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Farvel til 5. klasserne
Der blev vinket farvel og sagt goddag med fl ag, da 5. klasserne havde sidste dag på 
Kirketorvet og fl yttede over på Grønløkke Allé. Se reportagen på side 35.

Tre blade i et
Midt i bladet fi nder du 
både et gymnastik pro-
gram og aftenskolens 
program, lige til at tage 
ud.
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Grønløkke   Aftenskole 
Tranbjerg JSæson 2016/2017Vel mødt til den 36. sæson 

i din lokale aftenskole!
Din lokale aftenskole giver dig mulighed for fordybelse og udfoldelse sammen 

med naboer og andre fra lokalsamfundet med samme interesser. 

HOLD OGSÅ ØJE MED NYHEDER OG FLERE KURSER PÅ AFTENS-

SKOLENS HJEMMESIDE www.groenloekkeaftenskole.dk
Med venlig hilsenGRØNLØKKE AFTENSKOLE – TRANBJERG J

Henny Margrethe Bauning
Tlf.: 8629 0649 / 2170 3169 Email: bauning@webspeed.dk 

 LÆS DETTE FØR TILMELDING!

Tilmelding skal ske ved indbetaling via NETBANK inden kursusstart og 

senest den 21. august 2016. Husk navn, fødselsdato og kursus nr. til

Djurslands Bank Reg. nr. 7266 - kontonr. 1012194.

 *pris er reduceret deltagerbetaling ved oplysning af cpr.nr for pensioni-

ster, handicappede, arbejdsledige, lærlinge og studerende på hold, der 

afsluttes inden kl. 18.00. Ret til ændringer forbeholdes!

TT05_8s-indstik-aftenskole.indd   1

De Blå Busser
Indtil 1950 var der slet ik-
ke nogen busrute mellem 
Tranbjerg og Århus, men 
en rutebil fra Horsens, som 
stoppede. Læs historien om 
udviklingen på busfronten 
på side 22. 

Hjælp pindsvine-
forskning
Ph.d-studerende Sophie 
Lund Rasmussen  er pjat-
tet med pindsvin og skri-
ver derfor Danmarks før-
ste ph.d-afhandling om de 
små dyr. Se hvordan du kan 
hjælpe på side 30.
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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 8. september,  
udgivelsesdatoen er den 7. oktober. 
Tryk: LaserTryk
Oplag: 4.500

Nabohjælp
På mine ture rundt i Tranbjerg, ser jeg flere og flere na-
bohjælp-skilte. Skilte, som skal fortælle tyvene, at her 
hjælper naboerne hinanden med at holde øje med hin-
andens huse, når man selv er væk. 

Hvert skilt glæder mig - både fordi de viser, at her bor 
der mennesker, som gerne vil passe på hinanden og vores 
ting, og fordi jo flere skilte, der står i vores by, jo bedre 
kan vi formentlig holde indbrudstyvene på afstand. 

Hvis du og dine naboer ikke ved, hvad nabohjælp går 
ud på, så tjek nabohjælp.dk og se, om I ikke også skal stå 
sammen på jeres vej og sende indbrudstyvene et signal 
om, at her er husene aldrig alene hjemme. 

Det koster selvfølgelig noget at købe skiltene, men hvis I 
vil nøjes med at sætte klistermærkerne på jeres postkas-
ser, så er det ganske gratis. 

Lad os være de allerbedste naboer i verden her i Tran-
bjerg og hjælpes ad med at nedbringe antallet af indbrud 
og slippe for trælse oplevelser, når man kommer hjem fra 
en dejlig sommerferie. 
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Går du i salgstanker, så er nu et rigtig godt 
tidspunkt at kontakte os, eller en af vores andre 
dygtige kollegaer, for en helt uforpligtende og 
GRATIS salgsvurdering!

Efter en fantastisk 2016-salgsstart har vi 
dog stadig mange købere, som søger deres 
drømmebolig - og måske har du netop den 
bolig de drømmer om?

Kontakt os 
på tlf. 86 72 00 88

eller tlf. 86 11 88 44

Venlig hilsen

Indehavere

P.s. Vidste du at EDC er Danmarks 
største ejendomsmæglerkæde?

lokalkendskab
høj kundetilfredshed

Danmarks største køberkartotek 

Snyd derfor ikke dig selv og din bolig, for en 
gratis salgsvurdering fra os.
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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

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



| 5
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Adresse
Tranbjerg Bibliotek
Kirketorvet 6
8310 Tranbjerg J
Tlf: 8940 9500
E-mail: tranbjergbibliotek@aarhus.dk
Internetadresse:
www.aakb.dk/tranbjerg

Tranbjerg Bibliotek

Udstillinger

September: Susanne Beck udstiller malerier.
Vil du udstille på biblioteket?
Kom op og snak med os eller skriv en mail:
tranbjergbibliotek@tranbjerg.dk

Arrangementskalenderen

Kom og hent et eksemplar af arrangementska-
lenderen Efterår 2016. 
Der er et væld af arrangementstilbud til hele 
familien.
For børnene kan eksempelvis nævnes 
børne-teater:
Vi får besøg af Randers Egnsteater med fore-
stillingen: UNDER MIT TRÆ
Det er onsdag den 7. september kl. 10 og det 
er for de 3 – 5 årige
Onsdag den 5. oktober kommer Nørregaards 
Teater med forestillingen:
DEN SULTNE LARVE ALDRIGMÆT
For de 2 - 5 årige.
Billetter er gratis men tilmelding nødvendig.
Se mere på vores hjemmeside.

Sommerbogen 2016

Husk: du kan stadig nå at deltage i Sommer-
bo-gen indtil den 20. august. Sommerbogen er 
de danske bibliotekers fælles læselystkampag-
ne, og er for alle børn mellem 7 og 14 år.

For at være med i hovedkonkurrencen, skal 
man anmelde mindst tre bøger på biblo.dk
Det er både muligt at skrive anmeldelser
eller at lave videoanmeldelser. 
Du må også gerne aflevere din boganmeldelse
her på biblioteket.

Strikkeklubben

Strikkeklubben Strik-in er tilbage igen torsdag 
den 1. september kl.18. 
Strik-in er et uforpligtende tilbud til alle med 
lyst til at mødes over garn, strikketøj, opskrif-
ter og en kop kaffe. Alle er velkomne – både 
nybegyndere og rutinerede strikkere.
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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

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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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.

Husk:
11-08-2016  Markedsdag
Se nærmere beskrivelse her i bla-
det, og på hjemmesiden 
www.tranentranbjerg.dk.

OBS!!!
Husk at bestille stadeplads til mar-
kedsdagen den 11. august 2016.
Stadepladsen er 140 x 80 cm. 
Tidspunkt: åben fra kl. 11.00 til 
16.00.

Hver stadeplads koster kr. 75,00.
Bestilling modtages af Birte Lind-
hardt på telefon 23 11 82 24. 

Brugerrådet minder om vigtige datoer:

Andre arrangementer:
09.09. 2016 Fredagscafe kl. 14.00
25.09. 2016  Søndagsbanko for alle 

aldre kl. 13.00, dørene 
åbnes kl. 12.15.

28.09. 2016  Suppeaften, maden 
serveres fra kl. 18.00 
– 19.00 alle generatio-
ner er velkomne.

30.09. 2016  Filmeftermiddag i 
Pyramide salen, starter 
kl. 14.00

03.10. 2016  Bustur til Schacken-
borg Slots Kro, 
og natur fænomenet 
”Sort Sol”

07.10. 2016  Oktoberfest med 
 spisning og dans.
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Den 20. august kommer parkerings-
pladsen ved Center Syd igen til at 
boble af liv med aktiviteter, boder og 
underholdning. 

Af Henning Sørensen

elve loppemarkedet og salget fra bo-
derne begynder klokken 10 og va-

rer til klokken 14. Alle børn er velkomne 
til at stille op med en bod. Der kræves 
ingen forhåndstilmelding, og det er gra-
tis. Traditionen tro er der præmier til de 
mest fantasifulde og kreative boder med 
præmier på henholdsvis 300, 200 og 100 
kroner. De uddeles klokken 14.00 af Tran-
bjerg Tidende. 

Underholdning på pladsen
Udover børnenes boder er der aktiviteter 
med spejderne og god musik fra blandt 

S

Børnenes eget kræmmermarked
andet fra Kelds Kulinariske Kapel. Derud-
over står flere af butikkerne i CenterSyd 
udenfor med gode tilbud.

Bliver du sulten eller tørstig, kan du 
købe lidt at spise og drikke. Tranbjerg Ti-
dende opstiller telt, hvor du er velkom-
men til at kigge indenfor, og få en snak 
med redaktionen. Har du et forslag til en 
kommende artikel, så hører vi den også 
gerne. 

Praktisk info omkring boder
Opstillingen af boderne kan først begyn-
de klokken 9.00, og repræsentanter fra 
Tranbjerg Tidende viser, hvor du må stille 
din bod op. Ligesom sidste år må der kun 
stilles boder op på selve parkeringsplad-
sen, hvor vi samler det hele. Der vil altså 
ikke være boder lige op ad Center Syd el-
ler ved indgangen til REMA1000. 

Parkeringspladsen ejes af et parke-
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ringslaug, som udsteder tilladelse til at 
benytte arealerne til loppemarkedet, og 
det er efter dialog med dem, at vi er kom-
met frem til denne løsning, som tilgode-
ser de handlende, centeret og eventuelle 
brugere af handicapparkeringen.

Kom af med dit brugte tøj og legetøj
Sidste år havde vi for første gang fået 
Folkekirkens Nødhjælp til at komme og 
modtage de ting, der ikke blev solgt – og 
som ikke skulle med hjem igen. Det blev 
en så stor succes, at vi gentager den i år.

Derfor holder Folkekirkens Nødhjælps 
bil på parkeringspladsen fra klokken 13 
og tager imod legetøj og meget gerne også 
det tøj, som du ikke længere bruger. 
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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 

    
     
     
     

TLF: 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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Naturcenteret søger frivillige, som vil 
holde centeret åbent nogle timer i 
weekenderne og give de gode oplevel-
ser videre.

Af Stina Christiansen

unne du tænke dig at give andre go-
de oplevelser ved Naturcenter Tran-

bjerg? Lige nu søger Naturcenteret frivilli-
ge, som vil være med til at holde centeret 
åbent nogle timer i weekenderne. 

Du skal ikke passe dyrene, lukke dem 
ud eller ind – bare byde andre velkomne, 
vise lidt rundt og måske sørge for, at der 
er kaffe på kanden. 

