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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 26. oktober,  
udgivelsesdatoen er den 24. november. 
Tryk: LaserTryk
Oplag: 4.600

Tak til de frivillige
I den forgangne uge har jeg blandt andet været forbi arbejdsdagen 
på skolen, deltaget i Tranbjerg Løbers 6 timers løb, været til skole-
møde og til træning. Og det slår mig hvor mange mennesker, der 
gør en mase ting for vores by, som vi glemmer at sige tak for. 

Så hvis du kan komme til det, så klap lige de frivillige på skulde-
ren, næste gang du kommer forbi én af slagsen, og sig tak for, at dit 
barns cykel kan parkeres på de flotte arealer foran skolen og kan 
lege i nyfejede grønnegårde. Og sig endelig tak til topkapperen for 
at donere en flok stubbe, som børnene kan sidde på. 

Læs mere om arbejdsdagen på skolen og grunden til, at forældrene 
bruger en lørdag på at forskønne skolen. Du kan jo også sige tak til 
de frivillige i skolebestyrelsen og give dem dit input næste gang, du 
render ind i dem. 

Der er også folkene, som i det skjulte forsøger at arbejde for bedre 
sportsfaciliteter til vores børn, og trænere som time efter time står i 
vejr og vind på fodbold- og håndboldbaner og gymnastik- og bad-
mintonhaller og bruger weekenderne på at tage med til stævner og 
kampe. 

De bruger sikkert også tid på kurser og møder, som du ikke ved 
noget om. Så giv lige dit barns træner en krammer og en tak ved 
førstkommende lejlighed. 

Uden de frivillige ville Tranbjerg helt sikkert ikke se ud, som den 
gør. Den ville ikke bugne med fritidstilbud til vores børn og have 
en skole, som vi alle kan være med til at præge og forme. 

Så giv en high five, et skulderklap, en krammer, et stykke kage eller 
hvad du kan finde på, for at vise de frivillige, at du sætter pris på 
dem. Og tilbyd din egen hjælp – man får faktisk også rigtig meget 
igen. 
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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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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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Adresse
Tranbjerg Bibliotek
Kirketorvet 6
8310 Tranbjerg J
Tlf: 8940 9500
E-mail: tranbjergbibliotek@aarhus.dk
Internetadresse:
www.aakb.dk/tranbjerg

Tranbjerg Bibliotek

Udstillinger

November: Tranbjerg Lokalhistoriske 
Samling udstiller.
Har du også lyst til at udstille din 
kunst på vores sorte væg eller i en montre.
Så kom og snak med os eller send en mail til
tranbjergbibliotek@tranbjerg.dk

Kom og lav dit eget drageæg

Workshop hvor vi laver flotte
Harry Potter inspirerede drageæg
Onsdag den 18. oktober Kl. 10 - 12
Oktober måned bliver en magisk måned på 
bibliotekerne i Aarhus.
Hold øje med vores efteråsprogram!
Der foregår magiske og potter’ske ting på 
mange af bibliotekerne.
Tilmelding ikke nødvendig

Teatret Lille Hest opfører

Månen over Baobabtræet
For børn mellem 2 og 6 år
Fredag den 10. november kl.10 – 10.35
En afrikansk inspireret forestilling om hvordan 
en lille hjælp kan gøre en stor forskel.
Med humor, sang og musik og for både
børn og deres voksne.
Gratis billetter via hjemmesiden.

Lær at strikke eller hækle

Lørdag den 21. oktober kl. 13 – 15
Vi mødes til et par uhøjtidelige og hyggelige
timer hvor Strikkeklubben Strik-In hjælper 
med håndarbejdet og underviser desuden i 
tunesisk hækling.
Tilmelding ikke nødvendig

Arkivernes dag – Før og Nu

Lørdag den 11. november kl.10 – 15
På Arkivernes dag kan du møde personalet
ved Tranbjerg lokalhistorie og høre om 
forandringerne i Tranbjerg gennem tiden.
I 1984 blev Tranbjergbogen ’Tranbjerg – før 
og nu – en uhøjtidelig beretning om folk og 
fæ gennem tiderne  – i og omkring Tranbjerg’ 
udgivet.
Bogen kan denne dag købes for 100 kr.
Tilmelding ikke nødvendig.
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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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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:

22.10. 2017  Søndagsbanko kl. 13.00 dørene åbnes kl. 12.15.

23.10. 2017  Fyraft ens ”JAZZ” kl. 16.00.

25.10. 2017   Jysk Tøjsalg i Café Tranen kl. 10.00 – 15.00.

Modeopvisning. kl. 13.00.

27.10. 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.

05.11. 2017  Søndagsbanko kl. 13.00 dørene åbnes kl. 12.15.

18.11. 2017   Julemarked kl. 10.00 – 15.00, der kommer nærmere information 

på: www.tranentranbjerg.dk.

19.11. 2017  Søndagsbanko kl. 13.00 dørene åbnes kl. 12.15.

24.11. 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.

Tranbjerg Brugerråds hjemmeside www.tranentranbjerg.dk
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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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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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Der er hverken tunge røggardiner eller 
 klirrende flasker, når de ældre Tranbjerg-
borgere finder billardkøerne frem. Men der 
er et helt unikt fælles- og kammeratskab.

Af Stina Christiansen

kælderen under Tranbjerg Lokalcen-
ter står ét af byens mest populære 

billardborde. Alle hverdage mødes de ni 
forskellige billard-hold og spiller et par 
timer.

Klubben har 20 år på bagen. I de sid-
ste 8 år har kælderen været omdrejnings-
punktet for billardspil og hygge. 

 – Vi spiller to timer, hvad enten man 
går på et formiddags- eller eftermiddags-
hold. Der er ingen røg, for det er ikke et 
værtshus. Men vi holder en pause og får 
kaffe og kage og snakker om vejr, vind, 
vores familier og fortæller nyt fra vores 
liv, fortæller Hans Jensen.

Det hænder dog, at kaffen erstattes 
med en enkelt øl. 

For Hans gør billardklubben en stor 
forskel i hans liv. Det er et sted, hvor han 
kan komme og få et spil billard, møde li-
gesindede og få en snak og hyggeligt sam-
vær. Men kammeratskabet er det vigtigste 
og det bedste. 

– Jeg kommer for det sociale. Vi er alle 
i samme situation som efterlønnere, før-
tidspensionister eller pensionister, siger 
han.

Alle er velkomne
Men klubben vil rigtig gerne have fle-
re til at få øjnene op for deres unikke 
fællesskab.

– I vores alder er vi nødt til at sikre 
en tilgang, da vi mister 1-2 medlemmer 
om året på grund af sygdom, siger Hans 
Jensen. 

Der er hold alle hverdage, og der er 

Kammeratskab om det grønne bord
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mulighed for at oprette nye hold. Du be-
høver på ingen måde at kende noget til 
spillet eller have prøvet det før. Og det er 
bestemt heller ikke et krav at være mand, 
selvom det er dem, der er i klart overtal 
rundt om bordet i kælderen. 

Jørn Kyd Jacobsen kom til for et halvt 
år siden uden at have prøvet at spille bil-
lard før. 

 – Jeg kom forbi en morgen, fordi jeg 
spiller bordtennis sammen med nogle 
af dem, der spiller her. Nu har jeg været 
med i ½ års tid. Det er skide hyggeligt og 
et stort plus i hverdagen, siger Jørn. 

Klubben har i dag 32 medlemmer i 
 alderen 60 til 86 år. 

Mænd og kvinder, som har lyst til at 

prøve at ”støde til en billardball”, er meget 
velkommen til at kontakte Hans M. Jen-
sen på 29 70 58 13. Der bliver arrangeret 
nogle prøvelektioner for de interesserede.

Et aktivt hus
Der er masser af mulighed for at være 

sammen med andre og dyrke netop det, 
der passer lige til dig på lokalcenteret. 
Der er både Norsk Sekvenstræning, krolf-
afdelingen, gymnastik, seniordans, mad-
lavning, datastue, porcelæn, pergamano, 
patchwork, sypiger, banko og meget mere. 

