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D er var glade børneansigter overalt 
til Børnenes kræmmermarked lør-

dag den 16. august, foran Center Syd. 
Børnene fi k penge i kassen ved salg af 
legetøj, blev malet i ansigtet og prøvede 
nogle af de mange mange aktiviteter, 
som spejderne, FDF’erne og andre di-
skede op med.

Børnenes dag
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 Henning Sørensen 
(ansvarshavende) 

Grønløkke alle 92 
8310 Tranbjerg  
Telefon 8747 8818

 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

 Ivan  
Pedersen 

Kirkevænget 323 
8310 Tranbjerg 
Telefon 2074 1931

 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 30. oktober,  
udgivelsesdatoen er den 29. november. 
Tryk: LaserTryk
Oplag: 4.500

Det spørgsmål hører man nogle gange på Facebook-gruppen 
Borgere i Tranbjerg. 

Her deles nyheder om hærværk, bortløbne katte og cykeltyve-
rier, og man får indtryk af, at byen er et kaos af banditter, tyve-
knægte og unge, der bare laver ballade. 

Men det er Tranbjerg jo ikke. Vi glemmer bare at dele alle de 
gode ting, som Tranbjerg også er. For når vi deler hver bort-
kommen cykel, fortæller om den lokale trussetyv (i ordets bog-
stavelige forstand) og alt det, som vi synes er for galt, så får vi 
overbevisningen om, at det går ned ad bakke for hele byen.

Jeg bliver glad, når folk skriver, at de har fundet deres cykel el-
ler kat, fordi folk holdt øje, når folk vil låne ting ud, passe an-
dres børn og hvad vi ellers kan gøre for at hjælpe hinanden.

Jeg har hørt, at et stykke værktøj gennemsnitligt bliver brugt i 
15 minutter – og fraregnet handy-mændene, der bygger carpor-
te og havebænke. Det er tankevækkende, når jeg ser, hvad min 
kæreste samler af værktøj og gadgets, der skal holde husets 4 
vægge oppe og haven indenfor matriklen. Måske kunne vi låne 
lidt mere og dele en ting eller to. 

Vi kunne tænke på at tage knægten på næste vænge eller paral-
lelklassen med til fodbold og gymnastik, i stedet for at 4 biler 
kører i kortege frem og tilbage fra AIA.

Måske skal vi prøve at gøre de der små ting – lige fra et smil på 
cykelstien, til et ’Kan jeg hjælpe dig?’ og en håndsrækning til én, 
man ikke kender så godt. Så kunne Borgere i Tranbjerg blive til 
en side, hvor vi fortæller om alle de gode ting, som andre har 
gjort for os. Skal vi prøve det?

Er Tranbjerg virkelig et skidt sted? 
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   b i b l i o t e k

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

Tranbjerg Bibliotek

Lav festlig halloween pynt

Torsdag  23. Oktober kl.10.00 – 11.30
For de 3 – 6 årige
Kom til workshop med Egå Produktions-
skole og lav pynt til halloween. Vi sørger for 
materialerne.
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesi-den.

Børnekulissen opfører

Ulvehyl og Bjørneklo
Onsdag 5. November kl.10.00 – 10.45
For de 3 – 6 årige
En forestilling om venskab og hvad der kan 
ske, når man holder andre udenfor og mest 
tænker på sig selv
Gratis billetter kan bestilles fra onsdag 22. 
oktober.

Gretelise Holm 

…om sit liv og forfatterskab

Søndag 2. november kl.14
Gretelise Holm er kendt både for sine kri-mier 
og sine selvbiografier og denne søn-dag ef-
termiddag på Tranbjerg Bibliotek vil hun for-
tælle både om sit private liv og om de mærke-
sager, som har præget hendes journalistik og 
forfatterskab.
Kom til et både morsomt og underholdende
søndagsarrangement. 
Billetter kan købes på bibliotekes hjemme-side.

…mange gode tilbud både til børn og voksne.

Digital Postkasse

Torsdag 16. oktober  kl.11 -12
Torsdag 30. oktober kl.11 - 12
Kom godt i gang med Digital Postkasse.
Vi hjælper dig med oprettelsen af Postkas-sen 
og viser dig hvordan den fungerer.
Du skal være vant til at bruge pc, og du skal 
medbringe et fungerende NemID (nøglekort) 
til det offentlige.
Du kan tilmelde dig fra 1 uge før det enkel-te 
kursus via hjemmesiden (og du kan kun til-
melde dig ét kursus)

Strikkeklubben Strik-In 

Er et åbent og uforpligtende tilbud til alle 
strikkeglade. Vi mødes den første torsdag 
i hver måned kl.18 på biblioteket – alle er 
velkomne.

TT06-2014.indb   3 20/09/14   14.15



L o k a l ce n t e r  Tr a n b j e r g ,  To r ve v æ n ge t  3 A  –  t l f.  8 7 1 3  3 0 0 0

4 |

Kommende aktiviteter på  

  lokalcentret
08-10-2014:  
Jysk Tøjsalg salg kl. 10 – 15  
modeopvisning kl. 13

10-10-2014:  
Vaccinationsservice kl. 9.30-12.00

12-10-2014:  
Søndagsbanko kl. 13.00,  
åbent fra 12.30

26-10-2014:  
Søndagsbanko kl. 13.00,  
åbent fra 12.30

03-11-2014:  
Sidste tilmelding til fællesspisning

07-11-2014:  
Fredagscafé kl. 14.30.  
Gæst Lene Riis

09-11-2014:  
Søndagsbanko kl. 13.00,  
åbent fra 12.30

14-11-2014:  
Fællesspisning

23-11-2014:  
Søndagsbanko kl. 13.00,  
åbent fra 12.30

Digital Post
Der er ansat en ’IT hjemmehjæl-
per’ i Område Syd til bl.a. at hjæl-
pe ældre borgere med at blive fri-
taget fra Digital Post. Hvis du ikke 
selv kan møde op på Borgerservice 

PRIVATE STADEPLADSER   
ved Julemarked
Brugerrådets Julemarked fore-
går lørdag den 29. november 
2014, kl. 10-14, på Lokalcen-
ter Tranbjerg, Torvevænget 3A, 
8310 Tranbjerg J.
De 25 private stadepladser, til 
en pris á kr. 125,00, admini-
streres af undertegnede, og kan 
rekvireres/afregnes ved hen-
vendelse til undertegnede.

