
SMART Training

Hjernen skal trænes lige som 
dine muskler skal. Derfor til-
byder Motion & Liv nu SMART 
Training, hvor din hjerne bliver 
udfordret, så den kan skabe 
nye forbindelser og blive ved 
med at være skarp. Læs mere 
på side 12.

Kom og ryd op

Søndag den 22. april rydder 
Danmarks Naturfredningsfor-
ening op i naturen i hele Dan-
mark. 
I vores by er der også masser at 
tage fat i. Så kom op i Center 
Syd klokken 9 og hent en sæk, 
aflever den igen et par timer 
senere og vær med til at gøre 
en forskel for vores by og natur. 
Læs mere på side 21.
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Sjup omkring søen

ange af sagerne i Fællesrådet kan tage sin tid, men 
det kan også gå hurtigt. Den 31. januar blev Fælles-

rådet kontaktet vedrørende en meget våd og svært frem-
kommelig sti omkring søen. Især stykket i det nordøst-
lige hjørne ved søen var langt det værste. Stien passerer 
her et meget sumpet område, og en stor del af året er der 
fyldt med vand, og dermed meget mudret. En natursti vil 
nødvendigvis være våd sine steder, når vi får store mæng-
der af regn, men her var stien direkte uanvendelig. Og 
stien bruges rigtig meget. Kommunen - Center for Byens 
Anvendelse har lovet Fællesrådet at rykke hurtigt ud, så 
forhåbentlig er det slut med sjup.

Foto: Jørgen Dahlgaard.
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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) 

Jegstrupvænget 139
8310 Tranbjerg 
Telefon 4156 9199

 Ivan Pedersen 
(annoncer) 

Jegstrupvænget 67 
8310 Tranbjerg 
Telefon 2074 1931

 Stina Christiansen  
(journalistik) 

Kirkevænget 271 
8310 Tranbjerg 
Telefon 2124 7379

 Søren Juhl 
(produktion) 

Grønløkke Allé 96 
8310 Tranbjerg 
Telefon 8672 0030

r e d a k t i o n

n æ s t e  n u m m e r

redaktionens røst …

I bladet optages gratis læserbreve og redaktionelt stof, som ikke 
har karakter af at være annonce. Redaktionen forbeholder sig ret  
til at afgøre, hvad der betragtes som annoncelignende indlæg.  
Er der tvivlsspørgsmål, kontakt da venligst redaktionen.
Indlæg, artikler, billeder, annoncer mm. til næste nummer skal 
 afleveres til: stof@tranbjergtidende.dk senest den 12. april,  
udgivelsesdatoen er den 9. maj. 
Tryk: LaserTryk
Oplag: 4.600

Ivan Pedersen

Rottens år
Det var Aarhus Stiftstidendes hovedoverskrift en af de første dage af 

2018. Og det var også en af overskrifterne på vores 1. nytårsdag, hvor vi 

kunne iagttage to rotteunger lege tagfat i vores have. De ikke bare mun-

trede sig på fliserne under fuglebrættet, nej de klatrede godt 1 meter op 

ad stolpen, inden de måtte opgive og ”nøjes” med frøene underneden.

At se rotter i dagslys og over jorden er et vilkår, vi deler med ikke bare 

vore naboer, men også med andre i grundejerforeningen, med borgere 

i øvrige forstæder og i selve Aarhus by. Særligt slemt er det angiveligt i 

Aarhus Kommune i forhold til landets øvrige kommuner. Men det er 

fast arbejde til Rentokil, hvis vogne man ofte møder rundt omkring, 

hvor de er på rottejagt. 

Den skadedyrsbekæmper, der besøgte vores parcel for at lægge gift ud, 

havde jeg en god og oplysende samtale med. Han kunne fortælle, at den 

milde vinter, dårligt vedligeholdte kloakker og de lune forhold i diverse 

redskabsrum og udhuse skaber gode forhold for rotterne. Men han for-

talte også, at en af de store syndere er: - fodring af fuglene!

I al vores venlighed over for de stakkels forpjuskede fugle, der i vinter-

kulden er på heldagsarbejde med at finde føde, ja så tiltrækker vi også 

rotterne. For de kan nemlig godt li’ de fuglefrø, som vi lægger ud. Men 

de kan endnu bedre li’ madrester, så læg aldrig mad ud! Den største 

magnet af dem alle er dog høns og duer, hvis forhold er mums for rot-

terne. HUSK i øvrigt, at rotter ikke respekter ligusterhækkene.

Siden rottebekæmperen var her med sin giftboks, har vi ikke set rotter-

ne, - men vi har heller ikke fodret fuglene med de frø, vi plejer. I stedet 

har jeg købt hhv. kokosnødder og ”kogler” med fedt i. De hænger højt 

over jorden på pinde, hvor fuglene kan sidde og fouragere.

Glæden over at iagttage fuglelivet, se dem spise og bade i spejlbassinet, 

er tilbage. Så gak ud og køb mad til fuglene – ikke til rotterne – og glæd 

samtidig dig selv! 
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Med hjælp fra EDC AROS er der 
kommet mange nye navne på 
postkasserne i Tranbjerg i 2017 

– heraf et udsnit

Ellen Viola
Albrechtsen

Salgskoordinator

Thomas 
Rasmussen

Traniee

Line 
Manø

Ejendomsmægler 
MDE

Joakim 
Nørlev

Ejendomsmægler 
MDE

Tom 
Holst

Indehaver,  
Ejendomsmægler 

MDE

Søren 
Justesen

Indehaver, 
Ejendomsmægler 

MDE

 Skal vi hjælpe dig med at sælge din bolig i 2018?

Tranbjerg Hovedgade 58
8310 Tranbjerg

831@edc.dk

86 72 00 88
AROS ∙ Tranbjerg

Bestil et gratis og uforpligtende salgstjek på tlf. 86 72 00 88 eller mail 831@edc.dk 
- Eller kig ind til os i butikken.
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Kom og besøg vores cykelbutik i Center Syd
Vi har masser af gode tilbud på nye cykler og reparationer!

Ved reparation kan cykler afhentes efter 1-2 hverdage.

Åbningstider:
Mandag-Torsdag: kl. 10.00-17.30
Fredag: kl. 10.00-18.00
Lørdag: kl. 10.00-13.00

Tlf. 86 29 33 22

Stort eftersyn kun kr. 375,-   Lille eftersyn kun kr. 295,-

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
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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

Udstillinger:

Mennesker og forretninger
På Tranbjerg Bibliotek vises i marts en udstil-
ling om ”mennesker og forretninger i Tran-
bjerg”, arrangeret af Tranbjerg Lokalhistoriske 
Samling.
Siden Tranbjerg Stationsby opstod i 1884,
har der været mange værksteder og butikker 
i byen og de fleste af ejerne blev lokalkendte 
personer.
Udstillingen præsenterer dem og deres for-
retninger ved hjælp af billeder, erindringer og 
fortællinger.
Udstillingen kan ses hele marts i bibliotekets
åbningstid.

Har du lyst til at udstille på biblioteket?
Det kunne være malerier, keramik eller andet.
Så kom og snak med os eller send en mail til
tranbjergbibliotek@tranbjerg.dk

Højtlæsningshygge for børn

Fredag den 16. marts kl.10.00
Britta Bartels læser igen gode historier højt
for lytteglade børn i alderen 3 – 7 år.
Kom og hyg dig med os og nyd en fortælling 
i godt selskab.
Det er gratis men tilmelding er nødvendig via
www.aakb.dk

Strikkeklubben

Har du lyst til at mødes over strikketøjet 
og kaffen, så er Strik-in et godt bud.
Vi mødes den første torsdag i hver måned
på biblioteket kl. 18
Alle er velkomne, både øvede og nybegyndere.
Der er plads til at inspireres eller få hjælp med
drilske opskrifter eller tabte masker.
Tilmelding er ikke nødvendig – bare medbring 
garn og strikkepinde.
Vi mødes 1. marts, 5. april, 3. maj og 7. juni.

