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Sæt dit præg på 
din by
Hvordan sikrer du størst 
mulig indfl ydelse på by-
udviklingen i Tranbjerg? 
Fællesrådet arbejder videre 
med tankerne om fremti-
dens Tranbjerg og vil gerne 
have dig og dit input med. 
Læs mere på side 13.

Grøn legeplads
Børnehuset Ællebælle har 
søgt fonde for at få en 
grønnere legeplads. Så for-
ældrene trækker i tøjet for 
at få beplantet legepladsen 
med midler fra Matasfon-
den. Læs mere på side 7.

Tranbjergs højeste 
punkt
Tranbjergs Lokalhistoriske 
Samling er trukket i gum-
mistøvlerne og har besøgt 
byens højeste punkt. Ved 
du, hvor det er? Læs mere 
på side 24.

Det var ikke legetøj, der manglede, da børnene solgte ud af gemmerne på parkerings-pladsen ved CenterSyd 
lørdag den 22. august. Se mere på side 16 og side 20.
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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

 Louise Homann 
Sørensen 

Hyrdevænget 1 
8310 Tranbjerg 
Telefon 2070 3451

 Niels Peter 
Christoffersen 

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

 Ivan  
Pedersen 

Jegstrupvænget 67 
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 29. oktober,  
udgivelsesdatoen er den 28. november. 
Tryk: LaserTryk
Oplag: 4.500

Stolt af min by

På dette års kræmmermarked havde vi et nyt tiltag – at en nød-

hjælps-organisation kom og hentede de ting, som dem til bør-

nenes eget kræmmermarked ikke selv ville have med hjem igen. 

Jeg havde selv sørget for at samle godt sammen, så bilen fra Fol-

kekirkens Nødhjælp ikke skulle komme helt forgæves. Men det 

havde jeg ikke behøvet. 

Folk strømmede til med deres bidrag – med sække, poser og 

kasser med alt muligt, som de gerne ville give videre. 

Der var så meget, at den stakkels chauffør stod i omkring en 

time for at få plads til det hele.

Det gjorde mig så ufattelig stolt af vores by, at så mange havde 

overskuddet og benyttede sig af muligheden for at give noget af 

vores bys overskud videre. 

Jeg bliver desværre det modsatte af stolt, når andre ikke kan 

finde ud af at sætte pris på de fine ting, vi har i vores by.

Der er folk fra vores by, som har taget initiativ og brugt deres 

tid på at søge midler til at få en bålhytte ved søen til gavn og 

glæde for alle. Men der er nogle, der tager disse ting for givet og 

med tumpede drengestreger har de ødelagt glæden ved denne 

hytte for mange mennesker og især for dem, som har arbejdet 

hårdt for den.

Jeg er ligeglad, om det er gamle eller unge, der har gjort det. Jeg 

vil bare ønske, at vi får lært og vist vores børn og unge værdien 

af de ting, som vi har her – og lærer dem at være stolte af, at vi 

har en superflot bålhytte, som de kan hænge ud i. Og at, hvis 

man ikke er stolt af sine ting og passer på dem, så forsvinder de.  
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Adresse
Tranbjerg Bibliotek
Kirketorvet 6
8310 Tranbjerg J
Tlf: 8713 2435
E-mail: tranbjergbibliotek@aarhus.dk
Internetadresse:
www.aakb.dk/tranbjerg

Tranbjerg Bibliotek

Udstillinger

September/Oktober
Fritze Bastholm udstiller malerier.

Ækle onsdagshistorier 

Bibliotekaren læser op af sine yndlingsbøger 
om trolde og hekse.
For de 3 – 6 årige.
Onsdag 7. oktober, onsdag 4. november
og onsdag 2. december
Alle dagene kl.9.30 – 10

Eventyrskattejagt

Fredag den 23. oktober kl.10.00 – 11.00
Drilske kræfter har været på spil i bibliote-
ket og nogle af tingene fra eventyrbøgerne er 
sluppet ud. Hvad gør vi? 

Strikkecafé for børn

Lørdag den 24. oktober kl.10.00 – 12.00
Hanne Pjedsted viser hvordan man laver fin-
gerstrik og bruger en Strikkelise. Kom og prøv 
hvor let det er at lave fine ting, selv om du ikke 
er så gammel. 
For de 6-12 årige og deres voksne.

Juleværksted

Onsdag den 25. november kl.15.30 – 17.00
Vær med til at hygge og lave julegaver. 
Vi stiller materialer til rådighed og serverer 
små juleforfriskninger. 
For hele familien.

Juletræspyntning

Fredag den 27. november kl.10 - 12
Kom og vær med til at lave julepynt til biblio-
tekets juletræ.

Vi har glanspapir, sakse, lim, skabeloner mm. 
og en masse pebernødder.
Vi mangler bare dig.
Alle børnearrangementer er gratis – men 
tilmelding via hjemmesiden er nødvendig.

Forfatter foredrag 

med Sabine Erbillor
Søndag den 8.november kl.14.30 – 16.00
Sabina Erbillor, som er vokset op i Tranbjerg,
kommer og læser op af sin debutroman Debil 
tur – retur.
Anmeldere skrev: Sabine Erbillor debuterer 
godt med en roman om ungdommelig usik-
kerhed, smerte, optimisme og håb trods alt.
Gratis – men tilmelding nødvendig.

E-bøger 

– netlydbøger og Filmstriben
Torsdag den 1. oktober kl. 10 – 11.30
Skal du på efterårsferie? 
Hvis du downloader en e-bog eller en lydbog 
fra e-reolen, 
så kan du læse/lytte uden at være på nettet. 
Kom og lær hvordan.
Vi viser også gerne filmstriben, hvor du kan 
låne film
på nettet ganske gratis.
Medbring gerne bærbar pc, tablet eller 
smartphone.
Tilmelding via hjemmesiden.
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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



| 5

IDRÆTSFORENINGEN 

AIA-TRANBJERG
Indkalder til ekstraordinær generalforsamling

Tirsdag den 3. november  
2015 kl. 19.00

Klubhuset, Grønløkke Alle 7, Tranbjerg.
Dagsoreden:
1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af forslag til nye vedtægter for idrætsforeningen.
3. Eventuelt.
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Lokalcenter Tranbjerg:
Torvevænget 3 A, 8310 Tranbjerg J. 
Åbningstid: Hverdage kl. 7-16.
Område Syd, Skovlundgårdsvej 51, 8260 
Viby J. 
Tlf. 87 13 30 00 – hverdage kl. 8-15.
E-mail: omraade-syd@mso.aarhus.dk
www.aarhus.dk/OmraadeSyd

