Kirke
og
Sogn
Allehelgen
Også i år mindes vi de afdøde ved to Allehelgens-gudstjenester den 6. november.
Det er en særlig dag, hvor mange mennesker kommer i kirken for at mindes
dem, de har mistet i løbet af det sidste år. Vi holder to gudstjenester, kl. 10.00
og kl. 16.00, hvor de, der ønsker det, har mulighed for at tænde et lys for et
menneske de savner, hvor navnene på dem, der døde i løbet af det sidste år
vil blive læst op, og hvor vi gennem musikken vil skabe en stemning, der giver
plads til at tænke på dem, vi har mistet.
Vær med til en gudstjeneste, der minder os om det lys og den trøst, der ligger
i troen på, at vi i Jesus Kristus ikke er tabt, når livet her på jorden ender.
Anja Stokholm/David Kessel
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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
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

Kirkeværge Anna Elisabeth Frandsen
51 21 15 30
Basargruppen
Inge Bech-Nielsen, 86 29 05 46
Grethe Gylling, 86 29 03 76

Søndag d. 23. oktober (22. s. e. trinitatis)
10.00: Anette Brøndum

Tranbjerg Kirke er aflåst, når der ikke er
kirkelig handling. Ønskes adgang, vil personalet på kirkegården eller i Sognegården være behjælpelig.

Tirsdag d. 1. november
10.00: Musikandagt

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

Menighedsrådsformand Vagn Keseler
86 29 05 71 / 40 20 33 70

Søndag d. 16. oktober (21. s. e. trinitatis)
10.00: Anja Stokholm

Søndag d. 30. oktober (23. s. e. trinitatis)
10.00: N.N.

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

Sognegårdsvært Marian Holm
86 29 46 73 / Træffes i Sognegården

Torsdag d. 13. oktober
17.00: Gud & Spaghetti. David Kessel

Kordegn Charlotte Glavind-Teute
87 33 44 72 / cgl@km.dk

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

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

Søndag d. 9. oktober (20. s. e. trinitatis)
10.00: Anja Stokholm

Tranbjerg Kirke på

facebook
Følg linket fra
hjemmesiden
www.tranbjergkirke.dk

Søndag d. 6. november (Allehelgen)
10.00: Allehelgensgudstjeneste.
Anja Stokholm
16.00: Allehelgensgudstjeneste/koncert.
David Kessel
Søndag d. 13. nov. (25. s. e. trinitatis)
10.00: Anette Brøndum
11.30: Dåbsgudstjeneste.
Anette Brøndum
Torsdag d. 17. november
17.00: Gud & Spaghetti. Anja Stokholm
20.00: Aftengudstjeneste.
Anja Stokholm/David Kessel
Søndag d. 20. november (Sidste søndag
i kirkeåret)
10.00: David Kessel

Plejehjemsgudstjenester
Onsdag d. 12. oktober,
Århus Friplejehjem
10.30: David Kessel
Onsdag d. 26. oktober,
Lokalcenter Tranbjerg
14.00: David Kessel
Onsdag d. 9. november,
Århus Friplejehjem
10.30: Anette Brøndum

Nicolai

SCT

2

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
• S
 ct. Nicolai Tjenestens medarbejdere
har tavshedspligt
• Der føres ikke journaler eller kartoteker
• Alle kan henvende sig
• Sct. Nicolai Tjenesten er et tilbud fra
Folkekirken

