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Sang, motion og 
brunch
Hvad enten du er medlem af 
AIA eller ej, er du velkommen 
til en dag i foreningen, hvor der 
efter sang og et par timers ak-
tivitet i form at løb, stavgang, 
zumba eller andet sluttes af 
med en hyggelig brunch. Læs 
mere på side 7.

ucces må siges at være nøgleordet, når man ta-
ler om den nye løbeskole, som så dagens lys den 9. 

april. Der har tilsyneladende været mange, der har mang-
let det tilbud i AIAs ellers mange idrætstilbud. 

Over 150 mennesker deltog ved den første træning. 
Det store fremmøde kom faktisk bag på arrangørerne, 
der efter den første træning måtte erkende, at der skulle 
fl ere hjælpetrænere til. Men det blev heldigvis hurtigt 
løst - Tranbjerg er nemlig begunstiget med mange dyg-
tige løbere. 

Tranbjerg Løber forventer at lave en decideret løbeklub 
inden længe. Læs mere på side 29.

Succes

Rigtig mange var trukket i løbetøjet og var klar til før-
ste løbetur, da formanden for Tranbjerg Løbeskole Jan 
Christensen (stort billede) bød de nye løbere velkom-
men den 9. april.

Mange tilbud
Der er rigtig mange tilbud fra 
den lokale idrætsforening i den 
kommende tid. I det hele ta-
get bugner det med aktiviteter 
i Tranbjerg blandt andet lop-
pemarkeder og krolfturnerin-
ger. Du fi nder det hele inde i 
bladet.

Frivillig?
Bocenter Tranbjerg søger fri-
villige hjælpere, så har du tid, 
lyst og overskud kan du læse 
meget mere på de 4 midterste 
sider.
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Frivillig - er det noget for dig? 
Har du tid til overs? Har du lyst til at gøre en forskel? Vil du gerne møde nye og anderledes mennesker?  
Så er du måske en af de frivillige  vi har brug for på  Bocenter Tranbjerg 
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 Ivan Pedersen 
(ansvarshavende) 

Kirkevænget 323 
8310 Tranbjerg 
Telefon 8629 1931

 Else Andersen 
(kasserer) 

Nørrevænget 38 
8310 Tranbjerg 
Telefon 8629 2491

 Ole 
Fryland 

Kirkevænget 8 
8310 Tranbjerg 
Telefon 8629 0585

 Niels Peter 
Christoffersen 

Ingerslev Boulevard 26, 2.tv. 
8000 Århus C 
Telefon 8629 1368

 Henning Sørensen 
(webmaster) 

Grønløkke alle 92 
8310 Tranbjerg  
Telefon 8747 8818

 Stina Christiansen  
(journalistik) 

Kirkevænget 271 
8310 Tranbjerg 
Telefon 2124 7379

 Søren Juhl 
(produktion) 

Grønløkke Allé 96 
8310 Tranbjerg 
Telefon 8672 0030

r e d a k t i o n

n æ s t e  n u m m e r

redaktionens røst …

I bladet optages gratis læserbreve og redaktionelt stof, som ikke 
har karakter af at være annonce. Redaktionen forbeholder sig ret  
til at afgøre, hvad der betragtes som annoncelignende indlæg.  
Er der tvivlsspørgsmål, kontakt da venligst redaktionen.
Indlæg, artikler, billeder, annoncer mm. til næste nummer skal 
 afleveres til: stof@tranbjergtidende.dk senest den 23. maj,  
udgivelsesdatoen er den 19. juni. 
Tryk: Chrono Gafisk
Oplag: 4.500

Venlig hilsen Stina Christiansen

Så saml dog op!
Mine børn skider jo heller ikke der, hvor din hund leger… 
Så kraftigt formulerede en veninde det, da hun klagede over de 
mange hundelorte, der fylder i landskabet her i vores by. 
Nu hvor vi går mod varmere tider, finder børnene fodbolde, 
cykler, løbehjul og andet legetøj frem, og børn, græs og hun-
deefterladenskaber er altså bare ikke en god kombination. Det 
giver ikke just lyst til at tage tæpper og madpakker med ud i 
vores mange grønne arealer og sætte sig ned, hvis leverpostejs-
madder og ostehapsere skal indtages 2½ meter fra sådan en 
stinkesag. 
Nogle gange ser man lige frem voksne mennesker, der med de-
res hundesnor i hånden og en hund i den anden ende, står og 
kigger op i luften, som har de opdaget en kæmpe storkeflok på 
træk nærmest fløjtende – og naturligvis for at gå derfra igen 
uden at samle op efter sin hund. 
Men der er heldigvis også mange, der både går med skovl og 
små plasticposer, når de lufter den firbenede.
Vi har så mange flotte grønne arealer i Tranbjerg, og det er da 
lidt sjovere, når de bliver brugt - når der er børn på legeplad-
serne, spil på fodboldbanerne og små cykelpurke på stisyste-
merne. Men hvis vi ødelægger alle områder, så er pengene til 
vedligehold og nye planter jo spildt, og vi ender med alle sam-
men at sætte os i bilerne for at køre til Mindeparken eller andre 
grønne arealer udenfor Tranbjerg.
Med foråret kommer forhåbentlig også de mange spontane 
sammenkomster, hvor naboer inviterer til grill, man aftales at 
mødes på legepladsen, og vi mødes til vej- og havefester. 
Så herfra skal der lyde en stor opfordring til hundeejere – og 
luftere: Så saml dog op efter din hund. Det kan ikke passe, at 
det skal ødelægge glæden ved vores natur for børn, løbere, cyk-
lister, kørestols- og rollator-brugere og alle os andre, der godt 
kan lide at færdes i naturen. 



| 3

   b i b l i o t e k

Tranbjerg  
  Bibliotek

Adresse
Tranbjerg Bibliotek
Kirketorvet 6
8310 Tranbjerg J
Tlf: 8713 2435
E-mail: tranbjergbibliotek@aarhus.dk
Internetadresse:
www.aakb.dk/tranbjerg

Udstillinger

Maj: Dorthe Margrethe Sørensen udstiller 
akrylmalerier.
www.gallerimargrethe.dk/GalleriMargrethe
Juni: Lise Palmgreen udstiller akrylmalerier.

Strik-in

Strikkeklubben på Tranbjerg bibliotek mødes 
stadig den første torsdag i hver måned  
kl. 18 – 19.30.
Strikkeklubben er åben for alle interesserede 
strikkere – både øvede og nybegyndere.
Er du ny strikker, kan du få hjælp her.
Så har du lyst til at mødes over garn og pinde, 
kan du gratis møde op.
Strikkeklubben mødes både i maj og juni og 
holder så ferie i juli og august.

Publikumsprintere 
og kopimaskiner

Aarhus Kommune har nu udskiftet alle 
publikumsprintere og kopimaskiner på 
bibliotekerne. 
For at benytte print og kopiering på bibliote-
ket, skal du oprette en konto på nettet og ind-
sætte penge. 
Se en vejledning på nettet:
http://www.aakb.dk/print
eller se vejledningen på biblioteket.
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Lokalcenterdag den 16. maj kl. 10.00-15.00 – se programmet
Gudstjeneste den 29. maj kl. 14.00
Buffet i cafeen den 13. juni kl. 11.30

Lokalcenterdagen
Torsdag den 16. maj 2013 kl. 10.00-14.00
Kl. 11.00-11.30: Oplæg om at være i familie eller tæt på en person med demens ved  
Lone Kristensen og Birgitte Kryger - nøgledemenspersoner ved Område Syd.