 - Det er forældrene her i byen, der har 
efterspurgt muligheden for at udvide cen-
terets åbningstider. Derfor giver vi udfor-
dringen videre til borgerne i Tranbjerg og 
håber, at der sidder nogle, som synes, at 
det kunne være rigtig spændende at være 
en del af naturcenteret og give glæden og 
oplevelserne ved det videre til familierne 
her i byen, siger Anne Rønbjerg, pædago-
gisk leder i børnehaven Smilehullet, som 

Vil du give andre en naturoplevelse?
er en del af styregruppen i Naturcenter 
Tranbjerg.

Hvis det kunne være noget for dig, er 
du velkommen til et opstartsmøde, som 
holdes i Naturcenteret på Kirkevænget 
339, 8310 Tranbjerg tirsdag den 9. august 
kl 17.00.

Her vil du møde de andre frivillige, bli-
ve sat ind i opgaverne og få mere at vide 
om stedet. 

Kender du ikke Naturcenteret?
Naturcenter Tranbjerg ligger på det grøn-
ne område bag Center Syd og er for nogle 
kendt som den gamle dyrelegeplads. 

Den er blevet til i et samarbejde mel-
lem Tranbjerg Dagtilbud, Tranbjergskolen 
og Ung i Aarhus - Tranbjerg. Stedet til-
byder et unikt og anderledes læringsrum 
for alle børn og unge i Tranbjerg og kan 
benyttes af både skoler, daginstitutioner 
og Ung i Aarhus – Tranbjerg. Derudover 
stiller Naturcentret faciliteter til rådighed 
for alle borgere i Tranbjerg, som har inte-
resse i at bruge området og den tilhøren-
de grejbase. Bålhytten ved Tranbjerg Sø 
hører også under Naturcentret.
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Åbningstider:
Mandag - Fredag  9.00 - 17.30
Torsdag dog 9.00 - 18.00
Lørdag  9.00 - 13.00

Tranbjerg 
Apotek

Kirketorvet 18 • Tlf. 8629 9311

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

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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Kl. 11.00 starter bussen fra Tranbjerg 
Lokalcenter med guide ombord.  
HUSK PAS.
Kl. 13.30 til 15.15 nyder vi en dejlig to 
retters menu, som består af:
Sprængt svinekam med dejligt tilbehør 
og til dessert gl. dags æblekage m. 

Kl. 15.15 kører vi til Sdr. Lügum for 
grænsehandel, og har 1 time hos 
Fleggaard.
Kl. 16.30 kører vi retur til Møgeltønder, 
hvor vi skal møde vores guide fra  
”Sort Safari”, og der serveres kaffe  
og kage ved bussen. 

Så fortsætter vi mod landets suverænt 
 

ca. 15-30 min.
Sort Sol er en naturoplevelse, og 
derfor foregår det meste af 
arrangementet naturligvis i naturen. Vi 
kører så tæt på observationspunktet 
som overhovedet muligt, og har som 
oftest en mindre gåtur (under 1 km.) 
frem til stedet, hvor stærene overnatter. 

Det anbefales, at I kommer i varmt og 
gerne vind- og vandtæt tøj, samt 
praktisk fodtøj (travesko/støvler) eller 
evt. gummistøvler i tilfælde af regn. 
Medbring om muligt gerne kikkert. Det 
anbefales også at medbringe et 
vandtæt siddeunderlag. 
Ca. kl. 20.00 går turen hjemad, 
undervejs i bussen serveres der 
friskbrygget kaffe og en sandwich. 
Kl. 22.30 hjemkomst.

Bustur til sønderjylland
Mandag den 03. oktober 2016

Vi skal opleve Schackenborg Slots Kro, Sdr. Lügum,  
og naturfænomenet ”Sort Sol”.

VIGTIG info:
Pris 
550,00 kr, betales ved tilmelding
Tilmelding:
Hanne på tlf.: 51235878
www.tranentranbjerg.dk
BETALING
Konto 7266 0001184423 eller 
til Hanne i netcaféen, hver tirsdag  
kl. 10.00 til 12.00 fra 11. august.
Sidste tilmelding:
Tirsdag den 06.09. 2016.
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Har du et barn med særlige behov, 
som mangler et sted at være i 
fritiden? Ung i Aarhus har et rigtig 
godt tilbud lige her i Tranbjerg.

Af Stina Christiansen

vis dit barn ikke går på Tranbjerg-
skolen, kender du måske ikke de 

fritidstilbud, der fi ndes her i byen. På 
Tranbjergskolens afdeling Grønløkke Allé 
ligger Basen, som en del af Ung i Aarhus 
Syd, og det er et ret unikt tilbud til børn 
og unge med særlige behov. 

Aktiviteter
Basen er Ung i Aarhus - Tranbjergs tilbud 
for unge fra 5. klasse og op til 21 år med 
særlige og vidtgående behov. De fl este 
af medlemmerne går i folkeskolernes 
specialklasser på skoler rundt omkring i 
Aarhus kommune.

 - Vi ved, at mange børn med særlige 
behov, som går andre steder, mangler et 
sted at være i deres fritid. Vi har et rigtig 
godt fritidstilbud, som fungerer rigtig 

Kender du Basen?
godt for unge, som har behov for nogle 
andre rammer. I Basen kan man trække 
sig lidt tilbage, eller vælge at deltage i 
husets øvrige mange aktiviteter. Vi har et 
stort spænd på alderen, men det fungerer 
rigtig godt med denne aldersopdeling. Vi 
oplever tit, at nogle unge har det bedre 
med at være sammen dem, der går i 5.-6. 
klasse, selvom de selv går i 8. klasse, siger 
afdelingsleder Bjarne Mulvad.

De unge, som bliver visiteret til 
Basen, har alle behov for en individuel 
specialpædagogisk indsats. Som medlem 
kan de unge bruge hele klubben og alle 
faciliteter.

Klubben skaber rammerne for en 
masse forskellige aktiviteter i og udenfor 
huset.

De unge inddrages i hverdagen, og 
de får hjælp til at blive selvstændige og 
selvhjulpne. Der er fokus på, at de unge 
bevæger sig og lærer, hvordan de klarer 
tingene, når de står alene i forskellige 
situationer. De unge får ved start tildelt 
en kontaktpædagog, som har særlig fokus 
på at den enkelte unges trives, udvikler sig 
og lærer noget. 

H
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 - Generelt er der mere personale i 
Basen, da de støttemidler, som børn og 
unge med særlige behov kommer med, 
bruges til personale-ressourcer. Så her i 
klubben støder man på mere personale 
end i mange af de andre fritidstilbud, 
fortæller Bjarne Mulvad.

Lukkede aktiviteter
Der er mulighed for at gå til nogle 
lukkede aktiviteter, som er mere 
strukturerede aktiviteter i mindre 
grupper. 

Medlemmerne af Basen kan 
eksempelvis gå til skydning en 
eftermiddag om ugen i Skytternes hus i 
nordbyen. Det er en fast aktivitet, hvor 
den unge tilmelder sig hele sæsonen. 
Men inden man melder sig til, kan man 
komme med tre gange for at se, om det er 
noget for én. Næste sæson begynder efter 
sommerferien.

En anden lukket aktivitet kan være en 
tur i svømmehallen, hvor de unge med 
særlige behov har 1. prioritet. Er der plads 
til flere i klubbens to busser, får de også 
lov til at komme med. 

En til tre gange om ugen er der typisk 
aftenåbent i klubben, hvor de unge blandt 
andet laver mad sammen. Og ved man 
ikke, hvad man skal lave den 1. lørdag i 
hver måned, så står personalet i klubben 
også klar med forskellige aktiviteter som 
Counter Strike-kampe, vandkamp, bål, 
pasning af kaniner og anden hygge. 

En klub med gang i
Der går omkring 200 unge i klubben, 
når de nye 5. klasser begynder efter 
sommerferien. Så cykler de fra 
Tranbjergskolen afdeling Kirketorvet og 
over på Grønløkke Allé, når det ringer ud 
efter sidste time.

I den første uge af sommerferien var 
40 af klubbens medlemmer i 5. til 9. 
klasse på lejr i Kolt med overnatning. Og 
i august går turen til Djurs Sommerland, 
hvor 90 unge skal boltre sig en hel dag. 

Vil du vide mere om tilbuddet i Basen, 
er du velkommen til at kontakte Bjarne 
Mulvad på telefon 21158712 eller på mail 
bjmu@aarhus.dk.
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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”

På gensyn!

ID ELEMENTS 
RESCUESPRAY 911
Køb 1 produkt til 169 kr. 

og få 1 stk. GRATIS!

M

ed forbehold for udsolgte varer
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M

ed forbehold for udsolgte varer

Ring allerede i dag 
og få et gratis besøg 
af vores rådgiver.

71 990 990

www.adkteknik.dk

For en sikkerheds skyld

Sikring er ikke ensbetydende med alarm. 
Det kan også være låse på døre, sikring af 
vinduer, og ikke mindst lås på terrassedøren.

Har I allerede i dag en alarm, er den så 
koblet rigtigt op til familie, venner elller 
alarmcentral. Nabohjælp er godt, men kan 
din nabo høre din alarm? Eller måske var en 
udendørs sirene løsningen. Tyven kan ikke 
lide at blive set, så lys eller kameraover-
vågning kan også være en løsning.

Sommerferien skulle gerne huskes for de 
gode ferieminder, og ikke for at huset var 
tømt, da I kom hjem.

Kontakt os uforpligtigende, så finder vi en 
løsning inden ferien starter.

Hvem passer på 
din bolig når du 
ikke er hjemme?
ADK Teknik hjælper 
dig med at finde 
den bedste løsning 
til at sikre dit hjem?

Hvor godt 
er dit hjem 
sikret ?

Vi kender 
ikke tyven 
- men hans 

adfærd!

ADK Teknik & Låse  ·  Bøgekildevej 10  ·  8361 Hasselager
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Der var morgengymnastik og fod-
boldturnering på programmet for de 
mindste i naboinstitu-tionerne på 
Torvevænget.

Af kommunikationsmedarbejder  
Anne Christine Kusk

e tre institutioner på Torvevænget 
- Hoppeloppen, Solsikken og Ælle-

bælle - bor i bogstavelig forstand dør om 
dør. Det giver masser af muligheder for at 
skabe fælles traditioner, og for at børn og 
voksne kan mødes på tværs. 

Før sommerferien havde de tre institu-
tioner for anden gang arrangeret en fælles 
bevægelsesuge med leg og fysisk aktivitet 
på programmet. Hver dag samledes alle 
til fælles morgengymnastik på parkerings-
pladsen foran institutionerne. Morgen-

D

Fælles bevægelsesuge på Torvevænget
gymnastikken bestod af både bevægelse 
og sang, selvfølgelig med musik til. De 
forskellige aldersgrupper mødtes derefter 
på skift på hinandens le-gepladser til leg 
og aktiviteter. 

