Kirke
og
Sogn
Frivilligaften
for kommende og nuværende
frivillige ved Tranbjerg Kirke.
Tranbjerg Kirke indbyder alle,
der har lyst til at være frivillige
ved Tranbjerg Kirke til en hyggelig aften
i Sogngegården
torsdag den 30. november
kl. 19.30.
Der vil være lidt godt at spise
og drikke, og der vil blive mulighed for at høre om og melde
sig til forskellige frivillige opgaver i og omkring kirken.
Tilmelding på
kontor@tranbjergkirke.dk
eller på 86 29 57 33.
Med venlig hilsen
Kirke- og Kulturmedarbejder
Gitte Ranfelt Laugesen

Alle helgen
Alle helgens søndag mindes vi i kirken
vore døde. Mange sørgende finder
trøst og ro til eftertanke ved gudstjenesten netop denne dag.
I Tranbjerg Kirke afholdes der Alle
helgens søndag d. 5. november to
gudstjenester:
Kl. 10.00 Højmesse. En almindelig
søndagsgudstjeneste, dog uden dåb.
Ved Anette Brøndum.
Kl. 16.00 Musikgudstjeneste. Musikken vil hjælpe os med at mindes i en
situation, hvor ord ikke rækker.
Ved David Kessel.
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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
Perswonregistrering 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
Lene Risør, 86 28 44 11
Grethe Gylling, 86 29 03 76

Tranbjerg Kirke på

facebook
Følg linket fra
hjemmesiden
www.tranbjergkirke.dk

Onsdag den 18. oktober
14.00: Bazargruppen

Søndag den 22. oktober
10.00: Højmesse ved David Kessel

Onsdag den 25. oktober
19.30: Studiekreds: Luther v. David
Kessel

Onsdag den 25. oktober
14.00: Gudstjeneste på lokalcentret
ved Anja Stokholm

Onsdag den 1. november
14.00: Onsdagsforum

Søndag den 29. oktober
10.00: Højmesse ved Anders Eskedal
Søndag den 5. november - Alle helgens dag
10.00: Højmesse ved Anette Brøndum med efterfølgende frokostbord i Sognegården
16.00: Musikgudstjeneste ved David
Kessel
Onsdag den 8. november
10.30: Gudstjeneste på Aarhus Friplejehjem ved Anette Brøndum

Organist Branko Djordjevic
26 21 63 66 / branko@tranbjergkirke.dk
Kirkesanger Troels Geil Thalling
60 66 04 17 / troels_thalling@hotmail.com

Søndag den 15. oktober
10.00: Højmesse ved Anja Stokholm

Sognekalender

Torsdag den 9. november
17.00: Gud & Spaghetti ved David
Kessel
Søndag den 12. november
10.00: Højmesse ved Anja Stokholm
Søndag den 19. november
10.00: Højmesse ved David Kessel
11.30: Dåbsgudstjeneste ved David
Kessel

Tirsdag den 31. oktober
17.00: Årstidscafe

Lørdag den 4. november
10.00-14.00: Bazar
Onsdag den 8. november
19.00: Menighedsrådsmøde
Mandag den 13. november
19.30: Læsekreds

Kirkelauget
holder åben kirke i tiden op til Alle
Helgen og 1. søndag i advent følgende
dage:
Fredag 3. november kl. 14 – 16
Lørdag 4. november kl. 14 – 16
og
Fredag 1. december kl. 14 – 16
Lørdag 2. december 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.
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Præstens
rubrik
David Kessel

