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S k ærtor sdag
Traditionen tro bliver der også i år holdt
skærtorsdagsgudstjeneste med efterfølgende
fællesspisning i Sognegården.
Gudstjenesten skærtorsdag den 13. april begynder kl. 17.00. Efter gudstjenesten spiser vi
en traditionel påskemiddag sammen i Sognegården.
Tilmelding til middagen på kirkekontoret
senest onsdag den 5. april.
Pris: 100 kr. for voksne – gratis for børn.
Drikkevarer kan købes.
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INFO

Gudstjenester

Kirkekontoret, Sognegården,
Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg
86 29 57 33 / www.tranbjergkirke.dk
kontor@tranbjergkirke.dk
Mandag-fredag kl. 10.00–12.00
Torsdag kl. 10.00–13.00

Personregistrering Syd

Graverkontoret
Kirkegårdssekretær:
86 29 51 20 mandag-fredag kl. 9.00–12.00
Kirkegårdsleder: Thomas Brevik
40 12 30 10 / tcb@km.dk

Kontorets åbningstider:
Mandag–fredag 10–13
Torsdag 10–16
Personregistrering Syd
Grøfthøjparken 1, 8260 Viby
87 33 44 72

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.

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.

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

Kirkesanger Søren Holm Bidstrup
26 21 27 19 / shbidstrup@gmail.com

Menighedsrådsformand Birgitte Pedersen
41 24 55 06
Kirkeværge Flemming Mikkelsen
86 29 16 29
Basargruppen
Inge Bech-Nielsen, 86 29 05 46
Grethe Gylling, 86 29 03 76

Søndag 26. marts (Midfaste)
10.00: Anja Stokholm
Tirsdag 28. marts
10.00: David Kessel. Andagt
Søndag 2. april (Maria Bebudelsesdag)
10.00: David Kessel

Tranbjerg Kirke på

facebook
Følg linket fra
hjemmesiden
www.tranbjergkirke.dk

Søndag 30. april (2.s.e. påske)
10.00: Anette Brøndum
Søndag 7. maj (3.s.e. påske)
10.00: David Kessel
11.30: David Kessel. Dåbsgudstjeneste
Tirsdag 9. maj
David Kessel. Andagt
Fredag 12. maj (Bededag)
Konfirmation
9.00: Anja Stokholm 7C
11.00: Anette Brøndum 7D

Torsdag 6. april
17.00: David Kessel.
Gud og Spaghetti

Søndag 14. maj (4.s.e. påske)
10.00: David Kessel

Søndag 9. april (Palmesøndag)
10.00: David Kessel
11.30: David Kessel. Dåbsgudstjeneste

Plejehjemsgudstjenester

Torsdag 13. april (Skærtorsdag)
17.00: Anja Stokholm
Derefter påskemåltid – se omtale

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

Sognegårdsvært Marian Holm
86 29 46 73 / Træffes i Sognegården

Søndag 19. marts (3.s. i fasten)
10.00: Anette Brøndum
11.30: Anette Brøndum
Dåbsgudstjeneste

Tirsdag 25. april
10.00: David Kessel. Andagt

Fredag 14. april (Langfredag)
10.00: David Kessel.
Liturgisk musikgudstjeneste
Søndag 16. april (Påskedag)
10.00: Anette Brøndum
Mandag 17. april (2. påskedag)
10.00: Anette Brøndum
Søndag 23. april (1.s.e. påske)
10.00: Anja Stokholm

Onsdag d. 29. marts
Lokalcenter Tranbjerg
10.00: Anette Brøndum
Onsdag d. 26. april
Århus Friplejehjem
10.30: Anja Stokholm
Onsdag d. 26. april
Lokalcenter Tranbjerg
14.00: Anette Brøndum
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Præstens
rubrik
Anja Stokholm

Om tilværelsens drager,
viden og visdom – og
om at få mod til livet
”Jeg ville ønske,
at den skole, jeg gik på,
var Hogwarts.”
Sådan sagde en pige på 10 år en dag –
måske mest til sig selv. For de, der endnu
har til gode at stifte bekendtskab med
Harry Potter-universet, skal det tilføjes,
at Hogwarts er den skole for Heksekunster og Troldmandsskab, hvor drengen
Harry Potter, fra han er 11 år, bor og lærer magi.
Den lille pige, der drømte sig til Hogwarts, drømte sig vel på samme tid
væk fra sin egen skole – en skole hun
alt for meget forbandt med frustrationer og til tider alt for hårde kampe. Det
besynderlige er blot, at netop de ting:
alt for hårde kampe og frustrationer på
ingen måde er fraværende på Hogwarts
– tværtimod! Jo længere vi kommer i
de 7 bind om Harry Potters ophold på
Hogwarts, jo tungere bliver kampene,
og jo større bliver sårene, Harry og hans
kammerater skal bære. Så hvorfor dog
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drømme sig til Hogwarts – stedet er på
ingen måde noget paradis?
”Læs eventyr for dine børn. Eventyrene
fortæller børnene – ikke kun hvad de i
forvejen ved: at der findes drager, der
skal bekæmpes. Men eventyrene viser
også børnene, at drager kan overvindes” – ordene her er sagt af den engelske forfatter og digter Chesterton.
Der findes så mange drager i tilværelsen – hver især har vi vores egne drager, vi skal kæmpe med. Hver især ved
vi, hvordan de ser ud, og hvad de hedder. På Hogwarts har de navne som
ungarsk takhale og kinesisk ilddrage –
men navnene er næppe så afgørende.
Det afgørende er, at når en lille pige (og
alle vi andre) sammen med Harry Potter træder ind på Hogwarts, så lærer