Bordtennisafdelingen søger også nye 
medlemmer, så vil du prøve kræfter med 
bold og bat, skal du endelig bare henven-
de dig til Svend Thomsen på 23 25 80 86.
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MOTOR-DEPOTET A/S

Hasselager Allé 1
8260 Viby

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

MITSUBISHI
MOTORS

Solbjerg Biler



| 13

Af Lars Kjærsgaard Johansen – Tranbjerg 
Lokalhistoriske Samling

et er sandsynligvis meget få steder 
i landet, der er blevet rejst en min-

desten på grund af Kommunalreformen 
1970, men der eksisterer én i Tranbjerg. 
Den står i skellet mellem de tre tidligere 
kommuner, Holme-Tranbjerg, Mårslet og 
Solbjerg, og den er placeret ved Galgebak-
ken mellem Sønderbro og Forsorgshjem-
met Østervang. Den blev rejst af private 
på initiativ af Jens Christian Pedersen fra 
Ravnholt, og inskriptionen er: ”Tranbjerg 
sogn, Tiset sogn, Mårslet sogn 31-3-1970”, 
altså den sidste dag, de gamle kommune-
grænser var gældende. Skelstenen er der-
for rejst som et minde om tiden, da sog-
nerådene traf de lokale beslutninger.

Stenen stod afsides og var blevet glemt, 
da Moesgaard Museum i 2006 foretog ar-

Skelstenen ved Tingskoven
kæologiske undersøgelser ved Trankær 
Mosevej i anledning af, at jorden skulle 
byggemodnes. Arkæologerne opdagede 
den store sten med inskription vest for 
Østervang, og da den havde størrelsen og 
faconen til at kunne være dækstenen fra 
en dyssegrav, blev Tranbjerg Lokalhisto-
riske Samling spurgt til råds. Her kendte 
man intet til stenens baggrund, men da-
værende medarbejder Olaf B. Knudsen 
foretog et lokalhistorisk detektivarbejde 
og kontaktede en del personer. Herigen-
nem fik han kendskab til stenens historie 
og de personer, der stod bag ideen med 
en skelsten og fik den placeret, hvor den 
har stået siden 1970. Olaf B. Knudsen be-
skrev sit arbejde i et lille hæfte, ”Beretning 
om Tingstenen”, og de fleste oplysninger 
i denne artikel stammer herfra. Hæftet 
kan læses på vores hjemmeside www.tran-
bjerglokalhistorie.dk under ”Udgivelser”.

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

D
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var glad for at kunne slippe af med ste-
nen, som vanskeliggjorde markarbejdet. 
Den er ca. tre meter høj og vejer 12 tons. 
Hede-Christian skaffede opbakning til sin 
ide hos sognerådene i Holme-Tranbjerg, 
Mårslet og Solbjerg, og de indvilgede i 
at betale for transporten og opsætnin-
gen, som blev foretaget af Falcks Red-
ningskorps. Hede-Christian måtte selv 
betale for inskriptionen, og stenen blev 
som planlagt afsløret den 31. marts 1970, 
den sidste dag de tre sognekommuner 
eksisterede.

Stenen blev placeret ved foden af den 
såkaldte Galgebakke, hvor de gamle sog-
negrænser for Tranbjerg, Mårslet og Tiset 
mødtes. De tre gårdejere Søren Mikkelsen 
(Tiset), Bech Thygesen (Mårslet) og Hen-
ry Nielsen (Tranbjerg) stillede hver nogle 
kvadratmeter jord til rådighed, så stenen 
kunne rejses, men da Hede-Christian også 
bad om at få noget jord til en sti fra Søn-
derbro ind til stenen, fik han et nej. Det 
var en skuffelse for ham, idet han havde 
regnet med, at mange ville komme og se 
den. Sådan kom det ikke til at gå, for ste-
nen stod meget isoleret på markerne og 
blev glemt allerede efter få år.

Skelstenen førte således en meget ano-
nym tilværelse gennem mange år, indtil 
Moesgaards Museums udgravninger og 
undersøgelser i 2006 medvirkede til en 
fornyet interesse for den. Året efter blev 
adgangsforholdene til Skelstenen forbed-
ret, idet der i forbindelse med byggeriet 
af de nye parcelhuse blev anlagt et lille 
rekreativt område med en kunstig sø og 
en plads, hvor man kunne parkere. Herfra 
var der kun et kort stykke hen til stenen.

Stedet findes stadigvæk, og man kom-
mer til det ved at køre ad grusvejen, der 
ligger mellem Østervang og rækkehuse-

Olaf B. Knudsen fandt ud af, at stenen 
var rejst på privat initiativ, og at den dri-
vende kraft havde været Jens Christian 
Pedersen, som i 1893 var blevet født på 
Lundbækgaard i Ravnholt. Han havde 
hele sit liv været ansat i Hedeselskabet og 
var i over 40 år distriktsbestyrer i Aarhus. 
Derfor fik han tilnavnet Hede-Christian. 
Han var en populær mand, som havde 
mange kontakter, og det var sikkert med-
virkende til, at han kunne få virkeliggjort 
sin ide. 

I begyndelsen var der kun behersket 
opbakning til ideen, og den første sten, 
Hede-Christian havde fundet i Tingsko-
ven, var for vanskelig at få transporteret. 
Han havde imidlertid hørt, at der også 
lå en stor sten på Ravnholt Vestergaards 
marker, og gårdejeren Peter Vestergaard 

Jens Christian Pedersen fra Ravnholt.



| 15

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

ne, der er ved at blive bygget på Trankær 
Mosevej. Imidlertid spærrer nybyggeriet 
for adgangen til Skelstenen, og man må 
forcere meterhøj græsbevoksning tæt ved 
søen for at komme til en mark, hvorfra 
man kan gå op til stenen. Som man kan 
se på billedet, der er taget i begyndelsen af 
september, foregår byggeriet meget tæt på 
Skelstenen, så stenens isolerede placering 
må siges at være ophørt. Hvis man vil nø-
jes med at se stenen på afstand, kan man 
køre ad Sønderbro mod Tranbjerg, og ved 
byskiltet ses på højre side Skelstenen ved 
foden af Galgebakken.

Som mange stednavne antyder, har 
området, hvor de tre sognegrænser mød-
tes, haft en væsentlig betydning helt til-
bage til Middelalderen. Tingskoven, Ting-
bro og Tingskovvej har deres navne, fordi 
der har været et tingsted ved Tingskoven. 
Det er bekræftet af skriftlige kilder fra 
1700-tallet, men tingstedet kan godt have 
eksisteret et par århundrede tidligere. Da 
de fleste sogne ikke var ret store, var det 
almindeligt at nogle sogne gik sammen og 
dannede et såkaldt birketing (birk betyder 
område), når lovovertrædere skulle døm-
mes eller uenigheder skulle afgøres. Der-
for var det naturligt at lægge tingstedet, 
hvor tre sogne stødte op mod hinanden. 
I det lys har man sikkert forklaringen på 
navnet Galgebakken, altså det sted hvor 
dødsdomme skulle eksekveres, men der 
findes ingen skriftlige kilder, der beviser, 
at der er foretaget henrettelser på Galge-
bakken i Tingskoven. Navnet tyder dog 
på, at det sandsynligvis er sket.

Med sin Skelsten ville Hede-Christian 
huske eftertiden på den tidligere admini-
strative inddeling af Danmark, hvor de lo-
kale beslutninger blev taget af lokale poli-
tikere. Der var stor modstand mod Kom-

munalreformen i hele landet, og stenen 
kan sikkert også ses som en stille protest 
mod den. Kommunalreformen betød at 
antallet af kommuner blev reduceret fra 
1098 til 277, og antallet af amter blev for-
mindsket fra 25 til 14. I Aarhus fik refor-
men den konsekvens, at de seks store for-
stadskommuner (bl.a. Holme-Tranbjerg) 
sammen med 14 omegnskommuner blev 
sluttet sammen med Aarhus Købstads-
kommune i Aarhus Kommune. De ca. 150 
tidligere lokalpolitikere blev erstattet af 31 
byrådsmedlemmer på Aarhus Rådhus. 

Skelstenen bliver nok aldrig et tilløbs-
stykke, men man må forvente, at adgangs-
vejen til stenen bliver genetableret efter 
byggeriet er overstået, således at det i Jens 
Christian Pedersens ånd bliver muligt for 
alle at opleve stenen på nært hold.

ARKIVERNES DAG 2017
Arkivernes Dag er i år lørdag den 11. november, 
og i Tranbjerg foregår den på Tranbjerg Bibliotek, 
hvor medarbejdere vil være til stede fra kl. 10 til kl. 
14 for at besvare spørgsmål og modtage eventu-
elle arkivalier og billeder.
Det landsdækkende emne i år er ”Før & Nu – ting 
der har forandret sig i min tid”. Tranbjerg Lokalhi-
storiske Samling vil derfor lave en udstilling, der 
viser nogle af de mange forandringer, der er sket i 
Tranbjerg i de sidste 40-50 år. Udstillingen kan ses 
på Biblioteket i hele november måned.
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Jeg har været regionsrådsmedlem 
gennem de seneste otte år, og 
arbejder for at skabe resultater for 
borgerne i Region Midtjylland. Til 
daglig arbejder jeg som it-konsulent 
i Aarhus Kommune og bor i Beder 
med min familie. 

