Kirke
og
Sogn
ÅrstidsCafé
se side 7
Gud og Spaghetti
se side 7
Kyndelmissegudstjeneste
se side 8
Sogneindsamling
se side 9
Kirkens Studiedage
se side 13, 14 og 15

Fastelavnsgudstjeneste
Søndag den 26. februar kl. 10.00 er der fastelavnsgudstjeneste for børn og voksne i vores
kirke. Fastelavn er oprindelig en fest, hvor man
skulle have det sjovt, inden den lange fastetid
begyndte. Det var der, hvor mennesker en sidste gang kunne fejre og have det sjovt – og så
var det slut med det sjove, indtil påske.
I vores lutherske tradition holder vi ikke faste.
Men til gengæld er det efterhånden en tradition også i vores sogn, at holde fastelavn som
en fest for børn. Derfor er der en familiegudstjeneste den 26. februar kl. 10.00. Efter gudstjenesten slår vi katten af tønden. Børn må gerne
komme udklædt til gudstjenesten!
Voksne 30 kr. Børn gratis.
Tilmelding til kirkekontoret: 86 29 57 33 /
www.tranbjergkirke.dk
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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

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

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

Tirsdag d. 17. januar
10.00: Musikandagt David Kessel
Søndag d. 22. januar
(3. s. e. helligtrekonger)
10.00: Gudstjeneste David Kessel
Søndag d. 29. januar
(4. s. e. helligtrekonger)
10.00: Gudstjeneste Anja Stokholm
Torsdag d. 2. februar
19.00: Kyndelmissegudstjeneste
David Kessel
Søndag d. 5. februar
(sidste s. e. helligtrekonger)
10.00: Gudstjeneste Anette Brøndum
Søndag d. 12. februar
(søndag septuagesima)
10.00: Gudstjeneste David Kessel
11.30: Dåbsgudstjeneste David Kessel

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

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

Søndag d. 15. januar
(2. s. e. helligtrekonger)
10.00: Gudstjeneste Anja Stokholm
11.30: Dåbsgudstjeneste Anja Stokholm

Tranbjerg Kirke på

Søndag d. 19. februar
(søndag seksagesima)
10.00: Gudstjeneste Anja Stokholm

facebook

Torsdag d. 23. februar
17.00: Gud & spaghetti
Anette Brøndum

Følg linket fra
hjemmesiden
www.tranbjergkirke.dk

Søndag d. 26. februar
(Fastelavnssøndag)
10.00: Gudstjeneste David Kessel
Søndag d. 5. marts (1. s. i fasten)
10.00: Gudstjeneste Anja Stokholm

Søndag d. 12. marts (2. s. i fasten)
10.00: Gudstjeneste Anja Stokholm
Torsdag d. 16. marts
17.00: Gud & spaghetti Anja Stokholm
Søndag d. 19. marts (3. s. i fasten)
10.00: Gudstjeneste Anette Brøndum
11.30: Dåbsgudstjeneste
Anette Brøndum

Plejehjemsgudstjenester
Onsdag d. 25 januar
Lokalcenter Tranbjerg
14.00: David Kessel
Onsdag d. 8. februar
Århus Friplejehjem
10.30: David Kessel
Onsdag d. 22. februar
Lokalcenter Tranbjerg
14.00: David Kessel
Onsdag d. 8. marts
Århus friplejehjem
10.30:

Registrering af nøgler
Der er stor aktivitet i Sognegården. Det
er godt. Derfor er der også udleveret
mange nøgler, så de ansvarlige for aktiviteterne kan komme ind og gøre klar
og ligeledes rydde op efter arrangementet.
Har du en nøgle til Sognegården, vil vi
bede dig om at komme på kirkekontoret og få den registreret.
Menighedsrådet
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Præstens
rubrik
David J. Kessel

