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Tunnelen åbner i 
marts
Hvis vejrguderne er med Bodil 
Friis fra Trafik og Veje i Aarhus 
Kommune, så åbner tunnelen 
under Landevejen igen i marts. 
 - Vi har haft en del sne og 
inden da meget regn, som har 
udsat arbejdet med tunnelen. 
Så nu håber vi, at vejrudsigten 
holder, siger Bodil Friis. 
Når tunnelen åbner, vil der 
være knust asfalt på som un-
derlag, og der vil være grus på 
stien fra bussen. 
Men hvis alt går vel, bliver der 
lagt asfalt i maj.
Der er i skrivende stund ved at 
blive sat rækværk på den nye 
mur. Kommunen vurderede 
også, at man ikke ville lade folk 
begynde at bruge tunnelen,  
inden rækværket var på plads.

orgerne i Tranbjerg kan glæde sig til et areal på 
størrelse med Mindeparken, når Aarhus Kommune 

til efteråret går i gang med den nye skov, fortæller Ole 
Skou projektchef i Aarhus Kommune om skoven, der bli-
ver anlagt i forbindelse med Trankær Mose. Skoven vil 
med sine 11 hektar blive en del af et samlet friluftsområ-
de på 22 hektar bestående af skov, sø og åbne områder. 

Læs mere og se kortet over skoven på side 20

B
Ny skov i Tranbjerg

Vi har lavet om på vores hjemmeside, så den nu er meget 
flottere og nemmere at finde rundt på. 
Er dit seneste nummer af Tranbjerg Tidende blevet væk, 
kan du finde det på hjemmesiden. Det er også her, vores 
annoncører finder information om hvor billigt, det er at 
annoncere i bladet. Vi bringer som noget nyt en liste over 
vores annoncører, så du nemt kan finde den, du har brug 
for. 
Se vores hjemmeside på www.tranbjergtidende.dk

Tranbjerg Tidende har fået  
ny hjemmeside

Tranbjerg LAN #6
Den 16. til 18. marts er det igen 
tid til Tranbjerg LAN, hvor alle 
computerspils-interesserede 
kan spille løs en hel weekend. 
Du kan læse mere og tilmelde 
dig på www.tranbjerglan.dk.
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 Ivan Pedersen 
(ansvarshavende) 

Kirkevænget 323 
8310 Tranbjerg 
Telefon 8629 1931

 Else Andersen 
(kasserer) 

Nørrevænget 38 
8310 Tranbjerg 
Telefon 8629 2491

 Ole 
Fryland 

Kirkevænget 8 
8310 Tranbjerg 
Telefon 8629 0585

 Niels Peter 
Christoffersen 

Ingerslev Boulevard 26, 2.tv. 
8000 Århus C 
Telefon 8629 1368

 Henning Sørensen 
(webmaster) 

Grønløkke alle 92 
8310 Tranbjerg  
Telefon 8747 8818

 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

redaktørens 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. 
Tryk: Trykkestedet ApS
Oplag: 4.500

Venlig hilsen Ivan Pedersen,  
ansvarshavede redaktør

Mer’ vil gerne ha’ mer’!
Nu lysner det i syd - nærmere bestemt i Center Syd. Snart  
bliver det noget slidte center renoveret og moderniseret.

Vi tagergerne ulemperne i form af rod i ombygningsperioden 
med, og vi er særdeles spændte på det færdige resultat.

Men mer’ vil gerne ha’ mer’! For der er stadig et udestående 
med at få ”renoveret” til- og frakørsels-forholdene omkring 
centret.

Vi oplever ofte næsten kaotiske forhold - især mellem de to 
centerbygninger. Mange biler kører mellem bygningerne i håb 
om at kapre en af de få parkeringspladser dér.

Og er en af de skrå parkeringspladser ikke ledig, så parkerer 
man da bare langs den fortovskant, hvor parkering IKKE er 
tilladt!!

Hvad med seriøst at overveje at gøre ”mellemstykket” til fod-
gængerzone og give plads til udendørs aktiviteter? Så kan både 
børn, voksne og dårligt gående færdes trygt og uden risiko for 
at ende som kølerfigur!

I samme ombæring kan man også overveje, om ikke til- og 
frakørsels-forholdene til hele centerområdet også bør ”reno-
veres”? Krydset ved Torvevænget/Torve Alle er stærkt belastet af 
de mange biler, der kører til og fra centret. Måske skulle der her 
kun være indkørsel – og kun udkørsel i den østlige ende ved 
Tranbjerg Skole?

Og endelig trænger vi buspassagerer og øvrige gående til fod-
gængerfelter - et yderligere tydeligt markeret felt over Torve 
Allé, et felt over Torvevænget og et felt over indkørslen til 
centret. Vi glæder os til at følge udviklingen i 2012.



| 3

   b i b l i o t e kTranbjerg Bibliotek

Adresse
Tranbjerg Bibliotek
Kirketorvet 6
8310 Tranbjerg J
Tlf: 8713 2435
E-mail: tranbjergbibliotek@aarhus.dk
Internetadresse:
www.aakb.dk/tranbjerg
Man og tors 12-18, tirs og ons 10-16,
fre 12-17, lør 10-13

Ubetjent åbningstid

Fra 1. maj 2012 vil der på Tranbjerg Bibliotek  
blive indskrænket betjent åbningstid. Derud-
over vil alle fra 15 år selv kunne lukke sig ind 
og benytte sig af bibliotekets tilbud alle dage 
bortset fra søndag.
Tiltaget er en følge af Århus Kommunes 
budgetforlig i 2011 og vil indebære ube-
tjent åbningstid på alle mellemstore og små 
lokal-biblioteker.
I den nærmeste fremtid vil alle samarbejds-
partnere og borgere i lokalområdet blive 
inviteret til et møde på biblioteket, hvor man 
kan byde ind med ønsker til betjente åbnings-
tider og dage med videre, Hold øje med 
opslag på biblioteket.

Dorrit Willumsen 

Om sit forfatterskab

Mandag 19. marts kl. 19.00.
Dorrit Willumsen fortæller om sit forfatter-
skab, der omhandler en lang række histori-
ske romaner, noveller, digte samt dramatik til 
radio, tv og teater.
Billetter koster 50 kr. og kan købes på
biblioteket fra 27. februar.
Aftenen er arrangeret af Kulturcirklen i 
Tranbjerg.

Påskeæg-konkurrence

Hvor mange påskeæg gætter du på, der er i 
vores store påskeæg? Kom og giv et bud! Hvis 
du gætter rigtigt, eller er den, der er 
tættest på, vinder du alle påskeæggene.
Konkurrencen finder sted fra 19. marts til 31. 
marts. Vinderen udtrækkes 31. marts og får 
direkte besked.
Alle børn og unge op til 18 år kan deltage.

Kan du sovse en vovse –

Vi rimer og remser

Fredag 13. april  
kl. 9.30-10.00.
Sjip sjap sjaskevejr, 
hvor er dine støv-
ler? Snif snøf snue-
vejr, sikke du da 

snøvler. Vi har fundet bøger frem med rim og 
remser. Kender du dem ikke i forvejen, skal du 
nok komme til det! For børn på 5-6 år.
Tilmelding er nødvendig fra 26. marts.

Udstillinger

Marts: Fritze Bastholm udstiller akryl-
malerier af landskaber og abstrakte former.
April: Sfo’en på Tranbjerg Skole udstiller bille-
der, der er lavet af skolens 2. klasser.
Maj: Hanne Holst Larsen udstiller 
akryl-malerier.
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Tranbjerg Lokalcenter har mange aktiviteter som kan benyttes af alle 
efterlønsmodtagere og pensionister, det kræver blot en tilmelding
I Foreningen ”Tranbjerg Aktive Pensionister” (ATP) er alle aktiviteter 
samlet. De fl este er brugerstyrede. Hvis man savner en aktivitet kan 
man henvende sig til ATP, og få hjælp med opstarten. Alle er velkom-
ne til at høre nærmere og få en snak over en kop kaffe i cafeen, hvor 
alle er velkomne, pensionist eller ej, den er for alle borgere.
I øjeblikket kan vi tilbyde Gymnastik, Datastue, Bogbinding, Per-
gamano, Porcelænsmaling, Skak, Kortspil, Bowling, Billard, Dans, 
Bridge, Bordtennis, Stavgang, Socialt samvær, Sypigerne, Fællesspis-
ning, Madlavning, Styrketræning og Krolf som det sidste nye tilbud.

