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og
Sogn


Høstgudstjeneste
Søndag den 16. september
kl. 10.00 holder vi årets høstgudstjeneste.
Kom og vær med til en gudstjeneste, hvor taknemmeligheden for
Guds gaver til os mennesker står i
centrum.
Efter gudstjenesten er der frokost i
Sognegården med auktion over de
grøntsager, der blev brugt til pynt i
kirken.
Tilmelding senest torsdag inden
høstgudstjenesten til kirkekontoret eller på hjemmesiden.
Deltagelse i frokosten koster 30 kr.
Børn gratis.

Foto: Søren Svenning

Aktiviteter for børn
efteråret 2018
Indhold og holdstart –
se nærmere side 8–9

Der skal være valg til

menighedsråd
november 2018.
Der indkaldes til

orienteringsmøde
om valget 18. september
i Sognegården.
Se nærmere side 11

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
Sognepræst Anette Brøndum
40 12 85 22 / anebr@km.dk
Træffes bedst kl. 12.00–13.00 onsdag til
fredag eller efter aftale

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

Koncerten vil byde på salmer og
sange, der hører julen til, blandet
med fællessange.

Alle er–velkomne!
et samtalested for unge

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

Onsdag 26. september
10.30 Gudstjeneste på
Århus Friplejehjem

Vi håb

Nicolai

Søndag 9. september
10.00 Højmesse v. Anette Brøndum

Søndag 23 september
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm

Det e
ikke
konfir
konto

kontakt@cafehusrum.dk
www.cafehusrum.dk

Torsdag 6. september
10.00 Musikandagt v. David Kessel

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

Vi beg
varer
i kirke
ver kr
der op

Dirigent: Birgitte Mortensen

Søndag 2. september
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm

Torsdag 20. september
10.00 Musikandagt v. David Kessel
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Tranbjergkoret.

Onsdag 29. august
14.00 Gudstjeneste på lokalcentret
v. Anja Stokholm

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

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

17.00 Gud og Spaghetti

Ved koncerten
medvirker
v. Anja Stokholm

Søndag 26. august
10.00 Højmesse v. David Kessel
11.30 Dåbsgudstjeneste
v. David Kessel

Søndag 16. september
10.00 Højmesse – høstgudstjeneste
v. David Kessel

Tranb
konfir
byens
fra 3.a
mand
den h

Torsdag 11.
Tirsdag
d. oktober
5. december kl. 20.00

Torsdag 23. august
10.00 Musikandagt v. David Kessel

Kirketjener Erik Borrits
86 29 57 33

Kirkeværge Flemming Mikkelsen
86 29 16 29

10.00 Højmesse v. Anette Brøndum

Søndag 19. august
10.00 Højmesse v. Anette Brøndum

Torsdag 13. september
17.00 Gud og Spaghetti v. David Kessel

Bliv

7. oktober
iSøndag
Tranbjerg
Kirke

Søndag 12. august
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm

Kirketjener Ole Fenger
51 94 56 44 / ole@tranbjergkirke.dk

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

Til de

Torsdag 4. oktober
10.00 Musikandagt v. David Kessel

SCT

Info …

Julekoncert

Mang

Tjenesten

Præste

En at tale med …

KirkeGitte

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

14.00 Gudstjeneste på lokalcentret
Søndag 30. september
10.00 Højmesse v. David Kessel
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P RÆS T E N S R U B R IK

Vil du putte mig, mor?