NemBS på biblioteket

I NemBS på Tranbjerg Bibliotek er der fokus 
på ’hjælp til selvhjælp’og det er muligt at 
bestille NemID og pas.
Har du allerede NemID kan personalet yde
vejledning til digitale selvbetjeningsløsninger.
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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

REVISIONSFIRMAET 

JOHN SCHANTZ 
REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB 
 
                        Et godt valg 
 
Solbjerg Hovedgade 24, 8355 Solbjerg, telefon 86 92 75 66 
www.john-schantz.dk, E-mail: revisor@john-schantz.dk  
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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:
15. marts 2018 ”Rigtige Mænd” kl. 13.00 besøg på strømpefabrik.

19. marts 2018 ”Tøjsalg i Cafe Tranen kl. 10.00 - 12.00.

23. marts 2018 ”Filmeft ermiddag i Pyramidesalen kl. 14.00

25. marts 2018 ”Søndagsbanko, kl. 13.00 dørene åbnes kl. 12.15.

 8. april 2018 ”Søndagsbanko, kl. 13.00 dørene åbnes kl. 12.15. 

12. april 2018 ”Rigtige Mænd” kl. 13.00 foredrag om kryddersnaps.

13. april 2018 ”Hattedamerne” kl. 14.00 foredrag med Ejnar Hans Jensen.

18. april 2018 ”Tøjsalg kl. 10.00 - 16.00 inkl. modeshow kl. 13.00

19. april 2018 ”Cafe Tranen Jazz koncert kl. 13.00

20. april 2018 ”Filmeft ermiddag i Pyramidesalen kl. 14.00

22. april 2018 ”Søndagsbanko, kl. 13.00 dørene åbnes kl. 12.15.

Tranbjerg Brugerråds hjemmeside www.tranentranbjerg.dk
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LOPPEMARKED
30. april 2018 kl. 10-14

Centerrådet mangler lopper. Har du noget, som du vil donere til os,
så bliver vi glade. Alt har interesse.

Overskuddet går til vores arrangementer.
Peter og Paul tager imod lopperne tirsdag den 24. april fra kl. 10-12.

Mød op og gør en god handel.
Cafeen har åben og vil servere små lune retter til 25,- kr.
Man kan leje en stadeplads med et bord for 75,- kr.

Henvend dig til Hannelis i netcafeen tirsdage fra kl. 10-12.

Husk dette loppemarked er udendørs.

 Venlig hilsen Centerråddet
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Efter utallige      opfordringer arrangerer vi en

Fredag 4. maj 2018 kl. 18.00-23.00
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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



Sensommertur 1.-8. september 2018
til Rheinhessen og Alsace 

Vil du med på en 8 dages tur til det charmerende Rheinhessen og det paradisiske Alsace? 
Vil du med til vinfest og gå rundt i marken blandt vinranker, besøge ca. 20 vinbønders  stande 
og smage på de mange skønne vine? – til Kulinarische Weinprobe med dejlig mad og lækre 
vine? – køre på Route de Cretes i Vogeserne, mærke historiens vingesus bl.a. i form af skytte-
grave og krigsmindesmærker? – nyde panoramaudsigt over Vogeserne og Rhinlandet?
– opleve de smukke byer, der ligger som perler på en snor på Route de Vin? – besøge Colmar, 
gå rundt i Petit Venise og få komplet vinsmagning hos en fransk vinbonde og meget meget 
mere?

Alt dette og meget andet foregår i hyggeligt selskab med andre gode mennesker i et  socialt 
samvær, hvor fokus er på kulturelle, historiske, vinøse og kulinariske oplevelser! 
Vi kører i en komfortabel luksusbus fra PP Busser med plads til såvel lange ben som vin-
indkøb. Vi tager os af hinanden, vi griner og snakker sammen, vi quizzer og synger  sammen, 
vi underholder hinanden, vi spiser sammen og nyder den gode vin sammen. 

De første 3 nætter bor vi på Hotel Braun i Kirchheimbolanden, Rheinhessen, 900 km fra 
 Århus og de sidste 4 nætter, 250 km længere sydpå i Thann, Alsace. Thann er den  sydligst 
 beliggende by på Vinruten.

Arrangørerne af denne tur er undertegnede Birgitte og Ivan Pedersen, bosiddende i  Tranbjerg 
siden 1980, hhv. 34 år på Kirkevænget og derefter på Jegstrupvænget. Det er den sjette tur,
vi arrangerer til Rheinhessen og/eller Alsace. Birgitte er nu på  efterløn, tidl.  byrådsmedlem, 
nuværende formand for Menighedsrådet og i bestyrelsen for bl.a  Grundejerforeningen 
 Vængerne. Ivan er pensioneret fagforeningsformand (Litografforbundet) og har i ca. 25 år 
 været en del af Tranbjerg Tidendes redaktion. Turen er IKKE en indtægtskilde for os, 
men hviler økonomisk i sig selv!

Turprisen er ikke færdigkalkuleret, da vi i skrivende stund mangler enkelte priser, men vi 
 forventer en slutpris pr. person i dobbeltværelse med det meste inkluderet på ca. kr. 7.000,-. 
For en person i enkeltværelse forventes prisen at være ca. kr. 1.000,- højere. 
P.t. (= medio februar) er der 42 tilmeldinger (fordelt på nye og erfarne deltagere) ud af max. 
48 mulige.

Vi inviterer til fællessamling med vin og lidt mad samt gennemgang af det endelige  program 
på Lokalcenter Tranbjerg søndag den 3. juni kl. 14.30.

Ring til os og få et uddybende program:
Birgitte – tlf. 4124 5506. Ivan – tlf. 2074 1931.
Eller skriv til os på denne adresse: birgitte.ivan@gmail.com
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Få skærpet hukommelsen og 
styr på balancen med den nye 
trænings form SMART Training.

Af Stina Christiansen

MART Training er træning af hjer-
nen via fysiske øvelser – men ikke 

hård træning. Træningen er for alle, og 
den henvender sig især til mennesker, der 
har behov for at skabe mere overskud i 
deres hverdag. Det er eksempelvis fysi-
ske øvelser, hvor du træner hjernen ved at 
koble farver og ord på.

Når du træner SMART Training, får du 
trænet flere forskellige dele af din hjerne, 
så den bliver styrket til at udføre de pro-
cesser, den er skabt til at udføre. Du bliver 
blandt andet bedre til at huske og til at 
fokusere - ligesom balancen og koordina-
tionen skærpes. 

Et eksempel på en øvelse kan være at 
skulle kaste en stor eller lille bold afhæn-

gig af, om instruktøren råber bus eller bil, 
grøn eller lilla, giraf eller hest. 

I træningen sættes det motoriske, sen-
soriske og logiske sammen, og det får 
hjernen til at skabe nye forbindelser. 

Dorthe – SMART træner
Dorthe Jakobsen, er en pioner indenfor 
aerobicsporten. Hun startede aerobic-
sporten op i 1984 og har et utal af aero-
bicuddannelser med sig i bagagen.  Senest 
er hun nu blevet certificeret SMART 
Training-instruktør, så hun er helt klar 
til at give dig den bedste oplevelse med 
SMART Training. 

Hun underviser i Motion & Liv på 
 Orholt Alle 10-12 og kan nu altså  også 
kalde sig SMART træner. Hun har to 
ugentlige hold, hvor hun udfordrer og 
udvikler deltagernes hjerner. 

