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Overskægsløb
Tranbjerg Løber samlede 
ind til et godt formål, og 
derfor løb 75 løbere rundt 
med overskæg i Tranbjerg 
en snevejrs-søndag i no-
vember. 
Læs mere på side 28.

Alternativ messe
Lørdag den 27. februar kan 
du blive klogere på alter-
nativ behandling. To Tran-
bjerg-kvinder har nemlig ta-
get initiativ til en ny messe, 
hvor du kan møde forskel-
lige alternative behandlere. 
Læs mere på side 15.

Gok gok, mæh og 
muh
Der udklækkes kyllinger, 
koen er måske med kalv, og 
der kommer lam til foråret. 
Læs om alle de spændende 
ting, der sker på Naturcen-
teret på side 12.

Så smukt tog Jegstrupvej sig ud, da sneen ramte Tranbjerg den 22. november 2015. Billedet er 
taget af Annemarie Rasmussen som bor i Vestergårdsparken. 
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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

 Flemming Laursen 
(produktion) 

Skovgårdsvænget 390
8310 Tranbjerg 
Telefon 4156 9199

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

Trafikken i Tranbjerg
For en måneds tid siden tog jeg 4A’eren ind til byen, og sad 

som en forvirret høne uden at kende ruteplanen eller vide, hvor 

jeg skulle af. Jeg må erkende, at det ikke er på grund af mig, at 

Midttrafik kan få det til at køre rundt. Jeg bruger bare ikke den 

kollektive transport ret meget. 

Men hvis den nu ikke var der, så ville jeg formentlig være én 

af de første til at stå og brokke mig højlydt over det alle steder, 

hvor nogen gad at høre på mig – det kunne blive nogle kedelige 

Tranbjerg Tidender..

Midttrafik er i gang med at kigge i busplaner og på busruter og 

vurdere, hvordan det hele skal hænge sammen, når vi en gang 

får Letbanen gennem byen. Og uden at jeg skal kloge mig og gå 

i detaljer, så kommer det til at betyde forandringer for byen og 

de mange, som er afhængige af busserne til arbejde, i skole og 

til fritidsaktiviteter. 

Men heldigvis har Tranbjerg Fællesråd styr på, hvad planerne 

er, og de vil også sørge for, at byens interesser bliver varetaget, 

så vi ikke bliver en plet på landkortet, som kun kan tilgås i bil, 

på knallert, i helikopter og bæltekøretøj. 

Og nu ved jeg så heller ikke, om Fællesrådet kører mere i bus, 

end jeg gør. Men hvis du nu gør og gerne vil sikre, at du i 

fremtiden kan komme frem og tilbage, som du gerne vil, så 

synes jeg, at du skal gøre alt, hvad du kan for at komme til 

deres borgermøde torsdag den 4. februar. 

Du kan læse mere om mødet og de kommende trafikplaner på 

side 18 her i bladet. 
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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

Onsdagshistorier 

Eventyr fra hele den store vide verden
Onsdag den 20. januar kl. 9.30 - 10
Bodil læser eventyr fra hele den store vide 
verden.
For de 3 – 6 årige.
Tilmelding nødvendig via hjemmesiden.

Garngaragen

Et uldent besøg
Lørdag den 30. januar får biblioteket besøg af 
Garngaragen, som rykker ind med et stort ud-
valg af forskellige garnkvaliteter og farver.
Kom og vær med til at føle, prøve, få vejled-
ning og købe garn.
Vi glæder os til en hyggelig eftermiddag og 
sørger for kaffen.
Lørdag den 30. januar kl. 14 – 16.30
Billetter koster 30 kr. og kan købes via hjem-
mesiden www.aakb.dk

De brølende 20ere

og den amerikanske drøm
Torsdag den 10. marts kl. 19 – 21
På Tranbjerg Bibliotek fejrer vi Århundredets 
Festival med arrangementet De brølende 
20’ere.

Anne Valbjørn Odgaard vil fortælle om F. 
Scott Fitzgeralds bog  Den Store Gatsby – som 
er skrevet i 1925 og som blev selve indbegrebet 
af den nye moderne tid og 1920ernes verden 
med billeder og musik.
Gratis arrangement men tilmelding nød-
vendig via hjemmesiden www.aakb.dk

Udstilling ’Tranbjerg fra 1900 - 1950’

Som en del af Århundredets festival har Lokal-
historisk Arkiv været i gemmerne og fundet 
spændende billeder fra perioden 1900 – 1950.
Kom og se de karakteristiske bygninger i Tran-
bjerg bl.a. Tranbjerg Station og Tranbjerg Kro, 
som de så ud dengang.
Udstillingen er lavet af Tranbjerg Lokalhistori-
ske arkiv v. Erik Moldt.
Billederne kan ses på biblioteket i hele marts 
måned.
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v/Jens-Ole Jensen
Damvænget 30
8310 Tranbjerg J. 

Giv dit inventar
et professionelt løft

LAKreparationer.dk

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

Vi sprøjtemaler alt fra køkkenlåger til reoler 
og husets døre til stærke priser. Kom forbi 
og få et godt tilbud. 

Før Efter

Ring 
86 299 700

– og hør  
nærmere

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
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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

Frivilligkoordinator:
Tlf. 51 64 89 77

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.

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.
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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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”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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Hvad har de tre ting med hinanden at 
gøre? Læs Nyt fra Tranbjerg Dagtilbud 
og bliv klogere på livet i de lokale 
institutioner for vores mindste 
borgere. 

 Af Anne Christine Kusk, 
Kommunikationsmedarbejder

 Børnehuset Smilehullet på 
Østerby Allé har køkkenet opnået 

guldmærket i økologi. Det betyder, at 
90-100 % af alle råvarer er økologiske. 
Både forældre og ansatte er glade for og 
stolte over, at den mad, som serveres til 
institutionens børn hver dag, nu er meget 
tæt på at være 100 % økologisk.

Besøg af Ramasjang
Legestuen Regnbuen har haft besøg af 
Ramasjang. Jo, den er god nok, og det var 
en flok meget spændte børn, der mødtes 
med filmholdet to dage i november, 

Guld, Ramasjang og dagpleje
hvor optagelserne fandt sted. Børnene 
blev filmet til programmet Molevitten, 
som blev vist første gang på Ramasjang i 
december, og de synes, det var vildt sjovt 
og sejt at blive filmet til fjernsynet!

Dagplejen
Der er 16 dagplejere i Tranbjerg, som hver 
passer fire børn i alderen fra 6 måneder 
til 3 år.

I dagplejen er der fokus på den nære 
relation mellem barn og dagplejer, hvor 
der er god tid til det enkelte barn. Barnet 
bliver passet i et lille trygt og overskueligt 
miljø i hjemlige omgivelser. Det enkelte 
barn bliver set og hørt og får oplevelsen 
af at være noget særligt. Dagplejeren gør 
meget ud af at tilrettelægge dagen efter 
børnenes behov, eksempelvis i forhold til 
barnets behov for søvn. 

I dagplejen arbejder man blandt 
andet med at styrke og stimulere bar nets 
selvværd og selvtillid, og at barnet udvikler 
sociale kompetencer. Der bliver lagt meget 

Dagplejebørn i dyb koncentration.
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d a g p l e j e n

vægt på et godt forældresamarbejde, hvor 
forældre og dagplejer snakker sammen 
hver dag.

