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tranbjerg
TIDENDE

Godt nytår
Tranbjerg Tidende ønsker sine
læsere og annoncører et rigtig godt nytår. Vi glæder os til
at bringe jer stort og småt fra
Tranbjerg i 2013 også. Husk at
du altid er velkommen til at
sende os historier eller et tip,
vi selv kan skrive om. Se vores
mailadresser inde i bladet.

Italiensk fodbold
50 fodboldpiger fra AIA Tranbjerg har tjent penge for at
komme på en udlandstur, og
i efterårsferien gik turen så til
Italien, hvor der blev spillet
fodbold i 3 dage mod hold fra
andre lande. Læs mere om
pigernes tur på side 24.

Sneen faldt

Til februar åbner der en ny dametøjsbutik i Center Syd. Læs
mere om Winnie Vangsted og
hendes nye butik Winnie V på
side 17.
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Ny tøjbutik

ranbjerg slap ikke, da sneen faldt over hele
Danmark i december. Det giver en masse ekstra
bøvl, men kønt så det nu ud.
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redaktørens røst …

Aktiv i Tranbjerg
Så skete det igen! I december blev vi adskillige gange nuppet med ﬁngrene i småkagedåsen, med munden fuld af lækker hjemmelavet konfekt, og overalt fristede de danske
julemad-traditioner.
Ikke overraskende griber alle ugeblade og medier med respekt
for sig selv bolden endnu en gang i januar og kommer med deres bedste slankeråd, som går på alt fra opstrammende undertøj,
til indre udrensninger og generel mådehold.
Kosten spiller naturligvis en stor rolle, hvis vi vil hoppe i de
mindre størrelser, have et sundere liv og få nålen på badevægten
til at pege i den rigtige retning.
Men det kræver også, at man kommer op af sofaen og rører sig.
Og her er det godt at bo i Tranbjerg. Det vrimler nemlig med
tilbud for unge og gamle. På Tranbjerg Skole har eleverne aktive
frikvarterer, hvor man kan danse, lære parkour eller spille basket. Legepatruljer sætter gang i de mindre elever og får alle med
på gamle og nye lege.
Svømmehallen og gymnastiksalene på skolerne bliver brugt hele
dagen og langt ud på aftenen - naturligvis til svømning men
også noget nyt og eksotisk som Aqua Zumba, mens badmintonspillere, aerobicdamer og andre motionister får rørt musklerne
på ugentlig basis i salene. Og der er efter sigende stadig plads på
nogle af AIA Tranbjerg Gymnastik hold…
For de ældre har Lokalcenter Tranbjerg et stort aktivitetskatalog.
Her er der både hold-gymnastik, styrketræning og mulighed for
at komme med ud på en tur på den elektriske sofacykel. Eller
hvad med at blive besøgs-motionsven, så man bliver luftet sammen med en anden, der måske har brug for en arm at støtte sig
til eller bare gerne vil have lidt selskab på turen?
Til foråret kan vi forhåbentlig gå eller løbe ture på de nye stier i
den kommende skov ved søen. Og måske er det i den kommende løbeskole, at du skal træde dine første løbesko?
Mulighederne er i hvert fald mange – det er bare med at komme
i gang.
Venlig hilsen
Redaktionen

næste nummer
I bladet optages gratis læserbreve og redaktionelt stof, som ikke
har karakter af at være annonce. Redaktionen forbeholder sig ret
til at afgøre, hvad der betragtes som annoncelignende indlæg.
Er der tvivlsspørgsmål, kontakt da venligst redaktionen.
Indlæg, artikler, billeder, annoncer mm. til næste nummer skal
aﬂeveres til: stof@tranbjergtidende.dk senest den 14. februar.
Tryk:
Chrono Gaﬁsk
Oplag:
4.500
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Tranbjerg Bibliotek

bibliotek

Januar/Udstilling
Ord-apotek af Morten Søndergaard
Oplev forfatteren Morten Søndergaards
overraskende og helsebringende brug af
ordklasserne. Hvis du mangler lidt Verber
eller Substantiver i dit liv eller er lidt nede
på Adverbierne, så er der hjælp at hente.
I de forskellige medicinæsker ligger der
indlægssedler, én til hver ordklasse.
På Ord-apotekets indlægssedler kan man
læse om overdosering og anvendelse af
hver af ordklasserne.

Ind i en bog
Læsekreds om Pi’s liv af Yann Martel
Onsdag 6. marts kl.16.30 – 18.00
Som optakt til ﬁlm/brunch arrangement
med Pi’s liv i Øst for Paradis 17. marts, afholder vi en læsekreds om romanen, som ﬁlmen
er baseret på.
Der er plads til 10 deltagere.
Biblioteket stiller bøgerne til rådighed.
Tilmelding via hjemmesiden eller på biblioteket fra 4. februar.

Gospel med Lene Nørrelykkeog
kor på Lokalcenter Tranbjerg
Mandag 11. marts kl. 19.30 - 21.00
Oplev det fantastiske gospelkor Joice, der er
ledet af Lene Nørrelykke. Lene Nørrelykke har
i mange år været kendt som en af det danske
gospelmiljøs største personligheder.
Hun medbringer et kor på 20 medlemmer,
der vil synge et blandet udvalg af gospel.
De vil blive akkompagneret af 2 musikere.
Sted: Lokalcenter Tranbjerg,
Torvevænget 3 A,
8310 Tranbjerg J.
Billetter via hjemmesiden fra 11. februar
og ved indgangen.
Pris kr. 50.

Det offentlige bliver mere digitalt
Folketinget har vedtaget, at du fra 1. december
2012 skal gå på nettet, når du. f.eks. skal:
s -ELDE mYTNING
s "ESTILLE NYT SUNDSKORT
s !NSGE OM BRNEPASNING
s 3KRIVE DIT BARN OP I SKOLE 3&/
og fritidshjem
Borger.dk er din indgang til det offentlige.
Her kan du betjene dig selv og få information,
når det passer dig.
De borgere, der har behov for det, kan få
hjælp i f.eks. borgerservice eller på biblioteket.