Erik Mathiasen, formand for ATP
Telefon 6170 3123 

Tranbjerg Aktive Pensionister”

Nyt fra frivilligområdet

Spring ud - naturen står for døren 
ved Lokalcenter Tranbjerg
Det er ikke bare Møffe-grisen, der 
ser frem til at komme ud og boltre 
sig i foråret,  også - vi lidt ældre og 
gamle/som unge oplever, at natu-
ren kalder, og vi skal ud og mærke 
luften, lytte til fuglene, se naturen 
gå i vækst og opleve, at vi stadig er 
i vigør.
Ved lokalcenter Tranbjerg er der et 
dejligt stort udendørsområde, hvor 
alle borgere er velkommen til at 
komme. Her er krolf, petanqueba-

ner, drivhuse og fl ere små og store 
blomsterbede og dejlige græsarealer. 
Alt er klar til, at interesserede kan 
være aktive, få jord under fi ngrene, 
gå ture, lege, spille bold, træne og 
være med til at give ude området liv.
I foråret skal vi plante – dyrke - 
holde rent - og glæde os til høsten. 
Mange af beboerne i plejeboligerne 
vil - lige som Brugerråd, frivillige og 
medarbejde – nyde, at der vil melde 
sig mange fl ere frivillige til at give 
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  Nytt ige

oplysninger!

Administration/hovednummer for 
Tranbjerg under lokalcenter Bøge-
skovhus, herigennem kontaktes 
borgerkonsulenterne.  
Åbningstid: alle hverdage 
kl. 8.00-15.00.
Tlf. nr. 87 13 30 00

Cafe, Tranbjerg: 
Åbningstider: 
man.-torsdag kl. 10.00-14.30, 
fredag kl. 10.00-14.00 
– OBS ændringer kommer inden for 
nærmeste fremtid.
Weekend og helligdage lukket.
Tlf. nr. 87 13 43 33

Sundhedsklinikken, Tranbjerg:
Åbent: man-, tirs-, ons-, og fredag 
kl. 9.00-14.00.
Tlf. tid: kl. 8.00- 9.00 
på åbningsdagene.
Tlf. nr. 87 13 43 14

Teamleder for hjemmeplejen, 
Tranbjerg/Solbjerg:
Træffetid: alle hverdage kl. 8.00-9.00.
Tlf. nr. 87 13 43 22

Frivillig koordinator, 
Tranbjerg/Solbjerg:
Inga Klode.
Tlf. nr. 51 64 89 77

Besøgsmedarbejder:
Gitte Sand.
Træffetid: man -torsdag kl. 8.30-9.00.
Tlf. nr. 87 13 43 09

endnu mere liv i vores ude område.
I cafeen ønskes ligeledes frivillige til 
at dyrke og understøtte en hyggelig 
atmosfære, hvor man blot kan falde 
ind og få en snak over en kop kaffe 
eller spise sin frokost i cafeen

Hver tirsdag samles et enestående 
sanghold med ca. 50 deltagere på 
lokalcentret, som er styret af en 
mindre gruppe frivillige.
Sanggruppen efterlyser meget gerne 
fl ere hjælpere. Det er ikke en betin-
gelse, at man kan synge, men gerne 
at man kan hjælpe deltagerne med 
at slå op på sangene i sangbøgerne 
og hjælpe deltagerne med kaffe og 
ledsagelse til og fra sanggruppen. 

Flere borgere både i lokalområdet 
og i plejeboligerne kunne ønske en 
motions - eller besøgsven. Mangfol-
digheden for frivillighed er kun be-
grænset af din fantasi, så kom og få 
en snak, hvis du kunne tænke dig at 
høre mere om mulighederne for fri-
villighed. Frivillighed er af lyst - så 
frygt ikke - du bestemmer selv, hvad 
du vil og hvordan du og bevarer din 
uafhængighed.

På gensyn venlig hilsen Frivilligko-
ordinator Inga klode tlf. 51 64 89 77. 
E.mail inkl@aarhus.dk

Se aktivitetskalenderen på næste side. >>
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Aktiviteter for april og maj 2012

Brugerrådet Lokalcenter Tranbjerg
Aktiviteter på lokalcentret annonceres i lokalcentrets lokalblad, ”Kolorit-
ten”, som du kan hente på lokalcentret, men sæt allerede nu kryds - X - i 
kalenderne følgende datoer, hvor Brugerrådet arrangerer aktiviteter på 
lokalcentret:
Fællesspisningen i Cafeen den 13. april kl. 18.00.
Aarhus symfoniorkester spiller på lokalcentret den 2. maj kl. 14.00.
Sundhedsdag med åbent Hus den 8. maj kl. 10.00 - 14.00.
Banko og søndagscafeer - se opslag!

Venlig hilsen Brugerrådet lokalcenter Tranbjerg
Formand Bjarne Brogaard tlf. 86 29 49 68.  

BØGEBRÆNDE SÆLGES
SAVET OG KLØVET

700 KR. PR. KM. VED SELVAFHENTNING 
INCL. MOMS

TRAILER KAN LÅNES
Forsorgshjemmet Østervang

Trankær Mosevej 25, 
8310 Tranbjerg

Henv. Jesper Land Gregersen  
tlf. 30 60 03 43 Ring og hør nærmere

mail@solbjerg-biler.dk
Solbjerg Hovedgade 19
8355 Solbjerg

Kom ind og få en snak med din lokale mekaniker…
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Din genvej til
et godt resultat

 
Vi udfører mange forskellige typer 
opgaver inden for murer-, tømrer-, 
kloak- og anlægsarbejde.

Vi går ikke på kompromis med kva-
liteten, og vi lægger stor vægt på, 
at opgaverne bliver udført i nær 
dialog med kunden. 

Vi glæder os til at se nærmere på 
dit projekt. Ring til os på telefon 
61 65 82 11. Vi giver gerne råd og 
vejledning og et gratis, uforplig-
tende tilbud. For mere informa-
tion og overblik over alle vores 
aktiviteter samt priser se ...
 

klapklap.dk

KL AP V/ASGER PIPER
TRANBJERG HOVEDGADE 29
83 10 TRANBJERG
TELEFON 6 1  65  82  1 1



8 |

DEN GLADE SLAGTER
Partyservice . Pølseborde

Osteborde . Receptionsmad
Kold buffet . Varm buffet

Anretninger

mesterslagteren
- lev sundt med kød

DEN GLADE SLAGTER
Center Syd  8310 Tranbjerg

www.dgs-tranbjerg.dk

Få din økonomi i TOPFORM

Aftal et møde med en 
rådgiver fra byens stærkeste 
rådgivningsteam.

Det kan give dig mere 
overskud, end du regner med.
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Broholt Begravelse
Din bedemand

61 27 25 56
Svarer hele døgnet

Pilegårdsvej 47, 8361 Hasselager
www.broholtbegravelse.dk

Dahlgaard Håndværk ApS

md@dahlgaardhaandvaerk.dk

Kirketorvet 6-8 Center Syd, 

Tlf: 8615 1527

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

Aflever bilen inden kl. 9 
– så har vi den færdig 
samme dag inden 16! 

Vi udbedrer småskader, ridser og skrammer på lak, alufælge, plast, kofangere og Interiør  
hurtigt, effektivt – og billigt!

Lakreparationer.dk ApS | Søren Nymarks Vej 8  
(indkørsel bag SMC biler) 8270 Højbjerg 
www.lakreparationer.dk | info@lakreparationer.dk

Tel. 86 299 700
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Dorrit Willumsen, der i 1997 modtog Nordisk Råds Litteraturpris for 

romanen om Herman Bang, fortæller om sit forfatterskab.