Dagplejerne mødes en gang om ugen 
i legestuen i Dagplejehuset på Grønløkke 
Allé. Her er de sammen i en mindre 
gruppe på 3 – 4 dagplejere og cirka 12 
børn. I legestuen foregår der mange 
forskellige aktiviteter.

Tryghed og kostpolitik
Når den faste dagplejer er fraværende, er 
der mulighed for, at børnene bliver passet 
hos den ene af dagplejens to vikarer. 
Vikarerne deltager i legestuegrupperne, 
og derfor kender børnene dem og bliver 
hurtigt trygge ved at være i gæstepleje. 

I dagplejen sørger dagplejeren for 
alle måltider, så barnet skal ikke have 
madpakke med – og dagplejeren følger 
Aarhus Kommunes kostpolitik for børn. 

Den pædagogiske leder i dagplejen 
hedder Mie Lund. Hun kommer rundt 
i de enkelte dagplejehjem og i legestuen 

på både anmeldte og uanmeldte besøg 
og taler løbende med dagplejerne om det 
enkelte barns trivsel og udvikling. 

Vi har plads til flere børn i dagplejen. 
Hvis du er interesseret, kan du læse mere 
på dagplejens hjemmeside www.tranbjerg.
dagtilbud-aarhus.dk

På hjemmesiden har hver dagplejer 
en profil, som beskriver dagplejeren, og 
hvad hun lægger vægt på i arbejdet med 
børnene.

Dagplejen på tur med ladcyke.

Leg med blade.
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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
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 SALONEN
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TRANBJERG - 86 29 49 49

Din nye køreskole satser på lokal nærhed og god service. 

Nyt: Der er teoriundervisning i AIA Halhuset! 

Besøg www.tranbjergkoreskole.dk og bliv opdateret 
angående holdstart, priser og generel info om 

uddannelsen og din kommende kørelærer! 
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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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Børnene i Tranbjerg kan få helt særlige 
oplevelser med dyr og natur gennem 
Naturcenteret. Læs om den sidste tids 
aktiviteter og de kommende planer. 

Af Henning B. Jokumsen, 
Projektkoordinator

fteråret i Naturcenteret bød på en 
masse gode oplevelser sammen med 

børn i alle aldre. En del af aktiviteterne 
var præget af efterbehandling af høsten, 
hvor vi har bearbejdet vores eget korn og 
bagt brød i mange afskygninger. Somme-
rens udrugninger har også ført til en del 
overskydende hanekyllinger, som vi nu 
har slagtet og siden tilberedt. 

Der har også været tid til adskillige ture 
til søen, hvor der er blevet undersøgt dy-
reliv og fisket. Den kommende tid byder 
også på en del arbejde udendørs. Vi har 
en del træer/buske, der skal beskæres, 
marken skal pløjes, og der skal køres møg 

Dyreliv og aktiviteter i Naturcenteret
ud på mark og urtehave, så jorden kan 
blive god og næringsrig til næste sæson.

Fugleliv
Efterårs – og vintermånederne er altid 
oplagte til at observere fugleliv. Klasser og 
institutioner kan booke en tur til søen, 
hvor vi observerer fugle med kikkerter. 

Der vil også være mulighed for at 
booke et mindre jagt/vildtforløb, hvor 
vi arbejder med jagt som tema, vildtets 
betydning i naturen og etik. Herefter 
renser vi fasaner eller ænder (vi kan få 
fra et gods i Odder), tilbereder dem og 
slutter af med at spise lækker vildtgryde 
á la Henning. Disse aktiviteter kan efter 
niveau tilpasses børn i både dagtilbud og 
skole (3-6 år) og 0-6 klasse.

Der kan også bookes et GPS-løb rundt 
i nærmiljøet med tilhørende naturfaglige 
opgaver tilpasset fagligt niveau og 
sammenhæng med det, der måske 
allerede arbejdes med i klassen. 

Og alle er altid velkomne til blot at 
kigge forbi til et uformelt besøg, hvor I 
kan opleve dyrene. 

Dyrene
Vi har stadig en del af de mange kyllinger, 
som blev udruget. 

Vi har også anskaffet en lille ny vædder 
til de tre gimmere. Hvis alt går vel, regner 
vi derfor med at få nogle små/søde lam 
til foråret. Isabella har det også godt, 
og vi håber stadig, hun er med kalv. Vi 
kender en landmand, som snart vil kigge 
forbi og undersøge hende nærmere, da 

E

Her en klasse fra skolen i gang med at lave boller af det 
mel lavet af det korn, som de selv havde høstet.
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n a t u r ce n t e r

vi gerne vil være sikre. Frida er her også 
stadig og får nu ikke længere mælk. Det 
er meningen, hun skal blive og holde 
Isabella ved selskab, indtil hun selv får en 
kalv (forhåbentligt til foråret), hvorefter 
hun så skal retur til gården, hvor hun 
kommer fra. 

Vi har også fået en lille staldkat. Han 
er blevet døbt: ”Laban Antirot”. Han er 
utrolig venligtsindet og elsker at blive 
leget med af børn i alle aldre. Hvis vi er 
heldige, kan han også forhindre, at vi får 
flere problemer med rotter og mus.

Forløb til foråret
Arbejdsgruppen bag Naturcenteret 
arbejder for tiden med at planlægge 
et særligt forløb til foråret tilpasset 
de forskellige aldersgrupper i vores 

Og så skal Laban selvfølgelig vises frem.

målgruppe. Vi kan allerede løfte sløret 
for det overordnede tema, som bliver en 
videreudvikling af vores gennemgående 
tema ”Fra jord til bord”, hvor der vil 
være en række  spændende og lærerige 
aktiviteter og forløb, som klasser og 
institutioner kan tilmelde sig. 

Åbningstid og booking af Henning og 
Naturcenteret
Naturcenteret er normalt åbent for 
besøgende på hverdage klokken 09.00 
– 14.00. Du finder naturcenteret på det 
grønne areal bag CenterSyd ved siden af 
multibanen. Ud over dette tidsrum kan 
der bookes efter aftale. Booking foregår 
fortsat på mail: hbjo@aarhus.dk,  
eller tlf.: 2461 0010. 
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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. 

LÆGEVAGTENS 
nye telefon nummer

7011 3131

- den klarer vi!

Hasselager Auto ApS
Elmegårdsvej 11 
Tlf. 86 28 83 08

Service · Autoglas service · Skader ·  

Tilsluttet Centralforeningen  
af autoreparatører i Danmark

Hasselager Pølser-, Ost-, Delikatessebutik
Bestil vores varer online, og få leveret lige til døren, når det passer dig!

www.osteuniverset.dk - info@delikatessevognen.dk - tlf. 27 50 27 95
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To Tranbjerg-kvinder har samlet for-
skellige alternative behandlere for 
at vise borgerne i byen de mange 
muligheder.

Af Stina Christiansen

ørdag den 27. og søndag den 
28. februar kan du i Tranbjerg 

Lokalcenters pyramidesal møde ni for-
skellige alternative behandlere, som på 
hver deres måde vil vise dig, hvad de kan 
tilbyde af behandling. 

