TRANBJERG

Kirke og Sogn
Allehelgen
Allehelgenssøndag mindes vi
i kirken vore døde. Mange
sørgende finder trøst og ro til
eftertanke ved gudstjenesten
netop denne dag.
I Tranbjerg Kirke 
afholdes der
Allehelgens søndag 1. november
to gudstjenester:
Kl. 10.00 Højmesse. En gudstjeneste med salmer, prædiken og
lystænding. Ved Anja Stokholm
Kl. 16.00 Musikgudstjeneste.
Musikken vil hjælpe os med at
mindes i en situation, hvor ord
ikke rækker. Ved David Kessel.

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: Jane Gertsen
Træffes på 86 29 51 20 mandag-fredag kl.
9.00–12.00. Endvidere hver fredag formiddag i Tranbjerg Sognegård kl. 9–12.00
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
92 43 77 88 / erik@tranbjergkirke.dk
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
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
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 Kirkegård
Her kan du se, hvem du skal kontakte alt
efter, hvad din henvendelse drejer sig om.
Kirkegårdssekretær Jane Gertsen – tlf.
86 29 51 20 hverdage 9–12 eller pr. mail
på jag@km.dk.
Henvendelser vedr. faktura, fornyelser,
forlængelser og sløjfninger af gravsteder samt oprettelse af aftaler om bl.a.
pyntning af gravsteder.
Gartner og teamkoordinator Søren
Svenning – tlf. 51 66 59 35 man-tors 7.30–
15.30 og fredag 7.30–12.30.
Henvendelser vedr. planlægning af urnenedsættelser, udtagelse af gravsteder samt anlæg af gravsteder.

Resultat af Valgforsamlingen
15. september 2020
Tirsdag den 15. september blev der i Tranbjerg Sogn afholdt Valgforsamling, dvs.
valg til menighedsrådet, for en fire års-periode.
Perioden gælder fra 1. søndag i advent, dvs. fra den 29. november, til 1. søndag
i advent 2024. Antallet af folkekirkemedlemmer i sognet bestemmer, at der skal
vælges 12 medlemmer til menighedsrådet.
Således blev følgende 12 kandidater på
Tranbjerg-listen valgt:
Birgitte Pedersen
Lene Risør
Flemming Mikkelsen
Lars Jacobsen
Jette Siggaard
Ulla Astrup
Sonja Due
Bonnick Lundberg
Michael Knudsen
Ellen Danielsen
Dorthe Andersen
Helge Hansen
Birgitte Pedersen blev den første valgte
og indkalder det nyvalgte menighedsråd til konstituerende møde onsdag
den 25. november.
Følgende kandidater blev valgt som
stedfortrædere:
Bent Homann
Frode Nielsen
Carsten Hoffmann

I perioden fra 16. september til 13. oktober kl. 23.59 vil der være mulighed for
at indgive en yderligere kandidatliste,
hvilket vil udløse et afstemningsvalg
til afholdelse 17. november. Såfremt en
eller flere personer ønsker at indgive
en kandidatliste, skal denne afleveres
til enten Birgitte Pedersen, formand
for valgbestyrelsen og nuværende for
mand for menighedsrådet, tlf. 4124
5506, eller til Bent Homann, nuværende stedfortræder til menighedsrådet,
tlf. 4089 8245. Man bedes kontakte en
af nævnte på telefon for at aftale, hvordan kandidatlisten kan afleveres. Af
kandidatlisten skal udover kandidaternes navne og underskrifter også fremgå navne og underskrifter på 12 stillere.
Kandidatlisten skal udarbejdes på en
af Kirkeministeriet godkendt formular.
Denne kan findes på www.menighedsrådsvalg.dk/blanketter.
På vegne af valgbestyrelsen
Birgitte Pedersen, formand

Kirkegårdsleder Pernille Wittrup Gad –
tlf. 40 12 30 10 hverdage 9–15 eller pr.
mail på pwl@km.dk.
Øvrige henvendelser.
Tranbjerg Kirke er aflåst, når der ikke er kirkelig handling. Ønskes adgang, vil personalet på kirkegården eller i Sognegården være
behjælpelig.
Kirke og Sogn •
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Gudstjenester
4. oktober
10.00 Højmesse v. David Kessel

FYRAFTENSSANG
FRA HØJSKOLESANGBOGEN
Torsdag 29. oktober kl. 17.00-17.45
i Sognegården
FOR HELE FAMILIEN!
VI MØDES TIL EN HYGGELIG FYRAFTENSSTUND
OG SYNGER FRA HØJSKOLESANGBOGEN I
SOGNEGÅRDEN.
SANGENE VÆLGER VI PÅ DAGEN.
Der vil være mulighed for at købe øl og vand.

