TRANBJERG

Kirke og Sogn
HØ STGUDSTJENESTE
Det er 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 20. 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 år serveres der økologiske sensommer supper med masser af smag og
lækkert topping leveret fra Supperiet i
Hundslund. Der serveres 2 forskellige
supper + kaffe, frugt og småkager.
Pris 40 kr. pr. kuvert.
Tilmelding senest onsdag d. 16. september til kirkekontoret eller på hjemmesiden.
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.

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	  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.

Søndag 9. august
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm
11.30 Dåbsgudstjeneste v. Anja Stokholm
Onsdag 12. august
10.30 Friluftsgudstjeneste på Aarhus
Friplejehjem v. Anja Stokholm
Søndag 16. august
10.00 Højmesse v. Mia Knudsen
11.30 Dåbsgudstjeneste v. Mia Knudsen
Torsdag 20. august
17.00 Musikalsk Fyraften v. David
Kessel og Branko Djordjevic
Lørdag 22. august
9.00 Konfirmation 7.z v. Anja Stokholm
11.00 Konfirmation 7.y v. Mia Knudsen
Søndag 23. august
9.00 Konfirmation 7.x v. David Kessel

Torsdag 17. september
17.00 Musikalsk Fyraften v. David Kessel og Branko Djordjevic
Søndag 20. september
10.00 Høstgudstjeneste v. David Kessel
med efterfølgende høstfrokost
i Sognegården
Torsdag 24. september
19.30 Musik i Mørket
Søndag 27. september
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm
Onsdag 30. september
10.30 Gudstjeneste på Aarhus Friplejehjem
Torsdag 1. oktober
10.00 Musikandagt v. David Kessel og
Branko Djordjevic

Onsdag 26. august
14.00Gudstjeneste på lokalcentret
v. Anja Stokholm

Søndag 4. oktober
10.00 Højmesse v. David Kessel

Søndag 30. august
10.00 Højmesse v. David Kessel
11.30 Dåbsgudstjeneste v. David Kessel

Andagter og
musikalske fyraftener

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

Torsdag 3. september
10.00 Musikandagt v. David Kessel og
Branko Djordjevic

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

Søndag 6. september
10.00 Højmesse v. Mia Knudsen

Menighedsrådsformand Birgitte Pedersen
41 24 55 06 / birgitte@tranbjergkirke.dk

Tirsdag 8. september
17.00 Aftenandagt med efterfølgende
Årstidscafe i Sognegården

Musikandagt:
3. september kl. 10.00
1. oktober kl. 10.00

Onsdag 9. september
10.30 Gudstjeneste på Aarhus Friplejehjem

Musikalske fyraftener:
20. august kl. 17.00
17. september kl. 17.00

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 13. september
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm
11.30 Dåbsgudstjeneste
v. Anja Stokholm

• Kirke og Sogn

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!

Kirke og Sogn •
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 P R ÆS T E N S R U B R IK