Der kommer forskellige behandlere 
indenfor: healing, zoneterapi, tankefelt-
terapi, clairvoyance, håndlæsning, 
familieterapi, massage og kraniosakral 
terapi. Der er derudover udstilling/salg af 
malerier, smykker med sten og keramik.

Pirre nysgerrigheden
Bag messen står Karin Mikkelsen og 
Lisa Strange Petersen, som begge selv er 
uddannet indenfor forskellige grene af 
alternativ behandling og gerne vil pirre 
Tranbjerg-borgernes nysgerrighed.

- Vi håber, at Tranbjergborgerne snører 
spadsereskoene og går op og ser, hvad det 
er for noget, siger Lisa Strange Petersen, 
som fik idéen til messen og hurtigt fik 
Karin med på den.

Ingen af dem har prøvet at arrangere 
en messe før, men de synes begge, at der 
godt kunne trænge til at ske noget her i 
byen.

- Vi har længe interesseret os for 
alternativ behandling og render selv 
til forskellige messer, fortæller Karin 
Mikkelsen.

L

Messe for det alternative

De har inviteret syv andre lokale 
be  handlere og glæder sig til, at 
Tranbjergborgerne kan få stillet deres 
nysgerrighed overfor det alternative. 

Fra naboer til venner
Karin og Lisa har efterhånden kendt 
hinanden i nogle og 30 år. Deres venskab 
startede som naboer på Hyrdevænget 
og med børn i den samme klasse. Nu er 
de ikke længere naboer, men bor begge 
stadig i byen. 

Karin har tidligere været kontor-
assistent, og Lisa arbejder stadig som 
sygehjælper. De fik på forskellige måder 
interesse for det alternative og for at 
kunne hjælpe andre. Herefter har de taget 
forskellige kurser. 

Messen foregår lørdag den 27. og 
søndag den 28. februar i Lokalcenterets 
pyramidesal. Det koster 10 kroner at 
komme ind, og overskuddet går til 
plejehjemmet. Der kan købes kaffe og 
kage. 

Karin Mikkelsen og Lisa Strange Petersen.
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Kåre Henneberg Laursen
Skovgårdsvænget 530 · 8310 Tranbjerg
www.tranbjerg-murerservice.dk

Står I og mangler en murer til en af de 
 overstående  opgaver, så ring 
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 

Ny klinik i Center Syd
Kirketorvet 9, 8310 Tranbjerg

www.bastholm-massage.dk

Mob: 3116 8305 
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Udsigt til ændringer i buslinjerne
Som mange sikkert  har bemærket er der 
en ny letbane på vej med store vejarbejder 
inde i Aarhus. Og nu er arbejdet også 
begyndt i Tranbjerg med ombygning 
af Odderbanen til eldrift med de nye 
letbanetog. Letbanen er tænkt som 
rygraden i den kollektive trafik støttet 
af buslinjerne. Og det giver anledning 
til store ændringer i Tranbjerg, hvis 
forslagene bliver til virkelighed. 

I november udsendte Midttrafik et 
“Forslag til Kollektiv Trafikplan 2017 for 
Aarhusområdet”.  

Hovedpunkter i for Tranbjerg:
1)  Den ene gren af linje 4A kører kun til 

Kjærslund (ved Gunnar Clausens Vej)
2)  Den anden gren kører som A4 

Tranbjerg Vest i dag, men forlænges 

Nyt fra Tranbjerg Fællesråd
til enden af Tingskov Alle. Kører kun 
3 - 4 gange i timen.

3)  Linje 20 bliver til linje 17 og kører til 
Solbjerg. I den anden retning kører 
linje 17 via Torvevænget, ind gennem 
Holme, Parkalle og ender til slut i 
Studstrup. Kører 2 gange i timen.

4)  Regionalbuslinje 202 fra Vejle får 
endestation ved Tranbjerg Station 
og kører således ikke ind til centrum 
af Aarhus længere. Kører en gang i 
timen. Enkelte ture føres dog igen-
nem til Viby Gymnasium.

5)  Letbanen kører fire gange i timen 
til Aarhus (Lystrup) / Mårslet. To af 
afgangene føres igennem til Odder.

Forslaget kommer i offentlig høring i 
januar og februar måned. I den for-
bind else afholder vi et borgermøde om 
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ændringerne, hvor du har mulighed for 
at stille spørgsmål - og få kvalificerede 
svar retur fra Midttrafik. Fællesrådet vil 
efterfølgende indsende et høringssvar, 
hvor de pointer der kommer frem på 
borgermødet  vil være indeholdt. Sæt 
kryds i kalenderen ved:

Torsdag den 4. februar kl. 19.00 på 
Tranbjerg lokalcenter, Torvevænget 3

Unødvenlig udvidelse af Ellemosevej?
Kommunen har lige udvidet Ellemosevej 
med 0,5 meter i begge sider i december 
måned. Det er ikke Tranbjerg Fællesråd, 
som har foreslået sådan en udvidelse. 

Vi har udtrykt bekymring overfor kom-
munen mht., om der vil blive kørt alt for 
stærkt på vejen. 

Mød Fællesrådet på Facebook
Som noget nyt, vil vi prøve at 
orientere om aktuelle ting, høringer og 
borgermøder via Facebook på adressen: 
www.facebook.com/tranbjergfaellesraad   
Giv os gerne et ”like”. Henvendelser til 
Fællesrådet skal fortsat være pr. e-mail: 
fr@tranbjerg.dk   

Godt nytår til alle fra Fællesrådet
Jørgen Dahlgaard, sekretær i Fællesrådet.

Forslag til 2017 med Letbanen 
i drift. Stoppestedder og 
cirkler med radius på 500 
meter.
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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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Har du set rigtige mænd i tv og tæn-
ker, jeg vil også i gang, eller synes du 
bare, at det er svært at komme op 
af sofaen og ud i løbeskoene? Kom 
i gang sammen med ligesindede og 
start dit nye liv i løbeskoene med 
Tranbjerg Løber. 

Af Jan Christensen

en 23. februar klokken 19.00 kan du 
komme til informationsmøde om 

Tranbjerg løbeskole 2016. Informations-
mødet afholdes i kantinen på Tranbjerg 
Skolen Grønløkke afdelingen. På mødet 
fortæller vi om principperne bag vores 
program og lidt om kost, og vi vil selvføl-
gelig fortælle om Tranbjerg Løber.

 Den 1. marts starter Tranbjerg Løber 
løbeskole. Det er for alle, der gerne vil i 
gang med at løbe. Vi starter langsomt op 
og følger et program, hvor muskler og se-
ner bygges op, så de kan holde til de nye 
udfordringer.

Nogen at støtte sig til
Det er nemt at komme i gang med at 
løbe. Det kræver ikke en masse udstyr, 
du kan gøre det, når det passer dig, hvor 
det passer dig, og det er ikke raketviden-
skab at komme i gang. Men hvis du går 
for hurtigt frem, risikerer du at få trælse 
skader, som kan være svære at komme af 
med igen, og det kan være svært at mo-
tivere sig selv på de dage, hvor det regner 
eller blæser. Hvad enten du har større mål 
med dit løb, eller ”bare” gerne vil løbe 5 
kilometer et par gange om ugen, står vi 

D

Kom og løb med os
klar med det sociale fællesskab og eksper-
tisen, som kan bringe dig i mål.

