TRANBJERG

Kirke og Sogn
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 i
Sognegården.

Tilmelding til spisning på
kontor@tranbjergkirke.dk
senest dagen før.
20 kr. pr. voksen. Børn gratis.
Torsdage kl. 17.00 – ca. 18.15
29. november
6. december
13. december
20. 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
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
Kirketjener Ole Fenger
51 94 56 44 / ole@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.

Søndag 25. november
10.00 Højmesse v. Emmy Haahr Jensen
Onsdag 28. november
10.30 Gudstjeneste på Århus Friplejehjem v. Anja Stokholm
14.00 Gudstjeneste på lokalcentret
v. Anja Stokholm
Torsdag 29. november
17.00 Levende Adventskalender
Søndag 2. december
10.00 Højmesse v. David Kessel
Torsdag 6. december
17.00 Levende Adventskalender
Søndag 9. december
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm
Onsdag 12. december
10.30 Gudstjeneste på Århus Friplejehjem v. Anja Stokholm
Torsdag 13. december
17.00 Levende Adventskalender

Onsdag 26. december (2. juledag)
10.00 Højmesse v. David Kessel
Søndag 30. december
10.00 Højmesse v. David Kessel
Mandag 31. december
14.00 Nytårsgudstjeneste
v. Anja Stokholm
Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden godt nytår i våbenhuset
Søndag 6. januar
10.00 Højmesse v. (se note *)
Søndag 13. januar
10.00 Højmesse v. (se note *)
* Prædikanterne i januar bliver oplyst,
når der er dato for indsættelse af den
nye præst.

De ni læsninger
Søndag den 23. december kl. 10.00
slutter adventstiden med en

Kirketjener Erik Borrits
86 29 57 33

Søndag 16. december
10.00 Højmesse v. Emmy Haahr Jensen

liturgisk musikgudstjeneste.

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

Onsdag 19. december
14.00 Gudstjeneste på lokalcentret

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

Torsdag 20. december
17.00 Levende Adventskalender

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

Søndag 23. december
10.00 Gudstjeneste v. David Kessel

De ni læsninger er en samling af
adventstekster, der udtrykker forventningens glæde.
Teksterne bliver ledsaget af musik
og salmer og forbereder os til den
glæde, der kommer til udtryk i
juledagene.

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

Gudstjenester

Tirsdag 25. december (1. juledag)
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm

• Kirke og Sogn

Mandag 24. december (Juleaften)
10.30 Julegudstjeneste med krybbespil
v. Anja Stokholm
11.45 Julegudstjeneste med krybbespil
v. Anja Stokholm
13.00 Julegudstjeneste v. David Kessel
14.15 Julegudstjeneste v. David Kessel
15.30 Julegudstjeneste v. David Kessel

Medvirkende:

Aarhus Koncertkor
Dennis Fick (orgel)
David Kessel (liturg)
Se mere side 8

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

Der er noget i luften!
Af Anja Stokholm

V

i nærmer os december. Der er kun
få dage til, at vi skal tænde kalenderlyset og adventskransen. Det er
blevet tid til at tælle ned til jul. Vi ved
det godt – butikker og vinduer er for
længst pyntet op. Julekatalogerne fylder i vores postkasser. De fleste børn
venter spændt på at skulle åbne den
første låge i den kalender, der måske allerede hænger på køleskabslågen eller
på opslagstavlen på børneværelset, og
som skal hjælpe med at tælle ned til jul.
”Der er noget i luften, jeg ved ikke
hvad” – sådan synger vi i en af adventstidens sange. Og mon ikke det netop
er sådan, det er for mange, også uanset
hvad man personligt mener om julen?
Der er noget i luften, noget som hører
til på den her tid af året – en blanding
af både forventninger om det, der kommer og minder om noget, der var engang.
Når det er advent og jul, så er på mærkelig måde både fortiden og fremtiden
meget levende tilstede i os. Fremtiden
som alt det, vi hver især skal nå i mål
med inden den 24. december og dagene, der følger. Og fortiden som de
juleminder, vi alle sammen bærer med
os. De traditioner der blev vores til jul.
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Måderne forberedelserne skete på, alt
det, der hørte til, for at julen kunne blive rigtig jul. Alt det, som vi måske aldrig
i vores familier har italesat og besluttet
skulle være sådan, men som blot er sådan – for sådan har det altid været, og
julen ville ikke være helt det samme på
en anden måde. Sådan er julen traditionernes og mindernes tid – på både godt
og ondt.
At der er noget i luften, når det er advent og december, vil de færreste af os
være i tvivl om. Men det er alligevel ligesom vi synger: ”Der er noget i luften
– jeg ved ikke hvad”. Dét der er i luften,
julestemningen, den er ikke sådan til
at tage og føle på. Den er ikke sådan at
holde fast mellem hænderne. Den kan
ikke bevises. Og er den så overhovedet
til? Eksisterer den?
Netop de spørgsmål var der engang
nogle forskere, der satte sig for at undersøge. Med testpersoner fra forskellige kulturer og med forskellige
baggrunde brugte de MR-scannere og
andre videnskabelige værktøjer til at
undersøge, hvad der ville ske med de
forskellige personer, når de på forskellige måder blev præsenteret for ”Jul”.
Med sit meget videnskabelige sprog
kunne undersøgelsen konkludere, at
der er noget i luften. Julen gør noget
ved os. Forskerne kunne fremvise et
overbevisende resultat – kommer vi
fra en baggrund, hvor julefejring er udbredt, så findes julestemning. Den kan
aflæses i os!

Det er den tidligere forstander på Testrup Højskole, Jørgen Carlsen, der et
sted fortæller om denne undersøgelse.
Han skriver sådan her om undersøgelsen: ”Så blev vi så meget klogere. Eller
gjorde vi?” Jørgen Carlsens pointe er,
at skønt de fleste af os nødig vil undvære videnskaben, så har den alligevel
sine begrænsninger. Videnskaben kan
ikke alt – den kan heller ikke indfange
en stemning. Den kan ikke forklare,
hvorfor vi pludselig kan blive grebet af
en stemning, som måske kan føre os
mange år tilbage i tiden. En stemning
af noget, som på forunderlig måde kan
gøre dét, der er fjernt eller borte, overvældende nært. Hvordan kan det være,
at et fjernt minde, en stemning, kan kaste lys ind over ens tilværelse? Hvordan
forklarer vi, at fænomener som håb, vemod, livsmod, sorg eller fortrøstningsfuldhed er tilstede i éns tilværelse – måske især når det er jul?
Jørgen Carlsen citerer en strofe fra et
af Kristian Leths digte, som lyder sådan
her: ”Hvis ikke verden er mystisk, så
forstår jeg den ikke.”
At verden er mystisk, fornemmer man
måske især, når det er jul. Eller måske
er det mere præcist at sige, at verden er
gådefuld. De helt store spørgsmål som:
Hvorfor er vi her? Hvad er meningen
med livet? Hvor kommer livsmodet fra?
– de spørgsmål kan videnskaben ikke
løse for os. Det er spørgsmål, som vi må
blive ved med at tumle videre med. Sådan som vi måske i særlig grad gør, når
det er jul. Men når det er jul, så hører vi
også fortællinger og synger med på ord,
som netop vil åbenbare for os noget af
tilværelsens gådefuldhed. Ord som vil
lade os ane noget betydningsfuldt om
netop mening, livsmod og håb.
Som når vi synger ordene her:

Der er noget i luften
jeg véd ikke hvad,
som forår, skønt skoven
har mistet hvert blad,
der er noget i luften
som rosernes duften,
som fuglenes fryd,
skønt rosen er falmet, og fuglen
er draget mod syd.
Der er noget i luften,
som gør mig så glad,
som trøster mit hjerte
i ungdommens bad,
der er noget herinde,
et strålende minde
med kærter og sang,
om julen derhjemme, derhjemme
hos moder en gang.
Der er noget i luften,
et barndommens bud,
som lyser imod mig
som stjernen fra Gud,
som leder mig stille
til frelseren lille
med barndommens fryd,
skønt barndommen flygted som fuglen,
der rejste mod syd.
O kom til os alle,
du højtidens drot,
om lokken er gylden,
om håret er gråt!
Udbred dine hænder,
mens lysene brænder,
og skænk os din fred,
thi evig, ja evig er glæden,
når du følger med.
Tekst: Vilhelm Gregersen, 1911
Melodi: Vilhelm Gregersen, 1911
Glædelig advent og jul!

