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 Henning Sørensen 
(ansvarshavende) 

Grønløkke alle 92 
8310 Tranbjerg  
Telefon 4010 2648

 Else Andersen 
(kasserer) 

Nørrevænget 38 
8310 Tranbjerg 
Telefon 2485 6512

 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  21. februar,  
udgivelsesdatoen er den 20. marts. 
Tryk: LaserTryk
Oplag: 4.600

Plads til drømmere
Fyraftensmødet på Tranbjerg Lokalcenter viser, at der er 
masser af folk i Tranbjerg, der tør drømme store drøm-
me og tænke store tanker. 

Når man sætter mange Tranbjerg-borgere sammen i 
samme lokale, så kan der opstå gnister og store tanker. 
Og forhåbentlig kommer vi til at se nogle af dem blive til 
virkelighed. 

Flere af tankerne viser mig, at vi gerne vil hinanden her i 
byen – vi vil fællesskabet, udviklingen og at komme hin-
anden ved. 

De mange begejstrede borgere til mødet turde tage den 
store ja-hat på og ikke sætte en masse begrænsninger op, 
men virkelig give den gas med tanke for, hvordan Tran-
bjerg kan blive et godt sted at bo for de allermindste til 
de ældste. 

Det var godt at opleve, at manges ønsker faktisk lå me-
get tæt og måske kan kombineres – at alle arbejdede in-
denfor den samme drøm og ikke kom med deres egen 
dagsorden. 

Læs mere om selve mødet på side 12 og kast dig gerne 
ind i arbejdet med at få nogle af de mange fine idéer til 
at blive flyveklare. 
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Tranbjerg Hovedgade 58 ∙ 8310 Tranbjerg ∙ 831@edc.dk  

86 72 00 88

AROS ∙ Tranbjerg

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

EDC - en del af byens liv

I Tranbjerg er efterspørgslen stigende,
 og salgene går stærkt

Vi har derfor brug for 
endnu fl ere salgsemner! 

Går du med salgstanker? 
Så kontakt EDC AROS Tranbjerg på tlf. 86 72 00 88. 

Husk vi laver gratis og uforpligtende salgsvurderinger!

SoSolgt
Solgt

Solgt

Solgt

Solgt

Solgt
Solgt Solgt

Solgt

SolgtSolgt

Solgt Solgt

Solgt

Solgt
Solgt

Solgt
Solgt
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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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   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
Forårets Program for bibliotekerne er på vej
I begyndelsen af januar udkommer bibliote-
kernes fælles arrangementskalender. Kom ind 
på biblioteket og hent et gratis eksemplar. Der 
er mange gode tilbud til foråret

Find en læsekreds

Mandag 28. januar 2019 kl. 19.00
Savner du en læsekreds? Eller har du en læse-
kreds, som mangler deltagere? Så kom til læ-
sekreds-introduktion, hvor bibliotekarerne vil 
fortælle om bibliotekernes tilbud til læsekred-
se. Der bliver mulighed for at mingle med an-
dre, der også savner nogen at læse sammen 
med.

Tranbjerg Kirkes Spire- og  
Børnekor – kyndelmisse koncert

Mandag 4. februar 2019 kl. 17.00 – 18.00
På biblioteket tænder vi lys og inviterer Tran-
bjerg Kirkes Spire- og Børnekor ind for at syn-
ge og fejre, at lyset begynder at vende tilbage. 
Tilmelding ikke nødvendig.

LEGO-workshop i vinterferien

Onsdag 13. februar 2019 kl. 10.00 – 15.30
For de 5 – 13 årige
Kom til den hyggeligste LEGO – workshop. Vi 
garanterer for en masse sjove og udfordrende 
LEGO-klodser og udfordrer dig til at deltage i 
vores LEGO-bygge konkurrence, hvor vinder-
ne bliver kåret ved arrangementets afslutning. 
Der er fine præmier på højkant. Fri entré, men 
børnene skal tilmeldes via hjemmesiden. 

Tranbjerg i Mellemkrigstiden 

- udstilling Lokalhistorisk Samling v. Tranbjerg 
Bibliotek viser fotografier fra livet i stationsby-
en fra 1918 til 1939. Der er billeder af kendte 
og ukendte personer, husene og gårdene samt 

de nyetablerede forretninger og virksomheder. 
Der er også fotografier af de mange fester, som 
blev holdt privat og på Tranbjerg Kro, fx dilet-
tantforestillinger og Fastelavns-soldaterne, som 
red rundt i byen og indsamlede penge. Udstil-
lingen vises i hele marts måned.

Flypioneren Amelia Earhart 

– foredrag
Mandag 4. marts 2019 kl. 19.00
Historiker Søren Hein Rasmussen fortæl-
ler om Amelia Earhart den første kvinde til 
at krydse Atlanten i fly. I 1937 forsvandt hun 
under et forsøg på også at krydse Stillehavet, 
og da hun aldrig blev fundet igen, steg hendes 
navn op i mytologiens højder. 
Foredraget er en del af Århundredets Festival, 
hvor temaet denne gang er Mellemtiden.

Regnbuebillen - børneteater

Onsdag 6. marts 2019 kl. 10.00 – 10.30
For de 1,5 – 6 årige og deres voksne
Billen Billy er ikke som de andre biller. Han kan 
ikke holde sin plads i rækken, og han glemmer 
at svare, når der er navneopråb. Fri entré, men 
børn skal tilmeldes via www.aakb.dk
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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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s e n i o r  i n fo

Vigtige tidspunkter i Koloritten

11. jan.  Nytårskur kl. 17.30

17. jan.  Rigtige Mænd – Forbrænding-Studstrup kl. 13

30. jan.  Årsmøde kl. 17

14. feb.  Rigtige Mænd – foredrag kl. 13

06. feb.  Brugerrådsmøde

07. feb.  Syngsammen – med klaverledsagelse kl.14

Læs mere på vores hjemmeside: www.tranentranbjerg.dk, da alle aktiviteter ikke var 
kommet Brugerrådets redaktion i hænde ved Tranbjerg Tidendes deadline.

I 9 måneder har vi heddet ’Centerråd’, hvilket for mange skabte lidt forvirring. 
Ændringen skete i kølvandet på de nye tiltag, der kom fra Aarhus Kommune om ander-
ledes valgstruktur mm.
Vi har besluttet at gå tilbage til det gode, gamle navn: BRUGERRÅDET.

Lokalcenter Tranbjerg
Torvevænget 3 A, 8310 Tranbjerg
Åbningstid: hverdage kl. 7 – 16
Tlf.: 87 13 16 00 – hverdage kl. 8 - 15 
Mail: omraade-syd@mso.aarhus.dk
www.aarhus.dk/omraadesyd

Café Tranen, 
Lokalcenter Tranbjerg
Åbningstid: mandag – fredag 
kl. 9 – 13.30, Tlf.: 41 85 78 08

Sundhedsenheden og 
borgerkonsulenter:
Tlf.: 87 13 16 00, hverdage kl. 8 – 15

Sundhedsklinikken, 
Lokalcenter Tranbjerg
Åbningstider: Mandag, tirsdag og fredag,  
kl. 9.00-14.00
Onsdag: kl. 9.00-12.00
Tidsbestilling og afbud via telefonvagten:
Tlf.: 87 13 16 00, hverdage kl. 8 – 15

Forebyggelseskonsulent: 
Gitte Sand
Tlf.: 51 18 06 29, Mail: gsa@aarhus.dk

Frivilligkonsulent: 
Hanne Lykkeskov
Tlf.: 51 64 89 77, Mail: haly@aarhus.dk

l o k a l ce n t e r e t
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 Vinduespolering
 Oprensning af tagrender
 Vask af solceller
 Algebehandling af alle flader

Rensning og imprægnering  
af fliser

 Virksomheder
 Offentlige institutioner
 Private kunder

Kontakt os for
uforpligtende tilbud

ØSTERGAARD
VINDUESPOLERING

LÆGEVAGTENS 
TELEFONNUMMER

7011 3131

CENTER 
 SALONEN

CENTER 
 SALONEN

CENTER 
 SALONEN
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TRANBJERG - 86 29 49 49

Tranbjerg Tidende 2019

Nummer Deadline Udkommer

Nummer 1 6. december 2018 9. januar

Nummer 2 21. februar 20. marts

Nummer 3 11. april 8. maj

Nummer 4 23. maj 19. juni

Nummer 5 11. juli 7. august

Nummer 6 12. september 9. oktober

Nummer 7 17. oktober 13. november

Herunder kan du se dato for deadline og udgivelse af de enkelte numre:

Kontakt os
Artikler, gode ideer og annoncer kan sendes til redaktionen på stof@tranbjergtidende.dk, 
eller via vores hjemmeside www.tranbjergtidende.dk
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j u l e s t e m n i n g

SFO’en på Tranbjergskolen har klippet 
julepynt til plejehjemmet i Tranbjerg. 

Af Stina Christiansen

ravlenisser. guirlander, julehjerter og 
alt muligt andet fi nt pynt har fået en 

fl ot plads på plejehjemmet.  Alt sammen 
er kreeret af børnene i Tranbjergskolens 
SFO. 

