirkens hjemmeside fra 1. december.
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Trio Mio
Kirke og Sogn •
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Vi gentager succesen:

Torsdag 4. februar 19.30–21.30
i Tranbjerg Kirke
19.30: K
 irken åbner, og musikken 
begynder

Café

er overskriften på vores ÅrstidsCafé.

21.00: Aftensang

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.

21.30: Kirken lukker

Vi mødes næste gang tirsdag den 23.
marts kl. 17.00.

Kirkesanger Søren Bidstrup fortæller
om at være kirkesanger i Tranbjerg
kirke og de forskellige opgaver, der
er en del af hans job.
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 16. marts til Ulla
Astrup
86 29 58 97 eller
u.k.astrup@webspeed.dk

• Kirke og Sogn

Genbrugs børnetøj

Fællesskab og
hygge

Vi begynder aftenen med en aftensang i kirken og derefter spiser vi
sammen i Sognegården.
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Shop  -Amok

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.
Med venlig hilsen og på gensyn

Seniorpigerne

Nicolai

SCT

Musik i Mørket

Å RS T ID 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

Kirke og Sogn •
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Farvel til
menighedsrådet
Den 1. søndag i advent tiltrådte det ny
menighedsråd, hvor vi sagde goddag til
tre nye medlemmer. Men inden da skulle
der siges et behørigt, men også vemodigt
farvel til tre medlemmer af de tidligere
råd, Grethe Gylling, Ane Marie Taszarek
og Axel Bach.

Grethe Gylling
Og ”de tidligere råd” skal forstås ganske bogstaveligt. Hvis vi starter med den
ældste først, ældst både af år og anciennitet, nemlig Grethe Gylling, ja så bliver
hendes 41 år som medlem nok ikke slået!
Det er en præstation næsten uden sammenligning. Det er ganske imponerende
at være frivillig i så mange år og på den
måde tjene samfundet – uden at få en
krone for det. Men for en frivillig er det
glæden ved at hjælpe andre, der driver
værket, ikke kronerne.
Og så dog – for når der skal produceres
til novembers basar, har Grethe blikket
stift rettet mod indtægterne, for de kommer fattige børn i Malawi til gode. Men
inden da har hun længe været i gang med
at producere glas med smagfuldt syltetøj og gele, farverige sokker og karklude
(kaldet corona-håndklæder i disse tider).
Og vel at mærke finansierer hun f.eks.
bærrene og sukkeret af egen lomme, hhv.
fra egen have. Derudover har hun været
på tur til Tranbjergs handlende for at be’
om gevinster til basarens amerikanske
lotteri og til frokost- og kagebordet.
At komme omkring alle Grethes meritter gennem de 41 år i rådet, hvoraf de ni
år som formand, er ganske umuligt. Men
det er ganske vist, at det også ”kun” bli-
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ver til et farvel til menighedsrådsarbejdet. Heldigvis kan vi nøjes med et ”på
gensyn” på alle andre områder.

Axel Bach
Axel, vores fagligt dygtige producent af
kirkebladet, har været medlem af menighedsrådet i ca. 18 imponerende år. Han
kom ind i rådet i 1998 midt i en periode
som suppleant for et medlem, der fraflyttede 8310. Ved valget i 2000 blev han suppleant, men fra 2004 blev han valgt ind
som ”rigtigt” medlem.
I alle disse år har han produceret kirkebladet, der som bekendt er en fast del af
Tranbjerg Tidende. Som uddannet typograf og mangeårig lærer på teknisk skole var Axel godt klædt på til rollen. Han
havde fagligheden og udstyret i orden, så
med ham fik vi et meget flottere og mere
læsbart blad. For når det skrevne ord er
sat op på en indbydende måde, tiltrækker det øjet, og ordene bliver læst. Axels
indsats på det område er menighedsrådet meget taknemmelig for.
Heldigvis gælder også her ”et på gensyn” og ikke ”et farvel”. Axel har nemlig
lovet fortsat at stå for produktionen af
kirkebladet, så på den måde får vi glæde
af hans fortsatte lyst til frivilligt arbejde,
og han vil stadig være en del af husets
mange venner.

hjerte har smittet af på både os kolleger
fra rådet, men især også på de mange,
der hvert år deltager i sognets arrangementer, enten i kirken eller i Sognegården. Mange af de aktiviteter bærer præg
af Ane Maries kærlige, men også stærke,
hånd.
En af de sidste ideer, som har ligget Ane
Marie meget på sinde, er indkøbet af tillægget med 100 nye salmer til salmebogen. Stille, roligt, men insisterende har
Ane Marie haft indkøbet af tillægget på
sin agenda, og nu er det bestilt. Så fremover, kære kirkegængere, så skænk Ane
Marie en tanke, når vi nu skal til at lære
de nye salmer at kende.
Ligesom med Grethe og Axel gælder
ordet ”på gensyn” også for Ane Marie. I
det ny menighedsråd glæder vi os over,

at Ane Marie fortsætter som frivillig, så
glæd jer over hendes smittende latter og
store engagement, når I møder hende i
nye frivillige roller.
På vegne af både de gamle og det netop
pr. 1. søndag i advent tiltrådte nye menighedsråd siger jeg et stort og inderligt TAK
for jeres indsats gennem årene. Vi glæder os samtidigt over, at I også fremover
er en del af Tranbjerg Kirkes virke og ånd.
På vegne af Tranbjerg Sogns
Menighedsråd
Birgitte Pedersen, formand

Ane Marie Taszarek
Ligeledes har vi sagt farvel til Ane Marie,
den yngste af de tre både alders- og anciennitetsmæssigt, og takket for hendes
otte år som medlem af menighedsrådet.
Ane Maries engagement og store diakonKirke og Sogn •
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