ONSDAGS
• FORUM
Eftermiddage, der giver et løft!
Onsdag den 5. december kl. 13.00

Onsdag den 2. januar

Julefrokost

„Slip livet løs“

En hyggelig eftermiddag med traditionel julefrokost, Lucia-optog og amerikansk lotteri. Man medbringer en gevinst til ca. 30 kr.

Foredrag ved Preben Kok

i Tranbjerg Kirke

begynder igen til januar

Tirsdag d. 4. december kl. 19.30

Kom og vær med, når vi har Toddler
salmesang i Tranbjerg Kirke for 1-5 årige
og deres voksne.

Ved koncerten medvirker

Her er nærvær og intimitet i fokus, når
vi sammen med børnene synger salmer
ledsaget af tegn, dans og stille musik.

Tranbjergkoret.
Koncerten vil byde på salmer og
sange, der hører julen til, blandet
med fællessange.
Dirigent: Birgitte Mortensen
Alle er velkomne!

Det er gratis og kræver ingen
tilmelding.

Tilmelding til kontoret:
86 29 57 33 eller
kontor@tranbjergkirke.dk
senest den 23. november.
Et gammelt visdomsord siger: Hvor der
er helhed, er der altid mindst to sandheder, der er sande på samme tid. I
de sidste 40 år har vi i mange af livets
væsentlige forhold undertrykt (glemt)
den ene af de to sandheder for bedre
at kunne lade som om, vi har kontrol
over livet. Det er der nu ved at blive
rettet op på, så livet kan komme ud af
kontrolgrebet og blive sluppet fri igen.
Hvordan? I den forbindelse spiller tro
og kirke en særlig rolle. Hvilken?

Onsdagsforum
Hyggelige og åbne eftermiddagsarrangementer 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. Alle er velkomne – pris 30 kr.
• Kirke og Sogn

Toddlersalmesang

Hver gang slutter vi af med frugt, kiks
og saft/kaffe.

Pris for frokosten: 125 kr.
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Julekoncert

Onsdage kl. 16.15-17.00 – med undtagelse af skoleferier.
Forårssæson: 16. januar-29. maj.
Ved kirke- og kulturmedarbejder
Gitte Ranfelt Laugesen.

Kirkelauget
holder

ÅBEN KIRKE i tiden op til

1. søndag i advent følgende dage:
Fredag 30. november kl. 14 – 16
Lørdag 1. december 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.

Kirke og Sogn •
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Musikgudstjeneste med Århus Koncertkor
Tranbjerg kirke, søndag den 23. december kl. 10.00
De ni læsninger – musikgudstjeneste efter engelsk skik
Århus Koncertkor medvirker lillejuleaften i de ni læsninger i Tranbjerg kirke,
en musikgudstjeneste, hvor ni tekster fra Bibelen læses op afvekslende med
korsang og fællessang, der passer til teksterne.
De udvalgte tekster spænder fra skabelsen over syndefaldet, til profetier om
Jesus og beretningen om Jesu fødsel. De ni læsninger var oprindeligt en gammel engelsk tradition i tiden op til jul, som fra England har spredt sig blandt
andet her til Danmark.

Julehjælp fra
menighedsplejen
Der er mulighed for at søge hjælp 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.
Ansøgningsfrist den 1. december.
Ansøgningen sendes til:
Kirkekontoret
Kirketorvet 2
8310 Tranbjerg J

Århus Koncertkor, med næsten 40 korsangere,
er oprettet for godt 50 år siden, synger både
a cappella koncerter og har været medvirkende i en lang række opførelser af klassisk
musik for kor, solister og orkester.
Korets dirigent, Dennis Christoffer Bang Fick,
er uddannet ved Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus i kor og ensembleledelse.
Til daglig er han organist ved Løgumkloster
kirke.
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Tranbjerg Kirke er lille
– især når det er jul

Sognekalender
Onsdag 5. december
13.00 Onsdagsforum – julefrokost
Onsdag 2. januar
14.00 Onsdagsforum – „Slip livet løs”
v. Preben Kok.