Glæde og gode vaner
”Et af formålene med at mødes til en fæl-
les bevægelsesuge er at bygge på børnenes 
naturlige glæde ved at bruge kroppen og 
grundlægge nogen gode vaner for at be-
væge sig. Et andet formål er, at både børn 
og personale kommer til at møde hinan-
den i et fælles projekt” fortæller pædago-
gisk leder i Solsikken, Mette Thomsen. 

Hun fortsætter: ”I legene øver børnene 
blandt andet at vente på tur og at modta-
ge noget, som skal afleveres igen, eksem-
pelvis en stafet. De lærer også at indgå i 
en større sammenhæng og vide, hvordan 

Morgengymnastik på parkeringspladsen
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man skal gøre, blandt andet at man skal 
følge reglerne i et spil”.

Bevægelsesugen kulminerede med en 
fodboldturnering på multibanen. Hver 
kamp varede cirka 5 minutter, så hele tur-
neringen blev afviklet på en formiddag. I 
år blev vinderholdet Ællebælle, og det var 
en flok glade og stolte børn, der kunne 
tage vandrepokalen med hjem. Børnene 
går op i fod-boldturneringen med liv og 
sjæl, de træner i tiden op til og lægger 
planer og taktik. På selve dagen får de dy-
stende hold uvurderlig opbakning fra de 
forskellige heppekor, som sørger for den 
rette stemning med hjemmelavede ban-
nere, skilte og kampråb. 

Fra Hoppeloppen lød det for eksempel 
sådan her: ”En, to ...Hoppelop, vi gi’r AL-
DRIG op”. Men det blev altså Ællebælle, 

der løb med sejren i år, efter en spæn-
dende semifinaledyst mellem Solsikken og 
Ællebælle.

Renovering af dagplejehuset
I skrivende stund bliver dagplejehuset på 
Grønløkke Allé bragt up to date. Renove-
ringen er hårdt tiltrængt og består blandt 
andet i, at huset bliver malet og indrettet 
med små lege- og læringsområ-der, at der 
etableres en ordentlig internetforbindelse, 
og at den pædagogiske leder for dagple-
jen, Mie Lund, får kontor i dagplejehuset. 
Dagtilbuddet forventer, at huset står klart 
efter sommerferien og markerer foran-
dringerne med et åbent hus arrangement 
den 8. september, hvor alle interesserede i 
Tranbjerg er velkommen til at kigge forbi.

Ugen sluttede af med fodboldturnering
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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 



| 21



22 |

Abildskous Blaa Busser kørte til Tran-
bjerg. Lokalarkivet kigger på buskørs-
len til byen gennem tiden.

Af Tranbjerg Lokalhistoriske Samling  -  
Lars Kjærsgaard Johansen

idttrafik vil i 2017 spare cirka 10 
procent på buskørslen i Aarhus-

området, og det vil få væsentlige konse-
kvenser for buskørslen i Tranbjerg, idet 
antallet af afgange på linie 4A sandsyn-
ligvis bliver halveret, og der bliver kun ét 
linjeforløb på linje 4A. Det har skabt både 
utilfredshed og debat, men det er ikke 
første gang, der har været fokus på bus-
kørslen i Tranbjerg. Her er historien om 
dens etablering og dens udvikling indtil 
1973.  

Buskørslen til Tranbjerg indtil 1960
Indtil cirka 1950 var der ingen busforbin-
delse fra Tranbjerg til Aarhus, men nogle 
gange om dagen passerede rutebilen fra 

De blaa busser

Horsens til Aarhus. De fleste valgte dog at 
køre med Odderbanen, hvis man skulle 
til Aarhus. Det var den lokale vognmand 
Oscar Jensen fra Slet, der i 1949 tog ini-
tiativet til at oprette en busrute fra Slet 
over Holme til Aarhus. Han fik tilladelse 
til at åbne ruten den 1. marts 1949 med 
fem daglige dobbeltture. I 1951 forlænge-
de Oscar Jensen ruten til Tranbjerg, men 
han solgte den i 1954. I perioden indtil 
1960 var der forskellige ejere. 

I 1960 var ejerne af Slet-ruten interes-
seret i at afhænde den, og da den unge 
Jens Erik Abildskou fra Silkeborg kunne 
se udviklingsmulighederne i Holme-Tran-
bjerg, slog han til. Den 10. oktober købte 
Abildskou ruten og de tre ældre busser, 
og derefter begyndte der at ske væsentlige 
forbedringer af både materiel og antallet 
af afgange. Allerede i januar 1961 blev der 
indsat to helt nye bybusser, og i løbet af 
kort tid bestod vognparken af seks busser. 
Den 1. januar 1961 etablerede Abildskou 
en ny rute fra Tranbjerg til Aarhus, som 

M
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passerede Slet, Industrikvarteret og Chr. 
X´s Vej. Den oprindelige rute passerede 
Chr. X´s Vej, Holmevej, Saralyst Allé og 
Rosenvangs Allé. På hverdage havde de to 
linjer 45 afgange.

Jens Erik Abildskou
Det var ikke tilfældigt, at Jens Erik 
Abildskou blev ejer af et busselskab. Han 
blev født i 1931 i Silkeborg.  Allerede som 
dreng var han interesseret i biler og bus-
ser, og han lagde ofte vejen forbi rutebil-
stationen i håbet om at få en tur med en 
af chaufførerne. Efter skolegangen, der 
blev afsluttet med en handelseksamen fra 
Niels Brock, fortsatte Jens Erik Abildskou 
sin uddannelse i England hos Leyland 
Motors Ltd., hvor han var i tre år. Hans 
far var direktør og medejer af Dansk 
Automobil Byggeri (DAB) i Silkeborg, 
som havde eneforhandlingen af Leyland-
koncernens produkter i Danmark.

Efter hjemkomsten til Silkeborg, blev 
Jens Erik Abildskou ansat i salgsafdelin-
gen i DAB, men efter et par år fik han et 
job hos Leylands afdeling i Melbourne. 
Inden afrejsen giftede han sig med Mar-
grethe, og sammen rejste de til Australien 
i 1958. Abildskou arbejdede en periode 
som buschauffør i Sydney, og herfra kørte 
han skiftevis til Brisbane og Melbourne, 
strækninger på cirka 1000 km, som blev 
kørt om natten. 

Tre uger efter hjemkomsten fra Austra-
lien opstod muligheden for at overtage 
Slet-ruten, og resten af livet var Jens Erik 
Abildskou rutebilejer. I Australien havde 
han beundret nogle busser, som var lake-
ret lyseblå, og derfor fik hans busser sam-

me farve med hvide stafferinger. Navnet 
”De Blaa Busser” blev officielt med køre-
planen den 1. januar 1961, og samme sted 
kunne man se busselskabets bomærke, 
en diligence, som stadigvæk benyttes af 
selskabet.

Garageanlæg og bolig i Slet
I 1961 købte Jens Erik Abildskou et større 
stykke jord af gårdejer Svend Borgbjerg 
ved Ellemosevej, og samme år begyndte 
byggeriet af et garage- og værkstedsan-
læg. Derudover blev der også opført to 
boliger, én til familien Abildskou og én til 
garagemesteren. 

I et større interview i Aarhus Amts-
tidende august 1963 udtaler ægteparret 
Abildskou tilfredshed med at være flyttet 
til Slet, hvor de er blevet godt modtaget. 
De siger også, at ”det her i sommer har 
været pragtfuld sådan til dels at kunne 
føle sig på landet” med køer og heste på 
markerne uden for stuevinduet og en 
hare i haven. På det tidspunkt kørte Jens 
Erik Abildskou stadigvæk selv nogle ture, 
og familien havde nok at se til. Margre-
the Abildskou var meget glad for, at der 
netop var blevet anskaffet en maskine, der 
kunne sortere og tælle mønter, for indtil 
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da havde hun selv skullet gøre det, og det 
kunne være lidt uoverskueligt ”når man 
har et helt stort bord fyldt med lutter 
småmønt fra busserne og samtidig skal 
passe børn, hus og mand”. 

Nye ruter 
Trods travlheden fortsatte De Blaa Busser 
med at udvide kørslen, og den 1. januar 
1964 købte Jens Erik Abildskou De Grøn-
ne Busser, der havde koncession til at køre 
fra Aarhus til Højbjerg og Skåde. Med kø-
bet fulgte seks busser og muligheden for 
at rationalisere rutenettet. Det blev også 
indført omstigningsbilletter på de fire ru-
ter, og det blev muligt at køre direkte fra 
Tranbjerg til Højbjerg. 

I januar 1965 overtog De Blaa Busser 
også Ringruten, der kørte mellem Høj-
bjerg og Hasle, og i september 1966 blev 
ruten Aarhus, Mårslet, Odder og Hou 
overtaget. 

Utilfredshed i Tranbjerg
I slutningen af 1960´erne blev der bygget 
mange boliger ved Kirkevænget og ved 
Østerby Allé. Derfor opstod ønsket om 
at forlænge de to ruter mod syd. Det var 
Jens Erik Abildskou indforstået med, men 
hans ansøgning blev i første omgang af-
vist af sognerådet i 1965. I slutningen af 
1968 oplyste sognerådet, at det var villig 

til at anlægge en vendeplads på den syd-
lige del af Østerby Allé, men løftet blev 
aldrig opfyldt. 

Da linie 22 blev forlænget fra stationen 
til Sønderbro i efteråret 1969, underskrev 
110 af 112 husstande ved Østerby Allé et 
meget vredt brev til sognerådet og kræ-
vede, at linje 23 blev forlænget fra Tran-
bjerg til Østerby. Det skete dog først året 
efter, da Aarhus kommune efter kommu-
nalreformen anlagde vendepladsen ved 
Kærvænget.

Et andet mangeårigt problem blev også 
løst kort efter kommunesammenlægnin-
gen. I flere år var det et udtalt ønske, at 
der blev gennemført en omstigningsord-
ning mellem De Blaa Busser og Aarhus 
Sporveje, men Sporvejene havde afvist 
det. Ordningen, der indebar, at de to sel-
skaber accepterede hinandens omstig-
ningsbilletter, blev gennemført i januar 
1971.

Aarhus Sporveje overtager De Blaa Busser
Efter Kommunalreformen blev der nedsat 
en trafikkommission, der skulle udarbejde 
forslag til den fremtidige organisering af 
den kollektive trafik i Stor-Aarhus. Jens 
Erik Abildskou havde fået forlænget sin 
koncession til 1977, men i begyndelsen af 
1970´erne begyndte De Blaa Busser at give 
et større underskud, især på grund af om-
stigningsordningen. Selv om Aarhus kom-
mune garanterede for driftsunderskud på 
300.000 kr., begyndte Abildskou at over-
veje sin stilling, især efter kommunen i 
1972 havde opfordret ham til at fremsætte 
et salgstilbud på selskabet.