Adresse
Tranbjerg Bibliotek
Kirketorvet 6
8310 Tranbjerg J
Tlf: 8713 2435
E-mail: tranbjergbibliotek@aarhus.dk
Internetadresse:
www.aakb.dk/tranbjerg
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En nytårshilsen!
En varm Nytårshilsen til alle på lokalcentret i Tranbjerg og i lokalområdet!
Tak for den varme velkomst - det er godt
at være tilbage igen som frivilligkoordinator. Min telefon nummer er den samme
som før: 5157 6054. Kontakt mig gerne,
hvis I har spørgsmål eller andet på hjertet
i forhold til det frivillige arbejde i Tranbjergs område. De frivillige gør en kæmpe
indsats som er til gavn og glæde for manGE MEN DER ER ALTID PLADS TIL mERE
Mange Nytårshilsener!
Pia Koller
Frivilligkoordinator
Kender du caféen på Lokalcenter Tranbjerg?
Kig forbi lokalcentrets hyggelige café hvor
Karen Margrethe Larsen – den faste cafémedarbejder - står klar til at byde dig
velkommen!
Der er åbent mandag-torsdag mellem kl. 10.00 - 14.00, fredage mellem kl.
10.00-13.30.

Der kan købes dagens lune ret, smørrebrød, salat, kaffe og kage, øl og vand som
nydes i dejlige lyse omgivelser. Der kan
også købes friskbagte boller (4 kr.) hver
dag og frisk franskbrød (20 kr.) om onsdagen. Ring gerne til Karen Margrethe i
forvejen for at aftale jeres forplejning.
Den anden torsdag i måneden er der buffet i caféen kl. 12.00. Pris 50 kroner for
lækre frokostretter, kaffe og kage. Karen
Margrethe tager gerne imod forhåndsbestillinger på tlf.: 8713 4333. Næste gang
der er buffet er den 10. januar. Alle er
velkomne.
Der søges frivillige hjælpere til caféen –
gerne en der vil stå ved kassen. Hvis det
har din interesse, kan du kontakte Karen
Margrethe for at høre nærmere. De caféfrivillige er med til at hygge om cafégæsterne og gør det til en god oplevelse at
komme i caféen.
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Hovednummer på Område Syd,
Lokalcenter Tranbjerg:
Åbningstid: kl. 8.00-15.00 alle hverdage.
Tlf. 87 13 30 00.
Caféen ved Lokalcenter Tranbjerg:
Aben man-tors. kl. 10.00-14.00
Fredag kl. 10.00-13.30
Tlf.: 87 13 43 33
Sundhedsklinikken, Tranbjerg:
Abent man-, tirs-, ons-, og fredag
Kl. 9.00-14.00
Tlf. tid kl. 8.00-9.00 på åbningsdagene.
Tlf. 87 13 43 14

Husk følgende datoer for aktiviteter på Lokalcenter Tranbjerg
Torsdag d. 10. jan. kl. 12.00
Buffet i caféen.
Søndag d. 13. jan. og d. 27. jan. kl. 13.00
Søndagsbanko
Onsdag d. 30. jan. kl. 14.00
Gudstjeneste ved Anette Brøndum
Fredag d. 8. feb.
Sidste frist for tilmelding til
Fællesspisning
Søndag d. 10. feb. kl. 13.00
Søndagsbanko
Torsdag d. 14. feb. kl. 12.00
Buffet i caféen
Fredag d. 15. feb. kl. 18.00
Fællesspisning
Søndag d. 24. feb. kl. 13.00
Søndagsbanko
Onsdag d. 27. feb. kl. 14.00
Gudstjeneste ved Anja Stokholm
Søndag d. 10. marts kl. 13.00
Søndagsbanko

Teamleder for hjemmeplejen:
Birthe Bisgaard
Træffes hverdage kl. 8.00-9.00.
Tlf.: 87 13 43 22
Sundhedsenheden Tranbjerg:
Tlf.: 87 13 43 00 mellem kl. 8.00-15.00.
Telefonen er åbent alle hverdage og
bemandes af sygeplejersker, terapeuter og borgerkonsulenter på skift.
Frivilligkoordinator:
Pia Koller
Tlf. 51 57 60 54
Mail: pkol@aarhus.dk
Besøgsmedarbejder:
Gitte Sand
Træffes man-tors. kl. 8.30-9.00
Tlf. 87 13 43 09
Mail: gsa@aarhus.dk
Brugerrådet:
Bjarne Brogaard
Tlf. 86 29 49 68
Mail: bjarnebrogaard@webspeed.dk
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DÆKLADEN
En del af Dækbilen

Kattrupvej 57
8361 Hasselager
Tlf.: 60 60 13 39

Kattrupvej 57 - 8361 Hasselager - Tlf.: 60 60 13 39 - bj@daekbilen.dk SE-nr 26570182 - 2011© Dækbilen.dk

Dækbilen
For vore "super service" kunder!
Spar tid og penge! Få skiftet dækkene hjemme.
Billigste problemløse dækskift. Ring og bestil dæk, tid og sted for
dækskift.Vi kommer med dæk, skifter,
afballancere og monterer på din bil.

Dækladen

Dækladen

Læs mere på www.dækbilen.dk
Bestilling på 6060 1339

For vore “gør det selv" kunder!

For vore “prisbeviste" kunder!

Du henter og bringer!
Vi skifter dækkene og ringer.

Spar på pengene! Vi sætter
discount dæk på fælgene!

Billigste måde at få nye dæk på.
Ring og bestil dæk og tidspunkt for
aflevering af fælge.
Efter 2-3 dage ringer Vi og fælgene
med nye dæk kan hentes.
Du sørger selv for af og påmontering
på din bil.