2017
– grund til at fejre!
Der har gennem det sidste år været en
hel del diskussion om det særlige ved
den danske kultur. Hvad betyder det, indebærer det at være dansk? Hvad udgør
vores kultur? Er det frikadellerne, foreningslivet, sproget, eller folkekirken?
Kan man være ægte dansker og samtidig vegetar? Skal man være kristen, for
at være en rigtig del af det danske samfund? Er det i juletraditionerne, vi viser,
at vi er integreret i den danske kultur?
Det er en kompliceret diskussion, der
i høj grad handler om den enkeltes
selvforståelse og identitetsfølelse. Men
selvom det nok viser sig for enhver af
os, at der vil være et hav af differenceringer, afskygninger, så kan der ikke
være tvivl om, at der findes noget, der
er dansk kultur, noget, der har præget
de mennesker, der bor her i landet og
er opstået gennem mange generationer
– uden at det nødvendigvis er noget, vi
kan definere.
I år fejrer vi, at Aarhus er europæisk
kulturhovedstad. Et festligt år for Aarhus, som vi ikke fejrer alene, men med
hele Europa. Det betyder, at mange
mennesker fra andre europæiske lande
kommer og oplever dansk kultur. Det
betyder også, at vi i vores by får lov til at
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opleve andre landes kultur. Men først
og fremmest må det, at der er noget
som en europæisk kulturhovedstad jo
betyde, at der også findes det, vi kalder europæisk kultur. Der er noget, der
binder os sammen, på trods af alle de
forskelle, vi oplever, når vi møder mennesker fra andre lande.
Samtidig med kulturhovedstads-projektet fejrer vi i år også 500års-jubilæum for
reformationen. Det er i år 500 år siden,
at Martin Luther satte gang i den store
omvæltning af kirken ved at slå sine teser op på døren af slotskirken i Wittenberg. Uanset, hvilken trosretning man
tilhører, om man er katolik, protestant,
ortodoks, eller om man i det hele taget
tror på noget, så har reformationen ændret så meget i Europa, at den har haft
stor indflydelse på, hvem vi er i dag.
Det, at der i Europa er noget, der kan
kaldes for en fælleskultur, har – udover
andre faktorer – også en hel del at gøre
med Martin Luther.
Folkekirken er en vigtig del af den danske kultur. Når man kommer til gudstjeneste hos os, så bliver der talt dansk,
vi har vores ritualer, som er mere eller mindre ens i hele landet, vi synger
salmer, som er blevet dansk kulturarv.
Men når vi er sammen i kirken, er der
også altid det element til stede, som
måske er endnu mere vigtigt end det,
der gør folkekirken til dansk: Vi bliver
ved enhver gudstjeneste mindet om, at
vi tilhører en større sammenhæng. Vi
er samlet i troen på den Gud, der brød
med alt, der adskiller. Vi siger trosbekendelsen og fadervor på vores sprog
– men det er de samme ord, mennesker
over hele verden siger, når de er samlet
i kirken. Vi bliver mindet om Jesu ord til

alle mennesker, når vi samles omkring
alteret ved nadveren. Vi forlader kirken
med den velsignelse, Gud tilsiger hele
sit skaberværk. For foran Guds ansigt er
det ikke forskellene, der er det væsentlige, men den kærlighed, der omfatter
os alle.
2017 bliver et festligt år. Vi får lov til at
fejre, at vi tilhører en større sammenhæng. Som borger i kulturhovedstaden,
som dansker, europæere, mennesker.
Som protestanter, kristne, troende og
ikke troende i hele verden – som Guds
elskede børn. 

Musikandagter
Ca. 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.
Datoerne er:
17. januar
31. januar
28. februar
14. marts
28. marts

Sognekalender
Onsdag d. 18. januar
16.15: De Små Synger
19.00: Menighedsrådsmøde
Onsdag d. 25 januar
16.15: De Små Synger
Tirsdag d. 31. januar
13.45: Opstart af Minikonfirmander
17.00: ÅrstidsCafé
Onsdag d. 1. februar
14.00: Onsdagsforum
16.15: De Små Synger
Onsdag d. 15. februar
19.00: Menighedsrådsmøde
Onsdag d. 22. februar
16.15: De Små Synger
Søndag d. 26. februar
10.00: Fastelavn med tøndeslagning
Onsdag d. 1. marts
14.00: Onsdagsforum
16.15: De Små Synger
Onsdag d. 8. marts
16.15: De Små Synger
Onsdag d. 15. marts
16.15: De Små Synger
19.00: Menighedsrådsmøde
Onsdag d. 22. marts
16.15: De Små Synger
Lørdag d. 25. marts
9.30: Studiedage
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O N S D A G S

F O R U M

Eftermiddage, der giver et løft!

1. februar kl. 14.00

Martin Luther
David J. Kessel vil fortælle om Martin Luthers liv og tro. Vi fejrer i år det store reformationsjubilæum, men hvorfor fejrer
vi? Hvad gør, at Luther efter så mange århundreder stadig
har så stor betydning for os? Jeg vil give nogle svar på disse
spørgsmål og vise, hvor levende og frugtbare Luthers tanker
stadig er.