Buffet i cafeen fra kl. 11.30-13.00. Pris: 60 kroner.
Kl. 10-14

Syd

Kommende aktiviteter på  

  lokalcentret
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Hovednummer på Område Syd, 
Lokalcenter Tranbjerg:
Åbningstid: kl. 8.00-15.00 alle hver-
dage.
Tlf. 87 13 30 00.

Caféen ved Lokalcenter Tranbjerg:
Aben man-tors. kl. 10.00-14.00
Fredag kl. 10.00-13.30
Tlf.: 87 13 43 33

Sundhedsklinikken, Tranbjerg:
Abent man-, tirs-, ons-, og fredag
Kl. 9.00-14.00
Tlf. tid kl. 8.00-9.00 på åbningsdagene.
Tlf. 87 13 43 14

Teamleder for hjemmeplejen:
Birthe Bisgaard
Træffes hverdage kl. 8.00-9.00.
Tlf.: 87 13 43 22

Sundhedsenheden Tranbjerg:
Tlf.: 87 13 43 00 mellem kl. 8.00-15.00.
Telefonen er åbent alle hverdage og 
bemandes af sygeplejersker, terapeu-
ter og borgerkonsulenter på skift.

Frivilligkoordinator:
Pia Koller
Tlf. 51 57 60 54
Mail: pkol@aarhus.dk

Besøgsmedarbejder:
Gitte Sand
Træffes man-tors. kl. 8.30-9.00
Tlf. 87 13 43 09
Mail: gsa@aarhus.dk

Brugerrådet:
Bjarne Brogaard
Tlf. 86 29 49 68
Mail: bjarnebrogaard@webspeed.dk

Spisevenner søges

med en anden pensionist fra lokalom-
rådet? Mange spiser alene og savner lidt 
selskab og ’appetit på livet’. Det kan også 
være svært at spise nok, når der ikke er 
nogen at dele maden med. En spiseven 
kan derfor være en god måde at gør et 
måltid til en hyggelig stund hvor både 
maden og samvær er i fokus. 

Kommunen har afsat midler til at støt-
te etablering af spisevenner i lokalområ-
derne og der er allerede fl ere projekter i 
gang. I kan mødes hos hinanden eller i 

melde dig som spiseven eller at få en spi-
seven, kan du kon-takte frivilligkoordina-
tor Pia Koller på tlf.: 51 57 60 54.

En kreativ person med grønne fi ngre? 
Er det dig?
Kunne du tænke dig at hjælpe med at 
passe vores blomster og sørge for at det 
ser hyggeligt og rart ud i caféen – også 
når der er højtider?  

men til at kontakte Karen Margrethe Lar-
sen i caféen på tlf.: 87 13 43 33. 

Buffet i caféen
Den anden torsdag i måneden er der tag-
selv-bord i caféen fra kl. 11.30. 
Pris: 60 kroner. Obs! Der er ingen buffet i 
juli og august. 
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v/Jens-Ole Jensen
Damvænget 30
8310 Tranbjerg J. 

Aflever bilen inden kl. 9 
– så har vi den færdig 
samme dag inden 16! 

Vi udbedrer småskader, ridser og skrammer på lak, alufælge, plast, kofangere og Interiør  
hurtigt, effektivt – og billigt!

Lakreparationer.dk ApS | Søren Nymarks Vej 8  
(indkørsel bag SMC biler) 8270 Højbjerg 
www.lakreparationer.dk | info@lakreparationer.dk

Tel. 86 299 700
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OPEL-VIBY
 - Din Opel partner i Århus

ASK & BØGEBRÆNDE 
SÆLGES

SAVET OG KLØVET
SELVAFHENTNING

TRAILER KAN LÅNES
Forsorgshjemmet Østervang

Trankær Mosevej 25, 
8310 Tranbjerg

Henv. Jesper Land Gregersen  
tlf. 30 60 03 43 Ring og hør nærmere
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jem & fi x åbner i Tranbjerg
I juni skal du ikke længere bevæge dig 
ret langt væk for at købe værktøj, ha-
veredskaber, trævarer og lignende.

Af Stina Christiansen

u har nok allerede set skallen til den 
kommende jem & fi x-butik, der har 

Slet. Planen er at åbne en gang sidst i juni, 

direktør i jem & fi x. 
De ville gerne have åbnet butikken 

sidst i marts, men vejr og andre forhold 
har skubbet det et par måneder.

Butikken bliver samme størrelse som 
de 85 andre jem & fi x-butikker rundt i 

Danmark. Der bliver 1000 m2 under tag 
og 700 m2 udegård, hvor man fi nder va-
rer som træ og jord.

jem og fi x fejrer 25 års jubilæum i år 
og blev kendt med deres reklamer, hvor 
de forkortede ”hjem og fi ks” til jem & fi x 
og sparede dermed hele 3 bogstaver. 

De har et mål om at komme op på 125 
butikker over hele Danmark. Lige nu har 
de 85 og åbner fl ere rundt i landet, så de 
kommer op på butik nummer 90 i år.

benhavn. Og med butikken i Slet har vi 
en god placering, der dækker Tranbjerg, 

Butikken får indgang fra Slet Parkvej. 
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Fælleshus til udlejning
Dejligt fælleshus  

med plads til 48 personer

Andelsboligforeningen  

Æblehaven

Trankær Vænge 98

8310 Tranbjerg

tlf.: 8629 7397 eller 20461897

mandag til fredag 19-20

Byg og Montage 

Ring eller skriv for et uforpligtende tilbud

- Nyt tag

- Nyt køkken og bad

- Nye vinduer og døre

- Tilbygning - Renovering

Østerbyvej 7 - 8310 Tranbjerg - 6130 3137 - kontakt@sylvesterbyg.dk

v. Klaus Karrebæk
Fysioterapi for ryg, hoved, skuldre, knæ, hofter og m.m.

8629 9886
Eget træningscenter!
Åbent man. - fredag kl. 8 - 20.

Tranbjerg FYS.

Bus 4A og 20 samt Odderbanen lige til døren. Telefon 8629 9886
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Broholt Begravelse
Din bedemand

61 27 25 56
Svarer hele døgnet

Pilegårdsvej 47, 8361 Hasselager
www.broholtbegravelse.dk

Dahlgaard Haandvaerk ApS

md@dahlgaardhaandvaerk.dk

Grillfest
AIA-Tranbjerg fodbold

Den 15. juni 2013
Igen i år vil vi i AIA-Tranbjerg Fodbold holde en sommergrillfest  

for alle ledere, spillere ny som gamle og forældre/bedsteforældre  
på Grønløkke Stadion.

Grillfesten afholdes i år i samarbejde med Cafe Sørensen.

Der spilles kampe på anlægget i løbet af dagen.
Festpladsen vil være åben for masser af aktiviteter fra kl. 10:30 – 22:00.

Der sælges en lækker grillplatte med tilbehør for kun 50,00 kr,  
mellem kl. 16:00 – 19:00.