Ekstra billig måde at få nye dæk på.
Ring og bestil dæk og tidspunkt for
aflevering af fælge.
Efter 2-3 dage ringer Vi, og fælgene
med nye dæk kan hentes.
Du sørger selv for af og påmontering
på din bil.

Dækladen
For vore "gør det meste selv" kunder!
Køb hvor Du vil. Vi sætter dem på med et smil.
80,- kr pr dæk, monteret og afbalanceret på egne fælge.
Køb dine dæk hvor du vil..
Ring og bestil tidspunkt for aflevering af dine dæk og fælge.
Efter 2-3 dage, ringer vi, og dine dæk og fælge kan hentes.
Du sørger også selv for af og påmontering på din bil.
Læs mere på www.dækbilen.dk. Bestilling på 6060 1339
Vi gør opmærksom på at vi tager forbehold for at vi kan få udsolgt af visse dæk og fælge.
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XæŘ÷eð®ņŘŋîe®ÿŘºŘæîî®Řà®ð®Řzæð®ÿ¿Ř
Vi udbedrer småskader, ridser og skrammer på lak, alufælge, plast, kofangere og Interiør
hurtigt, effektivt – og billigt!

Tel. 86 299 700

20ņ®ĜeņeŜæĆÿ®ņĦî
Aﬂever bilen inden kl. 9
– så har vi den færdig
samme dag inden 16!

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

v/Jens-Ole Jensen
Damvænget 30
8310 Tranbjerg J.
4LF     s -OB    
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TRÆN LOKALT
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AIA TRANBJERG GYMNASTIKFORENING HAR ET
BREDT UDVALG AF HOLD FOR HELE FAMILIEN
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o r i e not pe rs il na g

Indkaldelse til

Generalforsamling
i AIA-Tranbjergs gymnastikafdeling
AIA-Tranbjergs gymnastikafdeling
indkalder til generalforsamling
Onsdag den 20. februar 2013 kl. 19:00
Generalforsamlingen finder sted i AIA-Tranbjergs klubhus,
Grønløkke Allé 7, 8310 Tranbjerg J.
Forslag skal være formanden i hænde skriftligt senest 8
dage før generalforsamlingen.

...

.. .

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning for 2012.
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab for
2012 samt budget for det kommende regnskabsår.
4. Indkomne forslag.
5. Valg:
a. Formand: Tina Dalby Christensen modtager genvalg
b. Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Ingrid Hansen modtager genvalg for 1 år
Charlotte Vind Kaas modtager genvalg
Marianne Lundgren modtager genvalg
1 bestyrelsesmedlem mangler
c. Én suppleant: 1 suppleant mangler
d. Én revisor: Laus Sørensen modtager genvalg
e. Én revisorsuppleant:
Leila Andersen modtager genvalg
6. Eventuelt.

..

......

...

Venlig hilsen
Bestyrelsen i AIA-Tranbjerg gymnastik
www.aia-tranbjerg.dk
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Fælleshus til udlejning
Dejligt fælleshus
med plads til 48 personer
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 3137 - kontakt@sylvesterbyg.dk

Andelsboligforeningen
Æblehaven
Trankær Vænge 98
8310 Tranbjerg
tlf.: 8629 7397 eller 20461897
mandag til fredag 19-20

Tranbjerg FYS.
v. Klaus Karrebæk
Fysioterapi for ryg, hoved, skuldre, knæ, hofter og m.m.

8629 9886
Eget træningscenter!
Åbent man. - fredag kl. 8 - 20.
Bus 4A og 20 samt Odderbanen lige til døren. Telefon 8629 9886

Glaskursus forår 2013
Jeg tilbyder igen i år kursus i ovnformet
glas i ugerne 4 til 12.

Jeg har værksted og ovn til glasbrænding
på egen adresse Damvænget 17, 8310
Tranbjerg.Kurserne henvender sig både til
nybegyndere og øvede.
Der er undervisning:
s MANDAGE KL  n 
s ONSDAGE OG TORSDAGE KL  n 
s LRDAGE KL  n 
Højst 6 deltagere pr. gang. 55 kr. i timen.
Hele kursusprogrammet kan ses på min
hjemmeside:
www.elseknudsen.dk
– hentes på Tranbjerg Bibliotek eller
tilsendes ved henvendelse på
tlf. 86 29 05 17 og 20 28 58 35.
Else Knudsen, Damvænget 17

tlf. 8629 0517 & 2028 5835

10 |
TT01-2013.indb 10

16/12/12 22.21

Få rådgivning hos mig
Mandag-torsdag 8-18
Fredag 8-16
jerg
Rasmus Pladsb
87 34 21 34

Viby/Tranbjerg afdeling
Skanderborgvej 190
8260 Viby J

mail@solbjerg-biler.dk
Solbjerg Hovedgade 19
8355 Solbjerg
Tlf. 86 27 80 00
www. solbjerg-biler.dk

Kom ind og få en snak med din lokale mekaniker…
| 11
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Efter stegt and og citronfromage var der bal i Lokalcenter Tranbjerg

Bal i Lokalcenter Tranbjerg
mottoet ”Alle er velkomne”,
U nder
inviterede Lokalcenter Tranbjerg
den 16. november til festmiddag med
Stegt and og citronfromage på menuen.
Omkring 50 veloplagte seniorer takkede
ja, og mødte forventningsfulde op.
Næstformanden for DSB (Det Samlede
Brugerråd!) bød velkommen og annonce-

rede, at desserten bestod af ris á la mande.
Nu har undertegnede ikke fået citronfromage siden jeg var barn engang i fyrrene, så jeg blev noget skuffet ved denne
meddelelse. Gudskelov viste det sig dog
senere, at formanden havde taget fejl af
desserterne af gammel vane, og den dejligste citronfromage dukkede op, lige som

