TRANBJERG

Kirke og Sogn
Musikgudstjeneste Langfredag

KO R S E T S G Å D E
Traditionen tro bliver der også i år
holdt

SKÆRTORSDAGS
GUDSTJENESTE
med efterfølgende fællesspisning i
Sognegården.
Gudstjenesten den 18. april begynder
kl. 17.00.
Efterfølgende spiser vi sammen i Sognegården. Ønsker man at deltage i
fællesspisningen, bedes man tilmelde
sig gennem kirkekontoret senest torsdag den 11. april.
Børn deltager gratis, voksne betaler
100 kr. Der kan ud over det købes
drikkevarer.

Langfredag den 19. april kl. 10.00 holder vi i Tranbjerg Kirke musikgudstjeneste.
”Ja, jeg tror på korsets gåde” synger vi
med Grundtvig om langfredag.
Langfredag er dagen, hvor kærligheden og lidelsen smelter sammen på
korset.
Vi samles i Tranbjerg Kirke til en gudstjeneste, hvor musikken og ordene
om korset står i centrum. Musikken, vi
skal lytte til, vil bl.a. være ”Stabat Mater” af Giovanni Battista Pergolesi.
En gudstjeneste med rum til fordybelse og eftertanke.

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
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
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
Kirke- og kulturmedarbejder
Gitte Ranfelt Laugesen
86 29 57 33 / girl@km.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 28. april
10:00 Højmesse v. David Kessel

Torsdag 21. marts
10.00 Musikandagt v David Kessel

Søndag 5. maj
10.00 Højmesse v. Anja Stokholm
11.30 Dåbsgudstjeneste
v. Anja Stokholm

Søndag 24. marts
10:00 Højmesse v. Anja Stokholm
Onsdag 27. marts
14.00 Gudstjeneste på lokalcentret
v. Anja Stokholm
Søndag 31. marts
10:00 Højmesse v. Mia Knudsen
Torsdag 4. april
10.00 Musikandagt v. David Kessel
17.00 Gud & Spaghetti v. David Kessel
Søndag 7. april
10.00 Højmesse v. David Kessel
Tirsdag 9. april
17.00 Årstidscafe David Kessel
Onsdag 10. april
10.30 Gudstjeneste på Århus Friplejehjem v. David Kessel
Søndag 14. april Palmesøndag
10.00 Højmesse v. Mia Knudsen
11.30 Dåbsgudstjeneste og Minikonfirmandafslutning v. Mia Knudsen

Kirkekaffe
Der har været et ønske om at åbne op
for flere, når der er kirkekaffe.
Derfor har menighedsrådet besluttet
at holde kirkekaffe i våbenhuset på
udvalgte datoer. Det vil give mulighed
for lige at blive lidt efter gudstjenesten,
drikke en kop kaffe eller te og snakke
med de andre, uden at man behøver at
gå over i Sognegården og sætte sig omkring et bord.
Det er en forsøgsordning, som begynder i april og går til sommerferien. Derefter vil vi evaluere forsøget og se, om
det bliver en permanent ordning.
Vi håber, menigheden vil tage godt
imod dette tiltag.

Fredag 19. april Langfredag
10.00 Musikgudstjeneste
v. Anja Stokholm

Datoerne er:

Søndag 21. april Påskedag
10.00 Højmesse v. Mia Knudsen

Kirkeværge Flemming Mikkelsen
86 29 16 29

Mandag 22. april 2. påskedag
10.00 Højmesse v. David Kessel
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Søndag 12. maj
10.00 Højmesse v David Kessel

Torsdag 18. april Skærtorsdag
17.00 Højmesse v. David Kessel

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

Basargruppen
Lene Risør, 40 46 44 11
Grethe Gylling, 86 29 03 76
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Personregistrering Syd

Gudstjenester

Onsdag 24. april
14.00 Gudstjeneste på lokalcentret

7. april
28. april
5. maj
12. maj
26. maj
9. juni
23. juni
Kirke og Sogn •
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 P R ÆS T E N S R U B R IK

