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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 12. februar,  
udgivelsesdatoen er den 14. marts. 
Tryk: LaserTryk
Oplag: 4.500

Aarhus Kommune har inviteret til borgermøde om Be-
der-Bering vejens linjeføring den 20. januar. Læs mere 
om det på side 6. 

I artiklen kan du læse de tanker, som nogle borgere i 
Mårslet har gjort sig om den nye vej. De går ikke ind for 
den linje, der går tæt på Mårslet og Tranbjerg. Det kan 
virke ensidigt, at vi ikke har talt med nogen i den anden 
lejr – men vi har ikke mødt nogen endnu. 

Det er supervigtigt, at vi forholder os til denne ændring, 
så jeg vil sende opfordirngen videre, om at man i det 
mindste tager stilling. 

Vi bliver nødt til at forholde os til den nye vej, og de 
konsekvenser den kan have for vores by, trafikken her og 
forholdene for nogle af de grundejere, der bor tættest på. 

Jeg håber, at alle vil forholde sig til det, at borgerne i 
Tranbjerg vil møde talstærkt op til borgermødet og ar-
bejde frem mod den bedste løsning for området. Vi får jo 
i hvert fald ikke den løsning, vi helst vil have ved at blive 
hjemme i sofaen.

Hvis vi bare lader andre træffe beslutningen, så kan vi 
jo heller ikke tillade os at brokke os bagefter, hvis vi ikke 
bryder os om løsningen. 

Så sæt jer ind i, hvad de tre muligheder betyder for Tran-
bjerg – og tag stilling. 

Håber vi ses til mødet den 20. januar.

Tag stilling og mød op
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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

Workshop Mønsterstrik

– en leg med farver 
Søndag 18. januar kl. 14.00 -17.00
Den erfarne strikker Bodil Munch viser for-
skellige strikketeknikker:
Medbring garn i 4-6 farver i 2-trådet shet-
landsuld (rester i tvinni, duo, supersoft m.m.), 
rundpind 3½ 80 cm. og evt. små garnnøgler. 
På kursusdagen kan der købes mønstre og 
strikkekits.
Der er begrænset plads og billetter købes for 
25 kr. via hjemmesiden.

Kvindetendenser i litteraturen

Mandag 2. februar kl. 19.00
I anledning af 100 året for kvindernes stem-
meret kommer Maria Louise Christensen, 
cand. mag. og litteraturformidler på Silkeborg
Bibliotekerne og fortæller, om man kan skrive 
kvindelitteratur i 2015. Det bliver en tour de 
force gennem nyere dansk litteratur og dens
mangfoldige kvindestemmer.
Gratis billetter via hjemmesiden.

Strikkeklubben Strik-In

Et åbent og uforpligtende tilbud til alle strik-
keglade. Vi mødes den første torsdag 
i hver måned kl.18  på biblioteket – alle er vel-
komne. Mød op med strikkepinde og garn. 
Biblioteket sørger for kaffe og strikkebøger.

Kan du sovse en vovse

– vi rimer og remser.
Onsdag 28. januar kl. 9.30 -10.00
For de 5-6-årige.
Sjip sjap sjaskevejr, hvor er dine støvler?  
Snif snøf snuevejr, sikke du da snøvler. Vi har 
fundet bøger frem med rim og remser. Kender 
du dem ikke i forvejen, skal du nok komme 
til det!
Gratis billetter bestilles via hjemmesiden.

Sproget sprudler og spræller på 
biblioteket

Onsdag 18. februar kl. 10.00 -10.30
For de 5-6-årige.
Bibliotekaren har igen fundet nogle af de gode 
bøger med rim og remser frem. Dem skal vi 
læse i, og vi skal også selv lave nogle rim.  
Kig forbi til en hyggelig formiddag.
Gratis billetter bestilles via hjemmesiden.
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Kommende aktiviteter på 

  lokalcentret

Nu er datoerne for forårets Fre-
dagscaféerne fastsat til: fredag 
den 6. februar, den 6. marts, den 
10. april og den 8. maj. Der er 
kun lavet en aftale om under-
holdning (Fredagscaféen i marts 
måned). Vi venter på svar fra 
FOF om hvem der kommer de 
øvrige datoer, men vi har ønsket: 
Underholdnings-compagniet; 
Erik Sletting der synger ’Bam-

se’ Jørgensen; Gudrun, Arne og 
”Bønne” synger giro 413; Lars 
Boye Jensen: Frühlingsstimmen 
(Wienermusik). Så tre af disse 4 
mulige skulle dukke op. 
Fredagscaféerne koster 40 kr. for 
underholdning, kaffe og kage. 
Alle er velkomne.

Med venlig hilsen,
Brugerrådets aktivitetsudvalg.

Fredagscaféer forår 2015

 11. januar kl. 13.00: 
Søndagsbanko
 25. januar kl. 13.00: 
Søndagsbanko
27. januar kl. 10.00-15.00: 
Jysk Tøjsalg
 28. januar kl. 14.00: 
Gudstjeneste
6. februar kl. 14.30: 
Fredagscafé med underholdning

 8. februar kl. 13.00: 
Søndagsbanko
22. februar kl. 13.00: 
Søndagsbanko
25. februar kl. 14.00: 
Gudstjeneste
6. marts kl. 14.30: Fredagscafé 
med Salonorkestret Canzonetta
 8. marts kl. 13.00: 
Søndagsbanko
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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!

Information om 
Netcaféen
Hannelis Olsen er klar til at hjælpe 
dig i Netcaféen om torsdagen fra 
kl. 10.00-12.00 hvor der fi ndes tre 
faste computere og en printer. Kig 
også forbi, hvis du har problemer 
med din iPad eller kontakt Hanne-
lis på tlf. 51 23 58 78.

Godt Nytår og tak for 
året der er gået!
En stor TAK til alle de frivillige 
hjælpere tilknyttede Lokalcenter 
Tranbjerg for jeres hjælp og støt-
te i det forgangne år. I er med til 
at gøre en stor forskel for rigtig 
mange borgere – hvor nærvær og 
omsorg for hinanden sættes i høj-
sæde! I ønskes et godt Nytår alle 
sammen.
Mange hilsener, Pia Koller og Inga 
Klode/Frivilligkoordinatorerne.
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Vær med til borgermødet den 20. 
januar eller tjek Facebook-siden.