Sundhed for alle
 Lighed i sundhed
 Hospitaler med specialiseret behandling af høj kvalitet
 Borgeren i centrum i tværgående samarbejde mellem re-

gion, kommune og praktiserende læger
 Sammenhængende forløb i psykiatrien

Læs mere om mine mærkesager og 
visioner for Region Midtjylland på 

mettev.dk 
Følg mig på Facebook 

@mettevalbjoern
SOCIALDEMOKRATIET

Et sundt valg – stem personligt på 

Mette Valbjørn
nr. 8 på liste A til regionsrådsvalget 21. november 2017 

Din lokale kandidat i Aarhus Syd
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De mindste elever på Tranbjergskolen 
lærte om trafi ksikkerhed af store last-
biler og politiet. 

Af Anne Christine Kusk, kommunikations-
medarbejder Tranbjergskolen

 indskolingen har børnene fra 0.-2. 
årgang været så heldige at have be-

søg af Lastbilkaravanen.
Lastbilkaravanen er et fantastisk godt 

initiativ, der har til formål at sætte fokus 
på trafi ksikkerheden blandt de yngste tra-
fi kanter. Det er kun ganske få skoler i lan-
det, der får besøg af Lastbilkaravanen, og 
i Aarhus Kommune er Tranbjergskolen 
den eneste skole, der har været heldig at 
få besøg. 

Kl. 7. 00 en mandag morgen i septem-
ber kørte 6 store lastbiler og en politibil 
ind på parkeringspladsen foran skolen, 
klar til, at eleverne mødte i skole. 

Alle 300 børn samledes først i aulaen, 
hvor et teaterstykke, sang og musik frem-

I

Lastbilkaravanen på Kirketorvet

ført af lastbilchaufføren Magda skærpede 
børnenes fokus på trafi ksikkerhed, særligt 
i forhold til lastbiler. 

Bagefter fi k eleverne lov til at komme 
op i lastbilerne, hvor de blev undervist 
i ”den blinde vinkel”, og hvor man som 
cyklist skal placere sig i forhold til lastbi-
len. Mange fi k sig også en lille snak med 
politibetjenten og fi k lov til at prøve at 
sidde i en rigtig politibil. 

Til sidst kørte lastbilerne afsted med 
båt og blink med politiet i front. En kæm-
pestor, lærerig oplevelse, som vi vil arbej-
de mere med med afsæt i det tilhørende 
undervisningsmateriale.



18 |

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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S iden 1977 har der været FDF-aktivi-
teter i Tranbjerg. Det skal naturligvis 

fejres. Det fejres lokalt i kredsen 25. okto-
ber. Hold øje med FDF Tranbjergs Face-
book-side for yderligere information. 

I år startede sæsonen med deltagelse i 
vores ”Børnenes Kræmmermarked” (læs 
mere om kræmmermarkedet på
side 30). Her kunne børn i alle aldre lave 

gratis ”smores” (ristede skumfiduser med 
kiks) og kunne prøve kræfter med det 
magiske klistervand.

FDF fortæller, at de var glade for at se 
nye og gamle ansigter til sæsonstarten i 
august og glæder sig til aktiviteter inde og 
ude, hver onsdag klokken 18-19 frem til 
slutningen af november. 

Sæsonstart nummer 40 hos FDF Tranbjerg 
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Der var travlhed bag disken, da  
Beef ’n Buns slog dørene op til deres 
burgerparadis i Tranbjerg Hovedgade 31.

Af Stina Christiansen

Der blev langet et sted mellem 600 og 800 
burgere over disken fra fredag til og med 
søndag på burgerbarens første tre dage i 
september. Stedets åbningstilbud trak så 
mange til, at det var svært at følge med 
efterspørgslen.

 - Når folk bestilte klokken 17.30, kun-
ne de først komme til at hente deres mad 
20.15, fortæller ejeren af Beef ’n Buns, 
Marcel Zadeh.

Han er vokset op i Højbjerg og er søn 
af en dansk mor og en iransk far. 

Iskiosk og jurastudier
Marcel har med sine 26 år allerede flere 
års erfaring med at drive egen restau-
rant. Han er mere eller mindre vokset op 

Beef ’n Buns – byens nye burgerbar
i sit fars pizzeria på Marselis Boulevard 
og har de sidste fire år drevet Ishuset ved 
Ørnereden.

 - Da jeg var 22 og færdig med gymna-
siet, ville jeg gerne ud og arbejde. Jeg kom 
forbi ishuset og talte med forpagteren, 
som var lidt træt af det. Jeg tænkte, at det 
kunne være perfekt at have, når jeg skulle 
læse på uni. Så kunne jeg bruge somrene 
på ishuset og passe mine studier, fortæl-
ler Marcel. 

Som sagt så gjort. Så de sidste tre år 
har Marcel pendlet til Aalborg, hvor han 
læser jura og haft ishuset ved siden af. 

Nu tager han en lille pause fra studiet 
og bruger tiden på at få Beef ’n Buns op 
at køre sammen med sin kammerat Andi 
Todea. 

Fra iskiosk til burgerbar
Da ideen om at drive en burgerbar sam-
men opstod for Andi Todea og Marcel 
Zadeh, talte de med ejerne af Murphy’s 
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Burger Joint i Aarhus midtby. Det var pla-
nen, at det skulle være en Murphy’s, der 
skulle åbne i Hovedgaden. Men de kunne 
ikke blive helt enige, så Andi og Marcel 
gik videre med deres eget projekt. 

 - Der er da klart forskel på at drive en 
iskiosk og en burgerbar, og jeg kan heller 
ikke bruge ret mange af erfaringerne fra 
pizzeria’et, siger Marcel med et grin. 

 - Vi solgte burgere i en periode i ishu-
set, men på grund af det utilregnelige vejr, 
kunne vi aldrig vide, hvor mange der kom 
forbi, og vi havde for meget spild på vores 
råvarer, siger Marcel. 

Menukortet
Beef ’n Buns’ burgere er lavet af friske rå-
varer og rigtig godt kød, fortæller Marcel. 
Han og Andi har store planer for udvi-
delser af menukortet med både en mexi-
kansk burgervariant og spareribs. 

 - Nu skal vi lige teste markedet, og så 

vil vi fase tingene ind lige så stille og ro-
ligt. Så lige nu har vi ikke et menukort. 
Men det kommer, lover Marcel. 

Restauranten er åben hver dag fra 
klokken 16 til 21, og så vil de se, om det 
giver mening at holde mere åbent senere. 

Jurastudiet regner Marcel med at ven-
de tilbage til om et års tid, når Beef ’n 
Buns forhåbentlig kører godt. 

 - Andi og jeg sætter det i gang, og så 
vil vi dele ansvarsopgaverne mellem os. 
Der er mange unge mennesker, der kom-
binerer deres studie med at drive forret-
ning. Jeg synes, at det her er sjovere end et 
eller andet studiejob, siger Marcel Zadeh. 

Følg Beef ’n Buns på Facebook, hvis du 
vil se, når de lægger nye retter på menuen. 

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
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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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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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Campingvogn, bærbuske, egernbuffét 
og pindsvinebo giver liv på plejehjem-
met og stor glæde til beboerne. 

Af Stina Christiansen

ed hjælp fra Plant Liv har beboerne 
på plejehjemmet på Torvevænget 

fået nye hyggekroge og en masse nye op-
levelser i deres egen have. 

Midt i beboernes have står der en cam-
pingvogn med forteltet slået op. Det er 
ikke fordi, der er mangel på stuer, men 
for at give beboerne en mulighed for at få 
en oplevelse og en stemning, som de tidli-
gere har oplevet. 

 - Man behøver ikke at tage langt for at 
komme på udfl ugt. På bare 15 minutter 
kan beboerne være et helt andet sted, når 
de sidder her foran campingvognen og får 
minder tilbage fra en tid i kolonihaven el-
ler på campingferie. Det giver dem stem-
ningen, følelser og dufte som den gang. 
Vi skaber samtidig et rum, hvor de kan 

Liv plantes på plejehjemmet

være med deres familier, når de kommer 
på besøg, uden at det behøver at være på 
plejehjemmet, fortæller Lone Hindborg, 
forstander på Tranbjerg Plejehjem. 