Datid – Nutid –
Fremtid ..?
„Kristendommens budskab er, at vi ikke
går tabt i døden, men får lov til at få et
nyt og evigt liv gennem Guds nåde.“
Sådan kunne det lyde, hvis man forsøgte at sammenfatte det væsentlige ved
vores tro i én sætning.
Denne sætning er også korrekt, selvom
man selvfølgelig kan indvende, at det
aldrig kan lykkes helt at sige noget i én
sætning, som står skrevet i en bog med
flere tusinde sider.
Men tendensen er nok rigtig: Kristendommen handler i høj grad om spørgsmål omkring døden, og hvad der sker
efter døden. Samtidig kan det også
være problematisk at beskæftige sig
alt for meget med døden. Der findes i
kristendommens historie eksempler på
en fokusering på døden og det evige liv,
hvor man kan fornemme en vis længsel
efter døden. Når man læser eller synger
nogle af vores salmer i salmebogen, kan
man få det indtryk, at kristendommen
behandler livet før døden som en slags
optagelsesprøve til det evige himmerige. Når det her forfærdelige liv med
alle dets fristelser og prøvelser først er
overstået, venter lykken på os. Så lad os
få det overstået!
Nogle gange forbander vi alt det, der
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kan være hårdt i livet. Men elsker vi ikke
også vores liv? Er livsvilkårene i dagens
Danmark ikke så gode, at det eneste,
der kan ødelægge glæden over vort liv,
er det, der truer det?
Ofte handler det, vi siger i kirken om
død og opstandelse.
Men hvad med vores nutid? Betyder kristendommens fremtidsfokusering, at vi
her og nu ikke har andet end håbet om,
at alt det, der er dårligt, bliver bedre, når
vi en dag lader dette liv bag os?
Datid, nutid, fremtid … Kirkens budskab bryder vores tidsskema. Vi er gået
over fra døden til livet. Det bryder vores
forestillinger om liv og død som ting,
der følger hinanden i tiden.
I troen på Guds søn er død og liv åbenbart ikke det samme, som de er i vores
dagligdag. Livet er nu, døden er nu og
evigt liv er nu.
Det er svært at forstå. Og alligevel er det
et enkelt budskab:
Når Gud kommer ind i vores verden i
sin søn, og vi får lov til at finde Gud i
ham, så kommer evigheden ind i vores
virkelighed og tidsgrænser forsvinder.
Den, der erfarer Gud i vores verden
som en virkelighed, kan opleve en stor
forandring, samtidig med, at verden,
som vi lever i, er den samme.
Der, hvor vi oplever, at grænsen mellem
det forgængelige liv og evigheden forsvinder i en glæde, der ikke kun er rettet mod det evige liv eller nutiden, oplever vi Guds tilstedeværelse. Der møder
vi Gud, der gør os frie til at gribe livet og
få noget godt ud af det. Evighedens lys
gør os frie til at nyde livet, samtidig med
at det giver os kraften til at tage ansvar
for dette liv og hjælper os til at gøre det
til et godt liv for os og vor næste.

Kom til BASAR i Sognegården
Lørdag den 4. november kl. 10 – 14
• Amerikansk lotteri med mange gevinster i hvert lotteri
• Tombola

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.
Som noget nyt i år vil vi også lave et
„miljøhjørne“.

• Salgsboder med bl.a. håndarbejder og ting til juleudsmykning, og som noget helt nyt
en bod med hjemmestrikkede
bomuldskarklude og flotte
stofbæreposer, så forbruget
af plastic og mikrofibre kan
nedsættes
• Salgsbod med hjemmesyltede
lækkerier og hjemmebag
• Rodekasser med enormt gode
tilbud
• Cafeteria
• Besøg Shop-Amok i kælderen
med pænt, rent, brugt, billigt
børnetøj
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Eftermiddage, der giver et løft!

1. november kl. 14.00

Jeppe Aakjær
– lyriker og samfundsrevser
v/Anette Kjær
I 2016 blev 150-året for Jeppe Aakjærs fødsel fejret overalt i landet, og der er al
mulig grund til også i 2017 at beskæftige sig med digteren, samfundskritikeren
og mennesket Aakjær. Hans rige forfatterskab, velkendte sange og skarpe artikler og taler åbenbarer et natursyn, menneskesyn og historiesyn, der har stor
aktualitet og på tankevækkende vis går i dialog med vor egen tids udfordringer. Med afsæt i fællessange af Jeppe Aakjær tegnes et portræt af den højtråbende samfundskritiker, den lyriske digter og mennesket Aakjær. En sjælden
personlighed med et kompromisløst sind og en sans for social retfærdighed og
naturens uberørte storhed. Tråden trækkes op til i dag med spørgsmålet om,
hvorvidt Aakjærs virke og digtning også taler ind i vor egen tid.

6. december kl. 13.00

Julefrokost
En hyggelig eftermiddag med traditionel julefrokost,
Lucia-optog og amerikansk julelotteri.
Man medbringer en gevinst til ca. 30 kr.
Pris for frokosten: 125 kr.
Tilmelding til kontoret: 86 29 57 33 eller på hjemmesiden senest fredag d. 24. november.

