TRANBJERG

Kirke og Sogn

”

Så sænkede stilheden sig atter
på kirkegården efter en veludført
omlægning i det tidlige forår.
Og hvert forår i maj måned
bliver man stadig lige betaget af
de flotte blomstrende træer.

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

Gudstjenester
Søndag 23. juni
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm

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

Onsdag 26. juni
14.00 Gudstjeneste på lokalcentret
v. Mia Knudsen

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

Søndag 30 juni
10.00 Højmesse 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 7. juli
10.00 Højmesse v. David Kessel
Onsdag 10. juli
10.30 Gudstjeneste på Århus
Friplejehjem v. David Kessel
Søndag 14. juli
10.00 Højmesse v. David Kessel
Søndag 21. juli
10.00 Højmesse v. Mia Knudsen
Søndag 28. juli
10.00 Højmesse v. Mia Knudsen
Onsdag 31. juli
14.00 Gudstjeneste på lokalcentret
v. Mia Knudsen
Søndag 4. august
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm
Søndag 11. august
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm

Til de kommende
konfirmander
Alle 7.-klasses elever i Tranbjerg er velkomne i kirken efter sommerferien til
konfirmandundervisning.
I kan allerede nu tilmelde jer konfirmandforberedelsen på kirkens hjemmeside.
Alle kommende konfirmander samt
deres forældre indbydes desuden til

orienteringsmøde i Sognegården tirsdag
den 25. juni kl. 16.15.
Ved orienteringsmødet får I lejlighed til
at møde os præster og kirkens ansatte.
Vi vil fortælle om konfirmationsforberedelsen, og I får lejlighed til at stille
spørgsmål.
Vi glæder os til samarbejdet frem til
konfirmationerne næste forår.
Præsterne ved Tranbjerg Kirke

Musikandagter
Hver anden torsdag kl. 10.00 er der
mulighed for at være med til at synge
salmer, lytte til organisten og præsten
spille musik sammen og nyde en tid i
stilhed til eftertanke eller en bøn. Det
tager ca. 20 minutter og er en god mulighed for at få en pause i hverdagen
med fokus på noget andet end alt det,
der ellers fylder.
Datoen er: 27. juni
Derefter holder vi sommerpause.
Kirke og Sogn •
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sådan konstant i ens liv – det kan man
kun være taknemmelig for.

Af Mia Knudsen

H

”

an kan sandelig mere end sit
 
Fadervor,” sådan siger man om
mennesker, som på den ene eller anden måde skiller sig ud ved at være
bramfri, om sig, frække eller fremme i
skoene.
Fadervor lægger også navn til, når man
i irritation siger til hinanden: ”Du kommer med i min aftenbøn … Under ”fri
os fra det onde”.”
Fadervor er på mange måder bønnens svar på en schweitzerkniv – en all
round bøn, som kan hjælpe os ud af og
igennem enhver situation. En bøn, som
for de fleste af os er så velkendt, at vi
kan fremsige den – selvom vi står i en
situation, der ryster os.
Fadervor viser os, hvem Gud er, hvordan Gud er i forhold til os og ikke
mindst, hvordan vi er stillede i livet i
forhold til Gud.
Fadervor oprindelser er ligetil: Det er en
bøn, som tillægges Jesus selv. I Lukas
evangeliet er det gengivet, at disciplene
spørger Jesus, hvordan de skal bede
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og, at han svarer dem med Fadervor!
Fadervor er derfor – med over 2000 år
på bagen – slidstærkt og bruges stadig
af høj og lav – i taknemmelighed og i
ængstelse. Ja, selv erklærede ateister
kan finde på at folde deres hænder for
at bede et fadervor – det viste i hvert
fald en undersøgelse fra Rigshospitalet
i 2005-06. Forskeren Nadja Ausker konkluderede i hvert fald: ”Man kan tilsyneladende være overbevist ateist og
bede ved særlige lejligheder uden at
opfatte det som problematisk eller inkonsistent. Religion er – for i hvert fald
de ikke-religiøse, jeg har talt med – et
rum, man kan gå ind i og ud ad igen,
uden at det ændrer, hvem man er, og
hvad man tror på.”
Som præst forbløffes man gang på
gang: Når man står ved døbefonten
med en stor flok af dåbsgæster og hører, at bønnen er kendt af såvel de voksne faddere som af de små nysgerrige,
der knapt kan se over døbefontens
kant, når lillesøster eller fætter skal
døbes. Når glemsomme og fjerne øjne
på lokalcenter pludselig fokuserer og
læberne mumler med på de velkendte
ord, som selv ikke hjernens forfald har
udraderet.
Og, at det netop er Fadervor der er en

Aldrig ræd for mørkets magt,
stjernerne vil lyse!
Med et Fadervor i pagt
skal du aldrig gyse!

