TRANBJERG

Kirke og Sogn
H Ø STGUDSTJENE STE
Det er godt ind imellem at tage sig tid
til at sige: tak! Især, når vi ser tilbage
på en god sommer, en god høst, men
i det hele taget, når vi er glade for alt
det gode i vores liv. Derfor er det en
gammel tradition i hele landet at holde
høstgudstjeneste en gang om året for
at give plads til vores taknemmelighed.
Kom derfor også i år til høstgudstjeneste
i Tranbjerg kirke den 8. september kl.
10.00. Vi pynter kirken med nogle af
årets afgrøder, og hvis du har noget fra
haven eller marken at bidrage med, så

er du velkommen til at tage det med i
kirken.
Efter gudstjenesten er der høstfrokost i
Sognegården.
I forbindelse med frokosten holder vi
auktion med de grøntsager og frugter,
kirken er blevet pyntet med. Pengene
fra auktionen, lige som fra indsamlingen i kirken, går til Kirkens Korshær.
Tilmelding senest torsdag inden høstgudstjenesten til kirkekontoret eller på
hjemmesiden.
Deltagelse i frokosten koster 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

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.

Søndag 11. august
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm
Onsdag 14. august
10.30 G
 udstjeneste på Aarhus Friplejehjem v. David Kessel
Søndag 18. august
10.00 Højmesse v. Mia Knudsen
Søndag 25. august
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm
11.30 Dåbsgudstjeneste
v. Anja Stokholm
Tirsdag 27. august
17.00 ÅrstidsCafé
Onsdag 28. august
10.00 Gudstjeneste på lokalcentret
v. David Kessel
Søndag 1. september
10.00 Højmesse v. Mia Knudsen
Søndag 8. september
10.00 Højmesse Høstegudstjeneste
v. David Kessel

Kirkesanger Søren Holm Bidstrup
26 21 27 19 / soeren@tranbjergkirke.dk

Onsdag 11. september
10.00 Gudstjeneste på Aarhus Friplejehjem v. Anja Stokholm

Kirke- og kulturmedarbejder
Gitte Ranfelt Laugesen
86 29 57 33 / girl@km.dk

Torsdag 12. september
17.00 Gud & Spaghetti v. David Kessel

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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Søndag 15. september
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm
Søndag 22. september
10.00 Højmesse v. David Kessel
11.30 Dåbsgudstjeneste v. David Kessel

Onsdag 25. september
10.30 G
 udstjeneste på Aarhus Fripleje
hjem
Søndag 6. oktober
10.00 Højmesse v. David Kessel
11.30 Dåbsgudstjeneste v. David Kessel
Onsdag 9. oktober
10.30 G
 udstjeneste på Aarhus Friplejehjem v. David Kessel
Torsdag 10. oktober
17.00 Gud og Spaghetti v. David Kessel
Søndag 13. oktober
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm

BASARGRUPPEN
Efter endt sommerferie mødes basargruppen den 14. august kl. 14 i Sognegårdens sal. Jeg sørger for noget til kaffen. Vi skal planlægge perioden indtil
basaren, som er lørdag den 2. november fra kl. 10 - 14.
Vi støtter gennem Folkekirkens Nødhjælp et projekt med brønde til det
nordlige Malawi, hvor der er mangel
på rent drikkevand. En brønd koster
ca. 50.000 kr. Sidste år skaffede Shop
Amok og basaren sammen den første
brønd, så det er vores mål også i år at
kunne sende mindst 50.000 kr. af sted.
Basargruppen mødes den 2. og 4. onsdag i måneden fra kl. 14 - 16 i Sognegårdens kælder, hvor vi laver håndarbejder og hygger os. Nye deltagere er
velkomne.
Hvis nogle har brugbart garn og stof tilovers, modtager vi det gerne.
Grethe Gylling
Kirke og Sogn •
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 P R ÆS T E N S R U B R IK

Gud gemmer sig i træerne

H

vor er Gud henne?” Sådan kan
børn nogle gange finde på at spørge meget direkte og konkret. Og nogle
gange kan vi voksne have vanskeligt
ved at give et lige så direkte og konkret
svar. Så er det heldigt, at børnene ofte
selv kan komme med de bedste svar.
Sådan var der engang en lille dreng,
der, på spørgsmålet om hvor Gud er
henne, svarede: ”Vi kan ikke se Gud –
for han gemmer sig i træerne.”

