TRANBJERG

Kirke og Sogn
En juletradition i Tranbjerg Kirke:

Levende 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 og lave julekrea i Sognegården.
Tilmelding til spisning på tranbjergkirke.dk senest dagen før. 20 kr. pr. voksen.
Børn gratis.
Torsdage kl. 17.00 – ca. 18.15.
26. november, 3. december, 10. december, 17. december.

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
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 Kirkegård
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.

Gudstjenester
22. november
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm
25. november
10.30 G
 udstjeneste på Aarhus Friplejehjem v. Mia Knudsen
25. november
14.00 G
 udstjeneste på lokalcentret v.
Mia Knudsen

24. december
10.30 J ulegudstjeneste med krybbespil
v. Anja Stokholm
11.45 Julegudstjeneste med krybbespil
v. Anja Stokholm
13.00 Julegudstjeneste v. Mia Knudsen

26. november
17.00 Levende Adventskalender v. Mia
Knudsen

14.15 Julegudstjeneste v. Mia Knudsen

29. november
10.00 Højmesse v. David Kessel
11.30 Dåbsgudstjeneste v. David Kessel

25. december
10.00 Julegudstjeneste v. David Kessel

3. december
17.00 Levende Adventskalender v. Anja
Stokholm
6. december
10.00 Højmesse v. Mia Knudsen

15.30 Julegudstjeneste v. Mia Knudsen

26. december
10.00 Julegudstjeneste v. David Kessel
27. december
10.00 Højmesse v. Mia Knudsen
31. december
14.00 Højmesse v. David Kessel

10. december
17.00 Levende Adventskalender v.
David Kessel

3. januar
10.00 Mia Knudsen

13. december
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm

10. januar
10.00 Højmesse v. David Kessel

17. december
17.00 Levende Adventskalender v. Anja
Stokholm

17. januar
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm

20. december
10.00 Højmesse v. David Kessel

24. januar
10.00 Højmesse v. David Kessel
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Inde i kirken gælder følgende:
Covid-19 retningslinjerne betyder, at vi
må være 30 i kirken, når vi synger fællessang, og 60 når det kun er kirkesangeren, der synger.

Julegudstjenesterne i kirken ser
således ud:
Juleaften den 24. december:
Kl. 10.30: Krybbespil ved minikonfirmanderne og Anja Stokholm – med
sanger Søren Bidstrup og violinist
K atrin Djordjevic Sønnichsen. Vi må

være 60 i kirken.

Kom i julestemning
i Tranbjerg Kirke!
I juledagene kan du opleve julens salmer, musik, lys og fortællinger i Tranbjerg Kirke.
I Tranbjerg Kirke ønsker vi at give alle
mulighed for at opleve julens stemning
og budskab både inde i og uden for
kirken – på trods af at Covid-19 situationen og kirkens størrelse sætter sine
begrænsninger.
Som noget nyt vil vi derfor i år sideløbende med gudstjenesterne i kirken
brede julestemningen ud på området
omkring kirken.
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Juleaftensdag den 24. december mellem klokken 13.00 og 15.00 vil julemusik og julestemning fra kirken via
højttalere strømme ud over området.
Kirkegården er pyntet med gran og lys,
og mens vi uden for nyder julens musik, sørger vi for lidt varmt at drikke, lidt
julegodt, samt gravlys til at stille ved
gravene.
Tag børnene med og lad dem gå på jagt
efter julens engle på området omkring
kirken. Kom og vær med så vi kan ønske hinanden en glædelig jul midt i en
usædvanlig tid!

Kl. 11.45: Krybbespil ved minikonfirmanderne og Anja Stokholm – med
sanger Søren Bidstrup og violinist
Katrin Djordjevic Sønnichsen. Vi må
være 60 i kirken.

Julegudstjenesterne
den 25., 26. og 27. december:
Kom og syng julens salmer og hør
julens fortællinger. Vi skruer op for

julemusikken, og ved gudstjenesterne
medvirker derfor dygtige musikere på
cello, violin og trompet.
1. juledag den 25. december kl. 10.00:
Julegudstjeneste med fællessang ved
David Kessel og med David Kessel på
cello. Vi må være 30 i kirken.
2. juledag den 26. december kl. 10.00:
Julegudstjeneste med fællesang ved
Anja Stokholm og med Katrin Djor
djevic Sønnichsen på violin. Vi må være
30 i kirken.
Julesøndag den 27. december kl. 10.00:
Julegudstjeneste med fællessang ved
Mia Knudsen og med Peter J. Øster
gaard på trompet.

Minikonfirmandernes krybbespil vises
desuden den 24. december som video
på facebook og på kirkens hjemmeside.
Kl. 13.00: Julegudstjeneste med fællessang ved Mia Knudsen. Vi må være 30
i kirken.
Kl. 14.15: Julegudstjeneste med fællessang ved Mia Knudsen. Vi må være 30
i kirken.
Kl. 15.30: Julegudstjeneste med fællessang ved Mia Knudsen. Vi må være 30
i kirken.

