Kirke
og
Sogn
Skærtorsdag
Traditionen tro bliver der også i år holdt
skærtorsdagsgudstjeneste med efterfølgende fællesspisning i Sognegården.
Gudstjenesten Skærtorsdag den 29.
marts begynder kl. 17.00.
Efter gudstjenesten spiser vi en traditionel påskemiddag sammen i Sognegården.
Pris: 100 kr. for voksne – gratis for
børn.
Drikkevarer kan købes.
Tilmelding til middagen:
www.tranbjergkirke.dk eller
tlf.: 86 29 57 33 Kirkekontoret senest
onsdag d. 21. marts.

B Ø RN I KIRKEN

Gud og Spaghetti
Torsdag d. 12. april kl. 17.00 ved
David Kessel
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 på hjemmesiden
eller tlf.: 86 29 57 33
senest onsdagen før.

L A N G F R E DAG

Liturgisk musikgudstjeneste
Se 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
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 Troels Geil Thalling
60 66 04 17 / troels_thalling@hotmail.com
Kirke- og kulturmedarbejder
Gitte Ranfelt Laugesen
86 29 57 33 / girl@km.dk
Menighedsrådsformand Birgitte Pedersen
41 24 55 06
Kirkeværge Flemming Mikkelsen
86 29 16 29
Basargruppen
Lene Risør, 86 29 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–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

Torsdag 10. maj (Kristi Himmelfartsdag)
Konfirmation
10.00 Anja Stokholm 7.A

Til de

Lokalcenter Tranbjerg
Tirsdag d. 5. december kl. 20.00

Tranb
konfir
byens
fra 3.a
mand
den h

Bliv

i Tranbjerg Kirke

Søndag d. 18. marts
10.00 Anja Stokholm

Onsdag 28. marts

Søndag 25. marts (Palmesøndag)
10.00 David Kessel
11.30 David Kessel. Dåbsgudstjeneste.
Afslutning minikonfirmander

Ved
medvirker
14.00koncerten
Anja Stokholm

Tranbjergkoret.

Onsdag 26. april
14.00 David vil
Kessel
Koncerten
byde på salmer og

Torsdag 29. marts (Skærtorsdag)
17.00 Anette Brøndum.
Derefter påskemåltid – se omtale

sange, der hører julen til, blandet
Århus
Friplejehjem
med
fællessange.

Vi beg
varer
i kirke
ver kr
der op

Onsdag 28. marts
10.30 Anja Stokholm

Dirigent: Birgitte Mortensen

Fredag 30. marts (Langfredag)
10.00 David Kessel
Liturgisk musikgudstjeneste

Alle
er velkomne!
Onsdag
11. april
10.30 David Kessel

Søndag 1. april (Påskedag)
10.00 Anja Stokholm

Det e
ikke
konfir
konto

Onsdag 9. maj
10.30 Anja Stokholm

Mandag 2. april (2. påskedag)
10.00 David Kessel
Søndag 8. april (1.s.e. påske)
10.00 Anja Stokholm

Vi håb

Nicolai

SCT

Info …

Julekoncert

Torsdag 12. april
17.00 Gud og Spaghetti

Mang

Tjenesten

Søndag 15. april (2.s.e. påske)
10.00 David Kessel
11.30 David Kessel
Dåbsgudstjeneste

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.

Søndag 22. april (3.s.e. påske)
10.00 Anette Brøndum
Fredag 27. april (Bededag)
Konfirmation
9.00 David Kessel 7.C
11.00 David Kessel 7.D

70 120 110

Søndag 29. april (4.s.e. påske)
10.00 Anette Brøndum

• Sct. Nicolai Tjenestens medarbejdere
har tavshedspligt
• Der føres ikke journaler eller kartoteker
• Alle kan henvende sig
• Sct. Nicolai Tjenesten er et tilbud fra
Folkekirken

Søndag 6. maj (5.s.e. påske)
10.00 Anja Stokholm
11.30 Anja Stokholm
Dåbsgudstjeneste
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P RÆS T E N S R U B R IK

Sognekalender

Jeg holder af gudstjenesten

Lørdag den 17. marts
Studiedage
Onsdag den 21. marts
14.00 Onsdagsforum
16.15 Toddlersalmesang

Af Anette Brøndum

Mandag den 26. marts
15.00–17.00 Kirkelauget: åben kirke
Tirsdag den 27. marts
15.00–17.00 Kirkelauget: åben kirke