Dorrit Willumsen er forfatter til en lang række historiske romaner, 

noveller, digte samt dramatik til radio, tv og teater. Hun har bl.a. 

udgivet Bruden fra Gent, Bang – En roman om Herman Bang samt 

erindringsbøgerne Det søde med det sure og Pligten til lykke.

Billetter 50 kr.

Billetsalg fra den 27. februar 2012 kl. 12.00 på Tranbjerg Bibliotek 

samt ved indgangen, hvis der ikke er udsolgt.

Arrangør: Kulturcirklen i Tranbjerg

Tranbjerg Bibliotek

Kirketorvet 6 · 8310 Tranbjerg · Tlf. 8713 2435

tranbjergbibliotek@aarhus.dk · www.aakb.dk

Forfatteraften

Mandag 19. marts 2012 kl. 19.00 på Tranbjerg Bibliotek

  Dorrit 
Willumsen
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Fælleshus til udlejning
Dejligt fælleshus  

med plads til 48 personer

Andelsboligforeningen  

Æblehaven

Trankær Vænge 98

8310 Tranbjerg

tlf.: 8629 7397 eller

8629 8353 fra 18-19

Åbningstider:
Ma. 9.00-18.00
Ti.   9.00-18.00
On.  9.00-18.00
To.  LUKKET
fr.    9.00-18.00
Lø.  8.00-13.00

T ranbjerg J 

8629 4800

Buslinie 
4A samt tog lige til 
døren

Kathrine Louise Kirsten

Woody Daily 
Shampoo og 
Conditioner
Til herrer. Indeholder 355 ml. 

Sætpris før kr. 280,-

Nu kun 
Kr. 138,-
pr. sæt

Byg og Montage 

Ring eller skriv for et uforpligtende tilbud

Nyt tag
Nyt køkken og bad

Nye vinduer og døre
Tilbygning - renovering

Østerbyvej 7 - 8310 Tranbjerg - 6130 31 37 - kontakt@sylvesterbyg.dk

LÆGEVAGTENS 
nye telefon nummer

7011 3131
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o r i e n t e r i n g

G

Har du endnu ikke oplevet en forestil-
ling af Tranbjerg Amatørteater, kan du 
lige nå det. 

ennem 28 år er det blevet til i alt 27 
forestillinger fra Tranbjerg Amatør-

teater, og fredag den 16. marts har deres 
sidste opsætning premiere.

  - Det er blevet svært at få folk til at 
melde sig og være med til at spille teater. 
Det er ikke noget for de unge. Og det kan 
efterhånden være svært at spille 1. elsker, 
når man er blevet 55 år, siger Michael 
Knudsen bestyrelsesformand, sekretær og 
instruktør i Tranbjerg Amatørteater.

Han har været med i næsten alle fore-
stillinger gennem de 28 år med nogle en-
kelte sabbatår.

Tranbjerg Amatørteater 
slukker projektøren

 I alt er de omkring 15 personer, der 
løbende har været involveret i opsætnin-
gen. Heraf er der 6, som har været med 
fra begyndelsen for 28 år siden.

Gruppen har øvet stykket siden sep-
tember/oktober med en ugentlig øvedag 
og har så siden nytår trappet op til to 
gange om ugen. 

 Teatertruppens afskedsforestilling er 
forviklingskomedien Stamherren af Ar-
nold og Bach. Stykket har premiere fre-
dag den 16. marts klokken 19.30 og vises 
også lørdag og søndag i Tranbjerg Kirkes 
Sognegård.

Billetterne koster fra 40 til 75 kroner 
og fås ved at ringe til Jette Knudsen på 
86293291.

Af Stina Christiansen
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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

Tingskoven 5, 8310 Tranbjerg J.

www.ddaa.dk
 

Bliv medlem af 

Kun kr. 150,- årligt

CENTER 
 SALONEN

CENTER 
 SALONEN

CENTER 
 SALONEN
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TRANBJERG - 86 29 49 49
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Åbningstider:
Mandag - Fredag  9.30 - 17.30
Lørdag  9.30 - 13.00

Tranbjerg 
apoteksudsalg

Center Syd • Tlf. 8629 9311
Recepter indleveret inden kl. 12, kan medicinen 

afhentes samme dag, efter kl. 16.00. 

MALERMESTER

Bent-Jørgen 
G. Sørensen
Jørgen Karlsens Eftf.   

Grundlagt 1909

Voldgårdsvej 17,  
8270 Højbjerg

Telefon 86 27 27 72

Mobil 21 63 39 72

Danske Malermestre

Bemærk vi har 30 års erfaring i  
restaurering af møbler

1909

100
år

2009

medlem af SADF

Margrethe Kastrup
Damvænget 7 • 8310 Tranbjerg

Tlf.: 86 29 58 22
Udebehandling mandag og onsdag

TRANBJERG FODPLEJEKLINIK

S
A D

F

EXAM. FODPLEJER
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Kirke og Pizza-arrangementet i Tran-
bjerg Kirke er blevet populært blandt 
børnefamilierne.

umlinge, der futter rundt i midter-
gangen, børn på puder på gulvet 

foran døbefonten og historier om verdens 
stærkeste pige, Pippi, er ikke normalt det, 
man forbinder med en gudstjeneste i en 
kirke.

Men når den står på Kirke og Pizza for 
børnefamilierne i Tranbjerg Kirke, fore-
går det med en Pippi-dukke på armen 
af præst Anette Brøndum og historier i 
børne-øjenhøjde.

Hun tager udgangspunkt i de historier, 
som mange af børnene allerede kender 
om Pippi Langstrømpe, og børnene bli-
ver inddraget, så de sidder med hånden 
i vejret for at få lov til at svare på hendes 
spørgsmål. 

Og selvom Anette Brøndum bevæger 
sig mere og mere over til Jesus og histori-
erne om ham, er der stadig fuld fokus på 
hende fra børnene på de forreste bænke-
rækker og puderne på gulvet.

Der bliver sunget 3 salmer, og imens 
fl ader børnene helt ud på puderne og be-
nytter tiden til at studere kirkerummet.  
Det ligner mere en videoaften eller et 
pyjamasparty end en gudstjeneste.

Når Pippi 
  og præsten prædiker

T

Efter lidt over en halv times børneguds-
tjeneste i kirken, begiver børn og voksne 
sig ud af kirken, hvor vintermørket efter-
hånden har sænket sig over byen. Alle går 
med over i Sognegården, hvor der står 35 
familiepizzaer klar til alle. 

Så snart børnene er færdige med at 
spise, kaster de sig ud i tagfat-leg og at 
tegne på tavlen, mens de voksne bliver 
færdige med at tale sammen. 

Tranbjerg Kirke har holdt Kirke og 
Pizza-arrangementet i mere end fem år 
efterhånden.

 - Tranbjerg Kirke ønsker at være kirke 
for hele sognet, og da Tranbjerg Sogn er 
et sogn med rigtig mange småbørnsfami-
lier, synes vi, at der også skal være et til-
bud til dem. De har en travl hverdag, hvor 
man er meget hængt op.

Ved en sådan Kirke og Pizza gudstjene-
ste håber vi at komme dem i møde, dels 
ved at præsentere dem for den skattekiste 
af fortællinger, som bibelen også er, dels 
ved at de denne aften kan undgå ulveti-
men og få aftensmaden serveret. At guds-
tjenestemodellen så indeholder elementer 
fra den »rigtige« gudstjeneste gør, at bør-
nene tidligt i livet stifter bekendtskab med 
eksempelvis salmer og Fadervor, som vi 
håber, de også kan få glæde af senere.
Desuden medvirker Tranbjerg Pigekor 
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som regel for at gøre sangen ekstra fest-
lig. Det hele forsøger vi at få til at forløbe, 
så børn i alle aldre og deres forældre ger-
ne skulle føle sig velkomne, siger Anette 
Brøndum.
Kirke og pizza arrangementet finder sted 
klokken 17.00 på udvalgte torsdage. Du 

kan se datoerne for de kommende arran-
gementer i kirkebladet her bagerst i Tran-
bjerg Tidende og på kirkens hjemmeside.