Af Anette Brøndum

S

ådan har det lydt i mange år hjemme hos os og sikkert rundt omkring
i mange børnefamilier først på aftenen,
hvad enten det nu er mor eller far, der
putter. Børn elsker om nogen ritualer,
så de skal nok selv gøre opmærksom på
dem, hvis vi voksne har hovedet fyldt
af andre ting. Putteritualet kan man jo
fylde det i, som man synes er rart, og så
kan man justere det efter lyst eller efterhånden, som barnet vokser. Hjemme
hos os har bønnen Fadervor altid været det faste omdrejningspunkt i putteritualet. Højtlæsning fra en god bog
har været fast bestanddel, mens rim
og remser var et hit, mens børnene var
små. En aftensang/-salme har også fundet plads, når trætheden ikke overmandede os. Fra en kollega med speciale i
åndelig vejledning har jeg desuden fået
anbefalet at tegne et kors på barnets
pande ledsaget af ordene: Guds fred
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være med dig! Det skulle efter sigende
give barnet mere end mange ord. Men
så langt nåede vi aldrig, og nu er mine
døtre teenagere, så jeg skal vist være
taknemmelig over, at den yngste stadig
vil puttes og ikke lige frem begynde at
udvide ritualet, men acceptere, at det
nu er skåret ind til Fadervor og en lille
fortrolig snak. I det hele taget handler
putteritualet som med så meget andet
om i den enkelte familie at finde frem
til en modus vivendi, som de deltagende kan være i. Barnet kan lynhurtigt
opfange, hvis den voksne begynder på
noget, som vedkommende ikke føler
sig tilpas i, og så bliver hele situationen
kunstig. Man må gå stille og roligt frem
og prøve nogle ting af.
Men hvorfor overhovedet et putte
ritual? Et putteritual er en helle midt
i en travl hverdag eller en rolig afslutning på en sådan. Barnet skal til at
overgå til søvnen, hvilket især for det
lille barns vedkommende kan være
forbundet med utryghed, hvorfor det
kan være en beroligende overgang at
have et fast putteritual. I en familie med
flere søskende kan det også være rart
for barnet at vide, at i hvert fald på det

tidspunkt har jeg mor eller far for mig
selv. Denne stille stund fast tilbagevendende er rar at tænke henimod både
for barnet og den voksne. Denne helle,
som indbyder til nogle faste kristne elementer som at bede Fadervor, synge en
salme sammen eller læse bibelhistorier
kalder samtidig på en fortrolighed mellem barnet og den voksne, som også er
med til at skabe større samhørighed og
fællesskab i familien.
I det hele taget er de små hverdags
ritualer med til skabe en fast ramme om
situationer, hvor vi ellers kan føle os lidt
famlende, usikre, eller hvor store følelser er på spil. Ritualerne kan således aflaste, samle fokus og dermed føles som
en befrielse. Tænk bare på, når vi møder mennesker, som vi ikke kender så
godt. Så begynder vi med at give dem
hånden til goddag. Dermed er den første hurdle overvundet, og vi er sat fri til
at indlede en samtale. Eller på den lidt
større klinge, når landsholdet i begyndelsen af en VM-kamp i god sportsånd
giver modstanderne hånden, og man
lytter til begge landes nationalsang.
Fællesskabet er sat.

Sognekalender
Mandag 13. august
15.00 -17.00 Shop Amok holder åbent
(hver mandag bortset fra skoleferier)
Tirsdag 14. august
10.00 Opstart af Babysalmesang
Onsdag 15. august
14.00 Bazargruppens efterårsopstart
16.15 Konfirmandindskrivning
7. a og 7.b
Torsdag 16. august
15.00 Opstart af Spirekor og Børnekor
Onsdag 22. august
16.15 Indskrivning af konfirmander
7.c og 7.d
Tirsdag 28. august
17.00 ÅrstidsCafé
Onsdag 5. september
14.00 Onsdagsforum
16.15 Opstart af Toddlersalmesang
Mandag 10. september
19.30 Læsekreds i Sognegården
Onsdag 12. september
16.15 Toddlersalmesang
19.00 Menighedsrådsmøde
Søndag 16. september
10.00 Høstfrokost for alle efter
højmessen
Tirsdag 18. september
19.00 Orienteringsmøde om menighedsrådsvalg
Onsdag 19. september
16.15 Toddlersalmesang
Onsdag 3. oktober
14.00 Onsdagsforum
16.15 Toddlersalmesang
Mandag 8. oktober
19.30 Læsekreds i Sognegården
Onsdag 10. oktober
16.15 Toddlersalmesang
Kirke og Sogn •
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ONSDAGS
• FORUM
Eftermiddage, der giver et løft!
Onsdag den 5. september

Onsdag den 3. oktober

„Jeg vil have ret til
at fejle”

„Ingmar Bergman –
Liv og Værk”

Konfirmandindskrivning
Onsdag den 15. august kl. 16.15 er der
indskrivning til konfirmandundervisningen for 7.a og 7.b og
onsdag den 22. august kl. 16.00 for 7.c
og 7.d.
Vi inviterer alle kommende konfirmander med deres forældre til en eftermiddag med informationer om forløbet,
en kop kaffe eller et glas saft og tid til
spørgsmål i Sognegården.
Vi runder eftermiddagen af med musik
og sang i kirken.
Vi glæder os til at møde jer!
Mange hilsner
Præsterne
Anja Stokholm, Anette Brøndum, David
Kessel.