Der var også et politisk flertal på Råd-
huset, som sandsynligvis ikke ville for-
længe koncessionen efter 1977. Derfor 
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accepterede Abildskou Aarhus Sporvejes 
tilbud om at købe De Blaa Busser, anlæg-
get i Slet og 15 busser den 1. januar 1973 
for cirka 5 millioner kroner. De 40 med-
arbejdere fik tilbudt ansættelse hos Aar-
hus Sporveje. 

Jens Erik Abildskou efter 1973
Dermed ophørte Abildskou-familiens til-
knytning til Slet og Tranbjerg, men her er 
nogle hovedtræk i Jens Erik Abildskous 
busdrift i de efterfølgende år. Familien 
flyttede fra Slet til Mariager i 1973, da der 
opstod mulighed for at overtage nogle 
busruter der kørte fra Mariager til Hobro 
og Randers. Dem ejede Abildskou i om-
kring 10 år, men allerede i den periode 
arbejdede han meget på at virkeliggøre en 
ide, som var opstået, da natfærgen mel-
lem Aarhus og København ophørte i slut-
ningen af 1970, nemlig at oprette en di-
rekte busforbindelse mellem de to byer. 
Planen mødte modstand blandt politiker-
ne og især hos DSB, og Abildskou sendte 

mange ansøgninger afsted i de følgende 
år, inden han kunne åbne ruten den 1. juli 
1983. Ruten kom til at hedde linie 888, og 
den blev fra starten en stor succes. Ruten 
er blevet udvidet flere gange, og de fle-
ste jyske byer har nu tilslutningsbusser til 
den. I 2001 blev busruten mellem Aarhus 
og Berlin oprettet. Da linie 888 blev etab-
leret, byggede Jens Erik Abildskou et stort 
garage- og værkstedsanlæg i det nordlige 
Aarhus, hvor også administrationen fik til 
huse, og Abildskou-familien flyttede til-
bage til Aarhus.

I 1999 trådte sønnen Jess Abildskou 
ind i familiefirmaet. Han var uddannet 
ingeniør og havde tidligere været produk-
tionschef på Århus Flydedok. Året efter 
blev firmaet ændret fra det personligt eje-
de selskab Abildskous Rutebiler til aktie-
selskabet Abildskou A/S med Jess Abildsk-
ou som direktør. Jens Erik Abildskou dø-
de i 2009.

Hvad der begyndte med tre gamle bus-
ser i Slet har i dag udviklet sig til at være 
et busselskab med cirka 20 store og mo-
derne busser. For få måneder siden flyt-
tede Abildskov A/S til nye og større loka-
ler i Tilst, og i maj vandt Abildskou prisen 
som det bedste busselskab foran 14 andre 
større transportselskaber. Det kan man da 
kalde en succeshistorie.
Kilder:
Jens Birch og Jeppe Steensgaard: Abildsk-
ou – fra nærtrafik til fjerntrafik   2010 
(www.j-bog.dk)
Olaf B. Knudsen: De blå Busser (27 sider) 
2006. Ikke trykt. Tranbjerg Lokalhistoriske 
Samling

l o k a l h i s t o r i e



26 |

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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Der gøres hermed opmærksom på,

at denne dato allerede bør reserveres i kalenderen,

da det bliver alle tiders fest,

der afholdes på Lokalcenter Tranbjerg.

Husk sæt X i kalenderen 7. oktober 2016

Kridt danseskoene, da der kommer et swingband

og spiller op til dans efter middagen.

Vi håber på, at rigtig mange vil bakke op

om dette arrangement, og vil glæder os til at se jer alle.

Brugerrådet
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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 afdeling 
Skanderborgvej 190 
8260 Viby  
nordea.dk

Simon Hvid Svensson 
55 46 84 39 
Bankrådgiver

Gør det muligt

 
 
 

VI TA’R ORDENTLIG HÅND OM DIN BIL

AutoPartner

Solbjerg Biler
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K rolfspillere fra hele landet fyld-
te godt op på sportsarealerne ved 

Grønløkke Allé den sidste lørdag i maj. I 
alt deltog 252 krolfere i mesterskaberne, 
der blev afviklet på midlertidige krolf-
baner, der til formålet var anlagt på træ-
ningsarealerne bag hallen. Begunstiget 
af et godt vejr begyndte mesterskaberne 
klokken ni, og i løbet af dagen afvikledes 
først de indledende runder, herefter semi-
fi nale og endelig fi nale for de seks bedst 
kvalifi cerede.

At det var skrappe krolfere, der var på 
besøg, måtte de lokale deltagere sande. 
Den bedste placering, som en Tranbjerg-
spiller opnåede efter de indledende run-
der, var som nummer 92 - og det var ikke 
nok til videre deltagelse. Finalen og Dan-
marksmesterskabet blev vundet af en spil-
ler fra Nyborg. Endvidere kåredes en me-

Danske mesterskaber i krolf
ster for færrest antal slag i de indledende 
runder. Det blev en spiller fra Lundsmark, 
der blev noteret for samlet 100 slag for at 
nå de i alt 48 huller.   

Mesterskaberne, der var arrangeret af 
Tranbjerg Krolf Klub i samarbejde med 
Dansk Krolf Union, sluttede  med præ-
mieoverrækkelse og spisning i hallen. 

252 krolfere deltog i Danmarksmesterskabet

Invitation til at prøve krolf
Tranbjerg Krolf Klub inviterer til ”åbent hus” på 
krolfbanerne ved lokalcenter Tranbjerg søndag den 
28. august 2016 klokken 10.
Efter en kort instruktion er der mulighed for at 
prøve sine evner med kølle og kugle. 
Mødested: Teltet, der vil være opsat på arealet ud 
mod Torve Allé.
Alle Tranbjergborgere, yngre som ældre – og dem 
midt imellem, er velkomne.
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Biolog og pindsvineforsker på Syd-
dansk Universitet og Naturama har 
startet en landsdækkende indsamling 
af trafi kdræbte pindsvin. Du kan hjæl-
pe med at gøre os klogere på det lille 
stikkende væsen.

Af Stina Christiansen
 

ophie Lund Rasmussen er helt pjat-
tet med pindsvin.

 - De er fantastiske, små nyttedyr, og 
pindsvinet er et af de få dyr i naturen, 
som man kan få lov til at komme helt tæt 
på. Men der er i tidens løb lavet utroligt 
lidt forskning om pindsvin i Danmark. 
Mange aspekter af pindsvinenes liv og 
trivsel, er stadig et mysterium. Derfor la-
ver jeg nu danmarkshistoriens tilsynela-
dende første ph.d.-afhandling om pind-
svin, fortæller hun.

Hun besluttede sig for at arbejde med 
trafi kdræbte pindsvin, fordi tanken om, at 
de så i det mindste ikke er døde forgæves, 
gør det lidt nemmere. For den viden hun 

Hjælp pindsvine-forskningsprojektet
kan få af at undersøge de døde pindsvin, 
gør os i stand til at målrette arbejdet for 
at bevare de levende pindsvin. 

Indavl, sygdom eller gift?
Sophie Lund Rasmussens indsamling af 
de trafi kdræbte pindsvin skal bruges til at 
undersøge følgende:

 

indavlede? Og er de genetisk ander-
ledes på Fyn, Jylland og Sjælland? 
Vi frygter, at bestanden er gået til-
bage, og fordi der bliver bygget fl ere 
og fl ere veje, der deler områderne 
op, risikerer vi at pindsvinene bliver 
indavlede. 

sygdom? Hvilke bakterier og para-
sitter har de? Bemærk at der som 
udgangspunkt er tale om levedyg-
tige pindsvin, der bare er uheldige/
dumme nok til at løbe ud foran en 
bil. Det giver os en ide om hvad den 
”generelle” bestand slæber rundt på 
af parasitter, bakterier og sygdomme.

Sophie Lund Rasmussen

S
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sneglegift, muse-/rottegift, sprøjte-
midler etc. sig i deres væv? Bliver de 
syge af al den gift? Vi er nødt til at 
have videnskabelige beviser for pro-
blemet, før politikerne kan råbes op.

-
sygdomme? Og hænger det i så fald 
sammen med indavl?

omfattende analyse af deres kæber)? 
Vi aner jo ikke hvordan aldersforde-
lingen er i den danske bestand. 

-
lem han- og hunkøn?

-
lige risikofaktorer omkring vejene, 
der øger risikoen for, at pindsvinene 
bliver kørt over? Hvis de findes, kan 
vi påpege, hvilke risikofaktorer man 
skal være opmærksom på, og overle-
vere disse informationer til relevante 
instanser, der kan igangsætte initiati-
ver for at undgå påkørslerne. Det er 
synd for pindsvinene, men trafiksik-
kerheden er også i fare, når bilisterne 

bliver forskrækkede og måske endda 
chokerede.

 
- Når vi har indsamlet al denne vi-

den om pindsvinene, kan vi, ved hjælp 
af computermodelleringer og resultater 
fra mine tidligere undersøgelser, rent fak-
tisk gå ind og regne på hvordan den dan-
ske pindsvinebestand trives, siger Sophie 
Lund Rasmussen.

Hvordan kan du hjælpe
Hvad kan du gøre for at hjælpe? Du kan: 

 

fundet og på hvilken dato.
-

lingsstation. Der ligger en ind-
samlingsstation ved Plejestationen 
”Pindsvinenes Håb” i Aarhus, Skov-
gårdsvænget 93, 8310 Tranbjerg.

Læs mere om projektet på hjemmesiden 
sdu.dk/pindsvin
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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

Rasmus Løfgren 
Ellegaard
8630 3705
rlel@djurslandsbank.dk

Book et møde med mig

Gratisbankskifte

mail@andersenhansengulv.dk
www.andersenhansengulv.dk

Børup Tværvej 14, 8310 Tranbjerg

22480135 / 27382738

”Har Dit Gulv brug for hjælp?”
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Både store og små Tranbjerg-borgere 
trak i løbeskoene og løb mellem 2,5 
og 10 kilometer til det hyggelige Tran-
bjerg Løbet.

Af Stina Christiansen

orsdag den 9. juni var rigtig mange 
trukket i den røde trøje, som er lø-

beklubben Tranbjerg Løbers offi cielle far-
ve. For mange var det kulminationen på 
12 ugers løbeskoleforløb, og nu skulle det 
testes, om form og ben var blevet bedre. 
Det gav personlige rekorder og endnu 
vigtigere – mange store personlige sejre, 
hvor løbere løb længere og hurtigere, end 
de havde troet muligt. 