Derudover sælges der pølser, øl, vand, slik fra boder  
mellem 10:30 – 22:00
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LÆGEVAGTENS 
nye telefon nummer

7011 3131
GENBRUGSSTATIONENS

Mandag - fredag  kl.  7:00 - 18:00
Lørdag  kl. 10:00 - 17:00
Søndag og helligdage  kl. 10:00 - 17:00
24., 25., 26. og 31. dec.
samt 1. januar  Lukket

åbningstider:

    Murermester

Allan Lauridsen

HAIRSTYLE

Tlf: 86 299 111

 
 

overfor
FAKTA

Depot /opbevaring
Tør, sikker og isoleret lagerhal

Priser fra 400,-/md
Let af- og pålæsning 

Transporthjælp tilbydes

Eclipse A.D.G
Belysning El-installationer

Tranbjerg Hovedgade 60  |  8310 Tranbjeg J  |  Tlf.: 8629 1818  |  2048 1518  |  adg@adg-el.dk  |  www.adg-el.dk
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Tennisklubben er lige om hjørnet
ar du lyst til at spille tennis, så har 
Tranbjerg faktisk sin egen tennis-

klub. Klubben er en afdeling af AIA Tran-
bjerg Idrætsforening og råder over 4 ten-
nisbaner, en slagvæg og et lille klubhus 
bag ved Grønløkkeskolen.  Klubben har 
ca. 120 medlemmer – både børn, unge og 
voksne – men har plads til fl ere, der har 
lyst til at spille tennis eller gerne vil lære 
det.  Og hvorfor så ikke blive medlem i 
den lokale klub? 

Træning for alle aldre      
Er du pusling, dvs. 8-12 år, eller junior, 
dvs. 13-16 år, tilbyder klubben træning to 
eftermiddage om ugen med ungdomstræ-
nere, der har gennemgået træneruddan-
nelsen hos DGI. 

   Er du voksen – enten øvet eller nybe-
gynder – har vi træningsaften hver man-
dag aften i sæsonen, hvor der er fællestræ-

både øve slagene og møde andre medlem-

mer i klubben. Som voksen-medlem får 
du desuden en nøgle til tennisbanerne, så 
du og andre medlemmer i klubben kan 
spille, når det passer jer. Det er muligt at 
booke baner via klubbens hjemmeside.

Drop-in-spilleaften
Som noget nyt i år arrangerer vi en drop-
in-spilleaften hver onsdag fra kl. 19-20.30 

medlemmer af klubben blot op med ket-
cher og bolde, og så sammensætter vi tre 
spillerunder, hvor vi spiller med forskel-
lige makkere og modstandere i double el-
ler single afhængig af, hvor mange spillere 
der dukker op. 

   Tennissæsonen startede med stander-
hejsning søndag den 28. april. Derefter er 
træningen begyndt, hvis ellers vejrguder-
ne har været i forårshumør. 

   Læs mere om klubben på www.aia-
tranbjerg.dk/tennis
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Tømrermester
Hans Jensen

Tisetvej 36
8355 Solbjerg
Tlf.: 86293166
Bil.: 40158166

mail@toemrermester-hj.dk - www.toemrermester-hj.dk

  til- og ombygning
  totalentreprise
  tagrenovering
  døre og vinduer
  tegning og ansøgning
  alt i tømrer og snedker

Afslibning 
& behandling 
af trægulve

Skal gulvet holde, så ring til Polle.

86 29 46 85
60 800 807

Tingskoven 5, 8310 Tranbjerg J.

www.ddaa.dk
 

Bliv medlem af 

Kun kr. 150,- årligt

CENTER 
 SALONEN

CENTER 
 SALONEN

CENTER 
 SALONEN

CENTER SYD H
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TRANBJERG - 86 29 49 49
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H ar du en krolfspiller gemt i dig, der 
gerne vil ud, så kommer der en del 

muligheder for at stifte bekendtskab med 
spillet i den kommende tid i Tranbjerg. 

Kom med til krolf

Krolfklubberne håber at se mange nye in-
teresserede. 

er du velkommen til at kontakte:
Erik Mathiasen på 61 70 31 23.
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Vidunder Knolden
Blomster og Brugskunstforretningen hvor æstetik, etik og personlig betjening  

er i fokus. Bestillinger kan foretages på telefon 8629 0411.
Du er naturligvis også altid velkommen til at komme ind i butikken.

Vi har altid et fint udvalg af planter og friske afskårne blomster af høj kvalitet
Vi tilbyder endvidere et bredt udvalg af søde gaver og smuk brugskunst  

i alle prisklasser.

Nu kan du også bestille DIREKTE på www.vidunderknolden.dk

ÅBNINGSTIDER: 

Tirsdag-Fredag 8.00-17.30 
Lørdag 9.00-13.00 
Mandag Lukket 

TRANBJERG CYKEL CENTER 
Nu med 10 år på Hovedgaden i Tranbjerg! 
o Stort udvalg af nye cykler 
o Reparationer af høj kvalitet 
o  Alt i dæk, slanger og  

div. reservedele 
o Gode parkeringsforhold 

Tranbjerg Hovedgade 5 
8310 Tranbjerg 

86 29 45 46 
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HUSK TRANERNES ÅRLIGE  
 

LOPPEMARKED 
Søndag den . maj 

Ved Skovgården  
 

Har du lopper vi skal hente så skriv 
dem ind på www.tranerne.dk eller 

send en mail til: 
 loppeboss@tranerne.dk 
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Kæmpe loppemarked på Skovgårdsvænget 600 (Børnehaven Spiloppen) 
Vi gentager succesen i år 

den 8. juni 2013 fra kl. 10-14
Legeplads og p-plads fyldes med hyggelige boder, 

 

hvor du kan gøre et godt køb. 
Derudover vil der bl.a. være ansigtsmaling og tombola 

med præmier fra det lokale erhvervsliv.
Alle borgere er velkomne til en hyggelig dag!

For yderligere information samt bestilling af bod se 
 

www.spiloppensvenner.dk

Loppemarked

Tranbjerg Tidende 2013

Nummer Deadline Udkommer

Nummer 1 6. December

Nummer 2 14. Februar

Nummer 3 11. April

Nummer 4 23. Maj 19. Juni

Nummer 5 11. Juli 7. August

Nummer 6 12. September 9. Oktober

Nummer 7 31. Oktober 27. November

Herunder kan du se dato for deadline og udgivelse af de enkelte numre:

Vi hjælper gerne

Vi kan kontaktes på: stof@tranbjergtidende.dk
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TRÆN LOKALT
AIA TRANBJERG GYMNASTIKFORENING HAR ET 

BREDT UDVALG AF HOLD FOR HELE FAMILIEN

Besøg os på hjemmesiden for nærmere oplysninger om hold og tider

AIA-tranbjerg.dk

Line dance........

St
ep....

.....
.....

....
..

..

Spring.................

Hot S
tuff................... . .

Puls &
 Styrke............

M
otio

n M/K.......... . . . ...

ZumbAtomic..................

Aerobic..................

Super Circut......... . .

Børn Diverse........
.........

Bedsteforældre barn...................

Børnedans.........................
.

Funk/Rytm
e Gy m ......

Zumba....
...

...
...

Forældre barn................ . .

Kickboksning.........



.

.

AIA-TRANBJERG 
  Gymnastik 

Idræt - Motion - Samvær - Idræt - Motion - Samvær - Idræt - Motion - Samvær - Idræt - Motion - Samvær 

www.aia-tranbjerg.dk/ 

 
TAK FOR EN SUPER FLOT FORÅRSOPVISNING! 

 
Lørdag d. 13. April var hallen fyldt med dygtige gymnaster og tilskuere. Vi 
havde en skøn dag, hvor gymnasterne fik vist hvad de har lært i den forgangne 
sæson. Tak for i år til alle gymnaster, instruktører og frivillige hjælpere! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vi glæder os til at se jer til sæson 2013/2014! 

