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Krolfkuglerne triller 
igen
Et nyt forår er lig med en ny 
sæson for krolf. Krolf er en 
blanding af golf og kroket.
Tranbjerg Krolf Klub begynder 
sæsonen mandag den 3. april 
på banerne ved lokalcentret. 
Herefter spiller vi hver mandag 
og onsdag klokken 10 til cirka 
klokken 12.
Nye spillere er velkomne. Der 
spilles på fi re forskellige baner, 
så der er rig mulighed for at 
prøve sine færdigheder på for-
skellige ”huller”.
Det nødvendige udstyr, køller 
og kugler stilles til rådighed af 
klubben. Mødestedet er foran 
Café Tranen.

Herrefrokost den 10. 
februar gav GENLYD
Godt 40 skønne mænd var fre-
dag den 10. februar samlet til 
herrefrokost i Tranbjerg 
Der blev snakket, hygget, spist 
og sunget til den store guld-
medalje. 

Ren by
elv om det ser rent og spiseligt ud, skal man nok 
holde sig fra at indtage det, man fi nder på Tran-

bjergs gader og stier.
Søndag 2. april arrangerer Danmarks Naturfrednings-
forening indsamling af affald i din by.
Læs mere på side 37, hvordan du kan bidrage til et rent 
Tranbjerg.
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 Henning Sørensen 
(ansvarshavende) 

Grønløkke alle 92 
8310 Tranbjerg  
Telefon 4010 2648

 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  12. april,  
udgivelsesdatoen er den 12. maj. 
Tryk: LaserTryk
Oplag: 4.600

Kom og giv vores natur 
en hånd
Affald og hundelorte er noget, der diskuteres ofte på de 
sociale medier, der vedrører vores by. Mange er skuffede 
over, at vores unge ikke har lært at rydde op efter sig – 
hvis det altså overhovedet er dem, der sviner. 

Hvis vi nu alle sammen gik forrest og viste hinanden, de 
unge og hvem, der ellers kunne have brug for at se det, 
hvordan Tranbjerg kan blive en ren og flot by, så smitter 
det måske af. 

Det koster en time til tre af din tid en søndag, og til gen-
gæld lover vi dig friske kinder, en god oplevelse og en 
fantastisk ren samvittighed bagefter. 

Og jeg behøver jo ikke at sige, at jo flere vi er, jo mere 
kan vi nå, og jo mindre skal den enkelte lave.

Så kom op i Center Syd søndag den 2. april klokken 9,  
så får du en sæk til affaldet. 

Sidste år var vi lidt sent ude til at reklamere for initiati-
vet, og det faldt sammen med en masse andre ting. Men 
nu kan du sætte krydset tidligt og reservere dagen til at 
gøre noget godt for din by og alle os, der bor i den. 

Så kan vi sammen glæde os over at bo et dejligt sted det 
næste lange stykke tid. 

Læs mere om Affaldsindsamlingen på side 37.
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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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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”

Din lokale glarmester
Hørning Glas

Alt i vinduer,  
døre, termoru-
der, glas, spejle 
og indramning.

Vi kommer  

overalt

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

www.hørn ingglas.dk

Birkegårdsvej 32 . 8361 Hasselager . Tlf. 86 28 43 88 . mail: pp-bus@pp-bus.dk . www.pp-bus-dk

TURISTKØRSEL . HANDICAPKØRSEL . SKOLEKØRSEL . GRUPPEREJSER

7…gange om året udkommer Tranbjerg Tidende,
omdelt til over 4.000 husstande!

 Måske din 

ANNONCE  skulle være her?

tranbjerg
TIDENDE
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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

Udstilling om 1970erne i  
Tranbjerg.

I forbindelse med Århundredets Festival har
Lokalhistorisk Samling været i arkiverne og
fundet sjove historier og fakta om, hvordan 
Tranbjerg og borgerne så ud i 1970’erne.
Se udstillingen på biblioteket i hele marts.

Fantastiske krimier fra hele  
verden

Onsdag 15. marts kl. 16.30 – 17.30
Forfatteren Jens Østergaard har håndplukket 
de bedste og mest nervepirrende krimier fra 
hele verden og fortæller om både bøgerne og 
deres forfattere.
Kom og bliv inspireret til ny læsning.
Foredraget koster 30 kr. og billetter købes 
via vores hjemmeside.

Bogstavskattejagt 

Hjælp – Bogstavtyven har været
på spil på biblioteket.
Fredag 24. marts kl. 10 – 11
Kom og hjælp os med os med at finde bogsta-
verne, så vi igen kan læse bøgerne
og få en god historie
For børn fra 5 – 6 år.
Det er gratis men tilmelding via hjemmesiden 
er nødvendig

Højtlæsning for de 3 – 6 årige

Onsdag 29. marts kl. 9.30 – 10
Bibliotekaren læser højt af sjove, uhyggelige, 
frække, eventyrlige eller helt nye billedbøger.
Kom til en hyggelig eller måske gysende uhyg-
gelig formiddag på biblioteket.
Husk tilmelding via hjemmesiden

Strikke/hækle klub

Har du lyst til at mødes over strikketøj eller 
hæklearbejdet. Alle er velkomne, både nybe-
gyndere og rutinerede, og det er ikke nødven-
digt at tilmelde sig.
Vi mødes den første torsdag i hver måned på 
biblioteket kl.18 – næste gang 6. april.
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Ved dødsfald
tlf. 70 26 26 12

www.houkjaerbegravelse.dk

 ■ En værdig, smuk  
og personlig afsked

 ■ Vi er der, når du  
har brug for os

 ■ Ring og få gratis tilsendt  
hæftet “Min sidste vilje”

Vi kan kontaktes hele døgnet

Jakob Houkjær Preben Balsby Thomsen 

Forbrugerrådet TÆNK 
 anbefaler at bruge ISO9001 
certificerede bedemænd

Hørning Begravelsesforretning    
v/Jakob Houkjær – Per Dunkjærs eftf.

Skanderborgvej 5 / 8362 Hørning   

GENBRUGSSTATIONENS

Mandag - fredag  kl.  7:00 - 18:00
Lørdag  kl. 10:00 - 17:00
Søndag og helligdage  kl. 10:00 - 17:00
24., 25., 26. og 31. dec.
samt 1. januar  Lukket

åbningstider:

LÆGEVAGTENS 
nye telefon nummer

7011 3131

TT02-2017.indb   6 26/02/17   21.56



| 7|| 7

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: mandag-torsdag 
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 mandag-torsdag kl. 8.30-9.00
Tlf. 87 13 43 09
E-mail: gsa@aarhus.dk

Sundhedsklinikken: 

Lokalcenter Tranbjerg:
Åbningstider: mandag, tirsdag, onsdag, 
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.

23. 3. Caféeft ermiddag kl. 14.00

Underholdning med nogle fra 

 Aarhus Symfoniorkester.

26. 3. Søndagsbanko kl. 13.00

Dørene åbnes kl. 12.15, alle er 

 velkomne.

31. 3. Filmeft ermiddag kl. 14.00

i Pyramidesalen.

Der vises ”QIVITOQ” med

Poul Richardt.

Tilmelding til Peter Sørensen

tlf. 23 39 96 85.

6. 4. Damefrokost kl. 13.00

9. 4. Søndagsbanko kl. 13.00

Dørene åbnes kl. 12.15, alle er 

 velkomne.

Vigtige tidspunkter:
19. 4. Tøjsalg fra kl. 10.00 + mode-

opvisning kl. 13.00.

23. 4. Søndagsbanko kl. 13.00

Dørene åbnes kl. 12.15, alle er 

 velkomne.

28. 4. Filmeft ermiddag kl. 14.00

i Pyramidesalen.

Der vises ”Historien om Hjortholm”

Tilmelding til Peter Sørensen

tlf. 23 39 96 85.

8. 5. Udfl ugt til Aarhus Ø, og Mols.

18. 5. Lokalcenterdag kl. 10.00.

28. 4. Filmeft ermiddag kl. 14.00

i Pyramidesalen.

Der vises ”Hendes store aft en” 

Tilmelding til Peter Sørensen

tlf. 23 39 96 85.
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8. maj 2017 · kl. 8.30 Afgang fra Rema 1000
Kl.  9.00  Besøg på Aarhus Ø området, den helt nye bydel ved havnen. Her i havne-

området skal vi i de næste to timer på en guidet rundtur i bus og til fods. 
Vi kommer bl.a. omkring Isbjerget, indsejlingen til Aarhus Dokk1, der huser 
blandt andet hovedbiblioteket og virksomheden Navitas, den gamle lystbåde-
havn, Ø-haverne med udkigstårnet og meget meget mere.

