Kirke
og
Sogn
H ø s t g u d s t j e n e s t e
Søndag den 17. september kl. 10.00 er der høstgudstjeneste i Tranbjerg Kirke.
Kirken pyntes op til høst, og vi synger nogle af de kendte høstsalmer.
Efter gudstjenesten spiser vi kirkefrokost sammen i Sognegården, hvor der
også afholdes auktion eller lotteri.
Medbring gerne blomster, frugt eller grønt fra haven, som kan bruges som
festligt pynt og senere til auktion.
Alle er velkomne!
Tilmelding til frokost senest torsdag d. 14.september:
www.tranbjergkirke.dk eller 86 29 57 33.
Voksne: 30 kr. Børn: Gratis.
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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
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

Gudstjenester
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.

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

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
Inge Bech-Nielsen, 86 29 05 46
Grethe Gylling, 86 29 03 76

Søndag den 20. august
10.00: Gudstjeneste. Anette Brøndum
Søndag den 27. august
10.00: Gudstjeneste. Anja Stokholm
11.30: Dåbsgudstjeneste.
Anja Stokholm
Onsdag den 30. august
14.00: Gudstjeneste på Lokalcentret.
Anja Stokholm
Søndag den 3. september
10.00: Gudstjeneste. Anja Stokholm
Søndag den 10. september
10.00: Gudstjeneste. David Kessel
Onsdag den 13. september
14.30: Gudstjeneste på Friplejehjemmet. David Kessel
Torsdag den 14. september
17.00: Gud & spaghetti.
Anja Stokholm

Organist Branko Djordjevic
26 21 63 66 / branko@tranbjergkirke.dk
Kirkesanger Søren Holm Bidstrup
26 21 27 19 / shbidstrup@gmail.com

Søndag den 13. august
10.00: Gudstjeneste. David Kessel

Tranbjerg Kirke på

facebook
Følg linket fra
hjemmesiden
www.tranbjergkirke.dk

Søndag den 17. september
10.00: Høstgudstjeneste.
Anette Brøndum
Søndag den 24. september
10.00: Gudstjeneste. David Kessel
11.30: Dåbsgudstjeneste.
David Kessel
Onsdag den 27. september
14.00: Gudstjeneste på Lokalcentret.
David Kessel

Søndag den 1. oktober
10.00: Gudstjeneste. Anja Stokholm
Søndag den 8. oktober
10.00: Gudstjeneste. Anette Brøndum
11.30: Dåbsgudstjeneste.
Anette Brøndum
Onsdag den 11. oktober
10.30: Gudstjeneste på Friplejehjemmet. Anja Stokholm
Torsdag den 12. oktober
17.00: Gud & spaghetti.
Anette Brøndum

Sognekalender
Onsdag den 16. august
19.00: Menighedsrådsmøde
Onsdag den 23. august
14.00: Bazargruppen
19.00: Konfirmandindskrivning
Tirsdag den 5. september
17.00: Årstidscafé
Onsdag den 6. september
14.00: Onsdagsforum
Mandag den 11. september
19.30: Læsekreds
Onsdag den 13. september
14.00: Bazargruppen
Onsdag den 27. september
14.00: Bazargruppen
19.00: Menighedsrådsmøde
Onsdag den 4. oktober
14.00: Onsdagsforum
Onsdag den 11. oktober
14.00: Bazargruppen
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Præstens
rubrik
Anja Stokholm

At leve er først og frem
mest at leve i en verden
fuld af gåder
Det er blevet sensommer. For mange
af os er ferien ved at være forbi. Vi er
blevet fyldt op af sol og lyse dage. Måske nogle af os også har været heldige
at opleve sommerdage i det udenlandske. Måske er vi blevet fyldt op af
indtryk fra fremmede egne – med alle
de sanseindtryk der følger med: nye
dufte og smage. Måske en anderledes
varme og en anden luft, end vi er vant