Café Tranen, Lokalcenter Tranbjerg:
Åbningstider: man - tors. 
kl. 10.00-14.00
Fredag kl. 10.00-13.30
Tlf.: 87 13 43 33

Brugerrådet:
Bjarne Brogaard - formand
Tlf. 86 29 49 68
E-mail: bjarnebrogaard@webspeed.dk
Karen Sørensen – næstformand
Tlf. 20 89 13 81. Mail: kjemmer@live.dk

Frivilligkoordinator:
Pia Koller
Tlf. 51 57 60 54
E-mail: pkol@aarhus.dk

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

Sundhedsklinikken: 
Lokalcenter Tranbjerg:
Åbningstider: man-, tirs-, ons-, og 
fredag kl. 9.00-13.00.
Tidsbestilling og afbud via televagten 
tlf. 87 13 43 00, hverdage kl. 8-15.

Sundhedsenheden/Borgerkonsulenter: 
Område Syd: Træffes på 
tlf. 87 13 43 00, hverdage kl. 8-15.
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ÅBNINGSTIDER

Mandag 9-18

Tirsdag 9-18

Onsdag 9-18

Torsdag LUKKET

Fredag 9-18

Lørdag 8-13

ONLINE-BOOKING
WWW.FRISORVEST.DK

8629 4800
Tranbjerg Hovedgade 3 - 8310 Tranbjerg v/Djurslands Bank

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

Louise RikkeKirsten Kathrine Kimmi
(elev)

På gensyn!
CURLY
Køb 2 produkter 
og få 1 stk. 

GRATIS!M

ed forbehold for udsolgte varer
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Der er glæde over nye buske og plan-
ter og de nye institutioner og stor ær-
gelse over hærværket på bålhytten.

Af Anne Christine Kusk, kommunikations-
medarbejder Tranbjerg Dagtilbud

 Børnehuset Ællebælle på Torve-
vænget glæder de sig til at få en lidt 

grønnere legeplads. Forældrerådet har 
nemlig søgt midler fra Matasfonden til 
beplantning af legepladsen og har fået 
5.600 kr. Den 3. oktober holder forældre-
rådet en arbejdsdag, så de nye buske og 
planter kan komme i jorden.

Bålhytten ved Tranbjerg sø
Bålhytten, som er opført ved Tranbjerg 
sø, er et resultat af et samarbejde mel-
lem Natur for Alle og Ny Nordisk Tran-
bjerg (det vil sige daginstitutionerne, sko-
lerne og ung i Aarhus i Tranbjerg). Hyt-
ten er opført for midler fra blandt andet 
Friluftsrådet.

Ny Nordisk i Tranbjerg har ansat Hen-
ning Jokumsen til at stå for Naturcenteret, 

I

Nyt fra Tranbjerg Dagtilbud
som bålhytten hører ind under, og finan-
sierer i fællesskab både driften og Hen-
nings løn. Når bålhytten og det omkring-
liggende område udsættes for hærværk, er 
det derfor også institutionerne, skolen og 
de unge, der må betale for at få udbedret 
skaderne. Derfor vil vi gerne opfordre alle 
til at være med til at behandle stedet godt, 
så det kan være til glæde for alle beboere 
i Tranbjerg. 

De tre institutioner på Torvevænget
De tre institutioner på Torvevænget, som 
ligger dør om dør, nyder på flere måder 
godt af det tætte naboskab. Blandt andet 
har de ansat en køkkenleder, som laver 
mad til de cirka 160 børn, der går i de tre 
afdelinger. 

Solsikken, Torvevænget 5B

ÆlleBælle, Torvevænget 5C

Hoppeloppen, Torvevænget 5A
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v/Jens-Ole Jensen
Damvænget 30
8310 Tranbjerg J. 

Lad os udbedre din  
forsikringsskade og kør  

gratis lånebil imens!

LAKreparationer.dk

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

På vores Forsikringsskadecenter.dk takserer 
vi skaden og udfører Full Service på alle  
reparationer. 8 stk gratis lånebiler.

Ring 
86 299 700

– og hør  
nærmere
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”Efter 13 gode år hos home har jeg nu, sammen 
med en god kammerat, åbnet min egen
forretning LokalBolig Aarhus City.
Lokalkendskab er en mærkesag for os og enhver 
opgave påtages med stor passion”
Henrik Vesti Gottschalck

Priserne stiger!
Ved du hvad din boliger værd?

Kontakt os for en
vurdering

gratis uforpligtende

Boligsalg med passion

Åboulevarden 82   -   8000 Aarhus C.

Tlf.: 8844 2211   -   Mail: hvg@lokalbolig.dk   -   www.lokalbolig.dk

Indehavere 
Thomas Møller Rasmussen & 

Henrik Vesti Gottschalck  

med værdierne i orden!
Den nye ejendomsmægler i Aarhus
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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

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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Hvordan sikrer du størst mulig ind-
flydelse på byudviklingen i Tranbjerg? 
Fællesrådet arbejder videre med tan-
kerne om fremtidens Tranbjerg og vil 
gerne have dig og dit input med.

Af Jørgen Halle, Formand for Tranbjerg 
Fællesråd 

arhus kommune har haft oplæg-
get til boligpolitikken i offentlig hø-

ring i perioden 19. august til 16. septem-
ber – hvis det skulle have forbigået din 
opmærksomhed.

Boligpolitikken er beskrevet i brede 
vendinger og forslaget skal behandles i 
byrådet senere på året. Vi har fra fællesrå-
det fremsendt et høringssvar om, hvordan 
vi synes, at borgernes egne muligheder 
for at udvikle byen skal implementeres og 
indsættes som et af målene.

Høringssvaret kan du finde på hjem-
mesiden www.tranbjerg.dk

Efter vedtagelsen af denne overordnede 
målsætning, bliver der en ny proces i by-

Nyt fra Fællesrådet

A

rådet, hvor der skal mere konkrete ting på 
bordet. 

