TRANBJERG

Kirke og Sogn
Andagter og
musikalsk fyraften

SK ÆRTORSDAG

Se side 5

Traditionen tro bliver der også i år holdt en
skærtorsdagsgudstjeneste med efterfølgende fællesspisning i Sognegården.

•
Fyraftenssang fra
Højskolesangbogen
Se side 8

•
Musikgudstjeneste
Langfredag
Se side 9

•
4. maj sangaften
Se side 13

Gudstjenesten 9. april begynder kl. 17.00.
Efterfølgende spiser vi sammen i Sognegården.
Ønsker man at deltage i fællesspisningen,
bedes man tilmelde sig gennem kirkekontoret, tlf. 86 29 57 33, eller hjemmesiden senest torsdag den 2. april.
Børn deltager gratis, voksne betaler 100 kr.
Der kan ud over det købes drikkevarer.

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
Kirke- og kulturmedarbejder
Gitte Ranfelt Laugesen
86 29 57 33 / girl@km.dk
Menighedsrådsformand Birgitte Pedersen
41 24 55 06 / birgitte@tranbjergkirke.dk
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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 Kirke er aflåst, når der ikke er
kirkelig handling. Ønskes adgang, vil personalet på kirkegården eller i Sognegården være behjælpelig.

Gudstjenester

Mandag 2. påskedag 13. april
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm

Torsdag 19. marts
10.00 Musikandagt v. David Kessel og
Branko Djordjevic

Torsdag 16. april
10.00 Musikandagt v. David Kessel og
Branko Djordjevic
17.00 Gud & Spaghetti v. Mia Knudsen

Søndag 22. marts
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm

Søndag 19. april
10.00 Højmesse v. David Kessel

Onsdag 25. marts
14.00 G
 udstjeneste på Lokalcentret
v. Anja Stokholm

Søndag 26. april
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm

Søndag 29. marts
10.00 Højmesse v. Mia Knudsen
Tirsdag 31. marts
17.00 Aftenandagt med efterfølgende
Årstidscafé i Sognegården
v. David Kessel
Torsdag 2. april
17.00 Musikalsk Fyraften v. David Kessel og Branko Djordjevic
Palmesøndag 5. april
10.00 Højmesse v. David Kessel
11.30 D
 åbsgudstjeneste og minikonfirmandafslutning v. David Kessel
Onsdag 8. april
10.30 G
 udstjeneste på Aarhus Friplejehjem v. Mia Knudsen
Skærtorsdag 9. april
17.00 Højmesse v. David Kessel med
efterfølgende fællesspisning
i Sognegården

Kirkeværge Flemming Mikkelsen
86 29 16 29

Langfredag 10. april
10.00 Liturgisk Musikgudstjeneste
v. Anja Stokholm

Basargruppen
Lene Risør, 40 46 44 11
Grethe Gylling, 86 29 03 76

Søndag Påskedag 12. april
10.00 Højmesse v. Mia Knudsen
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Onsdag 29. april
14.00 G
 udstjeneste på Lokalcentret
v. David Kessel
Torsdag 30. april
17.00 Musikalsk Fyraften v. David Kessel og Branko Djordjevic
Søndag 3. maj
10.00 Højmesse v. David Kessel
11.30 Dåbsgudstjeneste v. David Kessel
Fredag Bededag 8. maj
9.00 Konfirmation v. David Kessel
11.00 Konfirmation v. Mia Knudsen
Søndag 10. maj
10.00 Højmesse v. Mia Knudsen

Foråret og lysere og
varmere tider er på vej
– og der drikkes igen kirkekaffe i våbenhuset 1 gang om måneden fra april
til september og hver søndag i skolernes sommerferie.
Menighedsrådet
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 P R ÆS T E N S R U B R IK

Stilhed og ordet
Af David Kessel

ord. Salmer, bønner, en prædiken – ord
efter ord efter ord!

