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Høstgudstjeneste
Ved højmessen søndag den 18. september kl. 10.00 holder vi en festlig
høstgudstjeneste og synger nogle af
vores skønne 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 festlig pynt og senere
til auktion.
Alle er velkomne!
Tilmelding til frokost:
www.tranbjergkirke.dk eller
86 29 57 33.
Voksne kun 30 kr.
Børn gratis.
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INFO
Kirkekontoret, Sognegården,
Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg
86 29 57 33 / www.tranbjergkirke.dk
Mandag-fredag kl. 10.00–12.00
Torsdag kl. 10.00–13.00
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

Søndag d. 7. august (11. s. e. trin.)
10.00: David Kessel

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

Søndag d. 14. august (12. s. e. trin.)
10.00: David Kessel

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.

Kirke- og kulturmedarbejder Mariann Bech
86 29 57 33 / mabec@km.dk

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

Sognegårdsvært Marian Holm
86 29 46 73 / Træffes i Sognegården
Menighedsrådsformand Vagn Keseler
86 29 05 71 / 40 20 33 70
Kirkeværge Anna Elisabeth Frandsen
51 21 15 30
Basargruppen
Inge Bech-Nielsen, 86 29 05 46
Grethe Gylling, 86 29 03 76

Tirsdag d. 23. august
10.00: Andagt
Søndag d. 28. august (14 . s. e. trin.)
10.00: Anette Brøndum
Torsdag d. 1. september
20.00: Aftengudstjeneste

facebook
Følg linket fra
hjemmesiden
www.tranbjergkirke.dk

Onsdag d. 31. august,
Lokalcenter Tranbjerg
14.00: Anja Stokholm
Onsdag d. 14. september,
Aarhus Friplejehjem
10.30: Anja Stokholm
Onsdag d. 28. september,
Lokalcenter Tranbjerg
14.00: Anja Stokholm

Til de kommende 3. klasser:

Tirsdag d. 6. september
10.00: Andagt

Bliv minikonfirmand!

Søndag d. 11. september (16. s. e. trin.)
10.00: David Kessel
11.30: Familiegudstjeneste. David Kessel

Tirsdage fra 14.10 – 15.40

Søndag d. 2. oktober (19. s. e. trin.)
10.00: Anette Brøndum
11.30: Familiegudstjeneste m/minikonfirmander. Anette Brøndum

Tranbjerg Kirke tilbyder igen i år
minikonfirmandundervisning til børn
fra byens 3. klasser. I efteråret er alle børn fra 3.c og 3.d velkomne som
minikonfirmander.
Vi mødes i kirken og sognegården hver
tirsdag, når I får fri fra skole: fra 14.10
– 15.40. Vi leger, går på opdagelse i kirken, laver løb, hører historier og laver
kreative projekter samt krybbespil, der
opføres juleaften. Det er gratis og frivilligt at deltage og ikke nødvendigt for
senere at blive konfirmeret.
Vi håber at se mange af jer!

Tirsdag d. 4. oktober
10.00: Andagt

Præsterne ved Tranbjerg Kirke

Søndag d. 18. september (17. s. e. trin.)
10.00: Anja Stokholm. Høstgudstjeneste

Tranbjerg Kirke på

Onsdag d. 10. august,
Aarhus Friplejehjem
10.30: David Kessel

Søndag d. 4. september (15. s. e. trin.)
10.00: David Kessel

Torsdag d. 15. september
17.00: Gud og spaghetti
Anette Brøndum

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

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

Søndag d. 21. august (13. s. e. trin.)
10.00: Anja Stokholm
11.30: Dåbsgudstjeneste.
Anja Stokholm

Plejehjemsgudstjenester

Tirsdag d. 20. september
10.00: Andagt
Søndag d. 25. september (18. s. e. trin.)
10.00: David Kessel
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Præstens
rubrik

4. Hvis du mener, at de åndelige og
menneskelige værdier, kirken står for,
er væsentlige, så bliv!

Anette Brøndum

5. Hvis du mener, at tro og håb ikke kun er noget, vi har for os selv,
men også er noget, vi er sammen om,
så bliv!

I en tid, hvor vi næsten ikke kan undgå at lægge mærke til en vis forenings
opfordring til at melde sig ud af Folkekirken, er det på sin plads at besinde
sig på, hvorfor vi er 4,5 mio., der føler os hjemme og egentlig gerne vil
blive.
”Vil du være med i verdens mest rummelige og mindst fundamentalistiske
fællesskab?
Et særkende for Folkekirken er, at
folketro og den frie tanke går hånd
i hånd. Ganske få bekæmper den fri
tanke i kirken, men dem kan vi også
rumme.
1. Hvis du glæder dig over, at folkekirken bruger tid, kræfter og penge på
at hjælpe hjemløse og psykisk syge,
som falder igennem det offentliges
sikkerhedsnet, så bliv!
2. Hvis du vil være med til at støtte,
at de mange, smukke kirkebygninger
fortsat kan stå velholdte i landskabet,
så bliv!
3. Hvis du tror, at der er mere at sige
om tilværelsen end det, videnskaben
og fornuften kan levere af forklaringer, så bliv!

