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Eventyrkuplen
Der er formentlig ikke et barn 
i Tranbjerg, der ikke er kravlet 
ind i Eventyrkuplen på biblio-
teket for at drømme sig væk 
under stjernerne langt ud i 
universet eller ind i en god 
historie. Lokalarkivet har kig-
get nærmere på historien bag 
kuplen.
Læs historien på side 32

Plant med bedste
Dagplejebørnene i Tranbjerg fik 
en særlig oplevelse med deres 
bedsteforældre, da der var bed-
steforælderdag. Bedsteforælde-
ren skulle medbringe en plante, 
som de skulle plante sammen, 
og som barnet fremover skal 
passe og vande. 
Læs mere side 21

Kræmmermarked
Lørdag den 19. august kan børn 
og barnlige sjæle forøge lom-
mepengene ved at sælge ud 
af legetøjet eller måske vinde 
præmien som den flotteste 
bod.
Læs mere på side 25

Tranbjergløbet
en 1. juni gik starten til endnu et vellykket Tran-
bjerg Løb, hvor masser af glade børn og voksne løb 

og heppede. De voksne løb 2000 kilometer i alt, og bør-
nene tog 397,5 kilometer i 2017-versionen af Tranbjerg 
Løbet. Vi har kigget nærmere på det antal kilometer, som 
stierne i Tranbjerg lagde ryg til. Læs mere på side 41
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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 14. september,  
udgivelsesdatoen er den 13. oktober. 
Tryk: LaserTryk
Oplag: 4.600

Mit dejlige Tranbjerg
Mens vi selv var på sommerferie, boede nogle af vores 
venner i vores hus. På den måde så jeg Tranbjerg med 
nye øjne. 

De fortalte om ture til søen, frokost på pizzeriaet, indkøb 
og ture rundt i området generelt. Nu sidder jeg i lufthav-
nen og glæder mig egentlig til at komme hjem og se min 
by igen - med deres begejstrede øjne. Tranbjerg har rigtig 
meget at byde på - nogle gange skal man bare lige se by-
en med andre øjne og tage næsen ud af hundelort-kom-
mentarsporet på Facebook.

Mit yndlingssted i Tranbjerg er søen. Jeg elsker at se alle 
årstiderne rundt om den - som hundelufter, som løber 
eller når jeg tager folk på en pralerunde gennem byen. 

Hver gang jeg runder den, bliver jeg imponeret over hvor 
mange, der bruger den - gående, løbende, fiskende, over-
nattende og trillende. 

Jeg havde glædet mig til de nye handicapvenlige sheltere, 
som ville gøre området helt unikt og give naturoplevelser 
til nogle, som ellers har svært ved at få dem. 

Men på grund af en indsigelse mod projektet, er det ud-
sat til formentlig en gang i foråret 2018 - og det er for-
mentlig der, de bare begynder at vurdere indsigelsen. 

Indtil da må jeg nyde min by, som den er.
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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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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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   b i b l i o t e k

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

Tranbjerg Bibliotek

’Det har stået i avisen’

Kom og se hvad lokalarkivet gemmer på af 
avisudklip. Fra fredag 1.september til lørdag 
30. september. Gennem 30 – 40 år har arki-
vets medarbejdere klippet i avisernes omtale af 
små og store lokale begivenheder.
Disse avisudklip opbevares på arkivet og er nu 
ved at se dagens lys og gjort søgbare.
Hele september vil en lille del af de mange 
avisudklip blive udstillet på biblioteket.
Kig ind og se hvad der har stået i avisen.

Juice – drik din sundhed

Torsdag den 14. september kl.19 – 20.30
For Lars Bastholm er en sund livsstil et per-
sonligt tilvalg. Han fortæller denne aften om 
de mange glæder g udfordringer ved at lave 
sin egen juice.
Denne aften kommer til at handle om sund-
hed og velvære.
Billetter á 60 kr. kan købes på bibliotekets 
hjemmeside.
www.aakb.dk/tranbjerg

Da Elvis kom til Danmark. 

Torsdag den 21. september kl.19 – 21.00
Denne aften kan man høre fortællingen om
Elvis’ danmarkshistorie afdækket gennem små 
fortællinger og spændende nye arrangementer 
af nogle af ’kongens’ største hits. 
Det musikalske foredrag er et samarbejde mel-
lem kulturhistoriker Bertel Nygaard og multi-

instrumentalist Jacob Venndt.
Billetter á 30 kr. købes via vores hjemmeside

Højtlæsning for børn fra 3 – 6 år

Onsdag 6. september fra kl. 9.30 til kl.10
Onsdag 4. oktober fra kl. 9.30 til kl. 10
Bibliotekaren læser højt af sjove, uhyggelige,
frække, eventyrlige eller helt ny billedbøger.
Kom til en hyggelig formiddag i 
børnebiblioteket.
Gratis billetter bestilles på bibliotekets 
hjemmeside.

Strik-In

Strik-In er stedet hvor strikkere mødes. 
Vi strikker og hækler, hygger og inspirerer 
hinanden.
Alle er velkomne, både nybegyndere og rutine-
rede, og det er ikke nødvendigt at tilmelde sig.
Arrangementerne er gratis.
Vi mødes den første torsdag i hver måned på 
biblioteket kl.18 til kl.19.30 – næste gang altså 
allerede torsdag 3. august.
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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
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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: 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.

Vigtige tidspunkter:
25. 08. 2017 Filmeft ermiddag i Pyramidesalen kl. 14.00 
 Pris kr. 25 for kaff e og kage
 Tilmelding til Peter Sørensen tlf. 23 39 96 85

30. 08. 2017 Tøjsalg ved Karina Dyhr i Café Tranen kl. 10.00-13.00

10. 09. 2017 Søndagsbanko kl. 13.00 dørene åbnes kl. 12.15

14. 09. 2017 ”Rigtige Mænd” møde kl. 13-17 i Café Tranen

24. 09. 2017 Søndagsbanko kl. 13.00 dørene åbnes kl. 12.15

26. 09. 2017 Udfl ugt til Fanø. Afgang ved Rema 1000 kl. 7.15

29. 09. 2017 Filmeft ermiddag i Pyramidesalen kl. 14.00 
 Pris kr. 25 for kaff e og kage
 Tilmelding til Peter Sørensen tlf. 23 39 96 85

06. 10. 2017 Oktoberfest 

10. 10. 2017 Infl uenzavaccination på Tranbjerg Lokalcenter kl. 9.30-12.00

12. 10. 2017 ”Rigtige Mænd” Virksomhedsbesøg 

23. 10. 2017 Fyraft ens ”JAZZ” kl. 16.00 

25. 10. 2017 Jysk Tøjsalg i Café Tranen kl. 10.00-15.00 
 Der vil også blive modeopvisning
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Igen i år holder vi oktoberfest den 6-10-2017, 

med musiker Gunther Krautseppl 

som er professionel til den slags fester. 

                                      Menu. 

Ølmarineret svinekam 

Bockwurst pølser, salatbar 

2 slags kartofler + ostelagkage 

Prisen pr. person 175.00.kr   

Fadøl og vin kan købes til rimelig priser. 

 

Tilmelding og betaling til konto nr. 7266 11814423, 

eller i net cafeen tirsdage fra 10-12 til Hannelis 51235878 

Husk din tilmelding er først gældende når pengene er 

på vores konto.   

 

Skynd dig at melde dig til, der er 

begrænset pladser.  

                                 

 

              Hilsen Brugerrådet Tranbjerg lokalcenter.  
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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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Af Bo Vægter – Aarhus Vand

februar 2016 vedtog byrådet en ind-
satsplan som skal beskytte grund-

vandet i et stort område fra Harlev Fram-
lev og hele vejen ned til Tranbjerg. I ind-
satsplanen opfordres vandværkerne til 
at lave frivillige sprøjtegiftfri aftaler med 
private lodsejere i sårbare områder og i 
boringsnære områder, for at undgå at for-
urene vigtige drikkevandsressourcer.

Du kan være med til at sikre rent drik-
kevand for fremtiden. Undgå at brug 
sprøjtegifte i din have, følg med på kam-
pagnens facebookside ”sprøjtefri”.

Ny indsatsplan StavtrupÅbo – dækker 
Tranbjerg

Indsatsplanen for Stavtrup og Åbo be-
skriver en række indsatser, der skal for-
hindre, at grundvandet bliver forurenet 
med nitrat, pesticider og andre miljø-
fremmede stoffer. Indsatsplan StavtrupÅ-
bo skal beskytte 40 procent af de sårbare 
drikkevandsområder i Aarhus Kommune. 
Konkret foreslår planen, at 300 ejere af 
landbrug, 200 ejere af andet erhverv og 
800 private boligejere i indsatsområdet 
fremover kan få et forbud mod at bruge 
sprøjtegifte. Det sker fordi den naturlige 
beskyttelse af grundvandet er meget ringe 
i området.