I vores forståelse er kirken et sted, hvor
der bliver forkyndt et budskab; stedet,
hvor der bliver talt til os, hvor Guds
stemme kommer ind i vores verden
og bliver en del af vores liv. Men hvis
vi skal røres af Guds stemme, hvis vi
skal kunne høre Guds ord, skal vi måske være mere opmærksomme på det,
der kræves før – at der skal renses ud i
hovedet, at der skal gøres plads. Musik,
stilhed – til vi er forberedt på de store
ord, der bliver talt i kirken, for at vi kan
skelne mellem hverdagens larm og
evighedens musik. 

For mange ord måske?

H

vis der er noget i vores verden, der
ikke mangler, så er det nok ord;
talte ord, sungne ord, ord på papir, på
skærme – der er dage, hvor man kan
føle sig jagtet af ord.
Det lyder måske negativt i forhold til,
hvor vigtig og positiv en funktion ord
har i vores verden. Ord gør det muligt
for mennesker at kommunikere, ord
lader os forstå vores verden og vores
medmennesker, strukturerer vores tanker, ja, man kunne måske sige at ord i
høj grad gør, at vi kan forholde os til vores omverden som mennesker.
Derfor er det heller ikke så mærkeligt,
at ord også i vores tro spiller så stor en
rolle. ”I begyndelsen var ordet …” Gud
taler til os, vores forbindelse til Jesu tid
er ord i form af en bog. Ifølge skabelsesberetningen er det endda sådan, at
alt bliver til igennem Guds ord.
Også vores gudstjenester er præget af
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Man kan i hvert fald få det sådan, at det
indimellem bliver for meget. For selvom vi nok alle mener, at lige præcis vores ord er vigtige at lytte til, kan det i en
verden, hvor man bliver bombarderet
med budskaber, ikke undgås, at man
længes efter ordløse pauser. Vi åbner
øjnene om morgenen, og det første, vi
gør er at tænde radioen, eller kigge på
vores skærm og læser alle de beskeder
og opdateringer, der er kommet i løbet
af natten. Men mængden af ord kan
også skylle hen over os, uden at vi virkelig kan forholde os til dem … Stilhed,
musik, mulighed for at lytte til de ord,
der opstår i os, når der ikke er ord, der
kommer udefra – det er måske noget, vi
har mere brug for end nogensinde før.
Måske var det derfor, at der kom så
mange mennesker, da vi fornylig åbnede kirken for en aften med musik,
stilhed, mørke, plads til at sidde for sig
selv og tænke, tænde et lys, nyde ikke
at blive konfronteret med ord, beskeder, budskaber, men skabe plads til
ordløs ro. For det er det, vi har brug for.

Andagter og
musikalsk fyraften
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!
Musikandagt:
19. marts kl. 10.00
16. april kl. 10.00
Musikalsk fyraften:
2. april kl. 17.00
30. april kl. 17.00

Konfirmationer
i Tranbjerg Kirke
Tiden for årets konfirmationer nærmer
sig. Følgende datoer er der konfirmation i Tranbjerg Kirke:
Bededag den 8. maj:
kl. 9.00 7.X og kl. 11.00 7.Y
Kristi himmelfarts dag den 21. maj:
kl. 9.00 7.X og 7.Y og kl. 11.00 7.Z

Ny materielgård
Mange Tranbjergborgere har spurgt til,
hvad der mon foregår på arealet neden
for FDF-huset, hvor der lige nu ser meget bart ud.
Det skyldes, at vi arbejder på at
forbedre vores materielgård, så den
kommer til at fungere bedre og dermed forbedre kirkegårdsgartnernes
arbejdsmiljø.
I forbindelse med planlægningen,
opdagede vi, at en del store træer var
angrebet af sygdom og råd. Disse træer
er blevet fældet for at forhindre, at personer, der færdes på området, kunne
komme alvorligt til skade, hvis de uheldigvis stod på det forkerte sted, når en
stor gren knækkede af og faldt ned.
Vi har desuden ryddet noget af det
levende hegn for at få plads til at etablere den nyomlagte materielgård.
Når arbejdet er færdigt, vil hele materielgården være omgivet af et betonhegn med en port som adgangsvej.
Uden for dette hegn vil der blive plantet et bælte af bøgepur, sådan at det
samlede synsindtryk bliver blødt op.
Lene Risør, formand for kirke- og kirkegårdsudvalget.
Kirke og Sogn •
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ONSDAGS
• FORUM
Eftermiddage, der giver et løft!

