Kirke
og
Sogn
Vi synger julen ind
– med læsninger og musik
Søndag den 18. dec. kl. 10.00 synger vi julen ind i Tranbjerg Kirke. Kom og oplev
julefreden sænke sig ved en gudstjeneste, hvor musik og læsninger står i centrum. Vi synger vores skønne advents- og julesalmer, tænder julens lys, lytter
til solistiske indslag og hører nogle af de ord, som baner vej for julens komme.
Se mere omtale side 8.
Kom og vær med til at synge ægte julestemning frem.
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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
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

Søndag d. 27. november (1. s. i Advent)
10.00: Gudstjeneste v/ Anja Stokholm –
prædikant Mads Gram
11.30: Familiegudstjeneste med minikonfirmander v/Anja Stokholm
Tirsdag d. 29. november
10.00: Morgenandagt v/David Kessel
Torsdag d. 1. december
17.00: Adventskalender med risengrød
Søndag d. 4. december (2. s. i Advent)
10.00: Gudstjeneste v/David Kessel
Torsdag d. 8. december
17.00: Adventskalender med risengrød
Søndag d. 11. december (3. s. i Advent)
10.00: Gudstjeneste v/Anette Brøndum
Tirsdag d. 13. december
10.00: Morgenandagt v/David Kessel
Torsdag d. 15. december
17.00: Adventskalender med risengrød

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

Juledag d. 25. december
10.00: Gudstjeneste v/David Kessel
2. juledag d. 26. december
10.00: Gudstjeneste v/Anette Brøndum
Søndag d. 1. januar (Nytårsdag)
16.00: Gudstjeneste v/Anja Stokholm
Søndag d. 8. januar
(1. s. e. helligtrekonger)
10.00: Gudstjeneste v/Anette Brøndum
Søndag d. 15. januar
(2. s. e. helligtrekonger)
10.00: Gudstjeneste v/Anja Stokholm
11.30: Dåbsgudstjeneste v/Anja Stokholm

Plejehjemsgudstjenester
Onsdag d. 30. november
Lokalcenter Tranbjerg
14.00: Anette Brøndum
Onsdag d. 21. december
Århus Friplejehjem
10.30: David Kessel

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

Søndag d. 18. december (4. s. i Advent)
10.00: Gudstjeneste v/Anja Stokholm
De ni læsninger

Lokalcenter Tranbjerg
14.00: David Kessel

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

Torsdag d. 22. december
17.00: Adventskalender med risengrød

Onsdag d. 11. januar
Århus Friplejehjem
10.30: Anja Stokholm

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

Juleaften d. 24. december
10.30: Gudstjeneste med krybbespil
v/Anja Stokholm
11.45: Gudstjeneste med krybbespil
v/Anja Stokholm
13.00: Gudstjeneste v/David Kessel
14.15: Gudstjeneste v/David Kessel
15.30: Gudstjeneste v/David Kessel

Onsdag d. 25. januar
Lokalcenter Tranbjerg
14.00: Anja Stokholm
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Præstens
rubrik

ner sig, og vi ikke kun ser den smukke
vrangside, men en flig af det, der hører
til i himlens inderste, strømmer ud.

Anja Stokholm

»Dejlig er den himmel blå« synger vi
med Grundtvig. Det var den første salme, Grundtvig skrev. Mens han skrev
salmen, var han i dyb fortvivlelse. Han
havde ellers været så selvsikker. Sikker
i sin tro, men pludselig blev han ramt
af usikkerhed og fortvivlelse: kunne
han overhovedet selv kalde sig kristen?
Alt omkring ham blev mørke og ufremkommeligt. Grundtvig oplevede det,
som de fleste af os før eller siden oplever: At han ikke selv kunne holde lyset i
sig brændende, og mørket derfor sneg
sig ind i ham.

Julens lys – et glimt af
himlens lys
En dreng står en mørk aften med hovedet lænet tilbage og kigger mod den
store himmel smykket med tusindvis
af stjerner. Et stykke tid står han sådan
stille og benovet og kigger. Så udbryder
han tænksomt til sin kammerat, der står
ved siden af: ”Tænk hvor smukt der må
være i himlen, når der er så smukt på
vrangen”.
Det er Astid Lindgreen, som i en af sine
børnebøger lader en af hovedpersonerne sige sådan. ”Hvor må der være
smukt i himlen, når der er så smukt på
vrangen”.
Det er snart advent- og juletid, og vi skal
tænde lysene i vores adventskranse og
på vores juletræer og høre ordene om
Guds lys, der kommer for at skinne
imellem os. Og vi skal høre den smukke
fortælling om den store stjerne, der leder de vise mænd til barnet i krybben
– fortællingen om stjernen, som leder
os til Jesus Krist, som vi synger med
Grundtvig i ”Dejlig er den himmel blå”.
Dét er julens gådefulde budskab. En
fortælling som for fornuften ikke er til
at begribe, men som er smuk og glædesfyldt: Fortællingen om, at himlen åb-