 
 

 
HUSK at tilmelde dig vores sommergymnastik! 

Se mere på vores hjemmeside 
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Åbningstider:
Mandag - Fredag  9.30 - 17.30
Lørdag  9.30 - 13.00

Tranbjerg 
apoteksudsalg

Center Syd • Tlf. 8629 9311
Recepter indleveret inden kl. 12, kan medicinen 

afhentes samme dag, efter kl. 16.00. 

MALERMESTER

Bent-Jørgen 
G. Sørensen
Jørgen Karlsens Eftf.   

Grundlagt 1909

Voldgårdsvej 17,  
8270 Højbjerg

Telefon 86 27 27 72

Mobil 21 63 39 72

Danske Malermestre

Bemærk vi har 30 års erfaring i  
restaurering af møbler

1909

100
år

2009

medlem af SADF

Margrethe Kastrup
Damvænget 7 • 8310 Tranbjerg

Tlf.: 86 29 58 22
Udebehandling mandag og onsdag

TRANBJERG FODPLEJEKLINIK

S
A D

F

EXAM. FODPLEJER
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         Få rådgivning hos mig  
          Mandag-torsdag  8-18
          Fredag 8-16

      
     

Viby/Tranbjerg afdeling
Skanderborgvej 190
8260 Viby J

Rasmus Pladsbjerg

87 34 21 34

Kom ind og få en snak med din lokale mekaniker…

mail@solbjerg-biler.dk
Solbjerg Hovedgade 19
8355 Solbjerg
Tlf. 86 27 80 00
www. solbjerg-biler.dk
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www.oestergaards-dyrehospital.dk
Døgnvagt

Dyrlæge
Finn Østergaard

Dyrlæge
Kari-Anne

Bjørnkjær-Nielsen

Dyrlæge
Ulrik Bech

Dyrlæge
Darly Eglin

Dyrlæge
Anette Valeur

Axelsen

Kristian Wagtmann
Tlf: 23 485 438

E-mail: kristian@wagtmann.dk
www.wagtmann.dk

Wagtmann
Malermester

K

HÅRSHOPPEN 
23 92 06 16 

HÅRSHOPPEN 
                   Tranbjerg 

Åbent alle hverdage fra kl. 7.30 

Dameklip. Incl. vask og let føn  kr. 275,- 
Herreklipning        kr. 180,- 
Børneklip.       0-6 år       kr. 135,- 
Børneklip.      7-11 år      kr. 180,- 
Farvning  fra.       kr. 325,- 
Permanent     incl. klip fra           kr. 595,-

NYHED 
HVER 7. 

KLIPNING 
GRATIS 
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o r i e n t e r i n g

H

Frivillig - 
er det noget for dig? 

Har du tid til overs? 
Har du lyst til at gøre en forskel? 
Vil du gerne møde nye og anderledes 
mennesker? 

 
Så er du måske en af de frivillige  

vi har brug for på  

Bocenter Tranbjerg 
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o r i e n t e r i n g

Hvem er vi? 
Bocenter Tranbjerg er et bosted for 28 
psykisk og fysisk udviklingshæmmede. 

Nogle gange har vi brug for ekstra hænder  
til at beboerne kan få flere gode oplevelser 
og aktiviteter. 
 
Vi kan bl.a. have brug for hjælp til : 

Udflugter og gåture 
Forskellige arrangementer 
Cykelture 
Historiefortælling 
Kagebagning 
Hyggemusik og sang 
Pleje og pasning af krukker og planter 
Bankospil m.v.  
Pyntning til højtider 
Praktisk hjælp i husene 

 
Og måske har vi brug for netop det  

du
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o r i e n t e r i n g

Kom til  
informations møde  

tirsdag  
d. 14. maj  

kl. 16:30 - 18  
 

hør nærmere om Bocenter Tranbjerg og 
om det at være frivillig hos os. 

Vi byder på en forfriskning. 

Adressen er : 
Trankærgårdsvej 112  

Hvis du/I er forhindret i at komme og er interesse-
ret i at høre mere om at være frivillig hos os, kan 
du kontakte os på tlf. 87392430 eller pr. mail til 
ljc@aarhus.dk. 
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o r i e n t e r i n g

Bocenter Syd/Vest - Bocenter Tranbjerg  
Trankærgårdsvej 108 116  

Tranbjerg  
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l ø b e k l u b
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Rigtig mange er trukket i løbetøjet, 
og på længere sigt vil løbeskolen blive 
til en løbeklub. 

ver 160 løbeinteressede har meldt 
sig til Tranbjerg Løbeskole. 2 gange 

om ugen i i alt 12 uger mødes løberne 
med deres instruktører for at begive sig 
ud på en løbetur i et tempo, der passer til 
det enkelte hold. Og i weekenden sørger 
løberne selv for at få snøret løbeskoene og 
komme af sted. Mange bruger Facebook 
til at aftale løbeture og motivere hinanden 
til at komme af sted. 

kan være med, mens der er andre hold for 
dem, der allerede er vant til at løbe lidt, 
og så er der hold 4 for dem, som allerede 
løber og kan løbe 5 km eller mere.

- Vi havde håbet på omkring 40 del-
tagere på Løbeskolen og tænkte, at hvis 
vi blev 50, var det en stor succes, så de 
mange tilmeldinger kom virkelig bag på 
os, siger formand for Tranbjerg Løber, Jan 

De store hold har også betydet, at in-
struktørerne har måttet fi nde den rigtige 
måde at gøre det undervejs, så ingen blev 
tabt, og ingen kom til at kede sig.

Løbeskole fortsætter i løbeklub
- Det har hele tiden været håbet for dem, 
der har startet Tranbjerg Løber, at Lø-

beskolen ville blive til en løbeklub, hvor 
man fortsætter sit løb efter skolen. 

- Med så mange tilmeldinger, som vi 
har fået til løbeskolen, har vi rigtig god 
basis for en løbeklub i Tranbjerg, siger Jan 

Planen med en løbeklub vil være, at 
dem, der allerede æder adskillige kilome-
ter asfalt hver uge, og nybegynderne kan 
fi nde et fællesskab i klubben. Der vil blive 
lavet hold efter hvor langt og hvor hurtigt, 
man kan løbe, og ind i mellem vil der 
være specialtræninger som intervaller og 
måske foredrag om løbestil, kost og an-
den inspiration.

Det er meningen, at der igen bliver lø-
beskole næste forår.

Vil du vide mere?

lober.dk eller Facebook-siden Tranbjerg 
Løber, hvor der vil komme yderligere info 
senere. 

Lørdag den 25. maj kan du også møde 
Tranbjerg Løber til arrangementet Sang, 
Motion og Brunch ved Grønløkkehallen. 

tur med andre ligesindede. 

Du kan læse mere om 
arrangementet på side 7 her i bladet.

Tranbjerg Løber spurter derudaf
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Louise RikkeKirsten Kathrine

8629 4800På gensyn!

APRILTILBUD

Tranbjerg Hovedgade 3 - 8310 Tranbjerg v/Djurslands Bank

“Buslinie 4A lige til døren, 300 m fra toget”

ÅBNINGSTIDER

Mandag 9-18

Tirsdag 9-18

Onsdag 9-18

Torsdag LUKKET

Fredag 9-18

Lørdag 8-13

NYHED fra ID Elements
Golden oil 

Uden parabener, silicone, allergene parfumer 
og farve, et helt igennem unikt produkt der kan 

anvendes til hår, hovedbund og krop. 
Golden oil = 100 % Silicone fri.