Omskiftelige tider
David J. Kessel

T

ing kan hurtig ændre sig! Det er
noget, vi har lært gennem de sidste
måneder. Måske ser alt anderledes ud
om to, seks eller tolv uger …
Det er sidst i juni. Jeg sidder ved skrivebordet og kigger ud over min dejlige
grønne have. Lige om lidt begynder
min sommerferie – men inden skal jeg
lige skrive noget til kirkebladet. Og det
er faktisk ikke så nemt den her gang.
For godt nok har vi en forestilling om,
hvad der skal ske i månederne efter
sommerferien, men der er også mange
usikkerheder. Vi ved ikke, om alt er
normaliseret, om skolen begynder som
sædvanligt og konfirmandundervisningen kan foregå, som den plejer, om vi
må holde gudstjenester med flere mennesker i kirken, eller om der stadig vil
være restriktioner. Måske går det den
anden vej, og reglerne bliver skærpet
– meget kan ske på en måned. Det har
vi lært i tiden siden marts. Og hvad jeg
skriver i dag, kan ramme helt ved siden
af, når det bliver læst om en måned.
Ting kan hurtig ændre sig! Vi ved det
godt. Og hvis der skulle en coronakrise
til for at minde os om det, så er det måske, fordi vi er så heldige ikke at have
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oplevet før, hvor hurtig ting kan gå fra
at være gode til at være frygtelige. Et
splitsekund og vores liv har ændret sig.
At miste et elsket menneske, at blive alvorlig syg, at blive arbejdsløs – ting kan
grundlæggende ændre sig, ofte uden
varsel, uden chance for at man kan forberede sig fra den ene dag til den anden. Det er livets vilkår.
Vores, kirkens opgave er at tale håb,
fortrøstning og frimodighed ind i livets
vilkår. For kernen af det, der igennem
Jesus Kristus tales ind i vores virkelighed er: Hav tillid! Hvad end der sker, så
er det Guds vilje, at det ender godt. Tro
er tillid til Guds vilje til at lade det gode
sejre over ondskaben. Og fordi denne
tillid er svær at holde fast i, når man bliver konfronteret med virkelighedens
omskiftelighed, skal det siges igen og
igen. Det er derfor, vi også, da kirken
blev lukket, blev ved med at komme ud
med vores budskab på de sociale medier med daglige tekster, små videoer
og facebook-gudstjenester. Lige præcis
fordi coronakrisen har skabt usikkerhed og frygt, var det vigtigt at bevare
muligheden for at trøste og styrke mennesker, der havde behov for det ved at
tale Guds fortrøstningsfulde tilsagn ind
i vores omskiftelige hverdag:
”For jeg er vis på, at hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget nuværende eller noget kommende
eller kræfter eller noget i det høje eller i det dybe eller nogen anden skab-

ning kan skille os fra Guds kærlighed i
Kristus Jesus, vor Herre.”
(Rom. 8,38-39)
Hvordan virkeligheden ser ud, når I
læser den her tekst, kan jeg ikke vide
lige nu. Men jeg ved, at vi i kirken, me-

nighedsråd, ansatte, præster og frivillige vil gøre, hvad vi kan, for at lade dette
budskab blive levende for alle, der har
brug for det – uafhængig af alt det, der
ændrer sig igennem tiden. 

Valg til Menighedsrådet / efterlysning
Som det fremgår af annonceringen andet steds i bladet, afholder menighedsrådet tirsdag den 18. august kl. 19.00 i
Sognegården et ”menighedsmøde / offentligt orienteringsmøde”.
Indrømmet – det lyder lidt kedeligt,
og sådan ser dagsordenen da også
umiddelbart ud. Den er bestemt af Kirkeministeriet, og det er såmænd ikke,
fordi der sidder kedelige personer i ministeriet, men fordi alle sogne skal følge samme dagsorden. Og så er det jo
begrænset, hvor kreativ man kan være
i beskrivelsen af de faste punkter. Men
det afholder ikke os for at lægge mere
liv ind i punkterne – og det har vi tænkt
os at gøre efter bedste evne!
Ud over at orientere om rådets arbejde, som vi altså er pålagt at gøre, ønsker vi at lægge mest mulig tid til dialog
ind i aftenens løb. Vi vil gerne debattere og drøfte både nutid og fremtid samt
indholdet i vort arbejde sammen med
sognets indbyggere. Det er en debat, vi
løbende har i menighedsrådet. Senest
har vi, inden coronaen satte en stopper
for vore møder, drøftet ”gudstjenestelivet” med udgangspunkt i rapporter,
udarbejdet i regi af biskopperne.
Jeg kan love for, at det ikke er kedeligt at debattere gudstjenestelivet af i
dag, og hvad vi som menighedsråd kan
være med til at forandre. Eksempelvis:
– skal vi droppe ind- og udgangsbøn?
– hvad betyder det gammelkendte ri-