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

Et lille lys i mørket!
Mia Knudsen

”D

et bliver godt igen”, ”Det vender
snart” og ”vi står sammen, hver
for sig”: Ja, det har ikke skortet på forsøg på optimistiske udsagn igennem
år 2020. Og vi har haft brug for at høre
dem. Siden det tidligste forår, hvor rygtet om en mystisk sygdom i Kina spredte sig som en løbeild, til det gik op for
os i vores del af verden, at her var noget, vi måtte forholde os til – ja, så har
vi forholdt os til det på bedste beskub.
Vi er ikke vant til at håndtere den slags
kriser – og heldigvis for det.
Vi kom igennem et forår præget af
forvirring og famlende tiltag, og vi fik
på fornemmelsen, at det værste var
overstået, måske slappede vi lidt af
– men kun for brat at vågne op i september, hvor antallet af syge igen steg
ubønhørligt.
Nu rinder året så snart ud – et år, som
de færreste af os nok vil savne. Alligevel så melder jeg mig nu i koret af, om
ikke jubeloptimister, så dog forsigtige
optimister: For jo, intet er så skidt, at
det ikke er godt for noget.

6

• Kirke og Sogn

Lyset fortrænger nok mørket, men for,
at lyset skal kunne ses, så skal det være
mørkt.
Det må være vores lys her i vintermørket – at nok er der mørke, men der
er også lys – og lyset overvinder mørket
– uanset, hvordan det ser ud nu, så vil
lyset finde sin vej – og indtil det sker,
så må vi holde fast i en lille blafrende
flamme af håb. 

Faktisk er der færre, der er døde i Danmark i foråret 2020, end der har været
de sidste fem år. Færre er blevet ofre
for trafikulykker og influenza. Vuggestuer og børnehaver melder om langt
færre sygedage og løbende næser
blandt både børn og voksne.
Lyset vender tilbage
I de mørke måneder, har vi brug for
den slags gode fortællinger, vi har brug
for løftet om, at lyset vender tilbage. Et
af de steder man kan høre de historier,
det er i kirken.
Evangelisten Johannes skrev om Jesus: ”I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og
mørket greb det ikke.”
I kirken fortæller vi om det lys – vi
formidler lyset, vi fortolker lyset, vi
tænder lyset. Igennem adventstiden
sørger vi for, uge efter uge, at lyset bliver stærkere.
Også sangerinden og digteren, Bodil
Nielsen, bedre kendt som ”Trille” (Ja,
den Trille!), sang om lyset i mørket i
”Sang til min nabo”:

Julehjælp fra
menighedsplejen
Der er mulighed for at søge julehjælp
fra menighedsplejen. Julehjælpen vil
fortrinsvis gå til enlige med mindreårige børn.
Ansøgningsskema kan hentes på kirkens hjemmeside eller på kirkekontoret.
Eventuelle beløb vil blive overført til
en bankkonto, som skal oplyses på skemaet.

BASAR
I SOGNEGÅRDEN
Vi havde planlagt at holde basar i Sognegården, men grundet Covid-19, er
det ikke forsvarligt.
Der er dog stadig mulighed for at støtte
Folkekirkens Nødhjælp.

Basaren bliver erstattet af salgsborde, der opstilles i kontorgangen
i Sognegården i perioden
1. november – 20. december.
Primært sælges surt sødt og salt. Jeg
vil også bage brunkager. Vi har strikket
”coronahåndklæder“: små håndklæder
til engangsbrug mellem hver vask. Udvalg af julepynt stilles også frem.
I kan købe i Sognegårdens åbningstid
og betale kontant eller med Mobile Pay.
Igen i år går indsamlingen til brønde
i Malawi. Her mangler de stadig rent
drikkevand. Børn og voksne bliver
syge, og mange dør.
De penge, der kommer ind ved salget, sendes sammen med årets salg i
Shop Amok inden jul til Folkekirkens
Nødhjælp. Beløbet bliver øremærket:
”Brønde i Malawi“.
Udvikler coronasituationen sig positivt, håber vi, at der kan afholdes basar
til foråret.
Grethe Gylling

Støt på andre måder

Ansøgningsfrist den 1. december.

Mobile Pay:
Nummeret er 88 00 77

det står og blafrer der et sted

Ansøgningen sendes til:

men hvis du vil kunne se det

Kirkekontoret

Bankoverførsel: Danske Bank:
Reg. nr.: 4183 Konto nr.: 5400023

så må du ikke være mørkeræd”

Kirketorvet 2

”og sådan er der altid et lille lys i mørket

8310 Tranbjerg J

Giro:
Overfør via giro 540 0023
Kirke og Sogn •
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ONSDAGS
• FORUM
Eftermiddage, der giver et løft!