 - Vi kom på idéen, da det hvert år en-
der med, at børnene får produceret alt 
for meget julepynt. Så i år tænkte vi, at 
vi kunne bruge alle de fl otte ting, som 
børnene laver, til at glæde nogle andre. 
Og hvem kunne være bedre at glæde end 
de ældre på plejehjemmet, fortæller Sara 
Lønborg, som arbejder i skolens SFO. 

Onsdag den 5. december tog 40-50 
børn over på plejehjemmet og pyntede det 
op sammen med beboerne. Men børnene 
havde ikke kun julepynt med. REMA 1000 
havde sponsoreret julekager og pebernød-
der, så julehyggen var helt i top. 

K

Julehjerter til plejehjemmet
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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

ONLINE OFFLINE

Tranbjerg Hovedgade 1 • 8310 Tranbjerg • 8630 3700 • tranbjerg@djurslandsbank.dk

Skift til den lokale bank ...

... vi står klar til at modtage dig.

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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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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Multihal, byfest, brætspilsaftener, ny 
hjemmeside og meget andet var bare 
nogle af de idéer, der kom på bordet 
til fyraftensmødet tirsdag den  27. no-
vember på Lokalcenteret. 

Af Stina Christiansen

arhus Kommune havde inviteret til 
brainstorm om Tranbjerg på Lo-

kalcenteret. Som optakt til fyraftensmø-
det havde Frivilligkonsulent ved Aarhus 
Kommune Hanne Lykkeskov i samarbejde 
med Kultur og Borgerservice opstillet en 
’telefonboks’ til input fra borgerne ved 
indgangen til Tranbjerg Centret og på 
Tranbjerg bibliotek.

Der var frit slag, og alle forslag var 
velkomne. Det var bare at løfte røret og 
komme med ét. I alt blev der indtalt 42 
forskellige forslag på telefonerne. Forsla-
gene blev grupperet og hængt op, så alle 
deltagere på fyraftensmødet kunne se 
dem.

Hvor skoen trykker
50 Tranbjerg-borgere havde meldt sig til 
fyraftensmødet tirsdag d. 27. november 
kl. 17-19 på Lokalcenter Tranbjerg. 

Der var først velkomsttaler fra frivil-

Èt Tranbjerg fuld af gode idéer

ligkonsulent Hanne Lykkeskov, formand 
for Fællesrådet Jørgen Halle, og de to råd-
mænd Jette Skive og Rabih Azad Ahmad 
og Christina Fruergaard motionskoordi-
nator i Aarhus Kommune. 

Budskaberne i talerne var, at der nu 
skulle arbejdes og lægges energi i at fi nde 
spændende tiltag til vores skønne by, og 
at vi som fremmødte borgere er dem, der 
ved, hvor skoen trykker, og hvor der er 
behov for at foretage nogle ændringer, så 
Tranbjerg kan blive et godt sted at bo for 
dem fra 0-110 år. 

Gruppearbejde
Deltagerne var ved ankomsten blevet 
inddelt i grupper, og efter en kort præ-
sentationsrunde gik man i grupperne i 
gang med en idébrainstorm. Hver gruppe 
skulle så udvælge 1-2 idéer, som de kunne 
samles om, og som de derefter fremlagde 
for alle fyraftensmødets deltagere.

De idéer, der var størst opbakning til, 
og som deltagerne ønskede at arbejde vi-
dere med, kunne man herefter vælge at 
arbejde videre med senere. Der blev in-
viteret til et arbejdsmøde den 10. decem-
ber, hvor de grupper der havde lyst kunne 
komme og arbejde videre med deres idé. 

Der var i alt ni borde, som præsente-
rede 1 idé hver, da tiden var gået. Nogle af 

VI ER SAMMEN 
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b r a i n s t o r m

idéerne kunne slås sammen, så én samlet 
arbejdsgruppe kunne gå videre med dem. 

Gode idéer
Der var en god energi på mødet og man-
ge fine ideer, så dagens lys. Flere af dem 
er lige til at arbejde videre med, og andre 
kræver mere. 

Det var idéer lige fra en mulitihal, til 

OM TRANBJERG

en byfest, flere kulturbegivenheder, bræt-
spilsaftener på Lokalcenteret, en fælles 
hjemmeside for byen med oversigt over 
alle begivenheder og mange flere. 

Forhåbentlig kommer du til at læse 
mere om alle idéerne i den kommende 
tid, når de får vinger og kommer ud og 
leve. 
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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 
 
                       Vi gør en forskel 
 
Solbjerg Hovedgade 24, 8355 Solbjerg, telefon 86 92 75 66 
www.john-schantz.dk, E-mail: revisor@john-schantz.dk  

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

 Måske din  

ANNONCE   skulle være her?

tranbjerg
TIDENDE
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”Med ønsket om, at du må bringe 
dine passagerer vel frem og godt til-
bage, og at det må ske i rent trav og 
uden galop - skal du bære navnet 
TAROK!”

ed disse ord navngav Lars Sønderup 
Christensen, ved en højtidelighed 

den 20. november, Aarhus Friplejehjems 
nye bus.

Navnet TAROK blev fundet efter en 
konkurrence blandt friplejehjemmets be-
boere, hvor vinderen blev Lars Sønderup 
Christensen. Udover at navngive bussen 
var præmien retten til den første tur i den 
nye bus.

At bussen er en realitet, skyldes i høj 
grad initiativet fra 2 frivillige, som i april 
2017 gik i gang med fundraising, og alle-
rede 1 1/2 år efter var der samlet så man-
ge penge, at bussen kunne købes. Pengene 
er skaffet via donationer fra fonde, pen-
geinstitutter og ikke mindst en stor del af 
beboerne.

Efter indvielseskaffen var det tid til, at 
Lars kunne indløse sin præmie og tage 
den første tur i bussen. Lars havde valgt at 

En bus ved navn Tarok
invitere Bitten Simonsen med på turen.

I det daglige vil bussen være bemandet 
med en chauffør og en fra plejepersonalet.

Bussens venner
Foreningen Aarhus Friplejehjems Ven-

ner blev startet i april 2017 og satte sig 
det mål at indsamle midler til køb af en 
handicapbus til Aarhus Friplejehjem, så 
beboerne kunne blive kørt på udfl ugter i 
omegnen.

To frivillige gik i gang med fundraisin-
gen. De har sendt 60 ansøgninger til fon-
de og foreninger om støtte, hvoraf 10 har 
givet resultat.

I september 2018 var det lykkes at 
indsamle 420.000 kroner, og det blev be-
stemt, at nu skulle bussen købes. Der 
mangler stadig nogle kroner, før bussen er 
helt betalt, så dem arbejder Venneforenin-
gen videre på at skaffe.

Donationerne er modtaget fra Jut-
lander Bank, Velux fonden, Lions Club 
i Hasselager og Solbjerg samt Y´s Mens 
Clubs Marselisborg, Sct. Clemens, Frede-
riksbjerg, Skanderborg og Sirius.

Desuden har beboerne på plejehjem-
met bidraget med 185.000 kroner. 
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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

Tranbjerg  
Køreskole 

Kristian Wagtmann
Tlf: 23 485 438

E-mail: kristian@wagtmann.dk
www.wagtmann.dk

Wagtmann
Malermester

K
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SKAL VI OGSÅ SÆLGE DIN BOLIG HURTIGT? 

70 70 79 61

Morten Eriksen 
Indehaver

Jonas Bojsen 
Ejendomsmægler

Henrik Nielsen 
Salg & vurdering

Jegstrupvænget 449, 8310 Tranbjerg Trankærgårdsvej 106, 8310 Tranbjerg

       NETOP SOLGT
I TRANBJERG

SALGSTID: 5 DAGE SALGSTID: 16 DAGE
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 Af Lars Kjærsgaard Johansen 
– Tranbjerg Lokalhistoriske Samling

åde i Treårskrigen 1848-1850 og i 
krigen 1864 kæmpede adskillige un-

ge mænd fra Tranbjerg sogn mod tysker-
ne og østrigerne. En af dem, der deltog i 
1864, var Eskild Mikkelsen, som blev født 
i Sleth i april 1834. Han voksede op med 
fem søskende på en fæstegård over for 
Sleth Mølle, omtrent dér hvor Uggerhøj 
biler ligger i dag.

Vi ved meget om Eskild Mikkelsens liv, 
fordi han hele livet gemte dokumenter, 
breve, papirer, ja selv skrivehefter fra sko-
letiden. Disse papirer er blevet videregivet 
til senere generationer, og for to år siden 
blev de afl everet til Tranbjerg Lokalhisto-
riske Samling.

Barndom og ungdom
Det tidligste bevarede dokument er 
Eskilds Kokoppe-Indpodnings-Attest, 
altså et vaccinationskort, fra 1839. Et par 
år senere begyndte han i Tranbjerg Skole, 
og herfra har han gemt tre skrivehefter 
fra 1847-1848. Det er meget sjældne arki-
valier, og man kan se, at de ældste elever 
brugte meget tid på diktat, fx om de dan-
ske konger, således at de fi k skrevet deres 
egne historiebøger.