Af Merete Skauge

rgumenterne er mange, når det gæl-
der hvorvidt man er for eller imod 

en kommende Beder-Bering vej sydvest 
for Mårslet. Nogle mener, at den vil kun-
ne sikre en hurtigere vej til og fra Mårslet, 
mens andre godt kan lide den nuværende 
infrastruktur, hvor Mårslet hænger som et 
edderkoppespind i landskabet uden veje 
med større trafi k i nærheden. Ligegyldigt 
hvordan man stiller sig er faktum, at der 
kun står økonomi og et valg af linjefø-
ring tilbage, før Beder-Bering vejen er en 
realitet! 

Tre muligheder
De næste tre måneder er vejen til offent-
lig debat, hvorefter byrådet træffer beslut-
ning om dens præcise linjeføring. Der er 
tre muligheder for Beder-Bering vejens 
afstand til Mårslet. Linjeføring A er tæt-
test på Mårslet, og den ligger kun 150 
meter fra byens sydlige bebyggelse. 

Linjeføring B ligger i en afstand af cir-
ka 300 meter, mens linjeføring C går gen-
nem Ravnholt. 

I VVM undersøgelsen redegør embeds-
mændene for fordele og ulemper ved de 
tre muligheder. Både embedsmænd og 
rådmanden for teknik og miljø peger på 
linjeføring A, på trods af at de samtidig 
vurderer, at det ikke er den bedste place-
ring i landskabet! Her vægtes argumenta-

Tag stilling til linjeføringen 
af Beder-Bering vejen!

tionen om afl astning af de interne eksiste-
rende veje i Tranbjerg, Mårslet, Beder og 
Malling, samt især Oddervej og Ringvej 
Syd. 

Stor betydning
Spørgsmålet om linjeføring er af stor be-
tydning for borgerne i Mårslet by. Med et 
nuværende estimat på 13.500-19.000 biler 
i døgnet, vil det ikke kunne undgås at på-
virke miljøet i byen. Og ikke kun i byens 
sydvestlige ende. 

Bemærk også, at der i 2009/2010, hvor 
vi første gang diskuterede vejen, var et es-
timat på 4.000-8.000 biler i døgnet. Dette 
er nu mere end fordoblet. 

For enden af Beder-Bering vejen lig-
ger ferskvare-centralen, som både dag og 
nat modtager forsyninger med lastbiler, så 
man må forvente, at det ikke kun bliver 
let trafi k, der kører på vejen. Samtidigt er 
det planen, at vejen i den anden ende på 
sigt skal kobles på en broforbindelse fra 
Hou til Sjælland, den såkaldte Kattegat-
forbindelse. Det vil øge trafi kken væsent-
ligt, og der lægges heller ikke skjul på, at 
den nuværende planlagte tosporede vej 
med tiden kan blive udvidet. Derfor er 
det meget vigtigt at Beder-Bering vejen 
fra starten får den rigtige placering i for-
hold til de gener den måtte påføre byens 
borgere.

Påvirkninger
En vej med 13.500-19.000 biler støjer, 
lugter og forurener! Det er ikke til at 
komme udenom! Den påvirker også land-

A
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B e r i n g - B e d e r ve j e n

skab og miljø og har en stor betydning 
for grundvand, flora og fauna. Det gør 
det ikke bedre, at vejen placeres vest for 
byen, hvor vestenvinden rigtigt kan bære 
støj og møg ind over Mårslet! Selv om 
vejen lægges i afgravninger, vil det ikke 
hjælpe meget.  

Fordelene trafikmæssigt er vist lige 
store, ligegyldigt hvilken linjeføring man 
vælger, da der højst er et par minutters 
kørsel til forskel ud og hjem fra Mårslet. 
Til gengæld taler ovenstående argumenter 
i høj grad for, at linjeføringen bliver lagt 
så sydligt som muligt i en bue længst væk 
fra Mårslet by! Altså linjeføring C. Det vil 
give de færreste gener for byens borgere!                                                                                                             

Vær med til at påvirke
Hvis du gerne vil være med til at påvirke 
politikernes beslutning om linjeføringen, 
har du flere muligheder. Der arrange-
res borgermøde i Mårslet og kommunen 
har inviteret til møde i Grønløkkehallen i 
Tranbjerg (Grønløkke Allé 6) tirsdag den 
20. januar klokken 18.30. Så mød op, hvis 
du har lyst! Det er vigtigt med så mange 
saglige kommentarer og argumenter som 
muligt! 

Du har også muligheden for at siger 
nej tak til linjeføring A ved at bidrage 

med din underskrift på online under-
skriftindsamlingen: www.skrivunder.net/
nej_til_linjeforing_a_beder_bering_vejen. 
Underskrifterne vil blive afleveret på råd-
huset ved høringsfristens afslutning!                                                                                                                   

Yderligere info
Kort og papirer kan også ses på kommu-
nens hjemmeside. Hjemmesiden  
”www.beringbedervejen.dk” har til for-
mål, at samle og informere om alterna-
tiver og indsigelser til Århus Kommunes 
forslag til linjeføringer for en ny vej mel-
lem Den Østjyske Motorvej og Oddervej: 
Bering-Bedervejen. På siden kan findes 
argumentationer, synspunkter og ideer 
fra de foreninger, grupper og enkeltper-
soner der har bidraget med konstruktive 
ændringsforslag. 

 
Merete Skauge er bosat i Mårslet, med i 
Facebook-gruppen Beder-Bering vejen Nej 
Tak! Artiklen bringes også i Mårslet bladet. 

Rød linje: A, Grøn linje: B, blå linje: C.

Offentlig høring den 20. januar  
kl. 18.30 i Grønlykke hallen i Tranbjerg.
Høringsfasen starter den 1. december 
2014 og frist for høringsbidrag er  
lørdag den 28. februar 2015.
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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

TT01-2015.indb   8 15/12/14   11.15



| 9

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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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
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o r i e n t e r i n g   

INDKALDELSE TIL 
GENERALFORSAMLING
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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

CENTER 
 SALONEN

CENTER 
 SALONEN

CENTER 
 SALONEN

CENTER SYD H
E

R
R

E
- 

o
g

  
D

A
M

E
FR

IS
Ø

R

TRANBJERG - 86 29 49 49

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:
LÆGEVAGTENS 
TELEFONNUMMER

7011 3131
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Forældregruppe har lavet folder med 
viden og Facebook-gruppe til dialog. 
De vil skabe lokalt netværk mellem 
forældre til børn med særlige behov. 
Et andet vigtigt mål er at bringe ar-
bejdet ind på skolen og gøre god in-
klusion endnu bedre på Tranbjergsko-
len.