”

Vi er ellers så vant til at være indforstået med hinanden om, at hvis vi vil
møde Gud, så er det i kirken, det sker
– og ikke i træerne. Og det er da heller ikke forkert. Kirken er et rum bygget netop til på særlig måde at kunne
give plads til mødet mellem Gud og os
mennesker. Et rum som med tegn, ord
og musik kan give gode rammer til, at
det guddommelige på særlig måde kan
blive nærværende og forene sig med
os mennesker.
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Men drengen har alligevel ret – Gud er
også i træerne, også selv om vi ikke kan
se ham. At det forholder sig sådan, er
der en forstandig teologisk professor,
Niels Henrik Gregersen, som har skrevet en solid bog på 523 sider om. Pointen i hans bog er kort sagt, at vi skal
passe på med ikke at gøre kristendommen (og Gud) for lille!
Selv skriver Niels Henrik Gregersen sådan her i forordet til sin bog: ”Jeg har
læst de gamle teologer ud fra ønsket
om at finde en større kristendom end
den, jeg umiddelbart kunne finde i min
egen tid. Jeg har fundet inspiration til
en kristendomsforståelse, som er rummelig (ikke smalsporet), modig (ikke
livsforsigtig), bevægelig og strømmende (ikke stiv), og frem for alt generøs
(ikke smålig).”
Og det er netop den befriende oplevelse man sidder tilbage med, når man
har læst bogen – man bliver iklædt et
syn på tilværelsen, som hverken er
smalsporet, smålig eller livsforsigtig.
Tværtimod lægger man bogen fra sig
og er blevet mindet om, at skønt vi ikke
kan se ham, så gemmer Gud sig – også
i træerne. For Gud er liv – og han er i
de livsbefordrende strukturer overalt

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 27.
august kl. 17.00.

Nicolai

SCT

Af Anja Stokholm

i tilværelsen. I den gode samtale, i det
rummelige møde, i solsortens sang og i
kornmarkens bølgende dans. Gud viser
sine velgerninger overalt i tilværelsen
– ikke kun i kirkerummet, men også i
træerne. 

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

Aftenen begynder i kirken med
lystænding og aftensang, hvorefter
vi går i Sognegården og spiser aftensmad sammen.
Pris 100 kr. ekskl. drikkevarer, som
kan medbringes eller købes.

Vi får desuden besøg af Sander
Frandsen, der vil fortælle ud fra
overskriften: En rejse i ord og billeder.
Tranbjerg Kirkes ÅrstidsCafé henvender sig til alle aldersgrupper,
enlige som par – vi håber på at se
jer!
Tilmelding senest 20. august 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 4. september kl. 14.00

Onsdag den 2. oktober kl. 14.00

Astrids breve

Eftermiddag med sang

Husk tilmelding til
konfirmandundervisning!
Skal dit barn konfirmeres og gå til konfirmandundervisning hos os, skal du
tilmelde konfirmanden igennem vores
hjemmeside.

Astrid Lindgren modtog gennem årene
tusindvis af breve. Da Sara Schwardt
var 12 år, skrev også hun til den verdensberømte forfatter. Hun fik svar, og
det blev begyndelsen til mere end 30
års brevveksling mellem de to. Vi dykker ned i denne brevveksling og ser
nye sider af den livskloge forfatter.

Den 20-årige Rebecca er en travl musical-artist. Med roller i mange forskellige musicals, f.eks. Evita, Sound of
Music, Fame osv., har hun stor erfaring
med genren.
Med sig har hun sin far på klaver. Jens
har været udøvende musiker de sidste 35 år, og nu hygger han sig meget
ved også at optræde sammen med sin
datter.

Kaffe undervejs. – Pris 30 kr. – Alle er velkomne.
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Torsdag 12. september kl. 17.00
ved David Kessel
Torsdag 10. oktober kl. 17.00
ved David Kessel

Genbrugs børnetøj

Inger Marie Kristensen, fhv. skolelærer
og skoleinspektør på Astrup skole samt
Sct. Jacobi Skole i Varde.

Gud og Spaghetti

Det er nemt og sikkert!

Shop-Amok

Jens og Rebecca Kappel synger et blandet repertoire med hovedvægten lagt
på musical-genren. Gamle danske
sange bliver der helt sikkert også plads
til. Eksempelvis kan nævnes: I skovens
dybe stille ro, Nu falmer skoven trindt
om land, Memory (fra Cats) og Edelweiss (fra Sound of Music). Der vil også
være et par fællessange.

BØRN I KI RKE N

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 i Sognegårdens kælder.
Indgang via stien bag Kvickly.

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.