Eskild blev konfi rmeret i foråret 1848, 
og præsten gav ham karakteren Udmær-
ket for kundskaber, altså den højeste ka-

B

En soldat fra 1864

rakter. Derefter kom han ud at tjene på 
forskellige gårde, og ud fra hans skuds-
målsbog kan man se, at han bl.a. har væ-
ret tjenestekarl i Børup. Værnepligten 
blev aftjent i midten af 1850´erne, og sol-
daterpapirerne viser, at han i 1856-1857 
var indkvarteret i Altona i over et år. Efter 
værnepligten har Eskild Mikkelsen uden 
tvivl genoptaget sit arbejde som tjeneste-
karl, men der er ingen papirer fra denne 
periode i hans liv.

Genindkaldt 1863
I 1863 udbrød der en alvorlig krise mel-
lem Danmark og Det tyske Forbund, som 
blev ledet af Preussen. Mod internatio-
nale aftaler ville Danmark forene hertug-
dømmet Slesvig med Danmark og der-
med udskille hertugdømmet Holsten fra 
den danske helstat. Holsten havde tætte 
forbindelser til Det tyske Forbund, som 
modsatte sig det danske krav. I slutnin-
gen af året trak det op til krig, og mange 
tusinde unge mænd blev genindkaldt til 
forstærkningsstyrken, heriblandt Eskild 
Mikkelsen.

Han ankom til København den 10. de-
cember og oplevede en overbefolket by, 
der var præget af en hektisk og nervøs 
stemning. Dels var den danske konge Fre-
derik VII død i november midt under den 
alvorlige krise, og derfor var der mange 
tilrejsende, der ville overvære hans bisæt-

En erindringsmedealje 
for 1864-krigen.

Indvendigt i skanse 3 efter stormen. Fotograf: Ikke angivet.
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telse, og dels var der et par tusinde gen-
indkaldte soldater, som skulle udrustes, 
inden de blev sejlet til Flensborg. 

Eskild Mikkelsen var en fl ittig brevskri-
ver, mens han var soldat, og otte af bre-
vene til familien i Sleth er bevaret. Han 
har uden tvivl skrevet fl ere, men de beva-
rede giver et godt indtryk af hans oplevel-
ser og tanker på forskellige tidspunkter i 
soldatertiden. De to første breve stammer 
fra tiden i København. Heri skriver han, 
at han ”fi nder sig godt fornøiet i min stil-
ling”, og at ”staden her vrimler af solda-
ter, (så) der må ligge mange på gaden og 
i eksercerhusene om natten”. Han skriver 
også, at han de første ti dage kun har haft 
en times eksercits. 

Januar 1864 - Thomby
I første halvdel af januar skrev Eskild 
Mikkelsen tre breve til familien fra 
Thomby, hvor han sammen med 21 an-
dre var blevet indkvarteret i en bonde-
gård. Landsbyen ligger ca. 20 km nordøst 
for Slesvig og Dannevirke, hvor de dan-
ske tropper ville stoppe de tyske troppers 
fremrykning. Nytårsdag havde kompagni-
et marcheret hele dagen med fuld oppak-
ning for at nå frem til Thomby, og Eskild 
skriver: ”Så jeg var træt. Jeg har aldrig 
været så træt i mine dage, men et men-
neske kan holde meget ud”. Han fi k 
ofte breve hjemmefra, og han tænkte 
meget på familien i 
Sleth. Soldaterne 
følte sig isole-
ret i Thomby, 
bl.a. fordi 

de ikke kunne forstå tysk og derfor ikke 
kunne tale med befolkningen eller læse 
aviser. De hørte mange rygter, men de var 
for det meste løgnagtige.

Soldaterne brugte noget tid på øvelser, 
men det det lader til, at de første uger i 
januar var en slags ventetid før opgøret 
med tyskerne. Eskild ville søge om tilla-
delse til at besøge sin lillebror Christen, 
som var blevet stationeret i Slesvig by. 
Han skrev også i fl ere af brevene, at han 
håbede at blive hjemsendt og inddrager 
ofte Gud i sine overvejelser: ”Gud kan 
måske vende det til det bedre, at vi snart 
kan vende hjem igen”. Han havde også tid 
til at spørge, om familiens sorte hest var 
blevet solgt, og om ”ikke kornpriserne er 
lidt højere nu? ”

Februar 1864 – Als
I begyndelsen af februar opgav den dan-
ske general de Meza at forsvare Dannevir-
ke og beordrede tilbagetrækning til Dyb-
bøl og Fredericia. Militært set var det en 
fornuftig beslutning, men den kom som 
et chok for befolkningen og regeringen. 
For soldaterne betød det en meget barsk 
tilbagetrækning i et voldsomt regn- og 
snevejr, og deres udrustning var dårlig. 
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I brevet, som Eskild Mikkelsen sendte 
fra Sønderborg den 12. februar, beskriver 
han indgående de voldsomme og umen-
neskelige vilkår, han oplevede under tilba-
getrækningen: ”Jeg har gennemgået meget 
ondt siden jeg rejste fra Eder. ” Han for-
tæller, at han måtte marchere 40-50 km 
om dagen i både regn- og snevejr: ”… 
da var der fire nætter og dage i rad, vi fik 
hverken søvn eller hvile, vi måtte ligge på 
marken om natten, og marchere om da-
gen en 6 a 7 mil pr. dag”. Eskild oplevede 
også sin første ildkamp, da han på en pa-
trulje stødte på tyske soldater.

I et senere brev beskriver Eskild Mik-
kelsen oplevelserne med at forsvare skan-
serne på Dybbøl, som dagligt blev be-
skudt og angrebet af tyskerne. En forpost 
varede i tre døgn; først 24 timer på vagt i 
skanserne, derefter i beredskab i 24 timer 
og til sidst igen 24 timers vagt. Allerede i 
februar oplevede Eskild en times ildkamp, 
hvor en kammerat blev såret og en anden 
dræbt. Til sidst måtte de danske soldater 
angribe tyskerne med bajonetter for at 
trænge dem tilbage.

Juni 1864 – Fyn
Det sidste bevarede brev er fra begyndel-
sen af juni, altså over tre måneder senere. 
Eskild Mikkelsen har uden tvivl skrevet 

flere breve i den mellemliggende tid, men 
de er ikke bevaret. Derfor ved vi ikke, 
hvad han oplevede, da tyskerne angreb 
og erobrede skanserne på Dybbøl den 18. 
april 1864. Måske var han heldig ikke at 
have vagt den dag. 

Efter nederlaget blev der etableret en 
våbenstilstand, mens der blev ført for-
handlinger om betingelserne for en ende-
lig fredsslutning, og samtidig blev mange 
danske soldater overført fra Als til Fyn, 
bl.a. Eskild Mikkelsen. Herfra stammer 
det sidste brev, og det er tydeligt, at der 
igen er kommet mere ro på soldaterlivet: 
”Jeg får aldrig så gode dage, som jeg har 
her på Fyn”. Han beder dog om at få til-
sendt nogle penge og nogle strømper. I 
slutningen af maj blev Eskild Mikkelsen 
udnævnt til underkorporal.

I fredsforhandlingerne ville danskerne 
ikke opgive deres krav, og derfor genoptag 

Eskild MIkkelsen med sin familie ca. 1884.

De tre skrivehefter fra 1847-48.
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Det Tyske Forbund krigen. I slutningen 
af juni erobrede tyskerne Als i et meget 
blodigt slag, og dermed var krigen omsi-
der slut. Det betød, at grænsen blev flyttet 
helt op til Kongeåen, men det betød også 
at Eskild Mikkelsen kunne hjemsendes. 
Det skete den 17. august. Han havde væ-
ret heldig med at slippe uskadt gennem 
krigen ligesom lillebroderen Christen.

Tiden efter 1864
Den 10. april 1866 blev Eskild gift med 
Maren Rasmussen fra Gunnestrup i Tran-
bjerg Kirke. To måneder senere flyttede 
parret til Ravnholt, hvor de købte går-
den ”Kildegård”, og her boede de resten 
af livet. De fik tre børn, Ane Margrethe i 
1867, Maren i 1871 og Rasmus Mikael i 
1879. Imidlertid døde to af børnene me-
get tidligt, først Maren i 1876 og derefter 
Rasmus Mikael i 1893.

Kildegård i Ravnholt, 2018.

I 1898 giftede datteren Ane Margrethe 
sig med Jens Jensen, som var tjenestekarl 
på gården. I 1904 døde hustruen Maren, 
og året efter gik Eskild Mikkelsen på af-
tægt og overdrog gården til datteren og 
svigersønnen. Den meget detaljerede af-
tægtskontrakt er bevaret, og den sikrede 
bl.a. Eskild Mikkelsen ret til at råde over 
to af gårdens værelser. Ane Margrethe 
døde som 40 årig i 1907 uden at have fået 
børn. Eskild Mikkelsens sidste år blev der-
for noget ensomme, idet både hustruen 
og de tre børn var døde. Han selv døde i 
1911, 76 år gammel.

