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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
Kirketjener Ole Fenger
51 94 56 44 / ole@tranbjergkirke.dk
Organist Branko Djordjevic
26 21 63 66 / branko@tranbjergkirke.dk
Kirkesanger Søren Holm Bidstrup
26 21 27 19 / shbidstrup@gmail.com
Kirke- og kulturmedarbejder
Gitte Ranfelt Laugesen
86 29 57 33 / girl@km.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

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.

– efterfølgeren til babysalmesang
Søndag den 25. juni (2. s. e. trinitatis)
10.00: David Kessel

Søndag den 9. juli (4. s. e. trinitatis)
10.00: David Kessel
Søndag den 16. juli (5. s. e. trinitatis)
10.00: Anette Brøndum
Søndag den 23. juli (6. s. e. trinitatis)
10.00: Anette Brøndum
Søndag den 30. juli (7. s. e. trinitatis
10.00: Anja Stokholm
Søndag den 6. august (8. s. e. trinitatis)
10.00: Anja Stokholm

Onsdag den 28. juni
Lokalcenter Tranbjerg
14.00: Anette Brøndum

facebook
Følg linket fra
hjemmesiden
www.tranbjergkirke.dk

For 1–5 årige sammen med deres
voksne

Søndag den 2. juli (3. s. e. trinitatis)
10.00: David Kessel

Plejehjemsgudstjenester

Tranbjerg Kirke på

Toddler Salmesang

Onsdag den 12. juli
Aarhus Friplejehjem
10.30: Anette Brøndum

Børn synger – også i kirken. Derfor indbyder vi alle børn til salmesang i kirken
hver onsdag eftermiddag. Vi synger salmer og sanglege med fagter og rekvisitter, tænder lys, danser og bevæger os
rundt i det smukke kirkerum.
Toddler Salmesang er efterfølgeren til
babysalmesang og henvender sig til alle børn og naturligvis forældre, bedsteforældre og alle, som kan lide at synge
sammen med børn.
Vi slutter af med frugt og saftevand.

Onsdage 16.15-17.00.

Onsdag den 26. juli
Lokalcenter Tranbjerg
14.00: Anja Stokholm

(OBS. Toddlersalmesang holder
sommerferie i perioden 28. juni til
9. august.)
Ingen tilmelding – Alle er velkomne!

Onsdag den 9. august
Aarhus Friplejehjem
10.30: David Kessel

ved kirke- og kulturmedarbejder
Gitte Ranfelt Laugesen
girl@km.dk eller 86 29 57 33
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Præstens
rubrik
David Kessel

Ydmyghed
Det vakte forargelse og vrede i store
dele af verden, da der for nogle år siden dukkede billeder fra et amerikansk
fængsel i Irak op, hvor man kunne se,
at soldater ydmygede fangerne på alle
mulige måder.
Disse billeder hører med i en sammenhæng, hvor man tænker over ordet ydmyghed. Ydmyghed og ydmygelse hører sammen. Det må ikke glemmes. For
alt for hurtigt taler vi om ydmyghed som
noget meget positivt. Et ydmygt menneske er sympatisk. En statsminister, der
påtager sig sit arbejde med ydmyghed,
gør ting i en god ånd – uanset, om man
er enig i denne statsministers politiske
beslutninger eller ej.
At være ydmyg er noget positivt. At blive ydmyget, er det ikke.
Et klassisk eksempel på, hvad det betyder i realiteten, kan man læse i Dostojevskijs roman ”Idioten”. Det russiske
samfund i den tid var præget af en ufattelig stor optagethed af at bevare sin
ære. Folk duellerede, dvs. satte deres
liv på spil, for at opretholde deres ære.
Det er det samfund, hvor hovedpersonen, fyrst Mysjkin er på besøg hos
nogle mennesker. Den aften sker det,
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at han går imellem en bror og en søster, der er voldsomt oppe at skændes.
Broderen er så vred, at han giver fyrst
Mysjkin en ordentlig lussing. Forventningen er klar. Hans ære er krænket i
en forsamling af mennesker. Den skal
genoprettes, enten igennem en offentlig undskyldning, eller ved at opfordre
broderen til at duellere mod ham. Men
fyrst Mysjkin vender sig væk og hvisker
til sig selv. ”Åh, hvor vil de skamme sig
over det her.”
For os er Mysjkin måske en helt. Han
gengælder det onde med det gode.
Han sætter sin ære på spil og bryder
med tidens ånd. Men for dem, der er
tilstede, er han en Idiot, en, der er blevet stående i sin udvikling et eller andet
sted i sin barndom. En, der virker ynkelig i datidens øjne. For os er han et godt
menneske.
Når man ser i ordbogen over det danske
sprog under ordet ydmyghed, kan man
se, at alle eksempler – undtagen et – er
taget fra en religiøs kristen sammenhæng. Og det er nok ikke så underligt.
For ydmyghed som noget positivt, giver
kun mening, når man taler om den i forhold til Gud. Ydmyghed er en holdning,
der sætter ens egen ære, ens værdighed
på spil. Når man bliver ydmyget, bliver
ens ære krænket, ens værdighed bliver
taget fra en. Dvs. i det øjeblik, man er
ydmyg over for et andet menneske, vælger man at sætte sin egen værdighed til
side. Når Gud opfordrer os til at være
ydmyg over for andre, så kan vi kun
følge denne opfordring, fordi vi ved, at
vores værdi aldrig går tabt i forhold til
Gud. Vi kan det, fordi vi ved, at vores