Kl. 11.00  Efter en spændende tur forlader vi nu Aarhus og kører via Risskov for-
bi Vosnæsgård, ad Strandvejen, Følle strand og Rønde, langs Kaløvig, Kalø 
slotsruin til Femmøller og Femmøller Strand, hvor vi skal spise en dejlig 
frokostanretning.

Kl. 12.00  Frokostanretning i Brasseriet ved Molskroen

Kl. 13.15  Går turen ad de smukke veje langs Ebeltoft Vig, hvor vi kører forbi Fregatten 
Jylland, kører ud til Øerne og vender. Herfra tilbage langs vigen til Helgenæs 
og Sletterhage.

Kl. 15.00  Serveres kaffe med hjemmebagt kage ved Sletterhage fyr.

KL 15.30  Går turen hjemad.

KL.17.00  Hjemkomst          
       Pris 475,- kr. per person

Tilmelding på hjemmesiden www.tranentranbjerg.dk
Betaling overføres til reg: 7266 kontonr.: 0001184423
Eller henvend dig i netcaféen tirsdage fra kl. 10-12 til Hannelis/ Tlf. 51 23 58 78
Sidste tilmelding og betaling den 2. maj 2017 

Hilsen Brugerrådet

Aarhus Ø + frokost på Molskroen Strandhotel
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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  
faelleshuset@aeblehaven-abf.dk

aeblehaven.abf-net.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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ANNONCE

En tyv begår indbrud det sted, hvor 
det er nemmest. Og det nemmeste sted 
er en bolig, hvor tyven kan arbejde i 
fred. Samtidig skal det også være 
en bolig, hvor tyven hurtigt kan 
komme ud igen.

Derfor er det vigtigt at se på din bolig med en 
tyvs øjne, når du tyverisikrer dit hjem.

Til formålet har Ruko udarbejdet en tjekliste, 
som giver gode råd og idéer til hvordan du 
kan tyverisikre din bolig, og gøre det svært for 
indbrudstyven.

1. Gør det svært for tyven 
Er vinduerne og terrassedøren i din bolig i god 
stand, eller kunne de godt trænge til en udskift-
ning? To af tyvens mest populære steder at begå 
indbrud er via vinduer eller terrassedøren. Der-
for er det vigtigt at du har gode solide vinduer, 
som er sikret med en vindueslås. Og på terras-
sedøren er det vigtigt der sidder en lås, som kan 
låses indefra. Dermed kan du undgå indbrud via 
underboring, eller at tyven bruger terrassedøren 

elektronisk lås til terrassedøren. 

Tyverisikring af hjemmet – sådan 
sikrer du dit hjem mod indbrud

2. Skift den runde nøgle ud 
til en mere sikker løsning
Hvis du har en nøgle med det runde hoved, så er 
det en rigtig god idé at skifte den ud til en mere 
sikker løsning. Nøglen med et runde hoved blev 
lanceret i 1930erne, og er ikke længere sikker at 

-
gel er det rigtig godt at have gode patenterede 
låse på dørene i boligen, som er bore- og dirke-
sikre. Hvis du er i tvivl om hvor sikre dine låse 
er, så er det en god idé at kontakte en låsesmed. 
Ruko anbefaler at man har patenterede låse i 
sine døre, og til formålet kan du få Garant Plus 

3. Udskift låsene, 
når du flytter til en ny bolig

at overtage den tidligere beboers nøgler. Men 
har du nogensinde tænkt over, at der muligvis 
kan være et større antal nøgler i omløb til din 
nye bolig? Derfor er det en god idé at sørge for 

sikker på, at det kun er der som har adgang til 
din nye bolig.

4. Kig på området omkring din bolig
Når din bolig er blevet sikret, er det på tide at 
kaste et blik på området omkring din bolig. Det 

stigen ikke ligger fremme. Derudover kan noget 
så simpelt som højden på hækken omkring 
din bolig have en betydning for om der bliver 
begået indbrud. Hvis hækken er for høj, fx over 
to meter, kan tyven arbejde i fred uden at naboer 
kan se hvad der forgår. Derfor er det en god idé 
at klippe hækken, hvis den er for høj. 

5. Organiser jer via Nabohjælp
Det Kriminalpræventive Råd og Trygfonden 
lancerede for nogle år siden Nabohjælp, som er 
et koncept hvor naboer kan organisere sig og 
hjælpe, hvis nogen fra området fx er taget på fe-
rie. Hjælpen kan bl.a. udmønte sig i at din nabo 
parkerer sin bil i indkørslen, sørger for at køre 
skraldespande ind på plads og tømmer post-
kassen. Dermed får man ikke indtrykket af at 

et populært mål blandt indbrudstyve.
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ed forbehold for udsolgte varer

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

71 990 990

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 eller 
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 
hurtigt en løsning der giver tryghed.

Hvor godt 
er dit hjem 
sikret ?

Vi kender 
ikke tyven 
- men hans

adfærd!

ADK Teknik & Låse  ·  Axel Kiers Vej 18 M  ·  8270 Højbjerg
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Kickstart dit boligsalg hos home. 

Vi kender køberne og bruger de 

nyeste teknologier til at målrette 

markedsføringen, så din bolig bliver 

set - ikke kun af flest - men også af 

”de rigtige”.

 

For dig kan det betyde et hurtigere 

salg. Hør mere på tlf. 8629 0711

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

home Tranbjerg 
... klædt på til 2017 og dit boligsalg

Morten Pedersen, Torben Skov Lauridsen  & Camilla Bach Jørgensen

Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen
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m e n i g h e d

Birgitte Pedersen, ny formand for  
menighedsrådet, fortæller om det  
arbejde, der venter det nye råd.

Af Stina Christiansen

en første søndag i advent mødtes 
det nye menighedsråd ved Tranbjerg 

Kirke for første gang. For sådan et råd 
følger kirkeåret, og det begynder lige præ-
cis den dag. 

Det nye menighedsråd består af 12 
medlemmer og to suppleanter, som skal 
sidde de næste to år til næste valg i efter-
året 2018. Seks af rådets medlemmer har 
været med i flere år. Nogle af dem har 
faktisk siddet i rådet i rigtig mange år.  
Ét af dem har været med i imponerende 
37-38 år.

D

Nyt menighedsråd ved Tranbjerg Kirke

Sognet tre præster er fødte medlem-
mer, så rådet består af i alt 15 personer.

Det giver god mening, og jeg kan ikke lade 
være
- Jeg besluttede, mens jeg stadig var på 
arbejdsmarkedet, at når jeg gik fra, ville 
jeg gerne i menighedsrådet igen. Fordi det 
giver rigtig god mening, og fordi jeg ikke 
kan lade være, siger Birgitte Pedersen.

Birgitte ved godt, hvad hun går ind til. 
Hun sad i menighedsrådet i 4 år fra 1992 
til 1996, men ved byrådsvalget i 1993 
blev hun valgt ind for Socialdemokra-
tiet og sad derfor kun den ene periode i 
menighedsrådet. 

Tranbjerg største forening
Birgitte Pedersen kalder kirken ”den stør-
ste forening” i Tranbjerg.

 - Procentuelt er omkring 83% af bor-
gerne medlemmer, og lige om lidt run-
der vi 9000 borgere i Tranbjerg Sogn. Vi 
er omkring 37 fra at nå dette i skrivende 
stund. Det er jo den organisation, som 
langt de fleste er medlem af og bliver 
det ved dåben. Det er den lokale sam-
menhængskraft, – jeg tænker på kirke og 
sognegård som det lokale forsamlings-
hus, hvor vi samles i forskellige temaer 
og grupper. Mange mennesker – måske 
særligt midt i livet – søger efter et ståsted. 
Der har kirken virkelig et budskab om 
at samles i det lokale samfund, forklarer 
Birgitte. 

For Birgitte betyder kirken meget. Den 
er en væsentlig del af det fundament, hun 
er opvokset med som barn og ung i Vend-
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syssel. For hende er det stadig en kæmpe 
oplevelse at komme i kirkerummet. 

 - Kirken har stadig så meget at sige 
mennesket i dag. Når jeg kommer ind i 
kirkerummet, bliver jeg overvældet af den 
fantastiske stemning og det smukke rum. 
Det, jeg oplever, når man er til en gudstje-
neste, er roen, der falder over én. 

Vi har en aktivitet, hvor demente på 
plejehjemmet kommer over en formid-
dag, hvor vi synger og spiller sammen. Vi 
kan se den ro, der falder over dem, når 
de kommer ind i rummet. De kan huske 
Fadervor, Trosbekendelsen og salmerne. 
For mig er kirkerummet også et medita-
tivt rum, og det jeg også holder meget af 
ved selve gudstjeneste er, at præsten kan 
trække Bibelens ord ind i en nutidig sam-
menhæng og ind i den kontekst, samfun-
det er i lige nu. 