Kr. 249.-
Ved køb af ovenstående tilbud fåes et 

GRATIS produkt fra ID Elements. Værdi 169.- kr.

MAJ
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Højbjerg

Kom og hils  på René og få del i de gode tilbud!

Rundhøj Centeret, 8270 Højbjerg, tlf. 8614 8033

Din lokale
glarmester
Hørning Glas

Alt i vinduer,  
døre, termoruder, 
glas, spejle og  
indramning.

kommer  

overalt

Tlf. 8692 3402
Åbningstid: mandag til torsdag 8.00-16.30
Fredag 8.00-13.00

www.hørn ingglas.dk
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I Klubberne Tranbjerg har fl ere unge 
arbejdet med budskabet ”Se lyset” 
til årets Vårsalong. Det har det gjort 
med skotøjsæsker, papir og lamper - 
men også med metal og LED-lys.

e unge i Tranbjerg har haft travlt. 
Den 26. januar skulle årets kunst-

værker til Vårsalong afl everes, og dagen 
inden, var Ung i Aarhus - Fritidscenter 

det gik med kunstværkerne. 

Kasselamper
I et lokale hos Klubberne Tranbjerg var 
der fuld gang i at lave lamper ud af sko-
tøjsæsker. De unge har lader sig inspirere 
af designeren Julie Bach, der har været til 
stede og arbejdet med dem og lyset. 

- Det er en anden måde at kunne lege 
med billeder og collager på. Vi har haft 
lyset som et element, det er anderledes. Vi 
har lavet vores lamper ud af simple ma-

terialer som tape, pap og papir, forklarer 
Julie Bach. 

Og de unge har været kreative med 
materialerne. De har arbejdet med trans-
parente materialer for at se, hvordan ly-
set brydes i det og for dem, har det også 
handlet om lyset som mere end en fysisk 
kilde. 

- Der har været lys og mørke. Det har 
været at male det sort og så lave huller til 
lyset. Det handler også om, at få de unge 
til at blive mere opmærksomme på lyskil-
der og materialer. Og det er et rummeligt 
projekt, hvor alle kan være med, fortæller 
Julie Bach.

Lyset set indefra
Der er ikke kun blevet arbejdet med sko-
tøjsæsker. Der er også blevet taget andre 
materialer i brug. Marcus Dalby på 12 
år fra Tranbjerg Skole har sammen med 

computeren for at fi nde ud af, hvordan 
deres kunstværk skulle se ud:

D

Stor, fi n, fantasti
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u n g  k u n s t

- Vi har tegnet på computeren og skre-
vet noget tekst, der skal på kunstværket. 
Det hedder Lyset set indefra. Det er med 
form som trekanter og med fjernbetjente 
LED-lys, som kan blinke og meget mere, 
forklarer Marcus Dalby.

Marcus Dalby er glad for at være med 
til at lave kunst til Ungdommens Vårsa-
long, og han er glad for, at de er to om at 
lave kunstværket:

- Det er sjovt, fordi jeg er kreativ, og 
det er de andre også. Det er sjovt at lave 
noget i klubben, og det er nemmest at 
være to om det. Og så er der spændende 
at se, hvad det ender med, fortæller Mar-
cus Dalby. 

Vårsalongen
-

lation fra Tranbjerg var valgt ud til Vårsa-

i februar.

sk kunst
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Ved dødsfald

– tillid gennem 4 generationer

www.bedemandmadsen.dk

Bedemand
H. J. MADSEN

Århus C.

Jægergårdsgade 17-19
8000 Århus C.

86 12 28 66

Århus Syd
Højbjerg, Holme, Tranbjerg, 
Mårslet, Solbjerg
Rågevænget 6
8270 Højbjerg

86 27 14 07

Alle aftaler kan træffes i Deres hjem 
– når det passer Dem.

Træffes også søn- og helligdage.

Få brochuren “Min sidste vilje”.

Deres garanti for tryghed.
Vi er medlem af landsforeningen 
Danske Bedemænd.

Kilde: boligsiden.dk, den 18.03.2013, alle boligtyper, 8310 Tranbjerg, de seneste 12 måneder.

Henrik Vesti Gottschalck

Salg & vurdering

home er den mest sælgende 

ejendomsmægler i 8310*

Lyst til at høre mere? Ring til Henrik, 8629 0711 

Klar til at komme videre?

TRANBJERG / SOLBJERG
Ansv. indehaver Annette Rønne

Statsaut. ejendomsmægler & valuar MDE

Center Syd, Kirketorvet 6-8, 8310 Tranbjerg 

tranbjerg@home.dk

facebook.com/hometranbjerg

Tlf. 86 29 07 11

home.dk Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen
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Få massage, hudpleje, fl otte negle og 
meget mere i den nye wellness-butik.

rænger du til forkælelse, massage, 
bløde fødder, smukke negle eller 

andet, så kan du nu nøjes med at køre i 

des kolleger står klar til at forkæle dig i 
klinikken, som hedder Thaioriginal & 
Wellness. 

Bag klinikken står Nattanant Olsen el-
ler Noi, som er hendes korte thailandske 

sionel massør og er uddannet i Bangkok. 

ness-branchen, hvor hun blandt andet har 

kom til Danmark for 4 år siden, da hun 
blev gift med en århusianer. 

en lignende klinik, men så mulighederne 

så mange mennesker forbi hver dag. Noi 
tilbyder wellness og skønhedspleje fra top 
til tå, samt total afslapning fra yderst til 
inderst. Du kan komme med et konkret 
problem, eller du kan få en afslappende 
og forfriskende massage, som ifølge Noi 
giver ren velvære og ny energi til at klare 
dagligdagen.

Du kan også stikke dine tæer i fi ske-

Doktorfi sk vil give dine fødder en helt 
særlig oplevelse. De nippernemlig den 
hårde hud af dine fødder. Fiskene har in-
gen tænder og fjerner kun det øverste 
hudlag. Fødderne bliver helt bløde, mens 
du sidder og slapper af og nyder den helt 
specielle, lidt kildende oplevelse. 

Udover fi skene kan du også komme i 
sauna eller dampkabine, som er med til at 
løsne musklerne op inden en massage. 

Bliv forkælet hos Noi

Torsdag den 23. maj er der dømt tøse-
aften i centeret i Tranbjerg.

innie V, Zjoos og Profi l Optik vil 
gerne invitere på en supergod op-

levelse, hvor du kan se sommerens ten-
denser både indenfor tøj, sko, briller og 
solbriller

Arrangementet varer fra klokken 19 
til 21. Alle 3 butikker holder åbent efter 
showet. Tilmelding og betaling sker i bu-
tikkerne. Der er et begrænset antal plad-
ser, så det er ”først-til-mølle”. 

Modeshow i Center Syd
Det koster 100 kr. 
pr. mand at del-
tage og for dette 
får du en gave 
samt lidt lækkert 
at spise og drikke.  

i aftenens løb væ-
re konkurrencer, 
hvor du kan vinde 
lækre præmier.  
Vi glæder os me-
get til at se dig.
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Tranbjergs nye skole er navngivet
Efter sommerferien er det slut med at 
gå på Tranbjerg skole eller Grønløk-
keskolen. Skolerne fusionerer, og for 
fremtiden skal eleverne vænne sig til 
at sige Tranbjergskolen. Fredagen før 
påskeferien blev navnet afsløret for 
1200 børn og unge. 