Det er denne proces, vi vil opfordre dig 
i at deltage aktivt i. Vi har en enestående 
mulighed for at få indskrevet de ting, som 
vi finder er vigtige i kommuneplanen, og 
det kræver selvfølgelig en aktiv indsats fra 
dig også. 

Vi har afsat en række aftener i efter-
året, hvor du kan bidrage med dine idéer 
til, hvordan udviklingen skal blive set i 
din optik.

Konklusionerne, som vi får ud af mø-
derne, samles sammen og fremsendes 
til byrådspolitikerne, som vi også har en 
mulighed for at få foretræde for og præ-
sentere vores idéer.

Kom og vær med i de møder vi af-
holder, der alle foregår i lokalcenteret fra 
klokken 19.00 til 21.30. De første 2 møder 
blev afviklet den 23. september og 7. ok-
tober; men du kan nå at deltage i møder-
ne: 21. oktober og 4. november. 
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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

 

 

8629 5400  
www.advokatkirstentolstrup.dk 

 
Skøder Testamenter 
Skilsmisse Ægtepagter 
Erstatning Arv/Dødsbo 

 
MÅRSLET GRATIS RETSHJÆLP 

mail@advokatkirstentolstrup.dk 

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
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TRANBJERG - 86 29 49 49

Åbningstilbud 
Den nye Tranbjerg Køreskole slår dørene op med et godt 

tilbud på kun 

7.995 Kr. 
for lovpakken. Spar 1.500 Kr. 

 

Der er holdstart d. 29. oktober – Stadig ledige pladser! 

Besøg  eller ring til kørelæreren, 

Ole Kobberup, for yderligere information.  
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Omkring 75 familier stillede op til 
årets Børnenes kræmmermarked lør-
dag den 22. august. 

Af Stina Christiansen

ommervejret viste sig fra sin bedste 
side, da Tranbjerg Tidende og Cen-

terforeningen havde arrangeret Børnenes 
eget Kræmmermarked på parkeringsplad-
sen ved CenterSyd. Allerede inden klok-
ken 9 dukkede de første trailere op fyldt 
med legetøj, tøj, cykler og andre børne-
ting, som skulle sælges. Alle måtte dog 
vente til klokken slog 9, før de kunne tage 
et areal i besiddelse og begynde at pakke 
ud og stille op. 

Ny opstilling
Som noget nyt var der kun boder på par-
keringspladsen og ikke oppe ved selve 

S

Succesfuldt kræmmermarked
centeret, som der plejer at være. Men efter 
anvisning fra parkeringslauget, som admi-
nistrerer området, var det blevet bestemt 
at begrænse boderne til parkeringsplad-
sen. Ifølge de tilbagemeldinger, Tranbjerg 
Tidende har fået, var der stor tilfredshed 
med opstillingen, og det virkede som et 
mere samlet marked, blev der sagt. 

Underholdning og musik
Der var også masser at se på udover de 
mange boder, der bugnede af gode til-
bud. Kelds Kulinariske Kapel spillede god 
musik, vekslende med en DJ, spejderne 
grillede pølser og havde sjove aktiviteter 
til børn og voksne, og det samme havde 
FDF’erne. For børnene var der også en 
”ballonpige”, som formede de flotteste fi-
gurer. Hun var populær.

Derudover stillede Profil Optik op med 
en kontaktlinsevogn, og der blev delt slik-
kepinde ud til børnene. 
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Folkekirkens Nødhjælp
Som noget nyt kom Folkekirkens Nød-
hjælp med en stor kassevogn, da kræm-
mermarkedet var slut. Så hvis man ikke 
ville tage legetøjet med hjem igen, kunne 
man donere det til Folkekirkens Nød-
hjælp. De fyldte den store bil med gode 
ting fra gulv til loft. 

- Alle tingene er blevet kørt til vores 
butik i Viborg, som skal sælge tingene. 
Hele indtægten går til vores nødhjælps-
arbejde, hvor vi lige nu blandt andet af-
hjælper flygtningesituationen i Europa, 
fortæller Bent Ole Pedersen, konsulent på 
genbrug i Folkekirkens Nødhjælp.

- Det kan bedst betale sig at sælge tin-
gene her og sende pengene til de steder, 
hvor der er mest brug for dem. Det er let-
tere at transportere penge end ting, og så 
køber vi eksempelvis mad i Grækenland, 
så de lokale også får noget ud af det. Vi 
finder ud af, hvor pengene gør størst nyt-

te, siger Bent Ole Pedersen. 
Baseret på dette års succes er Folke-

kirkens Nødhjælp og Tranbjerg Tidende 
enige om, at gøre det samme til næste års 
børnekræmmermarked.

Har du idéer, ris, ros eller spørgsmål til 
kræmmermarkedet, er du velkommen til 
at sende dem til stof@tranbjergtidende.
dk.
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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
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Rummer din økonomi 
skjulte muligheder, er jeg 
ekspert i at afsløre dem…

Hos os får du personlig rådgivning, der kan åbne op 
for muligheder, du måske slet ikke anede, du havde.

Kig ind eller bliv kunde på nordea.dk/nykunde 
eller ring 70 33 33 33

Viby J 
Skanderborgvej 190 
70 33 33 33 
nordea.dk

Rasmus Pladsbjerg 
55468439 
Bankrådgiver

Gør det muligt

 
 
 

VI TA’R ORDENTLIG HÅND OM DIN BIL

AutoPartner

Solbjerg Biler
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er er ingen tvivl om, at traditionen 
med Børnenes eget Kræmmermar-

ked er noget, som mange børn ser frem 
til, at der bliver hygget ved boderne. At 
der måske ikke altid er overskud i kassen, 
når man kommer hjem, fordi pengene fra 
salget tit bliver omsat ved de andres bo-
der, er en helt anden sag. 

Der var i hvert fald et par stykker, som 
gerne skulle være kommet hjem med et 
overskud. Deres bod blev nemlig kåret til 
at være de flotteste, mest kreative og fan-
tasifulde og blev belønnet med henholds-
vis 300, 200 og 100 kroner. 