KIRKE OG SOGN

til. Det kan hænde, at vi på vores rejse
ikke fatter alt, hvad der bliver sagt –
men det gør som regel ikke så meget, for det væsentligste fornemmer
vi alligevel. Og vi kommer som regel
hjem beriget og fyldt op – også selv
om noget i det fremmede forbliver
uforståeligt eller gådefuldt for os.
Sådan er det også ofte, hvis vi på rejsen har besøgt fremmede kirker. Måske har vi oplevet en katolsk eller ortodoks gudstjeneste. Og vi fatter ikke
et ord! Men det gør ikke noget, for
som regel går vi alligevel på besynderlig måde beriget derfra.
Hvorfor er det sådan – at vi kan blive
beriget af noget, vi ikke helt forstår?
Måske er det fordi, vi ude i det fremmede ligesom på forhånd har accepteret, at noget nødvendigvis vil forblive gådefuldt for os. Vi har med andre
ord sluppet det krav, vi ellers altid mø-

der vores omverden med – at den skal
kunne begribes, forklares og være til
at forstå. I det fremmede slækker vi på
kravet om, at tilværelsen altid skal være umiddelbar forståelig – og så sker
der det besynderlige, at man alligevel
kan stå et sted midt i det fremmede
og opleve, hvordan der – på trods af
alt det gådefulde – kan tilflyde en noget berigende.
Den berigende oplevelse skulle vi
overveje at tage med os tilbage til de
hjemlige forhold – sådan udtaler Jesper Stange, som indtil for nyligt var
præst ved Domkirken i København.
Jesper Stange opfordrer os til hjemme i hverdagen og ved vores hjemlige
gudstjeneste at løsne på vores krav
om, at alting skal være umiddelbart
forståeligt.
Jesper Stange har formentlig ret – for
selv om der er (indlysende) fordele
ved at kunne forstå og forklare vores
tilværelse, så oplever de fleste af os
vel også, at langt fra alt i tilværelsen
kan forklares eller forstås alene med
fornuften og logikken. Der er dele
af vores tilværelse, som forbliver gådefulde for os. Som Johannes Møllehave siger det i et af den slag citater,
som næsten ikke kan slides op: „Vi
kan ikke forklare kærligheden, og vi
kan ikke forklare lidelsen. De er lige
store gåder. At leve er først og fremmest at leve i en verden der er fuld af
gåder. Guds mening er ikke, at vi skal
forstå, men at vi skal leve.“
Den, der har oplevet kærligheden
og lidelsen i sit liv, har også på egen
krop oplevet, hvordan tilværelsen er
gådefuld. Oplevet hvordan vi mellem
alt det, vi med fornuften og logikken

kan forklare, ikke kan undgå også at
skulle leve med alt det, vi ikke altid
kan forstå eller forklare, men som vi
bare må være i, så godt vi nu kan.
For at forstå må man have hjerte – ordene er sagt af den store hollandske
maler Van Gogh. Når vi står over for
det største i livet – kærligheden og
lidelsen – da kommer vi ofte til at
mangle ord. Fornuften og logikken
slår ikke længere til. Hjertet derimod
er på overarbejde – det kan ane og
fornemme, hvad fornuften og logikken mangler ord for. Måske derfor
har vi brug for rum, hvor der ikke kun
tales til vores fornuft og logik. Rum,
hvor vi løsner på vores krav om forståelighed. Sådanne rum kan poesien
og digtningen være med til at skabe.
Og så er der naturligvis også kirkens
rum. Også her tales i høj grad hjertets
sprog.
Vi siger undertiden til hinanden, at
kirkens rum og sprog ikke er til at forstå – at det er er ude af trit med virkeligheden. Måske er der noget rigtigt
i det. Men man kunne også vende
spørgsmålet rundt og så overveje,
om ikke netop kirken ved at fastholde
en grad af gådefuldhed netop er i trit
med den virkelighed de fleste af os
tumler rundt i – en virkelighed fuld af
både glæder og sorger. Fuld af kærlighed og lidelse. En verden fuld af
gåder. Måske forstår vi ikke alt, hvad
der kan hænde os i en gådefuld tilværelse eller i et gådefuldt kirkerum
– men man kan håbe, at vi gåderne til
trods alligevel kan gå beriget videre
ud i tilværelsen.
God sensommer!
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Eftermiddage, der giver et løft!