Det koster 30 kroner for voksne og er 
gratis for børnene. 

Præst Anette Brøndum og Pippi holder børnegudstjeneste i Tranbjerg Kirke.

Af Stina Christiansen
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www.oestergaards-dyrehospital.dk
Døgnvagt

Dyrlæge
Finn Østergaard

Dyrlæge
Kari-Anne 

Bjørnkjær-Nielsen

Dyrlæge
Mette Sejr 
Markert

Dyrlæge
Thomas Søgaard

Dyrlæge
Ulrik Bech

Dyrlæge
Darly Eglin

Kristian Wagtmann
Tlf: 23 485 438

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

Wagtmann
Malermester

K
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TRANBJERG / SOLBJERG
Ansv. indehaver Annette Rønne
Statsaut. ejendomsmægler & valuar MDE
Center Syd, Kirketorvet 6-8, 8310 Tranbjerg J
tranbjerg@home.dk

Tlf. 86 29 07 11   

Team Sydbyen er klar til at sælge din bolig!

 – kontakt os for oplysninger om vores nye kampagne homeFree.

home Viby/Tranbjerg på tlf: 86114499

Skal vi også sælge din bolig ?

www.home.dk EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNENEJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN

VIBY / HASSELAGER
Ansv. indehaver Annette Rønne
Statsaut. ejendomsmægler & valuar, MDE
Skanderborgvej 182, 8260  Viby J
viby@home.dk

Tlf. 86 11 44 99   

Ved dødsfald

– tillid gennem 4 generationer

www.bedemandmadsen.dk

Bedemand
H. J. MADSEN

Århus C.

Jægergårdsgade 17-19
8000 Århus C.

86 12 28 66

Århus Syd
Højbjerg, Holme, Tranbjerg, 
Mårslet, Solbjerg
Rågevænget 6
8270 Højbjerg

86 27 14 07

Alle aftaler kan træffes i Deres hjem 
– når det passer Dem.

Træffes også søn- og helligdage.

Få brochuren “Min sidste vilje”.

Deres garanti for tryghed.
Vi er medlem af landsforeningen 
Danske Bedemænd.
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Allerede om et halvt års tid kan du 
komme ud og gå tur i den nye skov i 
Tranbjerg.

il efteråret går Århus Kommune 
i gang med at plante 11 hektar 

skov i Tranbjerg ved Trankær Mose ved 
Tingskov Allé. 

Skoven er en erstatning for den fred-
skov, der må lade livet i Skejby for at give 
plads til det nye supersygehus.

Det kommende skovområde grænser 
op til Trankær Mose. Skoven vil med sine 
11 hektar blive en del af et samlet frilufts-
område på 22 hektar bestående af skov, sø 
og åbne områder. Området bliver dermed 
på størrelse med Mindeparken.

Det bliver en blanding af træer og bu-
ske, og selvom det endnu ikke endeligt på 
plads, så har rådmand Laura Hay ønsket, 
at det skal blive en skov, hvor man skal 
kunne plukke bær og frugter.

Når Aarhus Kommune går i gang til 
efteråret, bliver skovstierne anlagt som det 
første, så allerede fra første dag kan man 

 Glæd dig til 
Tranbjergs nye skov

Af Stina Christiansen

begynde at lægge sin gåtur eller løberute 
ad de nye stier. 

Der går dog 4-5 år, inden træerne har 
nået sådan en højde, at man begynder at 
kunne kalde det en skov, fortæller pro-
jektchef Ole Skou Rasmussen fra Natur 
og Miljø ved Aarhus Kommune. 

Som det kan ses på kortet bliver der 
også anlagt en sti op til en udsigtsbakke 
og fra den holder man en kile fri, så man 
vil få et fl ot kig til det omkringliggende 
landskab.

 Den kommende skov rummer tre drik-
kevandsboringer. Overfl adevand trænger 
nemt ned til grundvandet tæt ved drik-
kevandsboringer. Det er derfor særlig vig-
tigt, at der ikke anvendes pesticider tæt 
ved drikkevandsboringerne. Skovrejsning 
vil sikre, at der fremover ikke anvendes 
pesticider nær disse tre boringer.

Endelig prioriterer Aarhus Kommune 
at anlægge skov i nærheden af hvor bor-
gerne bor, så man let kan færdes i skovene 
til daglig.

Danske Malermestre

1909

100
år

2009

Bent-Jørgen G. Sørensen
Jørgen Karlsens Eftf.

RECEPTION
50 år i samme fi rma

Markere dagen,

Mandag den 2. april kl. 13,00 - 16,00
på adressen, Volgårdsvej 17, 8270 Højbjerg.
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Kort over den nye skov i Tranbjerg
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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.

Nu kan du også bestille DIREKTE på www.vidunderknolden.dk

ÅBNINGSTIDER: 

Tirsdag-Fredag 8.00-17.30 
Lørdag 9.00-13.00 
Mandag Lukket 

TRANBJERG CYKEL CENTER 
Nu med 10 år på Hovedgaden i Tranbjerg! 
o Stort udvalg af nye cykler 
o Reparationer af høj kvalitet 
o  Alt i dæk, slanger og  

div. reservedele 
o Gode parkeringsforhold 

Tranbjerg Hovedgade 5 
8310 Tranbjerg 

86 29 45 46 
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Din samarbejdspartner når du skal have lavet offsettryk eller digitalprint

Engmarken 16 – 8220 Brabrand – Tlf. 86 13 62 88

www.trykkestedet.dk

Trykkestedet har leveret kvalitetstryk i mere end 30 år og er kendt for hurtig levering, til aftalt tid.

Leverandør af svanemærkede tryksager

JYSKPSYKOLOGCENTER

JYSKPSYKOLOGCENTER
medlem af
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GENBRUGSSTATIONENS

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

åbningstider:
    Murermester

Allan Lauridsen

HAIRSTYLE

Vi fortsætter med vores store succes.

Klippekort til herre: Bliv klippet så 

ofte du ønsker for kun 1300,- kr. på 

et helt år!

Nyt til damerne: Bliv klippet og 

bundfarvet hver måned for kun 

1500,- kr. pr. halve år.

Børnenes favorit klippested!

boldland og bio.

Fodbehandling:  Vi tilbyder igen 

fodbehandlinger til kun 165,- Kr.

ID-Voks 3 stk. 300,-kr.

overfor
FAKTA

Tlf: 8629 9111
Åbningstider:

Mandag lukket

Tirsdag  9 - 18

Onsdag  9 - 18

Torsdag  9 - 18

Fredag  9 - 18

Lørdag  8 - 14

Førte Søndag  

i hver måned 10 - 17

JC-Sportsmassage.dk
Lægeeksamineret Fysiurgisk Massør
Jan Christensen Massage afhjælper: 
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Hvis du vil ha’ en 
bedre bank, må du 
forberede dig på at 
slippe billigere...
Ring og aftal et møde.

Tina Thychosen

87 47 12 57

Tranbjerg afdeling
Kirketorvet 5
8310  Tranbjerg J

IBENS KØRESKOLE

Kontakt:
Iben Besser Jespersen · Stavtrupvej 52B · 8260 Viby J
Tlf. 23 39 24 56 · mail: jespthes@hotmail.com

NY
KØRESKOLE

I VIBY

Teorilokale på Viemosevej 6  (lige ved siden af Århus Købmandsskole)
Bus nr. 11 lige til døren og 5 min. fra Viby Torv

Opstartstilbud på lovpligtig
 pakke i januar/februar

IBENS
S K

K ØREOLIBENS KØRESKOLE
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Gamle postkort
å Politikens hjemmeside kunne man 
sidste sommer læse en undersøgelse, 

der viste, at fi re ud af fem danskere regne-
de med at sende et postkort hjem fra fe-
rien den sommer – og det vil sikkert ikke 
blive meget anderledes i år. Det vil sige, at 
til trods for et stort fald i brevforsendelser 
og et endnu større antal af sendte sms’er 
og mails, så har postkortet stadigvæk et 
fast greb i os. 

