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Hyggelige og åbne eftermiddagsarrangementer i Tranbjerg
Sognegård første onsdag i måneden. Vi synger fra
Højskolesangbogen, hører foredrag, ser lysbilleder eller lytter til
musik. Møderne begynder kl. 14.00, og vi får kaffe undervejs.
Alle er velkomne - pris 30 kr.
www.tranbjergkirke.dk.

Onsdag den 5. september
”Jeg vil have ret til at fejle” v. Gerda Jessen, sognepræst SkorupTvilum pastorat. Gerda Neergaard Jessen tager et kraftigt livtag
med det perfekte menneske, som ønsker den perfekte karriere,
den perfekte familie, den perfekte krop og som ikke vil fejle. Hun
er generøs med indspark fra sociologien, fra samfundsdebatten,
fra Biblen og fra sit eget liv. Og så er det en hyldest til det rodede
liv og til mennesket, der har set i øjnene, at man er fuld af fejl.
Onsdag den 3. oktober
”Ingmar Bergman – Liv og Værk” v. Kurt V. Andersen,
valgmenighedspræst og tidligere højskoleforstander. I år det 100året for den verdensberømte svenske instruktør Ernst Ingmar
Bergmans fødsel i Uppsala. Bergman instruerede mere end 50 film
og 100 teaterstykker. En række af Bergmans film har være vist
på dansk fjernsyn – stærkest i erindringen står for mange ”Fanny
og Alexander” og Bille Augusts instruktion af ”Den gode vilje”.
Bergman udgav en meget stor del af sine manuskripter i bogform.
Med afsæt i Bergmans manuskripter fortæller Kurt om forholdet
mellem personen Ingmar Bergman, hans værk og hans personlige
eksistentielle spørgsmål om Guds væsen og om kærlighedens
vilkår i det 20. århundrede.
Onsdag den 7. november
Dramatisering af Herman Bangs Ved Vejen v. Dramaturg Inger
Marie Madsen. Et gribende portræt af en stilfærdig,
ømhedstørstende stationsforstanderfrue og alle de mennesker,
som færdes i og omkring stationen i den lille jyske by, tegnet
knivskarpt og med stor humor og menneskekundskab af Herman
Bang. Inger Marie Madsen viser en begavet bearbejdelse af dette
mesterværk i dansk litteratur.

Onsdag den 5. 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 til kontoret: 8629 573 eller
på hjemmesiden senest fredag d. 24. november.
Onsdag den 2. januar
”Slip livet løs” v. Preben Kok. Et gammelt visdomsord siger: Hvor
der er helhed, er der altid mindst to sandheder, der er sande på
samme tid. I de sidste 40 år har vi i mange af livets væsentlige
forhold undertrykt (glemt) den ene af de to sandheder for bedre
at kunne lade som om, vi har kontrol over livet. Det er der nu ved
at blive rettet op på, så livet kan komme ud af kontrolgrebet og
blive sluppet fri igen. Hvordan? I den forbindelse spiller tro og
kirke en særlig rolle. Hvilken?
Onsdag den 6. februar
”Jeg græmmes... - humor, alvor og dyb filosofi i Radiserne –
verdens bedste tegneserie” v. Henrik Øst, Sognepræst ved
Helligåndskirken i Århus. Alle elsker Radiserne. Alle har græmmet
sig med Trine, haft ondt af Søren Brun, moret sig over Nuser.
Radiserne løb over aviser i hele verden gennem 50 år, lige indtil
seriens skaber Charles M. Schulz i år 2000 afgik ved døden.
Radiserne var verdens største tegneserie og har moret
generationer af børn og voksne. Det er samtidig en meget dyb og
filosofisk, ja endda teologisk tegneserie, som siger os alle
sammen noget væsentligt, men altid med et stort smil på læben.
Hør om tegneseriens skaber, hans liv og hans værk og hør om
baggrunden for tegneseriens figur-galleri og bliv klogere på
Radiserne. En billedfortælling om Charles M. Schulz og hans
Radiserne.

Onsdag den 6. marts
”Et stykke med etik, tak!” v. Jacob Birkler, Filosof og formand
for Etisk Råd. Det man engang forstod ved etik er nærmest det
modsatte i dag. Før var etikken uudtalte normer og værdier, som
ikke stod til diskussion. I dag er etik noget, der diskuteres uden
ende. Mål og middel er således byttet rundt. Før var den etiske
drøftelse vigtig, men mest af alt et middel til dannelsen af en
mere fast karakter. I dag drejer det sig i højere grad om, hvordan
ens egne erfaringer kan gøre gavn i den etiske diskussion. En
diskussion som ofte synes at være et mål i sig selv. Før var etik
det ankerpunkt, hvorfra mine handlinger havde sit udgangspunkt.
Onsdag den 3. april
”Den danske Sangskat med historien som vejviser. Sange og viser
fra 30’erne til i dag” v. Maria Norby. Eftermiddagen står i
fællessangens og historiens tegn, når Maria Norby, en sangerinde
med kraft, soul og integritet, tager os med på en rundtur med
nedslag i den danske sangskat fra de sidste 90 år. Kærligheden
til musikken viser sig tydeligt i hendes karismatiske og
nærværende udtryk.
Onsdag den 8. maj
Årets udflugt går til HEART i Herning, hvor der er rundvisning og
frokost i museets café. Herefter går turen videre til Møltrup
Optagelseshjem med oplæg i én af herregårdens flotte stuer.
Derefter får vi en god rundvisning på stedet. Desuden byder
Møltrups køkken på et dejligt kaffebord med hjemmebagte boller
og kage. Under kaffen vil der være god tid til supplerende
spørgsmål og svar. Pris: 250 kr. inkl. bus, entré med rundvisning,
frokost samt eftermiddagskaffe og kage. Tilmelding til kontoret:
86295733 eller på hjemmesiden senest fredag d. 20. april.