Gud og Spaghetti

6. september kl. 14.00

Torsdag d. 14. sept. kl. 17.00
ved Anja Stokholm

Spindoktor i folketinget
v/teolog Niels Thulesen Dahl

Torsdag d. 12. oktober kl. 17.00
ved Anette Brøndum

Hvad laver en spindoktor i Folketinget? Teolog Niels Thulesen Dahl har arbejdet som spindoktor i Folketinget, først for Liberal Alliance og nu for Venstre.
Han vil fortælle om sit arbejde i Folketinget.

4. oktober kl. 14.00

„Det tabte Syrien“
v/Else Knudsen

Festugevandring
i Aarhus
ved pilgrimspræst i Århus stift
Elisabeth Lidell d. 30. august
Temaet for Århus Festuge 2017 er bridging, så sammen skal vi bygge bro –
mellem himmel og jord, Gud og mennesker og mennesker imellem.

I året 2002 rejste jeg sammen med min nu afdøde mand ca. 2 mdr. i Syrien.
Vi rejste som backpackers og med et ønske om at lære den menige syrer at
kende. Vi blev meget venligt modtaget og traf mange spændende mennesker.
Vi skrev dagbog, og det er ud fra disse dagbogsoptegnelser, at jeg har skrevet
bogen „Det tabte Syrien“.
Else vil i sit foredrag fortælle om, hvordan de i 2002 oplevede Syrien og dens
befolkning. Foredraget vil blive ledsaget af fotos fra deres rejse.

Vandringen finder sted midt i byens
puls onsdag den 30. august kl. 13-16.
Vi mødes uden for Vor Frue Kirke
kl. 13.
Det er gratis at deltage.

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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Konfirmand
indskrivning

Menighedsmøde søndag den 13. august 2017
efter gudstjenesten, ca. kl. 11.30

Onsdag den 23. august kl. 19.00 til ca.
kl. 20.00 vil vi gerne invitere alle kommende konfirmander og deres forældre til indskrivningsaften med informationer om forløbet, en kop kaffe
og tid til spørgsmål i Sognegården.
Vi afrunder aftenen med lidt musik og
salmer i kirken.
Vi glæder os til at møde jer!

Det ”ny” menighedsråd, der tiltrådte 1. søndag i advent (27. november
2016) har hermed fornøjelsen af at invitere til sit første menighedsmøde
for alle borgere i sognet.
Et menighedsmøde er en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor
menighedsrådet bl.a. redegør for regnskabet i det forgangne år (2016)
og samtidigt redegør for det præliminære budget for det kommende år
(2018).

Anja Stokholm og David Kessel

BASARGRUPPEN
Efter endt sommerferie starter vi igen
basararbejdet.
Onsdag den 16. august kl. 14 mødes vi
i sal 1 i Sognegården, og jeg vil sørge
for kage til kaffen.
Vi vil udveksle nye ideer, så vi stadig
kan forny tilbuddene på basaren.
Nye deltagere i basargruppen er velkomne, så I kan finde ud af, om I har
lyst til at være med. Vi har det egentlig
ret hyggeligt, når vi to onsdagseftermiddage om måneden mødes i Sognegårdens kælder
Basaren afholdes lørdag den 4. november kl. 10-14, og som tidligere går
pengene gennem Folkekirkens Nødhjælp ubeskåret til et projekt for forældreløse børn i Malawi.
Hvis nogle har brugbare rester af garn
eller stof, modtages de gerne.
Grethe Gylling

Studiekreds Luther
I år hører og læser vi meget om
Luther. Men hvad med at bruge lidt tid
på at lade ham selv komme til orde?
I efteråret vil jeg derfor tilbyde fire aftener, hvor vi læser og diskuterer en
af Luthers vigtigste skrifter: „Om den
kristne frihed“, hvor Luther udfolder
sin reformatoriske teologi på en måde, der gør den forståelig for alle.
Hvis du er interesseret, må du gerne
sende en e-mail (djk@km.dk), eller
ringe til mig (21 66 70 60).
Vi mødes på følgende dage: 13. sept.,
27. sept., 4. okt. og 25. okt. kl. 19.30 til
21.00 i Sognegården.
Inden første gang bliver teksten udleveret til de deltagere, der er tilmeldt.
Jeg glæder mig til nogle hyggelige
aftener med en forhåbentlig god diskussion!
David Kessel