12 |
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l o k a l ce n t e r

min gamle mor lavede den.
Ved kaffen blev der afholdt lotteri, og
nogle var heldige, andre var ikke, sådan er
det jo bare- også i Tranbjerg!
Herefter startede musikken og det store
en- mandsorkester blev ledet af kapelmester Henning Sjøkvist som spillede alle
de gode gamle slagere. Snart var næsten

alle på gulvet og ﬁk sig en herlig svingom.
Kl.: 23:00 sluttede festen og folk kunne
tage hjem at have tilbragt en rigtig hyggelig aften på Lokalcenter Tranbjerg. En
stor tak skal lyde herfra til brugerrådet for
et veltilrettelagt arrangement. Vi ses igen.
Venlig hilsen, på vegne af deltagerne fra
Poul Koefeod
Frisenholt i Tranbjerg.
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HERRE- og
DAMEFRISØR

CENTER
SALONEN
CENTER
SALONEN
CENTER
SALONEN
CENTER SYD

Tømrermester
Hans Jensen
Tisetvej 36
8355 Solbjerg
Tlf.: 86293166
Bil.: 40158166

TRANBJERG - 86 29 49 49

s til- og ombygning
s totalentreprise
s tagrenovering
s døre og vinduer
s tegning og ansøgning
s alt i tømrer og snedker

mail@toemrermester-hj.dk - www.toemrermester-hj.dk

)+-1%:3&/&
Bliv medlem af

%"/4,%:3&73/a3)64
Tingskoven 5, 8310 Tranbjerg J.
4LF     s 'IRO  
www.ddaa.dk
% MAIL DDAA DDAADK

Kun kr. 150,- årligt

Afslibning
& behandling
af trægulve

Skal gulvet holde, så ring til Polle.

86 29 46 85
60 800 807
14 |
TT01-2013.indb 14

16/12/12 22.21

Din lokale
glarmester
Hørning Glas

Alt i vinduer,
døre, termoruder,
glas, spejle og
indramning.
kommer
overalt

2ANDERSVEJ  *EKSEN s  (RNING

Tlf. 8692 3402 s HOERNINGGLAS

MAILDK

Åbningstid: mandag til torsdag 8.00-16.30
Fredag 8.00-13.00
www.hørningglas.dk
Højbjerg

Tilbudet gælder fra d. 8-8 til og med d. 15-8.

Vægmaling 10
L.
GLANS 10

999,-

SPAR
Kom og h
ils på
René og få
del i de
gode tilbu
d!

370,Rundhøj Centeret, 8270 Højbjerg, tlf. 8614 8033
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Tranbjerg

apoteksudsalg
Center Syd • Tlf. 8629 9311
Recepter indleveret inden kl. 12, kan medicinen
afhentes samme dag, efter kl. 16.00.

Åbningstider:
Mandag - Fredag 9.30 - 17.30
Lørdag
9.30 - 13.00

TRANBJERG FODPLEJEKLINIK

Danske Malermestre

100
år

medlem af SADF

1909

S

A

D

F

2009

MALERMESTER

EXAM. FODPLEJER

Margrethe Kastrup
Damvænget 7 • 8310 Tranbjerg

Tlf.: 86 29 58 22
Udebehandling mandag og onsdag

Bent-Jørgen
G. Sørensen
Jørgen Karlsens Eftf.
Grundlagt 1909

8aVjh?ZchZc
I©bgZgbZhiZg
IgVcW_Zg\=dkZY\VYZ',
-(&%IgVcW_Zg\?
Ia[#/'-'&-'%&

Voldgårdsvej 17,
8270 Højbjerg
Telefon 86 27 27 72
Mobil 21 63 39 72
Bemærk vi har 30 års erfaring i
restaurering af møbler

16 |
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ce n t e r s y d

Winnie V klar med forårsvarerne

7. februar åbner Winnie Vangsted
dametøjsbutik i Center Syd.
V 2” kunne den kommende
” Winnie
tøjbutik i Center Syd egentlig godt
hedde. Det er nemlig anden gang, Winnie Vangsted åbner en tøjbutik med navnet Winnie V. Første gang var i hjembyen
Solbjerg for 6 år siden, da hendes to piger,
Caroline og Mathilde, var blevet store, og
Winnie ﬁk lyst til at åbne butik i stedet
for at gå hjemme.
- Men da butikken havde været åben i
3-4 måneder, opdagede jeg, at jeg ventede
vores datter Nikoline og valgte at lukke
butikken igen.
Nu er Nikoline blevet 4 år, og lillebror
Oskar er 2, så det rykker igen i Winnie for
at få sin egen butik.
Langt for lækkert tøj
- Jeg så, at lokalet var ledigt og kendte
til den tidligere butik, så jeg tænkte, at det
kunne være et spændende sted at få butik,
siger 38-årige Winnie Vangsted. Hun kender centeret godt og glæder sig til sine nye
naboer; blomsterbutikken, skobutikken
og de mange andre spændende butikker.

- Jeg synes, at der mangler en tøjbutik i området, i sær når Boutique Karin i
Solbjerg lukker. Man skal køre langt efter
lækkert tøj, som det er nu og betale dyr
parkering inde i Aarhus.
Jeg kan godt lide det lokale, og at jeg
kender de folk, der kommer i butikken –
og at der ikke er åbningstider som i Bruuns Galleri, så jeg også kan nå at hente
mine børn ind imellem.
Hun oplever stadig hvordan nethandlen tager mere og mere over, men tror på,
at kvinder stadig gerne vil købe tøj i en
fysisk butik, som byder på en god oplevelse samtidig.
Noget for alle
Hun regner med selv at stå i butikken
hver dag. Derudover kommer Karin Laursen, som havde Boutique Karin, også til at
stå i butikken.
Winnie Vangsted har valgt ti mærker
ud, som hun kommer til at sælge i butikken. Det er: Nümph, Day, Karen Simonsen, Soya, Soaked in Luxury, Julie Brandt,
5 Units, Kön og Mön, Ganni og Baum
und Pferdgarten.
Prismæssigt kommer der til at være
NOGET FOR DE mESTE PENGEPUNGE I BUTIKKEN
Butikken åbner den 7. februar.
Hun håber at kunne holde styling- og
modeaftener – måske i samarbejde med
sko- og brillebutikken, så kunderne kan få
en oplevelse og måske blive klogere på stil
og farver.
Hvis du vil vide mere om Winnie V,
kan du tjekke hendes side på
Facebook.dk.
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Ved dødsfald
Alle aftaler kan træffes i Deres hjem
– når det passer Dem.
Træffes også søn- og helligdage.