 - Vores muskler bliver slappe, hvis vi 
ikke bevæger os regelmæssigt. Men det 
samme sker også for hjernen. Den mister 
også langsomt sin styrke, hvis den ikke 
stimuleres. Så hvis den skal bevare sin 
skarphed og sit fokus, skal den løbende 
have nye udfordringer, forklarer Dorthe 
Jakobsen. 

En anden fordel ved træningen er, at 
den skal være sjovt – fordi latter  udløser 
dopamin i hjernen, som understøtter 
 læringen, og det er et vigtigt element i 
Dorthes træning. 

SMART Training er for alle
Kernen i træningen er, at hjernen skal 
skabe nye forbindelser. De opstår, når 
du er i en læringssituation, og derfor er 

SMART Training - fitness for hjernen



| 13

t r æ n i n g

SMART Training fuld af udfordringer. 
Det er vigtigt at påpege, at ingen skal 
kunne mestre øvelserne. Programmet 
bygges op som en progression, hvor ud-
fordringerne bliver sværere og sværere i 
takt med, at den enkelte deltager bliver 
mere trænet. I øvelserne er der ofte så 
meget på spil på én gang, at hjernen bli-
ver udfordret på det kraftigste. 

Da synssansen alene står for omkring 
80% af det samlede sanseindtryk, bliver 
der lagt særlig vægt på at stimulere syns-
sansen og samsynet (samarbejdet mellem 
øjnene). En af synets fornemmeste op-
gaver er at dirigere vores bevægelser. Det 
betyder, at træning af synet er yderst rele-
vant i al træning, hvor der indgår bevæ-
gelse af kroppen. Træningen skal hjælpe 
dig til at være mere fokuseret, effektiv og 
åben over for ny læring i din hverdag. 

SMART Training for alle uanset om du 
er mand, kvinde, ung, ældre, studerende, 
erhvervsaktiv, motionist eller eliteudøver. 

Gratis prøvetime i SMART træning
Hvis du vil vide mere om SMART træ-
ning hos Motion & Liv kan du tjekke 
 Motion & Livs hjemmeside. På hjemme-
siden finder du også det attraktive intro-
duktions SMART training-abonnement, 
der giver adgang til alle SMART trai-
nings-hold samt øvrig træning i tidsrum-
met fra kl. 05.00-13.00 alle ugens dage. 
Oprettelsen er gratis ved tegning af dette 
abonnement.

Der vil løbende og efter behov åbne 
nye hold. Har du spørgsmål eller ønsker 
at få en gratis prøvetime, kan du kontakte 
Dorthe Jakobsen på: dorjak@motionog-
liv.dk. 
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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
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TRANBJERG - 86 29 49 49

Tranbjerg  
Køreskole 
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Anderledes juleafslutning
i AIA håndbold

er blev spillet alternativ håndbold, 
da ungdomsafdelingen i AIA hånd-

bold holdt juleafslutning lørdag den 
16. december. 

77 børn blev blandet godt og grun-
digt, så både drenge og piger fordelt på 
alle aldersgrupper spillede sammen på de 
enkelte hold. Det betød, at de 7-8 årige 
minimix spillede sammen med de ” store” 
U14 børn. For at gøre det mere lige 
for alle skulle U14’s mål scores mellem 
 benene, og der blev givet forskellige point 
for scorede mål: 1 mål fra U12 spiller gav 
1 point. U10 mål 2 point og minimix hele 
4 point. Der blev også vist stor kreativitet 

blandt spillerne. Vi så U14 drenge, der tog 
en minimix pige på skulderen og med en 
U10 spiller på skulderen var hopskud ikke 
nødvendigt… 

Alle hyggede sig denne eftermiddag 
med en masse håndbold og leg i hallen.

En del sponsorer sikrede, at der 
 løbende var mange præmier, gaver, frugt 
og slik, og det hele blev afsluttet med 
 æbleskiver og sodavand i klubhusets cafe.

Ungdomsafdelingen har  forhåbentlig, 
med denne juleafslutning, startet en 
 løbende tradition, der vil forsætte mange 
år ud i fremtiden.
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Den vel nok største publikums- og 
turistattraktion i Tranbjerg nogen 
sinde, med omkring 70 tusinde besø-
gende hvert år, eksisterede i 9 år fra 
1979 til 1988. Det var på alle måder en 
stor succes. Gæster fra ind-og udland 
samt lokale borgere fra Aarhus og 
omegn valfartede til stedet og drog 
hjem med store oplevelser i bagagen. 
Her, små 30 år efter lukningen, be-
søgte Tranbjerg Lokalhistoriske Sam-
ling grundlæggeren og indehaveren af 
stedet, Freddy Brøgger. Besøget fandt 
sted i januar 2018.

Af Harald Kvist
Tranbjerg Lokalhistoriske Samling.

Begyndelsen
Freddy Brøgger er på tidspunktet, hvor 
denne samtale fandt sted 74 år. Han har 
ingen formel uddannelse indenfor akva-
riefaget. Oprindelig er han uddannet sæl-
ger, henholdsvis i el- og lampefirmaet 
Louis Poulsen, der blandt andet sælger de 
verdenskendte PH-lamper og fra firmaet 
National Kasseapparater.

Så tidligt som i 1955 var Freddy Brøg-
ger med forældrene på besøg i Danmarks 
Akvarium i Charlottenlund og han blev 
straks interesseret i den forunderlige ver-
den med fisk og dyr i akvarier. Allerede 
samme år fik han sit første akvarium. Fra 
omkring 1973 drev Freddy Brøgger sin 
interesse mere professionelt. Han hav-
de sparet penge sammen og havde købt 

Århus Akvarium i Tranbjerg

akvarier, fisk og dyr, som alt var opstil-
let i hjemmet i Rosenhøj, såvel i lejlighe-
den som i diverse kælderrum, som stod 
til hans rådighed. Samtidig tilegnede han 
sig efterhånden viden om, hvordan fisk og 
dyr skulle behandles for at leve godt. Han 
blev mere og mere overbevist om, at han 
måtte i gang med at drive sit eget akvari-
um. Dels til glæde for sig selv og familien. 
Men forhåbentlig også til glæde for et be-
søgende publikum. Freddy Brøgger tømte 
hver aften både sine egne og konens lom-
mer for penge, som blev lagt til side til 
finansieringen, den dag muligheden for at 
føre det store ønske ud i livet måtte opstå.

Tingskov Alle 3
Det skete så i 1979. Gårdejer Tage Niel-
sen og hustru var i færd med at nedlægge 

Freddy Brøgger ca. 1980
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deres landbrug for at lade sig pensionere. 
Dermed blev en velegnet landbrugsbyg-
ning på ovennævnte adresse til leje og 
Freddy Brøgger var ikke sen til at slå til. 
Tage Nielsens kostald blev lejet og Freddy 
gik i gang med det kolossale arbejde det 
var at omskabe denne tidligere kostald til 
et moderne akvarium.

Freddy Brøgger stod selv for alt arbej-
de. Han var og er en praktiker, som selv 
har kunnet det meste. Og resten have han 
gode forbindelser til at hjælpe sig med. 
Resultatet var, at Århus Akvarium i Tran-
bjerg stod klar til åbning sidst på året 
1979.