Birgitte opfordrer til at bruge præster-
ne ved f.eks. sjælesorg. Førhen blev præ-
sterne brugt, når man var i livskrise, fordi 
de netop er uddannede til at håndtere det.

- I forbindelse med de oplevelser, man 
får – for eksempel at en nær ven eller et 
familiemedlem styrter om med hjerte-
stop eller bliver dræbt i trafikulykke – kan 
man se, at folk vender tilbage til folke-
kirken. For mig er der ingen grund til at 
søge svar og forklaringer i alle mulige an-
dre religioner. Vi har denne her så tæt på, 
og den er fascinerende og samtidig ganske 
enkel.

Vi skal værne om vores kristne kultur-
arv, for når man værner om noget, så kan 
ingen tage det fra én. 

Mange oplevelser
Forude venter det nye menighedsråd en 
visionsdag på et tidspunkt i forsommeren. 

Her skal de fordybe sig i, hvad der skal 
ske med Tranbjerg Kirke i den kommende 
periode. 

 - Der kommer ikke til at ske nogen 
revolutioner. Vi har en meget veldrevet 
kirke med dygtige præster og medarbej-
dere i det hele taget. Vi er i proces med at 
søge ny kirke- og kulturmedarbejder, da 
vores tidligere søgte tilbage til folkeskolen. 
Vi har rigtig mange aktiviteter for børn; 
babysalmesang, De små synger, minikon-
firmand- undervisning og spaghettiguds-
tjeneste. Og så har vi rigtig mange akti-
viteter for den ældre del. Men vi mangler 
lige som noget for dem i midten. Når den 
nye medarbejder bliver ansat 1. april vil 
vi tale med vedkommende om at ramme 
midtergruppen og tilbyde dem noget, for-
tæller Birgitte Pedersen. 

Inspirationsture
Sammen med sin mand, Ivan, besøger 
hun de kirker og domkirker, de kommer 
forbi for bl.a. at se, om der er noget, de 
kan lade sig inspirere af. 

 - Jeg kunne godt tænke mig en mar-
kering af dåbsbørnene på en eller anden 
måde, som jeg kan se, at man gør det an-
dre steder. F.eks. så vi i Helsingør Dom-
kirke et smedejernstræ, hvor man hænger 
små æbleformede skilte på med navn og 
dåbsdato, siger hun. I Tranbjerg kan man 
hurtigt fylde et træ. I det seneste kirkeår 
blev 63 børn døbt i kirken.

På det nye menighedsråds bord ligger 
der opgaver som eksempelvis udvidelse af 
begravelsespladser på kirkegården. Fordi 
med den rivende udvikling byen er i, vil 
vi om kort tid komme til at mangle plad-
ser. Derfor er menighedsrådet i dialog 
med Aarhus Kommune om at løse dette 
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m e n i g h e d

problem. Derudover skal der kigges på 
kirkens tag, som står overfor en renove-
ring eller udskiftning. 

 - Vi fortsætter i det gode spor, som 
allerede er lagt, men vil også gerne ud-
vide aktiviteterne og tiltrække endnu flere 
borgere, som skal føle, at kirken også er 
deres hus. Jeg er rigtig glad for at være 
tilbage og for at arbejde sammen med 
dygtige og engagerede rådsmedlemmer og 
medarbejdere. 

- Jeg vil gerne opfordre folk til at læse 
kirkebladet, som de finder i den bageste 
del af Tranbjerg Tidende. Her kan man se 
vore mange aktiviteter, – og gerne komme 
op forbi og opleve det selv. Vi har mange 
dygtige og dejlige frivillige, som knokler 
for at hjælpe de fastansatte. Har man lyst 
til at give en hånd med, er der naturligvis 
plads til flere. Det er så givende, og man 
bliver bare så glad, siger Birgitte.

Glad i låget
Hun går ligefrem så vidt som til at sige, at 
kirken gør hende glad i låget.

 - Kyndelmisse var noget af det mest 
fremragende. Jeg svævede hjem på en 
smuk musiksky. Det var en kanon ople-
velse, som gjorde mig så glad. Gudstjene-
sten startede med en koncert med én af 
vores præster David Kessel på cello, or-
ganist Branko Djordevic ved klaveret og 
kirkesangeren Søren Bidstrup samt et kor 
med tre dygtige sangere. Det var rytmisk 
musik, hvor organisten selv har kompo-
neret meget af det. Efter koncerten for-
rettede  David en kort gudstjeneste, hvor 
også salmerne var tillempet rytmisk. Jeg 
ved ikke hvor mange gange, jeg har sun-
get Dejlig er jorden, men den måde, vi 
sang den på den aften, det var så him-

melsk smukt. Jeg bliver generelt så glad i 
låget, når jeg har været i kirken, fortæller 
Birgitte glad.

På kirkens hjemmeside www.tranbjerg-
kirke.dk kan du se mere om koncerten og 
høre noget af musikken. 

Birgitte kommer oprindeligt fra 
Vendsyssel, men flyttede hertil i 
1979 som 26-årig, fordi Aarhus 
kaldte med et nyt og spændende 
job som grafiker på Stibo Da-
tagrafik, som det hed dengang. 
Hun blev gift på Aarhus Råd-
hus med sin Ivan i 1981, og de 
blev kirkeligt velsignet i Tran-
bjerg Kirke i december 1993. I 
34 år boede de øverst på Kirke-
vænget med kirken som næsten 
nærmeste nabo. Da de flyttede 
ind, var træerne så lave, at der 
var fuldt udsyn til kirken fra ha-
ven. Nu bor Ivan og Birgitte på 
Jegstrupvænget.

I 1993 stillede Birgitte op til 
Byrådet i Aarhus for Socialde-
mokraterne, men stoppede efter 
8 år, fordi hun samtidig havde et 
krævende arbejde. 

De har en datter, en svigersøn 
og et barnebarn, der er trådt i 
mormors fodspor og i flere år har 
sunget i kirkekor i Ikast. 

BIRGITTES BLÅ BOG
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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

CENTER SYD H
E

R
R

E
- 

o
g

  
D

A
M

E
FR
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R

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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  VI ER EKSPERTER 
I SYDBYEN
Det kan ikke siges højt nok - 
vi jagter kvaliteten i alt, 
hvad vi foretager os. 

57 boliger solgt i Sydbyen 
de sidste 12 mdr.*

Kontakt Aarhus Mæglerne allerede i dag på tlf. 70 70 79 61
info@aarhusmaeglerne.dk - www.aarhusmæglerne.dk

Aarhus 
Mæglerne

*Tal fra boligsiden.dk . pr. 01.09.2016.
Sydbyen: 8260, 8270, 8310, 8320, 8330, 8340, 8355, 8361, 8362
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Åbningstider:
Mandag - Fredag  9.00 - 17.30
Lørdag  9.00 - 13.00

Tranbjerg 
Apotek

Kirketorvet 18 • Tlf. 8629 9311

- den klarer vi!

Hasselager Auto ApS
Elmegårdsvej 11 
Tlf. 86 28 83 08

Service · Autoglas service · Skader ·  

Tilsluttet Centralforeningen  
af autoreparatører i Danmark

Ungt par søger villa i sydbyen,
familievenligt område, minimum 120 m , 
max pris på 2,6 mio. kr. 
Har lige solgt lejlighed i Aarhus C.

Tlf. 70 70 79 61
www.aarhusmæglerne.dk

SYDBYEN KALDER...

v/Jens-Ole Jensen
Damvænget 30
8310 Tranbjerg J. 
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f æ l l e s r å d e t

A

Letbanens tranformatorstationer
er kommet op
Læs Fællesrådets beretning om de 
seneste udviklingsplaner for byen

Af sekretær Jørgen Dahlgaard,
Tranbjerg Fællesråd

rbejdet med letbanen skrider fremad 
– også i Tranbjerg. Et meget tydeligt 

tegn, er opstillingen af 3 transformator-
stationer ved Tranbjerg Station. Contai-
nerne transformerer 10.000 volt veksel-
strøm til 750 volt jævnstrøm. Container-
ne bliver beklædt med en mørk perforeret 
metal skærm som vist på modelbilledet. 
Designet er lavet, så der er mulighed for 
en efterfølgende begrønning og plantning 
af træer omkring. Se også billederne.