Børn på campingtur
Tranbjergs vuggestuer og børnehaver er 
også velkomne til at komme forbi cam-
pingvognen og bruge den.

 - Det er også sjovt for børnene at være 
på campingtur. De kan bruge den til en 
udfl ugt og bare komme forbi. Hvis vi al-
lerede er her, så kan de jo bruge den sam-
men med os. Det spontant opståede giver 
tit mere, siger Lone Hindborg. 

Campingvognen havde plejehjem-
met allerede, og Plant Liv har sørget for 
tilgangen til vognen og de mange buske 
omkring den. Der er plantet skovjordbær, 
ribs, stikkelsbær, hindbær og tre forskel-
lige slags sommerfuglebuske, som tiltræk-
ker hver deres sommerfugle-art. 

Derudover er der stillet tre egernbuf-
féter op rundt omkring i haven, så bebo-

M
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erne kan følge de små dyrs liv og færden. 
Der er også sat et par pindsvinebo op un-
der buske og træer, og Pindsvinenes Ven-
ner har udsat et par pindsvin i haven. 

I første etape af Plant Liv, blev der blev 
ønsket og opsat fortællebænke med duf-
tende planter, andehus til søen, farvede 
fuglehuse, frugttræer og bærbuske. 

 - Beboerne har ønsket sig mere liv i 
haven, og nu bruger de haven meget me-
re. De får en anden adfærd, når de er ude 
og kommer i en anden stemning, siger 
Lone Hindborg. 

Fakta
Visionen bag Plant Liv er at bringe natu-
ren tættere på beboerne på plejehjemme-

Din kandidat
  til regionsrådet 

Flemming Knudsen

Stem på nr. 25 på liste 
til regionsrådet

ne, både ude og inde. Alt fra plantebænke 
med bærbuske, fuglehuse og årstidsfo-
tografier til høns, kaniner og stjernekik-
kerter er med til at etablere små oaser og 
samtaler, at øge trivslen og den mentale 
sundhed for både beboere og personale 
på plejehjemmene.

Plant Liv vil sætte spor og øge livsglæ-
den hos beboere, personale, pårørende og 
lokalsamfundet omkring plejehjemmene 
i Aarhus. Naturen er foranderlig og brin-
ger nye oplevelser med sig. Den taler til 
alle sanser og det hele menneske gennem 
hele livet.  

Plant liv er et projekt under Sundhed 
og Omsorg, Aarhus Kommune.
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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

ADVOKAT TOLSTRUP

8629 5400

www.advokatkirstentolstrup.dk

Dansk Dyreværn Århus

Kom
 og

 kig…

Dyreinternatet

DDÅ har styr på dyr
- og et kæmpe udvalg af 
foder og artikler til 
dit kæledyr

CENTER 
 SALONEN
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TRANBJERG - 86 29 49 49

Tranbjerg  
Køreskole 
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e fleste i Tranbjerg har nok allerede 
set letbanetoget køre i Tranbjerg un-

der testkørslerne her i sommers. Og fra 
den 26. november er alvor: Her begynder 
driften mellem Odder og Aarhus, hvis el-
lers tidsplanen holder. Samtidig får nogle 
af busserne nye køreplaner og nye ruter. 
Du kan se de nye køreplaner på Midttra-
fiks hjemmeside. 

Linie 4A vest forlænges og 4A Øst-ru-
ten nedlægges. Det betyder at stoppeste-
derne ved Østerbyallé/Kirketorvet, Park-
vænget/Skolevænget og Kærvænget/Dam-
vænget bliver nedlagt og der etableres nye 
stoppesteder ved Tingskovallé/Obstrubvej 
og på Tingskovallé ved bunden af stien 
mellem Damvænget og Horsevænget. 

Den nye rute kører gennem Gl. Tran-
bjerg, under viadukten og på Østerbyalle 
tilbage til Vestruten. Dette betyder at det 

D

Nye tider for den kollektive trafik
stoppested, der er på Hovedgaden mellem 
Østerbyallé og Grønløkkeallé nedlægges. 
Desuden kommer der reguleringer ved 4A 
Vest tidligere endestation og ved Torve-
vænget /Lokalcenteret.

Etableringen følges tæt af Fællesrådet, 
som er i dialog med kommunens projekt-
leder på arbejdet. P.t. arbejder fællesrå-
det på at få etableret belysning ved de nye 
stoppesteder.

Hvis i vil læse mere om omlægninger-
ne kan det ses på Midtrafiks hjemmeside. 
Desuden ligger der på www.tranbjerg.dk  
en gl. nyhed fra debatmødet om omlæg-
ningerne som giver et godt indblik i hvad 
der har været oppe i debatten.

Den nye linje 17, som kommer til at 
erstatte linje 20, giver ikke anledning til 
nye stoppesteder.
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Børnehuset D.I.I. Spiloppen på Skovgårds-
vænget arbejder her i efteråret med projek-
tet ”Ny leg med det kendte”.

Af Anne-Mette Sørensen

reativ projektmager og igangsætter 
Anne-Mette Sørensen fra virksomhe-

den Kulturkadencen i Mårslet inspirerer 

børn og pædagogisk personale til, hvor-
dan de med enkle skub til kendt mate-
riale eller indretning kan forny lege, skabe 
engagement og inspiration og dermed 
mere ro og fordybelse blandt børnene i 
institutionen.

Paprør og presenning
Projektet inddrager børnenes egne ideer, 

Leg med det kendte på nye måder

Børn i vuggestuen gemmer sig i hulen på broen under den blå presenning, som fanger lyset og siger lyde, når vinden 
blæser.



| 29

s p i l o p p e n

fortælling, kreativitet og bevægelse. Hvad 
kan for eksempel paprør bruges til, alene 
eller når de sættes sammen? Måske en 
golfkølle, rør til små biler eller kugler, der 
kan køre i korte eller lange baner, sigterør 
eller måske rør med lyde.  

Der vil også blive arbejdet med at ska-
be varierende små forandringer, ”rum i 
rummet ”, inde og ude ved hjælp af eksi-
sterende og billige materialer. Eksempelvis 
kan en presenning sættes op forskellige 
steder i uderummet og blive til nye rum, 
som også kan inspirere til forskellige nye 
lege. Hvis det blæser, kan presenningen 
være en bølge, der flyver, og børnene kan 
løbe under den og forsøge ikke at blive 
ramt. 

Swimmingpool
Et af målene for projektet er at arbejde 
fortællende og dialogisk gennem inddra-
gelse af det eksisterende. For eksempel 
ved, at en stor blå tyk madras omdan-
nes til en swimmingpool, som børnene er 
med til at lave scenografi omkring, med 
babybassin, liggestole, vippe med mere 
lavet af det eksisterende legemateriale i 
rummet. 

Både børn og personale fra vuggestuen 
og børnehaven deltager i projektet, som 
er støttet af Børnekulturhus Aarhus.

Børn i Børnehaven laver lange rør med pap fra køkken-
ruller. 

For yderligere oplysninger 
kontakt projektleder og kreativ 

 igangsætter: 
   Anne-Mette Sørensen 

www.kultur kadencen.com 
tlf. 26 20 32 24
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Tranbjergs børn – og deres forældre 
– fik lavet en masse gode handler til 
 Børnenes Kræmmermarked

Af Stina Christiansen

ommepengene var rystet ud af spa-
regrisen, og de penge, der var blevet 

tjent på dagens salg af legetøj blev inve-
steret i nyt og mere spændende legetøj. 

Endnu et hyggeligt kræmmermar-
ked blev afviklet på parkeringspladsen 
foran Center Syd lørdag den 19. august 
– denne gang i skønt solskinsvejr til stor 
glæde for både de handlende og de unge 
kræmmere. 

Snasket slim
Som sædvanlig var der god trafik af biler 
fyldt med legetøj og med trailere allerede 
fra klokken 9. Hele familien var med til at 

pakke ud, få stillet op, fundet stole frem 
og være klar til de handlende kunne ind-
finde sig klokken 10. 

Samtidig spillede DJ’en op, og spejder-
ne sørgede for mad, drikke og underhold-
ning i form af små spil. 

FDF’erne var mere i den klistrede afde-
ling med lækre skumfiduser stegt over bål 
og snasket slim, som man kunne gratte 
rundt i med hænderne. 

Tilfredse handlende
Overalt på pladsen kunne man se de til-
fredse handlende, og glæden ved børnene, 
der havde vekslet noget legetøj, de havde 
mistet interessen for, til penge, som  kunne 
omsættes til nyt og spændende. 