I 1877 havde Eskild Mikkelsen fået til-
delt erindringsmedaljen for sin deltagelse 
i 1864-krigen. Den blev uddelt med 13 års 
forsinkelse til ca. 55.000 tidligere soldater, 
heraf 11 som boede i Tranbjerg sogn, bl.a. 
broderen Christen Mikkelsen. 
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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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Med fordelsprogrammet Sydbank Favorit vælger 
du selv dine fordele. Og jo mere af din økonomi 
du samler hos os, jo flere fordele kan du vælge.

Beregn på sydbank.dk/favorit
hvor mange fordele du kan få. Herefter kan du 
klare dit bankskifte online ved hjælp af et 
netmøde og sikker upload af dine dokumenter. 
Alternativt kan du ringe til os, så vi sammen kan 
gennemgå dine muligheder.

Camilla H. Rosenlund
Privatrådgiver - stedfortræder
Sydbank Højbjerg
Tlf. 74 37 54 17

camilla.rosenlund@sydbank.dk 

Søren T. Gyldenvang Sørensen
Privatrådgiver - stedfortræder
Sydbank Viby J
Tlf. 74 37 54 88

soeren.soerensen@sydbank.dk 

Vil du også være  
Favorit-kunde  

i Sydbank?

FAVORIT
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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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l ø b e i n fo

E r at komme i form eller komme i 
gang med at løbe på listen over di-

ne nytårsforsæt? Så lad Tranbjerg Løber 
hjælpe dig i gang. 

Når du er med på løbeskoleforløbet i 
Tranbjerg Løber, er du sikker på at kom-
me i gang på en måde, som minimerer 
din risiko for skader og højner chancen 
for, at du når dit mål. 

Uddannede trænere er med på turene, 
og sammen med dit hold øger I langsomt 
løbepassene, så dine sener og muskler kan 
nå at følge med. 

Gør 2019 til dit løbeår
Undervejs i forløbet tilbyder vi dig tre 

forskellige foredrag; Kost, løbeteknik og 
motivation. 

Vil du høre mere, holder vi informati-
onsmøde i kantinen på Tranbjergskolen 
torsdag den 10. januar klokken 19.00. 

Hvis du er frisk på at være med i lø-
befællesskabet, møder du bare op tirsdag 
den 15. januar ved cykelskurene ud for 
tennis- og fodboldbanerne ved AIA. 

Stina Christiansen

Kvindeløb i marts
Er du kvinde, og kan du løbe 5 kilometer, 

skal du allerede nu sætte kryds i kalenderen  
lørdag den 30. marts. 

Tranbjerg Løber er i gang med at finpudse ruten 
og få de sidste tilladelser på plads til at holde et 
kvindeløb i Tranbjerg lørdag den 30. marts 2019 
klokken 10.30.
Der kan ske ændringer, men vi regner med et løb 
på en fin, flad rute gennem Tranbjerg og lidt godt 
til ganen bagefter. 
Der kommer mere info snarest, så hold øje med 
Tranbjerg Løbers hjemmeside og Facebookside. 
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TRANBJERG / SOLBJERG
Ansv. indehaver Annette Rønne
Ejendomsmægler & valuar MDE

Center Syd, Kirketorvet 6-8, 8310 Tranbjerg 

tranbjerg@home.dk

facebook.com/hometranbjerg
Tlf. 86 29 07 11

home.dk Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

Vi glæder os til 

at præsentere dig

for køberen til din 

bolig. Er du klar? 

Book en gratis salgsvurdering og få byens bedst sælgende mægler-team på sagen...* 
Ring: 8629 0771

* kilde: boligsiden.dk, 06.07.2018, villasalg i Tranbjerg



ONSDAG DEN 30. JANUAR KL. 17.00 – 19.00

UNG, GAMMEL, KVINDE, MAND  
– alle borgere i Tranbjerg og omegn er velkomne!

Kom og hør hvad der allerede nu sker på Lokalcenter Tranbjerg og vær med 
til at sætte dit præg på, hvad der skal ske i fremtiden.  
Ved at komme med forslag og gode ideer, er du med til at sætte dit præg 
på, hvad der skal ske i 2019.

Brugerrådet på Lokalcenter Tranbjerg er et formelt valgt organ, 
bestående af engagerede mennesker fra lokalområdet. 
På mødet vælges medlemmer til Brugerrådet – medlemmer som det kom-
mende år skal være med til at føre aftenens forslag ud i livet. 
Efter mødet spiser vi sammen.  
Maden er gratis. Drikkevarer kan købes i cafeen.

MØDET FINDER STED PÅ LOKALCENTER TRANBJERG, TORVEVÆNGET

TILMELDING
Af hensyn til bespisningen er tilmelding nødvendig senest 22/1  

og kan ske til:
Kirsten Laursen tlf. 2139 1765 eller i Netcaféen d. 22/1 mellem 10 og 12.
Spørgsmål kan rettes til brugerrådsformand Lillian Godsk tlf. 2326 8031

Venlig hilsen
Brugerrådet på Lokalcenter Tranbjerg,

og repræsentanter for Aarhus Kommune, Område Syd.

VI ER SAMMEN 
OM TRANBJERG

INVITATION TIL ÅRSMØDE
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Vidste du, at du kan låne eller leje et 
lokale på lokalcentret i Tranbjerg?  
Lokalcentrene er åbne huse, hvor alle 
er velkomne. 

Af Stina Christiansen

åske går du, som mange andre, og 
tror, at Lokalcenteret på Torvevæn-

get er et sted med deres egen lukkede fest. 
Men i virkeligheden er det et meget le-
vende hus, hvor alle er velkomne. Faktisk 
vil de rigtig gerne have, at du kigger forbi. 

Der sker rigtig meget på Lokalcenteret 
– se bare på www.tranentranbjerg.dk. 

Udlån til foreninger og organisationer
Men lokalerne udlånes også til foreninger, 
organisationer og andre, som arbejder for 
at give lokalområdets borgere mulighed 
for en aktiv livsudfoldelse.

Lokalerne kan udlånes/udlejes, når der 
er ledig kapacitet. Kontakt Tranbjerg Lo-
kalcenter for at få information om ledige 
lokaler. Du finder kontaktoplysningerne 
på kommunens hjemmeside ved at søge 
på Lokalcenter Tranbjerg kontakt.

Ifølge kommunens regler sker udlån 
af lokalerne efter forskellige regler, ud fra 
følgende prioritering:

1. Lokalcentrets egne arrangementer
2.  Udlån til foreninger, organisationer og 

andre som arbejder for at give lokal-
områdets borgere mulighed for en ak-
tiv livsudfoldelse

3.  Udleje af lokaler til borgere og med-
arbejdere til arrangementer af privat 
karakter.

M

Hold dit møde på lokalcentret
Lokalcenteret foretager en konkret vur-
dering i det enkelte tilfælde. Det er lokal-
centrets områdechef, som har ansvaret for 
at godkende arrangementer. Områdeche-
fen kan ud fra saglige begrundelser afvise 
arrangementer.

Der kan ikke lånes lokaler ud til:
-

retningsmæssige formål.
 

(f.eks. svendegilde, 18 års fødselsdag, 
efterskolefester og lignende)

Det er ikke tilladt at overnatte i lokalcen-
trets lokaler.

Lånerkredsen må ikke afgrænses af po-
litiske, religiøse eller lignende grunde.

God plads
Der er flere rum, der kan lånes eller lejes, 
og der er plads til op til 100 personer. 

Caféen
Plads til 100 personer
 Kan benyttes mandag – søndag i tids-
rummet 13:30 – 23:00
Pyramidesalen
Plads til 60 personer
Lokale 7
Plads til 20 personer
Lokale 8
Plads til 20 personer
Lokale 9
Plads til 12 personer
 Pyramidesalen, lokale 7 + 8 + 9 kan 
benyttes mandag – søndag i tidsrum-
met 8:00 – 23:00 og lokale 7 + 8 og 
Caféen kan slås sammen og give plads 
til ca. 150 personer.
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Lokalerne kan lånes/lejes ved at sende en 
anmodning til omraade-syd@mso.aarhus.
dk med angivelse af kontaktperson, tele-
fonnummer og mail og dato, tid og kort 
beskrivelse af arrangement/anledning for 
ønske om lån af lokale.

Der skal skrives under på en aftale med 
retningslinjer for modtagelse og aflevering 
af lokaler ved lån.

Pris for leje af lokaler:
Per time kr. 180,00
Per døgn (08:00 – 23:00) kr. 1.600,00
 Per weekend (fredag kl. 16:00 – søndag 
kl. 23:00) kr. 3.000,00

Forplejning ved lån af lokaler
Ved lån/leje af lokaler skal al forplejning 
aftales, bestilles og købes i caféerne i de 
enkelte lokalcentre.

Kontakt caféerne alle hverdage mellem 
kl. 7.30-13.00. Café Tranbjerg 4185 7808.

 

Bemærk at priserne er gældende ved redaktionens afslutning.
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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

MANUEL TERAPEUT & SPORTSMASSØR
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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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Søren Gornitzka, lærer på Tranbjerg-
skolen, arbejder med et projekt, der 
skal få elever i modtageklasserne til 
at tage en erhvervsuddannelse – og 
det er tyske undervisere blevet inspi-
reret af.