Vaner, rutiner, ritualer
Af David Kessel

J

eg tror ikke, der findes mennesker,
der ikke har deres små ritualer, vaner, der gør det nemmere at holde fast i
visse ting. Mange mennesker har deres
rutiner om morgenen. Jeg går en tur
med hundene, og når jeg kommer tilbage, giver jeg dem mad og laver en kop
kaffe til mig selv. Det sker ikke, at jeg
glemmer kaffen om morgenen, for det
er en rutine, min krop er vant til. Måske
har jeg i sidste ende ikke brug for kaffe,
men fordi jeg plejer at gøre sådan, føles
det, som om jeg har brug for det.
Sådan er det med mange ting. Og derfor er den bedste måde at få gjort det,
man ikke nødvendigvis har lyst til, at
gøre det til en vane. Man motionerer
ikke lige så meget, hvis man kun gør
det, når man venter på at lysten til en
løbetur trænger sig på. Men hvis man
gør det regelmæssigt, afsætter bestemte tidspunkter og gør det til et fast ritual, bliver det til noget, man føler, man
har brug for. Sådan er det selvfølgelig
også med dårlige vaner. Når man vil
holde op med at ryge, opdager man,
hvor meget bestemte situationer er
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forbundet med det at ryge; cigaretten
efter aftensmaden f.eks.
Vaner, rutiner, ritualer hjælper med at
få en struktur i livet. De holder os fast
på at gøre ting, uden at man hver dag
skal opfinde alt på ny. De gør, at vi husker, uden at spekulere alt for meget.
Når jeg skal ud af huset, ved jeg, hvor
nøglerne ligger, for det er en vane at
lægge dem på skoskabet, når jeg træder ind ad døren.
På Netflix kan man se en serie om en
ultra-ortodoks jødisk familie i Jerusalem. Man følger familiens medlemmer i deres hverdag, en hverdag, der
er fuld af små religiøse ritualer. Hver
gang, de drikker et glas vand, siger de
en lille velsignelse. Hver gang, de træder ind i en lejlighed, eller et hus, går
hånden til mezuzahen, den lille kapsel
med en tekst fra femte Mosebog, og
derefter kysser de deres fingre. I vores
tro kender vi ikke til den slags ritualer.
Men der findes ingen religion, der ikke
på den ene eller anden måde har rutiner, der skal hjælpe at få troen ind i
hverdagen; en bøn om aften, eller om
morgenen, at læse et salmevers på et
bestemt tidspunkt om dagen f.eks. Jeg
kendte en, der fortalte mig, at hun hver
gang, hun hørte en ambulance bad en
bøn for de mennesker, der var kommet
til skade, og efter min mor havde været
på hospitalet i nogle dage, og vi blev

passet af en dame, der havde indført at
bede bordbøn, insisterede vi børn på,
at vi blev ved med det, da min mor kom
hjem – noget, mine forældre syntes var
lidt mærkeligt.
Det giver god mening at få ting ind i
sit liv, der ikke er der af sig selv, ved at
skabe nogle vaner. Og for mig, som religiøst menneske, hjælper det at skabe
plads til den del af mig i en hverdag, der
kræver så meget andet.

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.
Datoerne er:
21. marts

Morgensang for
1-5 årige
i Tranbjerg Kirke
I foråret holder vi morgensang for 1-5
årige i Tranbjerg Kirke kl. 9.15 og kl. 10.
Det er både for private og institutioner.
Vi ønsker at give børnene en god og rolig start på dagen med salmesang i børnehøjde i kirkerummet med alt hvad
dertil hører af fagter, stjerneparaply,
klokker, sæbebobler, tørklæder, stearinlys, osv.
Der er plads til 15 børn på hvert hold,
og der er tilmelding på
kontor@tranbjergkirke.dk efter først til
mølle-princippet.
20. marts
27. marts
Vi glæder os til at se jer!