Der var lys i øjnene på den 2-årige, 
som kunne køre derfra på sin nye trak-
tor, på pigerne som fandt lige den dukke 
de savnede i samlingen og den bedstemor, 

Godt vejr og gode handler



| 31

k r æ m m e r

der nu kan glæde barnebarnet med nyt 
legetøj. 

De flotteste boder
Der var også glæde ved de boder, som ar-
rangøren af kræmmermarkedet Tranbjerg 
Tidende kunne overrække en gavepræmie 
for de flotteste og mest fantasifulde boder. 

Kom med din feedback og forslag
Børnenes Kræmmermarked har efter-
hånden en del år på bagen. De sidste par 
år har det været afholdt ved Center Syd, 
og vi mener selv, at vi er ved at finde en 
form, der gør alle glade. Men vi vil rig-
tig gerne høre fra jer. Så skriv inde på 
Tranbjerg Tidendes Facebookside eller 
via vores hjemmeside, hvis du har nogen 
forslag, som vi kan tage med i vores over-
vejelser, når vi skal planlægge næste års 
kræmmermarked. 

1. præmien gik til søskendeparret Ludvig og Nanna Østby 
på 9 og 6 år. I deres bod fik de assistance af kusine Elvira 
Møller Madsen på 10.

Dommerne kunne ikke stå for Alma og Karoline Albrekt-
sens flotte hjemmebagte muffins, der også blev solgt i 
deres bod. Derfor fik pigerne på 7 og 13 år 2. præmien.

Alberte og Maja Bech-Kristensen på 10 og 7 år 3. præmien. 
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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

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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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



VALGFLÆSK 
                                                    i Tranbjerg inviterer til politisk 
             

                                                     

CAMILLA FABRICIUS
i Aarhus Byråd
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Første september fejrede Aarhus Fri-
plejehjem sin 2 års fødselsdag, og det 
giver lejlighed til at fortælle lidt om 
vores baggrund, og om livet og dag-
ligdagen. 

Af Kristian Bräuner-Møller, leder/Diakon

fter de 2 første meget spændende år, 
har vi nu en stabil dagligdag, og vi 

glæder os over at kunne være et attraktivt 
tilbud til ældre borgere med behov for en 
plejebolig.

Vores 2 års fødselsdag blev markeret 
med festmiddag og festlig fødselsdagslag-
kage til eftermiddagskaffen. Og der blev 

Aarhus Friplejehjem har fejret 
2 års fødselsdag

taget et gruppebillede af det fremmødte 
personale denne dag.

Livet på Aarhus Friplejehjem
Aarhus Friplejehjem er oprettet af Dan-
ske Diakonhjem, en organisation der gen-
nem næsten 60 år har dre-vet plejehjem, 
hospices og lignede i Danmark.  Danske 
Diakonhjem er en værdibaseret og non-
profit orga-nisation, der har sit udspring 
og afsæt i Folkekirkens menneskesyn. De 
værdier, der er vigtige for os, er ord og 
begreber som; rummelighed, ordentlig-
hed, imødekommenhed, tillid, ansvar,  
respekt og fællesskab. Det er på denne  
bagrund, vi driver Aarhus Friplejehjem.
På Aarhus Friplejehjem bestræber vi os 

E
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meget på at skabe en dagligdag, der er 
indholdsrig og spændende og med akti-
vitetstilbud, der matcher den enkelte be-
boers lyst og behov. Aarhus Kommunes 
klippekort kan ligeledes anvendes. Vi har 
en individuel tilgang til den enkelte be-
boer, og arbejder til stadighed på, at huset 
skal være et dejligt sted at bo og leve sit 
liv, og samtidig være en god og attraktiv 
arbejdsplads for persona-let.

Aktivitetstilbuddene her spænder bredt 
og tilpasses både årstiderne og det aktu-
elle behov og ønsker. Her kan nævnes ek-
sempelvis morgensang, nyhedstime, gym-
nastik, udflugter ”ud af huset”, gudstjene-
ster, fæl-lesspisninger, bankospil, filmef-
termiddage, sang og musik, cykelture og 
meget mere. Vi tager også del i de ekster-
ne tilbud, der kommer. For eksempel har 
vi fornylig haft besøg af ”Nimbus-klub-
ben”, ligesom vi ofte benytter os af tilbud 
fra Aarhus Kommune med mere.

Frivillige til gavn og glæde
Ligeledes er Aarhus Friplejehjem beriget 
af en dejlig gruppe af frivillige medarbej-
dere, der gør ting mulige til gavn og glæ-
de for husets brugere. Og vi har altid brug 
for flere frivillige, så kunne nogen være 
interesse-ret, kan man roligt henvende sig 
på Aarhus Friplejehjem til en samtale om 
dette. 

Der er også blevet oprettet en ”venne-
forening” – Aarhus Friplejehjems Venner 
- til støtte for dagligdagen på Aarhus Fri-
plejehjem. Kunne man være interesseret 
i at være medlem her, kan der rettes hen-
vendelse til formand Klaus Astrup på tlf.: 
86 29 58 97 / 22 79 47 68 eller på mail: 
u.k.astrup@webspeed.dk

Maden spiller en stor rolle her i huset. 
Al mad bliver tilberedt ”fra bunden af”, 
og den laves alle ugens 7 dage. Der spises 
varm mad til middag klokken 12.00. Der 
laves mad i forhold til diæter og andre 
hensyn med mere. Der er for beboerne 
mulighed for at holde fester så som ”run-
de fødselsdage” og andre af livets mær-
kedage. Personalet spiser dagligt sammen 
med beboerne – og her kommer fælleska-
bet også rigtig til sin ret. 

Får man lyst til at se eller høre mere 
om Aarhus Friplejehjem, enten med hen-
blik på et sted at bo – eller at arbejde, kan 
vi henvise til vores hjemmeside:
www.diakonhjem.dk/aarhus-friplejehjem,  
eller følg os gerne på Facebook:
www.facebook.com/aarhusfriplejehjem

Man er altid velkommen til at ringe på 
tlf. 76 29 66 00 eller kigge forbi efter for-
udgående aftale.
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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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Den 4. november inviterer Tranbjerg 
Løber til et orienteringsløb for hele 
familien, hvor der skal løses opgaver 
rundt i hele byen.

Af Stina Christiansen

æt kryds ved den 4. november klok-
ken 15 og afsæt et par timer til en 

anderledes og sjov oplevelse med hele din 
familie. I kan selv bestemme, hvor langt I 
vil omkring, og om I løber eller går.

Med app’en GeoQuestor vælger I selv 
jeres poster og rute på den 1 1/2 time, der 

Kom med til anderledes 
orienteringsløb

er til rådighed. Der er poster både tæt på 
og langt fra Naturcenteret bag Center Syd, 
som er vores mødested. 

Løbet er en del af Move For Life, som 
er navnet på det DGI-projekt, der gen-
tænker motion og bevægelse med me-
re end 100 idrætsevents i hele Region 
Midtjylland til en fuldmånebegiven-
hed den 4.-5. november 2017 i forbin-
delse med Aarhus’ rolle som europæisk 
kulturhovedstad.

Efter løbet er der mulighed for at hyg-
ge ved bålstedet ved Naturcenteret og 
købe kaffe, saft og kage. 

Frivilligaften
For kommende og nuværende frivillige ved Tranbjerg Kirke

Tranbjerg Kirke indbyder alle, der har lyst til at være frivillige 
ved Tranbjerg Kirke, til en hyggelig aften i Sognegården 

torsdag den 30. november kl. 19.30.
Der vil være lidt godt at spise og drikke, og der vil være 

mulighed for at høre om og melde sig til forskellige frivillige 
opgaver i og omkring kirken. 

Tilmelding på kontor@tranbjergkirke.dk eller på 8629 5733. 

 Mvh. Kirke- og Kulturmedarbejder 
Gitte Ranfelt Laugesen

Læs mere på Tranbjerg-lober.dk
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Bevæbnet med trailere, skovle, save, busk-
ryddere, lugejern, handsker, og det der er 
værre, mødte en flok forældre op til endnu 
en arbejdsdag på Tranbjergskolen på Kirke-
torvet. 

Af Stina Christiansen

er blev sat bænke op, luget, ryd-
det op ved cykelstativerne, klippet 

buske og træer,  og svinget koste til den 
store guldmedalje i 6 timer den 16. sep-
tember – den anden af indtil videre to 
arbejdslørdage. 