Med venlig hilsen
Birte Lindhardt
tlf. 2311 8224
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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:
Åben man-tors. kl. 10.00-14.00
Fredag kl. 10.00-13.30
Tlf.: 87 13 43 33

Sundhedsklinikken, Tranbjerg:
Åbent man-, tirs-, ons- og fredag 
kl. 9.00-13.00.
Tidsbestilling og afb ud via televag-
ten: 87 13 43 00 på hverdage mellem 
kl. 8-15.

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

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

Forebyggelseskonsulent:
Gitte Sand
Træff es 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

  Nytt ige

oplysninger!

eller lokalbiblioteket med en fri-
tagelsesblanket, eller hvis du ikke 
har pårørende der kan hjælpe dig 
med fritagelsen via en fuldmagt, 
kan du får besøg af IT hjemme-
hjælperen. Ring og lave en aftale 
med Lise Gjerrild på tlf. 4185 9495 
(man-, tirs-,tors- og fredag mellem 
kl. 9.00-14). 

Suppeaften den 
20. oktober 
kl. 17.00-19.00.
Et tilbud til alle – også de travle 
børnefamilier. 
Menu: australsk gulerodssuppe 
med fl utes. Pris: Voksne/40 kr., 
børn 9-14 år/25 kr., børn under 9 
år/ gratis. Drikkevarer købes til ri-
melige priser.
Tilmelding senest den 10. oktober 
til Peter Sørensen på mail: 
oma2@mail.tele.dk 
eller tlf. 8629 1224, mobil 2339 9685.
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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

Dansk Dyreværn Århus

Kom
 og

 kig…

Dyreinternatet

DDÅ har styr på dyr
- og et kæmpe udvalg af 
foder og artikler til 
dit kæledyr
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TRANBJERG - 86 29 49 49

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:
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m i n d e o r d

E

Egon Andersen, lokalcenter Ankersga-
de, Aarhus C, er død 89 år gammel.

Af tidligere borgmester i Aarhus, 
Flemming Knudsen

gons fritid var siden 60’erne fyldt 
op med frivilligt arbejde i Idræts-

foreningen AIA, Århus - senere Idrætsfor-
eningen AIA-TRANBJERG.

Han var en af de frivillige ildsjæle, som 
det danske foreningsliv ikke kan undvære.

Egon lavede populært sagt alt det, in-
gen andre gad. Han pudsede støvler for 
fodboldspillerne og vaskede trøjer, shorts 
og strømper og gik til hånde med stort 
og småt. Egon var der altid med en hjæl-
pende hånd.

Han fulgte stort set alle hold i forenin-
gen, men favoritterne var fodboldherrerne 
og håndbolddamerne.

Da AIA i 1979 fl yttede fra Åhavevej til 
Tranbjerg, udtalte Egon: ”Så er det slut. 
Jeg kommer aldrig til Tranbjerg.”
Det varede et par dage. Så så man ham ta-

MINDEORD
ge bussen fra Harald Jensens Plads og ud 
til anlægget på Grønløkke, hvor han ofte 
var den første på anlægget og den sidste, 
der gik hjem – hvis han da ikke skulle nå 
den sidste bus hjem forinden.

I den nye forening fulgte Egon træ-
ningen i stort set alle idrætsgrenene, og i 
den udstrækning, han kunne overkomme 
det, fulgte han kampene i fodbold, hånd-
bold og badminton og opvisningerne i 
gymnastik.

Selv boksestævner i hallen blev et hit.
Egon var ”blå” helt ind i sjælen. (Her 

refereres til foreningens trøjefarve, og ikke 
til noget politisk, hvor han absolut var 
rød og medlem af Socialdemokratiet hele 
sit liv).

1980 fi k Egon Andersen æresnålen i 
sølv, og i 2005 fi k han foreningens højeste 
udmærkelse, æresnålen i guld.

Vi vil savne Egon og hans varme hjerte 
for sin elskede klub.

Æret være hans minde.

Egon i festligt lag i AIA’s klubhus.

TT06-2014.indb   7 20/09/14   14.16
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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

TT06-2014.indb   8 20/09/14   14.16
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Fælleshus til udlejning
Dejligt fælleshus  

med plads til 48 personer

A/B Æblehaven
Trankær Vænge 98, 8310 Tranbjerg J

Kontakt kun via  
abfaeble@abf-aeblehaven.dk

Ferielukket for al ny reservering  

indtil den 1. august 2014

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

www.lumen.dk

Depot og opbevaring
Tør, sikker og isoleret lagerhal i dit lokalområde

Priser fra 250,-/md

Mere plads for pengene!

tlf. 50 56 86 06
www.lumen.dk

TT06-2014.indb   10 20/09/14   14.16
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h j e r t e s t a r t e r                 

H

Ved du, hvor du skal fi nde en hjerte-
starter, når du skal bruge den?

vor fi nder man egentlig en hjerte-
starter i Tranbjerg, er der blevet 

spurgt om på Facebooksiden Borgere i 
Tranbjerg.

Det kan man på Trygfondens side 
Hjertestarter.dk, hvor du på: 
http://www.hjertestarter.dk/Kort
kan indtaste postnummeret, eksempel-
vis 8310, og se hjertestarterne for vores 
område. 

Da ikke alle hjertestartere er tilgænge-
lige 24 timer i døgnet, skal du huske at 
trykke på ikonet på kortet for at se, hvor-
når der er adgang til hjertestarteren.

Du kan også hente app’en til din 
smartphone, så du har oplysningerne ved 
hånden, uanset hvor du befi nder dig, hvis 

Hjertestartere i Tranbjerg
uheldet skulle være ude. App’en ”Tryg-
Fonden Hjertestart” fi ndes både til iPho-
ne- og Android.

Hvis du kender til fl ere hjertestartere 
end dem, der er vist på hjemmesiden, er 
det en god idé at melde den ind, så vi kan 
få en komplet oversigt.

Læs fakta om hjertestartere på side 29.

s11_Hjertestartere.indd   11 20/09/14   14.18
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8629 4800På gensyn!