Onsdag den 1. april kl. 14.00

Klaus Karrebæk fra Tranbjerg
fortæller om sine mange rejser rundt i verden. 3 måneders rejse i østen, til det
gamle Sovjetunionen og Sydkorea.
Klaus er meget historisk interesseret, hvilket skinner igennem i sine spændende foredrag, når han giver os et indblik i, hvordan han oplevede de forskellige kulturer.
Onsdag den 6. maj kl. 9.30–ca. 16.30

Årets udflugt går til Koldinghus

med bus fra Tranbjerg Kirke kl. 9.30.
Når vi ankommer, skal vi rundt på Koldinghus og til Koldings ældste kirke i
selskab med en erfaren og engageret
historie-fortæller og guide.
6
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Dagen byder på levende og spændende formidling af 200 års religionshistorie. Fra Katolicismen til pietismen.
Efter rundvisningen spiser vi frokost i Madkælderen på Koldinghus.
Der vil være en klassisk frokostbuffet
med et udvalg af det bedste fra det
traditionelle, danske frokostbord tilberedt af sæsonens lokale råvarer.
Senere får vi kaffe og kage i det
grønne.
Pris: 250 kr. inkl. bus, entré med
rundvisning, frokost samt eftermiddagskaffe og kage.
Tilmelding til kontoret: 86 29 57 33
eller på hjemmesiden senest fredag d.
20. april.

B ØRN I KI RKE N

Gud og Spaghetti
Torsdag 16. april kl. 17.00
ved Mia Knudsen
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.

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.

Spring madlavningen over og
tag børnene med i kirke!

Vi mødes næste gang tirsdag den 31.
marts kl. 17.00.

Børn gratis. Voksne: 30 kr.

Vi begynder aftenen med en aftensang i kirken, og derefter spiser vi
sammen i Sognegården.

Tilmelding til spisning på
www.tranbjergkirke.dk eller
tlf.: 86 29 57 33
senest dagen før.

Denne aften er menuen
PÅ S K E FRO KO ST.
Vi får besøg af Lis Bertelsen, som
fortæller om:
„Min ferie på Færøerne og Island“.
Pris 100 kr. ekskl. drikkevarer, som
kan medbringes eller købes.
Tranbjerg Kirkes ÅrstidsCafé henvender sig til alle aldersgrupper,
enlige som par – vi håber på at se
jer!
Tilmelding senest 24. marts til
Ulla Astrup
86 29 58 97 eller
u.k.astrup@webspeed.dk

Kirke og Sogn •
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FYRAFTENSSANG
FRA HØJSKOLESANGBOGEN
Torsdag 26. marts kl. 17.00-17.45
i Sognegården
FOR HELE FAMILIEN!
KOM OG SYNG MED, NÅR VI MARKERER
HØJSKOLESANGBOGENS 125 ÅRS JUBILÆUM
MED FYRAFTENSSANG I SOGNEGÅRDEN.
SANGENE VÆLGER VI PÅ DAGEN.

MUSIKGUDSTJENESTE L ANGFREDAG

Kærlighed og lidelse
Langfredag 10. april kl. 10.00 holder vi i Tranbjerg Kirke musikgudstjeneste.
Langfredag er dagen, hvor kærligheden og lidelsen på gådefuld måde
smelter sammen på korset.
Vi samles i Tranbjerg Kirke til en gudstjeneste, hvor musikken og ordene
om korset, kærligheden og lidelsen står i centrum.
Til gudstjenesten medvirker violinist Katrin Djordjevic Sønnichsen og
Søren Bidstrup, sang, akkompagneret af B. Djordjevic, og vi skal lytte til
værker af bl.a. J. S. Bach og J. Williams.
En gudstjeneste med rum til fordybelse og eftertanke.