Bedemand

H. J. MADSEN
– tillid gennem 4 generationer

Få brochuren “Min sidste vilje”.
Deres garanti for tryghed.
Vi er medlem af landsforeningen
Danske Bedemænd.

www.bedemandmadsen.dk
Århus C.

Århus Syd
Højbjerg, Holme, Tranbjerg,
Mårslet, Solbjerg

Jægergårdsgade 17-19 Rågevænget 6
8270 Højbjerg
8000 Århus C.

86 12 28 66

86 27 14 07

Skal vi også sælge din bolig ?
Team Sydbyen er klar til at sælge din bolig!
– kontakt os for oplysninger om vores nye kampagne homeFree.
home Viby/Tranbjerg på tlf: 86114499
VIBY / HASSELAGER

TRANBJERG / SOLBJERG

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

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

Tlf. 86 11 44 99

Tlf. 86 29 07 11

www.home.dk

EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN
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November-Tilbud
Alle ID Elements produkter
Køb 3, Betal for 2!

Pr. stk.

169 kr.

DEN GLADE SLAGTER
Partyservice . Pølseborde
Osteborde . Receptionsmad
Kold buffet . Varm buffet
Anretninger

mesterslagteren
- lev sundt med kød

Louise

n!
På gensy
Mandag 9-18
Tirsdag 9-18

Kirsten

Rikke

Kathrine

8629 4800
ÅBNINGSTIDER
Onsdag 9-18
Torsdag LUKKET

Fredag 9-18
Lørdag 8-13

Tranbjerg Hovedgade 3
8310 Tranbjerg v/Djurslands Bank
“Buslinie 4A lige til døren, 300 m fra toget”

%\HQVVW

DEN GLADE SLAGTER
Center Syd 8310 Tranbjerg
4LF     s &AX    
www.dgs-tranbjerg.dk

UNHVWHUnGJLYQLQJVWHDP

'MXUVODQGV%DQN
7UDQEMHUJ+RYHGJDGH
7UDQEMHUJ

WUDQEMHUJ#GMXUVODQGVEDQNGN
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Aarhus Hjemmeservice
Rengøring i private hjem siden 1995

ʖʔʖʔʒʒʓʔ

Laurbærvænget 26, 8310 Tranbjerg J
www.aarhus-hjemmeservice.dk
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VI ANBEFALER:
Strømbesparende
cirkulationspumpe

eller

Vandbesparende
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toilet inkl. sæd
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inkl. moms

onteret!
ret og mo
Levere

BESTIL NU PÅ: TLF. 86 29 05 58
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historie

Til fotografen…
Lokalhistoriske Samling
T ranbjerg
har i november modtaget en række
gamle billeder omhandlende familier i
Jegstrup og omegn.
Vi har fået giverens tilladelse
til at vise dem i
Tranbjerg Tidende, og vi er faldet
for nogle dejlige
børnebilleder.
I begyndelsen af 1900-tallet,
hvor et fotograﬁapparat ikke var
hvermandseje som
i dag, gik turen til
fotografen inde i Aarhus,
arh
rh
hus h
hvis
iiss m
man
an
n ville
illle
have et billede af ”guldklumpen”. Og der
blev ikke sparet på anstrengelserne for at
stadse børnene op i deres bedste tøj. Det
var jo næsten en højtidelig lejlighed, hvilket børnenes alvorlige miner også bekræfter, og billederne har uden tvivl tjent som
julegaver til stolte bedsteforældre.
B
Bi
Billederne
illll
giver et eneståe
st
stående
åend
åe
nd billede af tidens
b
bø
børnetøjsmode,
r e
rn
og nav-n
ne
en
nee på de mange fotoonene
ggr
raaffe i Århus fortællerr
grafer
n
no
ggee om, hvor popu-noget
læ
ært
r det var at lade sigg
lært
ffotografere.
fo
oto
to
to
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Eclipse
Belysning

A.D.G
El-installationer

Tranbjerg Hovedgade 60 | 8310 Tranbjeg J | Tlf.: 8629 1818 | 2048 1518 | adg@adg-el.dk | www.adg-el.dk

LÆGEVAGTENS
nye telefon nummer

7011 3131
HAIRSTYLE
overfor
FAKTA

0SIPMU"MMFt5SBOCKFSH

Tlf: 86 299 111
¯COJOHTUJEFS
.BOEBH MVLLFU
5JSTEBH 
0OTEBH 
5PSTEBH 
'SFEBH 
-SEBH 
4OEBH 
,MJQQFLPSUUJMIFMFGBNJMJFO
#SOFOFTGPSFUSVLOFLMJQQFTUFE
NFEMFHFMBOE

Murermester

Allan Lauridsen
 !  
 