1. marts kl. 14.00

Erindringsbilleder fra livet på landet
Da jeg var lille, og landbruget var stort, og min bedstemors fætter var statsminister i Danmark v/ sognepræst Jørgen Gleerup.
Det var dengang hunden Laika kredsede rundt
om jorden, og frøken Hansen underviste i skolen. Der var dengang Kresten Hjulmand kørte
mælk til mejeriet, og Henry From reddede et
straffespark. Det var dengang kornet blev høstet med selvbinder og tærsket i tærskeværket.
Det var dengang drengene lod håret gro, musikken hed pigtråd, og Apollo 11 landede på
månen.
En række erindringsbilleder fra livet på landet
i 1950’erne og 60’erne – krydret med tidens viser og sange. Livsfortællinger fra dengang for
længe siden.

Å rs t id 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 31. januar 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 vil Tranbjerg Kirkes organist
Branko Djordjevic fortælle om sine
egne erfaringer med den kirkelige
kultur i Serbien.
Tranbjerg Kirkes ÅrstidsCafé henvender sig til alle aldersgrupper,
enlige som par – vi håber på at se
jer!
Tilmelding senest 24. januar til Ulla
Astrup
86 29 58 97
u.k.astrup@webspeed.dk

BØRN I KI RKE N

Gud og Spaghetti
Torsdag d. 23. febrar kl. 17.00
ved Anette Brøndum
Torsdag d. 16. marts kl. 17.00
ved Anja Stokholm
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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Kyndelmisse

BASARARBEJDET

Mange mennesker kan godt lide vinteren. For der fejrer vi advent, jul og nytår
med familie og venner. Men vinteren er
også den mørke årstid, hvor vi længes
efter lys. Derfor fejrer vi også i år, at vi
er halvvejs igennem vinteren med en
musikgudstjeneste, hvor lys og mørke
står i centrum, hvor vi lytter, synger og
tænder lys.
I år begynder gudstjenesten med en
lille koncert, hvor vi præsenterer vores egne nyfortolkninger af salmer i en
mere rytmisk version. Derefter følger
en gudstjeneste med sang, bøn, lystænding og tid til fordybelse.

Lørdag den 5. november 2016 havde vi en
vellykket basar, hvor vi samlede næsten
50.000 kr. ind. Pengene er sendt til forældreløse børn i Malawi via Folkekirkens
Nødhjælp. En stor tak til alle de handlende, der har støttet os, og tak til alle, der
hjalp til basaren. Endelig også tak til alle
Jer, der kom og handlede med os.
Vi mødes igen i Sognegården lørdag den
12. januar 2017 kl. 14, hvor vi over en kop
kaffe vil drøfte det kommende års arbejde, og nye ideer modtages gerne.
Nye deltagere er velkomne. Vi mødes normalt 2. og 4. onsdag i måneden, hvor vi
laver håndarbejde og hygger os i Sognegårdens kælder.
Hvis nogen har brugbare stof- eller garnrester, vil vi gerne modtage det.
Grethe Gylling

Kom til en stemningsfuld Kyndelmissegudstjeneste tirsdag, den 2. februar kl.
19.00. Vær med til at fejre, at lyset altid
vender tilbage!

Nicolai

SCT
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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

Del din søndag med verdens mest udsatte
at kende sine rettigheder, bekæmpe
ulighed og tænke i ansvarlig produktion.

Søndag den 12. marts 2017 håber Tranbjerg Sogn at sende så mange frivillige indsamlere på gaden, at alle i sognet får mulighed for at give verdens
mest udsatte mennesker en håndsrækning.
Folkekirkens Nødhjælp arbejder for
at redde liv, opbygge robuste samfund og bekæmpe ekstrem ulighed. I
al arbejdet indgår hjælp til selvhjælp.
Overalt, hvor hjælpen når ud, ses
store forandringer for mennesker,
der bliver i stand til at forme deres
fremtid.
Når landbrugsproduktionen får et
løft, er der mad nok og overskud til at
sælge eller spare op.
Når levestandarden stiger, kommer
børnene i skole og øger chancen for
en uddannelse.
Med bedre vandforsyning øges sundhed og trivsel, og færre må flygte ved
tørke. Børnene kan blive i skolen i stedet for at migrere.
Med uddannelse bliver det nemmere

Derfor vil vi i Tranbjerg gerne være
med til at hjælpe de mest udsatte.
Desuden har vi normalt en meget
hyggelig dag. Vi starter i sognegården
kl. 11, lige efter gudstjenesten.
Her serverer vi kaffe/te/saft + brød
med hjemmelavet marmelade, medens ruterne bliver delt ud.
Ved hjemkomsten er der varme pølser med brød, varm cacao og hjemmebagt kage, mens det indsamlede
beløb tælles op.
Der er brug for voksne, konfirmander,
minikonfirmander med en voksen, og
til småbørnsfamilier, kan vi tilbyde en
CD med Sigurd Barret.
Tilmelding på e-mail:
grethegylling@mail.dk
På tlf. til kirkekontoret: 86 29 57 33.
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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 tirsdag om eftermiddagen. Undervisningen begynder 31. januar. 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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Shop-Amok