Børneløbet
I år var der også rigtig mange børn ude 
at løbe, inden de voksne blev skudt af-
sted klokken 19. Som noget nyt var der 
nemlig sat 500 kroner på højkant til den 
klasse, som stillede med fl este løbere. Den 
heldige klassekasse tilhører 2.c (efter som-
merferien 3.c). For mange af børnene var 
det en stor oplevelse at deltage i løbet og 
hyggeligt at sidde i græsset og spise den 
udleverede sandwich med forældre og 
klassekammerater bagefter. Som noget nyt 
var der også hoppeborg i år, som børnene 
kunne boltre sig i. 

Fakta om løbet
Samlet set var der udleveret 412 start-
numre, som fordelte sig på i alt 85 børn 
og 303 voksne. 

Succesfuldt Tranbjerg Løb

De hurtigste var:
5 kilometer:
203 Ida Holst 21:16
245 Lars Ejaas 16:51
10 kilometer:
384 Ulrik Heitmann 32:57
266 Lisa Møller 43:20 (Tranbjerg Løber)

Og når vi nu taler om hurtige tider, så er 
løbsrekorderne gennem tiden disse:
Mand 10 km. 2016 Ulrik Heitmann 32:57 
Kvinde 10 km. 2016 Lisa Møller Ander-
sen 43:20 
Mand 5 km. 2016 Lars Ejaas 16:51 
Kvinde 5 km. 2015 Christina Eriksen 
21:09 
Dreng 5 km. 2015 Asger Kjeldahl 24:14 
Pige 5 km. Frederikke Kold Andersen 
28:07

Tranbjerg Løbet blev i år optaget på 
DGI’s Løbskalender som et Sølvløb. Det 
betyder, at løbet skal leve op til en række 
krav – eksempelvis om følgecykel, gode 
toiletforhold og en række andre ting. 

Den deltagende observatør godkendte 
løbet, så det også næste år er et Sølvløb.

Du kan allerede nu sætte kryds i ka-
lenderen, så du ikke risikerer at gå glip af 
Tranbjerg Løbet 2017. Det bliver afholdt 
den 1. juni 2017.
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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

MOTOR-DEPOTET A/S

Hasselager Allé 1
8260 Viby

Tlf. 86 28 24 00
www.motor-depotet.dk

MITSUBISHI
MOTORS



| 35

s ko l e n y t

T

De store elever på Tranbjergskolens 
afdeling Kirketorvet skal over og være 
de små på afdeling Grønløkke.

Af pædagogisk leder Trine Kolbeck

irsdag den 21. juni sagde 5. årgang 
farvel til indskolingen og til deres 

tid som elever på Tranbjergskolen afde-
ling Kirketorvet ved en fællessamling. År-
gangen havde planlagt arrangementet, og 
hver 5. klasse var på scenen og optræde 
med dans, sang og taler til deres lærere.

Salen var fyldt op med resten af ind-
skolingsbørnene, lærere og pædagoger, 
forældre og bedsteforældre. 

Farvel til 5. klasserne
Det var et særligt øjeblik, hvor følelser 

som stolthed, vemod og glæde fi k frit løb.
Onsdag morgen stod 0.-4. årgang 

klar med fl agalle og sang og fi k sendt 5. 
klasserne godt på vej til udskolingen på 
Grønløkke Allé, hvor de begyndte tre dage 
før sommerferien.

I udskolingen stod de store elever og 
lærere klar til at byde velkommen.

Vi ønsker 5. årgang det bedste og held 
og lykke med deres næste fem skoleår i 
udskolingen.

5. klasserne optræder for de øvrige elever.
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Dahlgaard Haandvaerk ApS

md@dahlgaardhaandvaerk.dk

Åbningstider: Mandag-torsdag 10.00-20.00 . Fredag-lørdag 10.00-22.00 . Søndag 10.00-20.00

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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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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Tranbjerg Friskole tager form
Navn, værdigrundlag og placering 
er ved at være på plads, men sløret 
bliver først løftet endeligt til næste 
borgermøde.

Af Stina Christiansen

er var stort fremmøde til 
borgermødet i foråret, da gruppen 

bag den nye skole i Tranbjerg fremlagde 
deres tanker om et nyt skoletilbud. I 
skrivende stund er der 76 børn tilmeldt 
skolestart 2017, og der er i alt 150 børn 
tilmeldt frem til skolestarten i 2021. 

Indtil videre er tilmeldingen 
uforpligtigende og gratis, men når 
der bliver åbnet op for den endelige 
tilmelding i august, skal forældrene betale 
for pladsen.

Hemmelig placering
Forældregruppen har kig på to bygninger 
i byen, som de mener kan bruges til 
skolen. Men hvilke bygninger, der præcist 
er tale om, vil de først afsløre til det 
næste borgermøde onsdag den 24. august 
klokken 19.30.

 - Vi har brugt lang tid på at fi nde de 
rette lokaler. Vi har en god dialog med 

D

kommunen, men det tager bare sin tid, 
siger Morten Pless.

Folkeaktie
Udover det store arbejde med at fi nde 
lokaler, er de også gået i gang med at rejse 
kapital til skolen. 

 - Vi skal bruge 8 til 10 millioner 
kroner og af dem skal vi rejse 20 til 25 
procent selv. Og vi har omkring halvdelen 
af dem nu. Men vi skal i gang med at søge 
fonde og lokale erhvervsdrivende. Vi tager 
imod al den hjælp, som vi kan få, og vi 
vil rigtig gerne være lokale og bruge de 
kræfter, der er i byen. Man kan jo hjælpe 
os på mange måder – for eksempel ved at 
istandsætte bygningerne til den tid, siger 
Henrik Fjordside Have. 

Der bliver også tilbudt folkeaktier, 
så alle borgere i Tranbjerg kan købe en 
aktie i skolen og på den måde låne skolen 
nogle penge, som man så senere får betalt 
tilbage – hvis man vil. 

Værdierne
Kodeordet for friskolen er det 
forpligtigende fællesskab og værdierne 
herunder er: læring, nærvær, demokratisk 
dannelse, kreativitet og natur. Nogle af 
tankerne bag værdierne er et fællesskab, 
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hvor man tager ansvar for hinanden og 
har en ubetinget accept af hinanden. 

- Børnene skal mødes i et fællesskab, 
som er aldersmæssigt tværgående, hvor 
man hjælper hinanden på tværs, og store 
hjælper små, siger Line Fjordside Have.

Så inden længe skal de i gang med 
at finde en skoleleder, som ud fra disse 
rammer, kan lægge en stil. Eleverne 
skal også gerne matche det tilbud, som 
friskolen har at tilbyde. Derfor bliver hver 
elev og forældre indbudt til en samtale, så 
begge parter kan vurdere, om det er det 
rigtige tilbud.

Derudover forventes det, at forældrene, 
som også har medindflydelse, engagerer 
sig og tager ansvar. Eksempelvis at man 
siger godmorgen til hinanden, når man 
mødes i skolegården, og rengøringen af 
skolen kommer til at gå på skift mellem 
forældrene. 

Hvis du vil vide mere om Tranbjerg 
Friskole, er det bare med at møde op 
til borgermødet den 24. august klokken 
19.30 eller tjekke hjemmesiden www.
tranbjergfriskole.dk eller Tranbjerg 
Friskole på

SE DIN BY MED NYE ØJNE!
Byvandring i Tranbjerg med stadsarkivar Søren Bitsch Christensen 
søndag 4. september kl. 13.30 – 15.30

Alle Tranbjerg-borgere er velkomne!

Mødested: Tranbjerg gl. station

Arrangør: Socialdemokraterne i Tranbjerg
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F låt-sæsonen er godt i gang. Hvis du 
vil beskytte din hund eller kat, giver 

Østergaards Dyreklinik en gennemgang 
af, hvad der fi ndes af forebyggende 
produkter på markedet, hvordan de 
virker, og lidt om hvad du skal være 
opmærksom på, hvis du tager din hund 
med til udlandet. 

Flåter kan ligesom hos os mennesker 
overføre fl åtbårne sygdomme til vores 
hunde og katte. Der fi ndes fl ere forskellige 
arter af fl åter, og alt afhængig af hvor 
man befi nder sig, kan en art være 
forekomme hyppigere end andre. Den 
hyppigst forekommende fl åt i Danmark 
er Skovfl åten (Ixodes ricinus), men vi ser 
også Ixodes canisuga, Ixodes hexagonus 
og husfl åten (Rhipicephalus sanguineus). 
De tre sidstnævnte er ikke almindeligt 
forekommende her i Danmark, men er 
kommet ind med kæledyr, der har været 
i udlandet, og/eller turister der har haft 
deres kæledyr med til Danmark. Nogle 
af de fl åtbårne sygdomme, som vores 
hunde og katte kan få, er blandt andet 
Borreliose, der forårsages af borrelia-
bakterier, Anaplasmose og TBE (smitsom 
hjernehindebetændelse).

Forebyggelse
Der fi ndes i dag mange forskellige 
produkter til forebyggelse af fl åter hos 
hund, desværre kan vi ikke sige det 
samme om produkterne til kat. Det 
er vigtigt at være klar over, at ikke alle 
produkter kan bruges både til hund 
og kat. Nogle af hundeprodukterne 
er decideret giftige for katte ligefrem 
dødbringende. Du skal derfor være 

Ferie, Flåter og Forebyggelse
opmærksom på, hvad du køber, også 
hvis du køber i udlandet. Der kan 
være produkter, der minder meget om 
hinanden af navn og design - eksempelvis 
Advantage, som vi kender her hjemme 
fra, (kan bruges både til hund og kat) og 
Advantix som absolut ikke må bruges til 
kat.

Til hunde Vaccination (Trilyme)
Vaccinen beskytter hunden mod de 3 
hyppigste forekommende borrelia-typer i 
Europa og gives som en basisvaccination 
2 gange med 3 ugers mellemrum og 
derefter 1 gang årligt, helst 1 måned før 
forventet stigning i fl åtaktivitet. Den må 
ikke gives sammen med andre vacciner, 
og kan derfor ikke gives samtidig med det 
årlige vaccine og sundhedstjek.

Trilyme virker ved at blokere over-
førslen af borrelia fra fl åten; man kan 
sige, at fl åten vaccineres via hunden. Den 
dækker kun borrelia, og kan derfor ikke 
stå alene som forebyggelse mod fl åtbårne 
sygdomme. 