SYNG JULEN IND
Søndag den 20. december kl. 10.00
i Tranbjerg kirke
Traditionstro holder vi en gudstjeneste med
julemusik i centrum.

Onsdag den 2. december kl. 13.00

Onsdag den 6. januar kl. 14.00

Julefrokost
En hyggelig eftermiddag med traditionel julefrokost og amerikansk lotteri.
Man medbringer en gevinst til ca. 30 kr.
Pris for frokosten: 125 kr.
Tilmelding til kontoret: 86 29 57 33 eller på hjemmesiden senest fredag d. 27.
november.

Lars Lindgrav:

Min morfar var
skomager på Fyn
Lars fortæller midtfynske røverhistorier
fra virkelighedens overdrev. Lars' moffar var skomager i Hillerslev ved Ringe,
hvor han efter en kortere karriere ved
landbruget fik sit udkomne fra starten
af 1930'erne. Morfar var fuld af gode historier om livet på landet og i den lille
by, og foredragsholderen væver det
sammen med moffars egen historie.
Det er muntert og på fynsk!

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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I år har vi besøg af violinisten Katrin Sønnichsen,
som folder sig ud i de mest kendte julemelodier.
SYNG JULEN IND er en god mulighed for et pusterum
i musikkens tegn.

Kirke og Sogn •
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Toddlersalmesang

Det nye menighedsråd 2020-2024

– vi starter 3. onsdag i januar

Der er ikke indgivet flere kandidatlister ved fristens udløb 13. oktober kl.
23.59. Det betyder, at resultatet fra valgforsamlingen 15. september står ved
magt, og dermed at et muligt afstemningsvalg er aflyst.

Toddlersalmesang er fortsættelsen til
babysalmesang og henvender sig til
alle børn og naturligvis deres forældre,
bedsteforældre og alle, som kan lide at
synge sammen med børn.

Følgende personer er således valgt til Tranbjerg Sogns Menighedsråd med
virkning fra kirkeårets begyndelse, 1. søndag i advent, 29. november, for en
fire års-periode:
Birgitte Pedersen
Lene Risør
Flemming Mikkelsen
Lars Jacobsen
Jette Siggaard
Ulla Astrup
Sonja Due
Bonnick Lundberg
Michael Knudsen
Ellen Danielsen
Dorthe Andersen
Helge Hansen

Følgende personer blev valgt som stedfortrædere:
Bent Homann
Frode Nielsen
Carsten Hoffmann
Birgitte Pedersen blev den først valgte og indkalder det nyvalgte menighedsråd til konstituerende møde onsdag den 25. november 2020.
Birgitte Pedersen
Formand for valgudvalget
Formand for menighedsrådet
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Tilmeldingen til

babysalmesang

Toddlersalmesang foregår i kirkerummet, hvor vi har bredt tæpper ud. Vi
synger salmer med fagter og rekvisitter, tænder lys, danser og bevæger os
rundt i det smukke kirkerum.
Vi slutter af med frugt og saftevand. Ingen tilmelding. – Alle er velkomne.
Ved kirke- og kulturmedarbejder
Gitte Ranfelt Laugesen

er åben!
Holdstart 3. tirsdag i januar
Babysalmesang ved kirke- og kulturmedarbejder Gitte Ranfelt Laugesen og
organist Branko Djordjevic er for babyer under 1 år og deres voksne.
Vi mødes tirsdage i Tranbjerg Kirke.
Det bliver et sammensurium af salmesang, nærvær, lystænding, bønner, fagter, fordybelse, sanselighed og hygge.
Bagefter drikker vi kaffe sammen i
Sognegården.
Kirke og Sogn •
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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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Kirkelauget
holder åben kirke i tiden op til 1. søndag
i advent følgende dage:
Fredag 27. november kl. 14 – 16
Lørdag 28. november kl. 14 – 16
Der er mulighed for en stille stund i
kirken, hvor man kan tænde et lys og
sætte det i døbefonten.
Kirkelauget byder på en varm drik i våbenhuset.

SCT

Nicolai

Tjenesten
En at tale med …

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.

Foto: Kio Jørgensen Ng

Husk at Shop-Amok ikke tager imod
kreditkort.

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.

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.

70 120 110

Alle indkomne beløb går ubeskåret til
et ˮrent vandˮ-projekt i Malawi.

• Sct. Nicolai Tjenestens medarbejdere
har tavshedspligt
• Der føres ikke journaler eller kartoteker
• Alle kan henvende sig
• Sct. Nicolai Tjenesten er et tilbud fra
Folkekirken

Stemningsbilleder
fra Musik i Mørket
september 2020
i Tranbjerg Kirke

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
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