Det var især grønnegårdene og arealet 
ved skolens indgang, der fik den helt store 
overhaling og nedbarbering. 

Men arbejdet er desværre ikke helt slut 
endnu. Der er stadig et stykke vej til sko-
lens mål, som er at optimere udearealer-
ne, så der skabes stimulerende miljøer for 

leg, bevægelse og læring. Derfor arbejder 
en arbejdsgruppe med repræsentanter fra 
SFO’ens forældreråd, skolebestyrelsen og 
ledelsen for, at der bliver en til to årlige 
arbejdsdage for forældrene. 

En langsigtet plan for hele skolen
Men måske vigtigst af alt skal der udar-
bejdes en samlet plan for hele udearealet. 

Derfor søger skolen efter forældrekræf-
ter, der har lyst til at gentænke skolens 
områder. Så er du anlægsgartner, arki-
tekt eller noget helt andet, og har lyst til 
at bruge dine kræfter på at gøre skolens 
udearealer mere spændende for børnene, 
vil skolen meget gerne høre fra dig. 

– Det er vigtigt, at nogen tænker sko-
len som en helhed, som vi langsomt kan 
arbejde hen imod blandt andet med disse 
arbejdsdage. Vi skal ikke mødes to gange 
om året og luge. men vi skal arbejde hen 
mod nogle nye og spændende udearealer, 
siger Hanne Gammelgaard Jensen, skole-
leder på Tranbjergskolen. Så har du lyst til 
at være med til at tænke store tanker for 
skolen, skal du endelig kontakte hende. 

Eller er du mere typen, der kan søge 
nogle sponsormidler, så vil skolen også 
gerne høre fra dig. 

På gangen ved Læringscenteret hænger 
der flere sedler, som du kan skrive dig på 
– hvad enten du vil hjælpe eller bare har 
en supergod idé til, hvad der kan ske på 
skolen. 

Forældreindsatsen
Men hvorfor er det blevet en opgave for 
forældrene at vedligeholde skolen? 

– Det handler om, at vi har nogle ude-

Forældre til arbejdsdag for den gode skole

Topkapper Claus Petersen har sponsoreret træstubbe til 
bålstedet
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arealer, som skriger på hjælp. Vi har Tek-
nisk Service Team, men presset på dem er 
anderledes end tidligere, så det løbende 
vedligehold er gået i stå, og opgaven har 
været helt umulig. Det er derfor også ble-
vet klarlagt, hvad de har af opgaver, hvad 
kommunen skal, og hvad vi kan bede for-
ældrene om, siger Hanne Gammelgaard 
Jensen. 

Morten Mølgaard, medlem af skolebe-
styrelsen supplerer: 

– Kommunen har sendt et tydeligt sig-
nal om, at der ikke er flere penge fra dem. 
Vi kan ikke forvente penge fra kommu-
nen til andet end vedligehold. Der ligger 
ikke nogen penge og venter.

Forpligtigende fællesskaber
 - Men det handler også om at lave den 

gode skole og være sammen om det. At 
møde hinanden i det gode rum og give 

medejerskab. Jeg kan næsten ikke få ar-
mene ned, når jeg møder her på en lørdag 
og ser den store flok, der gerne vil hjælpe. 
Bare det at mærke den ånd, der er her i 
dag, siger Hanne.  

Der er blevet talt meget om disse em-
ner i skolebestyrelsen, og om hvad der 
forventes af forældre på Tranbjerg skolen. 
Men især om, at forældre, der  engagerer 
sig, har stor betydning for børnenes 
 læring. Og at børnene passer bedre på 
tingene, når de kan se, at det ikke bare 
sker af sig selv. 

– Den stærke skole er den, der tør tage 
de ting op, at man tager fat i lederen og 
siger det, siger Hanne. 

Morten supplerer: 
– Man må også gerne være kritiske, når 

man deltager i dage som denne. Forældre-
ne skal komme og sige, hvad de synes, at 
vi mangler, og hvad der skal gøres. Vi kan 
ikke repræsentere alle, siger han.
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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 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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Søndag den 17. september var der  ultraløb 
rundt om Tranbjerg Sø, og det blev til 
 rigtig mange omgange.

Af Stina Christiansen – foto: Herluf Bjerg

u har sikkert gået en tur rundt om 
Tranbjerg Sø. Måske har du endda 

syntes, at den var så fin, at du tog en eks-
tra runde. Du har måske endda løbet en 
tur eller to rundt om den.

Men har du måske nogensinde taget 62 
runder rundt om den?

Starten på Tranbjerg Løber 6 timer gik 
klokken 11 for 15 sololøbere og 21 hold – 
i alt 98 løbere.

Sololøbere skulle, som navnet antyder, 
løbe de seks timer for sig selv, mens der 
på holdene kunne være op til seks løbere, 
som skulle fordele de seks timers løb mel-
lem sig.

Det kunne man gøre ved at løbe en 
time ad gangen, tage en enkelt runde og 
skifte, eller hvad man nu syntes passede 
bedst.

Energidepot
Og så gik det ellers bare rundt og rundt 
om søen med uret startende nede fra 
bænkene ud mod Tingskov Allé. Her stod 
alle hepperne og depotet og sørgede for at 
give gejst til de efterhånden godt udkørte 
løbere, der kom forbi. Heldigvis gav det 
et skud energi at komme forbi de mange 
løbere, der sørgede for at heppe løbefæl-
lerne videre. Depotet var fyldt med ener-
gidrik, cola, vand, chips, MatadorMix, 
chokolade og bananer, så energidepoter-
ne hurtigt kunne blive fyldt op til en ny 
omgang.

Tranbjerg Løber stod naturligvis for 
de fleste tilmeldinger, men der var også 
folk fra de andre nærliggende løbeklubber 
som BMI og Odder Atletik og Motion. 
Men der var folk, der havde taget turen 
helt fra Skagen for at få lov til at opleve 
søen i hele seks timer.

Vinderen, Ole Michael Pedersen, kom 
altså rundt om søen 62 gange på de 6 ti-

Tranbjerg Sø rundt og rundt og rundt

Depotet og dets bestyrere var dagens mest populære i 
målområdet.
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mer. Helt passende kalder han sig selv 
for Ultra-Ole, og levede til fulde op til sit 
navn.

Da det er første gang, løbet er blevet 
afviklet, kan han i hvert fald det næste år 

prale med at være den, der har løbet flest 
gange rundt om Tranbjerg Sø.

Nummer to blev Rasmus Bøttcher fra 
Tranbjerg Løber med 58 omgange. Han er 
hermed indehaver af klubrekorden. Kon-
kurrencen for hold blev vundet af Team 
Rundtosset med 68 omgange. I alt blev 
der løbet 1721 omgange eller knap 1900 
km.

Et helt specielt løbepar
Et af holdene var helt særlige. Det er 
nemlig to af Tranbjerg Løbers medlem-
mer, som var blevet gift dagen før, og 
hvad var mere naturligt at få i bryllups-
gave end to startnumre til Tranbjerg 
 Løber 6 timer?

Så da der var omkring en time tilbage 
af løbet, dukkede de op i slør og med cor-
sagen på løbetrøjen. Sammen tog de den 
første omgang, og så deltes de om de næ-
ste par runder.

I målområdet stod alle løbefællerne klar til at heppe på 
dem, der stadig var ude på ruten.
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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

Alle helgen
Alle helgens søndag mindes vi i kirken 
vore døde. Mange sørgende finder 
trøst og ro til eftertanke ved gudstje-
nesten netop denne dag.
I Tranbjerg Kirke afholdes der Alle 
helgens søndag d. 5. november to 
gudstjenester:
Kl. 10.00 Højmesse. En almindelig 
søndagsgudstjeneste, dog uden dåb.  
Ved Anette Brøndum.
Kl. 16.00 Musikgudstjeneste. Musik-
ken vil hjælpe os med at mindes i en 
situation, hvor ord ikke rækker.  
Ved David Kessel.

Frivilligaften
for kommende og nuværende 
frivillige ved Tranbjerg Kirke.

Tranbjerg Kirke indbyder alle, 
der har lyst til at være frivillige 
ved Tranbjerg Kirke til en hyg-
gelig aften 

i Sogngegården 
torsdag den 30. november  
kl. 19.30. 

Der vil være lidt godt at spise 
og drikke, og der vil blive mu-
lighed for at høre om og melde 
sig til forskellige frivillige opga-
ver i og omkring kirken. 

Tilmelding på  
kontor@tranbjergkirke.dk 
eller på 86 29 57 33. 