vi, at drager kan bekæmpes, ja endda
overvindes – også selv om det kræver
hårde kampe. Og måske lige så vigtigt:
vi oplever, at vi ikke er alene i kampen.
Harry, Ron, Hermione og alle de andre
må også tage deres kampe. Også de får
sår.
Sådan er det med eventyrene og den
gode litteratur – de kaster lys og perspektiver ind over vores liv. De lader os
møde mennesker, som har det, ligesom
jeg selv har det – og netop dét taler ensomheden imod. Fortællingerne bliver
ligesom et spejl for os. De kaster lys
over vores verden og giver os måske
endda håb til at turde at have med livet
at gøre.
Der er forskel på viden og visdom. Ligesom der er forskel på at være god til fakta og facts og så at være klog på livet. At
vi lever i et videnssamfund, hvor fakta
og facts er i højeste kurs, vil de færreste
nok være i tvivl om. Vi måler, vejer og
kontrollerer som aldrig før – fra vores
børn tager deres første skridt, er de blevet til en brik i det system, der skal sikre
os et samfund af velstand og stabilitet.
Og det er jo sandt nok: viden kan man
stort set aldrig få for meget af. Men mon
vi i vores iver efter viden glemmer, at der
også er noget, der hedder visdom? Mon
vi fortrænger, at der er dele af tilværelsen, som hverken kan måles eller vejes,
og som heller ikke lader sig arrangere i
systemer, som vi kan teste? Dele af tilværelsen som, skønt de ikke kan testes,
alligevel er så betydningsfulde, at vi
hverken som enkeltpersoner eller som
samfund kan være dem foruden? Tro,
håb og kærlighed. Livsmod, livsduelighed, ansvar og kræfter til at være i sorg,
sygdom og kriser. Alt det, som vi ikke

kan sætte på formel og dermed måle,
veje og teste. Alt det, vi kender fra vores
eget liv – og som de fleste af os tumler
med store dele af vores tilværelse.
Det er Albert Einstein, der engang har
sagt: ”Hvis du vil hjælpe dine børn med
at blive intelligente, så skal du læse
eventyr for dem”. Måske er det dét, man
har fundet ud af i London – her er man
begyndt at ordinere gode historier på
recept. I kampen mod folkesygdomme
som angst og depressioner har man
opdaget den visdom, der er gemt i den
gode litteratur. Man har fået blik for, at
en rejse ind i fortællingens univers kan
forløse vanskelige følelser, sætte ord på
det, vi ikke selv har ord for og også kaste
nye perspektiver ind over tilværelsen –
åbne vores liv op, så vi måske får mod til
at have med det at gøre, også selv om vi
ikke kan sætte det på en formel.
God læselyst og god rejse!

Kirkelauget
Påsken 2017
Kirkelauget holder åben kirke i tiden
op til påske følgende dage:
Mandag 10. april kl. 15 – 17
Tirsdag 11. april kl. 15 – 17
Onsdag 12. april kl. 15 – 17
Påskelørdag 15. april 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.

Kirkelauget ved Tranbjerg kirke
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Eftermiddage, der giver et løft!

5. april 2017 kl. 14.00
Fhv. rektor og fmd. for Folke
universitetet i Haderslev og Horsens

Kim Sundbøll
vil fortælle om:

Flygtninge
i Middelhavet
Hvad har oldtidens folkevandringer – bl.a. fra Thy og Himmerland – tilfælles
med nutidens flygtning i Middelhavet?
Hvad har den store udvandringsbølge til Amerika fra Europa i 1880`erne til fælles med de nuværende flygtningestrømme?
Og hvad er det for kræfter!, der er på spil i krigene i Mellemøsten, og hvilke
forventninger kan man have til en fred i Mellemøsten?

3. maj 2017 kl. 9.30

Udflugt
Årets udflugt går til Sostrup Slot og
Kloster, som ligger i skønne omgivelser på Djursland. Vi får rundvisning
og historiefortælling på stedet. Efter
rundvisningen spiser vi frokost på Restaurant Sostrup Slot. Senere får vi kaffe og kage et smukt sted i det grønne.
Bussen kører fra Sognegården kl. 9.30.
Pris: 250 kr. inkl. bus, entré med rundvisning, frokost samt eftermiddagskaffe
og kage.
Tilmelding til Kirkekontoret 86 29 57 33 / eller på tranbjergkirke.dk senest
fredag d. 21. april.

