TRANBJERG

Kirke og Sogn
Allehelgen
Også i år mindes vi de afdøde ved to
Allehelgens-gudstjenester den 4. november.
Det er en særlig dag, hvor mange
mennesker kommer i kirken for at
mindes dem, de har mistet i løbet
af det sidste år.
Vi holder gudstjeneste kl. 10.00 og
musikgudstjeneste kl. 16.00.
I forbindelse med gudstjenesterne
vil der være mulighed for at tænde
et lys for et menneske, man savner, og vi vil gennem ord og musik
skabe et rum, der giver plads til at
tænke på dem, vi har mistet.
Vær med til en gudstjeneste, der
minder os om det lys og den trøst,
der ligger i troen på, at vi i Jesus
Kristus ikke er tabt, når livet her på
jorden ender.
Anja Stokholm/David Kessel

BASAR i Tranbjerg Sognegård
lørdag d. 3. november kl. 10–14
til fordel for børn og unge
i Malawi.
Se nærmere side 5
Vil du være en del af Tranbjerg
Kirkes frivilligteam?
Så kom til frivilligaften
i Sognegården onsdag den 21.
november kl. 19.00.
Se nærmere side 9

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
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

Personregistrering Syd
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.

Gudstjenester

Sognekalender

Søndag 14. oktober
10.00 Højmesse v. David Kessel

30. oktober
17.00 Årstidscafé v. David Kessel

Søndag 21. oktober
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm
Søndag 28. oktober
10.00 Højmesse v. Anders Eskedal
Onsdag 31. oktober
14.00 Gudstjeneste på lokalcentret
v. David Kessel
Søndag 4. november
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm
16.00 Musikgudstjeneste i anledningen
af Alle Helgen v. David Kessel
Søndag 11. november
10.00 Højmesse v. David Kessel
11.30 Dåbsgudstjeneste v. David Kessel
Onsdag 14. november
10.30 Gudstjeneste på Friplejehjemmet
v. David Kessel
Torsdag 15. november
17.00 Gud og Spaghetti v. David Kessel
Søndag 18. november
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm

Kirkeværge Flemming Mikkelsen
86 29 16 29
Basargruppen
Lene Risør, 86 29 44 11
Grethe Gylling, 86 29 03 76
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7. november
14.00 Onsdagsforum
21. november
19.00 Frivilligaften for alle der har lyst
til at være eller allerede er frivillig
ved Tranbjerg Kirke.

Musikandagter
Hver anden tirsdag 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:
18. oktober
1. november
15. november

Kirke- og kulturmedarbejder
Gitte Ranfelt Laugesen
86 29 57 33 / girl@km.dk
Menighedsrådsformand Birgitte Pedersen
41 24 55 06 / birgitte@tranbjergkirke.dk

3. november
10.00 Basar til fordel for Folkekirkens
Nødhjælp

– et samtalested for unge
kontakt@cafehusrum.dk
www.cafehusrum.dk
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BASAR

 P R ÆS T E N S R U B R IK

Kirke og kunst
– at bryde begrænsninger
Af David Kessel

F

ornylig læste jeg om en filosof,
som skrev bl.a., at en kunstner, som
kun udtrykker det, han vil udtrykke,
ikke skaber kunst. Med andre ord: Kunstens værdi ligger i, at udtrykke mere,
end vi umiddelbart kan sige, eller forstå. Om det er et billede, en roman, eller et stykke musik – det, der berører
os, måske griber os, kan ikke bare overføres til en tanke, en idé, eller en teori.
Et kunstværk, som ikke er andet end illustration af en idé, er ikke andet, end
et formidlingsværktøj. Måske kunne
man også sige, at kunst er en måde at
åbne os for det, rationaliteten ikke kan
nå. Den henviser til det, der overgår
den del af vores verden, vores forstand
kan begribe.
Derfor har religion og kunst, kirke og
kunst ofte spillet sammen. For det, der
sker i kirken prøver på samme måde at
lukke noget op, som det rationelle ikke
kan nå. Derfor kommer mennesker i
kirke, når de skal giftes, når deres ny-
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fødte barn skal døbes, eller når vi står
afmægtigt over for døden. For mange
mennesker har en fornemmelse for, at
der er grænser for vores forståelse, for
det, vi kan opnå med vores rationalitet;
at der er grænser for det, vi kan magte
alene som mennesker. Kirken kan åbne
os for erfaringen, at vi ikke står alene,
at vi i troen får tilgang til en dimension,
der ellers ikke er tilgængelig.
Det betyder ikke, at det er irrationelt
at tro – i hvert fald ikke mere irrationelt, end at læse en roman, besøge en
kunstudstilling, eller gå til koncert. Vi
kan rationelt tænke os frem til fornuftens grænser. Der kan vi standse og
bruge fornuften til det, den kan bruges
til. Men vi kan også opsøge den del af
virkeligheden, der overgår det rationelle. Og kirken er et sted, hvor det er
muligt. Her kan vi erfare, at sandheden
er mere, end det, vi kan tænke os frem
til. Her kan vi høre Guds tilsagn om, at
han er der for os – også der, hvor vi når
grænsen af vores forståelse og kunnen;
et tilsagn, der kan trøste, men også anfægte os i vores forståelse af virkeligheden. Men først og fremmest kan det
berige vores liv og tilføje en dimension,
vi går glip af, hvis vi nøjes med rationalitetens begrænsninger. 