Tranbjerg Fællesråd er blevet indbudt 
til en dialog med Letbanen, og vi mod-
tager gerne input og idéer fra jer, som vi 
kan tage med til. Skriv til fr@tranbjerg.dk

Tranbjerg i år 2050
Arbejdet med fremtidsplanerne for Tran-
bjerg fortsætter. I slutningen af januar 
måned var Fællesrådet vært ved et inte-
ressentmøde på Sognegården, hvor alle 
med interesse i det Tranbjerg Centrum 
var indbudt. Blandt andet deltog Camilla 
Fabricius, formand for Teknisk Udvalg i 
Byrådet, og Birgitte Pedersen, formand 
for menighedsrådet. Desuden deltog Pre-
ben Jensen samt fl ere butiksindehavere. 

Der var enighed om, at der bør ske no-
get med centerområdet. Nedrivning af 
Centeret var dog ikke en ide, som faldt 

i god jord, men der er heldigvis mange 
 andre muligheder. Og her er især kom-
munen og menighedsrådet vigtige med-
spillere sammen de private investorer. 
 Camilla fi k fl ere input med til Byrådet. 

Butiksindehaverne er naturligt nok 
mere bekymret for udviklingen på kort 
sigt og frygter eksempelvis byggerod, som 
kan skræmme kunderne væk. I Fælles-
rådet ser vi det mere som en meget lang 
proces, hvor kommunen skal starte med 
at lægge de rigtige rammer for fremtiden 
i Tranbjerg.

Og her har borgerne da også spillet ind 
med fl ere forslag på det sidste. Blandt an-
det angående sikring af de grønne kiler 
samt efterlysninger af fl ere boligmulig-
heder for ældre – eksempelvis 55plus- 
boliger og oldekoller.
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 Omfugning af murværk  Skorsten
 Pudsning og vandskuring
 Klinker og flisearbejde
 Tilbygning, ombygning og renovering 
 Badeværelser  Diverse reparationer

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

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

aps

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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d a g p l e j e n

D

Dagplejebørn og dagplejere
på tur med ladcykler
Af Mie Lund, pædagogisk leder i Dagplejen

et var glade børn og glade dagpleje-
re, der først på året kunne tage dag-

plejens nye ladcykler i brug.
Tranbjerg Dagtilbud har indkøbt nye 

 ladcykler, og i Tranbjerg Dagpleje har de 
16 dagplejerne fået 2 ladcykler, som 
benyttes fl ittigt til ture rundt i området 
med dagplejebørnene.

Turene går både til marker og søer, som 
byder på rigtig mange naturoplevelser.

I det daglige arbejde med børnene 
 arbejder dagplejerne med De pædagogi-
ske Lære planer, hvor et af emnerne netop 
handler om læring i naturen. Børnene 
oplever naturen, lærer om årstiderne 
og om de forskellige dyr, de møder på 
cykelturen.

Hvis du vil vide mere om dagplejen, kan 
Mie Lund, pædagogisk leder i Dagplejen, 
kontaktes på tlf. 29 20 40 79, eller du kan 
klikke ind på Dagplejens hjemmeside: 
www.tranbjergdagpleje.dk

TT02-2017.indb   21 26/02/17   21.57



22 |

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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l æ s e r b r e v

Jeg er blevet provokeret – eller inspi-
reret om man vil – af forskellige epi-
soder ved centret til dette indlæg.

Af Finn Houlberg

eg var forleden meget tæt på at køre 
en ung knallertkører ned. Jeg kørte 

i bil ud fra P-pladsen ved Rema i retning 
mod kirken. I samme øjeblik kom en 
ung knallertkører i fuld fart i retning fra 
Kvickly – altså mod ensretningen. Udsy-
net der er dårligt på grund af opstillinger 
ved Rema, og man forventer ikke færd-
sel fra venstre. Jeg var millimeter fra at 
køre den unge mand ned, men nåede lige 
at hugge bremsen i. Trods det, den unge 
mand havde bragt sig selv i fare, var det 
mig der fik ”fingeren”.

Et par dage efter overværede jeg nøjag-
tig den samme situation. Her var det blot 

J

Dårlig skiltning eller dårlig  
færdselskultur?

to biler, hvoraf den ene også kørte mod 
ensretningen.

Jeg oplever jævnligt, der trods skiltning 
med indkørsel forbudt - og ensretning - 
kører motorkøretøjer ind fra bodegasiden 
og i retning mod Kvickly. En dag går det 
helt galt, hvis ikke der gøres noget.

Der er naturligvis et problem med par-
keringer i højre side mellem Kvickly og 
bodegaen, hvor det ved skiltning er vist, 
at parkering er forbudt. Biler der parkerer 
der, dækker ofte delvist for skiltningen, 
ligesom de er til gene for varebiler, der 
henter eller bringer varer til centret og 
således ikke kan finde plads for på- eller 
aflæsninger.

Det ville være rart at høre andres 
mening:

Er skiltningen ved centret i orden, el-
ler er det galt med færdselskulturen i 
Tranbjerg?

Det kan være svært at se skiltene, når folk konsekvent parkerer ulovligt.
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I

Af Lars Kjærsgaard Johansen 
Tranbjerg Lokalhistoriske Samling  

ndtil 1960 var Tranbjerg et lille og 
overskueligt landsbysamfund med 

kun cirka 900 indbyggere. Det skulle 
dog ændre sig markant i perioden frem 
til 1980, hvor indbyggertallet voksede til 
6.700. Så stor en befolkningstilvækst for-
udsætter selvfølgelig en planlægning, og 
den fandt sted i 1950´erne og 1960´erne. 
Første gang udviklingsmulighederne i 
Tranbjerg blev omtalt var i ”Egnsplan for 
Storårhus”, der blev offentliggjort i 1954. 

På det tidspunkt var mange familier 
allerede begyndt at fl ytte fra Aarhus Kom-
mune til en af de seks forstadskommuner, 
hvor skatteprocenten var lavere, og hvor 
der var mulighed for at bygge sit eget hus. 
Aarhus kommune var næsten fuldt ud-
bygget og med udsigt til manglende skat-
teindtægter, var kommunen interesseret i 
et samarbejde med forstadskommunerne 
- og gerne en sammenlægning. Forstads-
kommunerne var interesseret i et samar-
bejde, men ikke i en sammenlægning, og 
Holme-Tranbjerg kommune begyndte i 
midten af 1950´erne at planlægge både in-
dustri- og boligområder for derigennem 
at kunne få fl ere skatteindtægter.

Derfor foretog kommunen mange sto-
re jordopkøb med henblik på videresalg 
til rimelige priser. Man begyndte med 
at opkøbe jord i det område, der blev til 
Holme Industrikvarter, og løbet af nogle 
år fl yttede cirka 80 industri- og handels-
virksomheder til Holme, så der omkring 
1970 var der beskæftiget omkring 4.000 

Tranbjerg i 1970érne

personer i området.
Boligbyggeriet blev skudt i gang i 1963, 

da Boligselskabet Horta begyndte bygge-
riet af 52 rækkehuse ved Gartnervænget. 
De første beboere fl yttede ind i 1964, og 
området var færdigbygget i 1966. Et bo-
ligbyggeri, der blev endnu mere omtalt, 
var opførelsen af Tranbjerg Haveby. I be-
gyndelsen blev den omtalt som Planetby-
en, og det var et ret præcist udtryk for af-
standen til stationen. I 1967-68 fl yttede de 
første parcelhusejere ind i deres nye bo-
liger. Udbygningen af Havebyen fortsatte 
i 1970´erne, og den blev anlagt efter mo-
derne principper, således at den gående 
og den kørende trafi k blev holdt adskilt.

Holme-Tranbjerg kommune og Aar-
hus Amt forudså den øgede trafi k, som 
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udviklingen ville medføre, og derfor an-
lagde man i 1965 en omfartsvej uden om 
Tranbjerg by. Landevejen syd for Grøn-
løkke Allé blev udvidet til en firesporet 
vej i begyndelsen af 1970´erne. En anden 
vigtig forbedring af infrastrukturen skete, 
da Jens Erik Abildskou købte busruten 
mellem Tranbjerg og Aarhus i 1959. Han 
købte med det samme to helt nye busser 
og gav sit firma navnet ”De Blaa Busser”, 
hvorefter han øgede antallet af afgange og 
oprettede endnu en rute til Aarhus.

Kommunalreformen 1970 og selvstændigt 
sogn
Som tidligere omtalt var Aarhus kommu-
ne interesseret i en sammenlægning med 
forstads- og omegnskommunerne, idet 
kommunen manglede udvidelsesmulighe-
der. Debatten om kommunesammenlæg-
ninger havde stået på i næsten 30 år, og 
i 1967 skar Folketinget igennem og fore-
slog, at en kommende lov skulle bygge på 
princippet: én by, én kommune. Da man 
stadigvæk ikke kunne blive enige, hverken 
i Aarhus eller andre steder i landet, tvang 
indenrigsministeren og Folketinget sam-
menlægningerne igennem i maj 1969, og 
Kommunalreformen blev derefter ført 
ud i livet den 1. april 1970. Konsekven-
sen var, at Holme-Tranbjerg kommune, 
der havde eksisteret siden 1842, blev ned-
lagt, og sammen med de øvrige 5 for-
stadskommuner og 14 omegnskommuner 
blev den sluttet sammen i den nye Århus 
storkommune. 