D

De flotteste boder på Børnenes 
Kræmmermarked

1. præmien gik til Tine og Annika Dabel-
stein, som havde nogle meget fine kjoler

2. præmien landede hos Villads og Elias 
Kyed, der havde været i det opfindsomme 
hjørne og medbragt flødebollekaster og 
fiskedam, som alle kunne prøve. 

3. præmien gik til Veronika Gabriella Toft.

Vi siger tillykke til vinderne, og håber, 
at deres præmier er blevet brugt på noget 
godt. 

1. præmien gik til Tine og Annika Dabelstein.
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2. præmien landede hos Villads og Elias Kyed.

3. præmien gik til Veronika Gabriella Toft.
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Morten Pedersen. Ejendomsmægler  & valuar, MDE

Boligsalg i Tranbjerg?

TRANBJERG / SOLBJERG
Ansv. indehaver Annette Rønne
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

Vi sætter pris på din bolig. Ring 8629 0711, så kigger Morten forbi.
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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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F

Af Lars Kjærsgaard Johansen

ør sommerferien fi k vi på Tran-
bjerg Lokalhistoriske Samling besøg 

af en kvinde, som ønskede at vide, hvor 
det højeste punkt i Tranbjerg er place-
ret. Spørgsmålet skulle bruges til en quiz 
i forbindelse med en vejfest. Vi syntes, 
det var et godt spørgsmål, som man siger, 
når man ikke er helt sikker på svaret. Vi 
beskæftiger os jo mest med de historiske 
højdepunkter i Tranbjerg, og ikke så me-
get de geografi ske. Efter at have undersøgt 
geografi ske kort og fundet ud af, at Tul-
shøj lige akkurat ligger i Tranbjerg sogn, 
var der dog ingen tvivl: Tulshøj er med 
sine 112 meter over havet ubestridt Tran-
bjergs højeste punkt.

Holme Bjerge
Tulshøj udgør den vestlige del af Holme 
Bjerge, som er en bueformet randmo-
ræne, der blev dannet af isen for cirka 
12.000 år siden. Isranden var placeret her, 
og gentagne isfremstød og tilbagetræk-
ninger har presset bakkerne op og dannet 
de nuværende Holme Bjerge. De stræk-
ker sig fra Tulshøj og Jelshøj til Skåde i 
øst. De to høje er gravhøje, sandsynligvis 
fra den ældre bronzealder (1.800-1.000 
før Kristus), og de er nogle af de få grav-
høje, der stadigvæk kan ses i området. 
En tredje mindre gravhøj ligger tæt ved 
Gunnestrup. I bronzealderen blev grav-
høje for de rige anlagt så højt som muligt 
og helst langs en vej, så de kunne ses vidt 
omkring og af mange mennesker. Man 
mener, at der har været anlagt adskillige 

Tranbjerg Lokalhistoriske Samling 

større bronzealderhøje i området, måske 
omkring 20, og derfor antager man, at der 
for også for cirka 3.000 år siden har væ-
ret en vej eller en sti, hvor Jelshøjvej ligger 
i dag. De øvrige gravhøje er siden blevet 
overpløjet, ligesom det er sket alle andre 
steder i landet.  

I 1963 ansøgte den daværende Holme-
Tranbjerg kommune om at få fredet Hol-
me Bjerge, og fredningen blev gennemført 
i 1967. Det var få år før kommunen blev 
nedlagt som følge af kommunalreformen 
i 1970, og Holme-Tranbjerg kommune 
blev som alle andre forstadskommuner 
omkring Aarhus opslugt af den nye Aar-
hus storkommune. Fredningen omfattede 
124 ha og berørte 35 matrikler, og ejerne 
fi k udbetalt 975.000 kroner i erstatning. 
Holme-Tranbjerg kommune og Aarhus 
Amt betalte cirka en tredjedel og staten 
resten. Fredningen af Holme Bjerge var 
en meget fremsynet beslutning, og takket 
være den er der blevet bevaret en smuk 
og imponerende natur af både historisk 
og geologisk interesse. 

Tulshøj
Jelshøj er den største og mest kendte 
gravhøj i den sydlige del af Aarhus, og 
med sine 128 meter over havet er det også 
Aarhus-egnens højeste punkt. Højen er 
markant og ses tydeligt fra Jelshøjvej. Ud-
sigten fra toppen er imponerende, og man 
kan se hele horisonten rundt. Jelshøj har 
været brugt som bavnehøj indtil 1800-tal-
let, og den blev allerede fredet i 1873.                                                                                                             
Tulshøj er ikke nær så kendt eller be-
søgt, selv om højdeforskellen mellem de 

Det højeste punkt i Tranbjerg
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to høje kun er 16 meter. Det skyldes sik-
kert, at Tulshøj er meget svær at få øje 
på fra Jelshøjvej, og adgangen er både 
længere og mere besværlig. Tulshøj ses 
til gengæld tydeligt fra både Ellevej og 
Bjødstrupvej, og flere hundrede bilister 
kører hver dag forbi højen, men mange 
lægger sandsynligvis ikke mærke til den.                                                                   
Udsigten fra Tulshøj mod nord er be-
grænset af træer, men alligevel er den 
også flot og imponerende, og man kan 
blandt andet se hele Tranbjerg sogn lig-
gende foran sig. Man kan også se noget 
af Aarhus-bugten og landskaberne mod 
syd, og mod nordvest kan man skimte 
Brabrand. Så Tulshøj er absolut et besøg 
værd! Ligesom det er tilfældet med Jels-
høj, er højen aldrig blevet undersøgt af 
arkæologer.  

