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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

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

Kontakt Personregistrering Syd
vedrørende dåb, vielse, begravelse,
navne og attester.

Søndag 21. maj (5.s.e. påske)
10.00: David Kessel

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

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.

Tirsdag 23. maj
10.00: David Kessel. Andagt
Torsdag 25. maj (Kristi Himmelfartsdag)
Konfirmation
9.00: David Kessel 7A
11.00: David Kessel 7B
Søndag 28. maj (6.s.e. påske)
10.00: Anja Stokholm
11.30: Anja Stokholm. Dåbsjubilæum
Søndag 4. juni (Pinsedag)
10.00: Anette Brøndum
Mandag 5. juni (2. pinsedag)
11.00: Friluftsgudstjeneste i Hørhaven
Tirsdag 6. juni
10.00: David Kessel. Andagt
Søndag 11. juni (Trinitatis søndag)

Kirketjener Ole Fenger
51 94 56 44 / ole@tranbjergkirke.dk
Organist Branko Djordjevic
26 21 63 66 / branko@tranbjergkirke.dk

10.00: Anja Stokholm
11.30: Anja Stokholm.
Dåbsgudstjeneste

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

Søndag 18. juni (1.s.e. trin.)
10.00: Anja Stokholm

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

Tirsdag 20. juni
10.00: David Kessel. Andagt

Sognegårdsvært Marian Holm
86 29 46 73 / Træffes i Sognegården
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

Tranbjerg Kirke på

facebook
Følg linket fra
hjemmesiden
www.tranbjergkirke.dk

Plejehjemsgudstjenester
Onsdag 31. maj
Lokalcenter Tranbjerg
14.00:
Onsdag 14. juni
Århus Friplejehjem
10.30:

Dåbsjubilæum
Ved familiegudstjenesten søndag 28.
maj kl. 11.30 fejrer vi dåbsjubilæum
for alle børn, der blev døbt i 2012.
Kom og hør hvad der skete, den dag
du blev døbt!
Efter gudstjenesten går vi i Sognegården og får lidt godt, og jubilarerne får
overrakt en lille jubilæumsgave fra
kirken.
Børn, der blev døbt i Tranbjerg Kirke
i 2012, modtager en personlig invitation med posten.
Børn, der er døbt i andre kirker samme år, er naturligvis også meget velkomne som jubilarer.

Sognekalender
Onsdag 17. maj
19.00: Menighedsrådsmøde
Onsdag 24. maj
14.00: Bazargruppen
Onsdag 7. juni
19.00: Menighedsrådsmøde
Onsdag 14. juni
14.00: Bazargruppen
Onsdag 14. juni
19.30: Frivilligaften
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Præstens
rubrik
Anette Brøndum

Noget om mænd og
høns og …
For omkring tre år siden voksede
en idé frem hos min mand og mine
døtre. De syntes, det kunne være så
hyggeligt at se ud i haven og få øje
på fem brune høns, der gik omkring
i græsset og blot havde ét for øje,
nemlig at finde noget spiseligt i form
af en orm, en dræbersnegl eller et
bær. Med argumenter om at det også
kunne indebære et vist økosystem,
hvor vi dermed fik nogen til at spise
madpakkerester og køkkenaffald,
samtidig med at hønsene ville blive
leveringsdygtige i prægtige æg, måtte
paraderne falde, og hønsene flyttede
snart ind i det nybyggede hønsehus.
I de tre år, der er gået, har det slået
mig, hvor forunderligt det er bare at
iagttage hønsenes færden, gøren og
laden. Jeg har flere gange taget mig
selv i at falde helt hen ved blot at betragte dem; en tiltrængt helle i den
travle hverdag. Stressreducerende
mindfulness i en helt særlig udgave.
Lige nu er der helt stille i haven. Ingen
kaglen. Ingen liv. De fem damer måtte
for nyligt lade livet, da deres ægpro-
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duktion var for kraftigt nedadgående,
som er ganske forventeligt efter tre år.
Godt, man ikke er høne! Manden tog
øksen, og så var det sket. Men én ting
er sikkert. Når fugleinfluenzaen er
ovre, vil der snart komme nyt liv i hønsegården. Ikke hundrede høns i hønsegården, bare fem, så vi kan se frem
til flere af disse betagende øjeblikke,
hvor det er som om jord og himmel i
en eller anden forstand mødes, fordi
de fem damer går der og får livet til
at strække sig af velvære – selv for os,
der bare ser på. Lige nu er de her ikke,
men det, at de har været her, fylder
os med en længsel efter, at det skal
ske igen, så fortidens og fremtidens
herlighed flyder sammen og stemmer
sindet på en særlig måde. Man bliver
opmærksom på, hvor stort og rigt livet er, fordi det hele tiden beriges af
det, som var, som er, og som kommer!
Som et åndepust fra et andet sted. Altså nøjagtigt det, der er centrum i den
sidste af årets store kirkelige højtider,
hvor solen stråler. ”Liv og ånde giver
du os, mætter os daglig af din fylde.”