Musikandagter
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.
29. november

Tranbjerg kirke er lille. Juleaften har de
fleste oplevet vores kirke fyldt til bristepunktet. Derfor holder vi igen i år hele
fem gudstjenester.
Allerede kl. 10.30 holdes den første
af to børnegudstjenester. Forhåbentlig
betyder det, at ingen skal komme til kirken uden at få plads.
Skulle der alligevel ikke være plads, beder vi om forståelse for, at vi kan blive
nødt til at afvise flere ved kirkedøren.
Det har af og til været et problem, at de,
der har fundet plads i kirken juleaften,
har siddet så klemt, at det blev ubehageligt eller uforsvarligt.
Medlemmer af menighedsrådet vil sørge for, at så mange som muligt får plads
i kirken, uden at vi sprænger dens rammer.
Med ønsket om en glædelig jul!
Kirke og Sogn •
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Nyt menighedsråd pr. 1. søndag i advent
For nogle år siden blev det af et tidligere menighedsråd besluttet at overgå
til 2-års valgperiode og efter ansøgning
til Kirkeministeriet fik sognet tilladelse
til dette. Således skulle der igen i år
vælges menighedsråd for en ny 2-årig
periode.

Nytårskoncert
Søren Bidstrup

i Tranbjerg Sognegård
søndag 27. januar 2019 kl. 16.00
Traditionen tro, byder Tranbjerg kirke
på lidt godt til ganen og øregangen, når
nytåret skal skydes i gang.

Branko Djordjevic

I år er det Tranbjerg kirkes egne musikere,
Søren Bidstrup og Branko Djordjevic, der
vil med hjælp fra Gitte Ranfelt Laugesen,
sørge for musikken.
Der vil være lidt for enhver – kabaret,
evergreens, populære klassiske ariaer, men
frem for alt rigtig god stemning.
I pausen vil der også være lidt forfriskninger.
Entré 75 kr. – betales ved indgangen.

Gitte Ranfelt
Laugesen
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Vel mødt!

Derfor inviterede det siddende menighedsråd til informationsmøde 18.
september vedr. netop valg. Der var et
pænt fremmøde, og til dirigent valgte
forsamlingen Bent Homann.
Derefter redegjorde undertegnede formand for menighedsrådets arbejde siden sidste valg samt for de kommende
opgaver, det ny menighedsråd vil komme til at stå overfor. Den mest umiddelbare, praktiske opgave bliver utvivlsomt at få udarbejdet en overordnet
kirkegårdsplan, der kan imødekomme
efterspørgslen efter gravpladser i Tranbjerg. Derudover er menighedsrådet i
proces med at søge en afløser for sognepræst Anette Brøndum, der forlod
os pr. 1. september – se vedr. ny præst
andetsteds i bladet.
Forsamlingen havde derefter lejlighed
til at stille uddybende spørgsmål, inden
man gik over til 2. del af mødet, nemlig
opstilling af kandidater. Bent Homann
orienterede om, at 12 personer på forhånd havde tilkendegivet at ville stille
op, og yderligere 2 personer var indstillet på at stå som suppleanter. Det
er præcist det antal medlemmer, menighedsrådet i Tranbjerg skal bestå af.
De 14 navngivne personer erklærede at
ville stå på samme liste, der blev døbt

Den fælles, kirkelige Liste, og at ville
opstille sideordnet.
Hvis flere kandidater/lister ønskede at
opstille, var der indleveringsfrist den 2.
oktober. Da der ved fristens udløb ikke
var indkommet flere kandidater/lister,
kunne Valgbestyrelsen således notere
sig, at valget var aflyst, og at følgende er
valgt til den kommende 2 års periode:
I alfabetisk orden:
Ane Marie Taszarek
Axel Bach
Birgitte Pedersen
Bonnick Lundberg
Flemming Mikkelsen
Grethe Gylling
Jette Siggaard
Lars Jacobsen
Lene Risør
Michael Knudsen
Sonja Due
Ulla Astrup
Bent Homann, 1. suppleant
Helge Hansen, 2. suppleant
Det ny menighedsråd konstituerer sig
på mødet onsdag den 7. november og
tiltræder officielt 1. søndag i advent,
dvs. 2. december 2018.
Birgitte Pedersen,
formand for valgbestyrelsen og
Tranbjerg sogns Menighedsråd

Kirke og Sogn •
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Nytårsgudstjeneste
31. december kl. 14.00
Efter en forkortet gudstjeneste byder
menighedsrådet på kransekage og
champagne i våbenhuset, så vi kan ønske hinanden et godt nytår.