tual, og hvor meget kan vi ændre på?
– hvordan gør vi det kirkelige ”sprog”
mere nutidigt og forståeligt? – skal vi
ha’ mere musik? – flere gudstjenesteformer? – hvad har coronatiden lært
os? – og hvad kan vi ta’ med os derfra?
Osv. osv.
Ovennævnte og meget mere vil vi
som nævnt gerne debattere, men det
er også emner, som det næste Menighedsråd kommer til at forholde sig til.
Og netop DU, kære medlem af Folkekirken, er inviteret til også at blive medlem af rådet.
Menighedsrådet ved Tranbjerg Kirke
består af 12 valgte og tre fødte medlemmer (= præsterne). Det nye råd kan
forhåbentligt vælges ved den ”valgforsamling”, som det nuværende råd
inviterer til tirsdag den 15. september.
De 15 medlemmer tiltræder en fire årsperiode 1. søndag i advent, dvs. den 29.
november. Derfor efterlyser vi borgere,
der er interesseret i det lokale kirkelige
og diakonale liv, og som ønsker at være
med til at videreudvikle sognets aktiviteter – men også mere pragmatiske
emner, såsom vore bygninger og kirkegården. Til orientering kan jeg oplyse,
at ni ud af rådets 12 nuværende valgte
medlemmer gerne vil fortsætte.
Vi glæder os til at se jer!
På menighedsrådets vegne
Birgitte Pedersen, formand
Kirke og Sogn •
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ONSDAGS
• FORUM
Eftermiddage, der giver et løft!
Onsdag den 2. september kl. 14.00

Tak for’ed!
– En hyldest til originalerne
I efteråret 2008 udgav sognepræst Thomas Frøkjær, Skivholme, bogen ”Tak
for’ed!” på forlaget Knakken. Bogen,
som foreløbig er udkommet i to oplag,
rummer historier og oplevelser fra forfatterens barndom i 1960’erne i landsbyen Heltborg i Thy – bl.a. møder med
en række mennesker, som vi nok i dag
vil betegne som originaler.

oplevet. Men selv om det naturligvis i
første omgang er hans land, så vil det
også et eller andet sted være tilhørernes. Historierne vil kalde minder frem
for dem af noget tilsvarende. Af noget
de har set og oplevet og glædet sig
over. – Og af herlige mennesker, de
har mødt og kendt – fra dengang før
verden fik fart på. Historierne fortælles
med begejstring, frimodighed og ud af
stor taknemmelighed. – Og ikke mindst
med glimt i øjet og smil på læben. Det
er hensigten både at oplyse og vække
til eftertænksomhed, men bestemt
også at der skal være noget at grine af
og smile af.

lige massemorder “Hun-Djævelen”,
med 400 liv på samvittigheden.
Jesper balancerer skarpt mellem humor og seriøsitet i sit møde med fremmede mennesker. Det bliver hver gang
til hjertevarme samtaler, som han efterfølgende videregiver i sine bøger, foredrag og tv-dokumentarer.
I 25 år har han rejst verden rundt og
samlet personlige beretninger. Han har
besøgt indianere, munke, kannibaler,
gangstere og beduiner. Han er nu optaget i ”Eventyrernes Klub” blandt nogle
af de mest legendariske globetrotter.
Jesper ved, hvad der sker, når man
møder verden med smil fremfor med
skepsis. Han bliver kaldt Smilets Ambassadør, og når du har hørt hans foredrag, så vil du vide hvorfor!

Foredraget vil forme sig som en rejse
tilbage i tiden til forfatterens barndomsland – til noget af alt det, han har

6

• Kirke og Sogn

Han har en særlig evne til at få folk til at
åbne sig op. Han mødes med narkomaner, præster, politikere, kræftpatienter
og mange andre. Hør blandt andet om
hans møde med den frygtede kvinde-

Fællesskab og
hygge
er overskriften over 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 8.
september kl. 17.00.

Pris 100 kr. ekskl. drikkevarer, som
kan medbringes eller købes.