En anden vigtig administrativ ændring 
var, at Tranbjerg sogn blev selvstændigt i 
1973. I 1555 var kirken blevet en anneks-
kirke til Holme kirke, hvor præstegården 
lå. Det var altså præsterne i Holme, der 

varetog gudstjenester og andre kirkelige 
handlinger i Tranbjerg. I august 1973 blev 
Marie Andreasson indsat som sognepræst 
i Tranbjerg Kirke, og da befolkningstallet 
fortsatte med at vokse markant, var der 
mange arbejdsopgaver. Derfor blev Kir-
sten Niekerk ansat som præst i 1978, og 
selv om det kun er cirka 40 år siden, blev 
det bemærket rundt omkring, at Tran-
bjerg sogn havde to kvindelige præster.

Accelererende byggeri 
De første parcelhuse i Havebyen og på 
Kirkevænget stod færdige i slutningen 
af 1960´erne, og byggeriet af parcelhuse 
og rækkehuse fortsatte i et accelererende 
tempo i 1970´erne. Nybyggeriet foregik 
mange steder, og de tidligere småbyer 
Østerby, Jegstrup og Børup blev forvand-
let til store parcelhusområder. For ek-
sempel blev byggeriet på Jegstrupvænget, 
Skovgårdsvænget og Nørrevænget påbe-
gyndt i begyndelsen af 70´erne, på Hor-
sevænget, Hyrdevænget og Torve Vænget 
skete det i midten af 70´erne, og på Laur-
bærvænget og Børupvej i 1979/80. 

I Bjødstrup og især i Slet blev nybyg-
geriet præget af større og mindre virk-
somheder. I Slet blev de fleste gårde revet 
ned, og det samme skete for mange andre 
bygninger, herunder Slet Mølle. I stedet 
opførtes mange erhvervsvirksomheder på 
begge sider af Chr. X´s vej. 

To nye skoler
Som følge af de mange nye tilflyttere blev 
det i midten af 1960´erne klart, at der 
skulle bygges en ny skole, og arkitekterne 
fremlagde deres planer i 1967. I august 
1969 blev den første del af Tranbjerg skole 
taget i brug af de yngste årgange, og året 

l o k a l h i s t o r i e
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efter flyttede de ældste elever også ind i 
bygningerne, men skolen først blev fær-
digbygget i 1972/73.

Allerede på det tidspunkt blev det 
klart, at det var nødvendigt at bygge en 
skole mere, idet elevtallet fortsatte med 
at stige og til sidst nåede op på 1200. Da 
der var store udbygningsplaner øst for 
landevejen, var det naturligt at placere 
skolen ved Grønløkke Allé, og derfor fik 
skolen navnet Grønløkkeskolen. Byggeriet 
begyndte i 1975, og i oktober 1976 blev 
skolen taget i brug med et par måneders 
forsinkelse. 

Andre nye bygninger
I slutningen af 1960´erne var der ingen 
børneinstitutioner i Tranbjerg. Ligesom 
andre steder valgte mange kvinder derfor 
at have halvdagsarbejde eller forlade ar-
bejdsmarkedet, mens børnene var små. I 
slutningen af 1960´erne blev der dannet 
en forældregruppe i Havebyen, som ar-
bejdede på at få oprettet en legestue. Pri-
mus motor var Lise Hermansen, som gen-
nem tre år forhandlede med kommunen, 
inden den i 1970 gav grønt lys og overlod 
den gamle skoles træpavillon til legestuen, 
som blev åbnet i september 1970. I 1972 
åbnede den første børnehave og vugge-
stue, ”Tranely,” og senere i 1970´erne fulg-
te andre børneinstitutioner efter.

Ældre mennesker, der ikke længere 
kunne klare sig selv, måtte indtil 1971 
flytte til Plejehjemmet Egely i Holme. Det 
år åbnede Plejehjemmet Tranbjergvænge, 
som havde plads til 100 personer. Det var 
et privat plejehjem, idet det var A/S He-
stehaven, der var bygherre, men kommu-
nen gav garanti for et stort lån. 

Da man havde besluttet at lukke for-

sorgshjemmet i Vester Allé, skulle Aarhus 
Amt bygge et nyt og større. I 1964 ac-
cepterede sognerådet i Holme-Tranbjerg, 
at institutionen blev bygget på en mark i 
Østerby, og i 1970 blev grundstenen lagt. 
Aarhus Amts Forsorgshjem blev indvi-
et i 1972, og senere skiftede det navn til 
Østervang.

Tranbjerg butikscenter, i dag Cen-
ter Syd, er uden tvivl det nybyggeri fra 
1970´erne, der har været mest besøgt. Det 
blev opført 1973-74, og butikslokalerne 
blev hurtigt udlejet. Der var både brugs, 
bank, bager, slagter, kiosk, grill, bodega og 
farvehandel. 

I centret indrettede Aarhus kommune 
også det nye bibliotek, som åbnede i fe-
bruar 1974. Indtil da havde biblioteket 
haft et par små lokaler i hovedbygnin-
gen til den nedlagte gård ”Kirkegård”, og 
derfor betød flytningen, at biblioteket fik 
meget mere plads. Lokalerne var meget 
børnevenlige, og der var et stort legerum, 
som var meget populært. 

Tranbjerg Varmeværk blev en realitet 
i maj 1971, og året efter besluttede man 
at bygge den fjernvarmecentral, som man 
kan se i dag. Centralen blev taget i brug i 
slutningen af 1972. Fotografiet af Varme-
værket er taget af Århus Luft Foto i 1975 

>>>
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og er stillet til rådighed af Billedarkivet i 
Den gamle By.

AIA-Tranbjerg
Siden 1930´erne har der været spillet fod-
bold og dyrket sport i Tranbjerg, men fa-
ciliteterne var altid beskedne. På grund 
af befolkningstilvæksten opstod der i 
1960´erne pladsproblemer. Også den mere 
kendte klub AIA havde problemer, idet 
tilslutningsvejen til den kommende mo-
torvej ville betyde, at klubben måtte for-
lade klubhuset og banerne på Åhavevej. 
Derfor begyndte de to klubber i slutnin-
gen af 1973 at diskutere mulighederne for 
en sammenlægning, og i april 1974 blev 
den nye klub AIA-Tranbjerg en realitet. 

Imidlertid fik klubberne ikke en fælles 
adresse, idet sportsanlæggene endnu kun 
fandtes på tegnebrættet. Det var planlagt, 
at der i forbindelse med Grønløkkesko-
len skulle opføres et stort idrætscenter 
med både indendørs- og udendørsfacili-
teter samt et klubhus. Allerede i efteråret 
1974 begyndte man at anlægge fodbold-
banerne, men andre dele af planerne blev 
udskudt, og først i slutningen af 1978 blev 
Grønløkke-hallen færdigbygget. Året efter 
kunne man omsider forlade anlægget på 
Åhavevej, og AIA-Tranbjerg blev for første 
gang samlet i Tranbjerg. Men klubhuset 

lod vente på sig, og det blev først indviet 
i 1991.

1970érne
Som der fremgår af artiklen, var 1970´er-
ne et årti, hvor der på mange områder 
skete meget væsentlige forandringer, så 
Tranbjerg blev forvandlet fra et oversku-
eligt og et lidt stillestående landsbysam-
fund til en stor moderne forstad med nye 
offentlige institutioner og flere tusinde 
indbyggere. Baggrunden for den impo-
nerende vækst skyldes først og fremmest 
højkonjunkturen fra 1957 til 1973/74, og 
den skabte baggrunden for, at politikerne 
kunne gennemføre Velfærdsstaten. For 
selv om udviklingen i Tranbjerg er impo-
nerende, skete der faktisk en tilsvarende 
udvikling mange andre steder i Danmark.

Indtil 31. marts kan man på Tran-
bjerg bibliotek se udstillingen, ”Tranbjerg 
i 1970´erne”, som er lavet af Tranbjerg 
Lokalhistoriske Samling. Her kan man 
få flere oplysninger om de emner, der er 
omtalt i artiklen.
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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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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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S

AIA-Tranbjerg lægger billet ind
på ny kunstgræsbane

For fremtiden skal det være muligt at 
 træne på kunstgræs i AIA-Tranbjerg. Det er 
håbet fra bestyrelsen, som er i gang med at 
ansøge om midler og godkendelse fra Aar-
hus Kommune for at få en kunstgræsbane.