Af Anne Christine Kusk, Tranbjergskolen

et er enormt vigtigt at tænke hel-
hedsorienteret. At vi sammen prøver 

at skabe et tilbud til de unge, der får deres 
forskellige livsverdener til at hænge sam-
men i en form for netværk.

Ordene kommer fra Søren Gornitzka, 
lærer i modtageklasserne (klasser for ele-
ver, der skal lære dansk) på Tranbjergsko-
len. Han er desuden pædagogisk projekt-
leder på et projekt, der skal forbedre mu-
lighederne for de ældste elever i modtage-
klasserne i forhold til at tage en erhvervs-
uddannelse. Et projekt, som har vagt 
nysgerrighed hos seks tyske undervisere 
fra erhvervsskoler i Tyskland. Men før vi 
kommer nærmere ind på det tyske visit, 
fortæller Søren lidt mere om projektet: 

 - Vi har fået et samarbejde op at stå 
med Jordbrugsuddannelsen i Beder og 
Bredballegård i Mårslet og også med SO-
SU-skolen, så vi kan få de unge ud i prak-
tik to gange to uger hvert sted her i efter-
året. Vi er desuden i gang med at plan-
lægge et 8-ugers forløb til foråret med 
Aarhus Tech og Aarhus Business College. 
Vi har lige haft to klasser ude på en uges 
forløb på Jordbrugsuddannelsen, hvor de 
har prøvet kræfter med at være anlægs-
gartnere, og det har været en kæmpe suc-

Besøg fra Tyskland

ces. De kastede sig ud i det og havde mas-
ser af mod på at prøve tingene af og var 
meget procesorienterede. 

De unge har også været en uge på 
Bredballegård for at finde ud af, hvad 
man laver som landmand. En del elever 
skulle lige overskride en grænse i forhold 
til at være tæt på store dyr, der lugter og 
så videre. Men ifølge Søren har de gjort et 
godt stykke arbejde.

For at skabe et netværk omkring de 
unge, hvor man tænker helhedsorienteret, 
har projektet samtidig etableret et sam-
arbejde mellem forskellige organisatio-
ner, blandt andre Ung i Aarhus’ afdeling 
Gadeplan. Her kan de unge få hjælp til 
at søge fritidsjob og komme i gang med 
forskellige fritidsaktiviteter i forenings-
livet. DFUNK (Dansk Flygtningehjælp 
Ungdom) er en anden samarbejdspartner, 

D

Søren Gornitzka, lærer på Tranbjergskolen.
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som tilbyder aktiviteter i Ungdomshuset i 
Aarhus, der er baseret på, at de unge selv 
tager ansvar og initiativ.  

Alt dette er de tyske lærere meget in-
teresserede i at få mere at vide om. De er 
på en uges besøg på SOSU for at få in-
spiration og drage nytte af de erfaringer, 
man gør her i Danmark i forhold til at få 
unge med anden etnisk baggrund i gang 
med en uddannelse, og besøget på Tran-
bjergskolen er et led i programmet. De får 
indblik i baggrunde, målsætninger, ud-
fordringer og ikke mindst i praksis. På to 
en halv time får de både introduktion til 
projektet, en rundvisning og besøg i to af 

D

Tranbjergskolens modtageklasser, hvor de 
har en god dialog med eleverne.

Ifølge Søren Gornitzka er de tyske gæ-
ster meget åbne og nysgerrige, og han be-
tragter besøget som en oplagt mulighed 
for at udveksle erfaringer om integration 
på tværs af landegrænser:

 - Igen handler det om at tænke hel-
hedsorienteret, altså at integration hand-
ler om meget mere end at lære dansk, at 
man for eksempel også inddrager lokal-
miljøet, forældre, foreningsliv, fritidsjob 
og så videre, ikke som tvang men som 
tilbud. For vi kan rigtig mange ting, hvis 
vi samarbejder.

Forbedring af udearealerne på Tranbjergskolen

et er den lokale Tømrermester Claus 
Jensen, der har lavet 4 legekøkkener 

til Tranbjergskolen, så børnene har lidt 
at lege med. Han har også lavet en masse 
plader, som eleverne skal skrive bogstaver 
på, så de kan bruges til f.eks. ord scrable. 
Senere vil Topkapper i Hovedgaden kom-
me med balancebomme og eleverne har 
malet på sten, som skal pynte i skolegår-
dene. Det hele er en del af en større plan 
for at forbedre udearealerne på Tranbjerg-

skolen, og de små tiltag her er sat i værk, 
for at eleverne har noget at lege med, 
imens skolens ledelse og bestyrelse knok-
ler for at få gang i en større renovering af 
udearealerne. Skolen er selvfølgelig me-
get taknemmelige for den lokale opbak-
ning og nu håber vi, der er nogle borgere 
i byen, som vil forære os gryder, potter og 
pander. Legekøkkener er trods alt lidt sjo-
vere at lege med, når der er lidt ‘grej’.
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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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DIN LOKALE RADIO-TV FORRETNING

MONTERING, REPARATION OG INSTALLATION

CENTER SYD
Åbningstider:
Mandag-torsdag kl. 10.00-17.30
Fredag kl. 10.00-18.00
Lørdag kl. 10.00-13.00

Tlf. Shoes: 81 71 17 29
Tlf. Fashion: 20 43 17 29

P Gratis parkering
lige ved døren

Shop online på byhein.dk

Genoptræning og behandling af både 
børn og voksne.

Overenskomst med sygesikringen 
og eget træningscenter.

Kontakt:

8629 9886
mail@tranbjergfys.dk

Genoptræning og behandling af både 
børn og voksne.

Overenskomst med sygesikringen 
og eget træningscenter.

Kontakt:

8629 9886
mail@tranbjergfys.dk

Tranbjerg FysTranbjerg Fys
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Eleverne i modtageklassen MOB på 
Tranbjergskolen er vilde med det kul-
turprojekt, de har deltaget i de sidste 
fire måneder.

Af Anne Christine Kusk, Tranbjergskolen

å Tranbjergskolens afd. Kirketorvet 
går en særlig klasse kaldet MOB. Det 

er en modtageklasse for elever på mellem 
10 og 12 år, som er kommet til Danmark 
og skal lære dansk. I efteråret, fra septem-
ber til jul, har klassen deltaget i et kultur-
projekt under ULF i Aarhus (ULF står for 
Undervisnings- og LæringsForløb). Pro-
jektets formål er at integrere børn med 
anden etnisk baggrund end dansk gen-
nem sport og kultur. 

Klassen har bl.a. været på tre besøg hos 
Cirkus Tværs i Gellerup, hvor de blev ud-
fordret både fysisk og mentalt med fælles 
lege, dans, sang og en hel masse akroba-
tik. Lærer på Tranbjergskolen, Mette Dals-
gaard, fortæller:

”Det var en virkelig fantastisk, posi-
tiv og sjov oplevelse for børnene at være 

P

i Cirkus Tværs. Glæde, musik og krops-
lige udfordringer med enormt søde læ-
rere. Det var meget lærerigt for børnene, 
og de udfordrede i den grad sig selv, fx 
ved at hænge i trapezer, stå på hovedet og 
lave menneskelige pyramider. De lavede 
en masse samarbejdsøvelser, hvor man er 
i tæt fysisk kontakt, og det var en god ud-
fordring for dem at være tæt på hinanden 
og røre ved hinanden, for det er de her 
børn ikke vant til. Flere elever har været 
der siden sammen med deres familie”.

Maha og Rofaido på 11 år går begge i 
MOB klassen, og de synes også rigtig godt 
om de ting, de har oplevet:

”Det var godt i Cirkus Tværs, og lidt 
svært. Vi lærte at lave akrobatik og lavede 
pyramider, hvor vi skulle stå ovenpå hin-
anden. Vi gyngede også i trapez og hang 
med hovedet nedad. Det hele var sjovt, og 
vi vil meget gerne derud igen. Vi kunne 
godt tænke os at gå til det i fritiden.”

Forløbet hos Cirkus Tværs efterføl-
ges af et forløb med Teater Filuren, som 
kommer ud på skolen og laver teater med 

Kulturprojekt på Tranbjergskolen

MOB i Cirkus Tværs.

Rofaido og Maha går i MOB klassen på Tranbjergskolen.
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s ko l e n

børnene. Blandt andet skal de opføre små 
skuespil ud fra billeder, der viser forskel-
lige følelser og udtryk. Samarbejdsøvelser, 
sange og lege er også en del af forløbet: 

”Filurens projekt er altid i top. Eva fra 
teatret har et super koncept for netop 
modtageklasse elever. Det fokuserer både 
på det verbale og det kropslige, på følelser 
og udtryk, samt drama. Børnene elsker 
det, og som lærere får vi også en masse ny 
viden og inspiration, som vi kan bygge vi-
dere på i undervisningen” siger Mette. 