Smilets ambassadør
Jesper Grønkjær har gjort det til sin mission at drage ud til klodens fjerneste afkroge for at vise, at smilet er det sprog,
vi alle taler.

Café

Aftenen begynder i kirken med
lystænding og aftensang, hvorefter
vi går i Sognegården og spiser aftensmad sammen.

Onsdag den 7. oktober kl. 14.00

– Med eventyrer, forfatter, tryllekunstner
og samfundsdebattør på TV2-Østjylland.

ÅRS TID S

Vi får desuden besøg af Anette
Brøndum, som er tidligere præst
ved Tranbjerg Kirke.
Kom og vær med til hyggelige og åbne
eftermiddags-arrangementer i Tranbjerg Sognegård første onsdag i måneden. Vi synger fra Højskolesangbogen,
hører foredrag, ser lysbilleder eller lytter til musik.
Møderne begynder kl. 14.00, og vi får
kaffe undervejs. OBS! På grund af covid-19 tilmelding senest tirsdagen før.

Tranbjerg Kirkes ÅrstidsCafé henvender sig til alle aldersgrupper,
enlige som par – vi håber på at se
jer!
Tilmelding senest 31. august til
Ulla Astrup
86 29 58 97 eller
u.k.astrup@webspeed.dk

Alle er velkomne – pris 30 kr.
Kirke og Sogn •
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DropInDåb og DropInVielse
Fredag 6. november 2020 i Ravnsbjergkirken i Viby
Kl. 16-17.30: DropInDåb – kl. 17.30-19: DropInVielse.

B ØRN I KI RKE N

Gud og Spaghetti
Torsdage kl. 17 – ca. 18.15.

Som noget nyt vil vi i år holde
DropInVielse fredag aften –
efter DropInDåb.
DropInVielse er for alle, som ønsker
at blive gift, og som gerne vil blive det
’uden for meget postyr’. Tag blot din
elskede under armen og medbring en
prøvelsesattest (som I skal bestille via
borger.dk, ca. en måned i forvejen).

Det er aldrig for sent at blive døbt!
Men måske passer den klassiske barnedåb søndag formiddag bare ikke lige
dig.
For tredje år i træk samarbejder alle
kirkerne i Århus Søndre provsti om at
holde DropInDåb. Der er ingen tilmeldingskrav, og du kan bare møde op og
blive døbt. Det eneste, du skal medbringe, er billede-id, og hvis du er under 18 år, skal du medbringe tilladelse
fra forældremyndighedshavende.
DropInDåb er for dig, som ønsker at
blive døbt under lidt mere uformelle
forhold. Du kan både komme alene eller komme sammen med enten gæster,
familiemedlemmer eller venner, som
du ønsker at dele dåbshandlingen med.
DropInDåb er en stemningsfuld aften med plads til alle.
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Vi står klar med kirkerum, præster og
masser af stemning og er klar til at vie
jer – ganske uden tidsbestilling. I må
komme alene som par – bare jer to, eller I må tage nogle gæster med, som I
ønsker at dele vielsen med.
Uanset hvor mange I kommer, så glæder vi os til at tage imod jer og til at fejre
jeres kærlighed sammen med jer.

2020: 10. september, 8. oktober,
5. november.
2021: 4. februar, 11. marts,
8. april.
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.

Babysalmesang
Kom og vær med til 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
sammen i Sognegården.
Tilmelding på www.tranbjergkirke.dk.
Holdstart: hhv. 3. tirsdag i august og 3.
tirsdag i januar.

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.
Opstart: 3. onsdag i august og 3. onsdag
i januar.
Ved kirke- og kulturmedarbejder Gitte
Ranfelt Laugesen.

CAND.MUS. x 2
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.
Branko Djordjevic

Søren Holm Bidstrup

2. Valg af dirigent.
3. Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og orientering
om det kommende Menighedsråds opgaver.