Basargruppen mødes den 2. og 4. onsdag i måneden kl. 14–16 i Sognegårdens kælder til og med den 26. juni.
Derefter holder vi sommerferie og mødes igen den 14. august kl. 14 i salen, og
jeg vil sørge for kage til kaffen.
I november 2018 kunne jeg sende
51.065 kr. fra Shop Amok og basaren til
Folkekirkens Nødhjælp. Pengene går til
det nordlige Malawi, hvor de mangler
rent drikkevand. Da en brønd koster
ca. 50.000 kr., har vi klaret den første
brønd, så vi fortsætter dette projekt.
Nye deltagere er velkomne.
Grethe Gylling

Shop-Amok
Genbrugs børnetøj 0-12 år

Nicolai

SCT

Kan du dit Fadervor?

Så, ja – måske kan du mere end dit
Fadervor – men kan du kun det – så
skal du heller ikke frygte. – Det er alt
rigeligt!

BASARGRUPPEN

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

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.
Shop-Amok holder ferie
i juli måned.
Butikken har åbent hver mandag fra
kl. 15–17 i Sognegårdens kælder.
Indgang via stien bag Kvickly.
Alle indkomne beløb går ubeskåret
til børn i Malawi.
Med venlig hilsen og på gensyn

Seniorpigerne
Kirke og Sogn •
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ONSDAGSFORUM
havde igen i år en skøn udflugt. Der var 59 personer med på t uren, og i år gik den
til HEART, hvor vi så kunstudstilling med William Skotte Olsen. Vi fik en dejlig frokostplatte i museets smukke omgivelser.
Efter frokost gik turen videre til Møltrup Optagelseshjem, hvor vi fik rundvisning
og hørte en masse om det fantastiske diakoniske arbejde, de laver for hjemløse
mænd. Der bor ca. 120 mænd på optagelseshjemmet, og det var en stor oplevelse
at få lov at gå rundt på den gamle herregård og høre om deres dagligdag på stedet.
Alt i alt var det en god og oplysende dag, hvor vejret endda var med os.
Næste års udflugt er allerede planlagt, så sæt kryds i kalenderen: den 6. maj 2020
skal vi på Koldinghus.
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Forårskoncert

FYRAFTENSSANG
FRA HØJSKOLESANGBOGEN
Torsdage 17.00-17.45
20. juni
FOR HELE FAMILIEN!
KOM OG SYNG MED, NÅR VI MARKERER
HØJSKOLESANGBOGENS 125 ÅRS JUBILÆUM
MED FYRAFTENSSANG I SOGNEGÅRDEN.
SANGENE VÆLGER VI PÅ DAGEN.
DEN 15. JUNI ER DET 800 ÅR SIDEN, AT
DANNEBROG FALDT NED FRA HIMMELEN. PETER
SØRENSEN FRA TRANBJERG VIL FORTÆLLE
LIDT OM HISTORIEN OM VORES FLAG, INDEN VI
SYNGER (FÆDRELANDS-)SANGE FRA
HØJSKOLESANGBOGEN
Medvirkende Branko Dordjevic (klaver), Gitte Ranfelt Laugesen (sang)
Der vil være mulighed for at købe øl og vand.

Tak til de mange, der deltog i forårskoncerten den 15. maj i Sognegården.
Der var god stemning, masser af sang
og musik leveret af kirke- og kulturmedarbejder Gitte Ranfelt Laugesen,
kirkesanger Søren Holm Bidstrup og
organist Branko Djordjevic.
Der var numre af Liza Minelly, Louis
Armstrong, Frank Sinatra og mange
flere, og der blev også plads til et par
fællessange.
Tak til de mere end 70, der mødte op og
sang med.

Kirkekaffe i våbenhuset
Menighedsrådet har besluttet at udvide tilbuddet om kirkekaffe, så der nu
også serveres kaffe efter højmessen i
våbenhuset i skolernes ferie, dog ikke
i helligdagene.
Vi er så heldige, at kirketjenerne laver
kaffen til os, så vi skal bare tage imod
og nyde den.
Det er vores håb, at I tager godt imod
tiltaget, og tager kaffen som en anledning til at tale med andre og evt. byde
en ny på en kop kaffe. Kaffen kan jo
også tages med udenfor, når vejret tillader.
Erfaring fra andre kirker, som serverer
kaffe i våbenhuset, viser, at flere nye
har lyst til at få en kop ståkaffe og få en
snak med andre kirkegængere, præster
og øvrige personale, bl. a. har nogle
dåbsgæster været glade for denne mulighed.
Fremover vil der naturligvis stadig være
kirkekaffe i Sognegården, som der ple-

jer. Dog vil der ca. 1-2 gange om måneden være kirkekaffe i våbenhuset.
Vi danskere elsker at få en lille kop kaffe, der giver anledning til et godt samvær og samtale om kirke, prædiken,
vejr, politik og andre vedkommende
emner.
Folkekirken har lanceret et begreb
NÆSTEKAFFE.
Citat:
”NÆSTEKAFFE er en mulighed for sognet til at åbne op for nye samtaler. Til at
invitere indenfor, og gøre opmærksom
på, at Folkekirken kan være et uformelt
fællesskab, men også et fællesskab
med dybde, hvor man ikke skal præstere for at være med.”
Når vi har fået tilstrækkelig med erfaring med kirkekaffen i våbenhuset, vil
menighedsrådet tage stilling til, hvordan det skal være i fremtiden.
På menighedsrådets vegne
Ane Marie Taszarek
Kirke og Sogn •
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