Gevinsten er, at grundvandet for 
125.000 borgere bliver sikret mod sprøj-
tegifte, der udgør den største risiko for 
forurening. Landmændene i området kan 
fortsat dyrke jorden og vil blive kompen-
seret for de mindre indtægter, der måtte 
være som følge af eventuelle ændrede 
dyrkningsformer.

Indsatsplaner sikrer rent drikkevand
Udgangspunktet i indsatsplanerne er, 

at vandværkerne skal indgå frivillige af-
taler med ejerne af de sårbare arealer om 
ændringer i driften af jorden. Lykkes det 
ikke at indgå frivillige aftaler, kan Aarhus 
Kommune med indsatsplanen i hånden 
pålægge lodsejerne sprøjtegiftfri drift af 
jorden. Lodsejerne vil få udbetalt erstat-
ninger, der skal dække deres tab. Indsat-
splanen vil også forbyde private grund-
ejere, der bor tæt på boringer, at bruge 
sprøjtegift i haven.

I Indsatsplanen StavtrupÅbo, der dæk-
ker Tranbjerg, opfordres alle til at undgå 
at anvende pesticider i haver, indkørsler, 
fl isegange mv. Mange steder er grundvan-
det så sårbart, at de almindelige regler og 
godkendelsesordninger for sprøjtegift ikke 
er nok til at beskytte grundvandet, fordi 
sprøjtegiften kan sive ned.

Du kan fi nde indsatsplanen for Stav-
trupÅbo på kommunens hjemmeside.

Regnvand bringer sprøjtegift med ned 
til drikkevandsressourcerne

En del af regnvandet, der falder i Tran-
bjerg, bliver til grundvand, som du senere 
kan hente som rent vand i din vandhane, 
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r e n t  v a n d

efter at det er pumpet op og behandlet på 
et vandværk.

Meget af det regnvand, som falder i 
vores byområder, fordamper igen eller 
strømmer via kloakken ud til havet, men 
en del strømmer ned igennem jorden og 
bliver til grundvand. Falder regnen efter 
at der er brugt sprøjtegift på et areal, kan 
regnvandet bringe sprøjtegiften med ned 
i grundvandet. Tranbjerg ligger på kanten 
af en meget stor begravet dal, der er fyldt 
med grove sedimenter som sand og grus. 
Dalene er dannet under istiden, hvor 
smeltevandet har gravet kanaler ud under 
isen. De begravede dale er ideelle at ind-
vinde grundvand fra, fordi grundvandet 
kan strømme hurtigt gennem de grove se-
dimenter. Grundvandet, der dannes under 
Tranbjerg, strømmer mod de begravede 

dale, hvor en stor del af grundvandet ind-
vindes til drikkevand.

Du kan være med til at sikre rent drik-
kevand for fremtiden. Undgå at brug 
sprøjtegifte i din have. Følg med på kam-
pagnens facebookside ”sprøjtefri”.

 

20-ÅRS FØDSELSDAG
Djurslands Bank i Tranbjerg inviterer til fest
fredag den 1. september kl. 14.00 - 17.00
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DEN GLADE SLAGTER
Partyservice . Pølseborde

Osteborde . Receptionsmad
Kold buffet . Varm buffet

Anretninger

mesterslagteren
- lev sundt med kød

DEN GLADE SLAGTER
Center Syd  8310 Tranbjerg

Tlf. 86 29 39 59
www.dgs-tranbjerg.dk

Djurslands Bank
Tranbjerg Hovedgade 1
8310 Tranbjerg

8630 3700
tranbjerg@djurslandsbank.dk

Skift til den lokale bank

mail@andersenhansengulv.dk
www.andersenhansengulv.dk

Børup Tværvej 14, 8310 Tranbjerg

22480135 / 27382738

”Har Dit Gulv brug for hjælp?”

Åbningstider:
Mandag - Fredag  9.00 - 17.30
Lørdag  9.00 - 13.00

Tranbjerg 
Apotek

Kirketorvet 18 • Tlf. 8629 9311
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Af Torben og Jens Christian

pinsen deltog AIA-Tranbjerg U13 
drenge og deres to trænere i Arn-

hem Cup i Holland, hvor i alt 144 hold 
deltog. I AIA’s række  U13 drenge, hvor 
der er 9 mand på hvert hold, deltog 24 
hold fra Frankrig, Belgien, Tyskland, Dan-
mark og Holland. Vi boede på Arnhem 
Campus College og skulle køre i bus til 
sportsanlægene.

Anderledes fodboldbaner
I Holland har man lagt klubhusene midt 
på sportsanlægene med baner rundt om, 
heraf flere kunstbaner med lys, så der er 
fodbold året rundt og udsyn fra klubhu-
sene. Så selv når der er dårligt vejr, er der 
masser af forældre, som kan følge kampe-
ne fra klubhusene – også om efteråret. 

Finale mod Stautrup
Første dag spillede vi tre kampe, som des-

I

AIA-drenge på fodboldtur i Holland

værre alle blev tabt – dog ikke stort. Vi 
spillede mod et fransk hold, Les Souliers 
(4-0), derefter tyske Wurzburg (4-2) og til 
sidst tyske Eintracht Datein (4-1). 

Anden dag spillede vi 4 kampe i C-
slutspillet. Her spillede vi mod tyske Rot-
weiz Hütte (1-1), så mødte vi Stautrup 
to gange, hvor vi første gang tabte 2-1. 
Endelig skulle vi møde et hollandsk hold 
WDZJO13 (11-0). 

Den sidste kamp var finalen i C-spillet. 
Her vandt vi 4-1 over Stautrup.

Så det var glade drenge på podiet til 
medaljer og pokal. Det var en fin tur 
med højt humør, hvor der ikke var an-
det end fodbold og lidt afslapning på 
programmet.

Lørdag aften var der dog tid til at 
se Champions League-finalen på stor-
skærm, hvor Real Madrid vandt 4-1 over 
Juventus.
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k l u b b e n

K

Klubben i Tranbjerg er et sted for 
børn fra 4. klasse og op. Et sted med 
 masser af aktivitet,  spændende 
fritids  aktiviteter og et rigtig godt 
fælles skab.

Af Bjarne Mulvad, afdelingsleder

lubben Tranbjerg byder alle nye 
medlemmer velkommen. Alle børn 

fra 4. årgang og opefter er velkommen 
i Klubben. Dette gælder både børn fra 
Tranbjerg skole og alle andre børn og un-
ge. Så hvis du kunne tænke dig at være en 
del af fællesskabet i klubben, er du altid 
velkommen. Dette gælder også, hvis du 
går i folkeskole eller specialklasse/-skole.

Her ser du nogle af klubbens seneste 
aktiviteter:

Skoleklubdag
Klubdag for alle børn fra kommende 4. & 
5. årgang på Tranbjergskolen.

Skaber tryghed og relation til klubben 
og  personale.

Sommerfest
Cirka 150 børn fra kommende 4. & 
5.  årgang til sommerfest ved  klubben. 
 Grillmad og forskellige aktiviteter. 
 Forældrekaffe med fantastisk fremmøde.

Sommerfest hjælpere
Klubbenes fantastiske medlemmer der 
hjalp til med at gøre sommerfesten mulig. 
Tusind tak for hjælpen.

Sommerlejr 1 2 3
Uge 26 stod på sommerlejr for Fritids-
center Kolt/ Hasselager og Tranbjerg.

En fantastisk uge med sejllads, over-
natning på stranden, minigolf, svømme-
hal, lejrhygge og meget mere. Vi er klar 
igen næste år.

Efter sommerferien starter vi med 
 fantastisk tur til Djurs sommerland, hvor 
125 glade børn fra 4., 5., og 6. årgang og 
10 personaler helt sikkert får en fantastisk 
dag.

Se mere omkring klubben Tranbjerg 
på ”ungiaarhus.dk” eller Facebook-siden 
”Klubben Tranbjerg 4. til 7. årgang” eller 
”Klubben Tranbjerg Ungemiljø”.

Velkommen i Klubben Tranbjerg
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Af Jens Erik Posselt

en 23. juni var der, som  traditionen 
byder, underholdning og bål på 

festpladsen mellem Skovgårdsvænget og 
Jegstrupvænget. En tradition, som går 
tilbage til begyndelsen af 80’erne med 
 levende musik og øltelt.

Grundejerforeningen Vængerne 
 arrangerer aftenen, men det er et åbent 
arrangement for hele Tranbjerg by.

Mr. Jack and the Daniels sørgede for 
rigtig god, gedigen countrystemning, og 
der var endda plads til nogle lokale kor-
piger, der om ikke andet kunne synge 
højt!