Genbrugs børnetøj 0 - 10 år
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KIRKENS STUDIEDAGE 2017

REFORMATIONEN – 500 ÅR
Kirkens studiedage 2017 markerer 500-året for Reformationen med 4 foredrag om Luthers betydning dengang og nu.
Studiedagene afholdes lørdage på skift i Astrup, Tiset, Mårslet og Tranbjerg sogne.
Alle er velkomne til at deltage, og der kræves ikke særlige forudsætninger for at være med.
Prisen er 25 kr. for et foredrag eller 75 kr., hvis man deltager alle 4 gange.
Betaling finder sted, når man møder op.

SNEFLOKKE KOMMER
VRIMLENDE . . . . . . . . .
I Shop-Amok er vi klar med det
varme tøj til kælketuren

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

I prisen er inkluderet formiddagskaffe.

▶▶
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Astrup Sognegård
Lørdag d. 21. januar kl. 9.30 – 12.00

Tiset Sognehus
Lørdag d. 4. februar kl. 9.30 – 12.00

Mårslet Sognehus
Lørdag d. 4. marts kl. 9.30 – 12.00

Tranbjerg Sognegård
Lørdag d. 25. marts kl. 9.30 – 12.00

Prof. dr. theol. Svend Andersen:

Lektor Carsten Bach-Nielsen:

Prof. dr. phil. Jørn Henrik Petersen:

Forfatter, PHD. Iben Krogsdal:

BEFRIET TIL ANSVAR

FRA BEFRIELSE TIL
BESÆTTELSE

FRA LUTHER TIL
KONKURRENCESTATEN

ER GUD SÅ FAST
EN BORG?

Reformationsfejringer gennem 400 år

Den lutherske arv som afgørende for
velfærdssamfundet

Kristendom og menneskeliv i luthersk
perspektiv
For Luther er kristen tro en befrielse
fra de magter, der ødelægger livet –
og som vi selv ødelægger livet med.
Men det befriede menneske har øje
for andre end sig selv: den kristne
ser næsten. Et kristenmenneske er
bevidst om sit ansvar for andre. Det
ansvarlige liv udspiller sig i den almindelige verden: i ægteskab, politik,
erhverv osv. Foredraget gør rede for
grundtrækkene i Luthers forståelse af
kristendommen med særlig vægt på
hans etik.

I 1617 fejrede man hundredåret for
befrielsen fra pavedømmets tunge
ufriheds åg. Det skete ved massive
takkegudstjenester for reformationen. Siden ændrede festerne karakter
til en selvforherligelse af det protestantiske. I 1883 ved Luthers firehundredårs fødselsdag nåede denne tendens sit højdepunkt. Man blev mere
og mere besat af Luther, men der var
ydre fjender, ikke mindst Tyskland –
og det var et spørgsmål om at danne
et bolværk mod magten sydfra – at
definere den danske lutherdom. Det
skete i 1936, men hvad gør vi nu? Hvad
fejrer vi egentlig, når vi mindes reformationens første 500 år?

Luthers tanker om ’kærlighedens
gerninger’ rettet mod næsten blev i
velfærdsstatens periode taget op af
Erling Olsen og Svend Auken. På det
grundlag præsenteres elementer af
den socialdemokratiske ”civilreligion”, og oplægget handler om, om
Luthers, Olsens og Aukens tanker
kan forenes. Svaret følger i en tanke
om velfærdsstaten som næstekærlighedens surrogat. Den er stærkt inspireret af den nu afdøde teolog Knud
Løgstrup. Velfærdsstatens værdi
grundlag sammenlignes med det, der
præger den stedfindende bevægelse
mod konkurrencestaten – begge set i
et luthersk perspektiv.

I anledning af reformationsjubilæet i 2017 er det oplagt at kaste
et nyt lys på Luthers tanker og
salmer. Hvad kæmpede Luther
for og imod i sine salmer, og hvad
kæmper vi for og imod i dag? Hvad
kan Luther sige moderne mennesker – hvis han stadig kan sige os
noget? Iben Krogsdal har nydigtet
alle Luthers salmer i Den Danske
Salmebog. Hun vil fortælle om rejsen ind i Luthers salmelandskab og
om, hvordan hun som menneske
af en helt anden tid og virkelighed
har arbejdet med Luthers salmer –
og med at give Luther krop i nye
tekster og noveller. Undervejs i
foredraget skal vi synge nydigtede
luthersalmer, og der vil blive tid til
diskussion.
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