Medvirkende Branko Dordjevic (klaver), Gitte Ranfelt Laugesen (sang)
Der vil være mulighed for at købe øl og vand.

Katrin Djordjevic Sønnichsen

Kirke og Sogn •
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ADVIS
Toddlersalmesang Babysalmesang
I Tranbjerg Kirke er der Toddlersalmesang onsdag eftermiddag kl. 16.15-17.00.
Det er en hyggelig stund i kirken for ca.
1-5 årige og deres voksne, hvor vi synger
forskellige salmer, og danser, leger, tænder lys og blæser sæbebobler, inden vi
slutter af med frugt, kiks og saftevand.

Babysalmesang for babyer under 1
år og deres voksne tirsdage kl. 10.00 i
Tranbjerg Kirke ved kirke- og kulturmedarbejder Gitte Ranfelt Laugesen og organist Branko Djordjevic.
Det bliver et sammensurium af salmesang, nærvær, lystænding, bønner, fagter, fordybelse, sanselighed og hygge.

Tilmelding er ikke nødvendig.

Bagefter drikker vi kaffe og snakker
sammen i Sognegården.

Ved kirke- og kulturmedarbejder
Gitte Ranfelt Laugesen.

Tilmelding på www.tranbjergkirke.dk

Menighedsmøde / offentligt orienteringsmøde
tirsdag 12. maj kl. 19.00 i Tranbjerg Sognegård
Pr. 1. januar 2020 trådte en ny valgform
til menighedsråd i kraft. Dette betyder
bl.a., at der landet over på samme dag,
nemlig tirsdag den 12. maj 2020, afholdes orienteringsmøde sammen med
det årlige menighedsmøde.
På orienteringsmødet orienterer menighedsrådene bl.a. om arbejdet i den
forløbne funktionsperiode, kommende opgaver samt datoer og regler for
den ny valgprocedure.
Den ny valgform indebærer, at der til
alle menighedsråd skal opstilles og
vælges kandidater på en såkaldt ”valgforsamling” tirsdag den 15. september
2020. Kandidaterne præsenterer sig,
der er mulighed for debat, og der gennemføres en skriftlig afstemning om
de opstillede kandidater. Resultatet af
afstemningen afgør, hvem der er valgt
til menighedsrådet.
Loven gør det muligt, at der efterfølgende kan udløses et egentligt afstemningsvalg. Dette sker, hvis der senest
fire uger efter valgforsamlingen, dvs.
senest tirsdag den 13. oktober 2020,
indleveres en anden kandidatliste, underskrevet af et antal stillere svarende
til det antal menighedsrådsmedlemmer, der skal vælges i sognet. Afstemningsvalget vil i så fald blive afholdt
den 17. november 2020.
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I Tranbjerg Sogns Menighedsråd har vi
12 valgte menighedsrådsmedlemmer
samt de tre præster, der er fødte medlemmer, og to suppleanter.
I skrivende stund ved vi, at i hvert
fald én person siger farvel efter en meget, meget lang periode som menighedsrådsmedlem.
På vegne af menighedsrådet håber
jeg, at det igen bliver muligt i hvert fald
at tiltrække 12 medlemmer og to suppleanter.
Jeg hører meget gerne fra Tranbjergborgere, der er interesserede i det
spændende arbejde i menighedsrådet,
og som derfor kan tænke sig at opstille
til valgforsamlingen. Man er også meget velkommen til at kontakte undertegnede for uddybning af den ny valgprocedure.
Menighedsrådet vil løbende orientere
om processen, der som nævnt er helt
ny, og som vi over de kommende måneder skal sætte os ind i.