Hjælp forældreløse børn
i Malawi

BASAR

5. NOV. I SOGNEGÅRDEN

3

4

KIRKE OG SOGN

Præstens
rubrik
David Kessel

Alt det pjat
i kirken …
Så skete det igen: I forbindelse med
festugen, inviterede et sogn i Aarhus
et black-metal-band, der skulle spille i
kirken. Når jeg siger, det skete igen, så
mener jeg det, at der med jævne mellemrum går nyheder igennem medierne, der ikke bare skaber opmærksomhed, men også fremkalder fuldstændig
modsatte holdninger. Om det er præsten, der synger en rap-song for konfirmanderne, eller ”stripper” i forbindelse
med en fastelavnsgudstjeneste – reaktionerne er ofte de samme: Der er de
mennesker, der udtrykker begejstring
for kirkens åbenhed og modernitet,
glæder sig over, at selv kirken forandrer
sig og følger med i den udvikling, resten af samfundet for længst har taget.
Men så er der også dem, der synes, det
er noget pjat. For dem er det et forsøg
på at få flere mennesker i kirken ved at
opgive kirkens tradition og indhold.
Også her i Tranbjerg sker der ting i kirken, som nogle måske synes er en forfejlet leflen efter tidsånden, arrangementer, hvor vi mere skeler efter, hvordan vi
får mange mennesker i kirken, i stedet
for at tilbyde det, kirken egentlig står
for. Der er Gud og Spaghetti, aftengudstjenester med sange af Leonard Cohen

KIRKE OG SOGN

eller Rasmus Seebach og teaterforestillinger for børn, hvor Goliat får hovedet
skåret af.
Men hvor går grænsen mellem pjat og
alvor, populisme og budskab?
Det er vist den enkelte, der skal bedømme det. Men eftersom det er alles
kirke og vi som ansatte, menighedsråd
og præster skal forvalte den opgave, vi
har fået både af kirkens medlemmer og
af Gud, er det nok en god idé indimellem at spørge efter kriterierne. Derfor
her nogle tanker omkring, hvad der er
vigtigt i de tiltag, vi fra kirkens side tilbyder:
1. Fra de allerførste tider har det været kirkens opgave at sprede det glade
budskab om Guds forsoning med os
mennesker igennem Jesus Kristus til så
mange mennesker som muligt. Eftersom mennesker er meget forskellige,
betyder det, at vi skal tale på mange
forskellige måder til mennesker.
2. Kirken har gennem mange århundreder udviklet traditioner, ritualer, talemåder, der udtrykker budskabet sådan, at
det bliver forståeligt, uden at miste den
dybde, der ligger i historien om Guds
søn, i hvilken Gud blev en del af menneskeheden og kunne komme helt tæt
på os med sin kærlighed. Derfor skal
der værnes om de kirkelige traditioner.
De har vist sig som et godt fundament
at bygge vores tro på.
3. Menneskernes liv forandrer sig hele
tiden. Vi lever anderledes, end vore
bedsteforældre, har andre vilkår og derfor ofte andre værdier og idealer. Vi skal
som kirke derfor altid spørge os, hvorvidt det, der sker i kirken, kan være et
svar på menneskers spørgsmål. Selvom
mange af de fundamentale livsspørgs-

mål ikke ændrer sig, kan sammenhængen, hvor disse spørgsmål stiller sig for
os og det ”sprog”, vi stiller dem på, ændre sig fra generation til generation.
4. Kirkens budskab, eller indhold, kan
aldrig være et produkt, hvis kvalitet,
succes eller værdi kan måles på, hvor
mange mennesker, der kommer i kirken. Det kan aldrig være kriteriet for et
tiltag, at vi kan tiltrække en masse mennesker, hvis ikke indholdet på den ene
eller anden måde er identisk med det,
kirken står for. Målet skal være at nå så
mange mennesker som muligt, for at
formidle, at Guds ubegrænsede kærlighed gør en forskel i vores liv.
5. Kravet om kirkens åbenhed og rummelighed fungerer bedst, når den gælder både for dem, der sætter en aktivitet
i kirken i gang og for dem, der kommer
og er med til i fællesskab at skabe det
rum, hvori troen kan udfolde sig. Fordomme kan ødelægge meget af det, der
sker, når mennesker kommer sammen
for at blive berørt af budskabet.
Det er nok ikke en fyldestgørende liste
over kriterier. Det er mere en redegørelse for nogle af de tanker, vi, der arbejder på at sprede det glade budskab,
gør os omkring det, der sker i vores
kirke.
Der vil sikkert altid være mennesker,
der synes, at vi burde være mere moderne, lige som der altid vil være nogle,
der mener, der er for meget pjat i vore
aktiviteter. Men jeg kan med god samvittighed sige, at det, der sker i vores
kirke, aldrig sker for at promovere præsten, eller organisten eller kirkesangeren, men for at gøre budskabet relevant
og livsnær for de mennesker, der gerne
vi lade sig berøre af det.