Ifølge hende skyldes projektets succes 
i høj grad, at forløbene er meget praksis-
orienterede og har fokus på, at eleverne 
selv deltager aktivt. Det har desuden væ-
ret en øjenåbner for børnene, at der er 
mulighed for at deltage i den slags fritids-
aktiviteter i Danmark. Klassen har haft en 
foreningsmentor fra Kultur & Fritid på 

besøg, som fortalte om muligheden for at 
få en foreningsmentor til at hjælpe dem i 
gang med at gå til en fritidsaktivitet. Ef-
terfølgende er flere elever startet til tennis 
og svømning. 

Cirkus Tværs har åbent for alle interes-
serede børn hver eftermiddag fra kl. 13-
18, og det er ganske gratis, man skal bare 
troppe op. Adressen er Gudrunsvej 78, 
8220 Brabrand.

Der var masser af fysiske udfordringer for børnene i 
Cirkus Tværs.

Glade børn og voksne i Cirkus Tværs.
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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

VIDUNDERKNOLDEN

Center Syd, Kirketorvet 6
Tlf.: 86 29 04 11 - mail: 6509@interflora.dk

Blomster - brugskunst



Kirke og Sogn
TRANBJERG

FASTEL AVNSGUDSTJENESTE 

og tøndeslagning
3. marts kl. 10.00 – med fastelavnsboller til alle – kom udklædt! 

Og husk tilmelding på kontor@tranbjergkirke.dk, så vi er sikre 

på at have nok til alle.
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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 Mia Dyreborg Knudsen
60 69 15 69 / midk@km.dk
Træffes bedst tirsdag 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 Søren Holm Bidstrup
26 21 27 19 / soeren@tranbjergkirke.dk

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

Menighedsrådsformand Birgitte Pedersen
41 24 55 06 / birgitte@tranbjergkirke.dk

Kirkeværge Flemming Mikkelsen
86 29 16 29

Basargruppen
Lene Risør, 40 46 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-rr
sonalet på kirkegården eller i Sognegår-
den være behjælpelig.



Gudstjenester
Onsdag den 9. januar 
10.30:  Gudstjeneste på Aarhus Fripleje-

hjem v. David Johannes Kessel

Søndag 13. januar 
10.00:  Højmesse v. David Johannes Kes-

sel, indsættelse af ny sognepræst 
Mia Dyreborg Knudsen 

11.30:  Dåbsgudstjeneste v. David  
Johannes Kessel

Søndag 20. januar 
10.00:  Højmesse v. Mia Dyreborg 

Knudsen 

Søndag den 27. januar 
10.00: Højmesse v. Anja Stokholm 

Onsdag den 30. januar 
10.30:  Gudstjeneste på Aarhus Fripleje-

hjem v. Mia Dyreborg Knudsen
14.00:  Gudstjeneste på Lokalcentret v. 

Mia Dyreborg Knudsen

Søndag 3. februar 
10.00:  Højmesse v. David Johannes 

Kessel 
11.30:  Dåbsgudstjeneste v. David  

Johannes Kessel

Søndag 10. februar 
10.00:  Højmesse v. Mia Dyreborg 

Knudsen 

Onsdag den 13. februar 
10.30:  Gudstjeneste på Aarhus Fripleje-

hjem v. David Johannes Kessel

Søndag 17. februar 
10.00:  Højmesse v. David Johannes 

Kessel 

Torsdag den 21. februar 
17.00:  Gud & Spaghetti v. Mia Dyreborg 

Knudsen

Søndag den 24. februar 
10.00: Højmesse v. Anja Stokholm

Onsdag den 27. februar 
14.00:  Gudstjeneste på Lokalcentret  

v. Anja Stokholm

Søndag den 3. marts 
10.00:  Fastelavnsgudstjeneste ved Mia 

Dyreborg Knudsen

Søndag den 10. marts 
10.00:  Højmesse v. David Johannes 

Kessel

Onsdag den 13. marts
10.30:  Gudstjeneste på Aarhus Fripleje-

hjem v. Anja Stokholm

Torsdag den 14. marts
17.00:  Gud & Spaghetti  

v. David Johannes Kessel

Søndag den 17. marts 
10.00: Højmesse v. Anja Stokholm  
11.30:  Dåbsgudstjeneste  

v. Anja Stokholm
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PRÆSTENS RUBRIK

Jeg hedder Mia Knudsen, og fra 1. ja-
nuar 2019 er jeg blevet ansat som sog-
nepræst i Tranbjerg, og det glæder jeg 
mig til. 
 
Siden efteråret 2016 har jeg, efter eget 
ønske, været vikar forskellige steder i 
Aarhus stift, og før det var jeg sogne-
præst i Ejsing, Holstebro provsti.  Det 
er et landpræsteembede, men med en 
bistandsforpligtelse i en nærliggende 
større by, hvilket betyder, at jeg har er-

faring både i byen og på landet og hol-
der af begge former for embede.
Desuden har jeg gennem mange år væ-
ret tilknyttet Kirkens Korshær i Aarhus, 
både som frivillig og som vikar. 
Teologisk står jeg solidt plantet midt i 
det kirkelige landskab med en hang til 
det grundtvigske. Som vestjysk sogne-
præst har jeg dog lært at samarbejde 
med stor fornøjelse med alle grupper 
indenfor det folkekirkelige.
 
Min familie består af Palle, som er læge, 
Peter, der læser økonomi på Aarhus 
universitet, Marie, der holder sit 2. sab-
batår og er på højskole, William, som 
blev student i sommer og nu arbejder 
som telefonsælger og endelig Ole, som 
er en fem mdr. gammel boxerhvalp. Jeg 
er 51 år, bruger min fritid på familien, 
på at læse både faglitteratur og krimier, 
jeg ror af og til i havkajak og er ivrig mo-
tionsløber i Aarhus 1900.  Vi bor i Viby.

Jeg har været glad for at være vikar, 
men har savnet de længere relationer, 
som jeg ser frem til at stifte i Tranbjerg, 
nu hvor min nomadetid er ovre.
Jeg glæder mig til at hilse på jer.
 

De bedste hilsner

Mia Knudsen

Ny præst i Tranbjerg



Bliv indsamler

Folkekirkens Nødhjælp samler ind til 
mennesker, der er ramt af klimaforan-
dringer.
Klimaforandringerne rammer os alle, 
men det rammer særligt voldsomt i ver-
dens fattigste lande. Her er man ikke 
klædt på til det nye klima, og der er in-
tet forsvar for oversvømmelser, tørke 
og orkaner.
Den gode nyhed er, at der findes løsnin-
ger. Vi kender dem, og derfor samler vi 
i år ind til broer, diger, opsamlingssøer 
og flugtveje – og vi samler ind til intro-
duktion af klimaresistente afgrøder, 
drikkevand og nytænkende løsninger.

Tranbjerg skal have mulighed for at bi-
drage, så vi behøver jeres hjælp. Vi kan 
bruge voksne, konfirmander, minikon-
firmander med en voksen eller børne-
familier.
Vi sørger for traktement både før og ef-
ter indsamlingen (hjemmebag, pølser 
m. brød, kaffe, te, varm kakao og saft), 

så frokosten bliver klaret i samme om-
gang.
Alle deltagende børnefamilier får som 
tak en DVD med Sigurd Barret, der for-
klarer Snapper om, hvordan verden 
hænger sammen, og hvorfor nogle 
børn ikke har rent drikkevand, og an-
dre ikke kan gå i skole.

Tilmeld jer senest 4. marts til:
Grethe Gylling: grethegylling@mail.dk,  
86 29 03 76
eller 
Lene Risør: lene_risor@hotmail.com,  
40 46 44 11

S O G N E I N D S A M L I N G
SØNDAG DEN 10. MARTS 2019 KL. 11 –14

fra Tranbjerg Sognegård
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O N S D A G S
F O R U M�

Eftermiddage, der giver et løft!

Alle elsker Radiserne. Alle har græm-
met sig med Trine, haft ondt af Søren 
Brun, moret sig over Nuser. Radiserne 
løb over aviser i hele verden gennem 
50 år, lige indtil seriens skaber Charles 
M. Schulz i år 2000 afgik ved døden. Ra-
diserne var verdens største tegneserie 
og har moret generationer af børn og 
voksne. Det er samtidig en meget dyb 
og filosofisk, ja endda teologisk tegne-
serie, som siger os alle sammen noget 
væsentligt, men altid med et stort smil 
på læben.
Hør om tegneseriens skaber, hans liv 
og hans værk og hør om baggrunden 
for tegneseriens figur-galleri og bliv 
klogere på Radiserne. En billedfortæl-
ling om Charles M. Schulz og hans Ra-
diserne.

Onsdag den 6. februar kl. 14.00

„Jeg græmmes ...”
– humor, alvor og dyb filosofi i Radiserne 
– verdens bedste tegneserie 
v. Henrik Oest, sognepræst ved Hellig-
åndskirken i Aarhus. 