Sådan gør vi
Vores trænere deler alle ind i hold, så du 
løber med andre på samme niveau. På de 
12 uger, som skolen varer, kan du lære at 
løbe i omkring ½ time og for manges til-
fælde omkring 5 kilometer. Der vil være 
2-3 hjælpetrænere på hvert hold. Efter 
skolen forsætter du på ét af vores andre 
hold, hvor vi allerede er omkring 100 lø-
bere fordelt på 4 hold.

Er du i tvivl, om du kan holde til det, 
anbefaler vi, at du allerede nu begynder 
at tage dig nogle gåture. Du skal kunne gå 
mindst 20 minutter i rask tempo, når Lø-
beskolen begynder.

Løber du allerede lidt selv, men træn-
ger til variation i træningen og nogen at 
løbe sammen med, så er du velkommen 
i vores løbeklub, hvor vi mødes tre gange 
om ugen.

Vil du være med?
Mød op tirsdag den 1. marts klokken 17.00 
bag Grønløkkehallen ved fodboldbanerne. 
De første 12 af træningen er tirsdag og 
torsdag kl. 17.00 og søndag kl. 9.30 efter de 
12 uger trænes der sammen med resten af 
løbeklubben kl. 17.30 og kl. 10.00. Læs me-
re på www.tranbjerg-lober.dk

Find vores gruppe på Facebook . Her 
kan du også finde dig en løbemakker, som 
du kan aftale løbeture med.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 
9. juni, hvor du kan prøve kræfter med 
Tranbjerg Løbet’s ruter på 2,5, 5, 7,5 eller 
10 kilometer. 
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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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Tranbjergskolen havde en spændende 
december med ny leder, forfatterbe-
søg og programmerings-workshop.

Af Anne Christine Kusk, Tranbjergskolen

ranbjergskolen har været så heldig at 
få midler fra Statens Kunstfond, som 

donerer penge under ordningen Børn og 
unges møde med forfattere og illustrato-
rer. Udskolingen har derfor haft besøg af 
forfatteren Louis Jensen, som bor i Aar-
hus. Han fortalte om sin bog ”2 kroner og 
25 øre”. Bogen er fra 2010, men temaet er 
højst aktuelt.  

Gøre noget godt
Den handler om en 14-årig dreng, der er 
vred over verdens uretfærdighed og derfor 
sætter sig for, at han vil gøre noget godt. 

For 2 kroner og 25 øre kan man give et 
barn i Afrika mad én dag. For 225 kroner 
kan man redde det samme barn fra at dø. 
Med denne viden for øje begynder bogens 
hovedperson at samle penge ind, men 
metoderne, han gør brug af i den gode 
sags tjeneste, bliver mere og mere ekstre-
me, og projektet ender katastrofalt. 

Louis Jensens budskab til eleverne var, 
at ét menneske ikke kan redde hele ver-
den, men alle mennesker har et ansvar og 
kan bidrage til, at verden bliver et bedre 
sted at være. Tag ansvar, og lad være med 
at ende som en flok bedøvede sofanarko-
maner, lød opfordringen fra forfatteren, 
som også gav eleverne små tips til, hvor-
dan deres egne tekster kan blive bedre.

Skolens 7. årgang får besøg af en anden 
Aarhusforfatter, Søren Jessen, i januar. Sø-
ren Jessen siger følgende om sit foredrag: 
”At skrive er at opfinde. Man opfinder 

Forfatterbesøg, programmering 
og ny udskolingsleder

T
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personer, problemer og løsninger. Og alt 
kan lade sig gøre. Det er det fede ved det”.

Det er skolens læringscentervejleder Li-
ne Ulsøe Kær, der har søgt Statens Kunst-
fond om mid-ler til forfatterbesøgene.

8.klasse på programmeringsworkshop
8.c fra Tranbjergskolen har deltaget i en 
programmeringsworkshop på Tranbjerg 
Bibliotek. Workshoppen var arrangeret 
af biblioteket i samarbejde med Coding 
Pirates, som er en for-ening af frivillige, 
der gerne vil fremme børn og unges krea-
tive it-kompetencer. Kenn Lund Nielsen 
fra Animationsskolen i Viborg undervi-
ste eleverne i, hvordan man kan få noget i 
bevægelse ved at bruge forskellige former 
for mekaniske skiver og aksler, og elever-
ne lavede selv små, enkle modeller. Målet 
for dagen var en større fælles udstilling, 
som kunne aktiveres ved hjælp af knapper 
og sensorer, som eleverne lavede små pro-
grammer til på computeren. 

Ny udskolingsleder
Tranbjergskolen har ansat Anne Martinus 
Illeborg som ny udskolingsleder. Anne er 
41 år og kommer fra en stilling som vice-
forstander på Risskov Efterskole & San-
sestormerne. Hun har sammenlagt ni års 
ledelseserfaring kombineret med solid vi-
den om udskolingen.

Anne startede på afdeling Grønløkke 
Allé den 1. december 2015, og dermed er 
skolens ledelse nu fuldtallig. Anne Illeborg.

Louis Jensen.



26 |

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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Hent et GRATIS 

 Tranbjerg Kort 
 på BIBLIOTEKET
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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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D

Tranbjerg Løber arrangerede Tranbjerg 
Movember Run i snestormen og 
kunne sende 5160 kroner videre til et 
godt formål. 

Af Stina Christiansen

e fl este husker sæsonens første 
snedag den 22. november som 

en dag med hygge, kælke og indendørs 
aktiviteter. Men for de 75 tilmeldte til 
Tranbjerg Movember Run var der ikke 
meget hygge over sneen, når der var 
løbsstart klokken 13.00.

Prostata- og testikelkræft
Movember Bevægelsen er ved at være en 
ældre herre, der med sit overskæg hver 

Løb for dem med overskæg
november minder om prostata- og testi-
kelkræft. Der samles ind til forskning og 
aktiteter omkring disse kræftformer ved 
at lokke håbefulde mænd til at anlægge 
fuldskæg og samle ind til det gode formål. 
Den gode sag ville Tranbjerg Løber også 
gerne støtte og arrangerede derfor Tran-
bjerg Movember Run. 

Det kostede 50 kroner at være med, og 
hele overskuddet fra løbet gik ubeskåret 
til Movember Foundation. 

Eget eller købt overskæg
Mens sneen stadig dalede ned, begyndte 
løberne at indfi nde sig til starten, der 
gik ved AIA’s boldbaner på Grønløkke 
Allé. Der blev studeret overskæg og 
sammenlignet kvalitet – både på de 
hjemmedyrkede og de selvindkøbte med 



| 29

m o ve m b e r

klister på. Det var tydeligt at se, at dem 
med klister på, kildede ejermændene – 
og kvinderne noget mere end dem, der 
havde haft tid til at vænne sig til dem.

Klar – parat – start
Klokken 12.58 stoppede snefnuggene 
deres frie fald fra himlen, og to minutter 
senere blev løberne sendt afsted på turen. 
Der blev løbet næsten samme rute som til 
Tranbjerg Løbet, så de fl este kunne fi nde 
vej, og der blev sendt et gåhold i en anden 
retning, så de ikke ville kollidere.

De friske løbere kunne selv vælge, om 
de ville tage turen én gang og løbe 5 
kilometer, eller nappe en runde mere og 
tage en ti’er. 