Af Martin Østersø

 Skolen stod overfor reformen og 
midt i en fusion af byens to sko-

ler. Da var det, at jeg sendte en mail til 
skolelederen for at høre om overvejelser 
omkring børn med særlige behov og den 
nye fremtid”, siger Rikke Daugaard, for-
ælder til en pige med særlige behov på 
Tranbjergskolen.

Mailen blev modtaget positivt på Tran-
bjergskolens kontor, og i samarbejde blev 
invitation til forældre sendt ud. På det 
efterfølgende møde kom 30 interesserede 
forældre, og en styregruppe på fem for-
ældre blev nedsat. For skoleleder Stefan 
Møller Christiansen er det positivt at få 
inddraget forældre i inklusionsarbejdet.

 - Da jeg fik henvendelsen fra Rikke, 
føltes det rigtigt for skolen at gå ind i et 
samarbejde med forældre til børn med 
særlige behov. Her måneder senere har 
jeg ikke fortrudt. Jeg er sikker på, at en af 
nøglerne til god inklusion ligger i det ar-
bejde, styregruppen laver, og den special-
viden, de kommer med, kan andre foræl-
dre og skolen lære af.

Lokalt netværk for børn m
Folder og Facebook
Her knap 12 måneder efter det første 
møde er styregruppens arbejde blevet til-
gængeligt for andre. Informationsfolde-
ren ”Netværk, Viden og Dialog”, som er 
et samarbejde med Tranbjergskolen, er 
blevet delt rundt ved begge skolematrik-
ler i Tranbjerg. Facebook-gruppen ”Tran-
bjerg Inklusion” er oprettet for at skabe et 
lokalt netværk for forældre til børn med 
særlige behov.

Rikke Daugaard er en del af styregrup-
pen, og hun opfordrer til at læse folderen 
og blive medlem af gruppen.

 - Det er vigtigt for os at få skabt et 
lokalt netværk, hvor vi kan mødes foræl-
dre til forældre. Få delt vores erfaringer 
og give ideer til at hjælpe hinanden med 
at hjælpe vores børn med udfordringer. 
Det er nemmere at forholde sig til kendte 
ansigter, end nogen man ikke har mødt 
eller set. Vi vil dele folderen ud til de nye 
forældre i kommende 0. klasse. Så hvis de 
mangler et netværk, vil de vide, at de ikke 
er alene.

Arbejdet skal ind på skolen
Skoleleder, Stefan Møller Christiansen 
håber meget på, at styregruppen får skabt 
et stærkt netværk forældre imellem. Han 
opfordrer til at bringe konstruktive de-
batter til skolen og på forældremøder og 
i klasseråd at få delt erfaringer ud. Men 
han slår fast, at der ikke ligger nogen skal-
opgaver for lærerne i den sammenhæng.

 - Nu skal styregruppen høste frugter-
ne af den gode folder, de har lavet. De har 

”
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n e t v æ r k

rn med særlige behov
en viden, som kan være med til at gøre en 
forskel for forældre og børn. Den skal ind 
på Tranbjergskolen, og der hvor børnene 
også kommer. Næste skridt kan være at 
komme ud til spejderne, AIA og de andre 
fritidsorganisationer, og skolen vil gerne 
være med.”

Rikke Daugaard er enig og glad for 
samarbejdet med Tranbjergskolen. Hun 
tror på, at effekten af deres arbejde over 
tid vil virke for børnene med særlig be-
hov i klasselokalet.

 - Skolens inklusionsindsats er på flere 
områder god, men den kan blive endnu 
bedre. Vi forældre kommer med en unik 
viden om vores børn, som skal i spil via 
en positiv dialog. Sammen med skolens 
indsats skal det give gladere og dygtigere 
børn samt mere ro til alle.

Fakta om styregruppen
De fem medlemmer af styregruppen har 
selv børn med særlige behov - nogen med 
fysiske udfordring andre med psykiske.

Kontaktpersoner
Hvis du vil vide mere om arbejdet med 
børn med særlige behov i Tranbjerg, er du 
velkommen til at tage kontakt:

Medlem af styregruppen:
Rikke Daugaard
mob: 26 27 60 21
Mitzie Bering
mob: 31 54 02 60
Skoleleder på Tranbjergskolen:
Stefan Møller Christiansen
mob: 29 20 42 03

Fakta om skole-hjem-samarbejde i skole-
reformen:
Forældre er afgørende for, om eleverne 
udvikler sig og lærer mest muligt. Derfor 
skal de være med til at udvikle den nye 
folkeskole og styrke samarbejdet mellem 
skole og hjem

(Kilde: UVM)

Socialdemokraterne i Tranbjerg  
inviterer til nytårsmøde med  
forsvarsministeren.  
Kom og stil spørgsmål til dit lokale 
folketingsmedlem.  
 
Alle er velkomne.  
 
Ordstyrer:  
Byrådsmedlem 
Camilla Fabricius 

Tid og sted:  
Mandag d. 12. januar 2015  
Kl. 16.30-18.00 
På Grønløkkeskolen. 

BORGERMØDE MED  

NICOLAI WAMMEN 

os på:
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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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l ø b e s ko l e

T

Byg din form langsomt op med lige-
sindede. Få mere at vide til informati-
onsmødet.

ranbjerg Løber starter igen i år løbe-
skole for nye løbere. Vil du gerne i 

gang med at løbe og bygge din form stille 
og roligt op, så starter der nye hold den 2. 
marts kl. 17.00

Træning er hver tirsdag og torsdag 
klokken 17.00 og søndag kl. 10.00

Det er uddannede trænere, der står for 
træningen og kan hjælpe med løberele-
vante spørgsmål. Vi bygger formen stille 
og roligt op i et tempo, hvor muskler og 
sener kan følge med, så du forhåbentlig 
undgår skader. Når du er klar, bliver du 
sluset ind på ét af Tranbjerg Løbers eksi-
sterende hold.

Tranbjerg Løber holder informations-
møde tirsdag den 24. februar kl. 19.00 
på Tranbjerg Skole, Afd. Grønløkke i 
kantinen.

Ny omgang løbeskole
I forbindelse med informationsmødet er 
der foredrag om kost, løb og vægttab.

Foredraget starter kl. 19.30, og varer 
cirka to timer. Alle Tranbjerg Løbers med-
lemmer er velkomne.