Derudover fortæller menighedsrådet om de første måneders aktiviteter
i funktionsperioden samt om ønsker og tiltag vedr. fremtiden.
På mødet har alle medlemmer af menigheden mulighed for at ytre sig,
kommentere, inspirere, ideudveksle og stille spørgsmål m.m.
Dagsorden:
1. Formand Birgitte Pedersen byder velkommen og fortæller bl.a. om de
første måneder i det nye råd, om forestående kirkegårdsudvidelse,
visionsseminar samt tanker og ideer i øvrigt.
2. Kirkeværge Flemming Mikkelsen fortæller om foretagne arbejder og
fremtidige planer for kirken og Sognegården.
3. Kontaktperson Jette Siggaard fortæller om kirkens medarbejdere og
deres funktioner.
4. En/to? af præsterne (David og/eller Anja, da Anette er på ferie) fortæller om årets forløb og aktiviteter i kirkeligt regi.
5. Formand for Aktivitetsudvalget Ane Marie Taszarek fortæller om aktiviteterne i Sognegårdens regi samt om samarbejdet med vore mange
frivillige.
6. Eventuelt
Menighedsrådet er under mødet vært ved en let frokost.
Birgitte Pedersen
Formand for menighedsrådet
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Tranbjergkoret

Babysalmesang

Musikandagter

Er du glad for at synge, så benyt dig
af dette tilbud.

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).

Hver anden torsdag kl. 10.00 er der mulighed for at være med til at synge salmer,
lytte til at organisten og præsten spiller
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.

Koret starter efterårssæsonen tirsdag
den 22. 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.

Holdstart i efteråret: 15.august

Datoerne er:
24. august, 7. september, 21. september, 5.
oktober

Toddlersalmesang

Ingen tilmelding.– Alle er velkomne.
Onsdage kl. 16.15-17.00.
16. august-13. december
(dog ikke 18. oktober)

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 5. september kl.
17.00.

Børn synger – også i kirken. Derfor
indbyder vi alle børn i alderen 1-5 år
sammen med deres voksne til salmesang i kirken hver onsdag eftermiddag.
Toddlersalmesang er efterfølgeren til
babysalmesang og henvender sig til
alle børn og naturligvis deres forældre, bedsteforældre og alle, som kan
lide at synge sammen med børn.
Vi synger salmer og sanglege med
fagter og rekvisitter, tænder lys, danser og bevæger os rundt i det smukke
kirkerum. Vi slutter af med frugt og
saftevand.

Års tid s

Aftenen begynder i kirken med
lystænding og aftensang, hvorefter
vi går i Sognegården og sammen
gør klar til et fælles aftensmåltid.

Spirekor
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. 15.30-16.15 i Sognegården.
Start efter sommerferien: 18. august.
Spirekorleder Søren Bidstrup
(soeren@tranbjergkirke.dk).

Maden bliver leveret udefra. Pris
100 kr. ekskl. drikkevarer, som kan
medbringes eller købes.

Vi får besøg af Carl Erik Byskov,
som vil spille og synge sammen
med os.
Tranbjerg Kirkes ÅrstidsCafé henvender sig til alle aldersgrupper,
enlige som par – vi håber på at se
jer!
Tilmelding senest 1. september til
Ulla Astrup
86 29 58 97
u.k.astrup@webspeed.dk
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Høsten er ovre;
men sommeren fortsætter.
Derfor har vi brugt sommerpausen
til at sortere og lægge det bedste
af det fine sommertøj på hylderne.
Kom og gør et godt køb til
super, super billige priser.
Alle indkomne beløb går ubeskåret
til forældreløse børn i Malawi.
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

Med venlig hilsen og på gensyn

Senior pigerne

Tranbjerg Kirkes menighedsråd 2016–2018

Genbrugs børnetøj 0 - 10 år

Forrest fra venstre: David Kessel, Lene Risør, Grethe Gylling, Anette Brøndum, Birgitte Pedersen,
Axel Bach, Lis Bertelsen.
Bagerst: John Christensen, Sonja Due, Jette Siggaard, Flemming Mikkelsen, Lars Jacobsen,
Anja Stokholm, Sirius Rønn.

Shop-Amok