Postkortets historie går mere end 100 
år tilbage, og i Danmark blev det muligt 

at sende postkort fra 1871. Postvæsenet 
godkendte det år at ekspedere postkort. 
Tidligere var det kun muligt at sende 
breve.

Postkort fi ndes med mange forskellige 
motiver, og når Tranbjerg Lokalhistorisk 
Samling kigger i billedarkivet kan vi se, 
at nogle af de mest populære motiver er 
kroen, mejeriet og kirken. 

Tranbjerg Kro, her repræsenteret ved et idyllisk billede fra krohaven med kroværten Søren Peter Rasmussen Østergaard i 
baggrunden. Det skulle uden tvivl lokke fl ere gæster til, for postkortet fi k tidligt sin betydning som reklame og 
markedsføring.
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Et postkort, der uden tvivl har vakt begejstring i Tranbjerg, er lærerne Sørensen og Elmholdt med alle eleverne fra Tran-
bjerg gamle skole. Dengang var det både dyrere og mere besværligt, når man skulle fotograferes, så det var ikke alle, 
der havde råd til det.

Store begivenheder blev også fastholdt på postkort. Her er det rejsegildet for gårdejer Knud Sørensens gård i Jegstrup, 
der genopføres efter branden i 1915.
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Aarhus Hjemmeservice 
Rengøring i private hjem siden 1995 

 
Laurbærvænget 26, 8310 Tranbjerg J 

www.aarhus-hjemmeservice.dk 

VI ANBEFALER:
Strømbesparende 
cirkulationspumpe

eller
Vandbesparend
toilet inkl. sæd

BESTIL NU PÅ:  TLF. 86 29 05 58
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TRANBJERGTRANBJERG
Tlf: 86 29 32 92

stof@TranbjergTidende.dk
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Kunstforedrag 
Torsdag den 22. marts kl. 
19.30 i Sognegården ved 
museumsinspektør,  
mag.art. Ingeborg Bugge.

Kærlighedsmotivet i dansk maleri og 
digtning gennem to hundrede år

Det uforpligtende erotiske spil mellem 
kønnene har fra tidernes morgen været et 
yndet motiv i kunsten, men fra romantik-
ken og frem til i dag har både digtere og 
malere især kredset om den såre proble-
matiske kærlighed mellem den enkelte 
mand og den enkelte kvinde, mellem to 
individer, der ideelt set synes skabt for 
hinanden som netop hinandens eneste 
ene – og så alligevel forstyrres i deres kær-
lige forehavende af enten ydre eller indre 
omstændigheder. Et udvalg af sådanne el-
skende par skal vi møde i foredraget her, 
hvor en række nedslag i såvel malerkunst 
som digtning vil tegne et rigt nuanceret bil-
lede af den romantiske kærligheds væsen, 
spejlet i kunsten fra slutningen af 1700-tal-
let og frem til i dag. Foredraget bygger på, 
men udvider perspektivet fra kunstbogen 
„To som elsker hinanden. Kærlighed i ord 
og billeder“, Gyldendal 2007.

1Kirke
og
Sogn
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Kirkekontoret 
Sognegården, 
Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg 
Telefon 86 29 57 33 
Fax 86 29 57 88 
E-mail: sjo@km.dk 
www.tranbjergkirke.dk 
Mandag-fredag kl. 10.00-13.00 
Torsdag tillige kl. 15.00-17.00
Graverkontoret
Tlf. 86295120 
Mandag-fredag kl. 12.00-12.30 
E-mail: tranbjerg.kirkegaard@mail.dk
Sognepræst Anja Stokholm
Træffes bedst 12–13 tirsdag til fredag 
 eller efter aftale. Tlf. 22 82 52 59. 
E-mail: anst@km.dk
Sognepræst Anette Brøndum
Træffes bedst 12–13 tirsdag til torsdag 
 eller efter aftale. Tlf. 40 12 85 22. 
E-mail: anebr@km.dk
Kordegn Signe Johnsen
Træffes på kirkekontoret, tlf. 86295733 
E-mail: sjo@km.dk
Kirketjener Ole Fenger
tlf. 51 94 56 44  
m: ole@tranbjergkirke.dk
Organist Christine Toft Kristensen
tlf. 26 13 47 39
Kirkegårdsleder Eva Nødskov
Træffes på graverkontoret på onsdage 
mellem kl. 9.00–12.30. Andet tidspunkt 
kan aftales på tlf. 40 12 30 10.
Sognegårdsvært  Marian Holm
Træffes i Sognegården, tlf. 40 45 31 78
Menighedsrådsformand Bent Homann
Horsevænget 50, 8310 Tranbjerg J. 
Tlf. 86 29 22 90, mobil 40 898 245
Kirkeværge Anna Elisabeth Frandsen
tlf. 86 29 18 46
Basargruppen
Inge Bech-Nielsen, tlf. 86 29 05 46 
Grethe Gylling, tlf. 86 29 03 76

Fødsel

En fødsel registreres på baggrund af jor-
demoderens anmeldelse til kirkekon-
toret. En forældreanmeldelse er kun 
nødvendig, hvis ingen jordemoder har 
medvirket ved fødselen. Ugifte foræl-
dre har mulighed for at få faderskab re-
gistreret i 14 dage fra barnets fødsel ved 
at indgive en Omsorgs- og ansvarserklæ-
ring til kirkekontoret. Er erklæringen ikke 
modtaget indenfor fristen, informeres 
Statsforvaltningen. Blanketten findes på  
www.personregistrering.dk, hvor om-
sorgs- og ansvarserklæringen også kan af-
gives digitalt, såfremt begge forældre har 
en digital signatur.

Dåb

Henvendelse til kirkekontoret. Præsten af-
lægger besøg i hjemmet inden dåben.

Bryllup

Henvendelse til kirkekontoret. Prøvelses-
attest, der fås ved henv. på vielseskontoret, 
Århus Rådhus, samt dåbs- eller navneat-
test medbringes. En af parterne skal være 
medlem af Folkekirken. Før brylluppet af-
tales salmer etc. med præsten.

Dødsfald

Anmeldelse sker senest 2 dage efter 
dødsfaldet til begravelsesmyndigheder-
ne, dvs. sognepræst eller kirkekontor. 
Dette sker almindeligvis gennem et bede-
mandsfirma.
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 Gudstjenesteliste

Søndag 18. marts (Midfaste)  
Kl.10.00: Anja Stokholm

Søndag 25. marts (Marie Bebudelsesdag) 
Kl. 10:00: Ellen Aagaard Petersen og
 Anders Klostergaard Petersen
 Afskedsgudstjeneste

Søndag 1. april (Palmesøndag)
Kl. 10.00: Anette Brøndum
Kl. 11.30: Anette Brøndum
 Familiegudstjeneste

Torsdag 5. april (Skærtorsdag)
Kl. 10:00: Ingen gudstjeneste
Kl. 17:00: NN
 Derefter påskemåltid. 

Fredag 6. april (Langfredag)  
Kl. 10:00: NN

Søndag 8. april (Påskedag)
Kl. 10:00: NN

Mandag 9. april (2.Påskedag)
Kl. 10:00: NN 

Søndag 15. april (1.s. e. påske)
Kl. 10.00: NN 

Torsdag 19. april
Kl. 17:00: NN
 Kirke&Pizza

Søndag 22. april (2.s. e. påske)
Kl. 10:00: NN 
Kl. 11.30: NN 
 Familiegudstjeneste

Søndag 29. april (3.s. e. påske)
Kl. 10:00: NN 

Søndag 6. maj (4.s. e. påske)
Kl. 10:00: NN 

Søndag 13. maj (4.s.e.påske)
Kl. 10.00: NN 
Kl. 11.30: NN 
  Familiegudstjeneste

LOKALCENTER  
PYRAMIDESALEN

Onsdag 28. marts
Kl. 14: NN

Onsdag 25. april
Kl. 14: NN

Nicolai
Tjenesten
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

SC
T
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Præstens 
rubrik
Ellen Aagaard Petersen

Tak!
Flyttemændene bærer kasser ud af præste-
boligen på Kirkevænget 175, og jeg sætter 
mig til pc’en for at skrive præstens rubrik en 
sidste gang. Det er vemodigt, for jeg har talt 
og skrevet mange ord i løbet af de 14 gode 
år i Tranbjerg. Nu er der blot et tilbage: Tak! 