Med venlig hilsen
Kirke- og Kulturmedarbejder 
Gitte Ranfelt Laugesen
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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 
Lene Risør, 86 28 44 11 
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 Sognekalender

Søndag den 15. oktober  
10.00: Højmesse ved Anja Stokholm

Søndag den 22. oktober  
10.00: Højmesse ved David Kessel

Onsdag den 25. oktober  
14.00:  Gudstjeneste på lokalcentret 

ved Anja Stokholm

Søndag den 29. oktober 
10.00: Højmesse ved Anders Eskedal

Søndag den 5. november - Alle hel-
gens dag 
10.00:  Højmesse ved Anette Brøn-

dum med efterfølgende fro-
kostbord i Sognegården

16.00:  Musikgudstjeneste ved David 
Kessel

Onsdag den 8. november  
10.30:  Gudstjeneste på Aarhus Friple-

jehjem ved Anette Brøndum

Torsdag den 9. november  
17.00:  Gud & Spaghetti ved David 

Kessel

Søndag den 12. november  
10.00: Højmesse ved Anja Stokholm

Søndag den 19. november  
10.00: Højmesse ved David Kessel  
11.30:  Dåbsgudstjeneste ved David 

Kessel

Onsdag den 18. oktober 
14.00: Bazargruppen

Onsdag den 25. oktober 
19.30:  Studiekreds: Luther v. David 

Kessel

Tirsdag den 31. oktober 
17.00: Årstidscafe 

Onsdag den 1. november 
14.00: Onsdagsforum

Lørdag den 4. november  
10.00-14.00: Bazar 

Onsdag den 8. november 
19.00: Menighedsrådsmøde

Mandag den 13. november  
19.30: Læsekreds

Kirkelauget
holder åben kirke i tiden op til Alle 
Helgen og 1. søndag i advent følgende 
dage:

Fredag 3. november kl. 14 – 16
Lørdag 4. november kl. 14 – 16  

og

Fredag 1. december kl. 14 – 16
Lørdag 2. december kl. 14 – 16

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.
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 Præstens 
 rubrik

David Kessel

Datid – Nutid –  
Fremtid ..?
 
„Kristendommens budskab er, at vi ikke 
går tabt i døden, men får lov til at få et 
nyt og evigt liv gennem Guds nåde.“

Sådan kunne det lyde, hvis man forsøg-
te at sammenfatte det væsentlige ved 
vores tro i én sætning.
Denne sætning er også korrekt, selvom 
man selvfølgelig kan indvende, at det 
aldrig kan lykkes helt at sige noget i én 
sætning, som står skrevet i en bog med 
flere tusinde sider. 
Men tendensen er nok rigtig: Kristen-
dommen handler i høj grad om spørgs-
mål omkring døden, og hvad der sker 
efter døden. Samtidig kan det også 
være problematisk at beskæftige sig 
alt for meget med døden. Der findes i 
kristendommens historie eksempler på 
en fokusering på døden og det evige liv, 
hvor man kan fornemme en vis længsel 
efter døden. Når man læser eller synger 
nogle af vores salmer i salmebogen, kan 
man få det indtryk, at kristendommen 
behandler livet før døden som en slags 
optagelsesprøve til det evige himme-
rige. Når det her forfærdelige liv med 
alle dets fristelser og prøvelser først er 
overstået, venter lykken på os. Så lad os 
få det overstået!
Nogle gange forbander vi alt det, der 

kan være hårdt i livet. Men elsker vi ikke 
også vores liv? Er livsvilkårene i dagens 
Danmark ikke så gode, at det eneste, 
der kan ødelægge glæden over vort liv, 
er det, der truer det?
Ofte handler det, vi siger i kirken om 
død og opstandelse. 
Men hvad med vores nutid? Betyder kri-
stendommens fremtidsfokusering, at vi 
her og nu ikke har andet end håbet om, 
at alt det, der er dårligt, bliver bedre, når 
vi en dag lader dette liv bag os?
Datid, nutid, fremtid … Kirkens bud-
skab bryder vores tidsskema. Vi er gået 
over fra døden til livet. Det bryder vores 
forestillinger om liv og død som ting, 
der følger hinanden i tiden.
I troen på Guds søn er død og liv åben-
bart ikke det samme, som de er i vores 
dagligdag. Livet er nu, døden er nu og 
evigt liv er nu.
Det er svært at forstå. Og alligevel er det 
et enkelt budskab:
Når Gud kommer ind i vores verden i 
sin søn, og vi får lov til at finde Gud i 
ham, så kommer evigheden ind i vores 
virkelighed og tidsgrænser forsvinder. 
Den, der erfarer Gud i vores verden 
som en virkelighed, kan opleve en stor 
forandring, samtidig med, at verden, 
som vi lever i, er den samme.
Der, hvor vi oplever, at grænsen mellem 
det forgængelige liv og evigheden for-
svinder i en glæde, der ikke kun er ret-
tet mod det evige liv eller nutiden, ople-
ver vi Guds tilstedeværelse. Der møder 
vi Gud, der gør os frie til at gribe livet og 
få noget godt ud af det. Evighedens lys 
gør os frie til at nyde livet, samtidig med 
at det giver os kraften til at tage ansvar 
for dette liv og hjælper os til at gøre det 
til et godt liv for os og vor næste.
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Kom til BASAR i Sognegården
Lørdag den 4. november kl. 10 – 14

Igen i år er der basar i Tranbjerg Sog-
negård, og vi støtter fortsat et bør-
neprojekt i Malawi, hvor der er ca. 
850.000 forældreløse børn.

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

Der er stort behov for hjælp, og pen-
gene fra basaren går ubeskåret via 
Folkekirkens Nødhjælp til disse cen-
tre.

På basaren er der masser af gode til-
bud, og her er mulighed for at finde 
værtindegaver til hele året. 

Som noget nyt i år vil vi også lave et 
„miljøhjørne“.

  Amerikansk lotteri med man-

ge gevinster i hvert lotteri

 Tombola

  Salgsboder med bl.a. håndar-

bejder og ting til juleudsmyk-

ning, og som noget helt nyt 

en bod med hjemmestrikkede 

bomuldskarklude og flotte 

stofbæreposer, så forbruget 

af plastic og mikrofibre kan 

nedsættes

  Salgsbod med hjemmesyltede 

lækkerier og hjemmebag

  Rodekasser med enormt gode 

tilbud

 Cafeteria

  Besøg Shop-Amok i kælderen 

med pænt, rent, brugt, billigt 

børnetøj
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O N S D A G S

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

1. november kl. 14.00 

Jeppe Aakjær  
– lyriker og samfundsrevser 

v/Anette Kjær

I 2016 blev 150-året for Jeppe Aakjærs fødsel fejret overalt i landet, og der er al 
mulig grund til også i 2017 at beskæftige sig med digteren, samfundskritikeren 
og mennesket Aakjær. Hans rige forfatterskab, velkendte sange og skarpe ar-
tikler og taler åbenbarer et natursyn, menneskesyn og historiesyn, der har stor 
aktualitet og på tankevækkende vis går i dialog med vor egen tids udfordrin-
ger. Med afsæt i fællessange af Jeppe Aakjær tegnes et portræt af den højtrå-
bende samfundskritiker, den lyriske digter og mennesket Aakjær. En sjælden 
personlighed med et kompromisløst sind og en sans for social retfærdighed og 
naturens uberørte storhed. Tråden trækkes op til i dag med spørgsmålet om, 
hvorvidt Aakjærs virke og digtning også taler ind i vor egen tid.

6. december kl. 13.00

Julefrokost
En hyggelig eftermiddag med traditionel julefrokost, 
Lucia-optog og amerikansk julelotteri. 
Man medbringer en gevinst til ca. 30 kr.

Pris for frokosten: 125 kr.

Tilmelding til kontoret: 86 29 57 33 eller på hjemme-
siden senest fredag d. 24. november.
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Gud og Spaghetti
Torsdag d. 12. oktober kl. 17.00  
ved Anette Brøndum 

Torsdag d. 9. nov. 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 31. oktober 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 Inge og Bo Kofoed, 
der vil fortælle og vise billeder fra 
deres rejse til De Vestindiske Øer.

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

Tilmelding senest 24. oktober til  
Ulla Astrup
86 29 58 97 
u.k.astrup@webspeed.dk
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Sangaften  
i Tranbjerg Sognegård
Torsdag d. 2. november kl. 17.00

Kom og vær med, når vi musikalsk og litterært gennem-
går forskellige salmer fra det nye tillæg til salmebogen. 
Vores organist og kirkesanger giver musikalsk støtte, 
og der vil være musik, kaffe og hyggeligt samvær på 
menuen.