Musikandagter
v. Gerda Jessen,
sognepræst Skorup-Tvilum pastorat

v. Kurt V. Andersen, valgmenighedspræst
og tidligere højskoleforstander

Gerda Neergaard Jessen tager et kraftigt livtag med det perfekte menneske,
som ønsker den perfekte karriere, den
perfekte familie, den perfekte krop og
som ikke vil fejle. Hun er generøs med
indspark fra sociologien, fra samfundsdebatten, fra Biblen og fra sit eget liv.
Og så er det en hyldest til det rodede liv
og til mennesket, der har set i øjnene,
at man er fuld af fejl.

I år det 100-året for den verdensberømte svenske instruktør Ernst Ingmar
Bergmans fødsel i Uppsala. Bergman
instruerede mere end 50 film og 100
teaterstykker. En række af Bergmans
film har være vist på dansk fjernsyn –
stærkest i erindringen står for mange
”Fanny og Alexander” og Bille Augusts
instruktion af ”Den gode vilje”. Bergman udgav en meget stor del af sine
manuskripter i bogform. Med afsæt i
Bergmans manuskripter fortæller Kurt
om forholdet mellem personen Ingmar
Bergman, hans værk og hans personlige eksistentielle spørgsmål om Guds
væsen og om kærlighedens vilkår i det
20. århundrede.

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.

Tranbjergkoret
Er du glad for at synge, så benyt dig af
dette tilbud!
Koret starter efterårssæsonen tirsdag den
21. august.
Koret øver hver tirsdag kl. 19.30-21.30 i
Tranbjerg Kirkes Sognegård.
Vi er et kor, der synger et blandet repertoire – klassisk og rytmisk.
Vi vil gerne være flere og søger nye sangere på alle stemmer: sopran, alt, tenor
og bas.
Har du interesse i at synge i kor, er du
velkommen til at prøve, om det er noget for dig.
Efterårssæsonen byder på et varieret
repertoire – men kom selv og stift bekendtskab med koret.
Har du spørgsmål, er du velkommen til
at kontakte
Frode Nielsen, tlf. 21 63 95 42

Datoerne er:
23. august
6. september
20. september
4. oktober

Møderne begynder kl. 14.00, kaffe undervejs. – Pris 30 kr. – Alle er velkomne.
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BØRN
Program efterår 2018

Onsdage kl. 16.15-17.00 – med undtagelse af skoleferier og dec.
Efterår: 5. september – 28. november.
Ved kirke- og kulturmedarbejder Gitte
Ranfelt Laugesen.

Spirekor

Babysalmesang
Babysalmesang kan være med til at
stimulere barnets sansemotoriske, følelsesmæssige og sociale udvikling.
For ca. 2-10 måneder gamle babyer. Vi
mødes tirsdage hhv. kl. 9.30 og 10.15 i
kirken, i alt 10 gange. Der er plads til 10
babyer på hvert hold og deltagelse er
gratis.
Tilmelding er nødvendig og sker til
organist Branko Djordjevic (branko@
tranbjergkirke.dk).
Holdstart i efteråret: 14. august.

Toddlersalmesang
Kom og vær med, når vi har Toddlersalmesang 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.
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Alle børn i 0.-2. klasse er velkomne i
spirekor. Her vil vi gennem leg og musik arbejde med elementær hørelære
og lære sange og salmer. Spirekor er en
sjov måde at få musik i hverdagen på,
og der vil være mulighed for at deltage
i koncerter og musikgudstjenester,
samt forskellige arrangementer i kirke
og sognegård. Det er gratis at deltage.
Torsdag kl. 15.00-15.40 i Sognegården.
Start efter sommerferien d. 16. august.
Tilmelding til Camilla Button på korleder@tranbjergkirke.dk

Tranbjerg Kirkekor
Fra 3. klasse. Deltagelse i Tranbjerg
Kirkekor kræver, at man har været til
lille optagelsesprøve. Kirkekoret medvirker ved koncerter, gudstjenester og
forskellige arrangementer i kirke, sognegård og på plejehjem. Torsdag kl.
15.45-17.00 i Sognegården. Start efter
sommerferien d. 16. august.
Tilmelding til Camilla Button på korleder@tranbjergkirke.dk

Tilmelding til spisning på kontor@tranbjergkirke.dk senest dagen før. 30 kr.
for voksne, gratis for børn.
Torsdage kl. 17 – ca. 18.15.
13. september, 11. oktober, 15. november.