Det gode formål
De 5160 kroner blev sendt videre 
til Movember Foundation, som har 
fi nansieret over 1000 forskellige 
programmer med særligt fokus på 
prostatakræft, testikelkræft, psykiske 
problemer og fysisk inaktivitet.



30 |

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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    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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Din lokale
glarmester
Hørning Glas

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

kommer  

overalt

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

www.hørn ingglas.dk

TS THOMAS SVENDSEN
AUTOREPARATION

Christian X’s vej 205
8270 Højbjerg

DER ER IKKE LANG VEJ TIL EN GOD MEKANIKER

 8629 4922

Helle Riising Bruhn

Din bedemand er en kvinde

Tlf. 8629 1243

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

Kom og mød  
borgmester  
Jacob Bundsgaard og dit 
lokale byrådsmedlem  
Camilla Fabricius.  
 
De vil gerne have dine     
input til, hvilken by  
Tranbjerg skal være i 
fremtiden.  
 

Arrangør: Socialdemokraterne i Tranbjerg  

Tid og sted:  
Tirsdag d. 26. januar 2016, kl. 18.30-20.00 
På Tranbjerg Bibliotek  
Alle er velkomne.  

 

FREMTIDENS 
TRANBJERG 
-En selvstændig oplandsby 
eller forstad til Aarhus? 

Ny Brugerråd Tranbjerg lokal centre
Formand Lillian Godsk · tlf. 23 26 80 31 · mail 2010@post.tele.dk
Næstformand Hanne Lis Olsen · tlf. 51 23 58 78 · mail hanne@ldingolsen.dk 
Kasserer Kirsten Giversen · tlf. 21 70 31 97 · mail jk.giversen@gmail.com 
Arrangementer Peter Sørensen · tlf. 86 29 12 24 · mobil 23 39 96 85 · oma2@mail.tele.dk 
Sonja Due · tlf 86 28 29 92 · mail duebo@jubii.dk 
Jytte Laursen · tlf. 86 29 05 87 · mobil 27 48 04 41 · mail kridthoejstof@webspeed.dk 
Jens Giversen · tlf. 23 46 38 92 · mail jk.giversen@gmail.com 
Paul Pedersen · tlf. 40 58 82 13 · mail paul1234@youseepost.dk 
Kirsten Laursen · tlf. 86 29 47 65 · mobil 21 39 17 65 · mail kirsten.laursen@kabelmail.dk

Ændret omdeling 
af Tranbjerg Tidende
Fremover lander Tranbjerg Tidende igen i din 
postkasse om onsdagen.
Ændringen sker allerede fra og med det nummer, 
du sidder med i hånden.
I forhold til deadlines er der ingen ændringer. 
Du kan se deadlines på vores hjemmeside 
www.tranbjergtidende.dk under menupunktet 
Deadlines.
Årsagen til ændringen er simpel. For knap 2 år 
siden meddelte vores omdeler, at de på grund af 
interne regler om omdeling til husstande med 
”Reklamer nej tak”, var nødt til at fl ytte den sam-
lede omdeling fra onsdag til lørdag. Dette krav er 
nu ændret, så alle vore læsere igen kan få Tran-
bjerg Tidende om onsdagen.

dejlige café ved 
lokalcentret i Tranbjerg. 
Ring til Tove Olsen på 
tlf. 87 13 43 33 mellem kl. 9.00-10.00 for at 
høre nærmere.
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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
F A S T E L A V N  i Tranbjerg kirke
Søndag den 7. februar kl. 10.00 er alle børn og voksne velkomne til faste-
lavnsfest i Tranbjerg Kirke. Vi begynder i kirken med en kort børneguds-
tjeneste – forhåbentlig med mange udklædte børn.

Efter gudstjenesten spiser vi fastelavnsboller og slår katten af tønden i 
 Sognegården.

Pris: Voksne 25 kr. Børn er gratis. 

Tilmelding til arrangementet i Sognegården til kirkekontoret:   
Tlf.: 86 29 57 33 eller på www.tranbjergkirke.dk.
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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

Søndag d. 10. januar
(1. s. efter helligtrekonger)
10.00: David Kessel

Søndag d. 17. januar
(2. s. efter helligtrekonger)
10.00: Anette Brøndum
11.30:  Dåbsgudstjeneste.  

Anette Brøndum

Tirsdag d. 19. januar 
10.00: Andagt

Søndag d. 24. januar (Septuagesima)
10.00: Anja Stokholm

Søndag d. 31. januar (Sexagesima)
10.00: Anette Brøndum
16.00: Kyndelmisse. David Kessel

Tirsdag d. 2. februar
10.00: Andagt

Søndag d. 7. februar (Fastelavn)
10.00:  Familiegudstjeneste.  

Anja Stokholm.

Søndag d. 14. februar (1. s. i fasten)
10.00: Anette Brøndum

Søndag d. 21. februar (2. s. i fasten)
10.00: Anja Stokholm

Torsdag d. 25. februar
17.00: Gud og spaghetti

Søndag d. 28. februar (3. s. i fasten)
10.00: David Kessel
11.30: Dåbsgudstjeneste. David Kessel

Tirsdag d. 1. marts
10.00: Andagt

Søndag d. 6. marts (Midfaste)
10.00: Anja Stokholm

Søndag d. 13. marts (Mariæ Bebudelse)
10.00: Anette Brøndum

Lokalcentret

Onsdag d. 27. januar
14.00: Anja Stokholm

Onsdag d. 24. februar
14.00: Anette Brøndum

Sognekalender
Mandag d. 11. januar
9.30: Babysalmesang, nyt hold

Mandag d. 18. januar
19.30: Læsekredse

Onsdag d. 20. januar
19.00: Menighedsrådsmøde

Tirsdag d. 2. februar
17.00: ÅrstidsCafé

Onsdag d. 3. februar
14.00: Onsdagsforum

Lørdag d. 6. februar
9.30: Kirkens Studiedage. Tiset Sognehus

Mandag d. 8. februar
19.30: Læsekredse

Torsdag d. 11. februar
19.30: Debatmøde

Onsdag d. 24. februar
19.00: Menighedsrådsmøde

Lørdag d. 27. februar
9.30: Kirkens Studiedage. Astrup Sognegård

Onsdag d. 2. marts
14.00: Onsdagsforum

Lørdag d. 5. marts
9.30: Kirkens Studiedage. Tranbjerg Sogne-
gård

Onsdag d. 9. marts
19.30: Sogneaften

Søndag d. 13. marts
11.00: Sogneindsamling
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 Præstens 
 rubrik

Anja Stokholm

Urets tid  
og hjertets tid
Når det er nytår, ser vi både frem og 
tilbage i tiden. Vi ser tilbage – på året 
der gik, ja måske endda på årene der 
gik. Hvor blev de af? Endnu engang skal 
vi hilse det nye velkommen og måske 
også lukke nogle døre bag os. 