8. oktober
17.00 Gud & Spaghetti
v. Anja Stokholm
11. oktober
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm
14. oktober
10.30 G
 udstjeneste på friplejehjemmet
v. David Kessel

11. november
10.30 G
 udstjeneste på Aarhus Friplejehjem v. Anja Stokholm
12. november
10.00 Musikandagt v. David Kessel
med efterfølgende frivillig
frokost i Sognegården
15. november
10.00 Højmesse v. David Kessel
11.30 Dåbsgudstjeneste v. David Kessel
22. november
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm

18. oktober
10.00 Højmesse v. Mia Knudsen
11.30 Dåbsgudstjeneste
v. Mia Knudsen
25. oktober
10.00 Højmesse v. vikar
27. oktober
17.00 Andagt v. Mia Knudsen med
efterfølgende årstidscafe
i Sognegården

Kirkelauget

28. oktober
14.00 G
 udstjeneste på lokalcentret
v. David Kessel

holder åben kirke i tiden op til Alle
Helgen og 1. søndag i advent følgende
dage:

1. november
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm (Alle
helgen)

Fredag 30. oktober kl. 14 – 16
Lørdag 31. oktober kl. 14 – 16

1. november
16.00 Musikgudstjeneste
v. David Kessel (Alle helgen)

Fredag 27. november kl. 14 – 16
Lørdag 28. november kl. 14 – 16

og

5. november
17.00 Gud & Spaghetti v. Mia Knudsen

Der er mulighed for en stille stund i
kirken, hvor man kan tænde et lys og
sætte det i døbefonten.

8. november
10.00 Højmesse v. Mia Knudsen

Kirkelauget byder på en varm drik i våbenhuset.
Kirke og Sogn •
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 P R ÆS T E N S R U B R IK

Spørgsmålstegn ved din
indre ateist!
Anja Stokholm

J

eg tager mig selv i at bladre i rejsebøger. Eller i at sidde med telefonen
i hånden og gemme billeder af smukke
og spændende steder, som jeg gerne
vil besøge. Jeg har efterhånden en del
billeder af franske katedraler, som jeg
håber på at kunne komme til at besøge

– måske når verdens virusfeber har lagt
sig igen.
Men det var i en guidebog fra et fjernt
sted (Myanmar i Sydøstasien), at jeg
så en tankevækkende omtale af et
storslået gyldent buddhistisk tempel.
I omtalen af templet står der, at det
gyldne tempel ”er så overvældende at
træde ind i, at det kan få dig til at sætte
spørgsmålstegn ved din indre ateist”.
Den oplevelse, som er beskrevet i
guidebogen, at man i templet kan blive
ramt af en oplevelse af noget så storslået og overvældende, at man instinktivt

får fornemmelsen af, at noget større må
være på spil – den oplevelse behøver
man formentlig ikke at rejse til Myanmar for at få.
Oplevelsen af pludselig at stå midt i noget, som har sådan en intens karakter,
at man instinktivt aner, at der gemmer
sig noget mere og noget større bag tilværelsen – det er formentlig noget, vi
alle sammen har prøvet. Det kan ske
i et storslået buddhistisk tempel, i en
overvældende kristen katedral – og det
kan sågar også ske på en gå- eller løbetur ude i naturen.
Det er oplevelsen af at stå over for noget fortættet og intens, der ligesom får
én til at se noget mere, end man ellers
ville have set. Sådan at man bliver åben
for tanken om, at der må være noget
mere på spil end det, man kan tage og
føle på eller det, man kan måle og veje
på.
Vores store kirkefader Luther sige et
sted, at det er Gud, der banker på vores
øjne for at få os til at se mere. Luther
skriver sådan her: ”Hele verden er fuld
af bibel, hvor Gud banker på vores øjne
og lyser ind i vores hjerte.”
Det er Luthers tanke, at hele verden er
gennemtrængt af Guds nærvær, og engang imellem fornemmer vi det måske
på særlig måde. Det kan være, når vi
besøger en storslået katedral, eller når
vi sidder på kirkebænken i en lille gammel landsbykirke. Men det kan også
være ude i naturen under Vorherres
egen himmel. Igen med Luthers ord:
”Hele skaberværket er den skønneste
bog eller bibel, i hvilken Gud har beskrevet og malet sig selv.” 
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ÅRS TID S

Café

Fællesskab og
hygge
er overskriften over 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.
Vi mødes næste gang tirsdag den 27.
oktober kl. 17.00.
Aftenen begynder i kirken med
lystænding og aftensang, hvorefter
vi går i Sognegården og spiser aftensmad sammen.
Pris 100 kr. ekskl. drikkevarer, som
kan medbringes eller købes.
Vi får besøg af Else Knudsen. Else
var i marts 2019 i den kurdiske del
af Irak. Her mødte hun den syriske
præst Mourad, som havde siddet 5
måneder i IS fangenskab. Han fortalte om, hvordan hans kristne tro
havde hjulpet ham til at klare fangenskab og tortur. Han fortalte også
om, hvordan muslimer havde hjulpet
ham til at flygte. Da Else mødte ham,
arbejdede han som præst i en kristen
kirke i kurdistan Irak. Foredraget vil
blive ledsaget af lysbilleder.
Tranbjerg Kirkes ÅrstidsCafé henvender sig til alle aldersgrupper, enlige
som par – vi håber på at se jer!