Sognekalender
Mandag d. 10. oktober
19.30: Læsekredse
Onsdag d. 12. oktober
14.00: Basardamer
16.15: De Små Synger
19.00: Menighedsrådsmøde
Onsdag d. 19. oktober
14.00: Basardamer
Onsdag d. 26. oktober
14.00: Basardamer
16.15: De Små Synger
Tirsdag d. 1. november
17.00: Årstidscafé
Onsdag d. 2. november
14.00: Onsdagsforum
16.15: De Små Synger
Lørdag d. 5. november
10.00-14.00: Basar
Onsdag d. 9. november
16.15: De Små Synger
19.00: Menighedsrådsmøde
Søndag d. 13. november
16.00: Jubilæumskoncert.
Tranbjergkoret
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Eftermiddage, der giver et løft!

2. november kl. 14.00

Min tid i PET
Per Enevoldsen,
pensioneret efterretningsmand
PET – Danmarks nationale sikkerhedstjeneste – er ofte genstand for stor opmærksomhed i det daglige mediebillede. Det kan være som følge af aktuelle operationer,
hvor sigtede personer fremstilles for domstolene, men det kan også være ”gamle
sager” fra DEN KOLDE KRIG, som på grund af forskellige omstændigheder finder
vej til dagspressen. Pressen har fortrinsvis interesseret sig for terrorrelaterede operationer – overvågning (f.eks. telefonaflytning) af personer eller organisationer,
men også gamle hemmelige operationer i Danmark under DEN KOLDE KRIG har
de sidste par måneder fyldt godt op i mediebilledet.

Musikandagter

Kirkelauget

Nogle tirsdage 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.

holder
i tiden op til
Allehelgen og 1. søndag i advent følgende dage:

Følgende tirsdage kl. 10:
1. november
29. november
13. december

Er Danmark blevet et overvågningssamfund?

Jeg mener at have nogle af svarene! For jeg har arbejdet 40 år som efterretnings
officer i PET – hvor jeg har arbejdet med spionage – terror og politisk ekstremisme.
7. december kl. 13.00

Julefrokost
En hyggelig eftermiddag med traditionel julefrokost,
Lucia-optog og amerikansk lotteri.
Man medbringer en gevinst til ca. 30 kr.
Pris for frokosten: 125 kr.
Tilmelding: 8629 5733 / www.tranbjergkirke.dk
senest fredag d. 25. november.

Fredag 4. november kl. 14 – 16
Lørdag 5. november kl. 14 – 16
Fredag 25. november kl. 14 – 16
Lørdag 26. november kl. 14 – 16
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.

Står den reelle trussel fra militante islamister mål med befolkningens frygt?
Var den ”KOLDE KRIG” kun noget der udspillede sig på den store scene, ude i den
store verden. Eller var det også noget der vedrørte os, og som havde indflydelse
på vores hverdag her i Danmark?

åben kirke

Med venlig hilsen
Kirkelauget ved Tranbjerg Kirke

Aften for frivillige hjælpere
Onsdag d. 23. november kl. 19.30
i Sognegården.
Menighedsrådet er vært ved en lille forfriskning, og vi taler om og fordeler opgaverne for den kommende sæson.
Nye frivillige er meget velkomne til forskellige praktiske gøremål.
Vi er en dejlig gruppe af frivillige ved kirken, som bl. a. hjælper med at servere
mad i Sognegården ved børnegudstjenester og kirkefrokoster, eller hjælper
med kaffen og opvasken ved Onsdags
Forum eller aftengudstjenester etc.

Vi søger både mænd og kvinder, som
kunne tænke sig at indgå i et frivilligt
arbejde sammen med præster, medarbejdere og menighedsrådet. Det giver
gode relationer at være sammen med
andre mennesker omkring en opgave
og på den måde være en vigtig ”brik” i
kirkens arbejde og liv.
Af hensyn til traktementet tilmelding til
kirke- og kulturmedarbejder Mariann
Bech: 86 29 57 33/ mabec@km.dk senest
mandag d. 21. nov.
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Tid til eftertanke ...