Tak til alle jer, som har delt glade og tunge 
dage i jeres liv med mig som præst. Tak til 
dåbsforældre, brudepar og jer, som skulle 
tage afsked med en af jeres kære. Jeres tillid 
har gjort mit arbejde meningsfuldt. 

Tak til alle minikonfirmander og konfir-
mander, jeg igennem årene har haft fornø-
jelse af at undervise. Jeg har kaldt jer min 
„livline“ til virkeligheden. Jeres humør, 
åbenhed og spørgsmål har været med til at 
holde mig vågen. 

Samarbejdet mellem kirken, foreninger 
og institutionerne i Tranbjerg er forbilledligt. 
Med stor gensidig respekt for vore forskellige 
opgaver har vi fundet sammen i samarbej-
der, som har ført til endnu bedre tilbud til 
mennesker i vores by. Tak til ansatte i dag-
plejen, daginstitutioner, skoler, plejehjem, 
bibliotek og foreninger for godt samarbejde.

Tak til alle jer, som har været med til at 
fylde Tranbjerg kirke og sognegård med liv. 
Man hører af og til om tomme kirker. Jeg 
ved ikke, hvor de ligger, men i Tranbjerg er 
det i al fald ikke. Tværtimod er byen vokset 
og åbenheden for at bruge kirken er blevet 
større, også selv om man ikke er en af dem, 
der kommer hver søndag. Det har gjort Tran-
bjerg til et fantastisk sted at være præst.

Fællesskabet blandt os, som arbejder bag 

kulisserne i kirken, har altid været fuldt af 
engagement. Tak til præstekolleger og øvrige 
kolleger ved kirken, menighedsrådsmed-
lemmer, frivillige og forældre, som har bak-
ket op og været med, – også på de skøre og 
skæve ideer, vi ind imellem har fået. 

De sidste tre år har været en tilbagetræk-
ning i slowmotion fra mit præsteembede. I 
første omgang fik jeg en tre-årig ansættelse 
som redaktør for folkekirken.dk og orlov fra 
præsteembedet i samme periode. Min gode 
kollega, Anja Stokholm blev indsat som min 
vikar, og vi kunne fortsat leje præsteboligen i 
Kirkevænget, da Anja og hendes familie bor 
i eget hus.

Nu er de tre år gået, og jeg er blevet bedt 
om at fortsætte i redaktørstillingen. Selv om 
jeg altid har været glad for at være præst, 
kunne jeg ikke sige nej til den opfordring. 
Det er en stor og spændende udfordring 
at udvikle folkekirkens kommunikation på 
hjemmesider, facebook og nu også tv. 

Mens vi har arbejdet os gennem gem-
merne på loft og i kælder, er tankerne tit gået 
tilbage til de første år i Tranbjerg. Da vi kom i 
foråret 1998, var vores ældste søn, Christian 
7 mdr. gammel. Året efter kom Andreas til, 
og vores familie har ikke blot været en del af 
kirkelivet, men også nydt godt af fællesskabet 
omkring børneinstitutioner, skolen, AIA og 
naboskab i Kirkevænget. Vi siger tak til jer alle 
sammen for gode oplevelser og mange års 
fællesskab om vores børn og hverdag i byen. 

Nu flytter vi ind til Aarhus og efterlader 
huset i Kirkevænget til en ny præst. Jeg hå-
ber, at hele byen vil tage lige så godt imod 
min efterfølger, som I tog imod mig. Min 
mand Anders, der af og til har optrådt i kir-
ken som ulønnet hjælpepræst, og jeg holder 
en fælles afskedsgudstjeneste søndag den 
25. marts. Min familie og jeg glæder os til at 
kunne sige et ordentligt farvel ved den lejlig-
hed. Og et tak!
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Sognekalender

Taxa-ordning for ældre og 
gangbesværede 

Til gudstjeneste i Tranbjerg kirke og til 
arrangementer i Sognegården kan æl-
dre og gangbesværede – hvis de ikke 
har anden transportmulighed – benytte 
menighedsrådets taxaordning.

For at bestille en taxa til kirke eller sog-
negård skal der ringes til kirkekontoret  
tlf. 86 29 57 33, og oplyses: navn, 
adresse og telefonnummer.

Onsdag 21. marts: 
kl. 16.00 Fyraftenssang
kl. 19.00 Menighedsrådsmøde
i Sognegården 
Torsdag 22. marts:
Kl. 19.30 Kunstforedrag
(se omtale)
Lørdag 24. marts:
Kl. 9.30  Kirkens Studiedage 
i Tranbjerg Sognegård
(se omtale)
Onsdag 28. marts:
Kl. 17.00  Fyraftenskoncert
(se omtale)
Torsdag 5. april:
Kl. 17.00 Skærtorsdagsgudstjeneste med 
efterfølgende middag i Sognegården
(se omtale)
Onsdag 11. april: 
Kl. 11.00 Nyt kursus i Babysalmesang 1 
Kl. 14.00 Onsdagsforum
(se omtale)
Onsdag 18. april: 
kl. 16.00 Fyraftenssang
kl. 19.00 Menighedsrådsmøde
i Sognegården 
Torsdag 19. april:
Kl. 17.00 Kirke &Pizza
Onsdag 25. april: 
kl. 17.00 Fyraftenskoncert
kl. 19.30 Sogneaften
(se omtale)
Fredag 4. maj
Kl. 19.30 4. maj sangaften (se omtale)
Onsdag 5. maj: 
Kl. 12.30 Udflugt, Onsdagsforum
(se omtale)
Onsdag 9. maj: 
Kl. 9.30 Onsdagsforum
Udflugt til Vedersø
(se omtale)

AFSKEDSGUDSTJENESTE

Ellen Aagaard Petersen holder afskeds-
gudstjeneste søndag den 25. marts 2012 
kl. 10 i Tranbjerg Kirke.

Efter højmessen er Menighedsrådet vært 
ved en kirkefrokost i Sognegården, her er 
du velkommen til at komme at hilse på 
Ellen og Anders.

Af hensyn til arrangementets afvikling vil 
vi gerne have din tilmelding til kirkekon-
toret senest den 20. marts 2012, tilmeldin-
gen kan ske ved personlig henvendelse el-
ler pr. telefon 86 29 57 33 samt pr. mail til 
bent@tranbjergkirke.dk

Hilsen 
Menighedsrådet
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Shop-Amok

Genbrugs børnetøj 

0 – 8 år

Butikken har åbent hver man-

dag fra kl. 15–17 i Sognegårdens 

kælder.

Indgang via stien bag Kvickly.

Alle indkomne beløb går 

 ubeskåret til forældreløse børn 

i Malawi.

Køb eller leje ...
Vi har nu dåbskjoler i to størrelser samt 
en dåbsdragt. Bånd og sløjfer findes i 
flere farver. Dåbskjole/dragt er ved mod-
tagelsen klar til brug: nyvasket og nystrø-
get. Ved afleveringen skal man IKKE selv 
vaske og stryge det lejede. Sløjfen kan 
købes som et minde om dagen.

Pris:
Depositum 300 kr.
Leje inkl. vask og strygning 200 kr.
Køb af sløjfe til minde om dagen 50 kr.
Køb af dåbskjole 750 kr.
Køb af dåbsdragt  500 kr.

Nærmere oplysninger i Shop-Amok 
 butikkens åbningstid mandag kl. 15–17
eller kontakt Joan Hjorth,
tlf. 86 29 54 43.