  

GENBRUGSSTATIONENS
åbningstider:
Mandag - fredag
Lørdag
Søndag og helligdage
24., 25., 26. og 31. dec.
samt 1. januar

kl. 7:00 - 18:00
kl. 10:00 - 17:00
kl. 10:00 - 17:00
Lukket

Depot /opbevaring
Tør, sikker og isoleret lagerhal

Priser fra 400,-/md
Let af- og pålæsning
Transporthjælp tilbydes
UMGqXXXMVNFOEL
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Dahlgaard Haandvaerk ApS
.VSFSBSCFKEFt'BDBEFSFOPWFSJOHt5PUBMFOUFSQSJTF

.JDIBFM%BIMHBBSE

5MG

md@dahlgaardhaandvaerk.dk
)PSTFWOHFUt5SBOCKFSH+tXXXEBIMHBBSEIBBOEWBFSLEL

Broholt Begravelse
61 27 25 56
Din bedemand

Svarer hele døgnet
Pilegårdsvej 47, 8361 Hasselager
www.broholtbegravelse.dk

ON

NYHED!

CHRONOGRAFISK
HAR OVERTAGET
TRYKKESTEDET

LI N

WW

Chronografisk

87 303 101
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G

500 Visitkort
2YHM[PNNZPSR
WHWPYTLK]HUKSHR
kr. 226,1.000 Foldere
ZPKL[(WrN
ZPSRWHWPYTLK]HUKSHR

kr. 1.566,7YPZLYLYL_JSTVTZ
VNSL]LYPUN
*OYVUVNYHÄZRHZ
767LKLYZLUZ=LQ
+2gYO\Z5

;LSLMVU
PUMV'JOYVUVNYHÄZRKR
^^^JOYVUVNYHÄZRKR
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orientering

50 fodboldpiger fra AIA til Fodbold
Cup og landskamp i Italien
Af Pia Jacobsen (mor og hjælpetræner)

I

AIA Tranbjerg tog 50 fodboldpiger
selv ud for at tjene penge til turen.
Det betød, at alle på holdet kunne komme med.
For et år siden spirede en drøm hos
trænere og fodboldpiger i AIA Tranbjerg
om at komme til udlandet og spille fodbold. Målet blev at deltage i Veronello
Cup i efterårsferien 2012.
Hurtigt gik der gang i arbejdet med
hvordan der kunne skaffes penge til deltagelsen. Der blev udvist stor idérigdom fra
trænere og forældre, som i løbet af året
blev til mange forskellige arbejdsopgaver,
hvor pigerne kunne tjene penge ind til turen. Pigerne har været ude med reklamer,
gjort rent, stået vagt ved triatlon og meget
ANDET $ET ENDTE MED ET mOT RESULTAT HVOR

pigerne ﬁk tjent til halvdelen af turens
omkostninger – resten blev egenbetaling.
Det betød at alle kunne komme med.
Den 13. oktober hoppede 50 spændte
fodboldpiger, 5 trænere og 20 forældre/
søskende ind i en dobbeltdækker bus og
turen gik mod Garda søen. Efter 20 timer stod alle af ved Gardaland (ala Djurs
Sommerland) og trætheden fra køreturen var hurtigt forduftet. Om aftenen
blev alle indkvarteret i mobilhomes (5-6 i
hvert) på Camping Bella Italia og pigerne
kom hurtigt i gang med at indrette deres
eget hus. På campingpladsen boede også
ca. 1000 andre både drenge og pige spillere, så kom hurtigt gang i kontakter og
fotografering.
Fodbold Cup’en foregik over 3 dage, hvor
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p i ge f o d b o l d

de 4 pigehold fra AIA Tranbjerg spillede
5-6 kampe hver. Alle fodboldevner- og
nerver kom i spil og det blev til mange
mOTTE KAMPE )NGEN GULDPOKALER MEN TILfredsstillende resultater – mente i hvert
fald trænere og forældre.
Den 16. oktober bød turen på endnu
en stor oplevelse – nemlig landkampen
Italien-Danmark på Giuseppe Meazza
stadion i Milano. Trods nederlag til Danmark var det fedt at opleve et fantastisk
mOT STADION TIL  TILSKUERE OG DE ITALIenske fans sange, da de først kom foran.

Under turen kunne alle familier hjemme
følge med i hvad pigerne oplevede på en
facebook site, der blev opdateret hver dag.
Men det var nok sjovest at være der selv
og alle var enige i Emmas kommentar på
facebook ”Det er helt sikkert en tur jeg
altid vil huske”.
AIA Tranbjerg har 18 piger på 11-12 år
(U13) og 34 piger på 13-15 år (U15), der
spiller fodbold, men der er altid plads til
mERE DER KAN LIDE AT SPILLE FODBOLD
www.aia-tranbjerg.dk
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Sportsskader kan
behandles efter
dit eget valg

De fysiske og psykiske begrænsninger, som mange sportsskader
medfører, kan være svære at leve
med. Det gælder for såvel den
professionelle idrætsudøver som
for motionisten. Skaderne kan
behandles i det offentlige system,
men du har også muligheden for
et andet valg: PRIVATKLINIKKEN.
I ORTOPÆDKIRURGISK KLINIK
ved SPECIALLÆGE BENT
NIEDERMANN behandler vi langt
KLÅLZ[LMVYTLYMVYZWVY[ZZRHKLY
og skader på bevægeapperatet i
almindelighed.
Mange af læsionerne kan ordnes
ved ARTROSKOPI (kikkertoperation). Artroskopi er særdelses
velegnet til knæled med f.eks.
menisklæsioner, men kan også
anvendes til skulder-, albue-,
hånd-, hofte, og fodled. Metoden
er meget skånsom, genoptræningen nem og rekonvalescensen
kortvarig.
Traditionel KNÆKIRURGI med
åben teknik anvendes ved f.eks.
opretning af skæv sporing af knæZRHSSLUTLKÅ`[UPUNHMRU¤ZRHSZ
senen og ved opretning af en skæv
knæledsaxe med udsavning af en
knoglekile under skinnebensledÅHKLU
HÅNDKIRURGI varetages med
stor omhu og ekspertise i klinikken. Hånden er sjælens spejl.
Hånden anvendes til arbejde,
skrivning, spisning, gestikuleren.
signaleren og kærtegn. En god
håndfunktion er meget væsentlig
for normal menneskelig adfærd.
I klinikken varetages et bredt spektrum af håndkirurgi fra seneknuder
over senelæsioner til stivgøring af
håndled.
ORTOPÆDKIRURGISK KLINIK
er anerkendt af SYGESIKRINGEN
„danmark“.