Jeg holder af gudstjenesten
mest af alt holder jeg af gudstjenesten
den langsomme opvågnen til det
kendte håb
der alligevel ikke er helt så kendt
men levende
De andres på en gang fortrolige og
fremmede ansigter
Salmebogens åbning
Morgensalmerne
Lugten af kalk og mur
Dagens læsninger
læsninger af dagen
Jeg holder af gudstjenesten
selv gennem alle dens irritationer
børn der larmer
konfirmander der SMS’er
dårlig sang og ingen sang
nogen, der kommer for sent
unger der keder sig og skal tisse
Jeg holder af gudstjenesten
ritual for dåb
vi er mere end biologi
andet end robotter af kød
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En god bænk
og så alligevel trangen til at rejse sig
op at stå igen og igen
trosbekendelse og bibellæsning
godt for livet
godt for ryggen
måske en god prædiken
balsam til sjælen
næring til ånden
heling til hjertet
eller bare tanker på sidespring og
langfart i Guds hus
Jeg holder af gudstjenesten
ikke i modsætning til koncerter og
gospel og fantastiske fængslende
foredrag
Det skal også til
Prædiken
Så meget usagt og tilnærmelsesvist
vævende og svævende kan hænge
i luften bagefter
bagved anes de røde tal i dit hjertes
regnskab

Åndelige tømmermænd som kun en
ordentlig altergang kan kurere
Fint med kirkefestival, al plads for
åndelig henrykkelse, lad det boble.
Men hvilken lykke at sætte sig på
søndagens bænk
til det kendte og alligevel ikke så
kendte håb

Onsdag den 28. marts
15.00–17.00 Kirkelauget: åben kirke
Torsdag den 29. marts
17.00 Skærtorsdagsmiddag
Lørdag den 31. marts
15.00–17.00 Kirkelauget: åben kirke
Onsdag den 4. april
14.00 Onsdagsforum

Det slutter altid med velsignelsen

Onsdag den 11. april
14.00–16.00 Bazargruppen

Jeg holder af gudstjenesten
jeg er vild med den!
Hold da helt ferie, hvor jeg holder af
gudstjenesten

Onsdag den 18. april
14.00–16.00 Sønderjydsk Kaffebord
v. Ulla Astrup og Anette Brøndum
19.00–21.00 Menighedsrådsmøde

Lars Kirkeby – frit efter Dan Túrell
(”Jeg holder af hverdagen”)

Onsdag den 25. april
14.00–16.00 Bazargruppen
Onsdag den 2. maj
10.00–17.00 Onsdagsforums udflugt til
Kongernes Jelling
Fredag 4.maj
19.00–22.00 Sogneaften. Vi mindes og
synger sammen
Onsdag 9. maj
14.00–16.00 Bazargruppen
Kirke og Sogn •
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ONSDAGS
• FORUM
Eftermiddage, der giver et løft!
4. april kl. 14.00

6. december kl. 13.00

„Fjodor Dostojevskij
– liv og forfatterskab”

Julefrokost

En hyggelig eftermiddag med traditiov/Lone Olsen
nel julefrokost, Lucia-optog og amerikansk
julelotteri.
Foredraget
vil omhandle forfatterens
Man
en gevinst
til ca. de
30
liv ogmedbringer
store forfatterskab.
Herunder
kr.
temaer, som Dostojevskij fremskriver
i især de sidste værker, f.eks. lidelsens

Pris
for frokosten:
kr.for tro/vantro,
problem,
nihilisme125
over
ideologiernes
betydning.86Disse
temaTilmelding
til kontoret:
29 57 33
eler udfoldes især i hans sidste roman
ler på hjemmesiden senest fredag d.
„Brødrene Karamasov”, hvorfor vægten
24.
november.
vil blive
lagt herpå.
Endvidere vil foredraget prøve at belyse
hvorfor og hvordan en 1800-tals forfatter kan have noget at sige et moderne
menneske anno 2018.

2. maj kl. 9.30

Kirke ogOSogn
•• KIRKE
G SOGN

Sønderjysk kaffebord
Onsdag d. 18. april kl. 14.00 –16.00

3. januar kl. 14.00

Udflugt

„10
år forgårde
Hellige,Jelling.
Årets udflugt
til Kongernes
Oplevelsescenter
Kongernes
10
år for de Rige
og Jelling
ligger midt i det historiske monument10
år omkring
for deJelling
Fattige“
område
Kirke. På ople-

velsescentret fortælles om vikingekongerne Gorm og Harald, deres runesten,
den store skibssætning og den gigantiske palisade, der blev rejst for mere
end 1000 år siden. Efter rundvisningen
spiser vi frokost på Jelling kro. Senere
får vi kaffe og kage i det grønne med
udsigt til monumentområdet.
Pris: 250 kr. inkl. bus, entré med rundvisning, frokost samt eftermiddagskaffe
Ved Morten Aagaard
og kage.
Tilmelding til kontoret: 8629 5733 elKom
hør Mortensenest
Aagaard
fortælle
ler påog
hjemmesiden
fredag
d. 20.
april.sit arbejdsliv som generalsekreom