Denne væren ét med det skabte i al
sin glans. Det er det, Grundtvig mener, når han skriver ”Det ånder himmelsk over støvet, det vifter hjemligt
gennem løvet, det lufter lifligt under
sky fra Paradis, opladt på ny, og yndig
risler ved vor fod i engen bæk af livets flod.” Himlen har berørt jorden
og pustet liv og ånd(e) ind i det, der
ellers bare vil være en travl og triviel
daglig trummerum.
Glædelig pinse!

Sogneindsamlingen
Søndag den 12. marts 2017 havde vi
en meget vellykket sogneindsamling.
Vejret var fint, og vi havde mange
indsamlere, og vi var meget glade for
slutresultatet.
Vi samlede 39.097,50 kr. ind. Det er
ca. 11.000 kr. mere end sidste år, og
pengene går via Folkekirkens Nødhjælp til verdens fattigste.
En stor tak til alle indsamlerne, ikke
mindst til eleverne fra Testrup Højskole, der tilsammen samlede 1/3 af
beløbet ind. Også tak til alle Jer, der
har puttet penge i indsamlingsbøsserne.
Grethe Gylling

Aften for frivillige +
nye interesserede
Sognegården onsdag 14. juni
kl. 19.30
Her er en invitation til alle frivillige ved kirken til en inspirationsog hyggeaften omkring det frivillige arbejde.
Vi gennemgår den kommende
sæsons aktiviteter, fortæller om
opgaverne, glæderne og udfor
dringerne i arbejdet.
Der vil være små overraskelser i
løbet af aftenen.
Har man lyst til at give en hånd
med, er der naturligvis plads til
flere. Du kan være med på en
”lytter”.
”Det er så givende, og man bliver
bare så glad” citat fra menigheds
rådets formand Birgitte Pedersen.
Menighedsrådet giver en lille forfriskning.
NB: Husk kalenderen!
Tilmelding til kirkekontoret senest
mandag d. 12. juni på:
kontor@tranbjergkirke.dk eller
86 29 57 33.
Vi håber, at rigtig mange har lyst
til at være med.
Ane Marie Taszarek
formand for aktivitetsudvalget
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Tranbjerg Kirkes
nye kirke- og kulturmedarbejder
Mit navn er Gitte Ranfelt Laugesen.
Jeg er 30 år og uddannet cand. mag.
i Religionsvidenskab og er den 1.
april 2017 startet som kirke- og kulturmedarbejder i Tranbjerg Kirke og
Sognegård. I mit nye arbejde bliver
jeg det ansigt, man møder, når man
kommer i Sognegården, og udover at
passe kirkekontoret, vil jeg være den,
der underviser minikonfirmander og
har legestue for sognets yngste. Jeg
glæder mig til at være med til at sætte
rammerne for det helt særlige sociale
fællesrum, som kirken kan tilbyde og
til at tilrettelægge og iværksætte aktiviteter for børn og børnefamilier i
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sognet. Derudover skal jeg bistå præsterne i konfirmandundervisningen
og være den, der tager mig af alle de
frivillige, der hjælper os med arbejdet
her i Tranbjerg Kirke.
Som datter af en diakon, har folkekirken altid været en del af mit liv, og
efter jeg har fået børn, har jeg nydt at
gå til babysalmesang og legestue og
at benytte mig af kirkens familiegudstjenester. Jeg skrev speciale om babysalmesang på Religionsvidenskab og
blev efterfølgende ansat på Center
for Samtidsreligion til at lave en landsdækkende undersøgelse af babysalmesang og børnefamiliers brug af Folkekirken. Under mine studier har jeg
blandt andet været landssekretær for
Kristendemokratisk Ungdom, hvor
jeg havde ansvaret for landskontoret,
medlemskontakt og var koordinator
for organisationens frivillige. Senest
har jeg været udviklingskonsulent
i Børn og Unge i Mårslet Dagtilbud,
hvor jeg blandt andet har arbejdet
med at tilrettelægge og udføre projekter, der øger sammenhængskraften, fx projektetablering og -koordinering af fælles kunstprojekt for alle
(400) børn i Mårslet Dagtilbud.
Jeg er bosat i Mårslet sammen med
min mand, Steffen, og vores tre børn,
Albert på 7 år, Agnes på 4 år og Eskild
på 1 år. I fritiden synger jeg i et rytmisk kor, både som solist og korsanger, noget jeg nyder meget, og som