Benny Andersen har skrevet et berømt 
digt om at stå netop dér: midt i tidens 
hvirvlende strøm. I hans digt lyder det 
bl.a. sådan her:

Vi har tolv ure i huset
alligevel slår tiden ikke til.
Man går ud i sit køkken
henter kakaomælk til sin spinkle søn
men når man vender tilbage
er han blevet for gammel til kakao-
mælk
kræver øl, piger og revolution.
Man må udnytte tiden, mens man har 
den.
Ens datter kommer hjem fra skole
går ud for at hinke
kommer ind lidt efter
og spørg om man vil passe den lille
mens hun og manden går i teatret
og mens de er i teatret
rykker den lille med noget besvær 
op i 3.G.

 
Tiden er en underlig størrelse. Den går 
og kommer ikke tilbage. Den efterlader 
os ældre og med et sind fyldt af minder. 
Nogle varme og lette, andre tunge og 
vanskelige at bære. 

Mens vi står her og tager de første skridt 
ind i det nye år, så oplever vi måske, at 
der er forskel på tider. At der er urets 
tid og hjertets tid. Urets tid siger uop-
hørligt tik, tak. Det fortsætter sin gang 
uanset hvad. Intet kan sætte urets tid i 
stå.

Men der findes også en anden slags 
tid. Vi oplever, at vores tilværelse ikke 
kun er styret af urets tid, men også af 
noget andet – hjertets tid. Hjertets tid 
som ikke forstår, hvor årene blev af. En 
tid som kan føles så tæt på, skønt uret 
og dagene siger noget andet. Hjertets 
tid er alt det, der holder os fast ved til-
værelsen og livet. Det, der fylder vores 
sind med mening og glæde. Alt det, der 
binder os til dem og det, vi ikke kan 
undvære. Og hjertets tid kan netop gå 
i stå: når han eller hun, der fyldte vores 
liv med mening og glæde, ikke længere 
er hos os. Når det, der var som en velsig-
nelse i vores tilværelse, ikke længere er 
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der – så går urets tid måske videre, men 
hjertets tid er gået i stå.  

Når det er jul og nytår, så hører vi det be-
synderlige budskab, at hjertets tid med 
al sin velsignelse har fået plads i urets 
tid. Ikke som noget flygtigt, noget der 
kan gå i stå, men som noget blivende. El-
ler man kan sige det på en anden måde: 
Det, der hører evigheden til, er gået ind 
i urets og tidens verden i det menneske, 
som af englen fik navnet  Jesus. Han gør 
alting nyt, gør barmhjertighed og nåde 
levende. Ikke som noget flygtigt, men 
som noget blivende. 

Tiden haster stadig videre. Vi haster 
med. Prøver at indhente det forsømte, 
prøver at være forud for det kommen-
de, samtidig med at vi forsøger at være 
nærværende i det nuværende. Urets 
tid er stadig ubarmhjertig. Tiden går 
og kommer ikke tilbage. Pigen, der gik 
ud for at hinke kom ind med et barn på 
armen. Hvor blev årene af? Hvor var vi, 
da de forsvandt? Tiden sætter sine spor 
– på vort ydre og i vort indre. Ubarm-
hjertigt gør tiden regnskab og fortsæt-
ter sin march uden at standse op og give 
os mulighed for hvil. Hvad, der er spildt, 

er spildt. Sagt er sagt, og gjort er gjort. 
Det ugjorte forbliver ugjort. 

Og så midt i tidens ubarmhjertige regn-
skab og strøm er det, at vi oplever no-
get, der standser os – vi bliver mødt af 
noget, som kan række ud over tidens 
begrænsning. Som er større og mægti-
gere end tiden og urets tik, tak. 

Man kunne kalde det velsignelserne i 
vores liv – det vi får givet i hinanden, 
tilværelsens gavmildhed mod os. Dér 
hvor velsignelserne er i vores liv, dér 
hører vi ikke længere kun urets tikken, 
men vi hører i stedet for hjertets slag. 
Som et livgivende pulsslag. En livgiven-
de puls, som er i det, vi deler med hin-
anden af både glæder og sorger. Alt det 
som binder os til hinanden og rækker 
ud over tiden og på forunderlig måde 
ind i evigheden. 

Det er også julens og nytårets budskab: 
At hjertets tid tager bolig imellem os i 
det barn, der fik navnet Jesus.  Tiden er 
ikke længere kun ubarmhjertig, for ved 
siden af urets tid er nu også hjertets tid 
til stede – som noget levende og som 
noget blivende. Vi hører, at alting kan 
blive nyt. Sådan bydes vi velkommen 
til det nye år. Med indbydelse til at leve 
af Guds løfte om sit nærvær. Med ind-
bydelse til at tro på det, der rækker ud 
over urets tid og ind i evigheden. 

Derfor kan vi ønske hinanden et glæde-
ligt og godt nytår. 
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Morgenandagter
Hver anden tirsdag kl. 10.00 er der mu-
lighed for at være med til at synge, høre 
musik og læsninger og stilhed til efter-
tanke eller 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:

19. januar kl. 10.00

 2. februar kl. 10.00

 1. marts kl. 10.00

15. marts kl. 10.00

29.marts kl. 10.00

Kyndelmisse
I Tranbjerg kirke markerer vi, at vinte-
ren er halvvejs omme og foråret snart 
vender tilbage – Lys og Mørke – i balan-
ce – og med hinanden.

Og man kan næsten ikke komme på et 
bedre eksempel på denne eviggyldige 
strid, end sangeren Johnny Cash og hans 
fantastiske liv.

Derfor har vi valgt at lave en musikguds-
tjeneste omkring denne mærkværdige 
sangers tekster. Det hele starter med 
en lille koncert, hvor Søren H. Bidstrups 
sangstemme og J. Cashs sange får os ind 
i stemningen til en intim gudstjeneste, 
som også bygger på Cashs musik.

Johnny Cash var livet igennem optaget 
af den kristne tro, og den var med til at 
hjælpe ham igennem sine store livskri-
ser.

Det er os en fornøjelse at invitere til denne 
andersledes og stemningsfulde oplevelse 
søndag den 31. januar kl. 16.00.

Medvirkende:
Søren H. Bidstrup, Branko Djordjevic, 
David Kessel.

Minikonfirmander
Fra sidst i januar bliver det Tranbjerg-
skolens 3.a og 3.b, der får tilbudt mini-
konfirmandundervisning.

Fra tirsdag den 26. januar til palmesøn-
dag tilbyder vi alle elever i 3.a og 3.b et 
forløb, hvor vi skal lege, synge, høre hi-
storier, 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 sjovt for dem. 
Vi begynder kl. 14.10 i Sognegården og 
er færdige kl. 15.40. Første gang bliver 
børnene hentet ved skolen.

Der bliver sendt en indbydelse med 
mulighed for tilmelding ud i begyn-
delsen af januar.

David Kessel
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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 2. februar 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 26. januar til Ulla 
Astrup
86 29 58 97 
u.k.astrup@webspeed.dk

Gud og Spaghetti
torsdag d. 25. februar kl. 17.00 
ved David Kessel 

torsdag d. 17. marts kl. 17.00 
ved Anja Stokholm

En let børnegudstjeneste for alle sanser, 
med fortælling, sang og leg. 
Gudstjenesten varer ca. ½ time, hvor-
efter der er fællesspisning i Sognegår-
den. 

Spring madlavningen over og tag bør-
nene med i kirke! 

Børn gratis. Voksne: 30 kr. 