tær i Det Danske Bibelselskab, som

Gitte Ranfelt
Laugesen,
Lone Olsen er cand. mag. i Nordisk direktør
i LEGO
Fondene og som leKirkeog
Kulturmedarbejder
sprog & litteratur og Kristendom fra der af Kirkens Korshær i Aarhus.
Aarhus Universitet og har arbejdet som www.Tranbjergkirke.dk
henholdsvis lærer og forstander i Den
danske Folkehøjskole i 25 år – dels på
Testrup Højskole og dels på Højskolen
i Thy. De sidste femten år har hun været
sognepræst i et landpastorat og er nu
(siden oktober 2015) pastor emeritus.
www.tranbjergkirke.dk
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Onsdagsforum deluxe!

I anledning af Dybbøl-dagen har en af de gæve frivillige tilbudt at lave
sønderjysk kaffebord med meget af det, hvad dertil hører.
Denne eftermiddag vil kagespisningen og samværet være i højsædet
ganske som ved det oprindelige sønderjyske kaffebord.
Sognepræst Anette Brøndum, der selv er sønderjyde, vil krydre med
historien bag det sønderjyske kaffebord og egne oplevelser med dette.
Særpris kaffe og kager pr. person denne dag: 50 kr.
Tilmelding til eftermiddagen: www.tranbjergkirke.dk eller tlf.: 86 29 57 33
Kirkekontoret senest onsdag d. 11. april.

Kirke og Sogn •
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Musikandagter

Kirkelauget
holder åben kirke i tiden op til påske følgende dage:
Mandag 26. marts
Tirsdag 27. marts
Onsdag 28. marts
Lørdag 31. marts

kl. 15 – 17
kl. 15 – 17
kl. 15 – 17
kl. 15 – 17

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.

Konfirmationer
i Tranbjerg Kirke
Tiden for årets konfirmationer nærmer
sig.
Følgende datoer er der konfirmation i
Tranbjerg Kirke:
Bededag den 27. april:
kl. 9.00 7.C og kl. 11.00 7.D.
Kristi himmelfartsdag den 10. maj:
kl. 10.00 7.A.
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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.
Datoerne er:

4. M AJ
sangaften

kl. 19.30 i Tranbjerg Sognegård

23. marts
05. april
19. april
3. maj
17. maj

Shop-Amok
Genbrugs børnetøj 0-12 år
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.

Gudrun Frisch Herrik vil fortælle om

Husk at Shop-Amok ikke tager imod
kreditkort.

på denne traditionsrige aften, hvor vi vil
synge sammen og tænde lys.

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

Tranbjergkoret medvirker.

Alle indkomne beløb går ubeskåret
til forældreløse børn i Malawi.

Erindringer fra besættelsen og befrielsen

Alle er hjertelig velkomne!

Med venlig hilsen og på gensyn

Seniorpigerne
Kirke og Sogn •
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Julekoncert
Menneske
i Tranbjerg Kirke
iTirsdag
verden
d. 5. december kl. 20.00
Kirkens Studiedage 2018

–Ved
den
kristne grundfortælling og
koncerten medvirker
dens
betydning i dag
Tranbjergkoret.
Pris
25 kr. inkl.
formiddagskaffe.
Koncerten
vil byde
på salmer og
sange,
der
hører
julen
til, blandet
Alle er velkomne!
med fællessange.
Dirigent: Birgitte Mortensen
Alle er velkomne!

Til de kommende 3. klasser:

Bliv minikonfirmand!
Tranbjerg Kirke tilbyder igen i år minikonfirmandundervisning til børn fra
byens 3. klasser. I foråret er alle børn
fra 3.a og 3.b velkomne som minikonfirmander. Vi mødes i kirken og Sognegården hver tirsdag, når I får fri fra skole.
Vi begynder den 30. januar og forløbet
varer 7 gange. Vi leger, går på opdagelse
i kirken, laver løb, hører historier og laver kreative projekter samt krybbespil,
der opføres juleaften.