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

Køb 
en idHAIR BELONGER 

shampoo eller  conditioner
à 500 ml. 

Kun 249,-
og få en GRATIS Serum eller 

Heat Protect Spray  
Værdi 169,-

Louise RikkeKirsten Kathrine
(på barsel)

Katrine 
Rask

GRATIS
ved køb af 

tilbud!

M

ed forbehold for udsolgte varer
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ve j a r b e j d e

D

Næsten netop som Tranbjerg Hoved-
gade blev færdig med de to nye cykel-
stier, gik arbejdet med udvidelsen af 
Chr. X’s Vej i gang. 

Af Stina Christiansen

et er ikke nogen hemmelighed for 
nogen, som er vant til at bevæge 

sig ud af Tranbjerg om morgenen, at det 
nogle gange kan tage rigtig lang tid at 
komme ud af Chr. X’s Vej fra stykket ved 
indkørslen til Tranbjerg Hovedgade og 
frem til Sletvej. 

Men nu er kommunen gået i gang med 
at udvide vejen, så der fremover til være 
to vejbaner i nordgående retning og sta-
dig ét i sydgående.

 - Vi kan udvide uden at skulle købe 
areal til det. Kørebanerne er forholdsvis 
brede, så vi indsnævrer dem lidt, så de 
stadig holder sig indenfor de lovmæssige 
mål, siger projektleder Anne Vinter fra 
Center for byens anvendelse – det tidlige-
re Trafik og Veje. 

Én vej færdig – en anden i gang
Vejen udvides en smule over mod østsi-
den – på den ubebyggede side af vejen. 
Der bliver stadig cykelsti, og der støbes en 
midterhelle, så det ikke bliver muligt at 
svinge til venstre ind på Ellemosevej, når 
man kommer inde fra byen, og der kun 
kan svinges til højre mod byen fra Elle-
mosevej. Det var tit biler, der skulle svin-
ge ind på eller ud fra Ellemosevej, der var 
skyld i, at trafikken gik mere eller mindre 
i stå. 

Bemærkninger til høringen
 - Vi fik nogle bemærkninger i forbindel-
se med høringen fra beboere, der bliver 
berørt. Det er beboere fra Ellemosevejs 
vestlige side, som får udfordringer med at 
komme ud fra deres vej. De er selv kom-
met med et løsningsforslag, så det arbej-
der vi videre med senere i projektet, for-
tæller Anne Vinter. 

Projektet i Tranbjerg Hovedgade har 
været i gang det meste af sommeren og 
blev færdig midt i september, så der nu er 
sikret en sikker skolevej med cykelstier i 
begge sider af vejen. 

TT06-2014.indb   15 20/09/14   14.16
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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

- den klarer vi!

Hasselager Auto ApS
Elmegårdsvej 11 
Tlf. 86 28 83 08

Service · Autoglas service · Skader ·  

Tilsluttet Centralforeningen  
af autoreparatører i Danmark

TT06-2014.indb   16 20/09/14   14.16
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P

Flere har nok måttet gnide sig i øjne-
ne og kigge en ekstra gang, når de har 
fået øje på en ko oppe ved Center Syd. 
Men den er altså god nok. 

rojektkoordinator Henning B. 
Jokum  sen fra Natur for alle, Natur-

center Tranbjerg, fortæller: 
- Det seneste nye er, at vi har fået en 

kalv herud. Hun skal bo her nogle måne-
der, indtil hun bliver for stor, da hun er 
en Hereford race. Hun hedder Isabella og 
er rigtig sød og snakkesalig. Hendes mor 
døde ved fødslen, så hun er flasket op. 
Om eftermiddagen går børnene tur med 
hende i snor, så man skal ikke være bange 

for hende, hvis man ser hende i nærheden 
af centeret, da hun er meget fredelig. Vi 
har også købt en lille ko af racen Dexter, 
som snart skal kælve. Når den får kalven 
kommer den også herud.

I øjeblikket har Naturcenter Tranbjerg 
også får, kaniner, kalv, høns og ænder, og 
alle er meget velkomne til at kigge forbi 
og se dyrene.

Efterladte kaniner
Noget andet man ikke er velkommen til, 
er at efterlade dyr ved naturcenteret. Lør-
dag den 23. august satte en uansvarlig 
borger 7 kaniner af i de udendørs løbe-
gårde uden for dyrestalden ved Naturcen-

Har du mødt Isabella?

Josefine Jensen på 13 år går tur med Isabella. 

TT06-2014.indb   18 20/09/14   14.16



| 19

ko e n  i s a b e l l a

ter Tranbjerg, hvor Ung i Aarhus har de-
res kaniner. 

- Søndag morgen kom vores dyrepasse-
re og fandt kaninerne våde og forkomne. 
Kaninerne blev taget ind og tørret, fodret 
og givet omsorg. Desværre havde vi ikke 
plads til flere kaniner og da vi ikke kunne 
skaffe nye hjem til dem, blev vi desværre 
nødt til at få de stakkels kaniner aflivet. 
Hvis nogen kender til den uansvarlige 
ejer, eller på anden vis kender noget til 
sagen, hører vi gerne fra jer på telefon: 
24610010, siger Henning B. Jokumsen.

Om Naturcenter Tranbjerg 
Alle børn kan benytte Naturcenter Tran-
bjerg sammen med pædagoger, lærere el-
ler forældre. Der er ingen aldersgrænse, 
men det er ikke et pædagogisk pasnings-
tilbud længere, da der kun er en person 

tilknyttet som fast personale. Det tidligere 
legepladstilbud er sammenlagt med Klub-
berne Tranbjerg og hedder i dag ”Ung i 
Aarhus – Tranbjerg”. Det er den 1. august 
2014 flyttet i nye lokaler på Tranbjerg-
skolens afdeling Grønløkke Allé sam-
men med personalet fra både klub og 
legeplads.

En del af tilbuddet i Naturcenteret er 
bålhytten, som benyttes af både institutio-
ner, skole og borgere fra Tranbjerg. Bål-
hytten kan bookes ved at henvende sig til 
Henning B. Jokumsen eller på natursamar-
bejdets hjemmeside: www.naturforalle.dk.

