TRANBJERG

Kirke og Sogn
Mandag 2. pinsedag den 10. juni kl. 10.00

FRILUFTSGUDSTJENESTE
i Hørhaven
Se nærmere om arrangementet på facebook og kirkens
hjemmeside

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

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.

Arrangementer

Søndag den 12. maj
10.00 Højmesse v. David Kessel

Onsdag den 15. maj
18.00 Frivilligaften
20.00 Forårskoncert v. Branko
Djordjevic, Søren Bidstrup og
Gitte Ranfelt Laugesen

Fredag Bededag den 17. maj
9.00 Konfirmation 7. C
11.00 Konfirmation 7. D
Søndag den 19. maj
10.00 Højmesse v. Mia Knudsen

Torsdag den 23. maj
17.00 Fyraftenssang fra højskolesangbogen for hele familien v. Branko
Djordjevic og Gitte Ranfelt
Laugesen

Onsdag den 29. maj
10.30 Gudstjeneste på Aarhus Friplejehjem v. Anja Stokholm

Torsdag den 6. juni
19.00 Nattergaletur rundt om Tranbjerg
Sø v. David Kessel

14.00 Gudstjeneste på lokalcenteret
v. Anja Stokholm

Torsdag den 13. juni
19.00 MR-møde

Torsdag Kristi himmelfartsdag
den 30. maj
9.00 Konfirmation 7. A
11.00 Konfirmation 7. B

Torsdag den 20. juni
17.00 Fyraftenssang fra højskolesangbogen for hele familien v. Branko
Djordjevic og Gitte Ranfelt
Laugesen

Søndag den 2. juni
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm
Søndag Pinsedag den 9. juni
10.00 Højmesse v. Mia Knudsen
Mandag 2. pinsedag den 10. juni
10.00 Friluftsgudstjeneste i Hørhaven

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

Onsdag den 12. juni
10.30 Gudstjeneste på Aarhus Friplejehjem v. David Kessel

Basargruppen
Lene Risør, 40 46 44 11
Grethe Gylling, 86 29 03 76
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Onsdag den 22. maj
19.00 MR-møde.

Søndag den 26. maj
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm
11.30 Dåbsgudstjeneste og 5 års dåbsjubilæum v. Anja Stokholm

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

Kirkeværge Flemming Mikkelsen
86 29 16 29
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Personregistrering Syd

Gudstjenester

Søndag den 16. juni
10.00 Højmesse v. David Kessel
11.30 Dåbsgudstjeneste v. David Kessel

Musikandagter
Ca. hver anden torsdag kl. 10.00 er der
mulighed for at være med til at synge
salmer, lytte til organisten og præsten
spille musik sammen og nyde en tid i
stilhed til eftertanke eller en bøn. Det
tager ca. 20 minutter og er en god mulighed for at få en pause i hverdagen
med fokus på noget andet end alt det,
der ellers fylder.
Datoerne er: 16. maj
13. juni
27. juni
Kirke og Sogn •
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„Vi overlever kun, fordi vi
bruger ord “
Af Anja Stokholm

S

ådan skrev den danske digter Inger
Christensen i 1969. I år er det 10 år
siden, hun døde. Men hendes ord og
hendes digte lever videre. At vi lever af
ord – det minder Inger Christensen os
om på flere forskellige måder.
Måske bliver vi først opmærksomme
på ordenes kraft og betydning, når vi
kommer til at mangle dem. ”Jeg mangler ord” – sådan siger vi nogle gange til
hinanden, når vi står i oplevelser, som
er så overvældende, at de kan gøre os
stumme. Når der på besynderlig måde
ikke rigtig er ord nok, eller vi mangler
ord, som kan indfange det, vi oplever.
Sådan er det ofte, når vi står over for
det allerstørste og det allersværeste i
tilværelsen – så kan man løbe tør for
ord.
At mangle ord kan næsten sammenlignes med det desperate at skulle kæmpe efter at få vejret. Som hvis man ligger i vandet og kæmper for at få luft i
lungerne. På mærkelig måde så er det
noget lignende der sker, når vi kommer
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til at mangle ord – for ordene er som ilt
for os. De er med til at holde os i live.
De får os til at leve. Ja, vi overlever kun,
fordi vi bruger ord, som Inger Christensen formulerer det.
Når man selv mangler ord, så må man
nogle gange ty til at låne ord, som ikke
er ens egne. Sådan kan digteren komme os i møde, for det besynderlige er,
at digteren med sin evne til at sætte ord
sammen kan åbne op for et sprog, som
er større end det, vi bruger til dagligt. Et
sprog, hvor ordene ligesom er større og
derfor bedre slår til, når vi skal prøve at
give stemme til det allerstørste og det
allersværeste i tilværelsen. Som én engang har sagt det: ”Poeten kan på seks
linjer sige, hvad jeg ikke har ord for”.
Poesien sætter ord på det, vi har på
hjertet – det, som ligger os inderst på
sinde. Derfor er poesien også blevet
kaldt for hjertesproget. Det er det sam-

me, der er på spil i kirkens rum. Også
her tales et hjertesprog, som kommer
os i møde, når vi står over for det største og det sværeste i tilværelsen. Kirken er et rum, der netop er bygget til at
kunne rumme de store ord, og dér i det
højloftede rum bliver vi netop mødt af
ord, der ligesom ilt vil få os til at leve. 