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

BØRN I KIRKEN

BASAREN 2015
Lørdag den 7. november havde vi igen 
en meget fin basardag i Sognegården, 
og resultatet blev 53.821 kr., der via Fol-
kekirkens Nødhjælp går til et projekt 
for forældreløse børn i Malavi.
En stor tak til de handlende, der har 
støttet os, og tak til alle, der har ydet en 
indsats i forbindelse med basaren. Ikke 
mindst tak til de besøgende. Uden Jer 
havde vi ikke nået så fint et resultat.

Grethe Gylling
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O N S D A G S

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

Onsdag den 3. februar kl. 14.00

David Kessel:

Albert Schweitzer
– geni i menneskelighedens 
tjeneste
Albert Schweitzer er kendt for at have modtaget No-
bels Fredspris i 1952 for sit virke som læge i Afrika. Ser 
man tilbage på hans liv, var vejen derhen lang, og måske kan man få indtrykket af, 
at hans virke som filosof, teolog og musiker ikke pegede direkte på det, han blev 
mest kendt for. Men alligevel er der en rød tråd igennem hans liv fra begyndelsen 
til slutningen.

Jeg vil ledsage jer igennem et spændende og mangfoldigt liv, i hvilket kristendom-
men i sin praktiske konsekvens, sammen med teologisk tyngde, viser et genialt 
menneske, der var drevet af ønsket om at tjene menneskeheden.

Onsdag den 2. marts kl. 14.00

PH – en vise om Danmark
– om kulturhåndværkeren og samfundsrevseren  
Poul Henningsen
Musiker og historiefortæller Poul Smedegaard Andersen tager os med ind i PH’s uni-
vers. I over et halvt århundrede satte PH sit umiskendelige aftryk på dansk kultur 
med sin nyskabende og igangsættende vitalitet. Han var multikunstner, og hans 
talent rakte langt. En provokerende, veludviklet skarpsindighed bragte ham ofte 
på kollisionskurs med de gængse økonomiske og politiske opfattelser. I foredraget 

skildres PH’s liv i al sin mangfoldig-
hed. Mange af hans viser er blevet 
til elskede klassikere, som vi skal 
synge flere af i løbet af foredraget. 
Velkommen til en rejse i det PH’ske 
univers. 
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Julekoncert i Tranbjerg Kirke
Efter højmessen søndag den 13. marts 
samles vi kl. 11 i Sognegården, hvor 
Tranbjerg Sogn og Folkekirkens Nød-
hjælp igen sender frivillige indsam-
lere på gaden for at samle ind til ver-
dens fattigste kvinder.
Der sættes fokus på kvinderne, fordi 
det er dem, der lider mest under fat-
tigdom, og det er dem, der er bedst 
til at bekæmpe den. Samtidig arbej-
des der med ligestilling mellem køn-
nene.

Folkekirkens Nødhjælp:

  Oplyser kvinderne om deres rettig-
heder

  Hjælper dem til uddannelse, så de 
finder styrke og stemme i familien 
og samfundet

  Involverer dem i aktiviteter, der 
forbedrer deres økonomi

 Fremmer deres ret til at eje jord

  Modarbejder misbrug af og vold 
mod kvinder

 Inddrager mændene

Jeg vil gerne opfordre flest muligt til 
at melde sig som indsamler. Foruden 
konfirmander er der også brug for 
voksne, minikonfirmander med for-
ældre og børnefamilier.

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

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

Indsamlingsdagen skal være en hyg-
gelig dag, så vi starter i Sognegården 
med kaffe, the eller saft og hjemme-
bagte boller, medens ruterne deles 
ud.
Ved hjemkomsten er der varme pøl-
ser med brød, varm kakao eller kaffe 
og hjemmebagt kage.

Gethe Gylling

S O G N E I N D S A M L I N G  2 0 1 6   
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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

De ni påskelæsninger – musik og læsninger

Torsdag den 17. marts kl. 19.00 indleder vi påsken med en særlig 

M U S I K G U D S T J E N E S T E 
Kom og vær med i en stemningsfuld gudstjeneste med musik, korsang 
og læsninger, som forbereder os på den kommende påskeuge. 

www.tranbjergkirke.dk
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BASARARBEJDET
Efter en vellykket basar har vi holdt en 
lille pause. 

Onsdag den 13. januar 2016 mødes ba-
sargruppen igen i Sognegårdens kæl-
der fra kl. 14 - 16, og så fortsætter vi ca. 
hveranden onsdag. 

Basargruppen er åben for nye deltagere, 
så hvis du har lyst til hyggeligt samvær, 
hvor vi drikker kaffe, medens vi laver 
håndarbejder og kan få en god snak, 
samtidig med at vi støtter forældreløse 
børn i Malawi, er du velkommen.

Brugbare rester af stof og garn modta-
ges gerne.

Grethe Gylling

Læsekredsen  
i Tranbjerg Sognegård
Er der nogen, der går med et ønske om 
at deltage i læsekredsen i Tranbjerg 
Sognegård, er der ledige pladser. 

Vi er en flok, som mødes 2. mandag i 
hver måned, kl. 19,30, fra september til 
og med april. 

Vi er delt i to hold, læser en bog om må-
neden. Efter at holdene har gennemgået 
bogen, mødes vi til hyggelig samvær. 

Prisen pr. gang er 30 kr. til den anretning 
vi får.

Henvendelse til Hanne Holst Larsen, tlf. 
23 63 79 31.

Vil DU være med?
Allerede nu begynder vi forberedelser-
ne til det kommende menighedsråds-
valg i november måned 2016. Det første 
tiltag vil du kunne læse om på side 13 
i Kirke og Sogn. Det er et debatmøde, 
hvor vi gerne vil have en dialog med 
Tranbjerg-borgere om, hvad de savner, 
at kirken vil kunne gøre bedre i hverda-
gen for dem. 

Hvordan gør vi menighedsrådets ar-
bejde mere synligt, så det måske også 
kunne interessere dig? Vil du være med 
til at præge Folkekirkens synspunkter? 

Eller andre interessante emner. Her i 
sognet er vi 7335 personer, som er med-
lem af folkekirken. Det må da være mu-
ligt at kunne finde 4-5 nye kandidater 
med interesse for kirken, som vil melde 
sig til at blive nye rådsmedlemmer for 
de kommende 4 år.

Stil op til menighedsrådsvalget og vær 
med til at bevare vor kristne kulturarv, 
sådan at kirken stadig kan være bærer 
af sociale, kulturelle og diakonale til-
bud. 

Kom og oplev et menighedsrådsmøde, 
alle møderne er offentlige, og de fore-
går i Sognegården. Du kan se mødeda-
gene på kalenderen på kirkens hjem-
meside. Møderne finder sted en gang 
om måneden.

Velkommen til mødet!

På valgbestyrelsens vegne

Bent Homann

„Tranbjerg Sogn har brug for dig“





I november 2016 skal der vælges medlemmer for en 4-års periode til 
Tranbjerg Menighedsråd. Valgbestyrelsen er allerede begyndt forbere-
delserne til dette valg. Her er nogle vigtige spørgsmål:

-
mende arbejde i menighedsrådet?

menighedsrådsarbejde?

menighedsråd?