6. Hvis du vil have, at der er et sted,
hvor alle er velkomne, også dem, der
søger og tvivler – et sted, hvor sandheden ikke er fastlåst, men i bevægelse – så bliv!
7. Hvis du vil støtte det blomstrende
musikliv, som har hjemme i kirken og
bruger dens rum, så bliv!
8. Hvis du er glad for, at der er et sted,
hvor man altid kan gå hen og tale med
en, uden at det skal registreres og
journalføres, så bliv!
9. Hvis du vil have indflydelse på, hvilken vej folkekirken skal gå, så bliv!
10. Hvis du vil spare dine pårørende
for selv at skulle arrangere din begravelse, når den tid kommer, så bliv!
11. Hvis tanken om, at Gud elsker alle
mennesker – også de fremmede og
dem, som ingen bryder sig om – siger
dig noget, så bliv!
12. Hvis du ville savne folkekirken,
hvis den ikke var der, så bliv!

– Og hvis du ikke allerede er medlem?
Så meld dig ind!

Sognekalender

Folkekirken har 4,5 mio. medlemmer
i Danmark. Derfor er der mange flere
gode grunde til at blive i folkekirken
end dem, vi har nævnt her.”

Tirsdag d. 9. august
11.00: Babysalmesang – nyt hold

Kilde: Jonas Lucas Christy, Andreas
Christensen og Christiane Gammeltoft-Hansen

Søndag d. 4. september
11.00: Menighedsmøde

Onsdag d. 24. august
19.00: Menighedsrådsmøde

Tirsdag d. 6. september
17.00: Årstids Café
Onsdag d. 7. september
14.00: Onsdagsforum
Mandag d. 12. september
19.30: Læsekredse
Tirsdag d. 13. september
19.30: Orienteringsmøde om
menighedsrådsvalg
Tirsdag d. 20. september
19.00: Kulturcirklen – på biblioteket
Onsdag d. 21. september
19.00: Menighedsrådsmøde
Onsdag d. 5. oktober
14.00: Onsdagsforum
Torsdag d. 6. oktober
19.00: Sogneaften: Demens

Menighedsrådsmøder
er offentlige
Derfor er du meget velkommen til at
overvære møderne.
Se datoer for afholdelse af
møder i Sognekalenderen eller på
www.tranbjergkirke.dk.
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Musikandagter
Eftermiddage, der giver et løft!

7. september 2016 kl. 14.00

Ruth i krig
Vi får besøg af Ruth Brik Christensen, som vil
holde foredrag om sine oplevelser som forstående og lyttende ”mor” for udsendte danske
soldater.
Ruth er uddannet pædagog og diakon, men har
gennem de seneste år arbejdet som soldaterhjemsleder og foredragsholder.
Som leder af KFUMs Soldaterhjem har Ruth været med de danske soldater både i Irak, Libanon
og i Afghanistan. Foredraget giver en spændende og anderledes vinkel på Danmarks militære engagement i verdens brændpunkter. KFUMs Soldaterhjem er et civilt fristed fra den militære hverdag, hvilket giver
mange gode oplevelser med soldaterne. Foredraget ledsages af billeder, der illustrerer historierne på en levende måde.

5. oktober 2016 kl. 14.00

En tid – et sted
– et billede
Fortællinger fra og om Grønland
Inger Baungaard kommer og fortæller
om sine oplevelser i Grønland. Inger
har arbejdet på Grønland og har besøgt
landet flere gange siden, senest i juni
2016. Hun vil vise billeder og nogle af de
ting, hun har samlet på sine ophold.

I de kommende måneder er der igen
morgenandagter med musik.
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.
23. august
6. september
20. september
4. oktober
I efterårsferien er der ingen andagt!