ORTOPÆDKIRURGISK KLINIK
Artroskopi · Sportsskader · Mensisklæsioner

BENT NIEDERMANN
Speciallæge
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Specialist i skulder-, albue-,
hofte-, knæ-, fod-, og håndkirurgi.
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Børupvej 281· 8310 Tranbjerg · Telefon 86 29 90 99
www.ortopaedniedermann.dk · bent@niedermann.dk
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HÅRSHOPPEN



Tranbjerg

K Wagtmann
Malermester









Kristian Wagtmann





Dameklip. Incl. vask og let føn kr. 265,-

Tlf: 23 485 438




Herreklipning


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

0-6 år


Børneklip.

7-11 år

kr. 175,-

fra.

kr. 310,-

incl. klip fra

kr. 570,-



Farvning


Permanent


TILBUD

kr. 175,-

Børneklip.


kr. 125,-

KØB 1 STK. NASHI ARGAN
ØKOLOGISK SHAMPOO

TIL KR. 149,OG FÅ 1 STK VALGFRIT NASHI
PRODUKT TIL HALV PRIS




HÅRSHOPPEN





23 92 06 16






'LQ0LOM¡YHQOLJH)ULV¡UY'RUWKHVWHUJnUG
.LUNHY QJHWō7UDQEMHUJ
ZZZKDDUVKRSSHQWUDQEMHUJGN


Åbent alle hverdage fra kl. 7.30

Dyrlæge
Finn Østergaard

Dyrlæge
Kari-Anne
Bjørnkjær-Nielsen

Dyrlæge
Ulrik Bech

Dyrlæge
Darly Eglin

Dyrlæge
Anette Valeur
Axelsen

 $OPHGLFLQVNRJNLUXUJLVNEHKDQGOLQJ  5¡QWJHQ  6FDQQLQJ  (QGRVNRSL
 /DERUDWRULHXQGHUV¡JHOVHU  +XGXQGHUV¡JHOVHU  7DQGEHKDQGOLQJ
 6WRUSHWVKRSPHGVDOJDIIRGHURJXGVW\U  7U QLQJSnYDQGO¡EHEnQG
 .LURSUDNWLN  )\VLRWHUDSL  $GI UGVEHKDQGOLQJ

,QJHUVOHYWRIWHQ7UDQEMHUJ7OIwww.oestergaards-dyrehospital.dk
cEQLQJVWLGHUPDQGDJIUHGDJNO/¡UGDJNODøgnvagt
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stof@TranbjergTidende.dk

TRANBJERG
Tlf: 86 29 32 92
28 |
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Kirke
og
Sogn

+IRKE OG 3OGN s

1

Fastelavnsgudstjeneste
Søndag den 10. februar er der fastelavnsgudstjeneste. Fastelavn var
oprindelig en fest, hvor man skulle have det sjovt, inden den lange fastetid
begyndte. Det var der, hvor mennesker en sidste gang kunne skeje ud – og
så var det slut med det sjove, indtil påske.
I vores lutherske tradition holder vi ikke faste. Men til gengæld er det efterhånden en tradition – også i vores
sogn – at holde fastelavn som en
fest for børn.
Derfor er der en familiegudstjeneste
den 10. februar kl. 10.00.
Efter gudstjenesten slår vi katten
af tønden. Børn må gerne komme
klædt ud til gudstjenesten – og
måske gør præsten det også!

HUSK!
Sogneindsamlingen søndag 10. marts 2013 til
kampen mod sult i verden.
Se omtale inde i bladet side 15
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Her bor de
Kirkekontoret, Sognegården,
Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg
Tlf. 86 29 57 33. Fax 86 29 57 88
www.tranbjergkirke.dk
Mandag-fredag kl. 10.00-13.00
Torsdag tillige kl. 15.00-17.00
Graverkontoret
86 29 51 20 / tranbjerg.kirkegaard@mail.dk
Mandag-fredag kl. 12.00-12.30
Sognepræst David Johannes Kessel (Kbf)
21 66 70 60 / djk@km.dk
Træffes bedst kl. 12.00–13.00 tirsdag til
fredag eller efter aftale
Sognepræst Anja Stokholm
22 82 52 59 / anst@km.dk
Træffes bedst kl. 12.00–13.00 tirsdag til
fredag eller efter aftale
Sognepræst Anette Brøndum
40 12 85 22 / anebr@km.dk
Træffes bedst kl. 12.00–13.00 tirsdag til
torsdag eller efter aftale
Kordegn Lone Kristensen
86 29 57 33 / lokr@km.dk
Træffes på kirkekontoret
Kirketjener Ole Fenger
86 29 46 73 / ole@tranbjergkirke.dk
Organist Christine Toft Kristensen
26 13 47 39 / christine@tranbjergkirke.dk
Kirkegårdsleder Eva Nødskov
Træffes på graverkontoret på onsdage
mellem kl. 9.00–12.30. Andet tidspunkt
kan aftales på 40 12 30 10
Sognegårdsvært Marian Holm
86 29 46 73
Træffes i Sognegården
Menighedsrådsformand Vagn Keseler
Kærvænget 17, 8310 Tranbjerg J
86 29 05 71 / 40 20 33 70
Kirkeværge Anna Elisabeth Frandsen
86 29 18 46
Basargruppen
Inge Bech-Nielsen, 86 29 05 46
Grethe Gylling, 86 29 03 76

TT01-2013.indb 30

Fødsel
En fødsel registreres på baggrund af jordemoderens anmeldelse til kirkekontoret. En forældreanmeldelse er kun
nødvendig, hvis ingen jordemoder har
medvirket ved fødslen. Ugifte forældre
har mulighed for at få faderskab registreret i 14 dage fra barnets fødsel ved at
indgive en Omsorgs- og ansvarserklæring til kirkekontoret. Er erklæringen ikke
modtaget inden for fristen, informeres
Statsforvaltningen. Blanketten ﬁndes på
www.personregistrering.dk, hvor omsorgs- og ansvarserklæringen også kan
afgives digitalt, såfremt begge forældre
har en digital signatur.