Børneinstitutionen Spiloppen havde 
lavet en rigtig flot heks til bålet, og hun 
blev sendt afsted med mange hyl og pift.

Spejderne/FDF har tidligere  hjulpet 
med salget af grillpølser og snobrød, 
men som alle steder er det Tordenskjolds 
 soldater, der må trække læsset, og de har 
derfor været nødt til at melde fra med 
hjælpen.

Derfor var det dejligt, at vi fik et bidrag 
fra Tranbjerg Tidende, som vi brugte til at 
entrere med ”Verdens mest berejste pølse-
vogn”, der kom forbi, inden den skulle 
videre til Østrig.

Overskuddet fra salget af pølser går 
til SOS Børnebyerne, som vi dermed har 
 været med til at støtte.

Vi takker alle, der hjalp og alle, der 
mødte op og var med til at gøre det til en 
dejlig aften.

Der er plads til mange flere på plænen, 
så vi håber, vi ses næste år den 23. juni.

Sankt Hans aften hos Vængerne
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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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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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Helle Riising Bruhn

Din lokale kvindelige Bedemand

Tlf. 8629 1243

Mød mig i Tranbjerg Centret 
Få udleveret ”Min sidste vilje” og 
pjecen ”Vejledning til pårørende”

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
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ktivitetsniveauet var højt, og der var 
mange glade smil blandt børn og 

voksne i Tranbjerg Dagpleje, da dagple-
jere og dagplejebørn sidst i juni måned 
havde inviteret til Bedsteforældredag i 
Dagplejehuset på Grønløkke Allé 5.

Huset og dets have og skov benyttes 
hver dag året rundt til legestue for Tran-
bjerg Dagplejens 5 legestuegrupper. Hver 
legestuegruppe består af 3 dagplejere og 
deres 12 dagplejebørn, som hver har en 
fast ugedag, hvor de mødes i heldagslege-
stue i Dagplejehuset. Dagplejerne arbej-
der hver dag med De pædagogiske Lære-
planer, som er udgangspunkt for dagens 
aktiviteter med børnene både i legestuen 
og i dagplejehjemmene, og som danner 
baggrund for den gode læring børnene 
får med sig fra dagplejen. I legestuen læ-
rer børnene desuden at lege i en større 
børnegruppe, hvor det er værdier som 
venskaber, hensyntagen, turtagning og 
selvstændighed, der er i fokus, og som alt 
sammen ruster børnene til det videre liv i 
børnehaven.

A

Bedsteforældredag i Tranbjerg 
Dagpleje

På bedsteforældredagen var det lære-
planstemaet Natur- og naturfænomener, 
som var på programmet. Hver af bedste-
forældrene havde medbragt en potte med 
en blomst, som de sammen med børn og 
dagplejere plantede i Dagplejehusets dej-
lige have.

Det er herefter meningen, at børnene 
sammen med deres dagplejer, skal stå for 
pasning og pleje af planten resten af som-
meren. Herved lærer børnene om natu-
ren, og at det er vigtigt at vande og pleje 
planterne, så de kan vokse og blomstre.

Efter udplantningen nød børnene en 
madpakke sammen med deres bedste-
forældre. Det var meget spændende for 
børnene at se, hvad der var i madpakken, 
som bedsteforældrene havde med til deres 
barnebarn.

En dejlig dag hvor generationerne blev 
knyttet endnu tættere sammen.
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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
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g

  
D
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E
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TRANBJERG - 86 29 49 49

Tranbjerg  
Køreskole 
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Af Anne Christine Kusk, 
Tranbjergskolen

arvel og goddag til 5. klasserne
et var med sommerfugle i maverne, 

at eleverne fra 5. årgang i ugen før som-
merferien fi k taget afsked med indsko-
lingen på Kirketorvet og sagt goddag til 
udskolingen på Grønløkke. Hver klasse 
havde forberedt et lille show, som de op-
førte i aulaen for hele indskolingen, og 
der var naturligvis også takketaler og ga-
ver til lærerne. Dagen efter blev der vinket 
farvel til de fi re 5. klasser. De gik i fl agallé 
fra Kirketorvet til Grønløkke, hvor de blev 
godt modtaget ovre hos ’de store’. 

Fem 0-klasser
Den 14. august starter 109 kommen-
de børnehaveklasseelever, så skolen i 
det kommende skoleår får fem 0-klas-
ser.  Børnene har allerede været på sko-
len fl ere gange, bl.a. i forbindelse med en 
”prøveskoledag” før sommerferien. Her 
fi k de mulighed for at hilse på deres nye 
kammerater, og samtidig fi k de en lille 
forsmag på, hvordan det er at gå i skole. 

 Forældrene var imens samlet i lærings-
centret, hvor de fi k information om skole-
starten og det kommende skole-hjem 
samarbejde.

Overskud fra Markedsdag
Markedsdagen, som blev holdt på afd. 
Kirketorvet i maj, gav et fl ot overskud på 
21.000 kr. Det betyder, at der på kontoen 
til forbedringer af udearealerne nu står 
75.000 kr.

Ny fritidspædagogisk leder til SFO
Skolen har nu ansat en fritidspædagogisk 
leder til SFO’en. Det er Bo Løvschall Jen-
sen, der tiltræder den 1. august. Bo er 44 
år, bor i Viby, er gift og har to børn på 
13 og 10 år. Tidligere har Bo været ansat 
på N. F. Fjordsgade Skole i 9 år, de 7 som 
fritidspædagogisk leder. Bo kommer fra 
en stilling som integrationsmedarbejder i 
Jobcenter Aarhus. Vi glæder os til at byde 
Bo velkommen på Tranbjergskolen.

Nyt fra Tranbjergskolen

F

n y  l e d e r 
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- den klarer vi!

Hasselager Auto ApS
Elmegårdsvej 11 
Tlf. 86 28 83 08

Service · Autoglas service · Skader ·  

Tilsluttet Centralforeningen  
af autoreparatører i Danmark

v/Jens-Ole Jensen
Damvænget 30
8310 Tranbjerg J. 

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

TURISTKØRSEL . HANDICAPKØRSEL . SKOLEKØRSEL . GRUPPEREJSER
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Igen i år kommer parkeringspladsen ved Center Syd til at boble af liv med 
 aktiviteter, boder og underholdning, når det årlige Børnenes eget Kræmmer-
marked holdes 19. august.

Af Henning Sørensen

nderholdning på pladsen
Udover børnenes boder er der akti-

viteter med spejderne og så arbejder vi på 
af få noget børnevenligt musik på plad-
sen. Derudover står fl ere af  butikkerne i 
CenterSyd udenfor med gode tilbud.

Bliver du sulten eller tørstig, kan du 
købe lidt at spise og drikke. Tranbjerg 
 Tidende opstiller telt, hvor du er vel-
kommen 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 de foregående år må 

der kun stilles boder op på selve parke-
ringspladsen, hvor vi samler det hele. Der 
vil altså ikke være boder lige op ad Center 
Syd eller ved indgangen til REMA1000. 

Det er efter aftale med parkeringsplad-
sens ejere, at vi er kommet frem til denne 
løsning, som tilgodeser alle parter.

Hvad med det brugte tøj og legetøj
Efter et par år, hvor har det været muligt 
donere de ting, der ikke blev solgt – og 
som ikke skulle med hjem igen, til god-
gørende formål, holder vi en pause. Vi vil 
se på, om det igen er muligt at genindføre 
ordninger i 2018.

Hvis der mod forventning er personer, 
der aftager tøj og legetøj, er det uden af-
tale med Tranbjerg Tidende.



26 |

 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

TT Service - ved manglende levering.