Århus Akvarium
Hvorfor så navnet: Århus Akvarium? ”Jo, 
siger Freddy Brøgger under samtalen, jeg 
havde jo været på det, der hedder Dan-

marks Akvarium i Charlottenlund, så det 
navn var ligesom optaget. Så tænkte jeg, 
at det ville være passende, at kalde det 
næste store akvarium for Århus Akvari-
um. Og ikke spor overdrevent, for det var 
jo det vi var. Århus Akvarium.” Det blev 
en storstilet åbning. Freddy Brøgger havde 
opbakning fra byens ledende folk. Der var 
biologer fra Århus Universitet. Der var 
pressefolk og folk fra turisterhvervene, 
blandt andre byens turistchef, Hempel 
Jørgensen, der støttede projektet. Og på 
åbningsdagen dukkede også byens borg-
mester, Orla Hyllested, op for at lykønske 
sammen med flere andre politikere.

Daglig drift
Mens Freddy Brøgger var chefen og leder 
af den daglige drift. Alt med fiskene og 
dyrene. Alt det tekniske. Lys, vand, varme 

Århus Akvarium  Tingskov Alle 3.
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og kulde. Det daglige opsyn. Så var det 
hustruen, Inger Elise Brøgger, som stod 
for rundvisninger, salg, og pressefolk. Så-
ledes også, da denne skribent, som ansat 
på Århus Stiftstidende, besøgte akvariet 
for at skrive om det.

Det var hustruen, der viste mig rundt. 
Hun var meget oplagt og klar til opga-
ven. Iført sko med høje skarpe stilethæle 
gik hun op og ned langs gangene og det 
morede hende at gøre opmærksom på, 
akvariets sæler kunne høre stiletterne. 
Det kunne man selv konstatere ved at se 
alle sælerne vende hovederne med åbne 
munde ud mod fruen i den tro, forklare-
de hun, at der som normalt var nye mad-
portioner at hente. Inger Elise Brøgger er 
siden afgået ved døden.

Til at begynde med kneb det med skilt-
ningen frem mod akvariet fra alle sider i 
nærheden af Tranbjerg. Således har denne 
skribent i årenes løb vist såvel lokale folk 

som turister fra USA og fra Tyskland frem 
til akvariet.

Freddy Brøgger stod som nævnt selv 
for al teknik i akvariet. Et problem for 
mange akvarier rundt om i landet er, at 
den øverste del af bassinerne, hvor der ik-
ke er vand -men hvor gæsterne skal kun-
ne kigge ind på livet i bassinerne, havde 
tendens til at dugge. Det løste den forhen-
værende el-sagkyndige Freddy Brøgger 
ved at sætte særlige typer af varmeblæsere 
og varmepærer op så der ikke dannedes 
dug. Løsninger, som han sidenhen har bi-
draget med til såvel Ferskvandsakvariet i 
Silkeborg som til Kattegatcentret i Grenaa.

Nilkrokodillen
Akvariet rummede talrige arter, som pub-
likum kunne se. Der var alle mulige fisk. 
Der var piratfisk, lungeåndende fisk, sø-
heste, kejserfisk, store maller, små neon-
fisk. En Gavialkrokodille, som var kom-

Århus Akvarium ca. 1985 - Fotograf Ib Hansen.
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met fra Ålborg Zoologiske Have og en 
Nilkrokodille, som var kommet til fra 
Aarhus Universitet. Forskellige arter af 
skildpadder. De fredede dyr krævede tilla-
delse, men disse papirer var altid i orden 
i Århus Akvarium. Alt blev passet og ple-
jet af ægteparret Brøgger. Af og til sendte 
Arbejdsformidlingen mennesker ud for 
at prøve arbejdet med at passe akvarium, 
men det var sjældent nogen succes.

Randers Regnskov
På et tidspunkt havde Freddy Brøgger et 
møde med fagfolk. Det foregik på Dan-
marks Akvarium i Charlottenlund. Kort 
efter udviklede Freddy sine tanker om 
en regnskov med det hele under et nyt 
møde. Fugle øverst, duftende planter og 
øvrige bevoksning med dyr, vådrum og 
alle slags fisk nederst. Med strandbred. Et 
totalt samlet og fuldstændigt miljø med 
indgang, kiosker, restaurant rigtigt place-
ret. Kort tid efter opstod Randers Regn-
skov efter nogenlunde den opskrift og 
folk spurgte: ”Hvem har fundet på det?” 
Det vidste ingen! En detalje, som Freddy 
Brøgger siden, i sit stile sind, har undret 
sig over. 

Slutningen 
Århus Akvarium var som nævnt lejer hos 
gårdejer Tage Nielsen, Tranbjerg. Som 
skrevet i indledningen passerede omkring 
70.000 mennesker indgangsdøren hvert 
år i de 9 år akvariet eksisterede. Akva-
riet blev betragtet som provinsens største 
akvarium.

Lejekontrakten var udformet som en 
ti-årig aftale og da de 9 år var gået, kunne 
Freddy Brøgger konstatere, at jorden var 
ved at blive solgt fra. Også den jord, som 
akvariet var indrettet på.

Freddy Brøgger førte samtaler med 
sine økonomiske rådgivere, som, selv om 
Brøgger-familien havde levet godt af at 
drive akvariet, tilrådede, at ophøre med 
driften.

Det råd fulgte Freddy Brøgger hvor-
for akvariet ophørte med at eksistere ved 
udgangen af oktober 1988. Og ligesom 
Freddy Brøgger selv havde opstillet alt ved 
akvariets start, brød han selv akvariet ned 
ved slutningen. De almindelige fisk blev 
solgt til forskellige interesserede menne-
sker. Dyrene til Jesperhus og Ålborg Zoo. 
Og til Stevns Akvarium. Og en privat in-
teresseret købte resten til et terrarium i 
Græsted. Freddy Brøgger afsluttede sin 
erhvervskarriere med handel med fisk og 
akvarier på Rosenvangs Alle i Højbjerg fra 
2002 til 2008.

Landbrugsadressen Tingskov Alle 3 
blev til et parcelhuskvarter fra nummer 3 
til nummer 15 med bogstaver bag. Tran-
bjerg Lokalhistoriske Samling besøgte ste-
det i forbindelse med denne historie og 
talte med indehaveren af huset Tingskov 
Alle 3. Han fik for mange år siden nøg-
lerne til det moderne hus, der var blevet 
bygget, overdraget af gårdejer Tage Niel-
sens enkefrue.
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CENTRUM PIZZA
Tlf. 86 30 90 50

Åbningstider alle dage kl. 11-21
Udbringning alle dage fra kl. 11-21

Tranbjerg 10,- kr. / Mårslet 20,- kr. / Solbjerg 30,- kr. 
Gælder ved køb over 100,- kr.

 Børn Alm. Familie Indbagt Deep pan
1 ingrediens 40,- 55,- 110,- 55,- 70,-
2 ingrediens 45,- 60,- 120,- 60,- 75,-
3 ingrediens 50,- 65,- 130,- 65,- 80,-
4 ingrediens 55,- 70,- 140,- 70,- 85,-
  ekstra  5,-  5,-  15,-  5,- 20,-
Skinke / Bacon / Oksefilet / Kylling / Kebab / Spinat / Peberfrugt
Oksekød / Ananas / Rejer / Champignon / Jalapenos / Majs
Tomat / Gorgonzola / Tun / Ost / Løg / Pepperoni / Pølser
Spaghetti / Salat / Kødsauce / Tacosauce / Oliven

Vi har også:
Durum

Pitabrød
Pasta-retter
Grill-retter

Friture
Burger

Drikkevarer

Se mere på: www.hungry.dk/tranbjerg-j/centrum-pizza

 Vinduespolering
 Oprensning af tagrender
 Vask af solceller
 Algebehandling af alle flader

Vi dækker Odder, Horsens, 
 Skanderborg og Århus

Telefon 86 103 106
Mail: oestergaard@firma.tele.dk

 Virksomheder
 Offentlige institutioner
 Private kunder

Kontakt os for
uforpligtende tilbud

ØSTERGAARD
VINDUESPOLERING

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 
TELEFONNUMMER

7011 3131
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M ød op i Center Syd søndag den 22. 
april fra klokken 9 og få udleveret 

en pose til at samle affald i og en rute. 
Der samles affald op rundt omkring 

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

Tag naboen, spejdertruppen, mødre-
gruppen, grundejerforeningen eller dine 
børn og børnebørn under armen og kom 
op i Center Syd, hvor der uddeles sække 
og ruter fra klokken 9. Du kan afl evere dit 

affald frem til klokken 12 ved det mar-
kerede areal på parkeringspladsen foran 
Center Syd. 