Af Casper Holm

tår det til bestyrelsen i AIA-Tran-
bjerg skal det være slut med at leje 

sig ind på kunstgræsbaner i andre klub-
ber, når vejret ikke længere tillader, at der 
spilles på græs. 

Igennem en længere årrække har det 
nemlig været fodboldafdelingens ønske at 
kunne tilbyde sine medlemmer bedre for-
hold i henhold til vintertræning og tidlig 
forårstræning, når det gælder udendørs-
fodbold. Og det er netop derfor, at AIA-
Tranbjerg nu lægger billet ind på en sådan 
bane ved at sende en offi ciel ansøgning til 
Aarhus Kommune. Det fortæller primus 
motor på projektet, Stefan Simonsen. 

-  I Aarhus Kommunes kommende 
budgetforhandlinger anmoder vi om, at 
der tages forbehold for anlæggelsen af 
en kunstgræsbane og et eventuelt anlagt 
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 rekreativt sportsområde i AIA-Tranbjerg. 
Det gør vi for at imødekomme borgerne i 
Tranbjerg og det stigende ønske og behov 
for udfoldes af udendørsidræt og fitness-
aktiviteter, der findes blandt vores med-
lemmer, siger Stefan Simonsen. 

Alle detaljer er på plads
For at komme i betragtning til anlæg-
gelsen af en kunstgræsbane har Aarhus 
Kommune opsat flere kriterier, som even-
tuelle klubber skal kunne opfylde. I AIA-
Tranbjerg mener man, at alle disse krite-
rier passer perfekt på de forhold, klubben 
har til rådighed.

Det drejer sig helt konkret om klub-
bens organisatoriske forhold og de fysiske 
rammer samt tilgængeligheden til  banen 
og den eventuelle efterspørgsel. Alle  disse 
kriterier opfylder AIA-Tranbjerg til  fulde, 
da klubben er velfungerende med en 
stærk organisatorisk struktur omkring 
økonomi, materialer, baner, sponsorer og 
et klubhus, klubben selv har finansieret. 

Derudover vil en kunstgræsbane i AIA 
ligge perfekt, da klubben holder til om-
kring Grønløkke Allé, hvor klubhus og 
øvrige faciliteter er placeret som en del 
af Tranbjergskolen, der også ville kunne 
nyde stor glæde af en kunstgræsbane i 
baghaven.

Kunstgræsbanen i Tranbjerg vil end-
videre være perfekt i forhold til byens 
 placering, hvor der findes en god infra-
struktur og et lukket stisystem, så alle børn 
og unge kan komme sikkert til banen.

Sidst men ikke mindst påpeger klub-
bens bestyrelse også, at det vil give god 
mening at placere en kunstgræsbane i 
Tranbjerg med henblik på byens store 
vækst i antallet af indbyggere samt det 
faktum, at det vil kunne få stor  betydning 
for børnene i skolen. Derfor har man 
alle rede startet en dialog med ledelsen af 
Tranbjergskolen for at sikre, at en even-
tuel kunstgræsbane vil kunne bruges 
 aktivt i den daglige undervisning. 

- I AIA-Tranbjerg opfylder vi til fulde 
de kriterier, Aarhus Kommune har opstil-
let i forhold til at kunne ansøge om en 
kunstgræsbane. En sådan bane vil være 
perfekt placeret i Tranbjerg, og hvis jeg 
skal være helt ærlig, så synes jeg også, at 
det er på tide, at kommunen kigger lidt 
vores vej, lyder det fra Stefan Simonsen, 
som fortsætter: 

- Der findes kunstgræsbaner mange 
andre steder i Aarhus, men det er  vores 
helt klare indtryk, at Aarhus Syd er 
under repræsenteret i den forbindelse, og 
det vil vi gerne lave om på nu. 

- Så ja, vi arbejder i øjeblikket hårdt 
på at få gjort de sidste ting færdige, så vi 
 officielt kan sende ansøgningen afsted.  
Jeg er sikker på, at det vil blive en kæmpe 
gevinst for os, hvis vi kan få etableret en 
sådan kunstgræsbane i AIA-Tranbjerg, 
slutter Stefan Simonsen. 
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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
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f r i s ko l e

Det lykkedes ikke initiativgruppen 
at finde lokaler og starte en friskole i 
Tranbjerg til sommeren 2017.

Af Stina Christiansen

elvom initiativgruppen arbejdede 
hårdt og prøvede flere muligheder, 

så lykkedes det ikke at finde lokaler til at 
starte skolen. 

Flere af forældrene er trådt ud af ini-
tiativgruppen, som nu kun køres videre af 
et forældrepar. 

 - Vi var en del af initiativgruppen 
og vil arbejde videre med projektet, da 
vi fortsat tror på og ønsker en friskole i 
Tranbjerg. Formalia er nu på plads, så vi 
kan komme videre. Med det allerede ind-
betalte depositum til Undervisningsmini-
steriet er der tre forsøg til at starte frisko-
len, og det giver os dermed mulighed for 
at starte en skole i 2018 eller 2019, siger 
Dennis Jung Møller.

Placering af skolen
Da det er placeringen af skolen, der er 
den største udfordring og i første omgang 
endte med at blive stopklodsen, er det her 
Stine og Dennis Jung Møller bliver nødt 
til at lægge fokus i første omgang. 

 - Vi vil lede efter lokaler, indenfor by-
grænsen, der i første omgang er store nok 

S

Friskolen prøver igen
til at starte skolen. Erfaringen fra Frisko-
leforeningen viser, at det er lettere at finde 
større og mere permanente lokaler, når 
skolen først er i gang, siger Dennis Jung 
Møller. 

Det er planen, at skolen skal bygge på 
mange af de samme værdier, som den op-
rindelige initiativgruppe skitserede. 

Gruppen havde ellers fundet et egnet 
sted i den gård, som ligger på hjørnet af 
Obstrupvej og Tingskov Alle. Det er en 
6000 kvadratmeter stor grund, hvor man 
ville rive gården ned og sætte nye pavillo-
ner op, skriver Lokalavisen i et interview 
med Henrik Fjordside Have, som var med 
i den oprindelige initiativgruppe.

Men gården ligger i landzone - fire me-
ter fra byzonen på den anden side af ve-
jen Tingskov. Friskolen måtte derfor ikke 
bygge de ønskede lokaler, når det ligger i 
en landzone.

- Vi håber på al den opbakning, vi 
overhovedet kan få, så vi sammen kan 
lave en fantastisk friskole i byen!, slutter 
Dennis.

Har du spørgsmål eller andet, kan du 
kontakte friskole-gruppen på kontakt@
friskolenitranbjerg.dk, læse mere på www.
friskolenitranbjerg.dk eller tjekke www.
facebook.com/friskolenitranbjerg.
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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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    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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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:

Birkegårdsvej 32 . 8361 Hasselager . Tlf. 86 28 43 88 . mail: pp-bus@pp-bus.dk . www.pp-bus-dk

TURISTKØRSEL . HANDICAPKØRSEL . SKOLEKØRSEL . GRUPPEREJSER

LÆGEVAGTENS 
nye telefon nummer

7011 3131
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r e n gø r i n g

Søndag d. 2. april 2017 er der  
forårsrengøring i Tranbjerg. Kom og 
giv en hånd, så vi kan få en ren by.

Af Stina Christiansen

ød op i Center Syd søndag den 2. 
april fra klokken 9 og få udleveret 

en pose til at samle affald i og en rute og 
kom tilbage med din fyldte sæk inden 
klokken 12. 

Der samles affald op rundt omkring 
i hele landet, når private, foreninger og 
virksomheder arrangerer affaldsindsam-
linger i deres nærområder. I ugen op til 
holder skoler og daginstitutioner deres 
egne affaldsindsamlinger for skole- og 
institutionsbørn. 

Tag naboen, spejdertruppen, mødre-
gruppen, grundejerforeningen eller dine 

M

Giv naturen en hånd
børn og børnebørn under armen og kom 
op i Center Syd, hvor der uddeles sække 
og ruter fra klokken 9. Du kan aflevere dit 
affald frem til klokken 12 ved det mar-
kerede areal på parkeringspladsen foran 
Center Syd. 

Medbring selv handsker og tænger, 
hvis du har brug for det.

Vi håber at se så mange som muligt, så 
vi kan få en pæn og ren by.

Danmarks Naturfredningsforening har 
siden 2006 arrangeret Affaldsindsamlin-
gen, som samler op imod 100.000 danske-
re til en forårsrengøring i naturen.

Ønsker du at hjælpe med det praktiske 
omkring indsamlingen, er du velkommen 
til at kontakte Tranbjerg Tidende på  
stof@tranbjergtidende.dk.
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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.