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

www.tranbjergtidende.dk/Udeblev bladet

LÆGEVAGTENS 
nye telefon nummer

7011 3131
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Find dit  
yndlingshold… 

AIA-Tranbjerg 
Gymnastik 
præsenterer… 
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Grønløkke Allé 

Kirketorvet 

Holdnavn Instruktør 
Mandag 
17.30-18.55 Spring Let Øvet Anne Lundgren og Emma Hvas 
 
Tirsdag 
16.00 - 16.55: Spring/leg 4-5 år Lisbeth Petersen  
17.00 - 18.25:  Drenge Spring Steven Christensen og Søren Jensen 
18.30 - 19.55:  AIA springerne Tina, Steven, Mathias og Anne 
 
Onsdag 
16.00 - 16.55:  Spring/leg 3-4 år Charlotte Prrip og Julie Christensen 
17.00 - 18.25:  Begynderspring Henriette Vorre og Charlotte Prip 
19.00 - 19.55: Herremotion Supaya Willumsen 
20.00 - 20.55: Pilates Supaya Willumsen 
 
Torsdag 
17.00 - 18.25:  Spring Aspiranterne Tina Christensen og Emilie Birch 
18.30 - 19.55: AIA springerne  Tina, Steven, Mathias og Emilie 
 
Lørd. lige uger 
09.00 - 09.55:  Forældre/barn 1 -3år Mona G. Pedersen 
10.00 - 10.55: Forældre/barn 3-5 år Mona G. Pedersen 
 
Lørd. ulige uger 
09.00 - 09.55: Forældre/barn 1 -3år Endnu ikke fastlagt 
10.00 - 10.55: Forældre/barn 3-5 år Endnu ikke fastlagt 

Mandag 
17.30 - 18.55:  Fitness i det fri Hanne Homann 
19.00 - 19.55:  Danse fitness på Step Supaya Willumsen 
 
Tirsdag 
16.45 - 17.40: Rytmepiger Pernille Smidstrup 
17.45 - 18.55: Motionsdamer Karen Lind 
 
Onsdag 
17.00 - 17.55: ZumbaKids begy/let øvet Vivi, Ditte og Karina 
18.00 - 18.55: Zumba og Funk Vivi, Ditte og Karina 
 
Torsdag 
16.00 - 17.10:  50 + m/k Birgitte Dahl og Lisbeth Petersen 
17.15 - 18.10:  Danse Fitness Supaya Willumsen 
18.15 - 19.10: Jumping Fitness Supaya Willumsen 
19.15 - 20.10: Puls og Styrke Katrine Ankersen 

Sæsonplan 2017 / 2018 
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Vi glæder os til at præsentere 
årets nyhed:  

 
Jumping Fitness 

 
Og ser frem til en ny sæson 
med masser af gymnastik og 

hyggeligt samvær! 
 

Med venlig hilsen 
 

Bestyrelsen og instruktører i 
AIA-Tranbjerg Gymnastik 

 

Følger du med på vores 

Facebook-side?  Søg efter 

”AIA-Tranbjerg Gymnastik” 

og hold dig opdateret! 
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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 og

sidste 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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Eventyrkuplen og Tranbjerg Bibliotek 
1974.

Af Lars Kjærsgaard Johansen 
- Tranbjerg Lokalhistoriske Samling

ørneafdelingen på Tranbjerg Biblio-
tek fi ndes til højre for indgangen. 

Her er der ofte mange mindre børn, der 
leger, kigger i bøger og underholder sig 
sammen med deres forældre. Midt i rum-
met står der en kuppel, som børnene tit 
kravler ind i for at sidde med deres bøger 
eller spil. På indersiden af kuplen er der 
tegnet et verdensrum med stjerner, pla-
neter og en enkelt rummand. Et godt sted 
for fantasien. 

Kuplen har stået på biblioteket siden 
bibliotekets indvielse i februar 1974, og, 
som det ses på billedet, var den også po-
pulær hos børnene dengang. I 1974 blev 
den kaldt Eventyrkuplen. Det var over-
bibliotekar Jørgen Thorsted, som fi k ide-
en til kuplen, der skulle være et børne-
venligt element i det nye bibliotek. Han 
henvendte sig til sin gode ven, Anders B. 
Nørgaard, som var en dygtig handyman 
og derudover lærer ved Malling Skole. 
Hans hustru var Agnete Balling Nørgaard, 
som var bibliotekar på Tranbjerg Biblio-
tek, og deres to sønner Anders og Thomas 
Balling Nørgaard hjalp til med at frem-
stille kuplen. Det var altså en spontan ide, 
og de fi re ”håndværkere” improviserede 
sig frem.

Selv om kuplens konstruktion er blevet 
ændret en smule, og selv om de oprinde-
lige mørkerøde farver er blevet udskiftet 

Eventyrkuplen

med lysere farver, er kuplen den samme 
som i 1974. Og den er stadigvæk populær 
hos børnene på grund af det lille hyggeli-
ge og fantasiskabende rum, den skaber. 

Ved bibliotekets indvielse den 4. fe-
bruar 1974 fi k fotografen fi re markante 
personer til at kravle ind i Eventyrkuplen 
for at blive fotograferet. Det var fra ven-
stre kulturrådmanden og senere borgme-
ster Thorkild Simonsen, overbibliotekar 
ved Højbjerg Bibliotek Jørgen Thorsted, 
byrådsmedlem Walther Lund og biblio-
tekar ved Tranbjerg Bibliotek Agnete Bal-
ling Nørgaard. Udover at være bibliote-
kar gennem mange år, var Agnete Balling 
Nørgaard i en lang årrække indtil 2014 le-
der af Tranbjerg Lokalhistoriske Samling, 
hvor hun stadigvæk er medarbejder.

Tranbjerg sogns Læseforening
Allerede i begyndelsen af 1900-tallet blev 
der læst mange bøger i Tranbjerg, og ef-
terhånden som der blev åbnet biblioteker 
i byerne, opstod der også i landsbyerne 
tanker om et fælles udlån af bøger. I juli 
1927 tog nogle beboere i Tranbjerg såle-
des initiativ til at oprette Tranbjerg sogns 
Læseforening, og Tranbjerg Lokalhistori-
ske Samling er i besiddelse af foreningens 
protokol for de første år, ligesom også 
oversigten over antallet af bøger og lånere 
er bevaret.

I Læseforeningens vedtægter står der, 
at biblioteket ejes af Tranbjerg sogn, og 

Eventyrkuplen 1974.
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at ”dets formål er at hjælpe beboerne til 
underretning og oplysning også på faglige 
områder ved siden af at yde god under-
holdende læsning”.  Biblioteket havde til 
huse i skolen, og udlånet foregik i skole-
stuen. Alle fastboende i Tranbjerg sogn 
kunne låne bøger mod et årligt kontin-
gent på to kroner. I protokollen er antal-
let af lånere opgjort til ca. 110. Vedtæg-
terne er underskrevet af førstelærer Søren 
Nielsen.

Af andet arkivmateriale fremgår det, at 
læseforeningen i 1936 blev en del af Hol-
me-Tranbjerg kommunes bibliotek, men 
at det i midten af 1940´erne igen blev en 
selvstændig biblioteksforening. Mere præ-
cis er sognerådsprotokollen fra septem-
ber 1963, som oplyser, at Tranbjerg sogns 
Biblioteksforening var blevet opløst på en 
generalforsamling den 5. september 1963. 
På det tidspunkt ejede foreningen ca. 
1500 bøger til en værdi af ca. 42.000 kr. 
Foreningens formand Simon Jensen an-
modede om, at biblioteksforeningen blev 
tilsluttet Holme-Tranbjerg biblioteksvæ-
sen, og det blev accepteret af sognerådet.

Det nye Tranbjerg Bibliotek 1974
I 1968 fik Tranbjerg Bibliotek lokaler i 
den nedlagte hovedbygning til gården 
”Kirkegård”, som var blevet købt af Aar-
hus Kommune. Biblioteket delte lokaler 
i stueetagen med Skoletandklinikken, og 
på første sal fik FDF nogle lokaler. Biblio-
teket havde åbent tre dage om ugen, men 
på grund af befolkningstilvæksten blev 
pladsen og kapaciteten hurtigt for lille. 
Derfor havde kommunen reserveret en 
grund på 2.000 kvadratmeter øst for kir-
ken til en biblioteksbygning, men planen 
blev opgivet, og i stedet ville man indrette 

biblioteket i det planlagte butikscenter; 
det accepterede byrådet i september 1973.

Biblioteket blev et såkaldt et-rumsbib-
liotek, men der blev også indrettet et ak-
tivitetsrum for børn, hvor forskellige ar-
rangementer kunne finde sted, fx eventyr-
timer, dukketeater og børnefilmklub. Som 
noget helt nyt gav man også publikum 
mulighed for at aflytte plader og kasset-
tebånd, og derfor blev biblioteket hurtigt 
populært blandt børn og unge. En anden 
årsag til, at biblioteket blev et populært 
mødested for de yngre årgange var, at der 
manglede institutionspladser for dem ef-
ter skoletid. 

Biblioteket åbnede for publikum i slut-
ningen af januar 1974, men den officielle 
åbning foregik den 4. februar. Åbnings-
tiden var fortsat 15 timer ugentlig for-
delt på tre dage, men byrådet satsede på 
hurtigt at udvide den til 26 timer. Man 
havde fået professor Yannos Politis fra Ar-
kitektskolen til at forestå farvevalget, og 
han valgte bl.a. den røde farve til reolerne, 
som man stadigvæk kan se. 