Medbring selv handsker og tænger, 
hvis du har brug for det. Vi håber at se så 
mange som muligt rigtig mange, så vi kan 
få en pæn og ren by. 

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

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

Affaldsindsamling 2018
Søndag den 22. april 2018 er der forårsrengøring i Tranbjerg. 

Kom og giv en hånd, så vi kan få en ren by.

Af Stina Christiansen
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MOTOR-DEPOTET A/S

Hasselager Allé 1
8260 Viby

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

MITSUBISHI
MOTORS

Dahlgaard Haandvaerk ApS

md@dahlgaardhaandvaerk.dk

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

Nørre Rengøringsservice
Vi tilbyder rengøring så som:

Slut-rengøring

LÆGEVAGTENS 
TELEFONNUMMER

7011 3131



| 23

Aarhus 
Mæglerne

Bestil gratis salgsvurdering:

70 70 79 61

info@aarhusmaeglerne.dk

HELE BYENS LOKALE 
EJENDOMSMÆGLER 

SAMLET ÈT STED

Emil Kessel Morten Eriksen Jonas Bojsen
Indehaver Indehaver Ejendomsmægler

Find os online:

www.aarhusmæglerne.dk

Aarhus Mæglerne

aarhusmaeglerne
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Sara sagde sit job op for at gå all 
in på det, som hun brænder for. 

Af Stina Christiansen

ara Lykke Christensen tog den slag-
ne vej efter folkeskolen, uddannede 

sig, fik job i Dansk Supermarked og steg i 
graderne år for år. Undervejs i Dansk Su-
permarkeds elevprogram mødte hun også 
sin mand Michael, og de fik sammen søn-
nerne Daniel i 2008 og Benjamin i 2012. 

Sara havde gemt lidt af sin barsel og 
brugte den i sommeren 2017 til at holde 
otte ugers orlov fra jobbet som assistent 
for HR-direktøren. 

Bootcamp
Hun var begyndt til Bootcamp hos Tho-
mas Sommer i marts 2017, hvor hun fik 
flere muskler og færre kilo på kroppen. 
Sara begyndte lige så stille at hjælpe Tho-
mas med nogle af de administrative op-
gaver i perioden, hvor hun havde orlov 
fra sit job. 

– Jeg kunne mærke, at jeg brændte for 
det på en anden måde end for mit arbejde 
ved Dansk Supermarked, fortæller Sara.

Sidejobbet med bootcampen  fyldte 
mere og mere, og Sara begyndte at over-
veje, om der var en måde, hvorpå hun 
kunne komme til at lave det 100% 
og droppe fuldtidsjobbet ved Dansk 
Supermarked. 

Sara skiftede spor



| 25

m a s s a ge

Thomas Sommer driver Sommer Boot-
camp, hvor der trænes en kombination af 
styrke og puls, men samtidig er han også 
manuel terapeut. Kunderne efterlyste til 
tider en mere traditionel og afslappende 
massage, og derfor foreslog Thomas Sara 
denne mulighed for et nyt arbejdsliv, hvor 
hun kunne kombinere det administrative 
med et job som massør. 

Næsten inden hun var færdig med at 
tænke tanken, tog hun grunduddannelsen 
som fysiurgisk massør i et intensivt for-
løb på 5 uger i stedet for det halve år, ud-
dannelsen normalt tager som aften- eller 
weekend-undervisning.

– Fysiurgisk massage er en muskel-
afslappende massage med fokus på at få 
kroppen til at fungere optimalt, forklarer 
Sara Lykke Christensen. 

Nyt liv
Nu har hun sin egen klinik i et lokale på 
Kirkevænget ved siden af Thomas Som-
mers klinik, og der har været fuld fart på 
fra starten.

– Nu tager jeg den lige med ro, og ser 
hvordan det lander. Folk skal jo også have 
mulighed for at komme igen, så jeg skal 
sørge for at have nogle huller ind i mel-
lem og have tid til mine administrative 
opgaver. 

Nogle af de administrative opgaver er 
kostforedragene og vejninger, som er en 
del af tilbuddet i Sommer Bootcamp. Sara 
ved bedre end mange andre, hvad  kosten 
og træningen kan gøre ved én. Siden hun 
startede på bootcamp-holdet i marts 
2017, har hun tabt tyve kilo. 

– Jeg lavede ingenting før, og nu kan 
jeg tydeligt mærke, at jeg bliver stærkere 
hele tiden. Det giver mig masser af energi 

at komme til træning. Der er rigtig god 
energi til holdtræningen. Vi giver hinan-
den energi, forklarer Sara. 

Men der er flere planer, og Thomas og 
Sara ser masser af muligheder i fremtiden.

– Lige nu er det det her, men det skal 
nok blive større. Vi har planer om flere 
hold med andre instruktører og udendørs 
bootcamps. Måske vil jeg på et tidspunkt 
selv uddanne mig til instruktør og køre 
nogle af holdene, siger Sara. 

Hun har ikke et sekund fortrudt sin 
beslutning og glæder sig over, at hendes 
mand har været med hele vejen og støt-
tet hende. 

– Han har måttet klare mere af fami-
lielivet, og familien har måttet undvære 
mig. Jeg er mere på hele tiden. Men jeg 
har en anden frihed i forhold til børnene 
nu. Jeg har ikke mere fritid. Men jeg har 
mere frihed, siger Sara. 
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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

Living Frisør
 & Hudpleje Dame & Herre
  86 29 43 00

Tranbjerg Hovedgade 68 · 8310 Tranbjerg
mandag lukket
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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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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

“Bus lige til døren”

På gensyn!FORHANDLER 
ID PRODUKTER

Louise Marlene Daniela Marianne Kirsten

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

Solbjerg Biler

Kør ind og få skiftet til SOMMERDÆK
lørdag d. 14. april kl. 09.00 - 16.00 

Bestil tid til hjulskift på tlf. 86 92 78 13 
eller mail grethe@solbjerg-biler.dk
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Børnene og de unge i  Klubben 
UngiAarhus på Grønløkke  Allé har 
igen været kreative og  lavet en 
masse flotte værker til  Danmarks 
største åbne censurerede kunst-
udstilling for unge kaldet 
 Vårsalong.

Af Stina Christiansen

et er 11. gang UngiAarhus deltager i 
Vårsalongen, og i år var der tilmeldt 

hele 250 værker til Vårsalong under tema-
et ”Som jeg ser det”.

Som man kan se på billederne, har 
 kreativiteten fået frit spil. Oplægget fra 
arrangørerne lød:

Med det overordnede tema ”Som Jeg 
Ser Det” for årets Ungdommens Vårsa-

long, håber Ungdomsskolen i UngiAarhus 
at sætte gang i kreativiteten og fantasien 
hos de 12 til 18-årige, så de kan skabe 
værker indenfor tegning, akvarel, olie-
maling, foto, grafik, skulptur og meget 
andet, der kan komme med på den cen-
surerede kunstudstilling Ungdommens 
Vårsalong 2018.

I januar blev der arbejdet med værker-
ne i klubben blandt alle dem, der havde 
lyst til at lade deres kreative åre få frit spil. 