Konfirmationer
i Tranbjerg Kirke
Tiden for årets konfirmationer nærmer
sig. Følgende datoer er der konfirmation i Tranbjerg Kirke:
Bededag den 17. maj:
kl. 9.00 7. C og kl. 11.00 7. D
Kristi himmelfartsdag den 30. maj:
kl. 9.00 7. A og kl. 11.00 7. B

5 års dåbsjubilæum
Ved familiegudstjenesten søndag 26. maj
kl. 11.30 fejrer vi 5 års dåbsjubilæum
for alle børn, der blev døbt i 2014.
Kom og hør hvad der skete, den dag du
blev døbt!

SCT

 P R ÆS T E N S R U B R IK

Efter gudstjenesten går vi i Sognegården og får lidt godt, og jubilarerne får
overrakt en lille jubilæumsgave fra kirken.

En at tale med …

Børn, der blev døbt i Tranbjerg Kirke i
2014, modtager en personlig invitation
med posten.

Nicolai

Tjenesten
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.

Børn, der er døbt i andre kirker samme
år, er naturligvis også meget velkomne
som jubilarer.

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

Kirke og Sogn •
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Minikonfirmander
i Tranbjerg Kirke
Dette forår har vi igen haft fornøjelsen af 3. a og 3. b fra Tranbjerg Skole til
minikonfirmandundervisning i kirke og
sognegård. Vi har været vidt omkring
og snakket om alt lige fra kærlighed,
dåb, påske, kirkehistorie og sunget og
danset og haft skattejagt rundt i kirken.
Der har været god tid til at snakke om
nogle af de spørgsmål som opstår undervejs i sådan et forløb, og det har været spændende at få lov at snakke med
børnene om nogle af de store tanker og
spørgsmål, der opstår i kirkens rum.

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.

Kom, hør nattergalen
og syng en salme!
Torsdag den 6. juni kl. 19.00 skal vi høre
nattergalen!
Vi mødes i hytten ved søen, begynder
med en kort aftensang, går rundt om
søen for at høre nattergalen og slutter
igen med en salme ved hytten.
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Alt i alt har vi haft et super minikonfirmandforløb, og vi glæder os allerede
til, at vi til efteråret får minikonfirmander igen.
Gitte Ranfelt Laugesen,
kirke- og kulturmedarbejder

AR
På Valdemarsdag – den 15. juni – er
det 800 år siden, at Dannebrog ifølge
sagnet faldt ned fra himlen ved slaget i
Lydanise i Estland i 1219.
Må Dannebrog vaje evigt for frihed og
fred.

6

Undervejs har børnene været på rundtur og set både kirken, tårnet (og fået
lov selv at ringe med kirkeklokkerne),
kirkegården og endda kapellet. I vores
arbejde med symboler har vi hamret og
banket, og alle har fået skabt deres helt
eget krea-sømbillede.

Sognepræst David Kessel snakker om
dåb med minikonfirmanderne

Vil du være en del af Tranbjerg Kirkes frivilligteam?
Så kom til

Toddlersalmesang

F R I V I L L I G A F T E N

Kom og vær med, når vi har Toddler
salmesang 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.
Forårssæson: 16. januar-29. maj.
Ved kirke- og kulturmedarbejder
Gitte Ranfelt Laugesen.

for kommende og nuværende frivillige ved Tranbjerg Kirke
Tranbjergkorets

FORÅRSKONCERT
i Tranbjerg Kirke
Tirsdag 14. maj kl. 19.30
Denne tirsdag aften vil Tranbjergkoret
synge forårskoncert i Tranbjerg Kirke.
Koncerten vil byde på danske sange og
rytmiske korsatser.
Dirigent: Birgitte Mortensen.
Alle er hjertelig velkomne til forårskoncerten og til at lytte til korsang fra dit
eget lokalområde samt synge med på
fællessange.
Der er gratis adgang.

Tranbjerg Kirke indbyder alle, der har lyst til at være frivillige ved kirken til
en hyggelig aften i Sognegården onsdag den 15. maj kl. 18.00.
Der vil være lidt godt at spise og drikke, og der vil blive mulighed for at
høre om og melde sig til forskellige frivillige opgaver i og omkring kirken.
Her er et udpluk af de spændende opgaver i og omkring kirken, som frivillige er en del af:
•
•
•
•
•
•

Minikonfirmandundervisning
Konfirmationsvagt
Åben Kirke
Plejehjemsgudstjenester
Demenssalmesang
Onsdagsforum

• 4. maj aften
• Årstidscafé
... og mange andre ting – måske har
du selv nogle goder ideer, vi kan gå
videre med?

Tilmelding til frivilligaften på kontor@tranbjergkirke.dk
eller på 86 29 57 33 senest 2 dage før.
Efter frivilligmødet er det tid til lidt forkælelse, når Branko, Søren og Gitte
holder FORÅRSKONCERT. Se herunder.

Tranbjerg Kirkekor vil
gerne være flere.

FORÅRSKONCERT
i Tranbjerg Sognegård onsdag 15. maj kl. 20

Kom og vær med!

Tranbjerg kirkes egne musikere, Søren Bidstrup og Branko Djordjevic,
der vil med hjælp fra Gitte Ranfelt Laugesen, sørge for musikken.

Der findes både begynderkor og kor for de øvede
børn.
Skriv til organisten/
korlederen og hør n
 ærmere.
Mandag eftermiddag
i Sognegården.

Der vil være lidt for enhver – kabaret, evergreens, populære klassiske
ariaer, men frem for alt rigtig god stemning.
I pausen vil der være lidt forfriskninger. – Alle er velkomne!

Organist Branko Djordjevic:
branko@tranbjergkirke.dk
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Søren Bidstrup

Gitte Ranfelt Laugesen

Branko Djordjevic