Bogbestanden blev normeret til 9.000 
bøger for voksne og 7.500 bøger for børn. 
Dertil kom 150 plader og kassettebånd for 
børn og voksne. Den nye måde at indrette 
et bibliotek på, især med hensyn til bør-
neafdelingen, var en markant nyskabelse 
på biblioteksområdet. Det nye bibliotek i 
Tranbjerg fra 1974 med de børnevenlige 
aktiviteter minder på en måde om de nye 
ideer og aktiviteter, der kendetegner det 
nye hovedbibliotek i Aarhus, DOKK1.

Heldigvis eksisterer Tranbjerg Bibliotek 
stadigvæk, og selv om Eventyrkuplen har 
skiftet navn til det mere neutrale Kup-
len, appellerer den stadigvæk til børnenes 
fantasi.
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home Tranbjerg 

... klædt på til 2017 og dit boligsalg

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

Få byens skarpeste salgsvurdering - gratis. Kig forbi - eller ring 86290711 
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Søndag den 13. august slår Tina Hein 
dørene op til sin nye tøjbutik i Center 
Syd med masser af åbningstilbud.

Af Stina Christiansen

naldtilbud, goodiebags til de første 
kunder, masser af konkurrencer, vin, 

fadøl, bobler og masser af gode tilbud. Alt 
det lover Tina Hein kommer til at ske til 
åbningen den 13. august fra klokken 11 
til 15. 

 - Jeg har fundet nogle rigtig gode va-
rer til åbningsfesten, og jeg laver nogle 
rigtig gode knaldtilbud, siger en glad Tina 
Hein, der glæder sig rigtig meget til at 
åbne sin nye butik. Hun åbnede for to år 
siden skobutikken by Hein Shoes, der lig-
ger lige overfor den nye butik. 

Kunderne skal præge butikken
Når butikken åbner, er der masser af 
sensommervarer og de nye spændende 
efterårsvarer. 

 - Min vision er at skabe en butik, hvor 
kunderne er med til at definere butikken 
og gerne vil handle. Jeg vil ikke låse mig 
fast på noget bestemt på forhånd – ud-
over at det selvfølgelig bliver smart og 
klassisk. Jeg er ikke noget uden mine kun-
der, og jeg håber, at de tager medejerskab 
og har lyst til at være med til at præge sti-
len og løbende udvikle butikken til det, 
som der er brug for her i byen, siger Tina 
Hein. 

Hun lover, at tøjet får et prisvenligt ni-
veau – med både billigere ting og nogle 
på et mellemniveau. Hvilke mærker, der 
kommer i butikken, holder hun for sig 

K

Åbningsfest i by Hein Fashion 

selv endnu, fordi hun håber, at folk i ste-
det vil komme forbi og selv danne deres 
mening ud fra det, de ser i butikken. Og 
mangler man noget, vil Tina rigtig gerne 
høre det. 

 - Jeg er lydhør over for alles ønsker. 
Jeg kan selvfølgelig ikke det hele, men jeg 
har brug for tilbagemeldingerne for at 
skabe den bedste butik, siger Tina. 

Synergi
Tina vil med lidt ekstra personale forsøge 
at dække begge butikker selv i bedste fly-
vende stil. 

Hun håber, at der bliver en god synergi 
mellem de to butikker, så man kan købe 
skoene til tøjet og omvendt. 

Lige som hun sælger brugskunst i sko-
butikken, vil hun også have lidt forskellige 
gaveartikler i tøjbutikken. 

Selve butikken bliver også en helt ny 
oplevelse med nyt inventar. Noget vel-
kendt vil der dog være i forhold til den 
tidligere tøjbutik, da én af de tidligere 
ekspedienter kommer tilbage. 
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F or ikke så længe siden i vagten blev 
jeg ringet op af en kvinde, som for-

talte mig, at hun havde lagt mærke til en 
kat, der længe havde holdt til i hendes bo-
ligkvarter. Hun havde forhørt sig i nabo-
laget, og der havde været været adskillige 
opslag på deres lokale facebookgruppe, 
hvor katten var blevet fremlyst i forsøg 
på at fi nde frem til dens ejer – desværre 
uden held. 

De sidste 2 uger havde den holdt til 
hos hende, fordi hun havde foder stående. 
Men fordi hun havde sine egne to katte, 
kunne hun ikke selv tage en tredje kat til 
sig. Og i de pågældende uger var katten 
blevet tyndere og tyndere og rigtig grim i 
pelsen – samt generelt usund at se på. Så 
nu kunne hun ikke holde det ud længere!

Hun havde også talt med 1812, Dy-
renes vagtcentral, og fået at vide, at hvis 
hun selv havde mulighed for at køre kat-
ten til dyrlæge, så skulle Dyrenes Beskyt-
telse nok dække omkostningerne. Så hun 
lokkede katten til sig og videre ind i en 
transportkasse – hvilket den bestemt ikke 
var glad for – og spurgte mig, om hun 
måtte komme? Og selvfølgelig måtte hun 
det!

Hun spurgte mig også om, hvad der 
ville ske med katten. Og jeg fortalte hende 
det, som det var: At hvis katten var syg 
og ikke velegnet til videreformidling, ville 
den blive afl ivet. 

Da hun kom og lukkede katten ud, 
spadserede der den sødeste og mest kælne 
kat ud, jeg længe havde mødt. Den gav 
sig straks til at spinde, bare vi kiggede på 
ham. Jeg tænkte med det samme, at der 
måtte være nogen, der savnede ham, men 

Hittekatten Totte
han var ikke mærket – hverken med øre-
tatovering eller med chip - og han var 
heller ikke kastreret. Så han var jo sikkert 
taget på tur for at fi nde sig ”en lille kæ-
reste” og har så ikke kunnet fi nde hjem 
igen. Og på grund at manglen på id-
mærkning var det jo helt umuligt at fi nde 
ejeren …

Han så godt nok ussel ud. Tynd og 
med hængevom. Grim og med uplejet 
pels. Kæmpestore, blodfyldte fl åter – som 
perler på en snor – hele vejen rundt om 
halsen, og ørerne fulde af øremider og sår, 
fordi han havde kløet sig selv til blods. Ja, 
han var faktisk ret ulækker at røre ved. 
Men til gengæld var det jo alt sammen 
noget, vi kunne behandle! Så jeg aftalte 
med hende, der indleverede ham, at han 
bestemt ville få en chance. Jeg indlogerede 
ham derfor i et bur – og gik og snakkede 
med ham i løbet af aftenen. Vi blev rigtig 
gode venner, og da jeg for nyligt var fl yt-
tet på landet, talte jeg med min mand, 
om ikke vi havde plads til en gårdkat – ud 
over børn, hunde og høns.

Den var han heldigvis med på, så han-
katten fi k lov at komme med hjem og fi k 
navnet “Totte”. Men inden skulle han lige 
have den helt store tur… Han skulle selv-
følgelig kastreres, øretatoveres og registre-
res i Dansk katteregister. Og han skulle 
have en ormekur og en ’spot-on behand-
ling’ for lopper og fl åter samt have renset 
ører og behandles for øremider – som er 
små parasitter, der lever i kattenes ører. 

Øremider angriber oftest killinger eller 
ungkatte og smitter fra kat til kat. Selve 
øremiden er lys, men katte, der har været 
infi ceret over nogen tid, får ”sort ørevoks” 
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i ørerne, som til forveksling ligner kaffe-
grums. Katte med øremider klør i ørene. 
Nogle gange klør det så slemt, at de som 
sagt kan klø sig selv til blods. Øremider er 
heldigvis rimelig nemme at slå ihjel, men 
hvis ørerne er meget ”sat til i sekret” – alt-
så fyldt med sort ørevoks mm. –  kan det 
blive nødvendigt at bedøve katten for at 
rense dem.

Derudover skulle han have taget en 
blodprøve for at teste ham for katteaids, 
FIV og katteleukæmi, FeLV, hvilket vi og-
så sagtens kunne gøre på klinikken. Kat-
teaids er en virussygdom i immunforsva-
ret, som minder om HIV hos mennesker. 
Den er artsspecifik, dvs. det kun er katte, 
der kan få den. Katten kan være inficeret 
i lang tid uden symptomer, hvorefter im-
munforsvaret langsomt vil blive forrin-
get. Til sidst udvikler sygdommen sig til 
AIDS, hvor katten får infektioner, syste-
misk sygdom og evt. kræft. Virusen fin-
des i spyttet på inficerede katte og smitter 
oftest ved bid. Seksuel overførsel er ikke 
normalt for FIV. 

Katteleukæmi, FeLV er også en virus-
sygdom, som rammer immunforsvaret 
og er artsspecifik – præcis som katteaids. 
Symptomerne er milde i starten: Feber 
og diarré mm., men pludselig vil virusen 
sprede sig til bl.a. lymfeknuder og ben-
marv. Og til sidst er leukæmien årsag til 
f.eks. blodmangel (anæmi), lymfekræft 
og sekundære infektioner mm. FeLV kan 
både smitte fra kat til kat og fra hunkat 
til hendes killinger, da virus findes i spyt, 
mælk, næseflåd (snot), afføring og urin. 