Den 5. februar blev værkerne indleve-
ret på Grøndalsvej 2 i Viby.

Alle værker, der deltager i Ungdom-
mens Vårsalong, bliver censureret af 
en komite af lokale kunstnere, og her-
efter blev de udvalgte værker udstillet på 
 Aarhus Rådhus, hvor der var fernisering 
den 28. februar.

Censureringen vurderes ud fra, hvor-
dan årets tema er fortolket, styrken af 

Kreative kunstnere i Klubben
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værkets udtryk, den håndværksmæssige 
dygtighed samt indsatsen bag værket og 
nytænkningen.

På den baggrund gik følgende 5 værker 
videre til udstillingen på Aarhus Rådhus:

1. ”Different is beautiful too” udført af 
Sofie Raundahl, Thea Fuglsang, Rebecca 
Bergholdt og Nikoline M. Bligaard. Alle 
fra 6.a

2. ”Skolegården” udført af Elisabeth Je-
høj og Line Arildskov. Begge fra 5.c

3. ”Mit fotogene jeg” udført af Sandie 
Hansen fra 6.d og Simone Tolshøj fra 6.c

4. ”Gule %” udført af Lea H. Hummel 
fra 5.b og Mia S. Holst fra 5.a

5. ”Vi burde være på jorden” udført 
af Clea R. Brosø fra 8.y Frem til den 12. 
marts var værkerne udstillet på Aarhus 
Rådhus og på Grøndalsvej 2.

De værker, der blev udstillet på råd-
huset, fik endnu en censurering af dom-
mere fra København, hvor det blev af-
gjort, hvilke, der skal med på den lands-
dækkende udstilling på Københavns Råd-
hus. Der er fernisering på Københavns 
Rådhus den 21. marts.

FAKTABOKS:
Ungdommens Vårsalong. Udstillingen arrangeres af Københavns Kommunes Ung-
domsskole i samarbejde med ungdomsskolerne i Odense og Århus, og er et tilbud for 
unge mellem 13 og 19 år. Projektet giver mulighed for, at unge fra alle dele af landet 
udarbejder deres kunst og udstiller sammen på Københavns Rådhus. 
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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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Teaterforestilling i Tranbjerg Dagpleje

øndag d. 21 januar var 35 børn fra 
Tranbjerg Dagpleje sammen med 

deres forældre og bedsteforældre inviteret 
til teaterforestilling i dagplejen.

Sammen med katten Tulle og papegø-
jen Skralle, som alle børn i dagplejen ken-
der og holder af, underholdt Ditte Aarup 
Johnsen fra Eventyrværkstedet. 

Temaet var denne gang bondegården 
og dens dyr og maskiner. Gennem fortæl-
ling og sang var børn og voksne inviteret 
med til at synge og bevæge sig. 

 En formiddag som på en eventyrlig 
måde bød på god læring, og hvor Ditte 
igen tryllebandt alle børnene.

 Se mere på www.eventyrvaerksted.dk 
og Tranbjerg Dagplejes hjemmeside  www.
tranbjergdagpleje.dk
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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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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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Resursen hjælper med at skabe ro 
og struktur for de børn, der har 
brug for det

Tekst og foto: Anne Christine Kusk, 
 Tranbjergskolen

 de tidligere administrationslokaler 
på Tranbjergskolens afdeling Kirke-

torvet holder Resursen nu til. Resursen er 
et sted for de elever, som har svært ved at 
være i deres egen klasse en hel dag eller 
som ikke kan indgå i undervisningen på 
lige fod med de øvrige elever. I skrivende 

stund er der syv børn tilknyttet Resursen, 
men det er meget individuelt, om de til-
bringer det meste af skoledagen her eller 
blot ind i mellem har brug for det puste-
rum, som Resursen kan tilbyde. 

Mere plads = mere ro og overskud
De børn, som kommer i Resursen, har of-
te svært ved at håndtere de såkaldte prak-
tisk/musiske fag, hvor der tit er et højere 
støjniveau, mindre struktur og større krav 
til elevernes fantasi og kreativitet end i fx 
dansk- og matematiktimerne. Derfor er 
ro, en tydelig struktur og klare, faste reg-
ler nogle af de pædagogiske grundsten, 

Rummet som den 3. pædagog
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som lærere og pædagoger arbejder efter i 
Resursen.

Tidligere holdt Resursen til i to små 
lokaler på 1. sal, men da skolens admi-
nistration flyttede ovenpå, var der plud-
selig ledige lokaler, som var velegnede til 
Resursen. 

Rummene er blevet istandsat og shi-
net op, bl.a. er der kommet andre farver 
på væggene. Skolen har søgt kommunens 
inventarpulje om penge til indretning og 
blev bevilget 100.000 kr., som har gjort 
det muligt at indrette lokalerne med nye 
møbler og specielle, lyddæmpende skille-
vægge og opslagstavler. Selv lamperne er 
lyddæmpende, lavet i gummi. 

Kate og Line, to af de voksne i Resur-
sen, fortæller, at de nye lokaler har skabt 
en positiv forandring hos eleverne, som 
tydeligt kan mærkes: ”Det at få noget nyt, 
et sted, som er noget særligt, får børnene 
til at føle sig særlige på en positiv måde, 
og det er en god følelse. 

Der er også blevet mere ro, mere 
arbejds ro og færre konflikter mellem bør-
nene, fordi de ikke længere er tvunget til 
at være sammen i det samme rum hele 
tiden”. Hvis der opstår konflikter, kan 
børnene nu gå i hver deres rum og på den 
måde skilles ad rent fysisk.

Rum med en funktion
I ét rum læser man, i et andet rum sidder 
man ved computeren, i et tredje rum er 
der indrettet arbejdsstationer til hver elev, 
og i et fjerde rum kan man lege med Lego 
og andre kreative ting. 

Det er rigtig godt for børnene, at der 
sker jævnlige skift mellem de forskel-
lige rum i løbet af dagen, så dagen bliver 
brudt op i mindre, overskuelige bider. 

I Resursen arbejder man i 20 minutter, og 
så holder man pause i 15 minutter. I alle 
rum er der en timer, som ringer, når bør-
nene er færdige med en aktivitet og på 
den måde markerer, hvornår de skal gå 
fra det ene til det andet.

De nye lokaler har også betydet nye 
regler; hvert rum har sit eget regelsæt, 
som er tydeligt og klart for eleverne. 

Det er fx kun tilladt at spise ved det 
store bord i computerrummet, i rummet 
med arbejdsstationer må man ikke snakke 
osv. Alle disse ting er med til at skabe den 
struktur og forudsigelighed, som børnene 
i Resursen har brug for.

Lokalerne ligger i stueplan, og der er 
store vinduespartier ud mod skolegården. 
Af og til kommer klassekammerater hen 
og banker på ruden og siger hej, og det er 
blevet nemmere for eleverne i Resursen 
at løbe ud og lege med kammeraterne i 
frikvarteret.
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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
Skærtorsdag 
Traditionen tro bliver der også i år holdt 
skærtorsdagsgudstjeneste med efterføl-
gende fællesspisning i Sognegården.

Gudstjenesten Skærtorsdag den 29. 
marts begynder kl. 17.00.
Efter gudstjenesten spiser vi en tradi-
tionel påskemiddag sammen i Sogne-
gården.
Pris: 100 kr. for voksne – gratis for 
børn.
Drikkevarer kan købes.  
Tilmelding til middagen: 
www.tranbjergkirke.dk eller  
tlf.: 86 29 57 33 Kirkekontoret senest 
onsdag d. 21. marts.

BØRN I KIRKEN

Gud og Spaghetti
Torsdag d. 12. april kl. 17.00 ved 
David Kessel

En let børnegudstjeneste for alle san-
ser, 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 på hjemmesiden  
eller tlf.: 86 29 57 33
senest onsdagen før.