TRO
Adventskalender
med risengrød
En gang om ugen op til jul åbnes en låge
i Tranbjerg Kirkes adventskalender.
Tag børnene i hånden og vær med til at
se, hvad der gemmer sig bag lågen.
Oplev advents- og julestemning i kirken – vi hører fortællingen om den ting,
vi har fundet bag lågen og synger den
kommende højtid nær.
Bagefter er der risengrød til små og
store i Sognegården. Pris: Voksne 20 kr.
Børn gratis.
Følgende torsdage kl. 17.00:
1. december
8. december

B ØRN I KI RKE N

Gud og Spaghetti

Mangler du ro og tid til eftertanke i dit
liv, tilbyder vi i Tranbjerg Kirke igen en
aften med musik, ord og stilhed.

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

Vores 3. aftengudstjeneste finder sted
den 17. november kl. 20.00.

Torsdag d. 17. nov. kl. 17.00 ved
Anja Stokholm

Det gennemgående tema denne aften
er tro, som vi belyser ud fra tekster fra
bibelen og musik.

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

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.

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

Tilmelding: www.tranbjergkirke.dk
eller tlf.: 86 29 57 33
senest onsdagen før.

15. december
22. december
Tilmelding:
www.tranbjergkirke.dk eller
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

Års tid s

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 1. november 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

Else Knudsen, som vil fortælle om
oplevelser fra sit ophold i Syrien.
Tranbjerg Kirkes ÅrstidsCafé henvender sig til alle aldersgrupper,
enlige som par – vi håber på at se
jer!
Tilmelding senest 25. oktober til Ulla
Astrup
86 29 58 97
u.k.astrup@webspeed.dk
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Shop-Amok

Genbrugs børnetøj 0 - 10 år
Stræk budgettet og vær alligevel
super smart og moderne klædt

Nu er det blevet efterår og vi i Shop-Amok har brugt en del
af sommeren på at få det bedste og smarteste efterårs/
vintertøj gjort klar.
Shop-Amok får børnetøj fra en meget bred vifte af indsamlere, og det er kun det bedste, der kommer i butikken, så
derfor har vi et meget bredt udvalg.
Alt er nyvasket, rent og strøget.
Det er penge ud af lomme ikke først at se, hvad dit barn
kan få i Shop-Amok.

Der er et stort udvalg i:

Flyverdragter, regntøj, vanter, huer, trøjer, jakker
undertøj + meget mere. Alt er i den bedste stand og som
nyt, og så sælges det næsten til foræringspriser.
Besøg os i Shop-Amok til BASAREN den 5. november. Vi er
der fra kl 10:00 til 14:0o.

Vi ses i Shop-Amok
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

KOM TIL BASAR I SOGNEGÅRDEN

Lørdag den 5. november kl. 10 – 14
Igen i år er der basar i Tranbjerg Sognegård, og vi støtter fortsat et børneprojekt i Malawi, hvor der er ca.
850.000 forældreløse børn.
Folkekirkens Nødhjælp har oprettet
3 centre, CHISOMO, hvor disse børn,
der ellers var gadebørn, tilbydes hjælp
i form af mad, tøj, lægeundersøgelse
og evt. behandling, skole, klubliv og
kontakt til voksne i deres landsby.
Der er stort behov for hjælp, og
pengene fra basaren går ubeskåret
via Folkekirkens Nødhjælp til disse
centre.
På basaren er der masser af gode tilbud, og her er mulighed for at finde
værtindegaver til hele året.

• Amerikansk lotteri med mange
gevinster i hvert lotteri
• Tombola
• Salgsboder med bl.a. håndarbejder, og som noget helt nyt har vi
i år nogle meget fine patchworkarbejder
• Salgsbod med hjemmesyltede
lækkerier og hjemmebag
• Rodekasser med enormt gode
tilbud
• Cafeteria
• Besøg Shop-Amok i kælderen
med pænt, rent, brugt, billigt
børnetøj

