TRANBJERG

Kirke og Sogn

Forhåbentlig må vi snart
sætte os sammen
på bænken igen uden at
tænke på covid-19!

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	  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
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
Søndag 21. juni
10.00 Højmesse ved David Kessel
Onsdag 24. juni
10.30 Gudstjeneste på Aarhus Friplejehjem ved Mia Knudsen
Onsdag 24. juni
14.00 Gudstjeneste på Lokalcentret ved
Mia Knudsen
Søndag 28. juni
10.00 Højmesse ved Anja Stokholm
Søndag 5. juli
10.00 Højmesse ved Mia Knudsen

Konfirmations
forberedelse næste
skoleår
Kære konfirmander og forældre!
Efter sommerferien begynder et
nyt forløb med konfirmationsforberedelse for 7. klasser.
Da skolerne er gået over til AULA,
er det ikke længere muligt for os
at kommunikere med jer igennem
skolens system.

Onsdag 8. juli
10.30 Gudstjeneste på Aarhus Friplejehjem ved Mia Knudsen

Derfor har Kirkeministeriet oprettet sit eget system, som gør det
nemt for os at kommunikere med
jer og samtidig beskytter jer ift.
datasikkerheden.

Søndag 12. juli
10.00 Højmesse ved Mia Knudsen

Derfor vil vi bede jer at tilmelde
jeres børn på

Søndag 19. juli
10.00 Højmesse ved Mia Knudsen

https://konfirmand.kirkenettet.dk/

Søndag 26. juli
10.00 Højmesse ved David Kessel
Onsdag 29. juli
14.00 Gudstjeneste på Lokalcentret ved
David Kessel
Søndag 2. august
10.00 Højmesse ved Anja Stokholm
Søndag 9. august
10.00 Højmesse ved Anja Stokholm
11.30 Dåbsgudstjeneste ved
Anja Stokholm

Når I er tilmeldt, kan vi kommunikere med jer og I med os.
Det er derfor vigtigt, at alle, der
skal konfirmeres, tilmelder sig
senest den 10. august, da man ellers
kan gå glip af vigtige informationer!
Vi glæder os til at møde de nye
konfirmandhold!
Anja, Mia og David
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 P R ÆS T E N S R U B R IK

deres nye ven – som siden viste sig at
være Jesus selv.

Hvor skal du hen?

Mia Knudsen

D

et er in i tiden at gå. Altså ikke at gå
til købmanden, men at gå, for at
gå. Hvert år begiver ca. 65.000 mennesker sig ud at gå på Caminoen med Santiago de Compostela som mål for deres
tur. Vejen er 778 km lang, så det er ikke
alle, der tager hele ruten. Mange fortæller, at de kommer ændrede hjem.
At gå i ro, uden telefon, uden kalender
giver tid til at tænke over livet. Giver
tid til at mærke, hvordan man lever,
når man ikke vandrer. Man kan ifølge
kloge mennesker forøge sin opmærksomhed ved at gå en tur helt alene.
En overvejelse som kan gøre coronatidens ufrivillige alenethed en smule
mere spiselig. Det kan godt være, det
er ”træls”, at man ikke kan gå sammen
med sin familie eller sine venner – men
intet er åbenbart så skidt, at det ikke er
godt for noget – for man kan altså blive
en bedre og mere opmærksom udgave
af sig selv – endda, mens man går uden
mål og med.
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Tænk, mens du går
Store tænkere som Rousseau, Kant,
Kierkegaard og Nietzsche, har lovprist
vandringen. Særligt Kant understregede, at for at få størst udbytte af turen
bør man gå alene – så intet forstyrrer
ens rytme. Og så ødelægges eftertanken selvfølgelig, hvis ens medvandrer
taler til en! Man behøver nu hverken
at rejse helt til Spanien eller at gå alene
for at få glæde af en gåtur. Oplevelser i
fællesskab med andre vandrere er anderledes, men derfor behøver de ikke
at være ringere.
På vandring med Bibelen
Som bekendt er der ikke noget nyt under solen og også Jesus talte om at gå:
I Johannesevangeliet siger han således:
Jeg er vejen, sandheden og livet. For
Jesus selv er vejen til Gud. For Jesus er
den rette vej den, der fører dig til Gud
og til næsten.
Det er også interessant, at en af de
få beretninger vi har om Jesu tilsynekomst efter hans død, faktisk foregår på
en vandring: To mænd er på vej til byen
Emmaus, da en fremmed slår følge med
dem – og de falder i snak. Bagefter siger
de to mænd, at det ligesom brændte i
deres hjerter på turen, når de lyttede til