Både katteaids og katteleukæmi er 
umulige at helbrede, og er sygdommen 
først i udbrud, er aflivning desværre den 
eneste udvej. Og smittede katte, som ikke 
er syge, skal af etiske grunde holdes ad-

skilt fra andre katte, dvs. udelukkende le-
ve som indekatte, idet de som udekatte alt 
for nemt kan komme i kontakt med deres 
artsfæller.

Derfor var det vigtigt for mig at vide, 
at Totte var helt rask, inden jeg blev alt 
for glad for ham. Og hans prøver viste 
heldigvis, at han var negativ overfor begge 
sygdomme. Så langt, så godt! Til gengæld 
havde han en lille smule blodmangel pga. 
en mycoplasmainfektion (Mycoplasma 
Haemofelis) i blodet, som også er arts-
specifik for katte. Der kan gå op til en 
måned, før denne type infektion giver an-
ledning til sygdom, og blodmanglen kan 
udarte sig så slemt, at katten dør af det. 
Sygdommen kan behandles med antibio-
tika, men nogle katte bliver desværre ra-
ske smittebærere, fordi mycoplasmaen lig-
ger skjult i kroppen – også selvom katten 
er rask. Denne sygdom findes i blodet og 
kan derfor f.eks. smitte via lopper. 

Ud over alskens antiparasitære mid-
ler (medicin mod parasitter), fik Totte nu 
også antibiotika. Det kan være svært at 
give katte piller, men heldigvis var han så 
madglad, at jeg let kunne gemme pillen i 
en lille klump leverpostej. Den slugte han 
pænt i én eneste bid. Herefter gjaldt det 
om ikke at fodre ham for meget de første 
dage. Katte, som er afmagrede, kan nemlig 
let få problemer med leveren, hvis de bli-
ver overfodret i starten. Men nu efter lang-
som øgning af god og sund foder over 14 
dage, er han blevet en rigtig flot kat igen. 

Så nu er Totte blevet gårdkat. Luna, vo-
res labrador, er lidt bange for ham, efter 
hun fik en klo i snuden. For katten syntes, 
hun var for voldsom. Sjovt nok er Totte 
selv lidt bange for vores lille dværghane. 
Men han har også storhedsvanvid og tror, 
at han er meget større, end han er.
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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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Hole-in-One
ranbjerg Krolf Klub inviterer til 
åbent hus søndag den 20. august og 

giver alle Tranbjergborgere mulighed for 
at lave en hole-in-one og opleve det kick, 
som det uvægerligt giver, når man ser, 
at ens stød til kuglen ender med, at den 
 forsvinder i hullet!

Som udtrykket afslører, er krolf i 
 familie med golf. Der spilles på en bane, 
der i dette tilfælde har 12 huller. Derimod 
er spilleudstyret, kølle og kugle, hentet fra 
kroket. Krolf er et spil, der kan  spilles af 
alle, uanset alder og uanset  fysisk  formåen 
(næsten). Udbyttet er et par  hyggelige 

timer i frisk luft med lidt bevægelse 
og – hvis man er så dygtig eller heldig: 
Hole-in-one.

Tag familien med. Vi mødes ved krolf-
banerne på arealet ved Tranbjerg lokal-
center ud mod Torve Allé søndag den 
20. august kl. 10.00. Over en kop kaffe 
gives først en kort instruktion til  spillet. 
 Spilleudstyret stilles til  rådighed af 
 klubben. Derefter kan man prøve  sine 
 evner på banerne til omkring kl. 12, 
hvor der er uddeling af præmie til de 
 bedste nybegyndere.

Hele september kan du gratis træne 
med i løbeklubben. Vi mødes hver 
tirsdag og torsdag klokken 17.30 og 
søndag klokken 10 ved cykelskurene 
ved tennis og fodboldbanerne bag 
Grønløkkehallen. 

om og vær med i vores fællesskab 
og prøv kræfter med tempoløb, bak-

keløb, parløb og meget andet. 
Du er også velkommen på vores trail-
hold, som tager en tur i skoven og løber 
over stok og sten. Du kan også tage en 
træning med Team BS, som er klubbens 
styrketrænings-tilbud.

Kom og få en smagsprøve på, hvad 
det vil sige at være med i byens hyggelig-

To spændende nyheder fra 
Tranbjerg Løber

ste løbeklub. Læs mere på Facebooksiden 
Tranbjerg Løber eller hjemmesiden tran-
bjerg-lober.dk

Søndag den 17. september 2017 kl. 
11.00 afholder løbeklubben sit første 6 
timers løb omkring Tranbjerg sø. Hvor 
langt kan du eller dit hold løbe på 6 
timer?

Tranbjerg Sø stiller 1.100 meter fast 
grussti til rådighed for udfordringen i 
skønne omgivelser. Kom og løb med eller 
kom og hep. 

Læs mere på Facebooksiden ”Tranbjerg 
Løber 6 timer”.

K
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MOTOR-DEPOTET A/S

Hasselager Allé 1
8260 Viby

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

MITSUBISHI
MOTORS

GENBRUGSSTATION
BIRKEGÅRDSVEJ

Birkegårdsvej 8 · 8361 Hasselager

Åbningstider:
Mandag-fredag kl. 7.00-18.00
Lørdag, søndag, helligdage

kl. 10.00-17.00

Lukket: 24., 25., 26. og 31. dec. 
samt 1. januar

Tranbjerg Bridgeklub
 
Klubben søger nye medlemmer med kendskab til bridge.
Vi spiller hver tirsdag 12.30-16.00 på Tranbjerg Lokalcenter,
Pyramidesalen, Torvevænget 3 A, 8310 Tranbjerg.
Anden halvårsturnering starter 5.september og afslutter
12.december. Kontingent for halvårsturnering er kun kr. 250,-.
Tilmelding: Leif B.Pedersen – tlf. 8629 0829
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De voksne løb 2000 kilometer i alt, 
og børnene tog 397,5 kilometer i 
2017-versionen af Tranbjerg Løbet. Vi 
har kigget nærmere på det antal kilo-
meter, som stierne i Tranbjerg lagde 
ryg til. 

Af Stina Christiansen

olen skinnede, græsset var nyklip-
pet, og målportalen stod rank – alt 

var, som det skulle være til Tranbjerg 
Løbet.

Det var endnu en gang et perfekt løb 
med masser af glade løbere, heppere og 
tilskuere. I alt gennemførte 281 voksne og 
98 børn.

Børneløbet
Løbsfesten blev som altid sat i gang med 
børneløbet, med 102 tilmeldte deltagere - 
51 drenge og 51 piger, som til sammen i 
alt løb 397,5 km ved enten at gennemføre 
2,5 kilometer ruten eller den lange på 5 
kilometer. Hos pigerne var der 20, der tog 
5 kilometer og 31 på de 2,5 kilometer - i 
alt 177,5 kilometer.

Tranbjerg Løbet i tal
Drengene halede lidt fl ere kilome-

ter hjem med 37, der tog 5 kilometer 
og 14 på 2,5 kilometer-turen - i alt 220 
kilometer.

De voksne
Lige som der var en ligelig fordeling af 
drenge og piger i børneløbet, sørgede de 
voksne for samme lighed mellem køn-
nene med 306 deltagere fordelt på 153 
mænd og 153 kvinder.

For kvindernes vedkommende tog 27 
de 10 kilometer, 18 løb 7,5 kilometer ru-
ten, 79 var ude på 5 kilometer og 10 tog 
2,5 kilometer. I alt løb kvinderne 900 ki-
lometer til sammen.

Den slog mændene med 200 kilome-
ter. De løb i alt 1100 kilometer fordelt 
med 66 på 10 kilometer, 21 på 7,5 ki-
lometer, 54 på 5 kilometer og 5 på 2,5 
kilometer-ruten. 

Tranbjerg Løbet siger tak
Tranbjerg Løbet vil gerne sige tak til alle 
vores deltagere for endnu et godt løb og 
tusind tak til vores sponsorer for at gø-
re det muligt. Tak for jeres uvurderlige 
støtte.

Modelfoto
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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



Kirke
og
Sogn

H Ø S T G U D S T J E N E S T E
Søndag den 17. september kl. 10.00 er der høstgudstjeneste i Tranbjerg Kirke. 

Kirken pyntes op til høst, og vi synger nogle af de kendte høstsalmer.

Efter gudstjenesten spiser vi kirkefrokost sammen i Sognegården, hvor der 
også afholdes auktion eller lotteri.

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

Alle er velkomne!