værdi ikke ligger i, hvorvidt vi selv er i
stand til at skabe ære og værdi ud fra os
selv. Vores værdi ligger i, at Gud værdsætter os – uanset hvor gode vi selv er til
at gøre os til værdifulde. Det er dåbens
mysterium, at mennesker på forhånd
bliver gjort til uendelig værdifulde i
Guds øjne. Og det gør, at vi ikke kan
miste værdighed som Guds børn.
Når bibelen opfordrer os til at være ydmyg, er det ikke bare en opfordring til
at være venlig, hjælpsom, tolerant og
sympatisk. Det er en opfordring til at
være parat at sætte sin værdi, sin ære
på spil.
Men det kan vi. For vi har fået Guds
tilsagn om, at vi i ham aldrig vil miste
vores værdi. For det er den Gud, der
ikke selv agtede sin værdighed, sin ære
og sin magt, men lod sig ydmyge af os
mennesker.

Morgenandagt
Efter sommerpausen flyttes morgenandagten til torsdag formiddag.
Datoerne bliver bekendtgjort i næste nummer af kirkebladet.

Nye åbningstider på
kirkekontoret
Mandag 12.00–14.00
Tirsdag-torsdag10.00–12.30
Fredag lukket

Babysalmesang
Babysalmesang er et gratis tilbud, der
henvender sig til de helt små børn
(0–10 mdr.) og deres forældre.
Vi leger, sanser, danser og synger
sammen. Vi kigger på sæbebobler og
„stjernehimmel“ og samtidig holder
vi en minigudstjeneste, hvor vi synger
salmer og beder fadervor.
Nye hold starter
15. august 2017 og
9. januar 2018.
Tilmelding
branko@tranbjergkirke.dk

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
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Folkekirkesamvirket i Aarhus
– en tråd i dit netværk …

Aflastningstjeneste
– aflastning af pårørende til alvorligt syge og demente.
Sorggrupper for børn og unge
– fra 5 til 18 år, der har mistet et nært familiemedlem.
Sorggruppe for voksne
– der har mistet ægtefælle/partner eller et nært familiemedlem.
Det er gratis at benytte Folkekirkesamvirkets tilbud.
Ret henvendelse til sekretariatet på tlf. 24 815 817 eller hent flere
oplysninger på

www.folkekirkesamvirket.dk
Socialt og diakonalt samarbejde mellem sogne i Aarhus

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

Onsdagsforums udflugt 2017 gik til
Sostrup Slot i Gjerrild, en god times
kørsel herfra til Norddjursland. Vejret
blev bedre og bedre i løbet af dagen og
til sidst drak vi kaffe i slotshaven i fuld
sol.
Sostrup Slot er et fantastisk sted med
en omtumlet tilværelse gennem årene.
Godset har gennem århundreder og
indtil 2. verdenskrig været ejet og beboet af markante adelige slægter.

Senere overtog det offentlige bygningerne, og her har været børnehjem
og rekreationshjem. I en lang årrække
var her cistercienserkloster ejet af Vatikanet. I 2014 overtog den nuværende
ejer stedet. Kirsten Bundgaard Swift er
i gang med at restaurere slottet og indrette konference- og kulturfaciliteter.
Man kan spise i de prægtige sale i den
gamle hovedbygning, og der tilbydes
overnatning i de tidligere klosterceller.