Onsdag den 6. marts kl. 14.00

Det man engang forstod ved etik er 
nærmest det modsatte i dag. 
Før var etikken uudtalte normer og 
værdier, som ikke stod til diskussion. 
I dag er etik noget, der diskuteres uden 
ende. Mål og middel er således byttet 
rundt. 
Før var den etiske drøftelse vigtig, men 
mest af alt et middel til dannelsen af en 
mere fast karakter. 
I dag drejer det sig i højere grad om, 
hvordan ens egne erfaringer kan gøre 
gavn i den etiske diskussion. En diskus-
sion som ofte synes at være et mål i sig 
selv. 
Før var etik det ankerpunkt, hvorfra 
mine handlinger havde sit udgangs-
punkt.

„Et stykke med etik, 
tak!”
v. Jacob Birkler, 
filosof og formand for Etisk Råd. 
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Toddlersalmesang
begynder igen til januar

Kom og vær med, når vi har Toddler-
salmesang i Tranbjerg Kirke for 1-5 årige 
og deres voksne. 

Her er nærvær og intimitet i fokus, når 
vi sammen med børnene synger salmer 
ledsaget af tegn, dans og stille musik. 

Hver gang slutter vi af med frugt, kiks  
og saft/kaffe. 

Det er gratis og kræver ingen  
tilmelding.

Onsdage kl. 16.15-17.00 – med undta-
gelse af skoleferier. 
Forårssæson: 16. januar-29. maj. 

Ved kirke- og kulturmedarbejder  
Gitte Ranfelt Laugesen.

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 29. januar kl. 
17.00.

Aftenen begynder i kirken med 
lystænding og aftensang, hvorefter 
vi går i Sognegården og sammen 
gør klar til et fælles aftensmåltid.

Maden bliver leveret udefra. Pris 
100 kr. ekskl. drikkevarer, som kan 
medbringes eller købes. 

Vi får be søg af Lene Risør. Emne: 
Mormor's historie del 2.

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

Tilmelding senest 24. januar til Ulla 
Astrup
86 29 58 97 
u.k.astrup@webspeed.dk
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Minikonfirmand
Tranbjerg Kirke tilbyder hvert år mini-
konfirmandundervisning til børn fra 
byens 3. klasser. I får et brev på foræl-
dreintra, når tiden nærmer sig. I foråret 
er alle børn fra 3.a og 3.b velkomne som 
minikonfirmander og i efteråret gælder 
invitationen 3.c og 3.d.

Forløbet varer 7 gange. Vi mødes i kir-
ken og Sognegården hver tirsdag, når I 
får fri fra skole. Vi leger, går på opda-
gelse i kirken, laver løb, hører historier 
og laver kreative projekter samt kryb-
bespil. 

Det er gratis og frivilligt at deltage og 
ikke nødvendigt for senere at blive 
konfirmeret. 

Ved kirke- og kulturmedarbejder Gitte 
Ranfelt Laugesen og præsterne ved 
Tranbjerg Kirke.

Spirekor og Børnekor 
starter op igen  
den 10. januar 

Spirekor (0.-2.klasse) kl.15.00-15.45.

Børnekor (3.-5.klasse) kl.16.00-17.00.

Vi øver hver torsdag i Sognegården. 
Vi optager løbende børn i koret så mød 
endelig op, hvis du har lyst til at synge 
med!

Hilsen Branko og Camilla

Babysalmesang
Babysalmesang kan være med til at 
stimulere barnets sansemotoriske, fø-
lelsesmæssige og sociale udvikling.  
For ca. 2-10 måneder gamle babyer. 
Vi mødes tirsdage hhv. kl. 9.30 og 10.15 i 
kirken, i alt 10 gange. 
Der er plads til 10 babyer på hvert hold 
og deltagelse er gratis. 

Tilmelding er nødvendig og sker til or-
ganist Branko Djordjevic
branko@tranbjergkirke.dk. 

Holdstart efter nytår: 15. januar

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:

24. januar

 7. februar

21. februar

 7. marts

21. marts
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Morgensang for  
1-5 årige  
i Tranbjerg Kirke 
Fem onsdage i foråret holder vi mor-
gensang for 1-5 årige i Tranbjerg Kirke 
kl. 9.15 og kl. 10. 
Det er både for private og institutioner. 
Vi ønsker at give børnene en god og ro-
lig start på dagen med salmesang i bør-
nehøjde i kirkerummet med alt hvad 
dertil hører af fagter, stjerneparaply, 
klokker, sæbebobler, tørklæder, stea-
rinlys, osv. 
Der er plads til 15 børn på hvert hold, 
og der er tilmelding på 
kontor@tranbjergkirke.dk efter først til 
mølle-princippet.

20. februar  
27. februar
20. marts
27. marts
24. april

Vi glæder os til at se jer! 

Bedste hilsener 

Sognepræst Anja Stokholm  
og kirke- og kulturmedarbejder  
Gitte Ranfelt Laugesen

Tiltrædelses guds tjeneste  
søndag 13. januar 2019 
kl. 10.00
Menighedsrådet har valgt Mia Dyreborg 
Knudsen som ny sognepræst ved Tran-
bjerg Kirke efter Anette Brøndum. 
Mia tiltræder pr. 1. januar 2019 og bli-
ver dermed ny kollega til vore to an-
dre præster – Anja Stokholm og David 
 Kessel.

Der er tiltrædelsesgudstjeneste søndag 
den 13. januar kl. 10.00. Efter gudstje-
nesten inviterer Menighedsrådet til 
hyggeligt samvær og en lille frokost i 
Sognegården, hvor der er lejlighed til 
at hilse på Mia og samtidigt også på det 
ny menighedsråd, der officielt tiltrådte 
1. søndag i advent.

Vi håber, at mange Tranbjerg-borgere 
har lyst til og mulighed for at deltage i 
gudstjenesten og efterfølgende ligele-
des i samværet i Sognegården.

Vi byder Mia Dyreborg Knudsen hjer-
telig velkommen til Tranbjerg Kirke og 
glæder os til samarbejdet.

På vegne af Menighedsrådet
Birgitte Pedersen, formand
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Gud og Spaghetti
Torsdag 21. februar kl. 17.00  
ved Mia Dyreborg Knudsen 

Torsdag 14. marts kl. 17.00  
ved David Kessel

En let børnegudstjeneste for alle sanser, 
med fortælling, sang og leg. 
Gudstjenesten varer ca. ½ time, hvoref-
ter der er fællesspisning i Sognegården. 

Spring madlavningen over og  
tag børnene med i kirke! 

Børn gratis. Voksne: 30 kr. 

Tilmelding: www.tranbjergkirke.dk

eller tlf.: 86 29 57 33 

senest onsdagen før. 

BØRN I KIRKEN

Folkekirkesamvirket 
i Aarhus
– en tråd i dit netværk …

 Aflastningstjeneste

 Sorggruppe for børn og unge

 Sorggruppe for voksne

  Socialt og diakonalt samarbejde mellem 
sogne i Aarhus

www.folkekirkesamvirket.dk

Nyt om Dåbstræet  
i Tranbjerg Kirke
For godt et år siden blev Tranbjerg Kir-
kes “Dåbstræ” indviet og hængt op i 
Våbenhuset, og siden har dåbsfamilier 
søndag efter søndag  valgt at skrive nav-
net på deres lille barn på et træhjerte 
og hængt det på dåbstræet. 
Det er blevet til mere end 100 dåbshjer-
ter på den korte tid – hvad skal det ikke 
ende med? 
Det er hyggeligt at se, hvordan familier 
lige skal over og pege deres hjerte ud 
på vej ind og ud af kirken, og vi glæder 
os til om nogle år at kunne snakke med 
børnene om dåbshjertet, når de kom-
mer til kirken og fejrer dåbsjubilæum, 
og senere minikonfirmation og konfir-
mation. 
Dåbstræet er det første, man ser, når 
man træder ind i våbenhuset, og det 
indbyder til gode snakker, glæde og 
håb. 
Kom selv og se! 
 
Gitte Ranfelt Laugesen,  
Kirke- og kulturmedarbejder
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Branko Djordjevic

Nytårskoncert
i Tranbjerg kirke/sognegård  
søndag den 27. januar 2019 kl. 16.00

NB: Vi starter i kirken og efter en lille musikalsk 
oplevelse, fortsætter vi i Sognegården.

Traditionen tro, byder Tranbjerg kirke på lidt 
godt til ganen og øregangen, når nytåret skal 
skydes i gang.

I år er det Tranbjerg kirkes egne musikere, Søren 
Bidstrup og Branko Djordjevic, der vil med hjælp 
fra Gitte Ranfelt Laugesen, sørge for musikken. 

Der vil være lidt for enhver – kabaret, ever-
greens, populære klassiske ariaer, men frem for 
alt rigtig god stemning.

I pausen vil der også være lidt forfriskninger.

Entré (75 kr.) betales ved indgangen og går ube-
skåret til menighedsplejen i Tranbjerg sogn.

Vel mødt!
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Shop-Amok
Genbrugs børnetøj

Seniorpigerne

Tranbjerg Kirkekor vil 
gerne være flere.

Kom og vær med!

Der findes både begynder-
kor og kor for de øvede 
børn. 
Skriv til organisten/
korlederen og hør nærmere.
Mandag eftermiddag 
i Sognegården.