Pris for løbeskolen er kun 400 kro-
ner, og det inkluderer medlemskab af 
Tranbjerg Løber frem til april 2016 og en 
Tranbjerg Løber klub T-shirt, som er en 
Newline løbe T-shirt med Tranbjerg Lø-
ber logo.

Læs mere på Tranbjerg Løbers hjem-
meside www.tranbjerg-lober.dk eller på 
Facebooksiden.

os på:
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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

TT01-2015.indb   18 15/12/14   11.15



| 19

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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www.oestergaards-dyrehospital.dk
Døgnvagt

Dyrlæge
Finn Østergaard

Dyrlæge
Kari-Anne

Bjørnkjær-Nielsen

Dyrlæge
Ulrik Bech

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

TT Service - ved manglende levering.

Bliver du snydt for Tranbjerg Tidende, 
så klik ind på:

www.tranbjergtidende.dk/Udeblev bladet
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l o k a l h i s t o r i e

V

Tranbjerg Lokalhistoriske Samling

Tranbjerg Byvagt
Under krigen blev der i slutningen 
af 1944 oprettet et privat vagtværn i 
Tranbjerg ‘Tranbjerg Byvagt’.

agtværnet skulle under mørklægnin-
gen »erstatte« politiet, og vagthol-

dene var på to-holds-skift: Fra kl. 20 til 02 
og derefter fra 02 til 08. Der var fi re mand 
på hvert hold og vagtstuen blev i kælde-
ren til »Home«, Hovedgaden 27.  

På arkivet opbevares materiale fra by-
vagtens arbejde nemlig  2 bøger fra by-
vagtens patruljering, noget korrespondan-
ce samt en liste med fl ere end 110 med-
lemmer af byvagten.

Denne Bog blev taget i brug den 11/11 - 
1944  af Tranbjerg Byvagt.

Vagtlederen maa for hver Patruljetur 
Indføre hvad der er hændt paa Turen er 
intet sket skriver han for Eks. kl. 12 - 
Patrulje til Lundshøj Intet at bemærke.

Der maa absolut ikke indføres nogen 
slags Pjat da Bogen skal kontrolleres af 
Sogneraadet. Bag i Bogen Indføres An-
meldelse fra Beboerne om Indbrud eller 
andet som senere kan have Interesse for 
Politiet. 
Tranbjerg den 11.11 - 44  L. Chr. Jensen.

Byvagten skulle føre bog over nattesns 
hændelser.  Af og til førte episoderne til 
omtale i dagspressen.

Notat i lommebogen den 4/12 1944:
“Det bemærkes, at Vognmand Oskar Jen-
sen, Sleth, havde en Hestevogn staaende i 
Vejkrydset ved Thorvaldsen, Byvagten gav 
Ordre til at Vognen skulde fjernes.

Ordren blev ikke efterfulgt, men en 
Lygte blev ophængt under Vognen.”

Læs mere om Tranbjerg Byvagt på hjemmesiden:  tranbjerglokalhistorie.dk
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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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Med masser af børn og unge blev Ung 
i Aarhus – Tranbjergs nye lokaler på 
Grønløkke Allé 9 indviet efter en ind-
fl ytning, der begyndte i sommerfe-
rien. 

Af: Michael Sørensen Bech, Kommunika-
tionsmedarbejder Ung i Aarhus-Horsens-
vej og Dorthe Larsen, Fritidsleder Ung i 
Aarhus-Tranbjerg

ver en længere periode har perso-
nale og medlemmer i Ung i Aarhus - 

Tranbjerg forberedt sig på indvielsen. Det 
begyndte allerede før sommerferien, da 
medarbejderne begyndte at pakke 30 års 

O

Velkommen til det nye Ung i Aarhus T
liv ned på Torvevænget 5c. Nu er alt pak-
ket ud på den nye adresse, og hverdagen 
er ved at være på plads i nye omgivelser. 

Lokaler på de unges præmisser
Der er arbejdet på at imødekomme al-
les behov, og Ung i Aarhus - Tranbjergs 
lokaler afspejler, hvordan rummene kan 
bruges i undervisningssammenhæng som 
en del af Ny Nordisk Tranbjerg og et sted, 
hvor de unge kan lade op efter en længere 
skoledag.

- De unge tager imod og bifalder ram-
merne og de nye muligheder. De er også 
vores kritiske brugere, som gerne vil have 
deres ideer realiseret og ikke møde luk-
kede døre, forklarer Dorthe Kirkegaard 
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u n g  i  t r a n b j e r g

hus Tranbjerg
Larsen, der er fritidsleder i Ung i Aarhus 
- Horsensvej og lokal leder i Ung i Aarhus 
- Tranbjerg.

Indvielse for alle 
Onsdag den 26. november var dagen, 
hvor alle interesserede var inviteret til at 
se de nye lokaler. Om formiddagen tog 
dagtilbuddene en masse børn under seks 
år med, og de dansede og hyggede sig.

Om eftermiddagen begyndte den of-
fi cielle indvielse med taler og hårmode-
show, som de unge selv havde stået for. 

- Jeg takkede alle de unge og især med-
arbejderne for det hårde arbejde, de har 
gjort i forbindelse med fl ytningen. Og 
det er godt, at skolens personale har ta-

get godt imod os, fordi det viser, at vi er 
tæt på den sammenhængskraft på tværs 
af aldersgrupper, som vi arbejder mod. 
Det var vigtigt for mig at få frem. Vi er så 
stolte af vores nye omgivelser, og vi var så 
glade for, at der kom så mange og fejrede, 
at Ung i Aarhus - Tranbjerg var kom-
met på plads, fortæller Dorthe Kirkegaard 
Larsen. 

Nu er alle klar til at fat og fylde loka-
lerne med masser af liv. Både personale 
og resten af Ung i Aarhus glæder sig til at 
tage i mod alle, der er medlemmer eller 
gerne vil være medlemmer. 
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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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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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Den sidste fredag aften i november 
stod i slikkets tegn, da der blev pro-
duceret karameller, bolsjer, p-tærter 
og skumfiduser i lange baner. 

Af Stina Christiansen

ukker i lange baner, aromaer, far-
ver og andre gode sager blev på tre 

timer omsat til en helt masse bolsjer i 
alle mulige farver og smage, skumfiduser, 
frugtkarameller, almindelige karameller, 
guldkarameller og p-tærter. 

1. Tranbjerg, der holder til ved Skov-
gårdsvænget 97G, havde inviteret til 

Slikværksted hos spejderne

familiespejder-aften, hvor temaet var 
slikfremstilling.