TT06-2014.indb   19 20/09/14   14.16



20 |

www.oestergaards-dyrehospital.dk
Døgnvagt

Dyrlæge
Finn Østergaard

Dyrlæge
Kari-Anne

Bjørnkjær-Nielsen

Dyrlæge
Ulrik Bech

Dyrlæge
Sara Pedersen

Dyrlæge
Anette Valeur

Axelsen

Dyrlæge
Peter Weis

Dyrlæge
Gitte Stenholt

Kristian Wagtmann
Tlf: 23 485 438

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

Wagtmann
Malermester

K

Plads til 

CAMPINGVOGN/BÅD  
i Tranbjerg?

Du kan trygt have din campingvogn eller båd stående hele året.
Du bestemmer selv hvornår du vil have den ud og du kan 

komme og gå som det passer dig.

Et år koster: 900,- 
Oktober - april koster: 600,-

RING FOR NÆRMERE INFO: ASGER: 61 65 82 15
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t r a n b j e r g s ko l e n

I

Det skal være slut med kedelige væg-
ge på Tranbjergskolen. Eleverne skal 
udstille deres arbejde på de tomme 
vægge.

Af Martin Østersø

 august var der fernisering med 
snacks og juice på Tranbjergskolen 

afdeling Grønløkke. 
Alle udskolingsklasserne fremlagde de-

res udstilling ’ Sådan bliver det et super-
fedt skoleår’ for en makkerklasse og for 
fl ere forældre og bedsteforældre. 

Det var den første fernisering af mange 
i det nye skoleår, der lige er blevet taget 
hul på. I dag er alt for mange vægge på 
Tranbjergskolen tomme og kedelige. Ele-
verne skal i langt højere grad end tidligere 
udstille deres arbejde på Grønløkke Allé. 
Under parolen “Vi lærer, vi producerer, vi 
viser” er nye skoletider skudt i gang.

De 21 udskolingsklasser har hver få-
et tildelt 7-10 meter væg, som skal ud-
smykkes med nye udstillinger hver må-
ned med baggrund i forskellige fag og 
fordybelsesområder.

For Line Sandager handler det om, 
at man ikke skal være bange for, at vise 
hvem man er på Tranbjergskolen. Hun er 

Sådan bliver det et superfedt skoleår
klasselærer i 6.c og en af initiativtagerne 
til udstillingerne:

- Det skaber liv og udstråler aktivi-
tet, at eleverne viser dele af deres arbejde 
for andre, og så er det vigtigt, at de lærer 
at skabe med omhu og kvalitet, så det er 
værd at vise andre. Vi skal også arbejde 
mod en mere varieret skoledag, hvor der 
skabes sammenhæng mellem skolen og 
det omgivende samfund, tid til fordybelse, 
mange måder at lære og udtrykke sig på.

Udstilling skal kickstarte året
- Jeg har en forventning om, at fl ere i 
klassen bliver mere seriøse, når vi har 
gruppearbejde. Jeg håber på mere tid til 
fordybelse i mit nye liniefag. Jeg vil me-
get gerne have, at min klasse skal på ture, 
og jeg håber på at få gode karakterer, og 
hvilke forhindringer er der egentligt for, 
at det kan gå i opfyldelse?

Sådan nogenlunde er det meningen, at 
de forskellige klasser samlet og alle ele-
ver individuelt skal brainstorme sig frem 
til indholdet i udstillingerne og nå i mål 
med forventninger til sig selv og klassen.

Artiklen er et samarbejde mellem Tranbjerg 
Tidende og Tranbjergskolen. Den har tidlige re 
været bragt på Tranbjergskolens Facebook-
side; Ny Nordisk i Tranbjerg.
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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 10.05.2013, villa, 8310 Tranbjerg, de seneste 12 måneder.

Henrik Vesti Gottschalck

Salg & vurdering

home er den mest sælgende 

villa-mægler 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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F

Børnenes eget Kræmmermarkedet er 
efterhånden blevet en hyggelig fest-
dag for store og små med masser af 
spændende aktiviteter fra forskel-
lige foreninger i byen og en hyggelig 
stemning ved centeret.

ra tidlig morgen er der aktivitet ved 
Center Syd, når de mange boder be-

gynder at blive stillet op langs murene ved 
centeret og rundt på parkeringspladsen. 
Pulterkammer, lofter og skabe er blevet 
tømt, og gamle skatte bliver nu falbudt til 
de mange, der går rundt og kigger på tin-
gene. Ganske små børn viser et helt eks-
traordinært handelstalent, når de forsøger 
at komme af med de gamle sager i håb 

Hyggelig festdag
om at tjene nok til noget nyt. Andre børn 
genser deres gamle skatte og indser, at det 
var alt, alt for tidligt at skille sig af med 
dem og ender med at tage dem med hjem 
igen trods forældrenes protester. 

Spejder og ansigtsmaling
Men der er også masser af spændende 
ting for dem, der ikke har taget penge 
med eller har noget at sælge ud af. Bå-
de spejderne, FDF og Tranbjerg Krolf-
klub var på pladsen med spændende 
aktiviteter. 

Ansigtsmalerne var også på plads i år, 
og det gav både supersøde og vanvittigt 
uhyggelige børn, alt efter hvad de ønskede 
at blive malet som. Og for at toppe det 
hele, kunne man også få et rigtig klamt 
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k r æ m m e r m a r ke d

sår hos FDF’erne. Var man ikke til ma-
ling, kunne man lave klamt slim, bage 
pandekager, nyde en pølse eller høre på 
Kelds Kulinariske Kapels musikindslag fra 
Tranbjerg Tidendes telt. Og når Kelds ikke 
spillede tog DJ Tobias Kold over, og sik-
rede musik til de fremmødte.

De rigtige butikker
Flere af centerets forskellige butikker var 
trukket ud på gaden for at sælge deres til-
bud, som var et lidt andet sortiment end i 
børnenes boder.

Grønthandleren Frescura uddelte 
smagsprøver på deres lækre smoothies, 
Profil Optik havde fundet deres smarte 
solbriller frem, og fadøls-ankeret hos  
bodegaen var også pænt besøgt. 

De mest kreative boder
Dommerpanelet fra Tranbjerg Tidende, 
der gik rundt og kiggede på alle boderne, 
for at finde de 3 vindere i af udsmyk-
ningskonkurrencen, var virkelig kommet 
på en svær opgave i år, for kreativiteten er 
stor, når boderne udsmykkes. 