Tekst og foto  af Martin Østersø

 to brune indpakninger med bånd af 
rødt og guld ligger skilte med nav-

net på Tranbjergs nye skole. Den ene skal 
åbnes af en elev fra 0. klasse ved Tran-
bjerg skole, den anden af en 10. klasses 
elev ved Grønløkkeskolen. Begge skilte 
skal åbnes præcis klokken 11.20 og deref-
ter transporteres mod hinanden. 

”Det er sejt, at alle elever danner kæde 
mellem byens skoler.  Det er en symbolsk 
måde at sætte dem sammen på. Jeg gæt-

ter på, at den skal hedde Grønbjergsko-

før, at han som den første skal åbne den 
brune pakke. 

Tranbjergskolen står der på det lami-
nerede A3-papir. ”Nej, jeg er ikke skuffet. 
Tranbjergskolen passer meget godt, det er 

før han rækker skiltet videre til den næste 
i kæden.  

Har I ikke glemt Grønløkkeskolen?
På det 1,3 kilometer lange stisystem mel-
lem Tranbjergs to skoler står knap 1200 
forventningsfulde elever. Termometeret 
viser minus 3 grader, men solen hjælper 
de frysende børn og voksne en smule. Sne 
bliver kastet frem og tilbage trods løftede 
lærerpegefi ngre.

”Det er fi nt nok. Det lyder kedeligt. 

Eleverne i Tranbjerg dannede kæde mellem byens to skoler og markerede dagen for offentliggørelse af navnet på den 
nye fusionsskole. 

I
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blandede. Flere er skuffede over, at Grøn-
løkkeskolen ikke kan aflæses i det nye 
navn. ”Jeg synes, det er sjovt at være med 
til. Men navnet ville have været bedre, 
hvis begge skoler var med, f.eks. Tranløk-

-

Navnet på Tranbjergs nye skole er fun-
det ved en konkurrence, hvor alle har 
kunnet deltage. Blandt mange forslag har 
en enstemmig og forenet bestyrelse vedta-
get Tranbjergskolen. Navngiver til fremti-
dens skole og vinder af to biografbilletter 
er forælder, Lykke Ankersen.

Historisk dag i Tranbjerg

har netop orkestreret et trefoldigt hurra 
for det nye skolenavn. Alle er samlet til 
afslutningstale. Elever, personaler og en-

kelte forældre fylder skolegården på Tran-
bjerg skole.

 ”Siden 1976 har vi haft to skoler i 
Tranbjerg. Snart har vi kun en, og i dag er 
den blevet navngivet. Det er en historisk 
dag, men også kold og derfor vil jeg gøre 
det kort og ønske alle tillykke og en god 
Påske”, råber skolelederen i megafonen.  
Et menneskehav begiver sig i forskellige 
retninger. En kort dialog mellem to lærere 
evaluerer afslutningstalen: ”Kunne du hø-
re, hvad Stefan sagde?”. ”Nej, men det var 
også en meget lille megafon. ”

o r i e n t e r i n g

Som afslutning på arrangementet samledes 1200 elever 
og voksne i skolegården på Tranbjerg skole.
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DEN GLADE SLAGTER
Partyservice . Pølseborde

Osteborde . Receptionsmad
Kold buffet . Varm buffet

Anretninger

mesterslagteren
- lev sundt med kød

DEN GLADE SLAGTER
Center Syd  8310 Tranbjerg

www.dgs-tranbjerg.dk
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Aarhus Hjemmeservice 
Rengøring i private hjem siden 1995 

 
Laurbærvænget 26, 8310 Tranbjerg J 

www.aarhus-hjemmeservice.dk 

VI ANBEFALER:
Strømbesparende 
cirkulationspumpe

eller
Vandbesparend
toilet inkl. sæd

BESTIL NU PÅ: TLF. 86 29 05 58
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Alle aftaler kan træffes, hvor og hvornår det passer Dem – også aften, søndage og helligdage

Bedemand Grundtvig Riising & Søn

am.

TRANBJERGTRANBJERG
Tlf: 86 29 32 92

stof@TranbjergTidende.dk



1Kirke
og
Sogn

Pinsegudstjeneste
i Hørhaven, 2. pinsedag,   
den 20. maj kl. 11
Når bøgetræerne står allersmukkest og helt ly-
segrønne, pinsesolen danser, og fuglene syn-
ger for at lokke os alle sammen udenfor, er 
det tid for Søndre Provstis friluftsgudstjeneste 
i Hørhaven. Så mødes de forskellige sogne fra 
hele den sydlige del af Århus til en festlig guds-
tjeneste med plads til hele familien.
Gennem pinsesalmer, tekstlæsninger, bønner 
og fælles nadver – det hele akkompagneret af 
Århus Brassband og med deltagelse af et stort 
fælles kirkekor – fejrer vi sammen det kristne 
fællesskab og Guds hellige ånd, som blæser liv 
og ånde i menneske som menighed.
Efter gudstjenesten opfordres man til sammen 
at spise frokost i det grønne. Der vil være mu-
lighed for at grille den medbragte mad – og da 
vi mødes midt i skoven og ganske tæt på strand 
og vand – er det oplagt selv at fortsætte dagen 
med en rigtig pinseudflugt.

Så tag hele familien, gode venner og naboen 
med – vi glæder os til at se jer!

Mange hilsner, Århus Søndre Provsti



 Her bor de
Kirkekontoret, Sognegården, 
Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg 
Tlf. 86 29 57 33. Fax 86 29 57 88 
www.tranbjergkirke.dk 
Mandag-fredag kl. 10.00-13.00 
Torsdag kl. 10.00-15.00
Graverkontoret 
86 29 51 20 / tranbjerg.kirkegaard@mail.dk 
Mandag-fredag kl. 12.00-12.30
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 tirsdag til 
torsdag  eller efter aftale
Kordegn Lone Kristensen 
86 29 57 33 / lokr@km.dk 
Træffes på kirkekontoret
Kirketjener Ole Fenger 
51 94 56 44 / ole@tranbjergkirke.dk
Organist Christine Toft Kristensen 
26 13 47 39 / christine@tranbjergkirke.dk
Kirkegårdsleder Eva Nødskov 
Træffes på graverkontoret på onsdage 
mellem kl. 9.00–12.30. Andet tidspunkt 
kan aftales på 40 12 30 10
Sognegårdsvært  Marian Holm 
86 29 46 73  
Træffes i Sognegården 
Menighedsrådsformand Vagn Keseler  
Kærvænget 17, 8310 Tranbjerg J 
86 29 05 71 / 40 20 33 70
Kirkeværge Anna Elisabeth Frandsen 
86 29 18 46
Basargruppen 
Inge Bech-Nielsen, 86 29 05 46 
Grethe Gylling, 86 29 03 76

Dåb

Henvendelse til kirkekontoret. 
Præsten aflægger besøg i hjemmet 
inden dåben.

Bryllup

Henvendelse til kirkekontoret.  
Prøvelsesattest, der fås ved henv. på 
vielseskontoret, Århus Rådhus, samt 
dåbs- eller navneattest medbringes. 
En af parterne skal være medlem af 
Folkekirken. Før brylluppet aftales 
salmer etc. med præsten.

Dødsfald

Anmeldelse sker senest 2 dage 
efter dødsfaldet til begravelsesmyn-
dighederne, dvs. sognepræst eller 
kirkekontor. 
Dette sker almindeligvis gennem et 
bedemandsfirma.