Alle indkomne beløb går ubeskåret
til børn i Malawi.
Med venlig hilsen og på gensyn

Seniorpigerne
www.tranbjergkirke.dk
Kirke og Sogn •
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Tranbjergkoret
Er du glad for at synge, så benyt dig af
dette tilbud!
Koret starter efterårssæsonen tirsdag den
20. august.
Koret øver hver tirsdag kl. 19.30-21.30 i
Tranbjerg Kirkes Sognegård.
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.
Efterårssæsonen byder på et varieret
repertoire – men kom selv og stift bekendtskab med koret.
Har du spørgsmål, er du velkommen til
at kontakte

Nyt tiltag:

Musikalsk fyraften
Efter sommerferien begynder en ny
periode med musikandagter. Men som
noget nyt tilbyder vi fremover også en
musikalsk fyraften en gang om måneden.
Begge dele tager ca. 20-30 minutter.
Der bliver sunget og lyttet til musik og
tekster, og ud over det, vil vi fremover
åbne op for, at man kan bidrage med
musik, kunst, tekster, hvis man har lyst
til det. Dvs. hvis du er en lokal musiker,
kunstner, forfatter e.l., vil vi gerne høre
fra dig. Ring, eller skriv til Branko eller
David, så vi kan aftale noget!
Vi håber, mange vil få glæde af disse tilbud, komme i kirken en formiddag, eller eftermiddag og nyde musik og ord
og finde tid og ro til eftertanke.
Datoerne er:

Frode Nielsen, tlf. 21 63 95 42
Musikandagt:
22. august kl. 10.00
19. september kl. 10.00
31. oktober kl. 10.00
Musikalsk fyraften:
5. september kl. 17.00
3. oktober kl. 17.00
14. november kl. 17.00

FYRAFTENSSANG
FRA HØJSKOLESANGBOGEN
Torsdage 17.00-17.45
23. maj, 20. juni,
19. september, 24. oktober
FOR HELE FAMILIEN!
KOM OG SYNG MED, NÅR VI MARKERER
HØJSKOLESANGBOGENS 125 ÅRS JUBILÆUM
MED FYRAFTENSSANG I SOGNEGÅRDEN.
SANGENE VÆLGER VI PÅ DAGEN.
Medvirkende Branko Dordjevic (klaver), Gitte Ranfelt Laugesen (sang)
Der vil være mulighed for at købe øl og vand.

Branko/David
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Frivillige forældrevenner søges
Menighedsmøde i form af information og dialog
samt rundvisning på kirkegården
tirsdag 10. september 2019 kl. 19.00-21.00
Som i alle andre sogne over hele landet afholder Menighedsrådet i Tranbjerg
Sogn hvert år et såkaldt menighedsmøde. Det er i lovgivningen bestemt, at
Menighedsrådet på dette møde skal orientere om sognets økonomi samt om
sognets ”virksomhed” i det forgangne år såvel som for det kommende år

Vær med til at give børnefamilier en bedre hverdag
Vi oplever en tiltagende efterspørgsel fra familier i Tranbjerg og omegn. Som frivillig
er du rolig og god til at lytte, og du kan se andre perspektiver, når forældrene selv er låst fast.

Kontakt din lokale koordinator
Lise Møller Nissen på 30 36 86 86, limn@km.dk
Som frivillig hos os får du


Mulighed for at gøre en stor forskel for familier



Mulighed for at bruge personlige og faglige kompetencer



Sparring fra din lokale koordinator



Du vælger selv hvor meget tid, du vil bruge som frivillig

Menighedsrådet ønsker at afvikle mødet i form af en kort information ved
rådets formand, således der bliver tid og rum til mest mulig dialog med mødedeltagerne. Og så ser vi frem til at vise jer rundt på kirkegården og fortælle
om den seneste omlægning samt om fremtidige planer. Tranbjerg vokser – vi
bliver flere og flere, og derfor er det en vigtig opgave for Menighedsrådet at
være på forkant med antallet af gravpladser, men også med forskellige former for gravpladser.
Vi glæder os til at se mange Tranbjerg-borgere og håber, at I har lyst til at gå
i dialog med os – og at I har lyst til at kommentere, inspirere og idéudveksle
sammen med os.
På vegne af Menighedsrådet
Birgitte Pedersen, formand

Tranbjerg Kirkekor vil gerne være flere.
Kom og vær med!
Der findes både begynderkor og kor for de øvede børn.
Skriv til organisten/korlederen og hør nærmere.
Mandag eftermiddag i Sognegården.

# Grundlæggende musikviden  # Sang og bevægelse  # Koncerter
# Deltagelse ved familiegudstjenester  # Korudflugt  # Løn
Kontakt: organist Branko Djordjevic: branko@tranbjergkirke.dk

www.folkekirkensfamiliestotte.dk
www.folkekirkensfamiliestotte.dk

Kirke og Sogn •
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BØRN
Program efterår 2019

Dåbsgudstjeneste

En kort gudstjeneste med dåben i centrum. I løbet af året tilbyder vi på søndage kl. 11.30 efter den almindelige
højmesse dåbsgudstjenester.
Ønsker man, at ens barn skal døbes ved
en af dem, henvender man sig til Personregistrering Syd på tlf.: 8628 1188.
Dåbsgudstjenester:
25. august, 22. september, 6. oktober,
10. november, 1. december (minikonfirmandafslutning).