Og det var der ret mange familier, der 
synes lød som en god og hyggelig idé. Så 
omkring 50 personer i en skøn blanding 
af børn og voksne fordelte sig ved 5 borde 
valgt ud fra hvilket slik, de allerhelst ville 
lave. 

Stor produktion
Snart sydede og boblede det ved næsten 
alle borde, der var fedtede fingre, munde 
fyldt med bolsjer, en herlig duft i hele lo-
kalet og en hektisk aktivitet for at nå at 
lave så mange lækkerier som muligt. 

Når en slags slik var blevet produceret, 

S

TT01-2015.indb   28 15/12/14   11.16



| 29

s p e j d e r s l i k

rykkede man videre til de næste lækkerier, 
hvor der var en ledig plads og gik i gang 
her. Især ved bolsjebordene var der stor 
udskiftning og produktion. Der blev eks-
perimenteret med farver og smage, og der 
blev æltet, trillet og klippet.

Mørbradgryde over bål
Mens børn og forældre suste rundt in-
denfor og omsatte sukkeret til andre ting, 
var aftensmaden sat over udenfor på bå-
let, hvor store gryder var i kog. 

Lidt i syv blev alle bænket og fik læk-
ker mørbradgryde med ris, og der var ri-
geligt til alle. 

Efter maden skulle rovet deles. Bør-

nene stod i kø og måtte efter tur få lække-
rier med hjem i hver deres pose. Det blev 
til en fin pose fredagssnolder til alle efter 
en rigtig hyggelig aften. 
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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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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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Aarhus Rengøringsservice
Rengøring siden 1995

42 42 00 12
Laurbærvænget 26, 8310 Tranbjerg J

www.42420012.dk

Empati, dialog, respekt og tillid

KONTAKT OS
Du træffer os telefonisk
på tlf.: 86 12 40 12
man-torsdag: 8:00-16:00
fredag: 8:00-12:30
Aftenåbent sidste mandag i måneden

BEHANDLINGSTYPER
- parodontosebehandlinger
- proteser/trykslås proteser
- generel/alm. tandpleje
- tandbevarende behandlinger
- god erfaring med tandlægeskræk

SUND MUND GIVER
LIVSKVALITET – HELE LIVET.

Tandlægerne Ryesgade er en moderne
og faglig ambitiøs klinik. Du møder et
veluddannet og engageret personale,
som deltager aktivt i videreuddannelse.
Sammen med dig finder vi den rigtige
behandling for dine tænder.

Ryesgade 29 1.sal  8000 Aarhus C · Tlf.: 86 12 40 12 · mail@tandlaegerneryesgade.dk · www.tandlaegerneryesgade.dk
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s m å t  m e n  go d t

Nytårsmøde med  
Nicolai Wammen 
Hvornår har du sidst talt med 
dit lokale folketingsmedlem? 
Nu har du muligheden for at 
stille spørgsmål om stort og 
småt, når Forsvarsminister  
Nicolai Wammen besøger 
Grønløkke Skolen den 12. janu-
ar kl. 16.30-18.00. 
Der er ikke et egentligt tema 
for Nicolai Wammens besøg, i 
stedet er det op til deltagerne 
at sætte en dagsorden for mø-
det. Som lokalt folketingsmed-
lem er det vigtigt for Nicolai 
Wammen at høre, hvad der rø-
rer sig i hans valgkreds. Han vil 
derfor slå ørene ud og lytte til, 
hvad beboerne i Tranbjerg har 
på hjerte. Alle er velkomne til 
mødet - så tag din familie og 
nabo under armen og mød tal-
stærkt op. Ordstyrer til mødet 
vil være byrådsmedlem Camilla 
Fabricius (A).

Lys i vintermørket
Charlotte Nielsen fra Kærvæn-
get i Tranbjerg deltog i IKEAs 
konkurrence om at nominere 
et område, som trængte til at 
blive lyst op, og det blev Kær-
vænget så onsdag den 3. de-
cember. 12 medarbejdere fra 
IKEA kom forbi og hang om-

kring 150 lanterner op, stillede 
lounge-stole frem og tændte 
op i bålfade på vejen. 
Med i præmien var også suppe, 
så de omkring 100 fremmødte 
fra Kærvænget og resten af 
byen fik noget at varme sig på 
denne kolde, men flot oplyste 
decemberaften.

os på:

Mobilmast
Der har i den seneste tid været 
rigtig mange skriverier om den 
dårlige mobildækning i Tran-
bjerg, som skyldes, at der er 
blevet taget en mast ned, og 
endnu ikke fundet et sted at 
stille en ny op. 
På Facebooksiden Borger i Tran-
bjerg bliver der skrevet en del 
om det, og flere har haft fat i 
deres respek-tive mobilselskab 
for at klage over den dårlige 
dækning. Fællesrådet i Tran-
bjerg er gået ind i sagen og føl-
ger den tæt. Vil du vide mere, 
kan du følge med på fællesrå-
dets hjemmeside Tranbjerg.dk.

Smukke billeder
Vi har opfordret Tranbjerg Foto-
forening til at slå sig løs i bla-
det her i den kommende tid. 
I dette nummer kan du nyde 
Silvia Lemkes billede, som er 
taget på Ingerslevvej mellem 
Tranbjerg og Ingerslev. 
Vi håber at få mange flere 
flotte fotos fra dem i den kom-
mende tid og vil dele de flot-
teste her i bladet, når pladsen 
tillader det.

tranbjergTIDENDE 1
 ·

 2
0

1
5

Foto: Silvia Lemke - Tranbjerg Foto Forening.
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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

TT01-2015.indb   34 15/12/14   11.16



Kirke
og
Sogn

STØT Sogneindsamlingen
Søndag den 8. marts – se side 11

Fastelavnsgudstjeneste
Søndag den 15. februar er der fastelavnsgudstjeneste. Fastelavn var 
 oprindelig en fest, hvor man skulle have det sjovt, inden den lange fastetid 
begyndte. Det var der, hvor folk en sidste gang kunne skeje ud – og så var 
det slut med det sjove indtil påske.
I vores lutherske tradition holder vi ikke faste. Men til gengæld er det efter-
hånden en tradition – også i vores 
sogn – at holde fastelavn som en 
fest for børn. 

Derfor er der familiegudstjeneste 
søndag den 15. februar kl. 10.00. 