Minikonfirmand
Tranbjerg Kirke tilbyder hvert år minikonfirmandundervisning til børn fra
byens 3. klasser. I får et brev på forældreintra, når tiden nærmer sig. I efteråret gælder invitationen 3.c og 3.d og
til foråret er alle børn fra 3.a og 3.b velkomne som minikonfirmander.
Forløbet varer 7 gange. Vi mødes i kirken og Sognegården hver tirsdag fra
uge 43, når I får fri fra skole. Vi leger,
går på opdagelse i kirken, laver løb, hører historier og laver kreative projekter
samt krybbespil, der opføres juleaften.
Det er gratis og frivilligt at deltage og
ikke nødvendigt for senere at blive
konfirmeret. Tilmelding til kirkekulturmedarbejder Gitte Ranfelt Laugesen og
præsterne ved Tranbjerg Kirke.

Giv Tranbjerg Kirke et like på
Facebook og få de nyeste updates
om børneaktiviteter.

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.
Vi mødes tirsdag den 28. august kl.
17.00.
Aftenen begynder i kirken med
lystænding og aftensang, hvorefter
vi går i Sognegården og sammen
gør klar til et fælles aftensmåltid.
Maden bliver leveret udefra. Pris
100 kr. ekskl. drikkevarer, som kan
medbringes eller købes.

Vi får besøg af Grethe Gylling, der
vil vise billeder fra sin tur til Malawi.
Tranbjerg Kirkes ÅrstidsCafé henvender sig til alle aldersgrupper,
enlige som par – vi håber på at se
jer!

Gud og spaghetti
En let børnegudstjeneste for alle sanser
med fortælling, sang og leg. Gudstjenesten varer ca. ½ time, hvorefter der
er fælles-spisning, kreabord og godnatsang i Sognegården.

ÅRS TID S

www.tranbjergkirke.dk

Tilmelding senest 21. august til Ulla
Astrup
86 29 58 97
u.k.astrup@webspeed.dk

Kirke og Sogn •
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Basargruppen
Efter sommerferien starter basargruppen igen.
Vi mødes i salen den 15. august kl. 14,
og jeg vil sørge for lidt godt til kaffen.
Nye deltagere er velkomne, og vi mødes normalt ca. hver anden onsdag i
Sognegårdens kælder, hvor vi laver
håndarbejde og hygger os over en kop
kaffe/te.
Hvis nogle har brugbare rester af stof
eller garn modtages det gerne.
Grethe Gylling

Shop-Amok
Genbrugs børnetøj 0-12 år

B ØRN I KIRKEN

Gud og Spaghetti

Torsdag 11. oktober kl. 17.00
ved Anja Stokholm

10

Spring madlavningen over og
tag børnene med i kirke!

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

Folkekirkesamvirket
i Aarhus

Butikken har åbent hver mandag fra
kl. 15–17 i Sognegårdens kælder.
Indgang via stien bag Kvickly.

– en tråd i dit netværk …
• Aflastningstjeneste
• Sorggruppe for børn og unge
• Sorggruppe for voksne

Med venlig hilsen og på gensyn

• Socialt og diakonalt samarbejde mellem
sogne i Aarhus

Seniorpigerne

www.folkekirkesamvirket.dk

• Kirke og Sogn

Derfor inviteres alle interesserede til

Orienteringsmøde
tirsdag den 18. september 2018 kl. 19.00 i Sognegården
Aftenens program:

En let børnegudstjeneste for alle sanser,
med fortælling, sang og leg.
Gudstjenesten varer ca. ½ time, hvorefter der er fællesspisning i Sognegården.

Husk at Shop-Amok ikke tager imod
kreditkort.

Alle indkomne beløb går ubeskåret
til børn i Malawi.

Der skal vælges nyt menighedsråd i Tranbjerg Sogn for en 2-årig periode.
Selve valget finder sted tirsdag den 13. november 2018, men forberedelserne går så småt i gang nu.

Torsdag 13. september kl. 17.00
ved David Kessel

Børn gratis. Voksne: 30 kr.

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.