Organistens side

BABYSALMESANG
Babysalmesang kan være med til at stimu-
lere barnets sansemotoriske, følelsesmæs-
sige, sociale og sproglige udvikling.

BABYSALMESANG I
For ca. 2-7 måneder gamle babyer. Vi 
mødes onsdage kl. 11-12 i kirken. I alt 8 
gange.
Første gang er onsdag den 11. april.
Tilmelding er ikke nødvendig, ligesom det 
ikke koster noget at deltage.

BABYSALMESANG II
For ca. 9-18 måneder gamle babyer. Vi 
mødes den sidste torsdag i hver måned 
(ikke juni, juli og december) kl. 17.00 i 
kirken. Efter at vi har sunget sammen i 
kirken, mødes vi i Sognegården, hvor vi 
spiser sammen. Her er begge forældre og 
søskende også velkomne.
Tilmelding er nødvendig  
(christine@tranbjergkirke.dk / 26134739). 
Det koster kr. 30,- pr. voksen pr. gang at 
deltage.
Der er plads til max. 10 børn.

FYRAFTENSSANG
Den tredje onsdag i hver måned (ikke juni, 
juli og december) er der fyraftenssang kl. 
16.00-17.00 i Sognegården, hvor vi vil 
synge fra Højskolesangbogen.
Alle har mulighed for at deltage i dette 
arrangement, som ikke forudsætter andet 
end lysten til at synge.

FYRAFTENSKONCERT
Den sidste onsdag i marts og april kl. 
17.00-17.30 er der Fyraftenskoncert i 
Tranbjerg Kirke.
Onsdag den 28. marts vil organist Poul 
Søndergaard Jacobsen akkompagnere 
Hanne Struck-Madsen, mezzosopran, i et 
program bestående af nyere dansk musik.
Onsdag den 25. april vil pianist Lene Buch 
Rasmussen akkompagnere violinist Birgit-
te Bærentzen Pihl i et program bestående 
af romantisk musik.
 

FAMILIEKONCERT
Lørdag den 19. maj kl. 15.00 er der Fami-
liekoncert i Tranbjerg Kirke. Sæt allerede 
nu kryds i kalenderen.

Optakt til påsken
Palmesøndag den 1. april kl. 16.00 er der koncert med Canterinokoret under ledelse 
af Iben Østergaard Jensen. 
Skuespiller Casper Koch vil læse tekster, som relaterer sig til musikken. Fri entré
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O N S D A G S

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

Onsdag 11. april kl. 14.00

Kaj og Lise Munk i Vedersø 
Vi får besøg af Bjarne Nielsen-Brovst, der 
med sit foredrag vil klæde os på til vo-
res udflugt i maj, der i år går til Vedersø, 
hvor vi skal besøge den præstegård, hvor 
Kaj Munk boede med sin familie. Bjarne 
Nielsen-Brovst har skrevet en bog om Kaj 
Munk og har i den forbindelse besøgt Lise 
Munk og haft samtaler med hende. Vi ser 
frem til en god eftermiddag med en af 
Danmarks bedste fortællere.

Onsdag 9. maj kl. 9.30

Udflugt til Vedersø –  
Kaj Munks hjemegn 
Vi besøger Vedersø Kirke og præstebolig, 
hvor digterpræsten Kaj Munk arbejdede 
og boede. Undervejs spiser vi frokost på 
restaurant samt får medbragt eftermid-
dagskaffe og kage. 

Pris: 250 kr. incl. bus, billet til rundvis-
ning, frokost på restaurant, eftermiddags-
kaffe og kage. Tilmelding til kirkekontoret 
senest fredag 27. april. 

Sorg- og  
livsmodsgruppe
Der oprettes en sorg- og livsmodsgruppe 
januar 2012 i Mårslet. Møderne holdes i 
Mårslet sognehus, Obstrupvej 4a.

Man mødes hver fjortende dag – første 
gang er onsdag den 25. januar kl. 16.30-
18.30. Der tilbydes 8 mødegange, og det er 
gratis. Gruppelederne er Susanne Lauritsen 
og Kaj Lolholm.

Deltagerne er voksne, der har mistet en af 
sine kære. Koordinator er sognepræst Han-
ne Davidsen. Hos hende melder man sig til, 
men hun deltager ikke i møderne.

Mødernes indhold er en åben og ærlig 
samtale, hvor man i al fortrolighed deler 
sine erfaringer med hinanden. Håbet er, at 
samtalen, hyggen og det rummelige sam-
vær kan være med til at bane vejen for et 
nyt livsmod. 

Gruppen er tilknyttet Folkekirkesamvirket 
i Århus. 

Har du lyst til at være med, er du velkom-
men til at ringe eller maile til Hanne David-
sen, 86290234, hda@km.dk.

Gruppelederne Susanne Lauritsen og  
Kaj Lolholm

Røde kors’ besøgstjeneste
Vil du gerne have besøg, eller har du 
overskud til at blive besøgsven, så ring 
til Røde Kors’ kontaktperson her  
i området
Lone Skov, tlf. 70202460
Du kan også kontakte en af 
præsterne
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Kl. 19.30  Sangaften og foredrag ved Ole 
Brunsbjerg i Sognegården.

I år har vi fået Ole Brunsbjerg til at komme 
at holde 4. maj aften foredraget.

Ole Brunsbjerg var formand for Højsko-
lesangbogsudvalget, er foredragsholder og 
tidl. forstander for Hadsten Højskole.

Vi vil helt naturligt bruge højskolesangbo-
gen denne aften. Tranbjergkoret har lovet 
at deltage i Sognegåden denne aften, og 
vil støtte os omkring fællessangene.

Der serveres kaffe og te i pausen, og denne 
specielle aften vil der blive serveret varme 
hveder. Traditionen tro tændes lys i vindu-
erne, når mørket falder på.

Efter pausen vil vi atter synge nogle sange 
sammen og der vil blive lejlighed til at 
stille spørgsmål til foredragsholderen.

Alle er velkomne.

4. maj 2012 –  
Tranbjerg
„Når alle, som kan huske den sidste krig, 
er døde, så begynder den næste.“ Sådan 
er det engang blevet udtrykt. Ved fortsat 
at mindes og minde om krigen samt at 
markere det fredsbudskab, som danskerne 
modtog om aftenen den 4. maj 1945, kan 
vi måske forlænge fristen, inden den næste 
krig bryder ud i Europa – eller andre ste-
der. Ja måske kommer krigen så slet ikke.

Det er ikke nogen selvfølge at have fred i 
Danmark og Europa eller i verden i øvrigt.

Derfor er det vigtigt, at vi bl.a. markerer 
den 4. maj og husker hinanden på, at den 
dag sluttede den nazistiske besættelse af 
Danmark. Vi skal kende historien for ikke 
at gentage og genopleve den.

Et foredrag med nogle tanker om fred, fri-
hed – og krig – iblandet en række fælles-
sange om bl.a. fred og frihed.

4. maj - sangaften i  
Tranbjerg Sognegård
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Studiedage 2012

Køn – Kirke  
– Kristendom
Menighedsrådene i Tiset, Mårslet, Tran-
bjerg og Astrup indbyder til fire spænden-
de formiddage med foredrag og debat. 
Temaet for studiedagene 2012 er det stærkt 
omdiskuterede forhold mellem køn, kirke 
og kristendom. Der kræves ikke særlige 
forudsætninger for at kunne at være med.
Alle studiedage ligger på lørdage kl. 9.30-
12.00.
Pris: 75 kr. for alle fire studiedage eller 
25, kr. pr. gang. Prisen inkluderer formid-
dagskaffe. Betaling og tilmelding sker ved 
første studiedag.

Den 24. marts i Tran-
bjerg sognegård, Kirke-
torvet 2, Tranbjerg 
Valgmenighedspræst og 
phd-stipendiat Benedikte 
Hammer Præstholm: 
Det moderne syn på 
kønnet og kirkens 
respons.