Efter gudstjenesten slår vi katten  
af tønden. Børn og barnlige sjæle 
må gerne komme udklædte til 
gudstjenesten.
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 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 onsdag til 
fredag  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

Søndag d. 11. januar (1. s. e. H. 3 k.) 
10.00: Anja Stokholm 
11.30:  Dåbsgudstjeneste.  

Anja Stokholm

Søndag d. 18. januar (2. s. e. H. 3 k.) 
10.00: David Kessel

Tirsdag d. 20. januar 
10.00: Andagt

Søndag d. 25. januar (Sidste s. e. H. 3 k.) 
10.00: David Kessel

Søndag d. 1. februar (Septuagesima) 
10.00: Anette Brøndum 
16.00:  Kyndelmisse gudstjeneste.  

Anja Stokholm

Tirsdag d. 3. februar 
10.00: Andagt

Søndag d. 8. februar (Seksagesima) 
10.00: Anja Stokholm

Søndag d. 15. februar (Fastelavn) 
10.00:  Familiegudstjeneste.  

Anette Brøndum

Tirsdag d. 17. februar 
10.00: Andagt

Torsdag d. 19. februar 
17.00: Gud og spaghetti. David Kessel

Søndag d. 22. februar (1. s. i fasten) 
10.00: Anja Stokholm 
11.30:  Dåbsgudstjeneste.  

Anja Stokholm

Søndag d. 1. marts (2. s. i fasten) 
10.00: David Kessel

Tirsdag d. 3. marts 
10.00: Andagt

Søndag d. 8. marts (3. s. i fasten) 
kl. 10.00: Anette Brøndum

Lokalcentret:

Onsdag d. 28. januar
14.00: Anja Stokholm

Onsdag d. 25. februar
14.00: David Kessel

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

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

 

 

 

 

 

 
 

/
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 Præstens 
 rubrik

David Kessel

”Tag derfor imod hin-
anden, ligesom Kristus 
har taget imod jer til 
Guds ære.”

(Rom. 15,7)  

Hvert år udvælger det økumeniske ar-
bejdsfællesskab for bibellæsning et 
vers fra Bibelen, som skal være en form 
for motto, eller overskrift over året.

Jeg har i mange år syntes, det var dejligt, 
at have sådan en overskrift fra Bibelen 
med gennem året. Vi ser, hører, læser 
og oplever så meget, at det er rart, når 
der er noget, som går igennem, et hol-
depunkt i alt det, der er omskifteligt i 
løbet af et år, noget, man kan have med 
i tankerne. Så kan man opleve, at ens 
oplevelse måske forandrer sig gennem 
et Bibelvers, eller at ens syn på noget 
fra Bibelen forandrer sig gennem ens 
oplevelser, at nogle få ord kan få en 
skiftende betydning for ens liv.

Årets overskrift er fra Paulus’ Brev til 
menigheden i Rom: 
”Tag derfor imod hinanden, ligesom 
Kristus har taget imod jer til Guds ære.”

Nu, her i begyndelsen af året gør det 
vers, at jeg tænker på alle de menne-

sker, jeg kommer til at møde i løbet af 
det kommende år, gennem ens arbejde, 
venner, familie; der dukker nye men-
nesker op, og måske møder jeg nogle, 
som jeg ikke har set i mange år. Her og 
nu står alt åbent. Vi ved ikke, hvad der 
vil ske de næste tolv måneder. Men jeg 
ved, at Paulus opfordrer mig til at sørge 
for, at mødet med det andet menneske 
bliver et godt møde, at jeg tager godt 
imod de mennesker, der krydser min 
vej. Det er en opfordring til at være der 
for hinanden.

Vi ved alle, at det er ret svært. Hver af os 
kender de der situationer, hvor man ba-
re ikke har overskud til at være så venlig 
og imødekommende, som vi inderst in-
de ved, vi skal være. Og vi har alle sam-
men været der, hvor vi mente, at vi var 
i vores gode ret til at sætte en grænse 
for vores næstekærlighed. Nogle gange 
skal den hensynsløse trafikant eller den 
sure kassedame bare sættes på plads. I 
sådanne situationer, kan ordene fra Ro-
merbrevet være irriterende, en morali-
sering, der ikke har noget at gøre med 
vores virkelighed.

Men altid, når Bibelen virker moralise-
rende, skal man være forsigtig med ik-
ke at overse, hvor kraften til vores mo-
ral kommer fra. Og også Paulus nøjes 
her ikke med en formaning. For Paulus 
ved bedre end de fleste mennesker i bi-
belen, at moral ikke er noget, der skal 
komme fra en eller anden viljestyrke i 
os, men den skal komme derfra, hvor vi 
får alt, hvad vi får i vores liv. Vi får den 
gennem vores tillid til, at vi året igen-
nem, livet igennem lever under Guds 
Kærlighed. ”Tag derfor imod hinanden, 
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ligesom Kristus har taget imod jer til 
Guds ære.”

Næstekærlighed er ikke en form for 
”kategorisk imperativ”, vi igennem 
viljestyrke og indsigt i menneskernes 
væsen skal kæmpe os frem til, men en 
kraft, der vokser frem i tillid til Guds 
kærlighed. 

Det er det, jeg tænker om årets bibel-
ske overskrift i dag. Jeg er spændt på, 
hvordan disse ord vil få en betydning 
og vil ændre deres betydning i mø-
det med de mange mennesker, jeg vil 
møde året igennem. Her i begyndelsen 
af året, gør verset mig glad over, at der 
begynder et nyt år, hvor jeg skal være 
sammen med mange forskellige men-
nesker. Den lader mig leve i tillid til, at 
jeg, uanset, hvad der kommer, får lov til 
at være omfattet af den guddommelige 
kærlighed, vi har mødt i Jesus Kristus. 
Og den lader mig håbe, at Guds kær-
lighed vil skinne igennem i mødet med 
mine medmennesker – til Guds ære.

Jeg ønsker os alle et godt og velsignet 
år!

Sognekalender

Mandag d. 12. januar 
19.30: Læsekredse

Tirsdag d. 3. februar 
18.00: Årstidscafé

Onsdag d. 4. februar 
kl. 14.00: Onsdagsforum

Mandag d. 16. februar 
19.30: Læsekredse

Onsdag d. 4. marts

kl. 14.00: Onsdagsforum

Søndag d. 8. marts 
11.00: Sogneindsamling. Folkekirkens 
Nødhjælp

Mandag d. 9. marts 
19.30: Læsekredse

Morgenandagt
Den 20. januar begynder en ny sæson 
med morgenandagter. Hver anden 
tirsdag kl. 10.00 er der mulighed for at 
være med til at synge, høre musik og 
læsninger og stilhed til eftertanke el-
ler en bøn. Det tager ca. 20 minutter og 
er en god mulighed for at få en pause 
i hverdagen med fokus på noget andet 
end alt det, der ellers fylder.