Tilmelding til frokost senest torsdag d. 14.september:
www.tranbjergkirke.dk eller 86 29 57 33.

Voksne: 30 kr. Børn: Gratis.
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 INFO

Kirkekontoret, Sognegården, 
Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg  
86 29 57 33 / www.tranbjergkirke.dk 
kontor@tranbjergkirke.dk 
Mandag kl. 12.00–14.00 
Tirsdag-torsdag kl. 10.00–12.30 
Fredag lukket

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

Kirke- og kulturmedarbejder  
Gitte Ranfelt Laugesen 
86 29 57 33 / girl@km.dk

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 den 13. august  
10.00: Gudstjeneste. David Kessel

Søndag den 20. august  
10.00: Gudstjeneste. Anette Brøndum

Søndag den 27. august 
10.00: Gudstjeneste. Anja Stokholm 
11.30:  Dåbsgudstjeneste.  

Anja Stokholm

Onsdag den 30. august 
14.00:  Gudstjeneste på Lokalcentret. 

Anja Stokholm

Søndag den 3. september 
10.00: Gudstjeneste. Anja Stokholm

Søndag den 10. september  
10.00: Gudstjeneste. David Kessel

Onsdag den 13. september  
14.30:  Gudstjeneste på Friplejehjem-

met. David Kessel

Torsdag den 14. september  
17.00:  Gud & spaghetti.  

Anja Stokholm

Søndag den 17. september  
10.00:  Høstgudstjeneste.  

Anette Brøndum

Søndag den 24. september  
10.00: Gudstjeneste. David Kessel 
11.30:  Dåbsgudstjeneste.  

David Kessel

Onsdag den 27. september  
14.00:  Gudstjeneste på Lokalcentret. 

David Kessel

Søndag den 1. oktober 
10.00: Gudstjeneste. Anja Stokholm

Søndag den 8. oktober  
10.00: Gudstjeneste. Anette Brøndum 
11.30:  Dåbsgudstjeneste.  

Anette Brøndum

Onsdag den 11. oktober 
10.30:  Gudstjeneste på Friplejehjem-

met. Anja Stokholm

Torsdag den 12. oktober  
17.00:  Gud & spaghetti.  

Anette Brøndum

Sognekalender

Onsdag den 16. august 
19.00: Menighedsrådsmøde

Onsdag den 23. august 
14.00: Bazargruppen

19.00: Konfirmandindskrivning

Tirsdag den 5. september 
17.00: Årstidscafé

Onsdag den 6. september 
14.00: Onsdagsforum

Mandag den 11. september 
19.30: Læsekreds

Onsdag den 13. september 
14.00: Bazargruppen

Onsdag den 27. september 
14.00: Bazargruppen 
19.00: Menighedsrådsmøde

Onsdag den 4. oktober 
14.00: Onsdagsforum

Onsdag den 11. oktober 
14.00: Bazargruppen
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 Præstens 
 rubrik

Anja Stokholm

Det er blevet sensommer. For mange 
af os er ferien ved at være forbi. Vi er 
blevet fyldt op af sol og lyse dage. Må-
ske nogle af os også har været heldige 
at opleve sommerdage i det uden-
landske. Måske er vi blevet fyldt op af 
indtryk fra fremmede egne – med alle 
de sanseindtryk der følger med: nye 
dufte og smage. Måske en anderledes 
varme og en anden luft, end vi er vant 

til. Det kan hænde, at vi på vores rejse 
ikke fatter alt, hvad der bliver sagt – 
men det gør som regel ikke så me-
get, for det væsentligste fornemmer 
vi alligevel. Og vi kommer som regel 
hjem beriget og fyldt op – også selv 
om noget i det fremmede forbliver 
ufor ståeligt eller gådefuldt for os. 
Sådan er det også ofte, hvis vi på rej-
sen har besøgt fremmede kirker. Må-
ske har vi oplevet en katolsk eller or-
todoks gudstjeneste. Og vi fatter ikke 
et ord! Men det gør ikke noget, for 
som regel går vi alligevel på besyn-
derlig måde beriget derfra. 
Hvorfor er det sådan – at vi kan blive 
beriget af noget, vi ikke helt forstår? 
Måske er det fordi, vi ude i det frem-
mede ligesom på forhånd har accep-
teret, at noget nødvendigvis vil forbli-
ve gådefuldt for os. Vi har med andre 
ord sluppet det krav, vi ellers altid mø-

At leve er først og frem-
mest at leve i en verden 
fuld af gåder
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der vores omverden med – at den skal 
kunne begribes, forklares og være til 
at forstå. I det fremmede slækker vi på 
kravet om, at tilværelsen altid skal væ-
re umiddelbar forståelig – og så sker 
der det besynderlige, at man alligevel 
kan stå et sted midt i det fremmede 
og opleve, hvordan der – på trods af 
alt det gådefulde – kan tilflyde en no-
get berigende. 
Den berigende oplevelse skulle vi 
overveje at tage med os tilbage til de 
hjemlige forhold – sådan udtaler Jes-
per Stange, som indtil for nyligt var 
præst ved Domkirken i København. 
Jesper Stange opfordrer os til hjem-
me i hverdagen og ved vores hjemlige 
gudstjeneste at løsne på vores krav 
om, at alting skal være umiddelbart 
forståeligt. 
Jesper Stange har formentlig ret – for 
selv om der er (indlysende) fordele 
ved at kunne forstå og forklare vores 
tilværelse, så oplever de fleste af os 
vel også, at langt fra alt i tilværelsen 
kan forklares eller forstås alene med 
fornuften og logikken. Der er dele 
af vores tilværelse, som forbliver gå-
defulde for os. Som Johannes Mølle-
have siger det i et af den slag citater, 
som næsten ikke kan slides op: „Vi 
kan ikke forklare kærligheden, og vi 
kan ikke forklare lidelsen. De er lige 
store gåder. At leve er først og frem-
mest at leve i en verden der er fuld af 
gåder. Guds mening er ikke, at vi skal 
forstå, men at vi skal leve.“
Den, der har oplevet kærligheden 
og lidelsen i sit liv, har også på egen 
krop oplevet, hvordan tilværelsen er 
gådefuld. Oplevet hvordan vi mellem 
alt det, vi med fornuften og logikken 

kan forklare, ikke kan undgå også at 
skulle leve med alt det, vi ikke altid 
kan forstå eller forklare, men som vi 
bare må være i, så godt vi nu kan. 
For at forstå må man have hjerte – or-
dene er sagt af den store hollandske 
maler Van Gogh. Når vi står over for 
det største i livet – kærligheden og 
lidelsen – da kommer vi ofte til at 
mangle ord. Fornuften og logikken 
slår ikke længere til. Hjertet derimod 
er på overarbejde – det kan ane og 
fornemme, hvad fornuften og logik-
ken mangler ord for. Måske derfor 
har vi brug for rum, hvor der ikke kun 
tales til vores fornuft og logik. Rum, 
hvor vi løsner på vores krav om for-
ståelighed. Sådanne rum kan poesien 
og digtningen være med til at skabe. 
Og så er der naturligvis også kirkens 
rum. Også her tales i høj grad hjertets 
sprog. 
Vi siger undertiden til hinanden, at 
kirkens rum og sprog ikke er til at for-
stå – at det er er ude af trit med virke-
ligheden. Måske er der noget rigtigt 
i det. Men man kunne også vende 
spørgsmålet rundt og så overveje, 
om ikke netop kirken ved at fastholde 
en grad af gådefuldhed netop er i trit 
med den virkelighed de fleste af os 
tumler rundt i – en virkelighed fuld af 
både glæder og sorger. Fuld af kær-
lighed og lidelse. En verden fuld af 
gåder. Måske forstår vi ikke alt, hvad 
der kan hænde os i en gådefuld til-
værelse eller i et gådefuldt kirkerum 
– men man kan håbe, at vi gåderne til 
trods alligevel kan gå beriget videre 
ud i tilværelsen. 

God sensommer!
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O N S D A G S

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

Hvad laver en spindoktor i Folketinget? Teolog Niels Thulesen Dahl har arbej-
det som spindoktor i Folketinget, først for Liberal Alliance og nu for Venstre. 
Han vil fortælle om sit arbejde i Folketinget.

6. september kl. 14.00

Spindoktor i folketinget
v/teolog Niels Thulesen Dahl

I året 2002 rejste jeg sammen med min nu afdøde mand ca. 2 mdr. i Syrien. 

Vi rejste som backpackers og med et ønske om at lære den menige syrer at 
kende. Vi blev meget venligt modtaget og traf mange spændende mennesker.

Vi skrev dagbog, og det er ud fra disse dagbogsoptegnelser, at jeg har skrevet 
bogen „Det tabte Syrien“. 