4. april
2. maj
16. maj

Bedste hilsener
Sognepræst Anja Stokholm
og kirke- og kulturmedarbejder
Gitte Ranfelt Laugesen

Konfirmationer
i Tranbjerg Kirke
Tiden for årets konfirmationer nærmer
sig. Følgende datoer er der konfirmation i Tranbjerg Kirke:
Bededag den 17. maj:
kl. 9.00 7.C og kl. 11.00 7.D
Kristi himmelfartsdag den 30. maj:
kl. 9.00 7.A og kl. 11.00 7.B
Kirke og Sogn •
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ONSDAGS
• FORUM

Kirkens Studiedage
2019

Onsdag 8. maj kl. 9.30

„Den danske sangskat
med historien som
vejviser”

Udflugt
Tranbjerg Sognegård
Lørdag d. 23. marts kl. 9.30 – 12.00
Hans Henrik Hjermitslev,
idé- og videnskabshistoriker:

Mellem dannelse og
uddannelse:
Højskolernes historie og
relevans i dag
Sange og viser fra „30’erne til i dag”
sang, musik og fortælling v. Maria Norby. Eftermiddagen står i fællessangens
og historiens tegn, når Maria Norby, en
sangerinde med kraft, soul og integritet, tager os med på en rundtur med
nedslag i den danske sangskat fra de
sidste 90 år. Kærligheden til musikken
viser sig tydeligt i hendes karismatiske
og nærværende udtryk.
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Årets udflugt går til HEART i Herning,
hvor der er rundvisning og frokost i
museets café. Herefter går turen videre
til Møltrup Optagelseshjem med oplæg
i én af herregårdens flotte stuer. Derefter får vi en god rundvisning på stedet.
Desuden byder Møltrups køkken på et
dejligt kaffebord med hjemmebagte
boller og kage. Under kaffen vil der
være god tid til supplerende spørgsmål
og svar.
Pris: 250 kr. inkl. bus, entré med rundvisning, frokost samt eftermiddagskaffe
og kage.
Afgang fra Sognegården kl. 9.30.
Tilmelding til kontoret: 86 29 57 33 eller
på hjemmesiden senest d. 20. april.

Café

Fællesskab og
hygge

Eftermiddage, der giver et løft!
Onsdag 3. april kl. 14.00

ÅRS TID S

Siden oprettelsen af den første grundtvigske højskole i Rødding i 1844, har de
danske højskoler stået i spændingsfeltet mellem dannelse og uddannelse,
mellem livsoplysning og nyttige kundskaber. I dette foredrag vil vi se på højskolernes dobbelte rolle som både dannelses- og uddannelsesinstitutioner og
diskutere, hvilken betydning de har i
dag, hvor snævre nyttehensyn og erhvervsmæssig kompetenceudvikling rider uddannelsessystemet som en mare.

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 d. 9. april kl. 17.00.
Aftenen begynder i kirken med
lystænding og aftensang, hvorefter
vi går i Sognegården og gør klar til
en fælles påskefrokost og oplæg
ved Jeanette Blicher Rumph om „et
blik på ældrelivet på et plejehjem i
England og et plejehjem i Danmark
– og mine refleksioner heraf”.
Maden bliver leveret udefra. Pris
100 kr. ekskl. drikkevarer, som kan
medbringes eller købes.
Tranbjerg Kirkes ÅrstidsCafé henvender sig til alle aldersgrupper,
enlige som par – vi håber på at se
jer!
Tilmelding senest en uge før til
Ulla Astrup
Tlf.: 86 29 58 97 eller
Mail: ulla@tranbjergkirke.dk

Pris for deltagelse er 25 kr. inklusiv
formiddagskaffe og brød.
Alle er velkomne.
Kirke og Sogn •
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Toddlersalmesang

B ØRN I KIRKEN

Kom og vær med, når vi har Toddler
salmesang 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.
Onsdage kl. 16.15-17.00 – med undtagelse af skoleferier.
Forårssæson: 16. januar-29. maj.
Ved kirke- og kulturmedarbejder
Gitte Ranfelt Laugesen.

i Tranbjerg Sognegård kl. 19.30-21.30
Kl. 20.45 Kaffe, te og boller

Gud og Spaghetti
Torsdag 4. 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, kreabord og
godnatsang i Sognegården.
Spring madlavningen over og
tag børnene med i kirke!
Børn gratis. Voksne: 30 kr.