Vel mødt!

Alle mennesker er noget værd
Kirkens Korshær protesterer, når mennesker, der lever på kanten af samfundet, 
bliver overset og overhørt. Når deres værdi som menneske gøres til et spørgsmål 
om arbejdsevne og indtægt. Og når vores medmennesker må sove på gaden, og 
børn må gå sultne i skole.
 
Derfor holder vi landsindsamling den 26. november 2017. Sammen samler vi ind til 
det fælles arbejde med hjemløse, fattige og udsatte mennesker i Danmark.
 
I over 100 år har Kirkens Korshær som en del af folkekirkens diakonale arbejde 
hjulpet mennesker i nød. På vores varmestuer og herberger tilbyder vi omsorg, 
et trygt sted at sove og et måltid mad. Ensomme, misbrugere og psykisk sårbare 
mennesker kan få støtte og rådgivning. Udsatte børn og unge kan få varmt tøj og 
en skolemadpakke.
 
Kirkens Korshær hjælper, fordi vi mener, at alle mennesker er noget værd.

Du kan være med til at hjælpe – vi 
samler ind her i Tranbjerg. 

Meld dig som indsamler hos 
Lene Risør (lene_risor@hotmail.com), 
Grethe (grethegylling@mail.dk), 
David (djk@km.dk) 
eller på 
www.danmarkmodfattigdom.dk.
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Vores børneaktivitet Toddlersalme-
sang er kommet for at blive. 

Hver onsdag eftermiddag indbyder vi 
alle børn i alderen 1-5 år sammen med 
deres voksne til salmesang i kirken 
sammen med kirke- og kulturmedar-
bejder Gitte Ranfelt Laugesen. 
 
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)

10. januar–20. juni 
(dog ikke 14. februar og 28. april)

Toddlersalmesang



KIRKE OG SOGN10

Menighedsmødet  
13. august
Søndag den 13. august i forlængelse af 
gudstjenesten havde Menighedsrådet, 
der tiltrådte 1. søndag i advent 2016, in-
viteret til sit første „menighedsmøde“. 
Knap 40 deltog i mødet, hvorunder der 
blev serveret en beskeden frokost.

Et menighedsmøde er et informations-
møde for borgere i Tranbjerg Sogn, hvor 
det siddende menighedsråd orienterer 
om store og små forhold af driftsmæs-
sig karakter, om økonomi, om planlagte 
aktiviteter samt om fremtidige ønsker 
og ideer. Jeg vil i det følgende nævne 
nogle få emner fra mødet.

En af de vigtigste opgaver for et menig-
hedsråd er at sørge for kirkens liv og 
vækst i lokalområdet. Aktiviteter, der 
understøtter sognets liv og vækst, er 
omtalt i hver udgave af Kirke og Sogn. 
Og enhver, der læser omtalen, kan 
overtyde sig om de mange aktiviteter, 
kirken og Sognegården lægger rum til. 
Men et menighedsråd er også en of-
fentlig myndighed, der drifter sognets 
bygninger og jorder, dvs. selve kirken, 
sognegården og kirkegården.

Tranbjerg er efterhånden blevet et stort 
sogn med 9.000 sognebørn, hvoraf ca. 
83% er medlem af Folkekirken. Det 
stiller mange krav, både til aktiviteter 
og faciliteter, herunder til gravpladser. 
Gennem årene er kirkegården blevet 
udvidet flere gange, og nu er det nød-
vendigt igen at udvide. På kirkegårdsde-
len mellem Sognegården og FDF-huset/

Landevejen planlægger Menighedsrå-
det at nedlægge nogle af de særdeles 
brede hække og effektivisere delen i 
øvrigt, således vi opnår et større antal 
gravpladser til kister såvel som til urner. 
Arbejdet forventes at ske gennem de 
tidlige måneder af 2018.

Senere kommer muligvis endnu en ud-
videlse. Menighedsrådet er i god dialog 
med kommunen om at overtage det lil-
le grønne område syd for Sognegården 
og på sigt indrette området til en „skov-
kirkegård“. Den oven for nævnte kir-
kegårdsudvidelse har vi selv midlerne 
til, men at købe jord og efterfølgende 
etablere en skovkirkegård kræver mid-
ler ud over egen grænse. Derfor er vi af-
hængig af Søndre Provstis økonomiske 
velvilje og prioritering. Undertegnede 
vil løbende i Kirke og Sogn orientere 
om planerne.

Menighedsrådet er som nævnt blevet 
et stort sogn og er i stadig vækst. Derfor 
ser vi heldigvis rigtig mange dåbsbørn – 
ja, der er nærmest ikke en søndag, hvor 
der ikke er barnedåb. En dåb er en glæ-
delig begivenhed, og derfor ønsker vi 
at styrke minderne fra denne dag ved 
at tilbyde forældrene at signere et lille 
træhjerte med barnets navn og dåbs-
dato til ophængning i en smuk hassel-
gren i våbenhuset. Vi håber, initiativet 
vil blive taget godt imod!

Netop fordi vi i Menighedsrådet har fo-
kus på liv og vækst, dedikerer vi en hel 
lørdag ultimo september, hvor vi sam-
men med en udefrakommende facilita-
tor vil udstikke visioner og retningslin-
jer for de kommende år. Bl.a. er rådet 
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særdeles opmærksom på et muligt 
vakuum i vores tilbud om aktiviteter, 
nemlig målrettet de „voksne midt i li-
vet“. Vi har masser af aktiviteter for små 
og større børn og for de, der har forladt 
arbejdslivet, men vi synes at mangle til-
bud til de voksne, der er midt i livet.

Et godt tilbud til alle, uanset hvor man er 
i livet, er de korte musikandagter, hvor 
vi nyder at høre vores organist, Branko, 
og en af vore præster, David, spille på 
hhv. klaver/orgel og cello. Os, der har 
opdaget, hvor skønne de ca. 20 minut-
ter er, deler dem gerne med mange 
flere, så kom glad og gå endnu gladere 
derfra!

Birgitte Pedersen
Formand for Menighedsrådet

Ny kirkesanger
Kirkesanger Søren Holm Bidstrup har 
ansøgt Menighedsrådet om orlov fra sin 
stilling ved Tranbjerg Kirke i perioden 1. 
august 2017 til 30. juni 2018 for at kunne 
færdiggøre sin bachelor ved Syddansk 
Musikkonservatorium i Esbjerg, med 
sang som hovedfag. 
Menighedsrådet har bevilget Søren 
orlov og ansat Troels Geil Thalling som 
midlertidig kirkesanger. Troels er i 2015 
uddannet kirkemusiker, som sanger, og 
er netop startet på sit tredje år som stu-
derende ved Det Jyske Musikkonserva-
torium i Aarhus på linjen klassisk sang.
Vi byder Troels velkommen til Tranbjerg 
Kirke!

Jette Siggaard
kontaktperson

Musikandagter
Hver anden torsdag kl. 10.00 er der 
mulighed for at være med til at synge 
salmer, lytte til organisten og præsten 
spille musik sammen og nyde en tid i 
stilhed til eftertanke eller en bøn. 
Det tager ca. 20 minutter og er en god 
mulighed for at få en pause i hverda-
gen med fokus på noget andet end alt 
det, der ellers fylder.
 
Datoerne er:
16. november
30. november

Folkekirkesamvirket 
i Aarhus 
– en tråd i dit netværk

Aflastningstjeneste
Sorggruppe for børn og unge
Sorggruppe for voksne

Det er gratis at benytte Folkekirkesam-
virkets tilbud.

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

www.folkekirkesamvirket.dk



Shop-Amok  
Genbrugs børnetøj 0 - 12 år 

Med venlig hilsen og på gensyn 

Senior pigerne 

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

Indgangen via stien bag Kvickly. 
 

Husk at Shop-Amok ikke tager imod kreditkort 

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

bedste af det bedste efterårs tøj gjort klar.  
 

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

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

Vi ses i Shop-Amok  
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Tranbjerg Kirke  

– her er plads til børn! 

Som noget nyt har vi nu fået  
10 rygsække med legetøj, bøger  
og tegnegrej, som børn kan benytte 
sig af, når de kommer i kirken. 

Vi glæder os til at se dem i brug!



60 |

ALTID
GLÆDE

noget at

sig til
VI HOLDER ÅBENTNÅR DU HOLDER FRIALLE DAGE FRA 8:00 - 20:00BAGERUDSALG 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