Danskernes opfattelse af køn, seksualitet 
og samliv har i århundreder været præ-
get af bibel og kristendom. Inden for de 
seneste 150 år er der dog sket markante 
ændringer i vores syn på, hvordan man 
kan være mand og kvinde, og det har fået 
betydning for dansk teologi.

I foredraget vil vi se på, hvordan teologi 
og kirkeliv har reageret på disse forandrin-
ger, bl.a. i diskussionen om de kvindelige 
præster og i den nutidige debat om vielse 
af par af samme køn.

Foredragsholderen vil komme med sit bud 
på, hvad folkekirken kan tilbyde homo-
seksuelle og lægge op til en mere generel 
samtale om forholdet mellem teologi og 
kultur.
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Se også om kirkens  
arrangementer på

www.tranbjergkirke.dk

Farvel til 
Ellen og Anders

Som tidligere omtalt er Ellen Aagaard Pe-
tersen ophørt som sognepræst ved Tran-
bjerg Kirke. 

Ellen er blevet redaktør af www.folkekir-
ken.dk, det job hun har haft i de sidste 3 
år, medens hun har haft orlov ved kirken.

Ellen blev indsat ved Tranbjerg Kirke den 
7. juni 1998.

Da der var ønsker om noget arbejde for 
voksne, startede Ellen de studiedage, der 
senere er lagt sammen med Tiset, Mårslet 
og Astrup Sogne, og som stadig kører med 
stor tilslutning.

Ellen har også taget initiativ til oprettelse 
af sorggrupper for børn, der har mistet en 
af deres forældre, et projekt som stadig ek-
sisterer, hertil fik hun hjælp af Jytte Vinter 
Hansen. Siden er der oprettet mange af 
disse grupper bl.a. af Folkekirkesamvirket, 
et samarbejde Tranbjerg Kirke er med i.

Ellen har i en periode været formand for 
Skole – Kirkesamarbejdet, et samarbejde 
som præsterne her ved kirken deltager i.  

Ellen har også været med til at starte Kirke 
og Pizza, som har været en kolossal suc-
ces.

Ellen har sideløbende med sit præstear-
bejde været under videreuddannelse og 
har taget en mastergrad i kommunikation.

I flere år har Ellens mand, Anders Kloster-
gaard Petersen været ulønnet hjælpepræst 

ved Tranbjerg Kirke, hvilket han ophører 
med nu, da familien flytter fra sognet.

Vi siger Ellen og Anders en stort tak for de-
res indsats ved Tranbjerg kirke og ønsker 
familien alt godt for fremtiden.

Grethe Gylling  /  Bent Homann

Tranbjerg Aktive  
Pensionister
Tranbjerg Lokalcenter har mange aktivite-
ter, som kan benyttes af alle efterlønsmod-
tagere og pensionister, det kræver blot en 
tilmelding.
I Foreningen „Tranbjerg Aktive Pensioni-
ster“ (ATP) er alle aktiviteter samlet. De 
fleste er brugerstyrede. Hvis man savner 
en aktivitet, kan man henvende sig til ATP 
og få hjælp med opstarten.
Alle er velkomne til at høre nærmere og få 
en snak over en kop kaffe i cafeen,  hvor 
alle er velkomne, pensionist eller ej, den 
er for alle borgere.
I øjeblikket kan vi tilbyde gymnastik, data-
stue, bogbinding, pergamano, porcelæns-
maling, skak, kortspil, bowling, billard, 
dans, bridge, bordtennis, stavgang, socialt 
samvær, sypigerne, fællesspisning, mad-
lavning, styrketræning og krolf, som det 
sidste nye tilbud.

Erik Mathiasen
Formand for ATP
Tlf. 61 70 31 23
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Onsdag 25 april kl. 19.30  
i Sognegården

Gud og videnskaben 
ved fhv. lektor v. Århus Statsgymnasium og 
sognepræst i Skovlunde, Lic. scient. Poul 
Martinsen.

Foredraget vil bogstaveligt talt komme vidt 
omkring. Det vil bevæge sig fra universets 
skabelse til nu, og det vil tage fat i for-
holdet mellem moderne naturvidenskab 
og kristendom, menneskets særstilling og 
grænserne for, hvad vi ved.

Poul Martinsen var også i en fem-årig pe-
riode ansat ved Århus Universitet i teoretisk 
kerne-fysik. Herunder bl.a. beskæftiget med 
feltet: Grundstoffernes dannelse i det indre 
af stjerner og ved supernovaer, universets 
udvikling og atomfysikkens grundlag.

Sogneaften
Så forvent, at der bliver sat fokus på mange 
af de vinkler, som det moderne menneske 
i sit eget univers har af sin oprindelse og 
den verden, det lever midt i samt ikke 
mindst „tror på“.

Blandt de spørgsmål, som kan ventes ta-
get op, kan også nævnes: Vore billeder af 
verden? Er der grænser for erkendelsen? Er 
der rum for troen? Hvad forstås f.eks. ved 
Himlen? Hvad kan siges om Gud?

Pris 30 kr. incl. kaffe 

„De fire årstider“ fortsætter i 2012, men 
i en lidt anden form. Sammenkomsterne 
bliver nu til søndagsfrokoster lagt umid-
delbart efter højmessen kl. 10.00. Efter 
frokosten er det planen at se en film, som 
vi så kan tale om bagefter over en kop 
kaffe/te og kage. Det tilstræbes at holde 
prisen på 50 kr. + øl/vand. Naturligvis er 
man velkommen til at deltage i frokosten 
uden først at have været i kirke.

Forårsfrokosten bliver den 22. april med 
tilmelding senest den 16. april.

Aktivitetsudvalget
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Skærtorsdag den 5. april fejre vi 
med gudstjeneste kl. 17 og deref-
ter fælles påskemåltid. Umiddel-
bart efter gudstjenesten spiser 
vi en traditionel påskemiddag 
sammen i Sognegården. 

Tilmelding til middagen på kirkekontoret 
senest onsdag den 28. marts. 

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

Tak fra jeres gamle præst  
Indrømmet, jeg havde sommerfugle i maven, da jeg skulle holde min afskeds-
gudstjeneste søndag den 22. januar. Nu kan jeg se tilbage på dagen med stor 
glæde og taknemmelighed. Tak til alle jer, der kom i kirken og Sognegården. I bar 
mig igennem dagen. Jeg vil aldrig glemme den dag. Jeg ser jeres ansigter for mig, 
som min gode kollega Anja Stokholm udtrykte det i sin tale.

Tak for de mange smukke blomster, gode gaver, breve og taler.

Tranbjerg er et godt sted at være præst. Tak for den tillid og støtte I har vist mig 
gennem årene. Jeg er sikker på, I vil støtte mine nuværende kolleger Anja og 
Anette samt den kommende nye præst med samme tillid.

Jeg vil slutte med at sige tak til Tranbjerg menighedsråd for afskedsreceptionen. En 
særlig tak til jer, der tog sliddet med det praktiske arbejde før og efter.

Tak, farvel og på gensyn.
Kirsten Niekerk
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Mere saft, mere kraft – garanteret mørt!

Hk. svinekød
8-12%

Pernilles 
fiskefars
500

De gode tilbud gælder Kun i Kvickly Tranbjerg

GODE DAGSTILBUD
i Kvickly Tranbjerg

500 G

20,-

500 G

20,-

Tranbjerg, Kirketorvet 9, 
8310 Tranbjerg tlf. 87336500

2 stegte
fiskefileter

PR. STK

12,-

Bagerens 
rugbrød
hel el. i 
skiver

PR. STK

15,-

Thise mælk
let, skummet el. 
minimælk. 1 liter.

TORSDAGSTILBUD

1 LITER

6,-

FREDAGSTILBUD LØRDAGSTILBUD

MANDAGSTILBUD TIRSDAGSTILBUD ONSDAGSTILBUD

2 store premium
bøffer 
2 x 200 g + 1 flaske 
rigtig god rødvin. 

100,-

PR. STK

20,-