BASARgruppen
Efter endt sommerferie starter vi igen
basararbejdet.
Onsdag den 10. august kl. 14 mødes vi i
sal 1 i Sognegården, og jeg vil sørge for
kage til kaffen.
Vi skal udveksle nye ideer, og vi får besøg af Grethe Egebæk, som vil vise os
nogle af de patchwork-arbejder, hun
har lavet til vores basar i år.
Nye deltagere i basargruppen er velkomne.
Basaren afholdes i år lørdag den 5. november kl. 10–14.
Hvis nogle har brugbare rester af stof eller garn, modtages de gerne.
Grethe Gylling

Konfirmander
2016 –17
Alle 7.-klasses elever i Tranbjerg er velkomne i kirken efter sommerferien til
konfirmandundervisning.
Konfirmander fra klasserne A og B samt
deres forældre indbydes til orienteringsmøde i Sognegården onsdag d. 17.
august kl. 19.00.
Konfirmander fra klasserne C og D samt
deres forældre indbydes til orienteringsmøde i Sognegården torsdag d. 18.
august kl. 19.00.
Ved orienteringsmødet får I lejlighed
til møde os præster og kirkens ansatte.
Vi vil fortælle om konfirmationsforberedelsen, og I får lejlighed til at stille
spørgsmål. Vi glæder os til samarbejdet
frem til konfirmationerne næste forår.
Præsterne ved Tranbjerg Kirke

Folkekirkesamvirket
i Aarhus
– en tråd i dit netværk
• 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
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Den 6. oktober sætter Tranbjerg Kirke og
Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune fokus på
!

Invitation
til
tema aften

!

Demens
Deltag i en spændende aften, hvor vi ser på en
række centrale temaer om demens:
¥ Hvorfor taler vi om demens?
¥ Hvad er demens og hvad betyder det at have
en demenssygdom?
¥ Hvor går man hen hvis man har brug for hjælp
og støtte i forhold til demens?
¥ Hvordan er det at være pårørende til en person,
som er ramt af demens?
¥ Etiske dilemmaer og magtesløshed ved
demens.
Oplæg ved Mathilde Mohrsen (demenskoordinator), Anja
Stokholm (sognepræst) & Poul Erik Jacobsen (pårørende).

KIRKE OG SOGN
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Gud og Spaghetti
torsdag d. 15. sept. kl. 17.00
ved Anette Brøndum

Hvor:
Tranbjerg Sognegård

torsdag d. 13. okt. kl. 17.00
ved David Kessel

Hvornår:
6. oktober kl. 19 – 21
Dørene åbnes kl. 18.30

En let børnegudstjeneste for alle sanser,
med fortælling, sang og leg.
Gudstjenesten varer ca. ½ time, hvorefter der er fællesspisning i Sognegården.

Arrangementet er åbent
for alle – og er gratis.
Der serveres kaffe og lidt
godt til ganen.
Vi glæder os til at se dig!
Kontakt:

Spring madlavningen over og tag børnene med i kirke!
Børn gratis. Voksne: 30 kr.

Husk tilmelding senest dagen før
86 29 57 33 eller på
www.tranbjergkirke.dk

Tina Cecilie Petersen
ticp@aarhus.dk

Følg med på kirkens hjemmeside
omkring tilmelding til musikalsk
legestue og spirekor.

Besøg også standene, hvor du kan få en snak med
Ældre Sagen, Alzheimerforeningen og Demenshjørnet

Café

Fællesskab og
hygge
er overskriften over 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 6. september 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. I Sognegården får vi desuden besøg af

Carl Erik Byskov, som vil spille
danske sange for os.
Tranbjerg Kirkes ÅrstidsCafé henvender sig til alle aldersgrupper,
enlige som par – vi håber på at se
jer!

eller
Bo Nordby
bo.nordby@stofanet.dk

Års tid s

Tilmelding senest 30. august til Ulla
Astrup
86 29 58 97
u.k.astrup@webspeed.dk
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Shop-Amok

Menighedsrådsvalg 2016 i Tranbjerg Sogn
Der skal vælges nyt menighedsråd i Tranbjerg Sogn.
Selve valget finder sted tirsdag den 8. november, men det er nu forberedelserne går i gang.
Derfor indkaldes alle interesserede til

Genbrugs børnetøj 0 - 10 år
Høsten er ovre, men der er masser
af sommerdage endnu, derfor har
vi fortsat et kæmpe udvalg i
forskelligt flot sommertøj til
super, super billige priser.
Alt er vasket og strøget, og kun
det bedste kommer til salg i
Shop-Amok
Kom og gør en god handel..
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

