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Basargruppen ved Tranbjerg Kirke støtter
gennem Folkekirkens Nødhjælp
et nyt børneprojekt i Malawi
Se side 6 –7

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
Kirkegårdsleder: Thomas Brevik
40 12 30 10 / tcb@km.dk
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 Anette Brøndum
40 12 85 22 / anebr@km.dk
Træffes bedst kl. 12.00–13.00 onsdag til
fredag eller efter aftale
Kirketjener Ole Fenger
51 94 56 44 / ole@tranbjergkirke.dk
Kirketjener Erik Borrits
86 29 57 33

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

Tranbjerg Kirke er aflåst, når der ikke er
kirkelig handling. Ønskes adgang, vil personalet på kirkegården eller i Sognegården være behjælpelig.

Søndag den 5. august
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm
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Vi beg
varer
i kirke
ver kr
der op

Vi holder sommerferielukket hele
juli måned.
Dirigent: Birgitte
Mortensen
På gensyn mandag 6. august.

Alle er velkomne!

Alle indkomne beløb går ubeskåret
til børn i Malawi.

Det e
ikke
konfir
konto

Med venlig hilsen og på gensyn

Seniorpigerne

Vi håb

Nicolai

Søndag den 12. august
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm

Mang

Tjenesten

Søndag den 19. august
10.00 Højmesse
v. David Johannes Kessel

27. juni kl. 14.00
Lokalcenter v. David Kessel

Basargruppen
Lene Risør, 86 29 44 11
Grethe Gylling, 86 29 03 76

Koncerten
vil byde
I Shop-Amok
finderpå
dusalmer
det fineog
tøj til
alle julen
formål.
sange, der hører
til, blandet
med fællessange.

Søndag den 22. juli
10.00 Højmesse
v. David Johannes Kessel

Kirkesanger Troels Geil Thalling
60 66 04 17 / troels_thalling@hotmail.com

Kirkeværge Flemming Mikkelsen
86 29 16 29

Tranbjergkoret.

Søndag den 15. juli
10.00 Højmesse v. vikarpræst Jakob
Thorup Jensen (Kolt)

Plejehjemsgudstjenester

Menighedsrådsformand Birgitte Pedersen
41 24 55 06

Ved koncerten medvirker

Søndag den 8. juli
10.00 Højmesse v. Anette Brøndum

Søndag den 29. juli
10.00 Højmesse
v. David Johannes Kessel

Tranb
konfir
byens
fra 3.a
mand
den h

Tirsdag d. 5. december kl. 20.00

Søndag den 1. juli
10.00 Højmesse v. Anette Brøndum

Kordegn Charlotte Glavind-Teute
87 33 44 72 / cgl@km.dk

Bliv

i Tranbjerg
GenbrugsKirke
børnetøj 0-12 år

Søndag den 24. juni
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm

Organist Branko Djordjevic
26 21 63 66 / branko@tranbjergkirke.dk

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

Til de

SCT

Info …

Julekoncert
Shop-Amok

Gudstjenester

Præste

En at tale med …

KirkeGitte

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.

11. juli kl. 10.30
Friplejehjemmet v. Anette Brøndum

70 120 110

25. juli kl. 14.00
Lokalcenter v. David Kessel

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

8. august kl. 10.30
Friplejehjemmet v. Anja Stokholm
29. august kl. 14
Lokalcentret v. Anja Stokholm
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P RÆS T E N S R U B R IK

Over skyerne er himlen altid blå
Af Anja Stokholm

„

4

M

an si’r, at over skyerne er himlen
altid blå. Det kan være svært at
forstå, når man ikke kan se den.” Sådan
sang Anne Linnet tilbage i 80’erne. At
himlen er blå er ikke svært at forstå i
skrivende stund. Det er maj, og himlen
er lysende blå, skoven er nyudsprunget og grøn, og æbletræerne i haven
bugner af lyserøde og hvide blomster.
Alting pibler frodigt frem, og skønt
det ifølge kalenderen ikke er sommer
endnu, så har vi alligevel fået lov til at
opleve sommerdage, som man næsten
kun tør drømme om.
Og selv om man har oplevet underet før – set det samme æbletræ med
blomster, duftet til det nyklippede græs
og set skoven sprød og grøn – ja så kan
man endnu engang på både humør og
sindsstemning mærke, at naturunderet
omkring os stadig kan noget. Det kan få
ens dag til at se helt anderledes lys ud.
Det kan måske tilføre én en besynderlig form for ro, eller det kan måske ligefrem give én mod til alt det, der ligger
og venter derude i det uvisse.
• Kirke og Sogn