Tilmelding til spisning på
kontor@tranbjergkirke.dk senest dagen
før.
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4. MAJsangaften

Sognepræst Mia Knudsen vil føre os igennem
aftenen, som indledes med frihedssangen og
slutter med Altid frejdig.
Sagnet fortæller, at Kaj Munk den 1. marts
1943 gik en morgentur i haven i Vedersø
Præstegård. På den tur fik han øje på en lille
fremspiret blå anemone – og til vores held
omsatte han omgående sin begejstring for
denne lille forårsbebuder til ord.
Kaj Munk så kræfter, mod og opstand i den
lille blomst – kræfter, mod og opstand som
siden fik langt større betydning og indhold
tillagt.
Sangen ”Den blå anemone” blev dog først
for alvor kendt og trykt – illegalt – efter, at
Kaj Munk var blevet slået ihjel af Gestapo i
1944.
Denne aften i Tranbjerg Sognegård vil vi se
lidt på, hvem Kaj Munk var og ikke mindst
synge nogle af de over 100 sange, han skrev.

Kirke og Sogn •

9

Tranbjerg Kirkekor vil
gerne være flere.

DropInDåb

Spirekor (0.-2.klasse) kl.15.00-15.45.

I den danske folkekirke er
det aldrig for sent at blive
døbt.

Kom og vær med!

Børnekor (3.-5.klasse) kl.16.00-17.00.

Der findes både begynderkor og kor for de øvede
børn.
Skriv til organisten/
korlederen og hør nærmere.
Mandag eftermiddag
i Sognegården.

Vi øver hver torsdag i Sognegården.

Organist Branko Djordjevic:
branko@tranbjergkirke.dk

Shop-Amok
Genbrugs børnetøj

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.
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
10
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Vi optager løbende børn i koret så mød
endelig op, hvis du har lyst til at synge
med!
Hilsen Branko og Camilla

Røde kors’ besøgstjeneste
Vil du gerne have besøg, eller har du
overskud til at blive besøgsven, så ring
til Røde Kors’ kontaktperson her
i området
Jane Christensen, tlf. 70 20 24 60
Du kan også kontakte en af
præsterne

Folkekirkesamvirket
i Aarhus
– en tråd i dit netværk

Derfor er Folkekirken i Aarhus gået sammen om at tilbyde DropInDåb.
Der inviteres til en dåbsdag, hvor alle kan blive døbt på stedet uden tilmelding og
planlægning af stor fest. Man kan komme når som helst i det tidsrum, kirken er
åben.
Alle er velkomne, børn som voksne, også selvom man ikke bor i byen. Man er
velkommen til at have gæster med, men man kan også komme alene – så sørger
kirken for at stille de nødvendige dåbsvidner til rådighed. Når man møder op, får
man en kort samtale med en præst, og bagefter bliver man døbt i kirken. Dåben
foregår helt som vi plejer, bare uden tilmelding.
Der vil være musik i kirkerummet, og bagefter bydes på en forfriskning og en
dåbsgave, som kan hjælpe med at folde dåbens betydning ud, fx en salmebog,
Bibelen eller en genfortælling af Bibelen.
Det eneste, der skal medbringes, er gyldig billedlegitimation. Børn under 18 år skal
have forældre eller værge med.