Bedemand Riising

Få gratis tilsendt ”Min sidste vilje”

Tlf. 86 29 12 43

Din lokale bedemand- og kvinde
i Tranbjerg

Helle og Henrik Riising
Tranbjerg Centret Syd
8310 Tranbjerg
www.riising.dk
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Kirke
og
Sogn

SKÆRTORSDAG
Traditionen tro bliver der også i år holdt 
skærtorsdagsgudstjeneste med efterfølgende 
fællesspisning i Sognegården.

Gudstjenesten skærtorsdag den 13. april be-
gynder kl. 17.00. Efter gudstjenesten spiser vi 
en traditionel påskemiddag sammen i Sogne-
gården. 

Tilmelding til middagen på kirkekontoret 
senest onsdag den 5. april. 

Pris: 100 kr. for voksne – gratis for børn.  
Drikkevarer kan købes. 

Langfredag:
Liturgisk  
musikgudstjeneste
se side 8

ÅrstidsCafé
se side 9

Gud og Spaghetti
se side 9

Kirkens Studiedage:
Reformationen – 500 år
se side 10

4. maj sangaften
se side 13
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KIRKE OG SOGN2

 INFO
Kirkekontoret, Sognegården, 
Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg  
86 29 57 33 / www.tranbjergkirke.dk 
kontor@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

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 Birgitte Pedersen  
41 24 55 06

Kirkeværge Flemming Mikkelsen 
86 29 16 29

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

Søndag 19. marts (3.s. i fasten)
10.00: Anette Brøndum
11.30: Anette Brøndum
Dåbsgudstjeneste
 
Søndag 26. marts (Midfaste)
10.00: Anja Stokholm
 
Tirsdag 28. marts
10.00: David Kessel. Andagt
 
Søndag 2. april (Maria Bebudelsesdag)
10.00: David Kessel
 
Torsdag 6. april
17.00: David Kessel.  
Gud og Spaghetti
 
Søndag 9. april (Palmesøndag)
10.00: David Kessel
11.30: David Kessel. Dåbsgudstjeneste
 
Torsdag 13. april (Skærtorsdag)
17.00: Anja Stokholm
Derefter påskemåltid – se omtale
 
Fredag 14. april (Langfredag)
10.00: David Kessel.
Liturgisk musikgudstjeneste
 
Søndag 16. april (Påskedag)
10.00: Anette Brøndum
 
Mandag 17. april (2. påskedag)
10.00: Anette Brøndum
 
Søndag 23. april (1.s.e. påske)
10.00: Anja Stokholm

Tirsdag 25. april 
10.00: David Kessel. Andagt

Søndag 30. april (2.s.e. påske)
10.00: Anette Brøndum
 
Søndag 7. maj (3.s.e. påske)
10.00: David Kessel
11.30: David Kessel. Dåbsgudstjeneste
 
Tirsdag 9. maj 
David Kessel. Andagt

Fredag 12. maj (Bededag)
Konfirmation
 9.00: Anja Stokholm 7C
11.00: Anette Brøndum 7D
 
Søndag 14. maj (4.s.e. påske)
10.00: David Kessel

Plejehjemsgudstjenester

Onsdag d. 29. marts
Lokalcenter Tranbjerg
10.00: Anette Brøndum

Onsdag d. 26. april
Århus Friplejehjem
10.30: Anja Stokholm

Onsdag d. 26. april
Lokalcenter Tranbjerg
14.00: Anette Brøndum
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 Præstens 
 rubrik

Anja Stokholm

Sådan sagde en pige på 10 år en dag – 
måske mest til sig selv. For de, der endnu 
har til gode at stifte bekendtskab med 
Harry Potter-universet, skal det tilføjes, 
at Hogwarts er den skole for Heksekun-
ster og Troldmandsskab, hvor drengen 
Harry Potter, fra han er 11 år, bor og læ-
rer magi. 
Den lille pige, der drømte sig til Hog-
warts, drømte sig vel på samme tid 
væk fra sin egen skole – en skole hun 
alt for meget forbandt med frustratio-
ner og til tider alt for hårde kampe. Det 
besynderlige er blot, at netop de ting: 
alt for hårde kampe og frustrationer på 
ingen måde er fraværende på Hogwarts 
– tværtimod! Jo længere vi kommer i 
de 7 bind om Harry Potters ophold på 
Hogwarts, jo tungere bliver kampene, 
og jo større bliver sårene, Harry og hans 
kammerater skal bære. Så hvorfor dog 

Om tilværelsens drager, 

viden og visdom – og 

om at få mod til livet

”Jeg ville ønske,  
at den skole, jeg gik på, 
var Hogwarts.”

drømme sig til Hogwarts – stedet er på 
ingen måde noget paradis?
”Læs eventyr for dine børn. Eventyrene 
fortæller børnene – ikke kun hvad de i 
forvejen ved: at der findes drager, der 
skal bekæmpes. Men eventyrene viser 
også børnene, at drager kan overvin-
des” – ordene her er sagt af den engel-
ske forfatter og digter Chesterton. 
Der findes så mange drager i tilværel-
sen – hver især har vi vores egne dra-
ger, vi skal kæmpe med. Hver især ved 
vi, hvordan de ser ud, og hvad de hed-
der. På Hogwarts har de navne som 
ungarsk takhale og kinesisk ilddrage – 
men navnene er næppe så afgørende. 
Det afgørende er, at når en lille pige (og 
alle vi andre) sammen med Harry Pot-
ter træder ind på Hogwarts, så lærer 
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vi, at drager kan bekæmpes, ja endda 
overvindes – også selv om det kræver 
hårde kampe. Og måske lige så vigtigt: 
vi oplever, at vi ikke er alene i kampen. 
Harry, Ron, Hermione og alle de andre 
må også tage deres kampe. Også de får 
sår. 
Sådan er det med eventyrene og den 
gode litteratur – de kaster lys og per-
spektiver ind over vores liv. De lader os 
møde mennesker, som har det, ligesom 
jeg selv har det – og netop dét taler en-
somheden imod. Fortællingerne bliver 
ligesom et spejl for os. De kaster lys 
over vores verden og giver os måske 
endda håb til at turde at have med livet 
at gøre. 
Der er forskel på viden og visdom. Lige-
som der er forskel på at være god til fak-
ta og facts og så at være klog på livet. At 
vi lever i et videnssamfund, hvor fakta 
og facts er i højeste kurs, vil de færreste 
nok være i tvivl om. Vi måler, vejer og 
kontrollerer som aldrig før – fra vores 
børn tager deres første skridt, er de ble-
vet til en brik i det system, der skal sikre 
os et samfund af velstand og stabilitet. 
Og det er jo sandt nok: viden kan man 
stort set aldrig få for meget af. Men mon 
vi i vores iver efter viden glemmer, at der 
også er noget, der hedder visdom? Mon 
vi fortrænger, at der er dele af tilværel-
sen, som hverken kan måles eller vejes, 
og som heller ikke lader sig arrangere i 
systemer, som vi kan teste? Dele af til-
værelsen som, skønt de ikke kan testes, 
alligevel er så betydningsfulde, at vi 
hverken som enkeltpersoner eller som 
samfund kan være dem foruden? Tro, 
håb og kærlighed. Livsmod, livsduelig-
hed, ansvar og kræfter til at være i sorg, 
sygdom og kriser. Alt det, som vi ikke 

kan sætte på formel og dermed måle, 
veje og teste. Alt det, vi kender fra vores 
eget liv – og som de fleste af os tumler 
med store dele af vores tilværelse.
Det er Albert Einstein, der engang har 
sagt: ”Hvis du vil hjælpe dine børn med 
at blive intelligente, så skal du læse 
eventyr for dem”. Måske er det dét, man 
har fundet ud af i London – her er man 
begyndt at ordinere gode historier på 
recept. I kampen mod folkesygdomme 
som angst og depressioner har man 
opdaget den visdom, der er gemt i den 
gode litteratur. Man har fået blik for, at 
en rejse ind i fortællingens univers kan 
forløse vanskelige følelser, sætte ord på 
det, vi ikke selv har ord for og også kaste 
nye perspektiver ind over tilværelsen – 
åbne vores liv op, så vi måske får mod til 
at have med det at gøre, også selv om vi 
ikke kan sætte det på en formel. 
God læselyst og god rejse!  

Kirkelauget   
Påsken 2017
Kirkelauget holder åben kirke i tiden 
op til påske følgende dage:

Mandag 10. april kl. 15 – 17
Tirsdag 11. april kl. 15 – 17
Onsdag 12. april kl. 15 – 17
Påskelørdag 15. april kl. 15 – 17

Der er mulighed for en stille stund i 
kirken, hvor man kan tænde et lys og 
sætte det i døbefonten.
Kirkelauget byder på en varm drik  
i våbenhuset.