Adgang til Tulshøj og stien 
Som følge af fredningen af Holme Bjerge 
i 1967, blev der lavet en parkeringsplads 
tæt på Tulshøj, og der blev også anlagt en 
sti, som forbinder Tulshøj med Jelshøj, 
således at offentligheden har adgang til 
området. På parkeringspladsen, der ligger 
ved indkørslen til Jelshøjvej nr. 100-104, 
er der opstillet en tavle med en kort be-
skrivelse af Tulshøj og naturen omkring 
højen og stien. På tavlen er der også en 
plan over stien mellem de to høje. Når 
man står på parkeringspladsen, befin-
der man sig i Mårslet sogn, men når man 

nærmer sig Tulshøj, passerer man på et 
tidspunkt sognegrænsen til Tranbjerg.                                                                                                                        
Man går op ad den stejle asfalterede vej, 
og hvor asfalten slutter, viser et skilt, at 
der til venstre går en sti langs markskel-
let. Den følger man, og efter få minutter 
dukker Tulshøj op. Den ligger på endnu 
en bakke, og der er trampet en sti hen 
til højen. Hvis man efter at have oplevet 
udsigten fra Tulshøj ønsker at fortsætte 
ad stien mod Jelshøj, fortsætter man ned 
ad bakken, til man kommer til en sti, der 
går til højre. I begyndelsen går stien mel-
lem træer og buske, men på et tidspunkt 
holder bevoksningen op, og man har et 
meget flot udsyn fra randmorænens kant 
over landskaberne fra Tranbjerg til Bra-
brand. Stien slutter ved Jelshøjvej, tæt ved 
Nordlige Bjergvej. Herfra kan man enten 
fortsætte 150 meter mod Jelshøj eller gå 
de cirka 700 meter tilbage til parkerings-
pladsen neden for Tulshøj. Afhængig af 
tempo og hvor meget man vil se, tager 
turen mellem 1 og 1½ time. Terrænet er 
lidt kuperet i begyndelsen og slutningen 
af turen. 

Når man har været på Tulshøj forstår 
man, at den ud over at være det højeste 
punkt i Tranbjerg også må være det flot-
teste udsigtspunkt. Og Tulshøj vidner 
om, at der for cirka 3.000 år siden levede 
mennesker i området, hvor Tranbjerg lig-
ger i dag.

Tulshøj set fra Ellevej



26 |

Kåre Henneberg Laursen
Skovgårdsvænget 530 · 8310 Tranbjerg
www.tranbjerg-murerservice.dk

NYT I TRANBJERG

Står I og mangler en murer til en af de 
 overstående  opgaver, så ring 40 95 54 42
og få et uforpligtende tilbud.  

www.oestergaards-dyrehospital.dk
Døgnvagt

Dyrlæge
Finn Østergaard

Dyrlæge
Kari-Anne
Bjørnkjær-

Nielsen

Dyrlæge
Ulrik Oudrup 

Bech

Dyrlæge
Susanne Rau

Dyrlæge
Anette Valeur

Axelsen

Dyrlæge
Peter Weis

Dyrlæge
Gitte Stenholt

massage

astholm

MASSAGE 

Tranbjerg Hovedgade 44, 8310 Tranbjerg J.
Sønderskovvej 12, 8520 Lystrup.
Vestergade 1, 8000 Aarhus C.

www.klinikkenilystrup.dk
www.bastholm-massage.dk

Mob: 3116 8305 
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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”



28 |

 - en drægtighed med komplikationer. 

af Dyrlæge Kari-Anne Jørnkjær-Nielsen

Aygo er en 5 år gammel Cavalier King 
Charles Spaniel. Hun kommer til scan-
ning midt i drægtigheden, og hun venter 
3 fine hvalpe. Men der er problemer. Aygo 
sætter sig for at tisse, men kan kun kom-
me af med små portioner og nogle gange 
sætter hun sig uden der kommer noget.

Urinprøven viser, at der er blod, be-
tændelsesceller, bakterier og små krystal-
ler i hendes urin. En antibiotikakur, som 
ikke skader hvalpene, hjælper lidt, men 
hun har fortsat problemer med at komme 
af med sin urin.

På røntgen billeder kan det ses, 
at hvalpene fortsat vokser og har det 
godt. Men i Aygos blære ligger der sto-

Aygo
re blæresten, som er årsagen til hendes 
vandladningsproblemer.

Der findes flere forskellige typer af 
blæresten hos hund, men fra vores urin-
prøve ved vi, at Aygo laver krystaller af 
Struvittypen. Det er derfor sandsynligt, at 
stenene er af samme type, og på røntgen-
billederne passer deres størrelse og facon 
også med denne type. Modsat andre typer 
urinsten, kan struvitsten ofte opløses med 
et specialfoder. Desværre er denne type 
foder ikke godt for hvalpene.

Stakkels Aygo må derfor gå resten af 
drægtigheden igennem med sine blære-
sten. Heldigvis vurderer vi på røntgenbil-
lederne, at hun sagtens kan føde hvalpene 
på trods af stenene.

Til rette tid føder Aygo sine hvalpe der-
hjemme, med kyndig fødselshjælp af sin 
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ejer, som heldigvis har stor erfaring med 
hundefødsler. Alle hvalpe har det godt, og 
det hjælper lidt på vandladningsproble-
merne, at hvalpene ikke længere fylder i 
bughulen.

Da hvalpene er en måned gamle, væl-
ger vi at operere Aygos blæresten ud. 
Operationen forløber ukompliceret, og 
Aygos ejer passer hvalpene imens. Vi sen-
der blærestenene til USA for at sikre os 
den rigtige behandling fremadrettet. Hel-
digvis fortæller laboratoriet os, at stenene 
er 100% struvitsten. Denne viden er vig-
tig, fordi vi fremadrettet kan sørge for, at 
Aygo ikke får nye sten ved at fodre med et 
forebyggende foder.

Hvalpene er nu kommet ud i nye gode 
hjem, og Aygo er på toppen igen. 
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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

Tlf. 86 29 39 59
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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o r i e n t e r i n gs m å t  m e n  go d t

I forbindelse med den offent-
lige høring om Bering-Beder 
vejen er der rejst tvivl om kort-
materialet, som derfor nu bli-
ver opdateret.
Det skriver Aarhus Kommune 
i en pressemeddelelse og på 
hjemmesiden www.aarhus.dk/
bering-beder. Der har været 
stor interesse for at afgive svar 
i forbindelse med høringen om 
Bering-Beder vejen. I alt er der 
afgivet cirka 150 høringssvar, 
og nogle af disse rejser tvivl 
om, hvorvidt kortmaterialet er 
retvisende. Derfor bliver VVM-
redegørelsen nu opdateret med 
helt nye luftfotos og kort. Det-
te betyder samtidigt, at tids-

Nye kort i Bering-Beder vejens 
VVM-undersøgelse

planen bliver skudt.
En stor del af høringssvarene 
er tilkendegivelser om, hvilken 
linjeføring man foretrækker. 
Endelig er der i forbindelse med 
høringsbidragene spørgsmål til 
indholdet i VVM-redegørelsen 
og forslag til justeringer af lin-
jeføringerne. Alle bidrag vil bli-
ve behandlet i forbindelse med 
en sammenfatning af høringen 
og indgå i materialet, som by-
rådet får forelagt.
Opdateringen af kortmaterialet 
samt det store antal hørings-
svar betyder, at det forventes, 
at sagen kan blive behandlet i 
byrådet i begyndelsen af 2016 i 
stedet for i slutningen af 2015.