L A N G F R E DAG
Liturgisk musikgudstjeneste

Se side 11
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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

Kirketjener Erik Borrits 
86 29 57 33

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

Kirkesanger Troels Geil Thalling 
60 66 04 17 / troels_thalling@hotmail.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 29 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 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 d. 18. marts 
10.00 Anja Stokholm

Søndag 25. marts (Palmesøndag) 
10.00 David Kessel 
11.30 David Kessel. Dåbsgudstjeneste. 
Afslutning minikonfirmander

Torsdag 29. marts (Skærtorsdag) 
17.00 Anette Brøndum. 
Derefter påskemåltid – se omtale

Fredag 30. marts (Langfredag) 
10.00 David Kessel 
Liturgisk musikgudstjeneste

Søndag 1. april (Påskedag) 
10.00 Anja Stokholm

Mandag 2. april (2. påskedag) 
10.00 David Kessel

Søndag 8. april (1.s.e. påske) 
10.00 Anja Stokholm

Torsdag 12. april 
17.00 Gud og Spaghetti

Søndag 15. april (2.s.e. påske) 
10.00 David Kessel 
11.30  David Kessel 

Dåbsgudstjeneste

Søndag 22. april (3.s.e. påske) 
10.00 Anette Brøndum

Fredag 27. april (Bededag) 
Konfirmation 
 9.00 David Kessel 7.C 
11.00 David Kessel 7.D

Søndag 29. april (4.s.e. påske) 
10.00 Anette Brøndum

Søndag 6. maj (5.s.e. påske) 
10.00 Anja Stokholm 
11.30  Anja Stokholm 

Dåbsgudstjeneste

Torsdag 10. maj (Kristi Himmelfartsdag) 
Konfirmation 
10.00 Anja Stokholm 7.A

Lokalcenter Tranbjerg

Onsdag 28. marts
14.00 Anja Stokholm

Onsdag 26. april
14.00 David Kessel

Århus Friplejehjem

Onsdag 28. marts
10.30 Anja Stokholm

Onsdag 11. april
10.30 David Kessel

Onsdag 9. maj
10.30 Anja Stokholm

Nicolai
Tjenesten

SC
T

En at tale med …
Du behøver ikke at gå alene med 

dine problemer, bekymringer og 

spørgsmål. Ved telefonen sidder 

hver aften/nat én, der gerne vil lytte 

og give dig mulighed for at sætte 

ord på dine tanker.

70 120 110
  Sct. Nicolai Tjenestens medarbejdere 

har tavshedspligt

 Der føres ikke journaler eller kartoteker

 Alle kan henvende sig

  Sct. Nicolai Tjenesten er et tilbud fra 

Folkekirken
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PRÆSTENS RUBRIK

Af Anette Brøndum

Jeg holder af gudstjenesten
mest af alt holder jeg af gudstjenesten
den langsomme opvågnen til det  
 kendte håb
der alligevel ikke er helt så kendt
men levende
De andres på en gang fortrolige og  
 fremmede ansigter
 
Salmebogens åbning
Morgensalmerne
Lugten af kalk og mur
Dagens læsninger
læsninger af dagen
 
Jeg holder af gudstjenesten
selv gennem alle dens irritationer
børn der larmer
konfirmander der SMS’er
dårlig sang og ingen sang
nogen, der kommer for sent
unger der keder sig og skal tisse
 
Jeg holder af gudstjenesten
 
ritual for dåb 
vi er mere end biologi
andet end robotter af kød
 
 

En god bænk
og så alligevel trangen til at rejse sig
op at stå igen og igen
trosbekendelse og bibellæsning
godt for livet
godt for ryggen
 
måske en god prædiken
balsam til sjælen
næring til ånden
heling til hjertet
eller bare tanker på sidespring og  
 langfart i Guds hus
 
Jeg holder af gudstjenesten
ikke i modsætning til koncerter og  
 gospel og fantastiske fængslende  
 foredrag
Det skal også til
 
Prædiken
Så meget usagt og tilnærmelsesvist  
 vævende og svævende kan hænge  
 i luften bagefter
 
bagved anes de røde tal i dit hjertes  
 regnskab

Jeg holder af gudstjenesten
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Åndelige tømmermænd som kun en  
 ordentlig altergang kan kurere
 
Fint med kirkefestival, al plads for  
 åndelig henrykkelse, lad det boble.
Men hvilken lykke at sætte sig på  
 søndagens bænk
til det kendte og alligevel ikke så 
 kendte håb
 
Det slutter altid med velsignelsen
 
Jeg holder af gudstjenesten
jeg er vild med den!
Hold da helt ferie, hvor jeg holder af 
gudstjenesten
 
                                                                                       
Lars Kirkeby – frit efter Dan Túrell
(”Jeg holder af hverdagen”)
 

Sognekalender

Lørdag den 17. marts 
Studiedage

Onsdag den 21. marts 
14.00 Onsdagsforum 
16.15 Toddlersalmesang

Mandag den 26. marts 
15.00–17.00 Kirkelauget: åben kirke

Tirsdag den 27. marts 
15.00–17.00 Kirkelauget: åben kirke

Onsdag den 28. marts 
15.00–17.00 Kirkelauget: åben kirke

Torsdag den 29. marts 
17.00 Skærtorsdagsmiddag

Lørdag den 31. marts 
15.00–17.00 Kirkelauget: åben kirke

Onsdag den 4. april 
14.00 Onsdagsforum

Onsdag den 11. april 
14.00–16.00 Bazargruppen 

Onsdag den 18. april 
14.00–16.00 Sønderjydsk Kaffebord  
v. Ulla Astrup og Anette Brøndum  
19.00–21.00 Menighedsrådsmøde

Onsdag den 25. april 
14.00–16.00 Bazargruppen 

Onsdag den 2. maj 
10.00–17.00 Onsdagsforums udflugt til 
Kongernes Jelling

Fredag 4.maj 
19.00–22.00 Sogneaften. Vi mindes og 
synger sammen

Onsdag 9. maj 
14.00–16.00 Bazargruppen
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O N S D A G S
F O R U M�

Eftermiddage, der giver et løft!

4. april kl. 14.00

„Fjodor Dostojevskij 
– liv og forfatterskab” 

v/Lone Olsen

Foredraget vil omhandle forfatterens 
liv og store forfatterskab. Herunder de 
temaer, som Dostojevskij fremskriver 
i især de sidste værker, f.eks. lidelsens 
problem, nihilisme over for tro/vantro, 
ideologiernes betydning. Disse tema-
er udfoldes især i hans sidste roman 
„Brødrene Karamasov”, hvorfor vægten 
vil blive lagt herpå. 

Endvidere vil foredraget prøve at belyse 
hvorfor og hvordan en 1800-tals forfat-
ter kan have noget at sige et moderne 
menneske anno 2018. 

Lone Olsen er cand. mag. i Nordisk 
sprog & litteratur og Kristendom fra 
Aarhus Universitet og har arbejdet som 
henholdsvis lærer og forstander i Den 
danske Folkehøjskole i 25 år – dels på 
Testrup Højskole og dels på Højskolen 
i Thy. De sidste femten år har hun været 
sognepræst i et landpastorat og er nu 
(siden oktober 2015) pastor emeritus.