TRANBJERG
SOGNEGÅRD
Lørdag den 3. november kl. 10 – 14
Igen i år holder vi basar i Tranbjerg Sognegård. Da de centre for forældreløse
børn, vi hidtil har støttet, nu kører fint
og får støtte fra anden side, ændrer vi
vores støtte.

På basaren er der som sædvanlig masser af gode tilbud:

I det nordlige Malawi i Mzimbadistriktet gør Folkekirkens Nødhjælp en stor
indsats, der sigter på at give børn og
unge en god opvækst. Målgruppen i
Mzimba er børn under 5 år, skolebørn
i alderen 6 –17 og kvinder, der har stor
betydning for børnenes opvækst.

 Tombola

Planen er at etablere nye brønde i 5
landsbyer og 2 skoledistrikter, og her er
Tranbjerg med til at give trivsel til børn
i Malawi.

 A
 merikansk lotteri med mange gevinster i hvert lotteri

 Cafeteria
 
Rodekasse med enormt gode tilbud
 
Salgsboder med bl.a. håndarbejder,
hjemmesyltede lækkerier og hjemmebag
 Besøg Shop-Amok i kælderen med
pænt, rent, brugt, billigt børnetøj
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ONSDAGS
• FORUM
Eftermiddage, der giver et løft!

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

ÅRS TID S

Café

Fællesskab og
hygge

Onsdag den 7. november kl. 14.00

Onsdag den 5. december kl. 13.00

Dramatisering af Herman Bangs

Julefrokost

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

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

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

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.

Pris for frokosten: 125 kr.

Det er gratis og kræver ingen
tilmelding.

Vi mødes tirsdag den 30. oktober kl.
17.00.

Onsdage kl. 16.15-17.00 – med undtagelse af skoleferier og december.

Aftenen begynder i kirken med
lystænding og aftensang, hvorefter
vi går i Sognegården og sammen
gør klar til et fælles aftensmåltid.

Ved Vejen
v. dramaturg Inger Marie Madsen.
Et gribende portræt af en stilfærdig,
ømhedstørstende stationsforstanderfrue og alle de mennesker, som færdes
i og omkring stationen i den lille jyske
by, tegnet knivskarpt og med stor humor og menneskekundskab af Herman
Bang.
Inger Marie Madsen viser en begavet
bearbejdelse af dette mesterværk i
dansk litteratur.

Tilmelding til kontoret:
86 29 57 33 eller
kontor@tranbjergkirke.dk
senest den 23. november.

Efterår: 5. september-28. november.
Forår: 16. januar-29. maj.
Ved kirke- og kulturmedarbejder
Gitte Ranfelt Laugesen.

Maden bliver leveret udefra. Pris
100 kr. ekskl. drikkevarer, som kan
medbringes eller købes.
Vi får besøg af Diakon Ole Bjergely
Christensen. Emne: Mandelas fodspor i Sydafrika.
Tranbjerg Kirkes ÅrstidsCafé henvender sig til alle aldersgrupper,
enlige som par – vi håber på at se
jer!

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.
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Tilmelding senest 25. oktober til Ulla
Astrup
86 29 58 97
u.k.astrup@webspeed.dk

Kirke og Sogn •
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Farvel og god vind
til sognepræst
Anette Brøndum
Efter næsten 10 år ved Tranbjerg Kirke
på deltid har Anette Brøndum 1. september fået en fuldtidsstilling ved Sct.
Johannes Kirke i Aarhus.
Det markerede vi med en afskedsgudstjeneste og efterfølgende reception i
Sognegården den 9. september.
Det blev en dejlig dag med fyldt kirke,
god stemning og flere taler. Mange
knus og ønsker om fremtiden blev uddelt.
Vi kommer til at savne Anette og ønsker
hende alt det bedste i sin nye stilling.
Anette og hendes ægtefælle Peter

B ØRN I KIRKEN

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

Gud og Spaghetti

FRIVILLIGAFTEN

Torsdag 15. november kl. 17.00
ved David Kessel

for kommende og nuværende frivillige ved Tranbjerg Kirke

En let børnegudstjeneste for alle sanser,
med fortælling, sang og leg.
Gudstjenesten varer ca. ½ time, hvorefter der er fællesspisning i Sognegården.
Spring madlavningen over og
tag børnene med i kirke!
Børn gratis. Voksne: 30 kr.

Tilmelding: www.tranbjergkirke.dk
eller tlf.: 86 29 57 33
senest onsdagen før.

Kirkelauget
holder ÅBEN KIRKE i tiden op til Alle
Helgen og 1. søndag i advent følgende
dage:
Fredag 2. november kl. 14 – 16
Lørdag 3. november kl. 14 – 16
og
Fredag 30. november kl. 14 – 16
Lørdag 1. december kl. 14 – 16

Tranbjerg Kirke indbyder alle, der har lyst til at være frivillige ved Tranbjerg
Kirke til en hyggelig aften i Sognegården onsdag den 21. november kl. 19.00.
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 (sangaften)
• Årstidscafé
• ... og mange andre ting – måske har du selv nogle goder ideer, vi kan gå videre
med?
Tilmelding på kontor@tranbjergkirke.dk eller på 86 29 57 33. senest 2 dage før.
Med venlig hilsen
Kirke- og Kulturmedarbejder
Gitte Ranfelt Laugesen

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.
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