Krolf-nyt

55 krolfspillere fra hele landet 
var samlet til det årlige ”Århus 
Open” lørdag den 22. august i 
Tranbjerg. 
Resultatet blev, at den bedste 
herre i de indledende spil blev 
den lokale Vagn Larsen, og den 
bedste dame blev Winnie Chri-
stensen fra Hårby. De 6 bedste 
spillere gik videre til fi nalen, 
hvor Vagn Larsen måtte se sig 
slået. Det gik helt galt for ham, 
så vinderen blev Søren Kunst 
fra KØK i Sønderjylland.
Søndag den 23. august var alle 
Tranbjergborgere inviteret til 
at prøve krolfspillet. Her blev 
Ingolf Østergård bedste herre 
og Tove Beck bedste dame. Alle 
havde en festlig dag, og fl ere 
meldte sig ind i klubben. Men 
der er stadig plads til fl ere, så 
kig endelig forbi, når vi spiller 
hver mandag og onsdag fra 10-
12 på banen ved Lokalcenteret.

Det er der, og vi svømmer på Tranbjergskolen, afd. Kirketorvet.
Vi har enkelte ledige pladser på vores hold, så er du interesseret i at 
komme med, så send en mail til svoemning@aia-tranbjerg.dk

Vidste du, 
at der er en svømmeafdeling i Tranbjerg? 
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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

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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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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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

Ved dødsfald ring 
tlf. 86 29 12 43

Helle og Henrik Riising 
Tranbjerg Centret Syd

Kirketorvet 6-8
8310 Tranbjerg

Bedemand Riising

www.riising.dk

Få gratis tilsendt 
”Min sidste vilje”



Kirke
og
Sogn

Allehelgen
Også i år mindes vi de afdøde ved to 
Allehelgens-gudstjenester. Det er en 
særlig dag, hvor mange mennesker 
kommer i kirken for at mindes dem, de 
har mistet i løbet af det sidste år. 

Søndag d. 1. november holder vi to guds-
tjenester, kl. 10.00 og kl. 16.00, hvor 
de, der ønsker det, har mulighed for at 
tænde et lys for et menneske, de sav-
ner, hvor navnene af dem, der døde i 
løbet af det sidste år vil blive læst op, og 
hvor vi gennem musikken vil skabe en 
stemning, der giver plads til at tænke på 
dem, vi har mistet.

Vær med til en gudstjeneste, der min-
der os om det lys og den trøst, der ligger 
i troen på, at vi i Jesus Kristus ikke er 
tabt, når livet her på jorden ender.

Anette Brøndum/David Kessel

Musikandagter  
se side 6

Levende Adventskalender 
se side 6

Frivillig i Tranbjerg Kirke 
se side 7

Onsdagsforum se side 8

Børn i kirken se side 9

Menighedsmøde  
se side 10

ÅrstidsCafé se side 11

BASAR i Sognegården
Lørdag  7. november 
kl. 10 –14
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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 bo-
pælssognet, der foretager navngivningen. 
På www.borger.dk kan I finde/foretage 
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. 11. oktober (19. s. e. trin.) 
10.00: David Kessel

Søndag d. 18. oktober (20. s. e. trin.) 
10.00: David Kessel

Tirsdag d. 20. oktober 
10.00: Andagt

Torsdag d. 22. oktober  
17.00: Gud og spaghetti v/David Kessel

Søndag d. 25. oktober (21 . s. e. trin.) 
10.00: Marie Andreasson

Søndag d. 1. november (Allehelgen) 
10.00: David Kessel 
16.00: Anette Brøndum

Tirsdag d. 3. november 
10.00: Andagt

Søndag d. 8. november (23. s. e. trin.) 
10.00: Anja Stokholm 
11.30:  Dåbsgudstjeneste.  

Anja Stokholm

Torsdag d. 12. november 
17.00:  Gud og spaghetti  

v/Anette Brøndum 

Søndag d. 15. november (24. s. e. trin.) 
10.00: Anja Stokholm

Tirsdag d. 17. november 
10.00: Andagt

Søndag d. 22. november  
(Sidste søndag i kirkeåret) 
10.00: David Kessel

Lokalcentret:

Onsdag d. 28. oktober
14.00: David Kessel

Onsdag d. 25. november
14.00: Anette Brøndum

Tranbjerg Kirke på 

facebook
Følg linket fra  
hjemmesiden 
www.tranbjergkirke.dk
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 Præstens 
 rubrik

Anette Brøndum

„At gå til præst –  
under forvandling?“
Hen i mod slutningen af august var 
det igen tid for den årligt tilbageven-
dende konfirmandindskrivning. Sog-
negården fyldtes med forventnings-
fyldte kommende konfirmander og 
deres forældre. En begivenhed, der 
også altid er spændende for os præ-
ster, for hvem er de i år?

En af konfirmanderne kom mig i mø-
de med „Uhh, jeg glæder mig sådan 
til at gå til præst!“ Endnu engang kan 
man glæde sig over, at de unge men-
nesker har det sådan. Dertil er det en 
vitaminindsprøjtning til præstens ar-
bejdsglæde. „At gå til præst“ må man 
jo ellers sige har fået noget af en ud-
fordring i sin blinde makker skolere-
formen – også her i Tranbjerg. 