Desværre var det ikke muligt at an-
noncere vinderne over anlægget, da der 
manglede en mikrofon. Det er naturligvis 
en ting, som der bliver rettet op på til næ-
ste år. Men herover kan du se vinderne, 
som fik henholdsvis 300, 200 og 100 kro-
ner i præmie fra Tranbjerg Tidende. 

1. præmie Fenja og Embla Aagaard

2. præmie Camilla og Line Brylle, Mads Ulrik og Mathilde 
Mortensen

3. præmie Maja, Alberte og Lasse Bach Kristensen
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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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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

Djurslands Bank
Tranbjerg Hovedgade 1
8310 Tranbjerg

8630 3700
tranbjerg@djurslandsbank.dk

Skift til den lokale bank

Din lokale

Entreprenør - Aut. Kloakmester 

Tlf. 4057 5914
www.RBT.dk

RBTSe det ske! 

mail@andersenhansengulv.dk
www.andersenhansengulv.dk

Børup Tværvej 14, 8310 Tranbjerg

22480135 / 27382738

”Har Dit Gulv brug for hjælp?”
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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

TS THOMAS SVENDSEN
AUTOREPARATION

Christian X’s vej 205
8270 Højbjerg

DER ER IKKE LANG VEJ TIL EN GOD MEKANIKER

 8629 4922

Helle Riising Bruhn

Din bedemand er en kvinde

Tlf. 8629 1243

Mød mig i Tranbjerg Centret 
Få udleveret ”Min sidste vilje” 
og pjecen ”Når nogen dør”
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s m å t  m e n  go d t

Modeaften i centret
Vil du se de nyeste varer, smart 
hår og fede briller, så sæt kryds 
i kalenderen den 6. november. 
Her holder fl ere af Center Syds 
butikker - Winnie V, frisør Hair 
by Drews, Profi lOptik, Apote-
ket og grønthandleren Frescura 
- en aften i modens tegn med 
et fl ot show og lidt lækkert til 
maven.
Henvend dig i Winnie V eller 
hold øje med Facebooksiden 
for at se mere. 

Kom til vinsmagning
Er du interesseret i en hyggeaf-
ten med god vin og let tapas, 
så iniviterer Decato Vine og 
Frescura til vinsmagning den 
17. oktober i Tranbjerg Centret 
hos Frescura fra klokken 19.00-
21.00. 
Du får en masse at vide om vi-
nens verden og om hvilke vine, 
du skal vælge til mad. 
Det koster 100 kroner 
at deltage, og du skal 
tilmelde dig enten hos 
Decato Vine 
eller 
Frescura.

De kreative mødes i 
Hobby Bien
De første kurser er allerede ble-
vet afholdt, og de kreative er 
blevet endnu mere kreative.
Det er kun et par måneder si-
den, at Vibeke Gravgaard slog 
døren op til sin hobbyforret-
ning Hobby Bien i Nordeas 
gamle lokaler, og hun synes, at 
hun allerede er kommet rigtig 
godt i gang. 
- Det har været en varm og fan-
tastisk sommer, men nu nær-
mer efteråret sig med hastige 
skridt og dermed fi nder fl ere 
tid til de indendørs sysler. Jeg 
har planlagt syv kurser her i ef-
teråret, og som noget nyt kom-
mer der også et børnekursus 
senere. Det bliver nok en søn-
dag i november, siger Vibeke 
Gravgaard. 
Den 27. august og den 10. sep-
tember blev de første kurser i 
quilling holdt, det var fanta-
stisk hyggeligt og sjovt, hvor 
der både blev grinet og snak-
ket. 

Kursuskalender for efteråret:
Onsdag d. 15. oktober  
Kl. 18.30 Stempelteknik
Onsdag d. 29. oktober  
Kl. 18.30 Stempelteknik 2
Onsdag d. 19. november 
Kl. 18.30 Sjove kort/kort der 
kan noget
Onsdag d. 10. december  
Kl. 18.30 Stickers-teknikker Jul

Hvad er en hjerte-
starter?
En hjertestarter er et apparat, 
der kan ”genstarte” hjertet ef-
ter hjertestop ved at give et el-
ler fl ere elektriske stød gennem 
brystkassen. 
Hjertestarteren kaldes også en 
defi brillator eller en AED, som 
er forkortelsen for Automatisk 
Ekstern Defi brillator.
Hjertestarteren består af selve 
maskinen og to elektroder. 
Gennem elektroderne kan hjer-
testarteren afl æse hjertets 
elektriske rytme og vurdere om 
der skal afgives stød. Derfor er 
det vigtigt, at du placerer elek-
troderne rigtigt.
Hele vejen gennem processen 
fortæller hjertestarteren, hvad 
du skal gøre. For eksempel 
hvordan du sætter elektroderne 
rigtigt på, hvornår den tilska-
dekomne må berøres, og om 
du skal trykke på den knap, der 
udløser stødet.

tranbjerg
TIDENDE

Næste deadline er 30. oktober.
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    Murermester

Allan Lauridsen

Den kvindelige intuition er med til at lette svære samtaler. Har du mistet en, der står dig nær kan 
rundt.begravelse/bisættelse efter dit ogsidste farvel bliver et rart minde.

Din bedemand
er en kvinde

       …på nettet

Du finder naturligvis også dit lokale yndlingsblad på nettet på www.tranbjergtidende.dk. 
Her kan du finde svar på vores deadline, annoncepriser og du kan finde de gamle blade, 
hvis du er gået glip af noget.
Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du har en god historie, et tip eller et 
arrangement, du gerne vil have med, eller hvis bladet er udeblevet.