Tabletter kan bruges til hund 
Tabletterne bruges til forebyggelse af 
lopper og fl åter og fi ndes i to udgaver. 
Den virker i 4 uger, og den anden i 12. 
Begge tabletter virker ved, at de går i 
blodbanen, og når loppen eller fl åten 
indtager sit første måltid, dør den. 

Tabletten, der holder i 4 uger, har 
en virkning på fl återne i alle 4 uger, og 
fl åten dør indenfor 48 timer efter, den har 
bidt.  Tabletten, der virker i 12 uger, har 
et lidt højere niveau af aktivt stof, netop 
for at den kan holde længere, dog gør 
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dette sig ikke helt gældende ved husflåten 
Rhipicephalus sanguineus, som den har 
en virkning på i 8 uger. Ved sidstnævnte 
tablet vil flåten dø indenfor 12 timer, efter 
den har bidt. 

Fordelen ved tabletterne er, at man 
ikke behøver at være nervøs for hvor 
meget, der er endt i pelsen eller om ens 
børn får det på sig, hvis de kæler meget 
med hunden. De er tilsat smag, så de 
kan gives som en godbid, og hunden må 
bade som den plejer. Nogle hunde kan få 
kortvarig og forbigående diarre, opkast og 
appetitløshed.

Halsbånd kan bruges til hund og kat
Af produkter der forhindrer blodsugning 
findes der et halsbånd og spot-on midler. 
Halsbåndet virker mod lopper og flåter. 
Fordelen ved halsbåndet er, at det har en 
dræbende og repellerende virkning mod 
flåter i 8 måneder - det vil sige omkring 
hele sæsonen for flåter. Man skal derved 
ikke huske at dryppe eller give tabletter. 
Halsbåndet frigiver en lille mængde af 
aktivt stof løbende, og børn og voksne 
kan derfor sagtens nusse og kæle med 
hunden/katten uden betydning. Hundene 
kan bade med det på, og halsbåndet 
er lavet således, at hvis hunden eller 
katten hænger fast, løsner det sig. Som 
andre produkter, der påføres huden, kan 
halsbåndet give kontaktreaktion som let 
hårtab og milde hudreaktioner. 

Bayvantic kan bruges til hund
Bayvantic er et spot-on middel, som 
dryppes på huden i nakken hver 4 uge. 
Bayvantic repellerer og dræber lopper og 
flåter i op til 4 uger, afskrækker myg og 
stikfluer i 4 uger og afskrækker sandfluer 

i op til 3 uger. Bayvantic er især relevant, 
hvis man tager sin hund med sydpå. 

Nogle hunde kan få en lokal reaktion, 
især hvis hele pipettens indhold tømmes 
på samme sted. Det er derfor en god ide 
at fordele produktet over flere områder. 
Eksempelvis lave fem skilninger med 1-2 
centimeters mellemrum i nakken. Hvis 
dette stadig giver anledning til kløe og 
hudreaktion, bør man vælge et andet 
produkt.

Hvad skal man vælge?
Hvilket produkt, man hælder mest til, 
er et temperamentsspørgsmål, og der er 
intet, der er forkert. Det handler om at 
bruge det produkt, man føler sig mest 
tryg ved, og som fungerer bedst for ens 
egen hund.

Udlandsrejser 
I forhold til udlandsrejser er det værd at 
undersøge hvilke parasitter, man især skal 
være opmærksom på i det land, du rejser 
til (og igennem). Her gælder det ikke kun 
ektoparasitter men også endoparasitter. 
Nogle af produkterne kan man sagtens 
kombinere med hinanden. 

Nogle lande har krav om behandling 
mod visse parasitter før indrejse. På 
Fødevarestyrrelsens hjemmeside, under 
”Rejse med kæledyr”, kan du få et 
overblik over hvilke krav, de forskellige 
lande har for indrejse.

Vi vil gerne være behjælpelige med at 
finde det produkt, der passer bedst til dig 
og din hund, så kom endelig op forbi til 
en snak og yderligere info.
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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

Bilsyn
Søren Fanøe

PAVA Bilsyn Solbjerg
Solbjerg Hovedgade 21 · 8355 Solbjerg

Tlf. 20 18 54 19 · Solbjerg@pavabilsyn.dk
www.pavabilsyn.dk
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Shelterprojektet 
halvt i mål
Det spændende shelter-projekt 
ved Østerby Mose, som vi om-
talte i sidste nummer af Tran-
bjerg Tidende, har nu fået svar 
fra Friluftsrådet. Det blev til 
500.000 kroner, så halvdelen af 
finansieringen for at projektet 
kan komme i gang, mangler 
stadig. 
Projektet henvender sig nu til 
Lokale og Anlægsfonden og an-
dre muligheder generelt. 

Naturcenteret
Naturcenter Tranbjerg har vun-
det flot 2. præmie på 10.000 kr.
Naturcenter Tranbjerg har vun-
det en 2. præmie fra Friluftsrå-
det på 10.000 kr. Naturcentret 
har fået præmien for et under-
visningsmateriale sendt ind til 
”De grønne Spirer”. Materialet 
beskriver en række læringsfor-
løb med overskriften ”Vi sprin-
ger ud i foråret” og er målrettet 
børn fra vuggestuealder til 6. 
klasse.
Friluftsrådet står for præmie-
overrækkelsen ved et arrange-
ment på Naturcentret:
Fredag d. 12. august 2016 kl. 15 
på adressen Kirkevænget 339, 
8310 Tranbjerg
I forbindelse med præmieover-
rækkelsen holdes der ”Åbent 
Hus”, hvor børn og voksne kan 
komme og lave bålpandekager 
og få en kop kaffe/saftevand.

Går du eller en af poderne til 
dans, bliver det fremover noget 
nemmere at få vippet med hof-
terne. Danseforeningen ”Just 
Dance Studios” flytter nemlig 
til nye lokaler på Søren Ny-
marks Vej 25A i Højbjerg.
Den 25. august starter den nye 
sæson op med forskellige dan-
seformer til alle aldersgrupper. 
Der er blandt andet MGP-dans 
for 3-6 årige, ”seje drenge” for 
7-12 årige, ”vild med dans” for 
unge og voksne, ”gå i byen 
dans”, miss Rambo og meget 
mere. Fin programmet på  
www.justdancestudios.dk 

Foreningen tilbyder også 
sportsdans for børn, voksne og 
seniorer, hvor der er fokus på 
turnerings-, fysisk-, og mental-
træning.
Al undervisning bliver ledet af 
topkvalificerede og -motive-
rede instruktører, så danserne 
får det fulde udbytte af under-
visningen.
Just Dance Studios er en non-
profit danseforening under 
Danmarks Sportsdanserfor-
bund, som er medlem af Dan-
marks Idrætsforbund. Forenin-
gen er støttet af Aarhus Kom-
mune og har en selvstændig 

”Just Dance Studios” rykker tættere på

bestyrelse. Foreningens værdi-
grundlag er loyalitet, livsglæde, 
kammeratskab, bredde-, talent- 
og elitepleje med respekt for 
dansepartner og klubfølelse. 
Der er åbent hus søndag den 
21. august kl. 13.00-15.00 i de 
nye lokaler, Søren Nymarksvej 
25 A, 8270  Højbjerg. Alle er vel-
komne til at komme og få en 
smagsprøve på, hvad forenin-
gen kan tilbyde.
Du kan få flere informationer 
på www.justdancestudios.dk 
eller via facebook ”Just Dance 
Studios”

Fakta: 
Naturcenter Tranbjerg er ble-
vet til i et samarbejde mellem 
Tranbjerg Dagtilbud, Tranbjerg-
skolen og Ung i Aarhus – Tran-
bjerg. Stedet tilbyder et unikt 
og anderledes læringsrum for 
alle børn og unge i Tranbjerg 
og kan benyttes af både sko-
ler, daginstitutioner og Ung i 
Aarhus – Tranbjerg. Derudover 
stiller Naturcentret faciliteter 
til rådighed for alle borgere i 
Tranbjerg, som har interesse i 
at bruge området og den tilhø-
rende grejbase. Bålhytten ved 
Tranbjerg Sø hører også under 
Naturcentret.
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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.

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”
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Kirke
og
Sogn

Høstgudstjeneste 
Ved højmessen søndag den 18. sep-
tember kl. 10.00 holder vi en festlig 
høstgudstjeneste og synger nogle af 
vores skønne høstsalmer. 

Efter gudstjenesten spiser vi kir-
kefrokost sammen i Sognegår-
den, hvor der også afholdes auk-
tion eller lotteri.

Medbring gerne blomster, frugt 
eller grønt fra haven, som kan 
bruges som festlig pynt og senere 
til auktion. 

Alle er velkomne!

Tilmelding til frokost:
www.tranbjergkirke.dk eller  
86 29 57 33. 
Voksne kun 30 kr.  
Børn gratis.

 Onsdagsforum – 6

 Musikandagter – 7

 Basargruppen – 7

 Konfirmander 2016-17 – 7

 Temaaften om demens – 8

 Gud og spaghetti – 9

 ÅrstidsCafé – 9

  Orienteringsmøde om  
menighedsrådsvalg – 11

 Menighedsmøde – 12

 Kulturcirklen – 13

 Aftengudstjeneste – 13

 Personalenyt – 14 og 15



KIRKE OG SOGN2

 INFO
Kirkekontoret, Sognegården, 
Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg  
86 29 57 33 / www.tranbjergkirke.dk 
Mandag-fredag kl. 10.00–12.00 
Torsdag kl. 10.00–13.00

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

Kirke- og kulturmedarbejder Mariann Bech 
86 29 57 33 / mabec@km.dk

Kirketjener Ole Fenger 
51 94 56 44 / ole@tranbjergkirke.dk

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

Kirkesanger Søren Holm Bidstrup 
26 21 27 19 / shbidstrup@gmail.com

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

Personregistrering Syd

Kontakt Personregistrering Syd 
vedrørende dåb, vielse, begravelse, 
navne og attester.

Kontorets åbningstider:
Mandag–fredag 10–13
Torsdag 10–16
Personregistrering Syd
Grøfthøjparken 1, 8260 Viby
87 33 44 72

Kordegn Charlotte Glavind-Teute
87 33 44 72 / cgl@km.dk

Tranbjerg Kirke på 

facebook
Følg linket fra  
hjemmesiden 
www.tranbjergkirke.dk

Tranbjerg Kirke er aflåst, når der ikke er 
kirkelig handling. Ønskes adgang, vil per-
sonalet på kirkegården eller i Sognegår-
den være behjælpelig.
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 Gudstjenester

Til de kommende 3. klasser: 

Bliv minikonfirmand!
Tirsdage fra 14.10 – 15.40

Tranbjerg Kirke tilbyder igen i år 
 minikonfirmandundervisning til børn 
fra byens 3. klasser. I efteråret er al-
le børn fra 3.c og 3.d velkomne som  
minikonfirmander.
Vi mødes i kirken og sognegården hver 
tirsdag, når I får fri fra skole: fra 14.10 
– 15.40. Vi leger, går på opdagelse i kir-
ken, laver løb, hører historier og laver 
kreative projekter samt krybbespil, der 
opføres juleaften. Det er gratis og frivil-
ligt at deltage og ikke nødvendigt for 
senere at blive konfirmeret. 
Vi håber at se mange af jer!