Kirkelauget ved Tranbjerg kirke

 

 

– 
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3. maj 2017 kl. 9.30

Udflugt
Årets udflugt går til Sostrup Slot og 
Kloster, som ligger i skønne omgivel-
ser på Djursland. Vi får rundvisning 
og historiefortælling på stedet. Efter 
rundvisningen spiser vi frokost på Re-
staurant Sostrup Slot. Senere får vi kaffe og kage et smukt sted i det grønne. 
Bussen kører fra Sognegården kl. 9.30. 
Pris: 250 kr. inkl. bus, entré med rundvisning, frokost samt eftermiddagskaffe 
og kage.
Tilmelding til Kirkekontoret 86 29 57 33 / eller på tranbjergkirke.dk senest  
fredag d. 21. april. 

O N S D A G S

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

5. april 2017 kl. 14.00

Fhv. rektor og fmd. for Folke-
universitetet i Haderslev og Horsens 

Kim Sundbøll  
vil fortælle om:

Flygtninge  
i Middelhavet
Hvad har oldtidens folkevandringer – bl.a. fra Thy og Himmerland – tilfælles 
med  nutidens flygtning i Middelhavet?
Hvad har den store udvandringsbølge til Amerika fra Europa i 1880`erne  til fæl-
les med de nuværende flygtningestrømme?
Og hvad er det for kræfter!, der er på spil i krigene i Mellemøsten, og hvilke 
forventninger kan  man have til en fred i Mellemøsten?
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Røde kors’ besøgstjeneste
Vil du gerne have besøg, eller har du 
overskud til at blive besøgsven, så ring 
til Røde Kors’ kontaktperson her  
i området
Jane Christensen, tlf. 70 20 24 60
Du kan også kontakte en af 
præsterne

Musikandagter
Ca. 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 mu-
lighed for at få en pause i hverdagen 
med fokus på noget andet end alt det, 
der ellers fylder.
 
Datoerne er:
28. marts
25. april
 9. maj
23. maj

Sognekalender

Lørdag 25. marts
 9.30: Kirkens studiedage 2017.
Tranbjerg Sognegård
 
Tirsdag 4. april
17.00: ÅrstidsCafe
 
Onsdag 5. april
14.00: Onsdagsforum
 
Torsdag 13. april
17.00: Gudstjeneste og Påskemåltid.
Se nærmere omtale
 
Onsdag 19. april
19.00: Menighedsrådsmøde
 
Mandag 24. april
19.30 Læsekredse
 
Onsdag 3. maj
 9.30: Onsdagsforum, udflugt
 
Torsdag 4. maj
19.00: Sogneaften/sangaften
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I år holdes langfredag som en liturgisk 
musikgudstjeneste med musik bl.a. af 
Mendelssohn og nyere musik. I et 
musikalsk forløb, hvor Kingos salmer 
og de bibelske læsninger bliver inte-
greret, bliver vi ledsaget af gæstesoli-
ster, så det hele bliver til en liturgisk-
musikalsk refleksion over Jesu lidelse 
og død.

Medvirkende:

Oliver Nordahl, obo

Eline Denice Risager,  
 mezzosopran

Branko Djordjevic, klaver

David Kessel, liturg og cello

Om solisterne: 
Eline Denice Risager har studeret i 
Aalborg, Malmö og videre i Kbh, hvor 
hun har taget sin eksamen fra DKDM 
i 1999. EDR har været ansat på Det Ny 
Teater fra 1998-2003 og kunne opleves 
i My Fair Lady og i rollen som Mm Giry 
i The Phantom of the Opera. Fastan-

sat i Den Jyske Operas 
Kor i 2003.
Har været solist med 
Coco, Aarhus Symfo-
niorkester, Randers 
Kammerorkester, Det 

Jyske Ensemble og Den 
Jyske Sinfonietta. På den 

Oliver Nordahl debuterede fra so-
listklassen på Det Kongelige Danske 
Musikkonservatorium, ved Prof. Max 
Artved i år 2014.
Oliver har været solist med Stor-
strøms Kammerensemble, Odense 
Symfoniorkester, DR SymfoniOrke-
stret og Aarhus Symfoniorkester.
Af priser han har modtaget kan næv-
nes J.C. Hempels Musikpris år 2006, 
Sonnings Musikpris år 2011 samt Aen-
nchen og Eigil Harbys Fond legat år 
2013 på 250.000kr.
I dag er Oliver solooboist i Aarhus 
Symfoniorkester og obolærer på Det 
Jyske Musikkonservatorium.

Jyske Opera kan nævnes roller som 
Siebel i Faust, Flora Bervoix i La Travi-
ata, Prinsesse Miamaja i Jul På Slottet, 
Barbarina I Figaros Bryllup, Varvara i 
Katja Kabanova og senest som Trille  
i børneoperaen Hug en hæl og klip en 
tå, som spiller igen i efteråret 2017. 

LANGFREDAG
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Gud og Spaghetti
Torsdag d. 16. marts kl. 17.00 
ved Anja Stokholm 

Torsdag d. 6. april 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. 

Tilmelding: www.tranbjergkirke.dk

eller tlf.: 86 29 57 33 

senest onsdagen før. 

BØRN I KIRKEN

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

ÅRSTIDSCafé

Fællesskab og 
hygge 

er overskriften på 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 4. april 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. Vi får be-
søg af Rikke Mikkelsen, der arbej-
der på Aarhus Friplejehjem. Hun 
vil fortælle om sine oplevelser 
fra Kina, hvor hun har været på 
6 ugers udveksling på et nyt dia-
konplejehjem. 
Tranbjerg Kirkes ÅrstidsCafé hen-
vender sig til alle aldersgrupper, 
enlige som par – vi håber på at se 
jer!

Tilmelding senest 28. marts til Ulla 
Astrup
86 29 58 97 
u.k.astrup@webspeed.dk
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Kirkens studiedage 2017

REFORMATIONEN – 500 ÅR

Kirkens studiedage 2017 
markerer 500 året for  
Reformationen med fore-
drag om Luthers betydning 
dengang og nu. 

Tranbjerg Sognegård
Lørdag den 25. marts  
kl. 9.30 – 12.00 

Alle er velkomne til at deltage, og 
der kræves ikke særlige forudsæt-
ninger for at være med. 

Prisen er 25 kr.  
I prisen er inkluderet formiddags-
kaffe.

Forfatter, PHD. Iben Krogsdal:

ER GUD SÅ FAST EN 
BORG?
I anledning af reformationsjubilæet i 
2017 er det oplagt at kaste et nyt lys på 
Luthers tanker og salmer. Hvad kæm-
pede Luther for og imod i sine salmer, 
og hvad kæmper vi for og imod i dag? 
Hvad kan Luther sige moderne men-
nesker – hvis han stadig kan sige os 
noget? Iben Krogsdal har nydigtet alle 
Luthers salmer i Den Danske Salme-
bog. Hun vil fortælle om rejsen ind i 
Luthers salmelandskab og om, hvor-
dan hun som menneske af en helt 
anden tid og virkelighed har arbejdet 
med Luthers salmer – og med at give 
Luther krop i nye tekster og noveller. 
Undervejs i foredraget skal vi synge 
nydigtede luthersalmer, og der vil 
blive tid til diskussion.

TT02-2017.indb   48 26/02/17   21.57



KIRKE OG SOGN 11

Kyndelmisse-gudstjenesten i Tranbjerg Kirke 2. febr. 2017

Se Tranbjerg Kirkes facebook-side
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Efter murens fald troede vi endeligt at have lagt 
skyggerne fra 2. verdenskrig bag os. Men nu truer 
verden igen med at bygge mure. Den indre og ydre 
frihed som menneske og som samfund er til stadig-
hed under pres. Måske som en eviggyldig spænding 
vi må leve med. Derfor giver det stadig mening at 
tænde lys på denne gamle befrielses aften. Både som 
erindring i forhold til vores historie, men også som 
et værn og et håb for kommende generationer.

4. MAJ
sangaften

Den nye provst i Århus Søndre Provsti  
Jette Marie Bundgaard-Nielsen vil i år lede os  
gennem den traditionsrige 4. maj aften, hvor vi vil 
tænde lys og synge sammen.

kl. 19.30 i Tranbjerg Sognegård. 
 
Tranbjergkoret medvirker.

„
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ALTID
GLÆDE

noget at

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

BAGERUDSALG HAR ÅBNET ALLE 
DAGE FRA KL 6:30

 TLF. 8733 6500

Altid 500 varer 
 til fast lavpris ]]

- SE DE MANGE GODE TILBUD I KVICKLY AVISEN
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