I en del år har jeg været sammen med 
mine konfirmander hver eneste uge, 
hvilket har affødt, at jeg har lært dem 
forholdsvis godt at kende, hvilket igen 
har banet vejen for, at de konfirman-
der, som har haft behov, har oplevet 
tærsklen til præstens fortrolighed be-

tydeligt lavere, end hvis vi ikke havde 
set hinanden så ofte. Men nu skal vi 
foreløbig vænne os til, at vi nøjes med 
se hinanden ugentligt i 7 uger fra sidst 
i august til efterårsferien, mens resten 
af timerne kommer til at forløbe som 
4 projektdage og den fantastiske kon-
firmandlejr. Desuden kommer vi til 
at mødes de 3 gange, hvor vi øver op 
til konfirmationen. Den optimistiske 
stemme vil naturligvis hævde, at der 
også er fordele ved projektdage, hvil-
ket jeg ikke er uenig i. De kan være 
både spændende og udbytterige. 
Men her skal man blot lede længe ef-
ter den kontinuerlige ugentlige om-
gang, som er så befordrende for et 
nært forhold til konfirmanderne. 

Den vigtige relation, hvor konfirman-
dernes øjne åbnes for, at de i kirken 
kan finde en samtalepartner, hvor 
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Sognekalender
de føler sig set, hørt og taget alvor-
ligt. Den relation, som kan fødes af at 
mødes hver uge, hvor vi i en periode 
bliver en del af hinandens liv. Vi ses 
så hyppigt, at vi både er sammen på 
gode og dårlige dage. En relation, 
som jeg kan være meget betænkelig 
ved, ændres radikalt med færre for-
beredelsesgange med flere timer af 
gangen. For personligt tror jeg, at det 
er gennem noget så banalt som den 
opbyggende samtale i løbet af hver-
dagene gennem mange måneder og 
den relation, der følger med, at vi 
nemmest og bedst får fortalt og vist, 
hvor vigtig kristendommen er for de-
res og vores liv.

I øvrigt er samværet med konfirman-
derne som regel berigende for hele 
præstepaletten. Hermed mener jeg, at 
det meningsfyldte herfra kaster glans 
ind over andre sider af præstens ar-
bejde. Ikke sjældent er jeg gået glad, 
opløftet og fyldt fra konfirmandtimer-
ne. Med deres ligefremme spørgsmål 
og tilgang til verden, bobler de ofte af 
liv, overskud og mod.

Det er så livsbekræftende, at jeg kan 
sige:

„Jeg glæder mig til at 

være sammen med mine 

konfirmander!“ 

Onsdag d. 7. oktober
14.00: Onsdagsforum

Søndag d. 18. oktober
11.00: Menighedsmøde

Mandag d. 19. oktober
19.30: Læsekredse

Onsdag d. 21. oktober
19.00: Menighedsrådsmøde

Tirsdag d. 3. november
17.00: ÅrstidsCafé

Onsdag d. 4. november
14.00: Onsdagsforum
16.00: Livsvandring og pilgrimsliv

Lørdag d. 7. november
10.00: Basar

Mandag d. 9. november
19.30: Læsekredse

Onsdag d. 11. november
16.00: Livsvandring og pilgrimsliv
19.00: Menighedsrådsmøde

Onsdag d. 18. november
16.00: Livsvandring og pilgrimsliv
19.30: Frivillig-aften

Onsdag d. 25. november
16.00: Livsvandring og pilgrimsliv
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Musikandagter
I de kommende måneder er der igen 
morgenandagter med musik. 

Hver anden tirsdag kl. 10.00 er der 
mulighed for at være med til at synge 
salmer, lytte til at organist og præst 
spiller musik sammen og nyde en tid 
i stilhed til eftertanke eller bøn. 

Det tager ca. 20 minutter og er en god 
mulighed for at få en pause i hverda-
gen med fokus på noget andet end alt 
det, der ellers fylder.

Datoerne er:

 6. oktober

20. oktober 

 3. november

17. november

Levende  
Adventskalender  
i kirken
En gang om ugen op til jul åbnes en  
låge i Tranbjerg Kirke Levende Advents-
kalender. 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 kommende højtid nær. 

Bagefter er der risengrød til små og  store 
i Sognegården. 
Pris: Voksne 20 kr. Børn gratis.

Følgende torsdage kl. 17.00:  
26. november 
 3. december
10. december 
17. december

Tilmelding 86 29 57 33 eller på  
www.tranbjergkirke.dk.
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På nuværende tidspunkt er vi en flok 
af frivillige, som hjælper til ved ar-
rangementer i sognegård og kirke 
bl.a. Onsdagsforum, Gud og Spaghet-
ti, minikonfirmander, gudstjenester, 
Årstidscafeen og som besøgsvenner 
på lokalcenteret. Men vi kunne rigtig 
godt bruge flere hænder.

Alder, interesser, erfaringer og ønsker 
er meget forskellige – og det er godt.
Mangfoldigheden af dem, der færdes 
i kirken og sognegården, får det hele 
til at leve.

Fællesskabet er vigtigt i det frivillige 
arbejde. Man møder nye mennesker 
og udfordringer og venskaber opstår.
Helt aktuelt er Aarhus Friplejehjem 
lige flyttet ind i vores sogn, og her er 
der brug for hjælpere ved gudstje-
nester. Flere besøgsvenner er meget 
efterspurgte på såvel Aarhus Fripleje-
hjem som i Plejeboligerne ved Lokal 
Center Tranbjerg og i resten af sog-
net.
Kan du spille, synge, lave kaffe, lege, 
snakke med børn og voksne? Eller 

VI HAR ET GODT TILBUD TIL DIG

Bliv frivillig i Tranbjerg Kirke og sognegård

brænder du for et arrangement el-
ler en aktivitet som Tranbjerg Kirke 
mangler?

Har du timer eller dage tilovers, hvor 
du gerne vil gøre noget for andre – 
hører vi gerne fra dig.

At være frivillig har mange facetter, 
man kan melde sig til en opgave, og 
prøve kræfter med den. At sige fra og 
til er vigtigt som frivillig, for det skal 
være en glæde at deltage i kirkens ar-
bejde.

Vi holder 2 årlige møder for kirkens 
frivillige. Kom på næste møde d. 18. 
november kl. 19.30, og hør nærmere 
om hvad vi laver.