Babysalmesang

Babysalmesang for babyer under 1 år
og deres voksne tirsdage i Tranbjerg
Kirke v. organist Branko Djordjevic
og kirke- og kulturmedarbejder Gitte
Ranfelt Laugesen. Det bliver et sammensurium af salmesang, nærvær,
lystænding, bønner, fagter, fordybelse,
sanselighed og hygge.
Bagefter drikker vi kaffe og snakker
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sammen i Sognegården. Tilmelding på
www.tranbjergkirke.dk.
Holdstart i efteråret: 13. august.

Toddlersalmesang

Kom og vær med, når vi har Toddlersalmesang i Tranbjerg Kirke for 1-5 årige
og deres voksne. Her er nærvær og intimitet i fokus, når vi sammen med børnene synger salmer ledsaget af tegn,
dans og stille musik. Hver gang slutter
vi af med frugt, kiks og saft/kaffe.
Det er gratis og kræver ingen tilmelding.
Onsdage kl. 16.15-17.00 – med undtagelse af skoleferier og december.
Efterår: 4. september – 20. november.
Ved kirke- og kulturmedarbejder Gitte
Ranfelt Laugesen.

Morgensang for 1-5 årige

Fem onsdage i efteråret holder vi morgensang for 1-5 årige i Tranbjerg Kirke
kl. 9.15 og kl. 10. Det er både for private og institutioner. Vi ønsker at give
børnene en god og rolig start på dagen med salmesang i børnehøjde i
kirkerummet med alt, hvad dertil hører
af fagter, stjerneparaply, klokker, sæbebobler, tørklæder, stearinlys, osv. Datoerne meldes løbende ud på tranbjergkirke.dk og i kirkebladet.
Der er plads til 15 børn på hvert hold, og
der er tilmelding på kontor@tranbjergkirke.dk efter først til mølle-princippet.
Ved sognepræst Anja Stokholm og
kirke- og kulturmedarbejder Gitte Ranfelt Laugesen.

Spirekor

Alle børn i 0.-2. klasse er velkomne i
spirekor. Her vil vi gennem leg og musik
arbejde med elementær hørelære og
lære sange og salmer. Spirekor er en

sjov måde at få musik i hverdagen på,
og der vil være mulighed for at deltage
i koncerter og musikgudstjenester,
samt forskellige arrangementer i kirke
og sognegård. Det er gratis at deltage.
Torsdag kl. 15.00-15.40 i Sognegården.
Start efter sommerferien d. 22. august.
Tilmelding til Camilla Button på korleder@tranbjergkirke.dk.

Tranbjerg Kirkekor

Fra 3. klasse. Deltagelse i Tranbjerg
Kirkekor kræver, at man har været til
lille optagelsesprøve. Kirkekoret medvirker ved koncerter, gudstjenester og
forskellige arrangementer i kirke, sognegård og på plejehjem.
Torsdag kl. 15.45-17.00 i Sognegården.
Start efter sommerferien d. 22. august.
Tilmelding til Camilla Button på kor
leder@tranbjergkirke.dk.

Gud og spaghetti

En let børnegudstjeneste for alle sanser med fortælling, sang og leg. Guds
tjenesten varer ca. ½ time, hvorefter
der er fællesspisning, kreabord og godnatsang i Sognegården.
Tilmelding til spisning på www.tranbjergkirke.dk senest dagen før.
30 kr. for voksne, gratis for børn.
Torsdage kl. 17 – ca. 18.15.
Efterår: 12. september, 10. oktober,
7. november.

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.

Juleaften med krybbespil

24. december kl. 10.30 og 11.45.
3. klasserne opfører krybbespil, og alle
er velkomne juleaften, hvor det opføres
til de to familiegudstjenester.
Kom i god tid. Der er megen rift om
pladserne, og der kan maksimalt være
150 personer i kirken.

Minikonfirmand

Tranbjerg Kirke tilbyder hvert år
minikonfirmandundervisning til børn
fra byens 3. klasser. I får et brev på
forældreintra, når tiden nærmer sig.
I foråret er alle børn fra 3.a og 3.b velkomne som minikonfirmander og i
efteråret gælder invitationen 3.c og 3.d.
Forløbet varer 7 gange. Vi mødes i
kirken og Sognegården hver tirsdag,
når I får fri fra skole. Vi leger, går på
opdagelse i kirken, laver løb, hører hi
storier og laver kreative projekter samt
krybbespil, der opføres juleaften.
Det er gratis og frivilligt at deltage og
ikke nødvendigt for senere at blive
konfirmeret.
Ved kirke- og kulturmedarbejder Gitte
Ranfelt Laugesen og præsterne ved
Tranbjerg Kirke.