På Menighedsrådets vegne
Birgitte Pedersen, formand

Kirke og Sogn •
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KIRKENS
STUDIEDAGE
2020

Folkekirken mellem
tradition og fornyelse
Hvad betyder det egentligt?
Der afholdes i folkekirken mange
forskellige slags gudstjenester. Nogle
kirkegængere holder mest af den
velkendte højmesse, og andre efterspørger nye gudstjenesteformer.
Biskopperne har nedsat et udvalg,
der har arbejdet med gudstjenestens
liturgi og to udvalg, der har arbejdet
med henholdsvis dåbs- og nadverritualet.
Rapporterne, der er kommet ud af
det, drøftes nu bredt i folkekirken.
Pris for deltagelse er kr. 25,-.
I prisen er inkluderet formiddagskaffe og brød.
Alle er velkomne til at deltage, og der
kræves ikke særlige forudsætninger for
at være med.
12
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Tranbjerg Sognegård
Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg
Lørdag den 21. marts kl. 9.30–12.00:
Anders Klostergaard Petersen, professor
i religionsvidenskab, Aarhus Universitet

Folkekirken og
gudstjeneste mellem
tradition og fornyelse
Det gælder enhver organisme, biologisk som kulturel, at den løbende må
tilpasse sig forandringer i det miljø, den
befinder sig i. Alternativt uddør den.
For kulturelle størrelser er det imidlertid også vigtigt, at der er genkendelighed, hvis ikke de skal miste deres identitet. Udfordringen er derfor løbende
at tilpasse sig uden, at man sætter sine
basale værdier, idealer og genkendelighed over styr. I lyset af et sådant overordnet evolutionært perspektiv vil jeg
drøfte det arbejde med gudstjeneste,
dåb og nadver, som biskopperne har
sat i søen. Jeg kommer til at provokere,
men også løfte diskussionen til et mere
principielt niveau.
Kom og vær med til en spændende
debat.

75 ÅR

4. MAJ SANGAFTEN
i Tranbjerg Sognegård kl. 19.30–21.30

Sognepræst
Peter Brøndum,
Sankt Markus
Kirke, Aarhus

Selv om jeg af gode grunde var forhindret i at
deltage i de glade majdage i 1945, så har både
besættelsen og befrielsen spillet en vis rolle i
mit liv. For det er jo umuligt at opleve en 4. maj,
uden at de mennesker, der var dybt berørte af
både besættelse og befrielse, og som man lærte at kende undervejs, på en eller anden måde
kommer på besøg. Somme tider er det endda
mennesker, man slet ikke kendte, der blander
sig i koret af stemmer fra dengang, mens man
synger de sange, der fik en særlig betydning
både under og efter krigen.
Aftenen vil forme sig som en sangaften med
nedslag af mennesker, jeg kendte; tekster, der
på en særlig måde har formet min opfattelse af
4. maj og fortællinger, der har gjort et stort indtryk på mig.

Kirke og Sogn •
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Sanserne fik spillerum ved Musik i Mørket
Hvad der i oktober begyndte som en
god idé fra en lokal tranbjergborger,
der ønskede sig en aften, hvor man
kunne lægge sig på kirkebænken og
lytte til afslappende musik i stearinlysets skær, blev ført ud i livet den 6. februar lige efter Kyndelmisse.
Vi valgte at kalde arrangementet for
Musik i Mørket, og i næsten tre timer
var kirken oplyst kun af stearinlys og
vært for en bred vifte af forskellige musiknumre med alt fra Bach til Leonard
Cohen og Tina Dickow.
Næsten 60 personer valgte at lægge
vejen forbi kirken, og benytte sig af
muligheden for at sætte sig og lytte,
skrive en bøn, tænde et lys, læse et bibelord, snakke med en præst eller opleve stilheden på kirkegården og den

• Kirke og Sogn

hyggelige snak omkring bålet i krogen
ved våbenhuset.
Når lyset dæmpes, får andre sanser
større spillerum, og vi var mange, der
nød at læne os tilbage og sanse rummet og få noget af den ro, som mange
af os higer efter i denne tid.
„Mere af det her!“ ønskede flere af
jer, der var med til denne aften, og det
har I fuldkommen ret i. Mere af det her!
Lad os blive ved med at indtage det fantastiske rum, som kirken er, den enestående rumklang og den helt særlige
stemning, som man kan opleve netop
der og give plads til, at vi sammen kan
gøre kirke også på denne fine måde.
Vi glæder os allerede til næste gang.