Dén, der har kæmpet med mørket, ved,
at befrielsen som regel kommer i et lys,
der når os udefra – fra noget andet end
os selv. Sådan var det også for Grundtvig.
I salmen ”Dejlig er den himmelblå”,
som Grundtvig skriver, bliver stjernen
et poetisk billede på det, som julen
handler om: at Gud bliver menneske. At

dét, som hører himlen til, kommer ned
for at leve imellem os, så den, der ser
på barnet i krybben, ser ind i himlen.
Vi ser ikke længere kun himlens vrangside, men vi har fået adgang til himlens
inderste lys.
Sådan kan salmen være en trøst for os,
når vi oplever, at alt vores eget slipper
op, at vores egne ledestjerner slukkes
og måske efterlader os med mørket,
angsten eller ensomheden. Da siger
salmen til os: når vore egne stjerner er
brændt ud, så går Guds stjerne op. En
stjerne med et lys, som måske kommer
fra et andet sted, end vi venter, men
som er så mægtig, at den kan overstråle
det mørke, vi ikke selv kan fortrænge.
I de fleste sammenhænge vi indgår i,
er vi vant til, at vi skal magte hele tilværelsen selv. Vi skal være vores egen
glødepære, som helst ikke skal brænde
ud. Men de fleste af os oplever også –
nøjagtig ligesom Grundtvig, at alt vores
eget før eller siden brænder ud. Det
vilkår hører med til det at være menneske. Og ligesom de vise mænd den
første julenat, så oplever vi sikkert også,
at tilværelsen fører os andre steder hen,
end vi havde forventet.
Stjernen på himlen julenat er et billede
på, at der lykkeligvis findes noget, som
er stærkere end vores egen foretagsomhed. Noget som stadig lyser, når
alt vores eget slipper op. En kilde, vi
kan hente nyt livsmod og håb fra, så vi
igen kan vove os ud i livet med hinanden. Derfor er der al mulig grund til at
ønske hinanden glædelig advent og
glædelig jul! 

Sognekalender
Onsdag d. 30. november
16.15: De Små Synger
Onsdag d. 7. december
kl. 13.00: Onsdagsforum Julefrokost
– se omtale
Mandag d. 12. december
19.30: Læsekredse
Onsdag d. 4. januar
14.00: Onsdagsforum
Mandag d. 9. januar
19.30: Læsekredse
Onsdag d. 11. januar
16.15: De Små Synger
Tirsdag d. 17. januar
11.00: Opstart af Babysalmesang
Tirsdag d. 31. januar
13.45: Opstart af Minikonfirmandundervisning for 3.A+ 3.B

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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Eftermiddage, der giver et løft!

7. december kl. 13.00

Julefrokost

Julekoncert
i Tranbjerg Kirke

Der vil være musik for enhver
smag og garanti for hyggelig julestemning.

Tranbjerg kirke er lille. Juleaften har de
fleste oplevet vores kirke fyldt til bristepunktet. Derfor holder vi igen i år hele
fem gudstjenester.
Allerede kl. 10.30 holdes den første af to
børnegudstjenester. Forhåbentlig betyder det, at ingen skal komme til kirken
uden at få plads.
Skulle der alligevel ikke være plads, beder vi om forståelse for, at vi kan blive
nødt til at afvise flere ved kirkedøren.
Det har af og til været et problem, at de,
der har fundet plads i kirken juleaften,
har siddet så klemt, at det blev ubehageligt eller uforsvarligt.
Medlemmer af menighedsrådet vil sørge for, at så mange som muligt får plads
i kirken, uden at vi sprænger dens rammer.

Vel mødt!

Med ønske om en glædelig jul!

Med Tranbjergkoret og
Tranbjerg Kirkekor

En hyggelig eftermiddag med traditionel julefrokost,
Lucia-optog og amerikansk lotteri.

Torsdag d. 15. december kl. 19.00

Man medbringer en gevinst til ca. 30 kr.

Traditionen tro slår de to lokale
kor fra Tranbjerg (hhvs. børne- og
voksenkor) deres julerepertoire
sammen og laver en fælles julekoncert.

Pris for frokosten: 125 kr.
Tilmelding: 8629 5733 / www.tranbjergkirke.dk
senest fredag d. 25. november.
4. januar 2017 kl. 14.00

„At være tyskerbarn – om fortielser og løgne”
”Det kan være underligt at opdage, at
man er bortadopteret, når ens forældre
er døde. Men finder man så også ud af,
at ens far er tysk soldat, så er det for
mange rigtig svært at forholde sig til.
Historieskrivningen har ikke noget særligt nuanceret syn på mødrene og krigsbørnene, der blev resultatet af deres
tyske forbindelse. Hjælpen til at bearbejde ens tanker kan fås hos ligesindede
i Danske Krigsbørns Forening, som også
tæller personer, der har fædre/mødre
fra andre lande”.
Tidligere lærer Lillian Nørgaard vidste som 14-årig at hendes far var tysk; men først
i en alder af 41 fik hun behov for at vide mere om sit fædrene ophav og sin mors
historie. Det skulle blive til en lang eftersøgning efter brikker til livets puslespil, en
eftersøgning, som førte til, at der dukkede ting op, som hun slet ikke havde drømt
om.