Å rs t id s

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 31. oktober 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.
Vi får besøg af Inge og Bo Kofoed,
der vil fortælle og vise billeder fra
deres rejse til De Vestindiske Øer.

BØRN I KI RKE N

Gud og Spaghetti
Torsdag d. 12. oktober kl. 17.00
ved Anette Brøndum
Torsdag d. 9. nov. kl. 17.00
ved David Kessel
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.

Tranbjerg Kirkes ÅrstidsCafé henvender sig til alle aldersgrupper,
enlige som par – vi håber på at se
jer!

Røde kors’ besøgstjeneste

Tilmelding senest 24. oktober til
Ulla Astrup
86 29 58 97
u.k.astrup@webspeed.dk

Jane Christensen, tlf. 70 20 24 60

Vil du gerne have besøg, eller har du
overskud til at blive besøgsven, så ring
til Røde Kors’ kontaktperson her
i området
Du kan også kontakte en af
præsterne
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Sangaften
i Tranbjerg Sognegård

Toddlersalmesang

Torsdag d. 2. november kl. 17.00
Kom og vær med, når vi musikalsk og litterært gennemgår forskellige salmer fra det nye tillæg til salmebogen.
Vores organist og kirkesanger giver musikalsk støtte,
og der vil være musik, kaffe og hyggeligt samvær på
menuen.
Vel mødt!

Alle mennesker er noget værd
Kirkens Korshær protesterer, når mennesker, der lever på kanten af samfundet,
bliver overset og overhørt. Når deres værdi som menneske gøres til et spørgsmål
om arbejdsevne og indtægt. Og når vores medmennesker må sove på gaden, og
børn må gå sultne i skole.
Derfor holder vi landsindsamling den 26. november 2017. Sammen samler vi ind til
det fælles arbejde med hjemløse, fattige og udsatte mennesker i Danmark.
I over 100 år har Kirkens Korshær som en del af folkekirkens diakonale arbejde
hjulpet mennesker i nød. På vores varmestuer og herberger tilbyder vi omsorg,
et trygt sted at sove og et måltid mad. Ensomme, misbrugere og psykisk sårbare
mennesker kan få støtte og rådgivning. Udsatte børn og unge kan få varmt tøj og
en skolemadpakke.
Kirkens Korshær hjælper, fordi vi mener, at alle mennesker er noget værd.
Du kan være med til at hjælpe – vi
samler ind her i Tranbjerg.
Meld dig som indsamler hos
Lene Risør (lene_risor@hotmail.com),
Grethe (grethegylling@mail.dk),
David (djk@km.dk)
eller på
www.danmarkmodfattigdom.dk.

Vores børneaktivitet Toddlersalmesang er kommet for at blive.
Hver onsdag eftermiddag indbyder vi
alle børn i alderen 1-5 år sammen med
deres voksne til salmesang i kirken
sammen med kirke- og kulturmedarbejder Gitte Ranfelt Laugesen.
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.
Ingen tilmelding. – Alle er velkomne!
Onsdage kl. 16.15-17.00
16. august–13. december
(dog ikke 18. oktober)
10. januar–20. juni
(dog ikke 14. februar og 28. april)
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Menighedsmødet
13. august
Søndag den 13. august i forlængelse af
gudstjenesten havde Menighedsrådet,
der tiltrådte 1. søndag i advent 2016, inviteret til sit første „menighedsmøde“.
Knap 40 deltog i mødet, hvorunder der
blev serveret en beskeden frokost.
Et menighedsmøde er et informationsmøde for borgere i Tranbjerg Sogn, hvor
det siddende menighedsråd orienterer
om store og små forhold af driftsmæssig karakter, om økonomi, om planlagte
aktiviteter samt om fremtidige ønsker
og ideer. Jeg vil i det følgende nævne
nogle få emner fra mødet.
En af de vigtigste opgaver for et menighedsråd er at sørge for kirkens liv og
vækst i lokalområdet. Aktiviteter, der
understøtter sognets liv og vækst, er
omtalt i hver udgave af Kirke og Sogn.
Og enhver, der læser omtalen, kan
overtyde sig om de mange aktiviteter,
kirken og Sognegården lægger rum til.
Men et menighedsråd er også en offentlig myndighed, der drifter sognets
bygninger og jorder, dvs. selve kirken,
sognegården og kirkegården.
Tranbjerg er efterhånden blevet et stort
sogn med 9.000 sognebørn, hvoraf ca.
83% er medlem af Folkekirken. Det
stiller mange krav, både til aktiviteter
og faciliteter, herunder til gravpladser.
Gennem årene er kirkegården blevet
udvidet flere gange, og nu er det nødvendigt igen at udvide. På kirkegårdsdelen mellem Sognegården og FDF-huset/
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Landevejen planlægger Menighedsrådet at nedlægge nogle af de særdeles
brede hække og effektivisere delen i
øvrigt, således vi opnår et større antal
gravpladser til kister såvel som til urner.
Arbejdet forventes at ske gennem de
tidlige måneder af 2018.