udfordrer mig både på det musiske,
sangmæssige og personlige plan. Derudover er et rigtig naturmenneske,
glad for yoga, ridning og min have,
og sidst men ikke mindst elsker jeg
at tilbringe tid med familie og venner.
De fleste ferier tilbringes i familiens
ødegård i Småland, hvor der fiskes,
bades, båles og hygges til den store
guldmedalje.
Jeg har glædet mig rigtig meget til at
begynde på arbejdet her i Tranbjerg
Kirke og ser frem til at at blive en del
af alt det spændende, der foregår her
og at møde alle jer, der kommer forbi
kirken og Sognegården.

Toddler Salmesang
– efterfølgeren til babysalmesang
For 1–5 årige sammen med deres
voksne

Musikandagter
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:
23. maj
6. juni
20. juni
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.
Toddler Salmesang 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
Ingen tilmelding – Alle er velkomne
Kirke- og kulturmedarbejder
Gitte Ranfelt Laugesen
girl@km.dk eller 86 29 57 33
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Shop-Amok

Genbrugs børnetøj 0 - 10 år

Vi har lavet om i Shop-Amok, og har fået
noget mere og bedre plads.
Det fejrer vi med et væld af smart
sommertøj, hvor der nu også er meget
mere at vælge imellem.
Alt er vasket og strøget og klar til brug.
Sommertøj fra Shop-Amok...
her får du en hele garderobe
til foræringspris.
Butikken har åbent hver mandag fra
kl.: 15 til 17 i sognegårdens kælder.
Indgangen via stien bag Kvickly.
Husk at Shop-Amok ikke tager imod kreditkort

Pinsegudstjeneste i Hørhaven
2. pinsedag mandag 5. juni kl. 11.00
Bøgetræerne er sprunget ud, fuglene kvidrer, og vi krydser fingre for, at pinsesolen danser. For traditionen tro fejrer sognene i Aarhus Søndre Provsti pinsegudstjeneste sammen i Hørhaven.
Gudstjenesten begynder kl. 11.00, hvor menigheden har taget plads i græsset
på tæpper og medbragte stole.

Alle indkomne beløb går ubeskåret til
hjælpearbejdet på et børnehjem i Malawi

Dagens prædikant er provst Jette Marie Bundgaard-Nielsen. Provstiets øvrige
præster varetager på skift læsninger og nadver, ligesom de forkynder pinsebudskabet. Salmerne synger vi sammen med det til lejligheden sammensatte
store kirkekor. Aarhus Brass Band vil igen i år stå for musikken.

Med venlig hilsen og på gensyn

Gudstjenesten er for hele familien, og der vil være en særlig aktivitet under
gudstjenesten for børn.

Senior pigerne

Alle er velkomne til at medbringe en madkurv og spise sammen efter gudstjenestenen.
Vi håber på at se jer alle!