Organist Branko Djordjevic:
branko@tranbjergkirke.dk
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„DE FIRE ÅRSTIDER”
Inderligt, inspirerende og med smæk i !

K Y N D E L M I S S E K O N C E R T
Søndag den 3. februar kl. 16.00

Ditte M. Mølgaard, sang

Branko Djordjevic, accordeon og komponist
Musikgenre er ikke eksisterende i denne musikverden, hvor kun de mest basale 
følelser på deres egne præmisser, får lov til udfolde sig i musik. Klassisk-, rock-, 
folke- og popmusik, eksisterer side om side og komplementerer hinanden i at 
støtte de stærke tekster om de forskellige oplevelser, et menneskeliv rummer.
I Kurt Weills musikteater stil, med Astor Piazzollas rå musikalske udtryk og Bran-
kos forkærlighed for Balkan folkemusik og rock, bliver vi suget ind i en verden af 
ensomhed, forundring, kærlighed som smerter og kærlighed som løfter. Og mon 
ikke der kommer et par musikalske godter af de første to ovennævnte komponi-
ster, også …
Så, dette års Kyndelmissekoncert handler om menneskelivet – drastiske, fantasti-
ske, uendelige liv. Vel mødt!

Lidt om musikerne:
Branko blev internationalt anerkendt i musikkredse som 15-årig, efter at have vun-
det en af de store internationale accordeonkonkurrencer i Castelfiddardo, Italien. 
I de efterfølgende år forblev han i toppen af accordeonsolist elite, med mange 
internationale anerkendelser til følge. I løbet af sin karriere har han forbløffet og/
eller spillet med navne som Svend Rasmussen, Kim Larsen, Kurt Ravn, Astor Piaz-
zollas kvintet, m.fl. 
Brankos komponistdebut i Paris var en stor succes og førte flere bestillingsvær-
ker for kor, solister og orkestre fra Danmark og udlandet med sig. Sidenhen er 
det blevet til flere uropførte accordeonkoncerter (bl.a. uropførelse ved Skander-
borg festival, med Århus symfoniorkester), et par operaer, oratorium og værker for 
mange forskellige besætninger og solister.

Ditte har i løbet af sine få år på professionel musikscene medvirket i flere store og 
små operaopsætninger, bl.a. ved Den jyske Opera, og har været uundgåelig solist 
på opsætninger af bl.a. både Faurés og Durufles “Requiem”, J. S. Bachs “Johannes 
passion”, osv.
I Tranbjerg kirke oplever vi hende i en musikteatralsk rolle og koncerten er samti-
digt startskudet på en tourné rundt i landet.



14  Kirke og Sogn

Tranbjergkoret
Er du glad for at synge, så benyt dig af 
dette tilbud!

Koret starter forårssæsonen tirsdag den 
15. januar.

Koret øver hver tirsdag kl. 19.30-21.30 i 
Tranbjerg Kirkes Sognegård.

Vi er et kor, der synger et blandet re-
pertoire – klassisk og rytmisk.

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

Har du interesse i at synge i kor, er du 
velkommen til at prøve, om det er no-
get for dig.

Forårssæsonen byder på et varieret 
repertoire – men kom selv og stift be-
kendtskab med koret.

Har du spørgsmål, er du velkommen til 
at kontakte 

Frode Nielsen,  tlf. 21 63 95 42

Tranbjerg Kirkes BASAR
Lørdag den 3. november afholdt vi den 
årlige basar i Sognegården. 
Vi støtter et projekt, der gennem Fol-
kekirkens Nødhjælp skal skaffe brønde 
til det nordlige Malawi, hvor børnene 
bliver syge, og nogle dør, da de ikke 
har rent drikkevand. En brønd inclusive 
vedligehold koster ca. 50.000 kr. 
Basaren gik fint, og vi har sendt 51.065 
kr. af sted. Det betyder, at vi har sikret 
den første brønd. 

En stor tak til alle de erhvervsdrivende, 
der har støtte vores basar. Også tak til 
Lions Club, Kolt/Hasselager, som har 
støttet med penge til køb af materialer. 
Endelig tak til alle, der kom til basaren 
og sørgede for, at vi fik penge i kassen.

Vi fortsætter basararbejdet efter jul, og 
basargruppen mødes i Tranbjerg Sog-
negårds kælder onsdag den 9. januar 
2019 kl. 14. 
Jeg vil sørge for kage til kaffen.

Nye deltagere er velkomne, og hvis 
nogle har brugbart garn eller stof til-
overs, modtager vi det gerne.

Grethe Gylling

Foto: Søren Svenning
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KIRKENS
STUDIEDAGE

2019 I 2019 er det 800 år siden, 
Dannebrog ifølge myten faldt 
ned fra himlen. Det danske flag 
bliver ofte brugt som symbol 
for danskhed – men hvad ligger 
der egentlig i at være dansk, og 
hvad har vi at være fælles om? 

2019 er også året, hvor højsko-
lebevægelsen kan fejre 175 års 
jubilæum. N. F. S. Grundtvig 
gjorde en ihærdig indsats for at 
vække den danske folkesjæl og 
blev fortaler for almuens dan-
nelse. Hans tanker er grundste-
nene i hele højskolebevægelsen.

Med Kirkens studiedage 2019 
vil vi se nærmere på danskhed, 
folkelighed og dannelse.

Folkelighed og 
dannelse

TISET

MÅRSLET

ASTRUP

TRANBJERG
Alle foredrag er lørdag  

kl. 9.30 –12.00

Pris for deltagelse er 25 kr.  
for et enkelt foredrag  

og 75 kr. for deltagelse i alle fire.

I prisen er inkluderet 
 formiddagskaffe og brød.

Tilmelding og betaling sker ved 
fremmøde.

Alle er velkomne.
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Astrup Sognegård
Lørdag d. 26. januar kl. 9.30 – 12.00

Mette Bock, kultur- og kirkeminister:

Kan et land være kristent?

Begrebet danskhed bliver i disse år 
udsat for angreb, overgreb og kidnap-
ping. Det gode er, at de fleste opfatter 
danskhed som noget ubetinget godt. 
Til gengæld lægges der meget forskel-
ligt i, hvad danskhed er. Handler det
om sindelag? Om vaner? Om slægts-
historie? Kan et land være kristent? 
Og hvilken rolle spiller folkekirken?
Begreberne danskhed og tro har det 
tilfælles, at de fleste forsøg på skarpe 
afgrænsninger og eksklusive defini-
tioner mislykkes. Men det betyder 
ikke, at vi ikke skal tale om, hvad det i
en moderne verden vil sige at tro. El-
ler at være dansk. For begge dele har 
betydning. Og binder os sammen. 

Mårslet Sognehus
Lørdag d. 23. februar kl. 9.30 – 12.00

Simon Axø, forstander Testrup Højskole:

Nysgerrighedens 
dannelseskraft

Nysgerrigheden er et forunderligt 
berigende eksistensvilkår. Når vi er
nysgerrige, er vi undervejs. Vi er i en 
begejstret bevægelse mod en viden 
eller erkendelse, som vi ikke ønsker 
for personlig vindings skyld, men 
fordi vi føler os draget mod noget, vi 
vil blive klogere på. Nysgerrigheden 
kan ikke skabes eller bemestres, men 
er en beundringsbåret udforskning 
af verden. Når vi er nysgerrige, er vi
i bevægelse på en sjældent uselvisk 
måde. Vi går spørgende til værks og 
forstår intuitivt, at vi ikke er alvidende 
og aldrig bliver det. Det er både dan-
nende og livsbekræftende. 
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Tiset Sognehus
Lørdag d. 9. marts kl. 9.30 – 12.00

Doris Ottesen, forfatter og tidligere 
præst:

Hvorfor læser vi?

– om skønlitteraturens betydning for 
den folkelige læring og dannelse.

Gennem eksempler fra såvel nyere 
som klassisk skønlitteratur vil den 
gode histories muligheder for både at 
vække genkendelse og åbne for nye 
erkendelser hos læseren blive belyst 
og diskuteret. Og følgende spørgs-
mål vil blive stillet og forsøgt besvaret: 
Hvad skyldes det, at den fiktive histo-
rie ofte kan bringe os større forståelse 
af vanskelige livssituationer, end den 
faktiske virkelighedsbeskrivelse?  

Tranbjerg Sognegård
Lørdag d. 23. marts kl. 9.30 – 12.00

Hans Henrik Hjermitslev,  
idé- og videnskabshistoriker:

Mellem dannelse og  
uddannelse:  
Højskolernes historie og 
relevans i dag

Siden oprettelsen af den første 
grundtvigske højskole i Rødding i 
1844, har de danske højskoler stået 
i spændingsfeltet mellem dannelse 
og uddannelse, mellem livsoplys-
ning og nyttige kundskaber. I dette 
foredrag vil vi se på højskolernes 
dobbelte rolle som både dannel-
ses- og uddannelsesinstitutioner 
og diskutere, hvilken betydning de 
har i dag, hvor snævre nyttehensyn 
og erhvervsmæssig kompetence-
udvikling rider uddannelsessyste-
met som en mare. 
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