Orienteringsmøde
Tirsdag den 13. september 2016 kl. 19.30 i Sognegården
Aftenens program:
1. Velkomst.
2. Menighedsrådets opgaver og kompetencer.
3. Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden sidste valg.
4. Redegørelse for kommende opgaver for menighedsrådet.
5. Redegørelse for regler vedr. opstilling af kandidater til menighedsråds
valget.
6. Afslutning.
I forlængelse af orienteringsmødet vil der – hvis de fremmødte ønsker dette
– være mulighed for at opstille en eller flere kandidatlister.
Kandidatlister kan tidligst afleveres fra tirsdag den 20. september 2016 kl.
19.00 hos Bent Homann, Horsevænget 50, 8310 Tranbjerg eller hos Lars
Jacobsen, Hyrdevænget 33, 8310 Tranbjerg. Sidste frist for indlevering af
kandidatlister er tirsdag den 27. september 2016 kl. 19.00.
Opmærksomheden henledes særligt på, at afstemningen aflyses, hvis der
ved indleveringsfristens udløb den 27. september 2016 kl. 19.00 kun er indleveret én gyldig kandidatliste til valgbestyrelsen.
Med venlig hilsen
Valgbestyrelsen
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Fra formanden:

Menighedsmøde den 4. september 2016
Så er der snart gået et år, siden vi sidst
havde et menighedsmøde. Hvad er et
menighedsmøde, og hvorfor afholdes
det? Det holdes for at fortælle menigheden i Tranbjerg Sogn lidt om, hvad
der er sket i sognet og i menighedsrådet i det forgangne år samt noget om,
hvad der er af tanker og ideer for den
nærmeste fremtid.
Kirkeværge Ann-Lisbeth Frandsen, vil
fortælle om arbejdet i kirken og tiltag
omkring kirkegården.
Kasserer Lars Jacobsen vil orientere om
økonomien, og hvad pengene, som vi
får fra den kirkelige ligning, bliver brugt
til.
Menighedsrådets kontaktperson Grethe Gylling vil fortælle om den nye
arbejdsstruktur angående personregistrering, ved dåb, bryllup og ved dødsfald.
En af vores præster vil fortælle lidt om
årets forløb set med præstens øjne.

Kulturcirklen

Tid til eftertanke ...

Kærlighed

Formand for aktivitetsudvalget Anne
Marie Taszarek vil fortælle om aktiviteter i det forløbne år og tanker om nye
tiltag i det kommende år.
Næstformand Bent Homann vil fortælle
om det kommende menighedsrådsvalg,
samt om det nært forestående orienteringsmøde den 13. september.
Formanden vil kort orientere om årets
gang i menighedsrådet samt løst og fast
om, hvad der er sket i årets løb.
Alle er naturligvis velkommen til at stille
spørgsmål til såvel præster som menighedsrådet.
Menighedsrådet er i forbindelse med
menighedsmødet vært ved en let kirkefrokost.

Mangler du ro og tid til eftertanke i dit
liv, tilbyder vi i Tranbjerg Kirke igen en
aften med musik, ord og stilhed.
Vores 2. aftengudstjeneste finder sted
1. september kl. 20.00.

Den 20. september kl. 19.00 kommer forfatteren Jens Andersen, der er aktuel med
biografien ”Denne dag, et liv“ om Astrid
Lindgren.
Foredraget finder sted på biblioteket.

Tranbjerg Menighedsråd
Vagn Keseler, formand

Tranbjerg Kirkekor vil gerne være flere.
Kom og vær med!
Der findes både begynderkor og kor for de øvede børn.
Skriv til organisten/korlederen og hør nærmere.
Mandag eftermiddag i Sognegården.

Billetter kan købes over nettet eller om
aftenen på biblioteket.
Vi glæder os til en spændende aften i
den store svenske klassikers tegn!

Kulturcirklen
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▶ Tranbjerg
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# Grundlæggende musikviden   # Sang og bevægelse   # Koncerter
# Deltagelse ved familiegudstjenester   # Korudflugt   # Løn
Organist Branko Djordjevic: branko@tranbjergkirke.dk

Det gennemgående tema denne aften
er kærlighed, som vi belyser ud fra
tekster fra bibelen og musik bl.a. af Ed
Sheeran og Rasmus Seebach.
Der vil være tid til at tænke over ordene
og musikken eller alt det, man nu har
brug for at tænke over i stilhed.
Kom til en stemningsfuld aften i vor
smukke kirke. Nyd stilhed, musik, lys
og freden.
Til sidst byder vi på en kop kaffe eller te
til dem, der har tid og lyst.