Præsterne ved Tranbjerg Kirke 

Søndag d. 7. august (11. s. e. trin.) 
10.00: David Kessel

Søndag d. 14. august (12. s. e. trin.) 
10.00: David Kessel

Søndag d. 21. august (13. s. e. trin.) 
10.00: Anja Stokholm 
11.30:  Dåbsgudstjeneste.  

Anja Stokholm

Tirsdag d. 23. august 
10.00: Andagt

Søndag d. 28. august (14 . s. e. trin.) 
10.00: Anette Brøndum

Torsdag d. 1. september 
20.00: Aftengudstjeneste

Søndag d. 4. september (15. s. e. trin.) 
10.00: David Kessel

Tirsdag d. 6. september 
10.00: Andagt

Søndag d. 11. september (16. s. e. trin.) 
10.00: David Kessel 
11.30: Familiegudstjeneste. David Kessel

Torsdag d. 15. september 
17.00:  Gud og spaghetti 

Anette Brøndum

Søndag d. 18. september (17. s. e. trin.) 
10.00:  Anja Stokholm. Høstgudstjeneste

Tirsdag d. 20. september 
10.00: Andagt

Søndag d. 25. september (18. s. e. trin.) 
10.00: David Kessel

Søndag d. 2. oktober (19. s. e. trin.) 
10.00: Anette Brøndum 
11.30:  Familiegudstjeneste m/minikon-

firmander. Anette Brøndum

Tirsdag d. 4. oktober 
10.00: Andagt

Plejehjemsgudstjenester

Onsdag d. 10. august,  
Aarhus Friplejehjem
10.30: David Kessel

Onsdag d. 31. august,  
Lokalcenter Tranbjerg 
14.00: Anja Stokholm

Onsdag d. 14. september,  
Aarhus Friplejehjem
10.30: Anja Stokholm

Onsdag d. 28. september,  
Lokalcenter Tranbjerg
14.00: Anja Stokholm
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 Præstens 
 rubrik

Anette Brøndum

I en tid, hvor vi næsten ikke kan und-
gå at lægge mærke til en vis forenings 
opfordring til at melde sig ud af Folke-
kirken, er det på sin plads at besinde 
sig på, hvorfor vi er 4,5 mio., der fø-
ler os hjemme og egentlig gerne vil 
blive.  

”Vil du være med i verdens mest rum-
melige og mindst fundamentalistiske 
fællesskab? 

Et særkende for Folkekirken er, at 
folketro og den frie tanke går hånd 
i hånd. Ganske få bekæmper den fri 
tanke i kirken, men dem kan vi også 
rumme. 

1. Hvis du glæder dig over, at folkekir-
ken bruger tid, kræfter og penge på 
at hjælpe hjemløse og psykisk syge, 
som falder igennem det offentliges 
sikkerhedsnet, så bliv! 

2. Hvis du vil være med til at støtte, 
at de mange, smukke kirkebygninger 
fortsat kan stå velholdte i landskabet, 
så bliv!

3. Hvis du tror, at der er mere at sige 
om tilværelsen end det, videnskaben 
og fornuften kan levere af forklarin-
ger, så bliv!

4. Hvis du mener, at de åndelige og 
menneskelige værdier, kirken står for, 
er væsentlige, så bliv!

5. Hvis du mener, at tro og håb ik-
ke kun er noget, vi har for os selv,  
men også er noget, vi er sammen om, 
så bliv!

6. Hvis du vil have, at der er et sted, 
hvor alle er velkomne, også dem, der 
søger og tvivler – et sted, hvor sand-
heden ikke er fastlåst, men i bevæ-
gelse – så bliv! 

7. Hvis du vil støtte det blomstrende 
musikliv, som har hjemme i kirken og 
bruger dens rum, så bliv! 

8. Hvis du er glad for, at der er et sted, 
hvor man altid kan gå hen og  tale med 
en, uden at det skal registreres og 
journalføres, så bliv! 

9. Hvis du vil have indflydelse på, hvil-
ken vej folkekirken skal gå, så bliv! 

10. Hvis du vil spare dine pårørende 
for selv at skulle arrangere din begra-
velse, når den tid kommer, så bliv! 

11. Hvis tanken om, at Gud elsker alle 
mennesker – også de fremmede og 
dem, som ingen bryder sig om – siger 
dig noget, så bliv! 

12. Hvis du ville savne folkekirken, 
hvis den ikke var der, så bliv! 
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– Og hvis du ikke allerede er medlem? 
Så meld dig ind!

Folkekirken har 4,5 mio. medlemmer 
i Danmark. Derfor er der mange flere 
gode grunde til at blive i folkekirken 
end dem, vi har nævnt her.” 

Kilde: Jonas Lucas Christy, Andreas 
Christensen og Christiane Gammel-
toft-Hansen

Sognekalender

Tirsdag d. 9. august 
11.00: Babysalmesang – nyt hold

Onsdag d. 24. august 
19.00: Menighedsrådsmøde

Søndag d. 4. september 
11.00: Menighedsmøde

Tirsdag d. 6. september 
17.00: Årstids Café

Onsdag d. 7. september 
14.00: Onsdagsforum

Mandag d. 12. september 
19.30: Læsekredse

Tirsdag d. 13. september 
19.30: Orienteringsmøde om 
 menighedsrådsvalg

Tirsdag d. 20. september 
19.00: Kulturcirklen – på biblioteket

Onsdag d. 21. september 
19.00: Menighedsrådsmøde

Onsdag d. 5. oktober 
14.00: Onsdagsforum

Torsdag d. 6. oktober 
19.00: Sogneaften: Demens

Menighedsrådsmøder  
er offentlige
Derfor er du meget velkommen til at 
overvære møderne.

Se datoer for afholdelse af  
møder i  Sognekalenderen eller på  
www.tranbjergkirke.dk.
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O N S D A G S

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

7. september 2016 kl. 14.00

Ruth i krig
Vi får besøg af Ruth Brik Christensen, som vil 
holde foredrag om sine oplevelser som forstå-
ende og lyttende ”mor” for udsendte danske 
soldater. 
Ruth er uddannet pædagog og diakon, men har 
gennem de seneste år arbejdet som soldater-
hjemsleder og foredragsholder.

Som leder af KFUMs Soldaterhjem har Ruth væ-
ret med de danske soldater både i Irak, Libanon 
og i Afghanistan. Foredraget giver en spænden-
de og anderledes vinkel på Danmarks militære engagement i verdens brændpunk-
ter. KFUMs Soldaterhjem er et civilt fristed fra den militære hverdag, hvilket giver 
mange gode oplevelser med soldaterne. Foredraget ledsages af billeder, der illu-
strerer historierne på en levende måde. 

5. oktober 2016 kl. 14.00

En tid – et sted  
– et billede
Fortællinger fra og om Grønland

Inger Baungaard kommer og fortæller 
om sine oplevelser i Grønland. Inger 
har arbejdet på Grønland og har besøgt 
landet flere gange siden, senest i juni 
2016. Hun vil vise billeder og nogle af de 
ting, hun har samlet på sine ophold.
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Konfirmander  
2016 –17
Alle 7.-klasses elever i Tranbjerg er vel-
komne i kirken efter sommerferien til 
konfirmandundervisning. 

Konfirmander fra klasserne A og B samt 
deres forældre indbydes til oriente-
ringsmøde i Sognegården onsdag d. 17. 
august kl. 19.00.

Konfirmander fra klasserne C og D samt 
deres forældre indbydes til oriente-
ringsmøde i Sognegården torsdag d. 18. 
august kl. 19.00.

Ved orienteringsmødet får I lejlighed 
til møde os præster og kirkens ansatte. 
Vi vil fortælle om konfirmationsforbe-
redelsen, og I får lejlighed til at stille 
spørgsmål. Vi glæder os til samarbejdet 
frem til konfirmationerne næste forår.

Præsterne ved Tranbjerg Kirke 

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 organisten og præsten 
spille musik sammen og nyde en tid i 
stilhed til eftertanke 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.

23. august

 6. september

20. september

 4. oktober

I efterårsferien er der ingen andagt!

BASARgruppen
Efter endt sommerferie starter vi igen 
basararbejdet.
Onsdag den 10. august kl. 14 mødes vi i 
sal 1 i Sognegården, og jeg vil sørge for 
kage til kaffen.
Vi skal udveksle nye ideer, og vi får be-
søg af Grethe Egebæk, som vil vise os 
nogle af de patchwork-arbejder, hun 
har lavet til vores basar i år. 
Nye deltagere i basargruppen er vel-
komne.
Basaren afholdes i år lørdag den 5. no-
vember kl. 10–14.
Hvis nogle har brugbare rester af stof el-
ler garn, modtages de gerne.

Grethe Gylling

Folkekirkesamvirket 
i Aarhus 
– en tråd i dit netværk

Aflastningstjeneste
Sorggruppe for børn og unge
Sorggruppe for voksne

Det er gratis at benytte Folkekirkesam-
virkets tilbud.

Ret henvendelse til sekretariatet på tlf. 
24 815 817 eller hent flere  
oplysninger på

www.folkekirkesamvirket.dk



 
Den 6. oktober sætter Tranbjerg Kirke og  
Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune fokus på  

 
Deltag i en spændende aften, hvor vi ser på en 
række centrale temaer om demens:   
 

 Hvorfor taler vi om demens?  
 Hvad er demens og hvad betyder det at have 

en demenssygdom? 
 Hvor går man hen hvis man har brug for hjælp 

og støtte i forhold til demens?  
 Hvordan er det at være pårørende til en person, 

som er ramt af demens? 
 Etiske dilemmaer og magtesløshed ved 

demens. 
 
Oplæg ved Mathilde Mohrsen (demenskoordinator), Anja 
Stokholm (sognepræst) & Poul Erik Jacobsen (pårørende).  
 
 
  

Invitation 
til 

tema aften 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hvor:  
Tranbjerg Sognegård 
 
Hvornår:  
6. oktober kl. 19 – 21 
Dørene åbnes kl. 18.30 
 
Arrangementet er åbent 
for alle – og er gratis.  
 
Der serveres kaffe og lidt 
godt til ganen. 
 