Tranbjerg kirkes organist Branko
Djordjevic og kirkesanger Søren Holm
Bidstrup har i løbet af juni bestået hver
deres kandidatuddannelse.
Branko har bestået kandidatuddannelsen til musiker, klassisk kirkemusik,
mens Søren har bestået kandidatuddannelsen til klassisk sang. De kan således titulere sig cand.musicae. Begge
bestod i øvrigt med et flot 12-tal.
Søndag den 21. juni havde begge tjeneste, hvor de bogstaveligt talt sprudlede
af musikalsk overskud og højt humør.
Ved afslutningen bad sognepræst David Kessel kirkegængerne blive siddende nogle minutter, mens undertegnede
på menighedsrådets vegne overrakte
lykønskninger og en blomsterhilsen til
de dygtige unge mænd.
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Vi er i menighedsrådet umådeligt stolte
over vore dygtige medarbejdere. Det
gælder i denne situation Branko og Søren, men også vore øvrige medarbejdere, hvad enten de har deres virke ved
kirke, kirkegård og/eller sognegård.
Nogle medarbejdere er mere synlige
end andre, men det ligger helt fast, at
uanset funktion er vi alle afhængige af
hinanden for at nå et samlet godt resultat. Menighedsrådet sætter stor pris på
alles lyst til og interesse i at uddanne
sig hver på deres felt. Det kommer os
alle i sognet til gode.

4. Debat om visioner, ønsker og ideer til det kommende Menighedsråd.
5. Redegørelse for det seneste års regnskab samt det kommende års budget.
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.
8. Afklaring af, hvem der eventuelt er interesseret i at opstille som kandidater
og stedfortrædere på valgforsamlingen i september.
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?
Vi glæder os til at se jer!

Birgitte Pedersen
Formand for menighedsrådet

På Menighedsrådets vegne
Birgitte Pedersen, formand

Kirke og Sogn •
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FYRAFTENSSANG
FRA HØJSKOLESANGBOGEN
Torsdag 27. august kl. 17.00-17.45
i Sognegården
FOR HELE FAMILIEN!
VI MØDES TIL EN HYGGELIG FYRAFTENSSTUND
OG SYNGER FRA HØJSKOLESANGBOGEN I
SOGNEGÅRDEN.
SANGENE VÆLGER VI PÅ DAGEN.
Der vil være mulighed for at købe øl og vand.

Tilmelding til alle
arrangementer
Vi glæder os rigtig meget til at åbne
Sognegården op igen og byde jer velkommen i vores nye møblement, efter
et meget stille forår.
Vi tænker rigtig meget i ekstra rengøring, afstand og sprit, så det bliver så
sikkert som muligt for alle at deltage i
efterårets arrangementer.
Derfor er der tilmelding til alle arrangementer, også ONSDAGSFORUM
(senest om tirsdagen), vi må pt. være
50 personer i Sognegården, når vi ikke
synger, og ca. 30 personer, når vi synger
til Højskolesang. Ved Højskolesang tilmelding på dagen.
Vi har tilmelding for at kunne give
den rigtige bordopstilling og de bedste
trygge rammer for menigheden. Skulle
der være en smittet i blandt os, har vi
større mulighed for at begrænse smittekæden.
Vi håber på jeres forståelse.
Tilmelding til Kirkekontoret: 86 29 57 33
eller
kontor@tranbjergkirke.dk.
Menighedsmødet/
offentlig orienteringsmøde
den 18. august er uden tilmelding.
På menighedsrådets vegne
Ane Marie Taszarek,
formand for Aktivitetsudvalget

Konfirmations
forberedelse
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.
Derfor har Kirkeministeriet oprettet sit
eget system, som gør det nemt for os at
kommunikere med jer og samtidig beskytter jer ift. datasikkerheden.
Derfor vil vi bede jer at tilmelde jeres
børn på
https://konfirmand.kirkenettet.dk/
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!
Undervisningen begynder i uge 35.
Anja, Mia og David