Datoerne i januar, februar og marts er:
20. januar kl. 10.00
 3. februar kl. 10.00
17. februar kl. 10.00
 3. marts kl. 10.00
17. marts kl. 10.00

Røde kors’ besøgstjeneste
Vil du gerne have besøg, eller har du 
overskud til at blive besøgsven, så ring 
til Røde Kors’ kontaktperson her  
i området
Jane Christensen, tlf. 70 20 24 60
Du kan også kontakte en af 
præsterne
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Vi hører fortællingen om den sidste ejer af Moesgård, Bo-
tilde Dahl. Hun levede fra 1861 til 1952, og hendes måde at 
drive skovene på havde afgørende betydning for Moesgårds-
skovens udseende dengang og i dag. 
Torben Gang Rasmussen fortæller om livet på Moesgård i 
1920-erne, om landbruget og skovbruget på Moesgård, om 

Giber Å samt om skovfoged Løkpot og krybskytten Svenske fra Fulden. 
I foredraget inddrages en serie billeder af naturen dengang og i dag. 

O N S D A G S

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

Onsdag d. 4. marts kl. 14.00

Moesgårdskovene
Ved biolog og  
fhv. højskolelærer Torben Gang Rasmussen

Jens Rasmussen fortæller om Carl Nielsens liv og musik 
med fokus på den centrale livsomstændighed, at Nielsen 
voksede op og modnedes under trange kår i den fynske 
bondekultur, men levede sit voksne liv i toppen af den 
danske kulturelle elite i København. Dette forhold var en 
væsentlig baggrund for hans kompositoriske virke, og afspejles i dobbeltheden 
mellem det folkelige i mange af hans sange, i den lystige ”Maskerade” og i det lyse 
og livbekræftende ”Fynske forår” på den ene side, og f.eks. de seks store, seriøse 
symfonier og hans klarinet- og fløjtekoncerter på den anden. Foredraget præsen-
terer smagsprøver på hans musikalske alsidighed med uddrag fra de vigtigste vær-
ker. Undervejs synger vi nogle af de folkekære sange og dejlige salmer fra hans 
hånd som fællessang.  

Jens Rasmussen er mag.art. i Musikvidenskab fra Aarhus Universitet med den klassi-
ske musiks historie i 1700-, 1800- og 1900-tallet som det primære fagområde.

Onsdag d. 4. februar kl. 14.00

Carl Nielsen. Fra land til by  
– mellem folkelighed og finkultur

TT01-2015.indb   40 15/12/14   11.16



KIRKE OG SOGN 7

Tranbjerg Kirkekor vil gerne være flere. 
Kom og vær med!

Der findes både begynderkor og kor for de øvede børn. 

Skriv til organisten/korlederen og hør nærmere.

Mandag eftermiddag i Sognegården.

# Grundlæggende musikviden  # Sang og bevægelse  # Koncerter

# Deltagelse ved familiegudstjenester  # Korudflugt  # Løn

Kontakt: organist Branko Djordjevic: branko@tranbjergkirke.dk

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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Kyndelmisse  
– lys i mørket 
Søndag 1. februar kl. 16.00  
holder vi i Tranbjerg Kirke en anderledes 
gudstjeneste. 

Vi tager den gamle tradition med at 
fejre kyndelmisse op og fejrer lysets 
komme midt i mørket.

Dagen vil være en markering af bryd-
ningen mellem mørke og lys – eksi-
stentielt og åndeligt. Vi vil desuden 
markere, at den 27. januar er officiel 
Auschwitz Dag, og at det i år er 70 år 
siden, de sidste ofre i Auschwitz blev 
befriet. 

Gudstjenesten bliver indledt med en 
kort koncert med jødisk klezmermu-
sik ledsaget af billeder. Efter koncert 
og billeder følger selve gudstjenesten, 
hvor læsninger, musik og lystænding 
vil stå i centrum. Til arrangementet del-
tager gæstesolist Bjarke Kolerus på kla-
rinet. Bjarke Kolerus er bl.a. kendt fra 
klezmerbandet „Klezmofobia“. 

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 – 
næste gang tirsdag den 3. februar 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 27.  
januar til Ulla Astrup på telefon: 
8629 5897 eller  
mail: u.k.astrup@webspeed.dk

Sognepræst David Kessel og

Sognepræst Anja Stokholm
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Minikonfirmander
Til februar bliver det Tranbjergskolens 
3.a og 3.b, der får tilbudt minikonfir-
mandundervisning.

Fra tirsdag d. 3. februar til søndag d. 29. 
marts (palmesøndag) tilbyder vi alle ele-
ver i 3.a og 3.b et forløb, hvor vi skal lege, 
synge, høre historier, være kreative og 
opleve kirken på en anderledes måde. 

Vi vil gerne gøre børnene fortrolige 
med det, der er kernen i vores tro, og 
det skal gerne ske på en måde, der er 
sjov for dem. 

Vi begynder kl. 14.00 i Sognegården og 
er færdige kl. 15.30. Første gang bliver 
børnene hentet ved skolen.

David Kessel

BASARARBEJDET
Efter en meget vellykket basar den 1. 
november 2014 vil vi fortsætte basar-
arbejdet i 2015.
Vi har modtaget en takkeskrivelse fra 
Folkekirkens Nødhjælp, hvor det angi-
ves, at for vore basarpenge får mindst 
180 gadebørn med familie en god jul, 
og foruden festen får hver familie en 
pakke med mad samt en julegave med 
lille rygsæk, 2 undervisningsbøger, bly-
anter, kuglepenne, sæbe, tandpasta og 
tandbørste samt en pakke kiks.
Vi mødes igen i kælderen onsdag den 14. 
januar 2015 kl. 14–16.
Basargruppen er åben for nye delta-
gere.
Hvis nogen har brugbare stof- eller 
garnrester, vil vi gerne modtage det.

Grethe Gylling

Gud og spaghetti
Torsdag 19. februar kl. 17.00 
ved David Kessel
Vi skal høre om en meget trofast 
mand, som er villig til at give det dyre-
bareste, han har, til Gud. 