Menighedsrådsvalg 2018 i Tranbjerg Sogn

1. Velkomst
2. Menighedsrådets opgaver og kompetencer
3. Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden sidste valg
4. Redegørelse for kommende opgaver for menighedsrådet
5. Redegørelse for regler vedr. opstilling af kandidater til menighedsrådsvalget
6. Afslutning
I forlængelse af orienteringsmødet vil der – hvis de fremmødte ønsker dette
– være mulighed for at opstille en eller flere kandidatlister.
Kandidatlister kan tidligst afleveres fra tirsdag den 25. september 2018 kl.
19.00 hos Bent Homann, Frisenholt 53, 8310 Tranbjerg eller hos Lars Jacobsen,
Hyrdevænget 33, 8310 Tranbjerg.
Sidste frist for indlevering af kandidatlister er tirsdag den 2. oktober 2018 kl.
19.00.
Opmærksomheden henledes særligt på, at afstemningen aflyses, hvis der
ved indleveringsfristens udløb den 2. oktober 2018 kl. 19.00 kun er indleveret én gyldig kandidatliste til valgbestyrelsen.
Med venlig hilsen
Valgbestyrelsen
(Birgitte Pedersen, formand, Jette Siggaard og Lars Jacobsen)

Kirke og Sogn •
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ÅRS H JU L
for aktiviteter i Tranbjerg
Kirke og Sognegård

4. maj Aften i Sognegården
Babysalmesang
Bazaren
Bazargruppe

Antal gange
1
60
1
20

Antal handlinger i 2017
Dåb
Vielser
Velsignelse
Bisættelser
Begravelser

David og Goliat for 0. klasser

2

I menighedsrådet arbejder vi for tiden på at få skabt overblik og sammenhæng i vores aktivitetsudbud.
Menighedsråd, personale og præster har i 2017 og 2018 haft 2 visionsdage med en konsulent, som bl.a.
anbefalede, at vi lavede et årshjul.

Demenssang

8

Dåbsgudstjeneste

9

Dåbsgudstjeneste med dåbsjubilæum

1

Fastelavnsgudstjeneste og tøndeslagning

1

FDF-andagt

1

Forældreaften konfirmander

4

180

Frivilligaften

2

Gud & spaghetti

6

160

Årshjulet er ment som et arbejdsredskab for menighedsrådet, så vi
dels har et overblik over alle aktiviteter i sognet, og vi kan se, hvordan
vi bruger vores ressourcer, og hvem
der bruger aktiviteterne.

Gudstjeneste med konfirmation

3

Når vi kigger på grafer og tal, kan
man se, at der er godt gang i aktiviteterne i kirke og sognegård, og
vores præster og personale er i god
kontakt med sognets beboere. Det
er rigtig godt, at vi som kirke er synlige i lokalsamfundet og er en vigtig
del af Tranbjergs puls.
Kunne vi i fremtiden tænke os at
sætte fokus på f.eks. unge, musik,
aftengudstjenester eller socialt belastede i sognet, så vi får flere i sognet til at bruge kirken, er årshjulet et
godt arbejdsredskab.
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Aktiviteter 2018 – foruden vielser, bisættelser

Aktiviteter pr. måned i 2018
200

140

2

120

Gudstjeneste på lokalcentret

13

100

Gudstjeneste på Århus Friplejehjem

16

Højmesse

49

80

Gudstjeneste med minikonfirmandafslutning

1

Indsamling

2

40

7

20

Kirkekaffe efter højmesse

31

Kirkekor

19

0

Kirkelauget holder kirken åben

8

Kirkens studiedage

4

Koncert
Konfirmandundervisning

4

Luciaoptog på plejehjem/onsdagsforum

4

Minikonfirmand Undervisning
Minikonfirmand Undervisning – krybbespil
Musikandagt

1

200

17

180

2
18
7

140

8

120

Onsdagsforum – udflugt

1

Rundvisning i kirken med 1.c

1

100

Da vi ønsker at være kirke for hele
sognet, er vi altid åbne for input og
kommentarer fra sognet.

Skærtorsdagsmiddag

1

Formand for aktivitetsudvalget

Udflugt med konfirmander

1

Ane Marie Taszarek

Årstidscafé

3

I alt

• Kirke og Sogn

Toddlersalmesang

6-10 år

Alle

senior

160

Onsdagsforum

Sønderjysk Kaffebord

10-15 år

Aktiviteter fordelt på aldersgrupper i 2018

Musikgudstjeneste

Spirekor

0-5 år

2
20

Levende Adventskalender
Menighedsmøde (og orienteringsmøde)

Total

60

Højmesse – høstgudstjeneste
Julegudstjeneste for Tranbjerg Skole/dagtilbud

83
12
1
79
9

38

60

1

40

25

425

Total

80

20
0

0-5 år

10-15 år

6-10 år

Alle

senior

Kirke og Sogn •
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