Nicolai

SCT

Nye tiltag i
SOGNEGÅRDEN
p.g.a. coronavirus

Tjenesten
En at tale med ...
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Basargruppen
Efter en lang pause i basararbejdet starter basargruppen igen onsdag den 12.
august kl. 14–16 i Sognegårdens kælder.
Nye deltagere er velkomne, og hvis
nogen har brugbare rester af stof eller
garn, modtager vi det gerne.
Basaren finder sted lørdag den 7. november fra kl. 10 - 14.
De indsamlede penge går via Folkekirkens Nødhjælp til brønde i det nordlige
Malawi, hvor der er stor mangel på rent
drikkevand.
Grethe Gylling

Parkering i opkørslen
Det sker ganske ofte, at biler – både
store og små – finder på at parkere i
opkørslen til kirke, kirkegård og sognegård. Nogle parkerer i venstre side,
andre i højre side.
Jeg medgiver, det kan være fristende i stedet for at skulle finde en plads
på centrets store P-plads. Men uanset
hvordan, hvor og hvornår er opkørslen
altså ikke en parkeringsplads. Heller
ikke i de få minutter det for den enkelte
bilist tager at købe ind i centrets forretninger.
Jeg vil hermed appellere til områdets bilister om at undlade at parkere
i opkørslen. Især be’r jeg bilister være
opmærksomme på, om kirkens flag er
på halv stang. Dette fortæller nemlig, at
en bisættelse enten er undervejs eller i
gang, og at en rustvogn på et tidspunkt
skal passere.
På forhånd tak!
Birgitte Pedersen
Formand for Menighedsrådet
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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.
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

Musik i Mørket
Torsdag 24. september 19.30–21.30
i Tranbjerg Kirke
19.30: Kirken åbner, og musikken begynder
21.00: Aftensang
21.30: Kirken lukker

Nyt fra kirkegårdssamarbejdet
Siden 1. februar har Pernille Wittrup
Gad været kirkegårdsleder på de tre
kirkegårde i kirkegårdssamarbejdet,
herunder Tranbjerg kirkegård. Pernille
er ansat som kirkegårdsleder på deltid
på de tre kirkegårde og fungerer den
anden halvdel af tiden som udviklingskonsulent for Søndre Provsti, hvor hun
skal være med til at lave langsigtede udviklings- og strategiplaner for kirkegårdene i provstiet.

På kirkegårdskontoret arbejder Jane
Gertsen fortsat som kirkegårdssekretær med telefontid alle hverdage kl.
9–12.
Som noget nyt vil Jane have fast
kontortid rundt på alle tre kirkegårde.
Hun vil derfor være på graverkontoret i Tranbjerg hver fredag, hvor det vil
være muligt at træffe hende fysisk. Hun
vil derudover sidde i Frederikskirkens
Sognegård hver mandag og ved Fre-

denskirken tirsdag, onsdag og torsdag
på adressen Jyllands Allé 124A. På den
måde er det muligt at træffe kirkegårdssekretæren rundt i hele kirkegårdssamarbejdet.
Kirkegårdslederen vil ikke på samme
måde have faste ugedage på de enkelte
kirkegårde, da hun kører rundt i mellem kirkegårdene alt efter, hvor der er
behov for hende. Det vil derfor være
lettest at træffe Pernille pr telefon eller
mail. Og hun mødes også meget gerne
med gravstedsejere og pårørende på
kirkegården efter aftale.

Kirkegårdssekretær Jane Gertsen og kirkegårdsleder Pernille Wittrup Gad

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.

Tranbjergkoret
Er du glad for at synge, så benyt dig af
dette tilbud!
Koret starter efterårssæsonen tirsdag den
1. september.
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
Frode Nielsen, tlf. 21 63 95 42

Henvendelser vedr. planlægning
af urnenedsættelser, udtagelse af
gravsteder samt anlæg af gravsteder.
Kirkegårdsleder Pernille Wittrup
Gad – tlf. 40 12 30 10 hverdage 9–15
eller pr. mail på pwl@km.dk.
Øvrige henvendelser.
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