Æbletræet og blomsterne gør ikke noget sensationelt – de gør bare, hvad
de er sat til. De gør det samme, som de
gør hvert eneste år, når det igen bliver
forår. Det er der ikke noget sensationelt
ved – og alligevel er det underfuldt. I alt
det grønne og lyserøde under den blå
himmel er der på besynderlig måde
gemt en kraft, som flyder over med
liv. Som hjælper én med både at få
løftet blikket og at sænke de spændte
skuldre.
Johannes Møllehave siger et sted, at
der er to forskellige måder at leve på.
Man kan tage livet for givet – eller så
kan man tage livet for givet. Og selv om
det lyder ens, så er det to meget forskellige måder at leve sit liv på. For Møllehaves pointe er, at enten lever man,
som om alting er en selvfølge – eller så
lever man, som om alting er et under.
En gave, der er givet os.
Det er en kristen påstand, at livet er
givet os, som en gave. At i det mindste
gemmer det største sig. At den livskraft,
vi mærker omkring os på en af de dage,
hvor himlen er blå – den er hverken
tilfældig eller en selvfølge. Men den
har rod i det under, at verden er skabt.
Det under, at bag tilværelsen findes en
kraft, som vil kalde liv frem.
Vi har stadig lov til at håbe på en lang

sommer fuld af lyse og varme dage under en blå himmel. Skulle det ske, at
skyerne finder på at trække sig sammen
over os, må vi minde os selv og hinanden om Anne Linnets ord: ”Over skyerne er himlen altid blå”. Selv om det kan
være svært at forstå, når man ikke kan
se den – så er det alligevel nogle ord,
som måske kan være med til at kaste lys
over ens dag og sende én ud i tilværelsen med lidt mere frimodighed.
På samme måde er det med salmen
”Det dufter lysegrønt af græs”.
Læs den her – eller gå i kirke og syng
den!
Det dufter lysegrønt af græs
i grøft og mark og enge.
Og vinden kysser klit og næs
og reder urtesenge.
Guds sol går ind
i krop og sind,
forkynder, at nu kommer
en varm og lys skærsommer.

Ja, du gør alting nyt på jord,
en sommer rig på nåde.
Men klarest lyser dog dit Ord
af kærlighedens gåde.
Alt kød må dø,
hver blomst blir hø.
Når vissentørt står floret,
da blomstrer evigt Ordet.
Ja, Jesus Kristus er det Ord,
der skaber liv af døde,
så ny blir himmel, ny blir jord,
en verden grøn af grøde.
Kom, Jesus, snart,
og gør det klart:
den morgenstund, du kommer,
da gryr en evig sommer.
Carl David af Wirsén 1889.
Johannes Johansen 1985, 1988, 1993,
1995 og 1996.
God sommer!

Hør fugletungers tusindfryd
fra morgen og til aften!
De kappes om at give lyd,
der priser skaberkraften.
Hvert kim og kryb
i jordens dyb
en livsfryd i sig mærker
så høj som himlens lærker.
Se, blomsterflorets farvepragt
gør alle ord forlegne.
Kong Salomon i kroningsdragt
misundeligt må blegne!
Alt smukt, vi ved,
al kærlighed,
den mindste fugl og lilje
er, Gud, din skabervilje.
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Tranbjerg giver trivsel til børn i Malawi
Overskuddet fra vores årlige basar i
Tranbjerg har gennem mere end 10 år
hjulpet hundreder af gadebørn, som på
børnecentret Chisomo i hovedstaden
Lilongwe i Malawi har fået kærlig støtte
og hjælp. Chisomo kører nu fint og får
så god støtte fra anden side, at vi kan
ændre vores støtte.
Folkekirkens Nødhjælp arbejder på at
forbedre forholdene ude på landet og
skabe robuste samfund. Det er baggrunden for, at Tranbjergs hjælp til
børn nu rykker til Mzimbadistriktet i
det nordlige Malawi. Her gør Folkekirkens Nødhjælp en bred indsats, der
sigter på, at børn og unge får en god
opvækst. Rent vand er nøglen til en

næringsrig kost, så børnene ikke bliver
syge eller går sultne i skole.
Rent vand og køkkenhaver
Målgruppen i Mzimba inkluderer børn
under 5 år, skolebørn i alderen 6 –17 og
kvinder, der spiller en stor rolle for børnenes opvækst.
Helt konkret er planen at etablere nye
brønde i 5 landsbyer og på 2 skoleområder. Omkring hver brønd bliver der
dannet en brøndkomité, hvor familier
får undervisning, frø og redskaber til
dyrkning af køkkenhaver med det mål
at reducere vandbårne sygdomme og
forbedre børnenes ernæring og trivsel.
Etablering af en brønd, undervisning

og køkkenhaver er budgetteret til omkring 50.000 kr. Landsbyerne bidrager
med frivillig arbejdskraft og sparer en
lille sum penge op til senere vedligeholdelse, som sammen med Folkekirkens Nødhjælps støtte er med til at
gøre projektet bæredygtigt – også for
kommende generationer.
Sammen med Tranbjerg Kirke samler
Dansk Friskoleforening også ind til rent
vand og trivsel for børn i Malawi.
BASARGRUPPEN
Vi fortsætter vores arbejde i gruppen
til og med 23. juni. Så holder vi sommerferie, og onsdag den 15. august mødes vi i salen, hvor jeg vil sørge for lidt
godt til kaffen.
Grethe Gylling
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Fra Onsdagsforums udflugt til
Jelling.
Her besøgte man bl.a.
Oplevelsescenter Kongernes
Jelling.

På Dybbøl-dagen, den 18. april, havde
to frivillige hjælpere ved kirken tilbudt
at lave sønderjysk kaffebord. Her er
stemningsbilleder fra eftermiddagen.
Menighedsrådet havde møde samme
aften og fik lejlighed til at smage fra
det flotte og herlige kagebord.
Tak for initiativet – og dejlige kager!