Forårskoncert
i Tranbjerg Kirke

Tirsdag 15. maj kl. 19.30

Det er gratis og frivilligt at deltage og
Denne tirsdag aften vil Tranbjergkoret
ikke nødvendigt for senere at blive
synge forårskoncert i Tranbjerg Kirke.
konfirmeret. Tilmelding sker til Gitte på
kontor@tranbjergkirke.dk
Koncerten vil byde på klassiske og rytErik A. Nielsen, professor

SCT

Nicolai
Skam,
skyld og
Tjenesten
tilgivelse

En at tale med …

Tranbjerg Sognegård,
Du behøver
ikke atTranbjerg
gå alene Jmed
Kirketorvet
2, 8310
problemer,
17.dine
marts
2018 kl.bekymringer
9.30-12.00 og

miske korsatser samt danske sange.
Vi håber at se mange af jer!
Dirigent: Birgitte Mortensen
Mange hilsener fra
Alle er hjertelig velkomne til forårskoncerten og ved
til atTranbjerg
lytte til korsang
Præsterne
Kirke og fra dit
eget lokalområde samt synge med på
Kirkeog Kulturmedarbejder
fællessange.
Gitte Ranfelt Laugesen
Der er gratis adgang.

spørgsmål. Ved telefonen sidder

hver
én,at
der
vil digtning
lytte
Hvis
detaften/nat
er rigtigt,
90gerne
% af al
og giveom
dig mulighed
for at
handler
kærlighed
ogsætte
utroskab,
på dine
tanker.70 % (samtidig) om
så ord
handler
mindst
krænkelse, hævn og mulig forsoning.
Med store hovedeksempler fra verdenslitteraturen og fra film vil foredraNicolai
medarbejdere
get• Sct.
føre
ind Tjenestens
i dette stærke
og meget
har tavshedspligt
komplicerede emne. Hvordan soner
• Der føres ikke journaler eller kartoteker
man overhovedet de store smerter,
• Alle kan henvende sig
man
selv påfører mennesker, eller de
• Sct. Nicolai Tjenesten er et tilbud fra
påfører
én? Det er for mange menneFolkekirken
sker nok det vigtigste livsregnskab.

70 120 110
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– et samtalested for unge
kontakt@cafehusrum.dk
www.cafehusrum.dk

Langfredag – liturgisk musikgudstjeneste
I år holdes langfredag igen som en
liturgisk musikgudstjeneste med musik
bl.a. af Mendelssohn og nyere musik.
I et musikalsk forløb, hvor Kingos salmer og de bibelske læsninger bliver
integreret, bliver vi ledsaget af gæstesolister, så det hele bliver til en liturgisk-musikalsk refleksion over Jesu lidelse og død.
Medvirkende:

Har været solist med Coco, Aarhus
Symfoniorkester, Randers Kammerorkester, Det Jyske Ensemble og Den Jyske Sinfonietta. På den Jyske Opera kan
nævnes roller som Siebel i Faust, Flora
Bervoix i La Traviata, Prinsesse Miamaja
i Jul På Slottet, Barbarina I Figaros Bryllup, Varvara i Katja Kabanova og senest
som Trille i børneoperaen “ Hug en hæl
og klip en tå” som spiller igen i efteråret 2017.

Oliver Nordahl, obo
Eline Denice Risager,
mezzosopran
Troels Thalling, baryton
Branko Djordjevic,
klaver/akkordeon
David Kessel, liturg og cello
Om solisterne:
Eline Denice Risager har studeret i Aalborg, Malmö og videre i Kbh, hvor
hun har taget sin eksamen fra DKDM
i 1999. EDR har
været ansat på
Det Ny Teater
fra 1998-2003 og
kunne opleves i
My Fair Lady og
i rollen som Mm
Giry i The Phantom of the Opera.
Fastansat i Den Jyske Operas Kor i
2003.

Oliver Nordahl debuterede fra solist
klassen på Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium, ved Prof. Max
Artved i år 2014.
Oliver har været solist med Storstrøms
Kammerensemble, Odense Symfoniorkester, DR Symfoni Orkestret og Aarhus Symfoniorkester.
Af priser han har modtaget kan nævnes
J.C. Hempels Musikpris år 2006, Sonnings Musikpris år 2011 samt Aennchen
og Eigil Harbys Fond legat år 2013 på
250.000kr.
I dag er Oliver solo-oboist i Aarhus
Symfoniorkester og obolærer på Det
Jyske Musikkonservatorium.
Kirke og Sogn •
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Toddlersalmesang
– fortsættelsen til babysalmesang
For 1–5 årige sammen med
deres voksne

Børn synger – også i kirken. Derfor indbyder vi alle børn til salmesang i kirken
hver onsdag eftermiddag. Vi synger salmer og sanglege med fagter og rekvisitter, tænder lys, danser og bevæger os
rundt i det smukke kirkerum.
Toddlersalmesang er efterfølgeren til
babysalmesang og henvender sig til
alle børn og naturligvis forældre, bedsteforældre og alle, som kan lide at synge sammen med børn.
Vi slutter af med frugt og saftevand.

Onsdage 16.15–17.00
Første gang efter nytår er 10. januar.
Ingen tilmelding – Alle er velkomne.
Kirke- og kulturmedarbejder
Gitte Ranfelt Laugesen
girl@km.dk eller 86 29 57 33
Kirke og Sogn •
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