Gå i kirke
Vi går ikke altid den bedste vej, vi kan
alle blive tiltrukket af genvejen, smutvejen eller omvejen, alligevel er det sådan i livet, at alle veje fører til døden.
Vi selv, andre mennesker og tilfældigheder afgør, hvad vi oplever, mens vi
er undervejs. Men det er ikke kun i naturen, vi kan finde ro på vores livsvandring – så prøv at lade dine ben føre dig
forbi kirken, når den åbner snart, for
der møder du – som på din gåtur – ro og
mulighed for at filosofere over livet. 

Shop-Amok åben igen
Lige nu har den dejligt og fint sommertøj til børn.
Se åbningstider i annoncen herunder
– og i år er der også åbent i sommer
ferieperioden.
Kom og gør et godt køb!

Shop  -Amok
Genbrugs børnetøj

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.

På fællesgraven på den gamle kirkegård
stod der for nogle år siden et nåletræ,
som blev udskiftet med et kirsebærtræ.
Det trivedes dog ikke godt – men fik en
chance. Og i år har det blomstret flot
og er i fin vækst.
Heldigvis vandt naturen over den skæbne, som en overgang truede træet.

Alle indkomne beløb går ubeskåret til
et ˮrent vandˮ-projekt i Malawi.
Med venlig hilsen og på gensyn

Seniorpigerne
Kirke og Sogn •
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Menighedsmøde / offentligt orienteringsmøde
tirsdag 18. august 2020 kl. 19.00 i Sognegården
Pga. COVID-19 er det varslede møde 9. juni flyttet til tirsdag den 18. august.
Som tidligere adviseret afholder Menighedsrådet på ovennævnte dato et offentligt møde, hvor rådet orienterer om arbejdet i den forgangne periode –
om visioner, ønsker og ideer til det kommende Menighedsråd samt om den ny
valgprocedure, der trådte i kraft pr. 1. januar i år.
Det Menighedsråd, der tiltræder ved næste kirkeårs begyndelse 1. søndag i
advent, dvs. søndag den 29. november, vil få en funktionsperiode på 4 år.
Dagsorden:
1. Velkomst ved Menighedsrådets formand.
2. Valg af dirigent.
3. Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og orientering
om det kommende Menighedsråds opgaver.
4. Debat om visioner, ønsker og ideer til det kommende Menighedsråd.

Danmark er ved at
blive genåbnet efter
covid-19.

5. Redegørelse for det seneste års regnskab samt det kommende års budget.

Følg aktiviteterne
i kirken på

8. Afklaring af, hvem der eventuelt er interesseret i at opstille som kandidater
og stedfortrædere på valgforsamlingen i september.

www.tranbjergkirke.dk
og

Selv om der er en del lovbestemt orientering i ovennævnte dagsorden, vil Menighedsrådet efter bedste evne maksimere tiden til at debattere dels arbejdet
i den forgangne periode, men især det fremadrettede. Hvordan kan vi være
den bedste udgave af en nutidig kirke, der imødekommer ønsker, håb og krav
fra sognets beboere?

Tranbjerg Kirke

Se også opslagstavlerne
ved kirken.

6. Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling samt
orientering om muligheden for at udløse afstemningsvalg.
7. Oplysning om antallet af kandidater, der skal vælges til Menighedsrådet.

Vi glæder os til at se jer!
På Menighedsrådets vegne
Birgitte Pedersen, formand

Kirke og Sogn •

7