Fødsel

En fødsel registreres på baggrund af jor-
demoderens anmeldelse til kirkekon-
toret. En forældreanmeldelse er kun 
nød vendig, hvis ingen jordemoder har 
medvirket ved fødslen. Ugifte forældre 
har mulighed for at få faderskab regi-
streret i 14 dage fra barnets fødsel ved at 
indgive en Omsorgs- og ansvarserklæ-
ring til kirkekontoret. Er erklæringen ikke 
modtaget inden for fristen, informeres 
Statsforvaltningen. Blanketten findes på  
www.personregistrering.dk, hvor om-
sorgs- og ansvarserklæringen også kan 
afgives digitalt, såfremt begge forældre 
har en digital signatur.

2



 Gudstjenesteliste

Taxa-ordning for ældre og 
gangbesværede 
Til gudstjeneste i Tranbjerg kirke og til ar-
rangementer i Sognegården kan ældre og 
gangbesværede – hvis de ikke har anden 
transportmulighed – benytte menighedsrå-
dets taxaordning.
For at bestille en taxa til kirke eller sog-
negård skal der ringes til kirkekontoret,  
tlf. 86 29 57 33, og oplyses: navn, adresse og 
telefonnummer.

Menighedsrådet
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Torsdag d. 9. maj (Kr. Himmelfartsdag)
 9.00: David Kessel. Konfirmation
11.00: David Kessel. Konfirmation

Søndag d. 12. maj (6. s. e. påske)
10.00: Anja Stokholm

Torsdag d. 16. maj 
19.00: Aftenandagt

Søndag d. 19. maj (Pinsedag)
10.00: David Kessel

Mandag d. 20. maj (2. pinsedag)
11.00: Friluftsgudstjeneste i Hørhaven

Søndag d. 26. maj (Trinitatis)
10.00: Anette Brøndum
11.30:  Anette Brøndum.  

Familiegudstjeneste/dåbsjubi-
læum

Torsdag d. 30. maj 
10.00: Morgenandagt

Søndag d. 2. juni (1. s. e. trin.)
10.00: Anette Brøndum

Søndag d. 9. juni (2. s. e. trin.)
10.00: David Kessel
11.30:  David Kessel.  

Familiegudstjeneste

Torsdag d. 13. juni 
19.00: Aftenandagt

Søndag d. 16. juni (3. s. e. trin.)
10.00: David Kessel

Søndag d. 23. juni (4. s. e. trin.)
10.00: Anja Stokholm

Lokalcentret:
Onsdag d. 29. maj
14.00: Anja Stokholm

Onsdag d. 26. juni
14.00: Anette Brøndum

Morgen- og  
aftenandagt
 
Efter en god modtagelse af morgen-
andagterne vil vi fra maj prøve at ud-
vide gruppen af potentielt interesse-
rede ved at tilbyde skiftevis morgen- og 
 aftenandagt.

Det betyder, at der fra maj hver 14. 
dag holdes enten en morgenandagt 
kl. 10.00 eller en aftenandagt kl. 19.00. 
Morgenandagten vil fortsat blive holdt 
efter samme mønster med musik, sal-
mer, læsning og bøn, hvor aftenan-
dagten endvidere vil tilbyde en tid til 
stilhed.  Vi ønsker dermed at give flere 
mennesker mulighed for at komme i 
vores kirke på en hverdag for at nyde 
musik og fordybe sig i teksterne.

Datoerne fremgår af listen her i kirke-
bladet eller på hjemmesiden.

Med venlig hilsen

Christine og David



 Præstens 
 rubrik

Anja Stokholm

”Det er jo Gud  
for helvede!”
Det er bramfrie ord – og de stammer 
fra Simon Kvamm, som er forsanger for 
rockbandet Nephew. Mange vil sikkert 
også kende ham fra satireserien Dren-
gene fra Angora, som kunne lægge ga-
der og stræder øde hen, da den rullede 
hen over tv-skærmene.

”Det er jo Gud for helvede” – det var 
sådan, Simon Kvamm udtalte sig, kort 
tid efter Nephew’s nyeste album Hjer-
testarter kom på gaden. Med album-
met bekender Simon Kvamm sig åbent 
til kristendommen – deraf den bramfri 
ordlyd, som hurtigt blev en overskrift.

Ordene er ment som en replik til alle 
os moderne mennesker (inklusiv for-
sangeren selv), der søger efter en tro på 
”noget, som er større end os selv”, men 
som alligevel ofte ender med selv at de-
finere og bestemme, hvad det så er. Vi 
blander gerne forskellige religioner og 
filosofiske retninger sammen, samtidig 
med at vi har svært ved at tage ordet 
Gud i vores mund. Spørgsmålet, der 
melder sig, er derfor, om det, vi tror på, 
i virkeligheden er noget, som er større 
end os, eller det er noget selvskabt? 

Hertil er det Simon Kvamm siger: ”Det 
er jo Gud for helvede.” Og så fortæller 
han, med sig selv som eksempel, om 
hvordan vi har brug for noget, som vit-
terligt er større end os selv. Om hvor 
opslidende og også angstfremkalden-
de det kan være selv at skulle skabe 
hele sit liv og sin tilværelse. At vi har 
brug for Gud, som kan være med til at 
bære alt det i vores tilværelse, som vi 
ikke selv kan bære eller skabe – eller 
finde retning i. Om det frigørende ved 
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Sognekalender
at være en del af en historie, vi ikke kun 
selv skal skabe, men som vi er skabt ind 
i – en historie, vi får givet. 

Det var samme emne, Simon Kvamm 
diskuterede med Clement Kjersgaard, 
da han besøgte ham i programmet Hos 
Clement. Atter bruger Simon Kvamm 
sig selv som eksempel og fortæller om, 
hvordan vi ofte lever på den tro, at vi 
skal skabe os selv – at vi skal ”udkom-
me som historie”, som han siger – på 
facebook eller andre steder, hvor vores 
historie bliver set eller hørt. Det kan 
der være mange gode ting ved, lyder 
det fra Simon Kvamm, men der er også 
den fare, at det ender med, at vi forta-
ber os mere i det at skabe en historie 
i et bestemt lys i stedet for at være til 
stede og at være en del af en historie. 

Når Simon Kvamm så bramfrit udtaler: 
”Det er jo Gud for helvede”, så er or-
dene i første omgang talt til ham selv 
som moderne, søgende og famlende 
menneske. Men måske vi andre også 
kan have glæde af hans direkte tale. De 
fleste af os vil formentlig før eller siden 
have en erfaring af at stå over for noget, 
”som er større” end os selv. I kristen-
dommen er dette ”større” ikke bare 
noget, men nogen – det er jo Gud! Ikke 
nogen abstrakt idé, ikke en bestemt 
lære eller filosofi, ikke en lov, der skal 
overholdes, men netop Gud, der kom-
mer til os som et menneske. Gud, som 
er gået ind i historien – ind i dit og mit 
liv – for at være nærværende i den hi-
storie, der er vores, og for at vi skal få 
del i alt det, som er større end os selv 
– og som hører Gud til!