Tilmelding senest 19. oktober til
Ulla Astrup, tlf. 86 29 58 97 eller
u.k.astrup@webspeed.dk

Kirke og Sogn •
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ONSDAGS
• FORUM
Eftermiddage, der giver et løft!

BASAR

TRANBJERG
SOGNEGÅRD
Lørdag den 7. november kl. 10 – 14
Igen i år er der basar i Tranbjerg Sognegård, og vi støtter fortsat et projekt i det
nordlige Malawi, hvor der er stor mangel på rent drikkevand. Det betyder, at
børnene bliver syge og nogle dør.

Onsdag den 4. november kl. 14.00

Onsdag den 2. december kl. 13.00

Else Knudsen holder
foredrag om
Den kurdiske del af
Irak

Julefrokost

Else rejste i foråret 2019 tre uger i den
kurdiske del af Irak.
Hun vil fortælle om sine oplevelser
med den lokale befolkning, men vil
samtidig komme ind på den sociale og
den politiske situation i landet.

En hyggelig eftermiddag med traditionel julefrokost og amerikansk lotteri.
Man medbringer en gevinst til ca. 30 kr.
Pris for frokosten: 125 kr.
Tilmelding til kontoret: 86 29 57 33 eller på hjemmesiden senest fredag d. 27.
november.

Folkekirkens Nødhjælp hjælper med
at etablere brønde og dermed rent
drikkevand. For ca. 50.000 kr. kan man
få en brønd. De voksne oplæres til at
vedligeholde brønden og får redskaber
hertil. Desuden hjælpes de til at dyrke
grøntsager vertikalt (lodret) og får frø
og redskaber hertil. Det betyder god
udnyttelse af vandet, og børnene kan
få mad, inden de skal i skole.

På basaren er der som sædvanlig masser af gode tilbud:
 A
 merikansk lotteri med mange gevinster i hvert lotteri
 Tombola
 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

Vi har allerede skaffet et par brønde,
men der mangler mere end 20, så støt
op om basaren.
Grethe Gylling

Foredraget vil blive ledsaget af lysbilleder.
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BØRN I KI RKE N

Gud og Spaghetti Toddlersalmesang
Torsdage kl. 17.00 – ca. 18.15.
8. oktober
5. november
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Kom og vær med, når vi har Toddlersalmesang i Tranbjerg Kirke for 1-5 årige
og deres voksne ved vores kirke- og
kulturmedarbejder Gitte.

En let børnegudstjeneste for alle sanser,
med fortælling, sang og leg.

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

Gudstjenesten varer ca. ½ time, hvorefter der er fællesspisning, kreabord og
godnatsang i Sognegården.

Vi mødes onsdage kl. 15.15 og 16.15 –
med undtagelse af skoleferier og december.

Spring madlavningen over og
tag børnene med i kirke!

Det er gratis, men i denne tid er tilmelding nødvendig enten på

Onsdagsforum er igang igen

Børn gratis. Voksne: 30 kr.

kontor@tranbjergkirke.dk eller i

Efter måneders venten kunne vi endelig skyde Onsdagsforum igang igen, og
det var tydeligt, at mange havde glædet sig, for alle 50 pladser var besat. Thomas
Frøkjær holdt et spændende foredrag om sin barndom i Thy og satte dermed gang
i vores foredragsrække, hvor vi kan glæde os til også at høre Jesper Grønkjær, Else
Knudsen, Flemming Rishøj m.fl.

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

• Kirke og Sogn

Facebookgruppen ”Toddlersalmesang i
Tranbjerg Kirke”.

Shop  -Amok
Genbrugs børnetøj

Musikandagt
Der er musikandagt den 12. november
kl. 10.00.
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!

Butikken har åbent hver
mandag fra kl. 15–17
samt 1. lørdag i måneden kl. 10–12
i Sognegårdens kælder.
Indgang via stien bag SuperBrugsen.

Glimt fra toddlersalmesangernes kirkekaffe, som indtages i det fri, når vejret er til
det. Vores skønne kirkegård summer af liv og overalt står der blomster i flor, som
både børn og voksne nyder at bevæge sig rundt i.

INVITATION TIL
FRIVILLIGMØDE
Med hyggeligt samvær
og koordinering af forårets opgaver

TORSDAG 12. november KL. 10.00 – ca. 12.30
Vi mødes i kirken til musikandagt v. David og Branko, hvorefter vi
går i Sognegården og fordeler det kommende forårs
frivilligvagter og spiser en tidlig frokost sammen. Vi glæder os til
at se jer alle.
Medbring: kalender og godt humør
S.U. TIL: Gitte senest tirsdag den 6. november 2020
på kontor@tranbjergkirke.dk
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Minikonfirmander i det fri!
Dette efterår har 3.y og 3.z været minikonfirmander i Tranbjerg Kirke, og det har
været et herligt forløb med glade og spørgelystne børn, der var på skattejagt på
kirkegården, på pilgrimsvandring ved Tranbjerg Sø, til klokkeringning i tårnet og
meget mere.
Vi glæder os allerede til at se dem igen, når vi inden længe skal igang med det
årlige krybbespil.
Anja Stokholm og Gitte Laugesen
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