Den ledige
præstestilling
Da vores tidligere sognepræst gennem
mere end 9 år, Anette Brøndum, forlod
Tranbjerg Kirke pr. 1. september, gik
der straks en søgeproces i gang efter
hendes afløser.
Stillingen blev opslået i Præsteforeningens blad primo oktober, og der er
deadline for ansøgninger den 9. november. Menighedsrådet og provsten
for Aarhus Søndre Provsti, Jette Marie
Bundgaard-Nielsen, går derefter i gang
med at læse ansøgningerne og har allerede afsat flere tidspunkter til prøveprædikener.
Afhængig af om den valgte præst er
ordineret eller ej, vil vedkommende
kunne indsættes i embedet i løbet af
januar 2019.
I mellemtiden er vi så heldige at kunne
trække på en tidligere sognepræst her i
Tranbjerg, nemlig Emmy Haahr Jensen,
der tidligere på året gik på pension fra
en stilling som sognepræst i BederMalling. Emmy indgår i en turnus med
vore 2 øvrige præster, Anja Stokholm
og David Kessel.
Birgitte Pedersen,
formand for menighedsrådet
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Kom og vær med!
Der findes både begynderkor og kor for de øvede
børn.
Skriv til organisten/
korlederen og hør n
 ærmere.
Mandag eftermiddag
i Sognegården.
Organist Branko Djordjevic:
branko@tranbjergkirke.dk

Shop-Amok

Kirke- og
kirkegårdsvandring
Søndag den 30. september deltog 26
personer i en oplysende kirke- og kirkegårdsvandring her i Tranbjerg.
Arrangementet var kommet i stand på
forespørgsel af Socialdemokratiet i
Tranbjerg. Menighedsrådet sagde hurtigt ja til at åbne kirke og kirkegård for
interesserede – og spurgte herefter
tidligere sognepræst gennem 32 år, Kirsten Niekerk, om hun denne søndag
eftermiddag ville øse af sin store viden
om kirken.

Genbrugs børnetøj 0-12 år

Kirsten viste med stort engagement og
glæde rundt i kirken og fortalte levende
om symboler, prædikestol, altertavle,
døbefont og meget, meget mere. Derefter gik forsamlingen rundt om kirken
for også at se og høre om den udefra.

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.

Turen fortsatte via den gamle kirkegård
og over den sidste ny afdeling, afd. H,
der kun er til urner – herfra videre til
den store afd. A-F med de 6 markerede
rum. Det er sidstnævnte afdeling, der
over de kommende måneder omlægges, således antallet af gravpladser udvides.

Husk at Shop-Amok ikke tager imod
kreditkort.
Butikken har åbent hver mandag fra
kl. 15–17 i Sognegårdens kælder.
Indgang via stien bag Kvickly.
Alle indkomne beløb går ubeskåret
til børn i Malawi.
Med venlig hilsen og på gensyn

Seniorpigerne

Under den efterfølgende kaffe i Sognegården fortalte undertegnede yderligere om planer på den lange bane
for udvidelse af gravpladskapaciteten,
således denne til enhver tid kan følge
med befolkningsudviklingen i sognet.
Birgitte Pedersen,
formand for menighedsrådet

Nicolai

SCT

Tranbjerg Kirkekor vil
gerne være flere.

Tjenesten
En at tale med …
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.

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

Folkekirkesamvirket
i Aarhus
– en tråd i dit netværk
• Aflastningstjeneste
• Sorggruppe for børn og unge
• Sorggruppe for voksne
Det er gratis at benytte Folkekirkesamvirkets tilbud.
Ret henvendelse til sekretariatet på tlf.
24 815 817 eller hent flere
oplysninger på

www.folkekirkesamvirket.dk
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