2. maj kl. 9.30 

Udflugt
Årets udflugt går til Kongernes Jelling. 
Oplevelsescenter Kongernes Jelling 
lig  ger midt i det historiske monument-
område omkring Jelling Kirke. På ople-
velsescentret fortælles om vikingekon-
gerne Gorm og Harald, deres runesten, 
den store skibssætning og den gigan-
tiske palisade, der blev rejst for mere 
end 1000 år siden. Efter rundvisningen 
spiser vi frokost på Jelling kro. Senere 
får vi kaffe og kage i det grønne med 
udsigt til monumentområdet. 
Pris: 250 kr. inkl. bus, entré med rund-
visning, frokost samt eftermiddagskaffe 
og kage. 
Tilmelding til kontoret: 8629 5733 el-
ler på hjemmesiden senest fredag d. 20. 
april. 

Gitte Ranfelt Laugesen, 
Kirke- og Kulturmedarbejder
www.Tranbjergkirke.dk
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I anledning af Dybbøl-dagen har en af de gæve frivillige tilbudt at lave 

sønderjysk kaffebord med meget af det, hvad dertil hører. 

Denne eftermiddag vil kagespisningen og samværet være i højsædet 

ganske som ved det oprindelige sønderjyske kaffebord. 

Sognepræst Anette Brøndum, der selv er sønderjyde, vil krydre med  

historien bag det sønderjyske kaffebord og egne oplevelser med dette.

Særpris kaffe og kager pr. person denne dag: 50 kr.

Tilmelding til eftermiddagen: www.tranbjergkirke.dk eller tlf.: 86 29 57 33 

Kirkekontoret senest onsdag d. 11. april. 

Onsdagsforum deluxe!

Sønderjysk kaffebord
Onsdag d. 18. april kl. 14.00 –16.00
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Kirkelauget
holder åben kirke i tiden op til på-
ske følgende dage:

Mandag 26. marts  kl. 15 – 17
Tirsdag 27. marts  kl. 15 – 17
Onsdag 28. marts  kl. 15 – 17
Lørdag 31. marts  kl. 15 – 17

Der er mulighed for en stille stund 
i kirken, hvor man kan tænde et lys 
og sætte det i døbefonten.

Kirkelauget byder på en varm drik i 
våbenhuset.  

Konfirmationer  
i Tranbjerg Kirke

Tiden for årets konfirmationer nærmer 
sig. 
Følgende datoer er der konfirmation i 
Tranbjerg Kirke:

Bededag den 27. april:  
kl. 9.00 7.C og kl. 11.00 7.D. 

Kristi himmelfartsdag den 10. maj:  

kl. 10.00 7.A.  

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 hverdagen 
med fokus på noget andet end alt det, 
der ellers fylder.

Datoerne er:

23. marts 

05. april

19. april

 3. maj

17. maj

Shop-Amok
Genbrugs børnetøj 0-12 år

 

Seniorpigerne
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Gudrun Frisch Herrik vil fortælle om

Erindringer fra besættelsen og befrielsen
på denne traditionsrige aften, hvor vi vil  
synge sammen og tænde lys.

Tranbjergkoret medvirker.

Alle er hjertelig velkomne!

4. MAJ
sangaften
kl. 19.30 i Tranbjerg Sognegård
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Forårskoncert  
i Tranbjerg Kirke
Tirsdag 15. maj kl. 19.30

Denne tirsdag aften vil Tranbjergkoret 
synge forårskoncert i Tranbjerg Kirke.

Koncerten vil byde på klassiske og ryt-
miske korsatser samt danske sange.

Dirigent: Birgitte Mortensen

Alle er hjertelig velkomne til forårskon-
certen og til at lytte til korsang fra dit 
eget lokalområde samt synge med på 
fællessange.

Der er gratis adgang.

Erik A. Nielsen, professor

Skam, skyld og  
tilgivelse

Tranbjerg Sognegård, 
Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg J
17. marts 2018 kl. 9.30-12.00

Hvis det er rigtigt, at 90 % af al digtning 
handler om kærlighed og utroskab, 
så handler mindst 70 % (samtidig) om 
krænkelse, hævn og mulig forsoning. 
Med store hovedeksempler fra ver-
denslitteraturen og fra film vil foredra-
get  føre ind i dette stærke og meget 
komplicerede emne. Hvordan soner 
man overhovedet de store smerter, 
man selv påfører mennesker, eller de 
påfører én? Det er for mange menne-
sker nok det vigtigste livsregnskab.

Kirkens Studiedage 2018

Menneske  
i verden
– den kristne grundfortælling og 
dens betydning i dag

Pris 25 kr. inkl. formiddagskaffe.

Alle er velkomne!

– et samtalested for unge

kontakt@cafehusrum.dk
www.cafehusrum.dk
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Langfredag – liturgisk musikgudstjeneste
I år holdes langfredag igen som en  
liturgisk musikgudstjeneste med musik 
bl.a. af Mendelssohn og nyere musik. 
I et musikalsk forløb, hvor Kingos sal-
mer og de bibelske læsninger bliver 
integreret, bliver vi ledsaget af gæste-
solister, så det hele bliver til en litur-
gisk-musikalsk refleksion over Jesu li-
delse og død.

Medvirkende:

Oliver Nordahl, obo

Eline Denice Risager,  
 mezzosopran

Troels Thalling, baryton 

Branko Djordjevic,  
 klaver/akkordeon

David Kessel, liturg og cello

Om solisterne:

Eline Denice Risager har studeret i Aal-
borg, Malmö og videre i Kbh, hvor 

hun har taget sin ek-
samen fra DKDM 
i 1999. EDR har 
været ansat på 
Det Ny Teater 
fra 1998-2003 og 
kunne opleves i 
My Fair Lady og 

i rollen som Mm 
Giry i The Phan-
tom of the Opera. 

Fastansat i Den Jy-
ske Operas Kor i 

2003.

Har været solist med Coco, Aarhus 
Symfoniorkester, Randers Kammeror-
kester, Det Jyske Ensemble og Den Jy-
ske Sinfonietta. På den Jyske Opera kan 
nævnes roller som Siebel i Faust, Flora 
Bervoix i La Traviata, Prinsesse Miamaja 
i Jul På Slottet, Barbarina I Figaros Bryl-
lup, Varvara i Katja Kabanova og senest 
som Trille i børneoperaen “ Hug en hæl 
og klip en tå” som spiller igen i efter-
året 2017.

Oliver Nordahl debuterede fra solist-
klassen på Det Kongelige Danske 
Musikkonservatorium, ved Prof. Max 
Artved i år 2014.
Oliver har været solist med Storstrøms 
Kammerensemble, Odense Symfonior-
kester, DR Symfoni Orkestret og Aar-
hus Symfoniorkester.
Af priser han har modtaget kan nævnes 
J.C. Hempels Musikpris år 2006, Son-
nings Musikpris år 2011 samt Aennchen 
og Eigil Harbys Fond legat år 2013 på 
250.000kr.
I dag er Oliver solo-oboist i Aarhus 
Symfoniorkester og obolærer på Det 
Jyske Musikkonservatorium.





13Kirke og Sogn 

Børn synger – også i kirken. Derfor ind-
byder vi alle børn til salmesang i kirken 
hver onsdag eftermiddag. Vi synger sal-
mer og sanglege med fagter og rekvisit-
ter, tænder lys, danser og bevæger os 
rundt i det smukke kirkerum. 

Toddlersalmesang er efterfølgeren til 
babysalmesang og henvender sig til 
alle børn og naturligvis forældre, bed-
steforældre og alle, som kan lide at syn-
ge sammen med børn. 

Vi slutter af med frugt og saftevand.

Onsdage 16.15–17.00

Første gang efter nytår er 10. januar.

Ingen tilmelding – Alle er velkomne.

Kirke- og kulturmedarbejder

Gitte Ranfelt Laugesen
girl@km.dk eller 86 29 57 33

Toddlersalmesang
– fortsættelsen til babysalmesang

For 1–5 årige sammen med  
deres voksne
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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