Vi ses på www.tranbjergtidende.dk

tranbjerg
TIDENDE
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Dahlgaard Haandvaerk ApS

md@dahlgaardhaandvaerk.dk

- Din Opel og Suzuki partner i ÅrhusOPEL
MOTOR-DEPOTET

Bestil tid online på www.munkevvs.dk – eller ring 86 29 05 58

MUNKE VVS A/S   |   TRANBJERG HOVEDGADE 48   |   8310 TRANBJERG   |   WWW.MUNKEVVS.DK

Din lokale VVS-installatør i Tranbjerg
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f r i h e d e n

J a, selvom der ikke ser sådan ud, når 
man normalt er i Tivoli, så kan den 

omdannes til soveplads for 1000 FDF’ere 
i telte og bivuakker. 
Og mange af aktiviteterne kan få et spej-
dertvist, så det bliver lidt sjovere. Har du 
for eksempel prøvet at holde et glas vand 
uden at spilde rundt i tyfonen, sminke 
hinanden i bananbåden eller rapelle ned 
fra Sky Tower?
FDF Tranbjerg deltog for anden gang i 
arrangementet, der havde 1700 deltagere 
fra hele Århus og omegn og fra man-
ge forskellige korps: FDF, DDS, KFUK 
pigespejderne. 
Efter en aktiv dag og et langt natløb kom 
alle glade og trætte hjem til Tranbjerg 
igen. Heldigvis var der ikke så langt.

FDF’erne i Tivoli Friheden
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Aarhus Rengøringsservice
Rengøring siden 1995

42 42 00 12
Laurbærvænget 26, 8310 Tranbjerg J

www.42420012.dk

 Tryghed og kvalitet
Tandlægerne Ryesgade

TANDLÆGERNE RYESGADE 29
Susanne Groth  Janne Lethan

Ryesgade 29, Strøget Aarhus C • Telefon 86 12 40 12
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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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Alle aftaler kan træffes, hvor og hvornår det passer Dem – også aften, søndage og helligdage

Bedemand Grundtvig Riising & Søn

am.

flerstyrkebriller
Kig forbi og vælg blandt et stort udvalg af kvalitetsstel.  
Tillæg kan forekomme v. prismer, farveskift og højtbrydende glas.  
Husk, at du altid er velkommen til at få gratis råd og vejledning.

Tilbuddet kan ikke kombiners med andre tilnud/rabatter

er din optiker snæversynet?

WWW.PROFILOPTIK.DK

PROFIL OPTIK

KIRKETORVET 6  

8310 TRANBJERG

TLF. 86293292

Kun kr. 4.999,-stel inkl. glas

NYHED
TRANBJERG

Tilbuddet kan ikke kombiners med andre tilbud/rabatter
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Kirke
og
Sogn

Allehelgen
Allehelgenssøndag mindes vi i kirken 
vore døde. Mange sørgende finder trøst 
og ro til eftertanke ved gudstjenesten 
netop denne dag.

I Tranbjerg Kirke afholdes der Allehelgens 
søndag d. 2. november to gudstjenester:

Kl. 10.00 Højmesse  
En almindelig søndagsgudstjeneste, dog 
uden dåb.  
Ved Anja Stokholm.

Kl. 16.00 Musikgudstjeneste  
Musikken vil hjælpe os med at mindes  
i en situation, hvor ord ikke rækker.  
Ved David Kessel.

Morgenandagt 
Se side 3

  Levende adventskalender 
Se side 6

Gud og spaghetti 
Se side 6

Onsdagsforum 
Se side 7

NYT! ÅrstidsCafé 
Se side 9

Frivilligguppen 
Se side 10

B A S A R
i Sognegården 
den 1. november 
Se side 11 
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KIRKE OG SOGN2

 Infoside
Kirkekontoret, Sognegården, 
Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg 
86 29 57 33 
Mandag-fredag kl. 10.00–13.00 
Torsdag kl. 10.00–15.00  
www.tranbjergkirke.dk

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

Sognegårdsvært  Marian Holm 
86 29 46 73  
Træffes i Sognegården 

Menighedsrådsformand Vagn Keseler  
86 29 05 71 / 40 20 33 70

Kirkeværge Anna Elisabeth Frandsen 
51 21 15 30

Basargruppen 
Inge Bech-Nielsen, 86 29 05 46 
Grethe Gylling, 86 29 03 76

Fødsel 
En fødsel registreres på baggrund af jor-
demoderens anmeldelse til kirkekonto-
ret. En forældreanmeldelse er altså kun 
nødvendig, hvis ingen jordemoder har 
medvirket ved fødslen. 
Ugifte forældre har mulighed for at få 
faderskabet registreret i 14 dage fra bar-
nets fødsel ved at indgive en omsorgs- og 
ansvarserklæring til kirkekontoret – det 
medfører fælles forældremyndighed. 
Afgives digitalt på www.borger.dk.

Navngivning
Ifølge loven skal et barn have navn inden 
sin halvårsdag. Det kan ske enten samti-
dig med dåb eller uden/inden dåb. 
Hvis I ikke ønsker dåb, eller hvis der er 
brug for, at navngivningen skal ske tidli-
gere end dåben (f. eks. hvis barnet skal 
have pas), er det altid kirkekontoret i 
bopælssognet, der foretager navngivnin-
gen. På www.borger.dk kan I finde/fore-
tage den digitale anmeldelse.

Navneændring
Informationer om og anmeldelse af nav-
neændring kan findes på www.borger.dk. 

Dødsfald
Anmeldelse skal ske senest to dage efter 
dødsfaldet til kirkekontoret i bopælssog-
net. Det er lægens dødsattest, der skal 
afleveres. Derudover skal de efterladte 
anmode om begravelse eller ligbrænding 
i overensstemmelse med afdødes ønsker. 
Blanketten kan findes på www.borger.dk.
Kirkekontoret er behjælpeligt i tilfælde af 
spørgsmål.

Kirkelige handlinger 
Dåb, bryllup, velsignelse samt bisættelse/
begravelse aftales med kirkekontoret, der 
formidler kontakt til præsten.
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 Gudstjenester

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

Søndag d. 12. oktober (17. s. e. trin.) 
10.00: David Kessel

Søndag d. 19. oktober (18. s. e. trin.) 
10.00: David Kessel

Torsdag d. 23. oktober 
17.00: Gud og spaghetti v/David Kessel

Søndag d. 26. oktober (19. s. e. trin.) 
10.00: Kirsten Niekerk

Tirsdag d. 28. oktober 
10.00: Morgenandagt

Søndag d. 2. november  
(Allehelgensdag) 
10.00: Anja Stokholm 
16.00:  Musikgudstjeneste  

m/lystænding v/David Kessel

Tirsdag d. 4. november 
18.00: Andagt

Søndag d. 9. november (21. s. e. trin.) 
10.00: Anette Brøndum 
11.30:  Dåbsgudstjeneste  

v/Anette Brøndum

Torsdag d. 13. november 
17.00:  Gud og spaghetti  

v/Anja Stokholm

Søndag d. 16. november (22. s. e. trin.) 
10.00: Anja Stokholm

Søndag d. 23. november  
(Sidste søndag i kirkeåret) 
10.00: Anette Brøndum

Tirsdag d. 25. november 
10.00: Morgenandagt

Morgenandagt
Vores morgenandagt fortsætter efter 
efterårsferien, men desværre bliver vi 
nødt til at skære ned for antallet, dvs. 
fra efteråret er der kun én månedlig 
morgenandagt. 