særdeles opmærksom på et muligt
vakuum i vores tilbud om aktiviteter,
nemlig målrettet de „voksne midt i livet“. Vi har masser af aktiviteter for små
og større børn og for de, der har forladt
arbejdslivet, men vi synes at mangle tilbud til de voksne, der er midt i livet.

Senere kommer muligvis endnu en udvidelse. Menighedsrådet er i god dialog
med kommunen om at overtage det lille grønne område syd for Sognegården
og på sigt indrette området til en „skovkirkegård“. Den oven for nævnte kirkegårdsudvidelse har vi selv midlerne
til, men at købe jord og efterfølgende
etablere en skovkirkegård kræver midler ud over egen grænse. Derfor er vi afhængig af Søndre Provstis økonomiske
velvilje og prioritering. Undertegnede
vil løbende i Kirke og Sogn orientere
om planerne.

Et godt tilbud til alle, uanset hvor man er
i livet, er de korte musikandagter, hvor
vi nyder at høre vores organist, Branko,
og en af vore præster, David, spille på
hhv. klaver/orgel og cello. Os, der har
opdaget, hvor skønne de ca. 20 minutter er, deler dem gerne med mange
flere, så kom glad og gå endnu gladere
derfra!

Menighedsrådet er som nævnt blevet
et stort sogn og er i stadig vækst. Derfor
ser vi heldigvis rigtig mange dåbsbørn –
ja, der er nærmest ikke en søndag, hvor
der ikke er barnedåb. En dåb er en glædelig begivenhed, og derfor ønsker vi
at styrke minderne fra denne dag ved
at tilbyde forældrene at signere et lille
træhjerte med barnets navn og dåbsdato til ophængning i en smuk hasselgren i våbenhuset. Vi håber, initiativet
vil blive taget godt imod!

Kirkesanger Søren Holm Bidstrup har
ansøgt Menighedsrådet om orlov fra sin
stilling ved Tranbjerg Kirke i perioden 1.
august 2017 til 30. juni 2018 for at kunne
færdiggøre sin bachelor ved Syddansk
Musikkonservatorium i Esbjerg, med
sang som hovedfag.
Menighedsrådet har bevilget Søren
orlov og ansat Troels Geil Thalling som
midlertidig kirkesanger. Troels er i 2015
uddannet kirkemusiker, som sanger, og
er netop startet på sit tredje år som studerende ved Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus på linjen klassisk sang.
Vi byder Troels velkommen til Tranbjerg
Kirke!

Netop fordi vi i Menighedsrådet har fokus på liv og vækst, dedikerer vi en hel
lørdag ultimo september, hvor vi sammen med en udefrakommende facilitator vil udstikke visioner og retningslinjer for de kommende år. Bl.a. er rådet

Musikandagter
Hver anden torsdag 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:
16. november
30. november

Birgitte Pedersen
Formand for Menighedsrådet

Ny kirkesanger

Jette Siggaard
kontaktperson

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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Shop-Amok

Genbrugs børnetøj 0 - 12 år

Tranbjerg Kirke
– her er plads til børn!
Som noget nyt har vi nu fået
10 rygsække med legetøj, bøger
og tegnegrej, som børn kan benytte
sig af, når de kommer i kirken.
Vi glæder os til at se dem i brug!

Nu er det blevet efterår og Shop-Amok
har brugt hele sommeren på at få det
bedste af det bedste efterårs tøj gjort klar.

Der er et stor udvalg i:

Flyverdragter, regntøj, vanter,
huer og trøjer + meget mere. Alt
er i den bedste stand og som nyt, og så
sælges det næsten til foræringspriser.

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
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