Tranbjerg Kirke er lille
– især når det er jul

Julehjælp fra
menighedsplejen
Der er mulighed for at søge hjælp fra
menighedsplejen. Julehjælpen vil fortrinsvis gå til enlige med mindreårige
børn. Ansøgningsskema kan hentes på
kirkens hjemmeside eller på kirkekontoret. Eventuelle beløb vil blive overført
til en bankkonto, som skal oplyses på
skemaet.
Ansøgningsfrist den 2. december.
Ansøgningen sendes til:
Kirkekontoret
Kirketorvet 2
8310 Tranbjerg J
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Adventskalender
med risengrød

KIRKE OG SOGN

Julemusik
gudstjeneste

Børnegudstjeneste

Søndag, d. 18. december, kl. 10.00
i Tranbjerg Kirke

Til denne ”adventskalender-risengrød gudstjeneste“ for børn, bliver musikken
leveret af børn. Denne eftermiddag får vi besøg af en masse små og store elever
fra Århus musikskoles celloklasse, som sammen med Tranbjerg Kirkes spire- og
børnekor vil udfolde sig i deres julerepertoire m.m.
Det er altid noget særligt for os i kirken at få besøg af børn, og derfor glæder vi os til
at slå dørene op for årets store børnemusikbegivenhed i Tranbjerg Kirke, efterfulgt
af risengrød til alle i sognegården. Vel mødt!

Vi synger populære julesalmer og hører festlig julemusik, som til lejligheden bliver ”krydret” af en af solotrompetisterne fra Århus Symfoniorkester,
Anders Larsen.

Torsdag den 8. december kl. 17.00 i Tranbjerg Kirke

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
15. december
22. december
Tilmelding:
www.tranbjergkirke.dk eller
86 29 57 33 senest onsdagen før.

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 lejlighed til at tage en pause i hverdagen
med fokus på noget andet end alt det,
der ellers fylder.
Datoerne for musikandagterne er:
29. november
13. december
17. januar

Nyt menighedsråd
Fra 1. søndag i advent tiltræder det
nye menighedsråd for de næste to år
i Tranbjerg sogn.
Menighedsrådet har konstitueret sig
således:
Birgitte Pedersen, formand
Lene Risør, næstformand
Flemming Mikkelsen, kirkeværge

Jette Siggaard, kontaktperson
Lars Jacobsen, kasserer
Axel Bach
Lis Bertelsen
John Christensen
Sonja Due
Grethe Gylling
Rane Sirius Rønn
Ane Marie Taszarek
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Minikonfirmander

Minikonfirmandundervisning er et tilbud i foråret 2017 til 3.A og 3.B på Tranbjergskolen. Undervisningen foregår i Tranbjerg Kirke og Sognegård tirsdage fra 13.45–
15.15. Invitationer sendes ud via skolens intranet.
Undervisningen giver børnene kendskab til kirke og kristendom gennem bibelfortællinger, musik og kreative aktiviteter. Undervisningen lægger op til spørgsmål og
undren med udgangspunkt i børnenes egne erfaringer.
Minikonfirmanderne besøger også kirkerummet, fordi det åbner op for gode og
nysgerrige spørgsmål om de ting, som børnene ser i kirken, fx en døbefont eller
et billede. Vi taler også om hvad, der sker i kirken til gudstjenesten, højtider og de
store mærkedage som dåb, bryllup og begravelse.
I kirken synger vi sammen, tænder lys og hører bibelfortælling. Historierne er ikke
bare centrale i kristendommen, men de er også en væsentlig del af vores kultur og
fælles referenceramme.
Undervejs i forløbet deltager minikonfirmanderne i et par særligt tilrettelagte
familiegudstjenester.
Mariann Bech, Kirke- og Kulturmedarbejder
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Nytårskoncert
tirsdag den 17. januar kl. 19.00 i Sognegården
Jette Rosendal – sang
Michael Lindberg – sang
Maren Marie Tange – klaver
Årets første koncert byder på fest og hygge, godt for ørerne og ganen
og masser af god klassisk musik. I år er det sopranen, Jette Rosedal,
akkompagneret af Maren Marie Tange på klaver, der sammen med en
gæstesolist sørger for det gode humør. Og det gode humør er garanteret med en lækkerbisken af et program bestående af både wienermusik,
operette- og musicalsange, efterfulgt af bobler og kransekage.

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.

# Grundlæggende musikviden   # Sang og bevægelse   # Koncerter
# Deltagelse ved familiegudstjenester   # Korudflugt   # Løn
Kontakt: organist Branko Djordjevic: branko@tranbjergkirke.dk
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