Den ligger fremover sidste tirsdag i må-
neden kl. 10.00, dvs. 28. oktober og 25. 
november.

Morgenandagten er en kort hverdags-
gudstjeneste med musik, salmesang, 
læsninger, bøn og tid til eftertanke. 
Den er en god mulighed for at afbryde 
hverdagen og få tid til at tænke på an-
dre ting end det, der sker i hverdagen.

Vi glæder os til at se jer!

Branko/David

Lokalcentret:

Onsdag d. 29. oktober
14.00: David Kessel

Onsdag d. 26. november
14.00: Anja Stokholm

 

 

 

 

 

 
 

/
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 Præstens 
 rubrik

David Kessel

Allehelgen – Halloween 
– hvad for noget?

Stort set alle ved, hvorfor vi holder jul. 
Også påskens betydning er der relativ 
stor viden om. Pinse? Nogle ved det, 
andre ikke – men man kan i hvert fald 
spørge præsten og få et forståeligt svar. 
Lidt anderledes er det med Allehelgen. 
Måske tror mange, de har en forestilling 
om, hvad Allehelgen er. Der er i hvert 
fald nogle, der ved, at man til Allehel-
gen læser navnene på de mennesker 
op, som er død i sognet. Men forvir-
ringen bliver stor, når vi så samtidig hø-
rer om Halloween. Især børnene – jeg 
ved det fra mine egne børn – kan ikke 
helt forstå, hvordan det hænger sam-
men med de lysende græskar- hoveder 
i forhaven og det, der sker i kirken. Og 
når man som præst skal svare, kan man 
ikke komme udenom de lange histori-
ske forklaringer, hvilket som regel ikke 
fremmer forståelsen, men blot øger 
forvirringen. Jeg prøver alligevel.

Allehelgen er i vores kirke den dag, 
hvor vi mindes de mennesker, der har 
levet iblandt os, men nu er døde. Vi 
gør det som sagt ved at læse navnene 
op af de mennesker, der i løbet af året 
er bisat/begravet fra vores kirke. I vores 

kirke tænder vi også lys for de afdø-
de. Dermed markerer vi, at vi ikke har 
glemt dem. Men lysene symboliserer 
også vores tro på, at de døde ikke er i 
mørke, men i lyset hos Gud. Det er en 
meget smuk tradition, der giver trøst 
for dem, der sørger. 

Allehelgen/Halloween er samtidig en 
fest, der i den katolske kirke bliver fejret 
for at mindes Allehelgener (Halloween 
er engelsk og betyder: All Hallows Eve 
= Allehelgeners aften). Helgener er i 
den katolske tradition mennesker, der 
enten ved at ofre deres liv for deres tro 
eller ved et eksemplarisk liv som tro-
ende, har fået en særstatus hos menne-
skene og Gud. I den evangeliske tradi-
tion, som folkekirken er en del af, har 
man ingen dyrkelse af helgener.

Halloween som vi kender det i dag, dvs. 
en fest, hvor især børn klæder sig ud, 
skræmmer hinanden, hvor man hyg-
ger sig med det uhyggelige, har sin 
oprindelse i den katolske Allehelgen 
Fest. Men traditionerne kommer først 
og fremmest fra en høstfest, som man 
fejrede i Irland før kristendommen 
kom til landet. Dengang brændte man 
høstgaver som tak for høsten, samtidig 
med at man mente, at den aften var det 
det onde, der prøvede at overtage mag-
ten og at det vrimlede med spøgelser, 
hekse og andre mørke væsner. Denne 
tradition kom med irske udvandrere 
til Amerika, hvor traditionen levede vi-
dere og mere og mere blev til en bør-
nefest, der handlede om at dyrke det 
uhyggelige. Og som så meget andet, 
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Sognekalender

Sorg- og livsmodsgrupper  
for efterladte

– et gratis tilbud om samvær med ligestillede
-

ceret sig til opgaven. Der er ikke tale om terapeutisk 
behandling, men om „hjælp til selvhjælp“. 
Man mødes 2–3 timer hver anden uge, typisk sen 
eftermiddag. Grupperne kan benyttes på tværs af 
sogne.
Med støtte fra TrygFonden.

Flere oplysninger på tlf. 24 815 817 – eller på:
www.folkekirkesamvirket.dk

er denne tradition – sandsynligvis først 
og fremmest gennem film og fjernsyn 
– kommet tilbage til Europa, hvor flere 
og flere mennesker holder Halloween 
i form af børnefester, hvor man klæder 
sig ud og pynter bordet med kunstige 
edderkopper eller lignende.

Med andre ord: Vores Allehelgen og 
Halloween har de samme rødder. Sam-
tidig må man sige, at der ellers ikke er 
så meget, der forbinder disse to fester. 
For på den ene side mindes vi de men-
nesker, vi har mistet og bliver trøstet 
i troen på at disse mennesker er hos 
Gud. På den anden side hygger vi os 
med forestillinger om afdøde, der går 
igen som genfærd. Det passer ikke så 
godt sammen.

Det kan være sjovt at holde en Hallo-
ween-fest for sine børn. Men det er 
også godt at lade børnene komme med, 
når vi mindes de mennesker, vi har mi-
stet og savner. For det er en vigtig del af 
vores tro, at vi kan sørge over dem, der 
er døde, og samtidig får trøst gennem 
Guds løfte om evigt liv hos ham.