Torsdag 19. marts kl. 17.00 ved 
Anette Brøndum

En let børnegudstjeneste for alle 
 sanser med fortælling, sang og leg.
 
Gudstjenesten varer ca. ½ time, 
 hvorefter der er fællesspisning  
i  Sognegården. 

Spring madlavningen over og tag 
 børnene med i kirke! 

Børn gratis. Voksne: 30 kr. 

Ingen tilmelding.
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SOGNEINDSAMLING 2015

Efter højmessen søndag den 8. marts 
2015 samles vi kl. 11 i Sognegården, hvor 
Tranbjerg Sogn og Folkekirkens Nødhjælp 
sender frivillige indsamlere på gaden for 
at samle ind til verdens fattigste.

Temaet for årets indsamling er „Giv os 
i dag“. Med denne henvisning til Fader-
vor vil vi på vegne af verdens fattigste 
bede danskerne om at give nogle pen-
ge til klampen mod sult og fattigdom.

Jeg vil gerne opfordre flest muligt om at 
melde sig som indsamler. Foruden kon-
firmander er der brug for voksne og mi-
nikonfirmander med forældre.

Man kan melde sig på kirkekontoret i 
åbningstiden. Tlf. 86 29 57 33.

Man kan også melde sig på e-mail til: 
grethegylling@mail.dk.

Indsamlingsdagen plejer at være hyg-
gelig. Medens ruterne deles ud, er der 
kaffe, te eller saft med boller. 

Ved hjemkomsten ca. 3 timer senere 
serveres der varme pølser med brød og 
varm kakao, medens Jeres indsamlede 
beløb tælles op.

Fra dem, der ikke deltager som indsam-
lere, håber vi på en god gave.
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I samarbejde indbyder menig-
hedsrådene fra sognene Mårslet, 
Tranbjerg, Astrup og Tiset til fire 
spændende formiddage med 
foredrag og debat. 

Temaet for studiedagene 2015 er: 

Magt og afmagt i  
jødedom, kristendom  
og islam

Alle studiedage er lørdag formiddage 
fra kl. 9.30–12. 

Der kræves ikke særlige forudsætnin-
ger for at kunne være med. 

Prisen for alle foredrag er kr. 75,- og for 
et enkelt foredrag kr. 25,-.

I prisen er inkluderet kaffe og rund-
stykker.

Lørdag den 17. januar. Astrup Sognegård

Sanne Thøisen

Magt og afmagt i kristen-
dommen
Livet mellem mennesker er også magt-
forhold. På det nære medmenneskelige 
plan og på det politiske. Vi udøver magt 
over hinanden på godt og på ondt. Og 
nogle har meget mere magt end andre. 
Nogle er helt afmægtige. Når vi vil se 
på disse vilkår i et kristent perspektiv, 
må vi begynde med Jesus fra Nazareth. 
Med sin lære og livsform kastede han 
nyt lys på menneskelig magt og afmagt. 
Det kostede ham livet. Men kristne be-
kender stadig, at han har ”al magt i him-
len og på jorden”.  

Foredraget vil overveje, hvordan kri-
stendommen inspirerer til at omgås vo-
res magt og vores afmagt.

Lørdag den 31. januar. Tiset sognehus

Peter Lodberg, lektor, dr.theol. på Aarhus 
Universitet

Tro og magt i Det Hellige 
Land
Om magt og afmagt når religion bliver 
til politik og politik til religion.
Gennem århundreder har tro og magt 
sat deres præg på udviklingen i ikke 
bare Israel/Palæstina, men hele Mel-
lemøsten. Lige nu kæmpes der om de 
grænser, de europæiske stormagter 

KIRKENS
STUDIEDAGE
2015
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etablerede efter 1. og 2. Verdenskrig i 
Syrien, Iran og Irak. Det arabiske forår 
er blevet til det forsømte forår, og som-
merens krig mellem Israel og Hamas om 
Gaza sendte chokbølger gennem det 
internationale samfund. Peter Lodberg, 
lektor, dr. theol. på Aarhus Universitet, 
vil med udgangspunkt i konflikten mel-
lem jøder, kristne og muslimer i Israel/
Palæstina søge at vise, hvordan magt og 
afmagt blander sig med hinanden, når 
religion bliver til politik og politik til re-
ligion.

Lørdag den 14. februar. Mårslet  
sognehus

Niels Henrik Arendt, sognepræst,  
tidl. biskop i Haderslev stift

Om magt og afmagt i islam

Synet på magt i islam er overvejende 
positivt – hvis magten bruges i lydighed 
mod Gud. Det er meningen med mag-
ten, at den skal fremme hengivelsen til 
og underkastelsen under Gud. Afmagt 
kan være et menneskeligt vilkår, men 
mennesket betragtes i udgangspunktet 
som i stand til at følge den guddom-
melige lov. Tanken om at Gud kan un-
derlægge sig selv afmagten afvises fuld-
stændigt. Kristendommens ’skepsis’ i 
forhold til magtanvendelse og afvisning 
af den i spørgsmål om tro kendes ikke 
tilsvarende i islam.
Foredraget gør rede for, hvorledes også 
historiske forhold er med til at forme 
islams syn på magt/afmagt. Og det ser 
på, hvilke konsekvenser disse grund-
læggende forskelle i guds- og menne-

skeopfattelse får for synet på politik, 
kultur, religionsfrihed.

Lørdag den 14. marts. Tranbjerg  
Sognegård

Lise Trap, sognepræst og forfatter

Magt og afmagt i mødet 
med død og sorg

I mødet med døden når menneskets 
magt sin grænse. Døden sætter os på 
plads, som dem, der kan meget, men 
ikke afskaffe døden. Samtidig afslø-
rer mødet med døden, at hvert enkelt 
menneske er unikt og uerstatteligt. 
Dermed møder vores gode hensigter 
over for den, der har mistet, også sin 
grænse.  Vi kan ikke tage sorgen fra den 
anden, vi kan ikke trøste sorgen væk, vi 
er afmægtige i forhold til den andens 
sorg, men samtidig er der brug for om-
givelsernes indlevelse.  

Lise Trap er sognepræst, tidl. fængsels-
præst og virksomhedspræst og har ud-
givet bøgerne:

Sorg – den dybeste ære glæden kan få.  
2010 

Hjertebånd – at leve med sine døde. 
2013

Fire  
spændende  
formiddage“

 
 

 
 

TT01-2015.indb   47 15/12/14   11.16



48 |

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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