Har du lyst til at være frivillig eller brug 
for mere information, så kontakt:

Sognepræst Anja Stokholm 
22 82 52 59  eller 
Ane Marie Taszarek, menigheds rådets 
aktivitetsudvalg  
51 37 93 68
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O N S D A G S

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

Onsdag d. 4. november kl. 14.00

Vi får besøg af hospitalspræst i Risskov, Anna Christiane 
Bojsen-Møller, som vil fortælle os om:

Kvinders valgret – 100 år
Jutta Bojsen-Møller, min oldemor, var formand for 
Dansk Kvindesamfund omkring år 1894-1910. Hun kæm-
pede en sej kamp for, at kvinder i Danmark skulle have 
ret til at stemme ved politiske valg. Hun var præstekone, 
senere højskolemor, mor til 8 børn og en ildsjæl med en 
smittende livsglæde. I hendes formandstid steg med-
lemstallet i Dansk Kvindesamfund fra 1000-7000 med-
lemmer, blandt andet fordi landbefolkningens kvinder fik tillid til hende og fulgte 
hende. Den dag loven blev vedtaget, sad hun på tilskuerpladserne og rejste sig og 
råbte Hurra! da loven var vedtaget. Hun er altså den første kvinde der har opløftet 
sin røst derinde.
Hør beretningen om hende og kvindernes kamp for stemmeret i Danmark.

Onsdag d. 2. december kl. 13.00 

Julefrokost 
En hyggelig eftermiddag med traditionel julefrokost, 
Lucia-optog  og amerikansk lotteri. 

Man medbringer en gevinst til ca. 30 kr.  

Pris for frokosten: 125 kr. 

Tilmelding: 8629 5733 / mail: kordegn@tranbjergkirke.dk  
senest fredag d. 20. november.
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Gud og Spaghetti 
Torsdag d. 22. oktober og  
torsdag d. 12. november kl. 17.00 er 
det igen tid til Gud og Spaghetti!

Børn i alle aldre er velkomne sam-
men med deres forældre, søskende 
og/eller bedsteforældre til at være 
med til en kort gudstjeneste i bør-
nehøjde. Vi skal høre om Daniel og 
løverne og om miraklet ved Betesda 
søen. 

BØRN I KIRKEN

Efter gudstjenesten er der pasta og 
kødsovs i Sognegården. 

Maden er gratis for børn og koster  
30 kr. for voskne.

Husk tilmelding senest dagen før  
86 29 57 33 eller på  
www.tranbjergkirke.dk

David og Goliat
Musikforestilling for børn 4-6 år

Fredag d. 23. oktober 2015
kl. 9.30 og kl. 10.30

Traditionen tro inviterer Tranbjerg 
Kirke igen dette efterår sognets mind-
ste og deres familie til en gratis mu-
sikforestilling, ”David og Goliat”. 
Der vil være nye og gamle sange for 
de små, gode slåskampe, hvor børne-
ne hjælper med at besejre Goliat og 
masser af hyggeligt samvær. 

Vel mødt til dette actionbrag af en 
forestilling.
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Menighedsmøde
Søndag den 18. oktober inviterer 
menighedsrådet til det årlige me-
nighedsmøde. 

Efter gudstjenesten, der begyn-
der kl. 10.00, er der kirkefrokost i 
Sognegården, hvor menighedsrå-
det vil fortælle om deres arbejde 
og om, hvordan det forgangne år 
har været. 

Kom og hør om kirkens aktivite-
ter og om vores planer for frem-
tiden.

Menighedsrådet ved  
Tranbjerg Kirke

Kirkefrokost, 30 kr.
Tilmelding på  
www.tranbjergkirke.dk eller  
86 29 57 33.

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

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
Sct. Nicolai Tjenestens medarbejdere
har tavshedspligt

føres ikke journaler eller kartoteker
kan henvende sig

Sct. Nicolai Tjenesten er et tilbud fra
Folkekirken

www.folkekirken.dk
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ÅRSTIDSCafé

Fællesskab og 
hygge 

er overskriften over vores årstids-
café. 
Hvis du har lyst til at komme lidt ud 
og være sammen med andre over 
et måltid, så er Tranbjerg Kirkes 
ÅrstidsCafé måske noget for dig.

Vi mødes tirsdag den 3. november kl. 
17.00.

Aftenen begynder 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 Sogne-
gården hører vi desuden et kort 
oplæg af en indbudt gæst.

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

Tilmelding senest 27. oktober til Ulla 
Astrup
86 29 58 97 
u.k.astrup@webspeed.dk

Møde for frivillige 
ved Tranbjerg Kirke

Onsdag d. 18. november kl. 19.30 er 
der møde for frivillige ved Tranbjerg 
Kirke og sognegård.

Vi vil informere om kommende ar-
rangementer, høre nyt, og inspirere 
hinanden, og ikke mindst vil vi sige 
stor tak for jeres hjælp i den for-
gangne sæson.

Der er lagt op til en uformel aften 
med små indslag.

Mødet er åbent for nye, som over-
vejer at blive frivillig ved kirken.

Der bliver serveret en lille godbid, 
så af hensyn til traktementet er der 
tilmelding senest mandag d. 16. no-
vember.

Tilmelding 86 29 57 33.



Shop-Amok  
Genbrugs børnetøj 0 - 10 år 

Med venlig hilsen og på gensyn 

Senior pigerne 

Butikken har åbent hver mandag fra kl. 15 til 17 
i sognegårdens kælder.  

Indgangen via stien bag Kvickly. 
 

Husk at Shop-Amok ikke tager imod kreditkort 

Nu er det blevet efterår og Shop-Amok 
har brugt hele sommeren på at få det  

bedste af det bedste efterårs tøj gjort klar.  
 

Der er et stor udvalg i: 
Flyverdragter, regntøj, vanter, huer,  

trøjer og  uldent undertøj + meget mere. 
Alt er i den bedste stand og næsten som 
nyt, og så sælges det til foræringspriser. 

Vi ses i Shop-Amok  
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B A S A R
Sognegården lørdag den 7. november kl. 10 –14
Igen i år holder vi basar i Tranbjerg Sognegård, og vi støtter fortsat et børnepro-
jekt i Malawi, hvor der er ca. 850.000 forældreløse børn p.g.a HIV / AIDS.

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

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

På basaren er der som sædvanlig masser af gode tilbud:

  Amerikansk lotteri med mange ge-
vinster i hvert lotteri

 Tombola

Cafeteria 

  Rodekasse med enormt gode tilbud

  Salgsboder med bl.a. håndarbejder, 
hjemmesyltede lækkerier og hjem-
mebag

  Besøg Shop-Amok i kælderen med 
pænt, rent, brugt, billigt børnetøj



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