Sognekalender
Lørdag 25. marts
9.30: Kirkens studiedage 2017.
Tranbjerg Sognegård
Tirsdag 4. april
17.00: ÅrstidsCafe
Onsdag 5. april
14.00: Onsdagsforum
Torsdag 13. april
17.00: Gudstjeneste og Påskemåltid.
Se nærmere omtale

Musikandagter
Ca. 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:
28. marts
25. april
9. maj
23. maj

Onsdag 19. april
19.00: Menighedsrådsmøde
Mandag 24. april
19.30 Læsekredse
Onsdag 3. maj
9.30: Onsdagsforum, udflugt
Torsdag 4. maj
19.00: Sogneaften/sangaften

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
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L a n g f r e dag
I år holdes langfredag 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 liturgiskmusikalsk refleksion over Jesu lidelse
og død.

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.

Medvirkende:

Oliver Nordahl, obo
Eline Denice Risager,
mezzosopran
Branko Djordjevic, klaver
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.
Har været solist med
Coco, Aarhus Symfoniorkester,
Randers
Kammerorkester, Det
Jyske Ensemble og Den
Jyske Sinfonietta. På den

Oliver Nordahl debuterede fra solistklassen på Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium, ved Prof. Max
Artved i år 2014.
Oliver har været solist med Storstrøms Kammerensemble, Odense
Symfoniorkester, DR SymfoniOrkestret 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 solooboist i Aarhus
Symfoniorkester og obolærer på Det
Jyske Musikkonservatorium.

Å rs t id s

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 4. april 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 be-

søg af Rikke Mikkelsen, der arbejder på Aarhus Friplejehjem. Hun
vil fortælle om sine oplevelser
fra Kina, hvor hun har været på
6 ugers udveksling på et nyt diakonplejehjem.
Tranbjerg Kirkes ÅrstidsCafé henvender sig til alle aldersgrupper,
enlige som par – vi håber på at se
jer!
Tilmelding senest 28. marts til Ulla
Astrup
86 29 58 97
u.k.astrup@webspeed.dk

BØRN I KI RKE N

Gud og Spaghetti
Torsdag d. 16. marts kl. 17.00
ved Anja Stokholm
Torsdag d. 6. 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: www.tranbjergkirke.dk
eller tlf.: 86 29 57 33
senest onsdagen før.

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
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Kirkens studiedage 2017

Kyndelmisse-gudstjenesten i Tranbjerg Kirke 2. febr. 2017

RE FOR MAT I O N E N – 50 0 Å R

Se Tranbjerg Kirkes facebook-side

Forfatter, PHD. Iben Krogsdal:

Kirkens studiedage 2017
markerer 500 året for
Reformationen med foredrag om Luthers betydning
dengang og nu.
Tranbjerg Sognegård
Lørdag den 25. marts
kl. 9.30 – 12.00
Alle er velkomne til at deltage, og
der kræves ikke særlige forudsætninger for at være med.
Prisen er 25 kr.
I prisen er inkluderet formiddagskaffe.

ER GUD SÅ FAST EN
BORG?
I anledning af reformationsjubilæet i
2017 er det oplagt at kaste et nyt lys på
Luthers tanker og salmer. Hvad kæmpede Luther for og imod i sine salmer,
og hvad kæmper vi for og imod i dag?
Hvad kan Luther sige moderne mennesker – hvis han stadig kan sige os
noget? Iben Krogsdal har nydigtet alle
Luthers salmer i Den Danske Salmebog. Hun vil fortælle om rejsen ind i
Luthers salmelandskab og om, hvordan hun som menneske af en helt
anden tid og virkelighed har arbejdet
med Luthers salmer – og med at give
Luther krop i nye tekster og noveller.
Undervejs i foredraget skal vi synge
nydigtede luthersalmer, og der vil
blive tid til diskussion.
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4. MAJ
sangaften

kl. 19.30 i Tranbjerg Sognegård.
Tranbjergkoret medvirker.
Den nye provst i Århus Søndre Provsti
Jette Marie Bundgaard-Nielsen vil i år lede os
gennem den traditionsrige 4. maj aften, hvor vi vil
tænde lys og synge sammen.

„

Efter murens fald troede vi endeligt at have lagt
skyggerne fra 2. verdenskrig bag os. Men nu truer
verden igen med at bygge mure. Den indre og ydre
frihed som menneske og som samfund er til stadighed under pres. Måske som en eviggyldig spænding
vi må leve med. Derfor giver det stadig mening at
tænde lys på denne gamle befrielsesaften. Både som
erindring i forhold til vores historie, men også som
et værn og et håb for kommende generationer.
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