DropInDåb
29. marts kl. 16-19: Fredenskirken, Rosenvangs Allé 51, 8260 Viby
6. april kl. 14-17: Tranebjerg Kirke, Tingvej 2 – Tranebjerg, 8305 Samsø

• 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
Kirke og Sogn •
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Mia Knudsen er nu indsat som Tranbjergs 
nyeste sognepræst
Langt de fleste af kirkegængerne gik til
alters, hvor Mia blev assisteret af David
Kessel.
Til tonerne af dagens postludium gik vi
mange kirkegængere til Sognegården,
hvor menighedsrådet havde inviteret til
en hyggelig komsammen med mad og
drikke.
Undertegnede bød på menighedsrådets vegne velkommen til de mellem
90 og 100 gæster, hvorefter jeg holdt
en tale til Mia. I talen takkede jeg for, at

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

Menighedsrådsformand Birgitte Pedersen
holder tale for Mia Knudsen

SCT

Nicolai

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
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Provst Jette Marie Bundgaard-Nielsen (tv)
indsætter Mia Knudsen i embedet

Søndag den 13. januar var en stor og dejlig dag i Tranbjerg Kirke. Den stuvende
fyldte kirke rejste sig for en højtidelig
procession med provsten, Jette Marie
Bundgaard-Nielsen, i spidsen, – herefter fulgte Mia Knudsen, Anja Stokholm
og David Kessel samt Mias veninde –
Leise Christensen, der er sognepræst
ved Skt. Johannes.
Efter provstens smukke indsættelsestale til Mia efterfulgt af en officiel hilsen
fra biskop Henrik Wigh-Poulsen overtog Mia selv gudstjenesten og kunne
således som vores nyeste præst gå på
prædikestolen og fortolke dagens tekst.
Kirke og Sogn •
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Mia havde valgt at søge til Tranbjerg for
at plante sine rødder solidt her i vores
specielle muld, og at vi er helt sikre på
at have fundet den rette præst til vores
kirke, den rette kollega til de øvrige
præster og medarbejdere og den rette
samarbejdspartner til vore mange frivillige, til menighedsrådet og ikke mindst
til Tranbjergs sognebørn.
Jeg takkede også Mias mand, børn, øvrige familie og venner, der til vor store
glæde var mødt talrigt op, for at være
villig til at dele hende med os. For familien er en vigtig parameter for, at man
trives og har det godt i dagligdagen og
dermed på jobbet.
Derudover takkede jeg også Anja Stok-

holm og David Kessel for at have trukket et større læs sammen med de øvrige
medarbejdere i den periode, vi har måttet undvære en 3. præst. Både Anja og
David har haft de store arbejdshandsker
på i fortrøstning om, at vi nok skulle
finde den rigtige. Også til Emmy Haahr
Jensen, der i nødens stund trådte til og
aflastede de to andre præster, sendte
jeg min store tak. Emmy kunne ikke
være til stede denne dag, men hendes
mand lovede at medbringe hilsenen til
hende.
Anja Stokholm bød i sin tale Mia velkommen på alle medarbejderes vegne,
og udtrykte sin store glæde over det
engagement, Mia allerede er gået ind
i arbejdet i. Herefter trak tidligere sognepræst Kirsten Niekerk nogle relationer mellem de to navne – Mia Knudsen
og Mie Knudsen. Mie Knudsen var en
kendt og umådelig afholdt person i miljøet omkring kirken, så mange vil nok
tænke på hende, når Mias navn bliver
nævnt.
Tidligere formand for menighedsrådet,
Vagn Keseler, tog også ordet og trak
nogle linjer bagud i tiden – fra dengang
han og hans familie flyttede til Tranbjerg i 1966, og hvor der kun var 600
indbyggere i sognet, og over 1973, hvor
Tranbjerg blev et selvstændigt sogn.
Formentlig vokser Tranbjerg i indeværende år til omkring 9.500 indbyggere.
Birgitte Pedersen, formand
Tranbjerg Sogns Menighedsråd
PS: Der er bestilt en ny præstetavle til
våbenhuset, da den gamle ikke levner
plads til Mia Knudsen. Den skulle gerne
kunne opsættes inden for kort tid.
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