Dåbsjubilæum
Ved familiegudstjenesten søndag den 
26. maj kl. 11.30 fejrer vi dåbsjubilæum 
for alle børn, der blev døbt i 2008.
Efter gudstjenesten går vi over i sogne-
gården og får lidt godt at spise, og jubi-
larerne får overrakt en lille jubilæums-
gave fra kirken.
Børn, der blev døbt i Tranbjerg Kirke i 
2008, modtager en personlig invitation 
med posten.
Børn, der er døbt i andre kirker samme 
år, er naturligvis også meget velkomne 
som jubilarer.
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Onsdag d. 15. maj
19.00: Menighedsrådsmøde

Onsdag d. 29. maj
19.00: Forårskoncert

Torsdag d. 30. maj
17.00: Babysalmesang II med spisning 

Onsdag d. 19. juni
19.00: Menighedsrådsmøde

Se også om kirkens  
arrangementer på

www.tranbjergkirke.dk
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Organistens side» Organistens side

som består af  
Mette Kathrine Jensen, harmonika,  
Louise Støjberg, sang, og  
Charlotte Støjberg, klaver  
(se mere på www.zenobia.nu)  
samt Tranbjerg Kirkekor under ledelse af 
organist Christine Toft Kristensen. 

Programmet vil bestå af musik af  
Carl Nielsen. 
Undervejs vil skuespiller Caspar Koch 
læse højt af Carl Nielsens tekster.

Fri entré.

Onsdag den 29. maj kl. 19.00 er der

 Forårskoncert i Tranbjerg Kirke med Zenobia
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BABYSALMESANG II 
(30. maj)
For ca. 9-18 måneder gamle babyer. Vi 
mødes den sidste torsdag i hver måned 
(ikke juni, juli og december) kl. 17.00 
i kirken. Efter vi har sunget sammen i 
kirken, mødes vi i Sognegården, hvor vi 
spiser sammen. Her er begge forældre 
og søskende også velkomne. 
Tilmelding er nødvendig (christine@
tranbjergkirke.dk / 26134739). Det ko-
ster kr. 35,- pr. voksen pr. gang at del-
tage. Der er plads til 10 børn.

SYNG DIG GLAD – SYNG 
I KOR!

Korskole (torsdage kl. 14.00-14.45)
Alle børn i 2.-4. klasse er velkomne i 
korskolen. Her vil vi lære forskellige 
sange og salmer og deltage ved forskel-
lige arrangementer i kirke og sogne-
gård. Vi vil også arbejde med elemen-
tær hørelære.

Tranbjerg Kirkekor  
(torsdage kl. 15.00-16.00)
Fra 5. klasse. Deltagelse i Tranbjerg Kir-
kekor kræver, at man har været til opta-
gelsesprøve. Kirkekoret medvirker ved 
gudstjenester og forskellige arrange-
menter i kirke, sognegård og på pleje-
hjem. Der udbetales løn for deltagelse.
Begge kor ledes af organist Christine 
Toft Kristensen (christine@tranbjerg-
kirke.dk / 26134739).

Første gang efter sommerferien er 
 torsdag den 15. august. 

Sogneindsamlingen  
den 10. marts 
Søndag den 10. marts havde Tranbjerg 
Sogn igen indsamlere på gaden for at 
samle ind til kampen mod sult via Folke-
kirkens Nødhjælp.
Desværre var det isnende koldt, og nogle 
af de tilmeldte indsamlere udeblev, så vi 
fik ikke dækket alle ruter. 
Alligevel blev der samlet kr. 27.073 ind, 
og jeg vil gerne rette en stor tak til alle 
indsamlere, både konfirmanderne, ele-
verne fra Testrup Højskole og de voksne 
evt. med børn.
Desuden har der i udvalgte butikker væ-
ret butiksindsamling i 5 uger i februar/ 
marts, og her indkom kr. 3.324, også til 
kampen mod sult. 
Tak til butikkerne og til de kunder, der har 
ydet et bidrag.

Grethe Gylling

Nicolai
Tjenesten

SC
T

En at tale med …
Du behøver ikke at gå alene med 
dine problemer, bekymringer og 
spørgsmål. Vewd telefonen sidder 
hver aften/nat én, der gerne vil lytte 
og give dig mulighed for at sætte 
ord på dine tanker.

70 120 110
har tavshedspligt

Folkekirken



Med venlig hilsen og på gensyn 

Shop-Amok  
Genbrugs børnetøj 0 - 10 år 

Butikken har åbent hver 
mandag fra kl. 15 til 17  
i sognegårdens kælder.  
Indgangen via stien bag 

Kvickly. 

Leje eller køb en smuk klassisk dåbskjole i Shop-Amok
Leje inkl. vask og strygning      200 kr.   
Køb af sløjfe til minde om dagen          50 kr. 
Køb af dåbskjole        500 kr. 
Køb af dåbsdragt        300 kr. 

Alle de indkomne beløb til:  
Shop-Amok 

går ubeskåret til forældreløse 
børn i Malawi, hvor nogle af  
børnene ses på dette billede. 

Shop-Amok tilbud lige nu: 
 
Regntøj til den våde tid: 
Jakke/bukser pr. del fra: 20 kr. 
Regnsæt fra:     35 kr. 
Gummistøvler:    20 kr.

Der er sund fornuft og god økonomi i at købe børnetøj i Shop-Amok.  
Vi har masser af smart og godt tøj. Alt er grundigt sorteret og rent, så 
kun det bedste kommer til salg. Se ind til os - du bliver overrasket.     

Sweatshirt/ 
Fleece cardigan 10 kr.
2 stk. 15 kr.



Den første uge i skolernes sommer-
ferie inviterer Tranbjerg Kirke børn 
fra de kommende 3. og 4. klasser til 
sommerskole i  
Tranbjerg Kirke og Sognegård.

I sommerskolen skal vi spille  
teater, synge og selv lave kulisser 
til det teaterstykke, vi skal fremføre 
i kirken for forældre og familie, når 
sommerskolen er slut.

Vi mødes tre dage:  
tirsdag 2. juli – torsdag 4. juli  
fra kl. 9.00 – 14.00.  
Vi afslutter forløbet med en 
 opførelse torsdag den 4. juli  
kl. 17.00.

Der er plads til 35 børn og 
 til mel dingen sker efter først til mølle 

Tilmelding kan ske til kordegne-
kontoret:  
kordegn@tranbjergkirke.dk eller på 
tlf.: 86 29 57 33

Holder du af at spille teater, synge  
– eller måske bare at være kreativ, 
så kom og vær med!

Ved yderligere spørgsmål kontakt 

SOMMER-
SKOLE  
FOR BØRN  

– med teater, musik og 
kreativt værksted!
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Folkekirkesamvirket i Århus
– 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 Århus
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Se også om kirkens  
arrangementer på

www.tranbjergkirke.dk
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i Tranbjerg Kirke
Søndag den 2. juni kl. 16.00
Denne søndag eftermiddag vil  
Tranbjergkoret og Tisetkoret  
i samarbejde afholde forårskoncert  
i Tranbjerg Kirke.
Koncerten vil byde på klassiske kor-
satser og danske sange.
Dirigenter for korene er  
Jan Ole Christiansen: Tisetkoret og 
Ulla Brahms: Tranbjergkoret.
Alle er hjerteligt velkomne til at høre 
lokalområdets kor.
Der er gratis adgang til koncerten.

F O R Å R S K O N C E R T
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Schulstad Solsikkebrød 

Thise-Änglamark smør

GODE DAGSTILBUD
i Kvickly Tranbjerg

Tranbjerg, Kirketorvet 9, 
8310 Tranbjerg tlf. 87336500

Änglamark vådservietter

Store morgenæg
10 stk.

Coop Pålæg
flere varianter

Änglamark bleer
flere varianter

MANDAGSTILBUD
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