Med venlig hilsen

R
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Personalenyt
I denne sommer er der sket nogle væsentlige ændringer omkring personalet
ved Tranbjerg Kirke og Sognegård.
1. juni er Søren Holm Bidstrup blevet
ansat som kirkesanger, og samtidig er
stillingen blevet udvidet, så Søren omkring september vil starte et spirekor
for børn i klassetrinene 0. - 2. Hjerteligt
velkommen til Søren, som selv vil præsentere sig.
Alt ang. personregistrering i Tranbjerg
Sogn er pr. 1. juli, sammen med flere
sogne fra Aarhus Søndre Provsti, samlet
i Personregistrering Syd, med kontor
ved Ravnsbjerg kirke. Dermed er der
ikke mere grundlag for en kordegnestilling i Tranbjerg, så vi må sige farvel
til Lone Kristensen.
Kirkekontoret vil indtil videre være
åbent mandag til fredag fra kl. 10–12,
torsdag dog kl. 10–13.
Fra 1. juli er der oprettet en ny stilling
som kirke- og kulturmedarbejder, og her
har vi ansat Mariann Bech, som i fremtiden bl. a. skal varetage undervisning
af minikonfirmander, sekretæropgaver
for præster og menighedsråd samt passe kontoret i åbningstiden.
Som noget helt nyt fra omkring september starter Mariann en musikalsk legestue for børn fra 2 - ca. 5 år. Mariann skal
også være koordinator for frivilligarbejdet i sognet. Hjerteligt velkommen til
Mariann, som selv vil præsentere sig.

KIRKE OG SOGN

Kirkesanger og
spirekorleder

Kirke- og kulturmedarbejder
som Kirke- og kulturmedarbejder. At
synge salmer og sange for og med børn
i kirkerummet, mens der støttes med
fagter, danses eller inddrages instrumenter og andre rekvisitter giver salmerne en ny dimension for både børn
og voksne.

Jeg hedder Søren Holm Bidstrup, og
jeg er 31 år. Jeg kommer fra en familie
af musikere, så det ligger naturligt at
jeg også skulle komme til at interessere
mig for musikken.
Jeg startede med at spille klaver som
5-årig, trompet som 9-årig og slagtøj som
10-årig. Jeg har altid sunget, men jeg har
ikke gået til sang, før jeg var 18 år.
Jeg har gået på musikkonservatoriet i 3
år både med sang og Slagtøj, hvor jeg i
begge fag har haft mulighed for at undervise og lære fra mig. Det er noget jeg
holder meget af og jeg glæder mig til at
komme i gang med det nye spirekor i
Tranbjerg kirke.
At stå alene som sanger og at samarbejde med organisten samt skulle synge en
menighed op, er både udviklende og
en stor fornøjelse. Jeg holder meget af,
at kunne være med til, at skabe en stemning i salmerne. At den stemning passer
til kirkens liturgik og gang, så menigheden går hjem med en fornemmelse af
sammenhæng og forståelse.
Jeg føler mig rigtig godt modtaget i
Tranbjerg kirke af både Kolleger og af
menigheden, og jeg glæder mig allerede til det videre sammenspil.

Minikonfirmandundervisning og medvirken i konfirmandundervisningen bliver også en af mine arbejdsopgaver. At
undervise minikonfirmander er for mig
et rum, hvor der er plads til nysgerrighed, undren og livets store spørgsmål,
som børn heldigvis ikke er bange for at
stille. At gå på opdagelse og søge mening og sammenhæng i kirken, kristendommen og bibelhistorien er noget af
det, vi skal beskæftige os med og være
sammen om.
Mit navn er Mariann Bech. Jeg er pr. 1.
juli ansat som Kirke- og kulturmedarbejder ved Tranbjerg Kirke.

Derudover vil der være en række kontor- og sekretæropgaver, jeg skal varetage, så et alsidigt job venter.

Jeg er uddannet folkeskolelærer med
bl.a. musik som liniefag. Musikken har
fulgt mig siden barnsben i form af sang,
kor og klaverspil, og jeg ser frem til at
varetage opgaver med musik og rytmik
for børn i Tranbjerg Sogn.

Jeg glæder mig til at starte i mit nye job
og ser frem til at møde og være sammen med små og store i Tranbjerg Sogn
samt samarbejde med ansatte, frivillige
og menighedsrådet om at være kirke
for jer!

Babysalmesang og musikalsk legestue/
De Små Synger i kirkeligt regi har jeg
erfaring med fra et par barselsvikariater
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