Vi glæder os til at se dig! 
 
 
Kontakt:  
 
Tina Cecilie Petersen 
ticp@aarhus.dk 
 
eller  
 
Bo Nordby  
bo.nordby@stofanet.dk 

Demens 

Besøg også standene, hvor du kan få en snak med 
Ældre Sagen, Alzheimerforeningen og Demenshjørnet 
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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 6. september 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 får vi desuden besøg af 
Carl Erik Byskov, som vil spille 
danske sange for os.

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

Tilmelding senest 30. august til Ulla 
Astrup
86 29 58 97 
u.k.astrup@webspeed.dk

Gud og Spaghetti
torsdag d. 15. sept. kl. 17.00 
ved Anette Brøndum 

torsdag d. 13. okt. kl. 17.00  
ved David Kessel

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

Følg med på kirkens hjemmeside 

omkring tilmelding til musikalsk 

legestue og spirekor.



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 

Høsten er ovre, men der er masser  
af sommerdage endnu, derfor har  

vi fortsat et kæmpe udvalg i  
forskelligt flot sommertøj til  

super, super billige priser. 
Alt er vasket og strøget, og kun  

det bedste kommer til salg i 
Shop-Amok 

Kom og gør en god handel.. 
 

Alle indkomne beløb går ubeskåret  
til forældreløse børn i Malawi. 

 

Shop-Amok 

Genbrugs børnetøj 0 - 10 år 
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Menighedsrådsvalg 2016 i Tranbjerg Sogn

Der skal vælges nyt menighedsråd i Tranbjerg Sogn.

Selve valget finder sted tirsdag den 8. november, men det er nu forberedel-
serne går i gang.

Derfor indkaldes alle interesserede til

Orienteringsmøde
Tirsdag den 13. september 2016 kl. 19.30 i Sognegården

Aftenens program:

1. Velkomst.

2. Menighedsrådets opgaver og kompetencer.

3. Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden sidste valg.

4. Redegørelse for kommende opgaver for menighedsrådet.

5.  Redegørelse for regler vedr. opstilling af kandidater til menighedsråds-
valget.

6. Afslutning.

I forlængelse af orienteringsmødet vil der – hvis de fremmødte ønsker dette 
– være mulighed for at opstille en eller flere kandidatlister.

Kandidatlister kan tidligst afleveres fra tirsdag den 20. september 2016 kl. 
19.00 hos Bent Homann, Horsevænget 50, 8310 Tranbjerg eller hos Lars 
Jacobsen, Hyrdevænget 33, 8310 Tranbjerg. Sidste frist for indlevering af 
kandidatlister er tirsdag den 27. september 2016 kl. 19.00.

Opmærksomheden henledes særligt på, at afstemningen aflyses, hvis der 
ved indleveringsfristens udløb den 27. september 2016 kl. 19.00 kun er indle-
veret én gyldig kandidatliste til valgbestyrelsen.

Med venlig hilsen

Valgbestyrelsen
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Så er der snart gået et år, siden vi sidst 
havde et menighedsmøde. Hvad er et 
menighedsmøde, og hvorfor afholdes 
det? Det holdes for at fortælle menig-
heden i Tranbjerg Sogn lidt om, hvad 
der er sket i sognet og i menighedsrå-
det i det forgangne år samt noget om, 
hvad der er af tanker og ideer for den 
nærmeste fremtid.
Kirkeværge Ann-Lisbeth Frandsen, vil 
fortælle om arbejdet i kirken og tiltag 
omkring kirkegården.
Kasserer Lars Jacobsen vil orientere om 
økonomien, og hvad pengene, som vi 
får fra den kirkelige ligning, bliver brugt 
til.
Menighedsrådets kontaktperson Gre-
the Gylling vil fortælle om den nye 
arbejdsstruktur angående personregi-
strering, ved dåb, bryllup og ved døds-
fald.
En af vores præster vil fortælle lidt om 
årets forløb set med præstens øjne.

Formand for aktivitetsudvalget Anne 
Marie Taszarek vil fortælle om aktivite-
ter i det forløbne år og tanker om nye 
tiltag i det kommende år.
Næstformand Bent Homann vil fortælle 
om det kommende menighedsrådsvalg, 
samt om det nært forestående oriente-
ringsmøde den 13. september.
Formanden vil kort orientere om årets 
gang i menighedsrådet samt løst og fast 
om, hvad der er sket i årets løb.

Alle er naturligvis velkommen til at stille 
spørgsmål til såvel præster som menig-
hedsrådet.

Menighedsrådet er i forbindelse med 
menighedsmødet vært ved en let kirke-
frokost.

Tranbjerg Menighedsråd

Vagn Keseler, formand

Fra formanden:

Menighedsmøde den 4. september 2016

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

Organist Branko Djordjevic: branko@tranbjergkirke.dk
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▶ Tranbjerg

Den 20. september kl. 19.00 kommer for-
fatteren Jens Andersen, der er aktuel med 
biografien ”Denne dag, et liv“ om Astrid 
Lindgren.

Foredraget finder sted på biblioteket.

Billetter kan købes over nettet eller om 
aftenen på biblioteket.

Vi glæder os til en spændende aften i 
den store svenske klassikers tegn!

Med venlig hilsen

Kulturcirklen

Kulturcirklen

Mangler du ro og tid til eftertanke i dit 
liv, tilbyder vi i Tranbjerg Kirke igen en 
aften med musik, ord og stilhed.

Vores 2. aftengudstjeneste finder sted  
1. september kl. 20.00. 

Det gennemgående tema denne aften 
er kærlighed, som vi belyser ud fra  
tekster fra bibelen og musik bl.a. af Ed 
Sheeran og Rasmus Seebach. 

Der vil være tid til at tænke over ordene 
og musikken eller alt det, man nu har 
brug for at tænke over i stilhed.

Kom til en stemningsfuld aften i vor 
smukke kirke. Nyd stilhed, musik, lys 
og freden. 

Til sidst byder vi på en kop kaffe eller te 
til dem, der har tid og lyst.

Tid til eftertanke ...

Kærlighed
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Personalenyt
I denne sommer er der sket nogle væ-
sentlige ændringer omkring personalet 
ved Tranbjerg Kirke og Sognegård.

1. juni er Søren Holm Bidstrup blevet 
ansat som kirkesanger, og samtidig er 
stillingen blevet udvidet, så Søren om-
kring september vil starte et spirekor 
for børn i klassetrinene 0. - 2. Hjerteligt 
velkommen til Søren, som selv vil præ-
sentere sig.

Alt ang. personregistrering i Tranbjerg 
Sogn er pr. 1. juli, sammen med flere 
sogne fra Aarhus Søndre Provsti, samlet  
i Personregistrering Syd, med kontor 
ved Ravnsbjerg kirke. Dermed er der 
ikke mere grundlag for en kordegne-
stilling i Tranbjerg, så vi må sige farvel 
til Lone Kristensen. 
Kirkekontoret vil indtil videre være 
åbent mandag til fredag fra kl. 10–12, 
torsdag dog kl. 10–13.

Fra 1. juli er der oprettet en  ny stilling 
som kirke- og kulturmedarbejder, og her 
har vi ansat Mariann Bech, som i frem-
tiden bl. a. skal varetage undervisning 
af minikonfirmander, sekretæropgaver 
for præster og menighedsråd samt pas-
se kontoret i åbningstiden. 

Som noget helt nyt fra omkring septem-
ber starter Mariann en musikalsk lege-
stue for børn fra 2 - ca. 5 år. Mariann skal 
også være koordinator for frivilligarbej-
det i sognet. Hjerteligt velkommen til 
Mariann, som selv vil præsentere sig.

Jeg hedder Søren Holm Bidstrup, og 
jeg er 31 år. Jeg kommer fra en familie 
af musikere, så det ligger naturligt at 
jeg også skulle komme til at interessere 
mig for musikken. 
Jeg startede med at spille klaver som  
5-årig, trompet som 9-årig og slagtøj som 
10-årig. Jeg har altid sunget, men jeg har 
ikke gået til sang, før jeg var 18 år.
Jeg har gået på musikkonservatoriet i 3 
år både med sang og Slagtøj, hvor jeg i 
begge fag har haft mulighed for at un-
dervise og lære fra mig. Det er noget jeg 
holder meget af og jeg glæder mig til at 
komme i gang med det nye spirekor i 
Tranbjerg kirke. 
At stå alene som sanger og at samarbej-
de med organisten samt skulle synge en 
menighed op, er både udviklende og 
en stor fornøjelse. Jeg holder meget af, 
at kunne være med til, at skabe en stem-
ning i salmerne. At den stemning passer 
til kirkens liturgik og gang, så menighe-
den går hjem med en fornemmelse af 
sammenhæng og forståelse.
Jeg føler mig rigtig godt modtaget i 
Tranbjerg kirke af både Kolleger og af 
menigheden, og jeg glæder mig alle-
rede til det videre sammenspil. 

Kirkesanger og  
spirekorleder
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Mit navn er Mariann Bech. Jeg er pr. 1. 
juli ansat som Kirke- og kulturmedar-
bejder ved Tranbjerg Kirke. 

Jeg er uddannet folkeskolelærer med 
bl.a. musik som liniefag. Musikken har 
fulgt mig siden barnsben i form af sang, 
kor og klaverspil, og jeg ser frem til at 
varetage opgaver med musik og rytmik 
for børn i Tranbjerg Sogn.

Babysalmesang og musikalsk legestue/
De Små Synger i kirkeligt regi har jeg 
erfaring med fra et par barselsvikariater 

som Kirke- og kulturmedarbejder. At 
synge salmer og sange for og med børn 
i kirkerummet, mens der støttes med 
fagter, danses eller inddrages instru-
menter og andre rekvisitter giver sal-
merne en ny dimension for både børn 
og voksne.

Minikonfirmandundervisning og med-
virken i konfirmandundervisningen bli-
ver også en af mine arbejdsopgaver.  At 
undervise minikonfirmander er for mig 
et rum, hvor der er plads til nysgerrig-
hed, undren og livets store spørgsmål, 
som børn heldigvis ikke er bange for at 
stille. At gå på opdagelse og søge me-
ning og sammenhæng i kirken, kristen-
dommen og bibelhistorien er noget af 
det, vi skal beskæftige os med og være 
sammen om.

Derudover vil der være en række kon-
tor- og sekretæropgaver, jeg skal vare-
tage, så et alsidigt job venter.

Jeg glæder mig til at starte i mit nye job 
og ser frem til at møde og være sam-
men med små og store i Tranbjerg Sogn 
samt samarbejde med ansatte, frivillige 
og menighedsrådet om at være kirke 
for jer!

Kirke- og kulturmedarbejder
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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