Det vil vi gerne diskutere med Tranbjerg-borgere ved et møde

torsdag d. 11. februar 2016 kl. 19.30 i Sognegården
Vi har fået vores tidligere sognepræst Ellen Aagaard Petersen, nu redaktør 
af Folkekirken.dk  
og formanden for Folketingets Kirkeudvalg Karen J. Klint som deltagere i 
et panel.

På mødet vil vi oplyse om arbejdet i rådet, om antal årlige møder, ud-
valg m.m.

Der vil blive mulighed for at stille spørgsmål til panelet.

Unge som ældre skal være meget velkomne til en gratis aften i Sogne-
gården.

Valgbestyrelsen  

Til beboerne i Tranbjerg Sogn

Ellen Aagaard Petersen Karen J. Klint
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Skærtorsdag
Traditionen tro bliver der også i år 
holdt en
 
skærtorsdagsgudstjeneste 

med efterfølgende fællesspisning i 
Sognegården.

Gudstjenesten den 24. marts begyn-
der kl. 17.00. 

Efterfølgende spiser vi sammen i Sog-
negården. 

Ønsker man at deltage i fællesspis-
ningen, skal man tilmelde sig til kir-
kekontoret, tlf. 86 29 57 33 eller på  
www.tranbjergkirke.dk senest torsdag 
den 17. marts. 

Børn deltager gratis, voksne betaler 
100 kr. Drikkevarer kan købes.

David Kessel

Langfredag
den 25. marts kl. 10.00

Langfredag, dagen, hvor Jesus 
døde på korset, er en dag, hvor 
vi bliver mindet om livets og 
dødens alvor.

I år holder vi Langfredag som 
liturgisk gudstjeneste med 
læsninger fra lidelseshistorien 
og musik, der giver mulighed for 
fordybelse og eftertanke.

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



K U N S T F O R E D R A G

i Tranbjerg Sognegård  
onsdag d. 9. marts  
kl. 19.30

”I BEGYNDELSEN VAR BILLEDET”
... siger billedkunstner Steffan Herrik 
med varme og humor og med lille  
provokation til: ”I begyndelsen var 
ordet”. Steffan Herrik har lavet vores 
moderne krucifix i kirken, han vil  
med udgang i kunsten lave et oplæg  
til påsken.
Hans inspiration kommer bl.a. fra bil-
ledverdenen i kalkmalerierne og  
andre kunstneriske udtryk i kirken  
før og efter reformationen.
Steffan er kendt for at arbejde med 
Gumozoerne, som er fuglelignende 
væsner, der dog også på forunderlig 
vis har visse menneskelige træk.  
Disse tilsyneladende primitive figurer 
rummer mange forskellige udtryk,  

der spænder fra det uskyldige og 
legende til det dunkle og djævelske. 
Netop denne dobbelthed er det, 
som gør skulpturerne umiddelbart  
dragende, fordi de taler til en funda-
mental dualitet i mennesket selv.

geret, man får lov til at bevæge sig 
mellem drøm og virkelighed, alvor 
og humor i en stadig søgen og un-
dren. Talrige muligheder og umu-
ligheder afprøves i en kontinuerlig 
kamp med materialet. Målet er at 

Der er lagt op til en spændende og 
provokerende aften, med humor, 
varme, refleksion og samtale, hvor 
gode spørgsmål vil være meget vel-
komne.

Pris 30 kr. incl kaffe
Se mere: www.steffanherrik.dk

Aktivitetsudvalget
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Kirkens  
studiedage 
2016

Kirkerne i Tranbjerg, Tiset, Mårslet og 
Astrup indbyder til tre spændende for-
middage med foredrag og debat. Temaet 
for studiedagene 2016 er:

„Folk og folk imellem“
Der kræves ikke særlige forudsætninger 
for at kunne være med.

Alle studiedage ligger på lørdage  
kl. 9.30-12.00.

Pris: Kr. 75 for alle tre studiedage eller  
kr. 25 pr. gang.

Prisen inkluderer formiddagskaffe. 
Betaling og tilmelding skal ske ved første 
studiedag.

Lørdag den 6. februar 2016

Tiset Sognehus

Gl. Horsensvej 77, 8355 Solbjerg

Livet til ”folkegavn”
– om Grundtvigs syn på folk og samfund

Det er vigtigt at forstå, at det ikke bare 
er fremtiden eller nutiden, der er en ud-
fordring for os. Fortiden er det også. Det 
drejer sig ikke om nostalgi og fortidsro-
mantik. Det drejer sig derimod om de 
drømme, som ikke mindst Grundtvig 
havde på det danske folks vegne: drøm-
me om et liv, der var gennemtrængt af 
glæde – ikke bare i fritiden, men også 
i arbejdet (’sangen bag ploven’). Drøm-
me om et liv, hvor mennesket ikke bare 
lever i sin private individualistiske isola-
tionscelle, men til ”folkegavn” og fælles 
bedste.
Drømme om et samfund, hvor der er ”li-
ge værdighed i borg og hytte”, og hvor 
”få har for meget og færre for lidt”.
Hvis man mener, at alle disse drømme 
er udtryk for et mimrende gammel-
mandssyn, som man for længst har lagt 
bag sig, så skylder man i det mindste at 
fortælle, hvilke drømme man selv vil 
sætte i stedet. Eller om man overhove-
det har andre drømme end hæsblæ-
sende og besindelsesløst at ”følge med 
udviklingen”.

Jørgen Carlsen, 
 idehistoriker, højskole-

forstander og medlem af 
Etisk Råd
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Lørdag den 27. februar 2016

Astrup Sognegård

Østergårdsvej 221 A, 8355 Solbjerg

Når folkene vandrer
Flygtningemodtagelse mellem selvfor-
svar og næstekærlighed.

De store flygtningestrømme, der i disse 
år rammer Europa, er blevet sammen-
lignet med tidligere tiders folkevan-
dringer. De skaber frygt for, at vores 
samfund, kultur og velstand ikke vil 
kunne holde til modtagelsen af et stort 
antal mennesker med en helt anden 
baggrund. Synet på flygtninge har skabt 
store modsætninger i befolkningen.

Foredraget vil nærme sig flygtninge-
spørgsmålet fra en etisk synsvinkel og 
bl.a. diskutere forholdet mellem fædre-
lands- og næstekærlighed.

Lørdag den 5. marts 2016

Tranbjerg Sognegård

Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg

Tillid er Danmarks guld
Udlændinge forbløffes over, at man kan 
se ubemandede boder med friske jord-
bær, asparges og kartofler og en lille 
cigarkasse med byttepenge langs vore 
landeveje.

Men danskerne er verdensmestre i til-
lid, og vi stiller ubekymret vores børn 
i ubevogtede barnevogne uden for 
butikker. Det er heldigt, at vi er så til-
lidsfulde, for social sammenhængskraft 
hænger sammen med god økonomi, 
lykke og lav korruption.

Svend Andersen,  
dr. theol. og professor i 
etik, Aarhus Universitet

Gert Tinggaard  
Svendsen,  

professor ved Institut for 
Statskundskab,  

Aarhus Universitet

  Tre spændende formiddage!»
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ALTID
GLÆDE

noget at

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

BAGERUDSALG HAR ÅBNET ALLE 
DAGE FRA KL 6:30

 TLF. 8733 6500

Altid 500 varer 
 til fast lavpris ]]

- SE DE MANGE GODE TILBUD I KVICKLY AVISEN