Onsdag d. 22. oktober 
19.00: Menighedsrådsmøde

Lørdag d. 1. november 
11.00-14.00: Basar

Onsdag d. 5. november 
14.00: Onsdagsforum

Mandag d. 10. november 
19.30: Læsekreds

Onsdag d. 12. november 
19.00: Menighedsrådsmøde

Torsdag d. 20. november 
19.30: Frivillighedsgruppen
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Levende  
adventskalender  
i kirken
En gang om ugen op til jul 
åbnes en låge i Tranbjerg Kirkes 
levende adventskalender. 
Tag børnene i hånden og vær 
med til at se, hvad der gemmer 
sig bag lågen. 
Oplev advents- og julestemning 
i kirken – vi hører fortællingen 
om den ting, vi har fundet bag 
lågen og synger den kom-
mende højtid nær. 
Bagefter er der risengrød til små 
og store i Sognegården. 

Pris: Voksne 20 kr. Børn gratis.

Følgende torsdage kl. 17.00: 

Den 27. november
Den  4. december
Den 11. december
Den 18. december

i  k rken

Gud og spaghetti
Kom til Gud og spaghetti, hvor vi 
den 23. oktober kl. 17.00 skal høre om 
dansen om guldkalven 
og den 13. november kl. 17.00 hører 
historien om den fortabte søn. 

Alle børn er velkomne sammen med 
deres forældre, søskende eller bed-
steforældre i kirken til en kort bør-
negudstjeneste og bagefter til fælles-
spisning i Sognegården. 

Maden er gratis for børn. 

Voksne betaler 30 kr.
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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

www.tranbjergkirke.dk

O N S D A G S

F O R U M
Eftermiddage, der giver et løft!

Onsdag den 5. november kl. 14.00

Med musikken gennem 
kirkeåret

David Kessel fortæller om, hvordan 
musikken kan være en hjælp til at få en 
god forståelse for kirkeårets sammen-
hæng fra adventstiden over jul, påske 
pinse og trinitatis.

Der vil blive lyttet til smukke eksem-
pler på kirkemusik, som i den lutherske 
tradition altid har haft en stor rolle for 
gudstjenestelivet og som stadig kan be-
rige ens tro på mange måder.

Onsdag d. 3. december kl. 13.00

Julefrokost
En hyggelig eftermiddag med traditio-
nel julefrokost, Luciaoptog og ameri-
kansk lotteri. 

Man medbringer en gevinst til ca. 30 kr. 

Pris for frokosten: 125 kr.

Tilmelding: 86 29 57 33 / 
mail: kordegn@tranbjergkirke.dk  
senest fredag d. 21. november.

i
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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. 

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.     

Vintertøjet er nu på hylderne -  
kom og se det store udvalg 

Hallo!  
50% på babytøj  

fra 0 til 1 år  
i hele oktober  

måned 
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Nicolai
Tjenesten

SC
T

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
har tavshedspligt

Folkekirken

ÅRSTIDSCafé
Savner du at komme ud, eller må-
ske nogen at være sammen med 
over et måltid? 
Så er Tranbjerg Kirkes ÅrstidsCafé 
måske noget for dig. 

Vi mødes på udvalgte tirsdage – før-
ste gang den 4. november kl. 18.00 
– ca. 21.00.

Vi begynder aftenen 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 hører vi desuden et 
kort oplæg af en indbudt gæst.

Tranbjerg Kirkes ÅrstidsCafé hen-
vender sig til alle, enlige som par – 
vi håber på at se jer!

Tilmelding senest tirsdag den 28. 
oktober til Ulla Astrup på telefon: 
8629 5897 eller  
mail: u.k.astrup@webspeed.dk

Sognepræst David Kessel og

Sognepræst Anja Stokholm

Tranbjerg Kirke på facebook
Følg linket fra hjemmesiden
www.tranbjergkirke.dk

Husk BASAREN
lørdag 1. november i Sognegården
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Tranbjerg Kirkekor vil gerne blive større. 
Kom og vær med!

Der findes både begynderkor og kor for de øvede børn. 

Skriv til organisten/korlederen og hør nærmere.

Mandag eftermiddage i Sognegården.

# Grundlæggende musikviden  # Sang og bevægelse  # Koncerter

# Deltagelse ved familiegudstjenester  # Korudflugt  # Løn

Kontakt: organist Branko Djordjevic: branko@tranbjergkirke.dk

Planlægnings- og evalueringsmøde  
i frivilliggruppen

Sæt allerede nu et X i kalenderen  
torsdag den 20. november kl.19.30, 
hvor vi afholder møde  i forhold til 
aktiviteterne for forårssæsonen 2015.

Desuden er der hyggeligt samvær 
med osteanretning og rødvin.

Nye som har lyst til at være en del 
af frivilliggruppen ved kirken, er 
meget velkomne denne aften.

Af hensyn til traktementet er der 
tilmelding senest den 13. november 
til kirkekontoret tlf:  8629  5733  eller 
på mail: kordegn@tranbjergkirke.dk

Aktivitetsudvalget
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Sognegården lørdag den 1. november kl. 10–14

B A S A R

I år holder vi for 25. gang basar i Tranbjerg Sognegård, og vi støtter fortsat et børne-
projekt i Malawi i den sydlige del af Afrika.
Her er der ca. 850.000 forældreløse børn pga. HIV/AIDS.

Folkekirkens Nødhjælp har oprettet 3 centre, CHISOMO, hvor disse børn tilbydes 
hjælp i form af mad, tøj, skole, klubliv og kontakt til voksne i deres landsby.

Der er stort behov for hjælp, og pengene fra basaren går ubeskåret via Folkekir-
kens Nødhjælp til disse centre.

På basaren er der som sædvanlig masser af gode tilbud:

hjemmesyltede lækkerier  
og hjemmebag

pænt, brugt, billigt børnetøj
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ALTID
GLÆDE

noget at

sig til
VI HOLDER ÅBENTNÅR DU HOLDER FRIHVERDAGE FRA 8:00 - 20:00LØR- OG SØNDAGE FRA 8:00 - 18:00

BAGERUDSALG HAR ÅBNET ALLE 
DAGE FRA KL 6:30

 TLF. 8733 6500

Altid 500 varer 
 til fast lavpris ]]

- SE DE MANGE GODE TILBUD I KVICKLY AVISEN
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