Else vil i sit foredrag fortælle om, hvordan de i 2002 oplevede Syrien og dens 
befolkning. Foredraget vil blive ledsaget af fotos fra deres rejse.

4. oktober kl. 14.00

„Det tabte Syrien“
v/Else Knudsen
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Gud og Spaghetti
Torsdag d. 14. sept. kl. 17.00 
ved Anja Stokholm 

Torsdag d. 12. oktober kl. 17.00  
ved Anette Brøndum

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

Festugevandring  
i Aarhus 

ved pilgrimspræst i Århus stift  

Elisabeth Lidell d. 30. august

Temaet for Århus Festuge 2017 er brid-
ging, så sammen skal vi bygge bro – 
mellem himmel og jord, Gud og men-
nesker og mennesker imellem. 

Vandringen finder sted midt i byens 
puls onsdag den 30. august kl. 13-16. 

Vi mødes uden for Vor Frue Kirke  
kl. 13. 

Det er gratis at deltage.
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Konfirmand-
indskrivning
Onsdag den 23. august kl. 19.00 til ca. 
kl. 20.00 vil vi gerne invitere alle kom-
mende konfirmander og deres foræl-
dre til indskrivningsaften med infor-
mationer om forløbet, en kop kaffe 
og tid til spørgsmål i Sognegården. 
Vi afrunder aftenen med lidt musik og 
salmer i kirken.
Vi glæder os til at møde jer! 

Anja Stokholm og David Kessel

BASARGRUPPEN
Efter endt sommerferie starter vi igen 
basararbejdet.
Onsdag den 16. august kl. 14 mødes vi 
i sal 1 i Sognegården, og jeg vil sørge 
for kage til kaffen. 
Vi vil udveksle nye ideer, så vi stadig 
kan forny tilbuddene på basaren. 
Nye deltagere i basargruppen er vel-
komne, så I kan finde ud af, om I har 
lyst til at være med. Vi har det egentlig 
ret hyggeligt, når vi to onsdagsefter-
middage om måneden mødes i Sog-
negårdens kælder
Basaren afholdes lørdag den 4. no-
vember kl. 10-14, og som tidligere går 
pengene gennem Folkekirkens Nød-
hjælp ubeskåret til et projekt for for-
ældreløse børn i Malawi.
Hvis nogle har brugbare rester af garn 
eller stof, modtages de gerne.

Grethe Gylling

Studiekreds Luther
I år hører og læser vi meget om  
Luther. Men hvad med at bruge lidt tid 
på at lade ham selv komme til orde?

I efteråret vil jeg derfor tilbyde fire af-
tener, hvor vi læser og diskuterer en 
af Luthers vigtigste skrifter: „Om den 
kristne frihed“, hvor Luther udfolder 
sin reformatoriske teologi på en må-
de, der gør den forståelig for alle. 

Hvis du er interesseret, må du gerne 
sende en e-mail (djk@km.dk), eller 
ringe til mig (21 66 70 60). 

Vi mødes på følgende dage: 13. sept., 
27. sept., 4. okt. og 25. okt. kl. 19.30 til 
21.00 i Sognegården.

Inden første gang bliver teksten udle-
veret til de deltagere, der er tilmeldt.

Jeg glæder mig til nogle hyggelige 
aftener med en forhåbentlig god dis-
kussion!

David Kessel
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Menighedsmøde søndag den 13. august 2017
efter gudstjenesten, ca. kl. 11.30

Det ”ny” menighedsråd, der tiltrådte 1. søndag i advent (27. november 
2016) har hermed fornøjelsen af at invitere til sit første menighedsmøde 
for alle borgere i sognet.

Et menighedsmøde er en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor 
menighedsrådet bl.a. redegør for regnskabet i det forgangne år (2016) 
og samtidigt redegør for det præliminære budget for det kommende år 
(2018).

Derudover fortæller menighedsrådet om de første måneders aktiviteter  
i funktionsperioden samt om ønsker og tiltag vedr. fremtiden.

På mødet har alle medlemmer af menigheden mulighed for at ytre sig, 
kommentere, inspirere, ideudveksle og stille spørgsmål m.m.

Dagsorden:
1.  Formand Birgitte Pedersen byder velkommen og fortæller bl.a. om de 

første måneder i det nye råd, om forestående kirkegårdsudvidelse, 
visionsseminar samt tanker og ideer i øvrigt.

2.  Kirkeværge Flemming Mikkelsen fortæller om foretagne arbejder og 
fremtidige planer for kirken og Sognegården.

3.  Kontaktperson Jette Siggaard fortæller om kirkens medarbejdere og 
deres funktioner.

4.  En/to? af præsterne (David og/eller Anja, da Anette er på ferie) fortæl-
ler om årets forløb og aktiviteter i kirkeligt regi.

5.  Formand for Aktivitetsudvalget Ane Marie Taszarek fortæller om akti-
viteterne i Sognegårdens regi samt om samarbejdet med vore mange 
frivillige.

6. Eventuelt

 Menighedsrådet er under mødet vært ved en let frokost.

Birgitte Pedersen
Formand for menighedsrådet
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Tranbjergkoret
Er du glad for at synge, så benyt dig 
af dette tilbud.

Koret starter efterårssæsonen tirsdag 
den 22. august.
Koret øver hver tirsdag kl. 19.30-21.30 
i Tranbjerg Kirkes Sognegård.
Vi er et kor, der synger et blandet 
repertoire. Klassisk og rytmisk.

Vi vil gerne være flere og søger nye 
sangere på alle stemmer: sopran, alt, 
tenor og bas.

Har du interesse i at synge i kor, er 
du velkommen til at prøve, om det er 
noget for dig.

Efterårssæsonen byder på et varieret 
repertoire,

Men kom selv og stift bekendtskab 
med koret.

Har du spørgsmål, er du velkommen 
til at kontakte 
Frode Nielsen tlf. 21 63 95 42.

Babysalmesang
Babysalmesang kan være med til at 
stimulere barnets sansemotoriske, 
følelsesmæssige og sociale udvikling. 
For ca. 2-10 måneder gamle babyer. Vi 
mødes tirsdage hhv. kl. 9.30 og 10.15 
i kirken, i alt 10 gange. Der er plads til 
10 babyer på hvert hold og deltagelse 
er gratis. Tilmelding er nødvendig og 
sker til organist Branko Djordjevic 
(branko@tranbjergkirke.dk).

Holdstart i efteråret: 15.august

Toddlersalmesang
Børn synger – også i kirken. Derfor 
indbyder vi alle børn i alderen 1-5 år 
sammen med deres voksne til salme-
sang i kirken hver onsdag eftermid-
dag. 

Toddlersalmesang er efterfølgeren til 
babysalmesang og henvender sig til 
alle børn og naturligvis deres foræl-
dre, bedsteforældre og alle, som kan 
lide at synge sammen med børn. 
Vi synger salmer og sanglege med 
fagter og rekvisitter, tænder lys, dan-
ser og bevæger os rundt i det smukke 
kirkerum.  Vi slutter af med frugt og 
saftevand. 

Ingen tilmelding.– Alle er velkomne.

Onsdage kl. 16.15-17.00.
16. august-13. december 
(dog ikke 18. oktober)
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Musikandagter
Hver anden torsdag kl. 10.00 er der mu-
lighed for at være med til at synge salmer, 
lytte til at organisten og præsten spiller 
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.

Datoerne er:
24. august, 7. september, 21. september, 5. 
oktober

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 5. 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. 

Vi får besøg af Carl Erik Byskov, 
som vil spille og synge sammen 
med os. 

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

Tilmelding senest 1. september til 
Ulla Astrup
86 29 58 97 
u.k.astrup@webspeed.dk

Spirekor
Alle børn i 0.-2. klasse er velkomne i spi-
rekor. Her vil vi gennem leg og musik ar-
bejde med elementær hørelære og lære 
sange og salmer. Spirekor er en sjov måde 
at få musik i hverdagen på, og der vil væ-
re mulighed for at deltage i koncerter og 
musikgudstjenester, samt forskellige ar-
rangementer i kirke og sognegård. 
Det er gratis at deltage.
Torsdag kl. 15.30-16.15 i Sognegården.
Start efter sommerferien: 18. august.
Spirekorleder Søren Bidstrup  
(soeren@tranbjergkirke.dk).



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 sommeren fortsætter.  

Derfor har vi brugt sommerpausen  
til at sortere og lægge det bedste  

af det fine sommertøj på hylderne. 
 

Kom og gør et godt køb til  
super, super billige priser. 

 

Alle indkomne beløb går ubeskåret  
til forældreløse børn i Malawi. 

 

ShopShop--AmokAmok  

Genbrugs børnetøj 0 - 10 år 
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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