Dåb
Henvendelse til kirkekontoret.
Præsten aﬂægger besøg i hjemmet
inden dåben.

Bryllup
Henvendelse til kirkekontoret.
Prøvelsesattest, der fås ved henv. på
vielseskontoret, Århus Rådhus, samt
dåbs- eller navneattest medbringes.
En af parterne skal være medlem af
Folkekirken. Før brylluppet aftales
salmer etc. med præsten.

Dødsfald
Anmeldelse sker senest 2 dage
efter dødsfaldet til begravelsesmyndighederne, dvs. sognepræst eller
kirkekontor.
Dette sker almindeligvis gennem et
bedemandsﬁrma.
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Gudstjenesteliste
Søndag 13. jan. (1. s. e. helligtrekonger)
Kl. 10.00: Anette Brøndum
Kl. 11.30: Anette Brøndum.
Familiegudstjeneste
Søndag 20. januar (Sidste s. e. helligtrekonger)
Kl. 10.00: Anja Stokholm
Søndag 27. januar (Septuagesima)
Kl. 10.00: Anja Stokholm
Lørdag 2. februar
Kl. 16.00: Anette Brøndum.
Kyndelmisse

3

Lysgudstjeneste
Vi er i den mørke del af året - kaldet
midvinter, og her midt i mørket har vi
brug for lys. Kom til lysgudstjeneste i
Tranbjerg Kirke og oplev, hvordan lyset
kan jage mørket på ﬂugt. Vi tager den
gamle tradition med at fejre kyndelmisse op og holder en gudstjeneste, hvor
lyset - på ﬂere måder - vil stå i centrum.
Til at bidrage til en stemningsfuld
gudstjeneste har vi inviteret en ﬂøjtenist og Tranbjerg Kirkekor, som vil
gøre deres til, at vi igen kan gå ud i mørket med opløftede sind.
Gudstjenesten ﬁnder sted lørdag den
2. februar kl. 16.00.

Søndag 3. februar (Seksagesima)
Kl. 10.00: Anja Stokholm
Kl. 11.30: Anja Stokholm.
Familiegudstjeneste
Søndag 10. februar (Fastelavnssøndag)
Kl. 10.00: David Kessel. Fastelavns- og
familiegudstjeneste
Søndag 17. februar (1. s. i fasten)
Kl. 10.00: David Kessel
Søndag 24. februar (2. s. i fasten)
Kl. 10.00: Anette Brøndum
Søndag 3. marts (3. s. i fasten)
Kl. 10.00: David Kessel
Søndag 10. marts (Midfaste)
Kl. 10.00: Anja Stokholm

Lokalcentret:
Onsdag 30. januar
Kl. 14.00: Anette Brøndum
Onsdag 27. februar
Kl. 14.00: Anja Stokholm
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Taxa-ordning for ældre og
gangbesværede
Til gudstjeneste i Tranbjerg kirke og til arrangementer i Sognegården kan ældre og
gangbesværede – hvis de ikke har anden
transportmulighed – benytte menighedsrådets taxaordning.
For at bestille en taxa til kirke eller sognegård skal der ringes til kirkekontoret,
tlf. 86 29 57 33, og oplyses: navn, adresse og
telefonnummer.
Menighedsrådet

16/12/12 22.21
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Præstens
rubrik
David Kessel

Vær velkommen,
Herrens år!
Nytårsforsætter er en god ting. For
hvad enten det er beslutningen om
ikke at ryge eller at dyrke mere motion, at bruge mere tid på familien
eller at ringe oftere til forældrene,
så udspringer disse nytårsforsætter af viljen til at gøre noget ved de
problemer, der har belastet os i det
forgangne år. De forudsætter erkendelsen af, at der var ting i året der er
gået, som vi ikke har gjort godt nok
– og nu skal det laves om! Nu tager
jeg mig sammen. For det nye år er
en ny begyndelse, en mulighed for
at starte på en frisk og en chance for
at rette op på ting i mit liv. Derfor er
nytårsforsæt mere end bare noget vi
siger omkring nytår, og så glemmer vi
det. De er udtryk for vores ønske om
at gøre ting bedre end vi gjorde før.
Jeg kender mennesker, der er holdt
op med at ryge den første januar, og
faktisk var det begyndelsen på et liv
uden cigaretter. – Jeg kender i øvrigt
også en, hvis nytårsforsæt var at begynde at ryge igen. Og så er der selvfølgelig alle de nytårsforsæt, der ikke
holder mere end et par dage.
I kirken byder vi også det nye år vel-
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kommen. Det gør vi, når vi holder
gudstjeneste 1. januar og synger
”Vær velkommen, Herrens år”. Det
kan være, at vi i den forbindelse også
har nogle nytårsforsæt, at vi i det nye
år vil gå i kirke mindst én gang om
måneden, eller at jeg endelig vil tage
mig sammen og skælde præsten ud
for den elendige juleprædiken han
holdt for tre år siden. Men nytår i kirken handler om noget andet. Et nytårsforsæt er noget, jeg beslutter for
mig selv. Det er noget, jeg vil bruge
min viljekraft på. At begynde et nyt
år i kirken handler derimod om vores tillid til, at Gud året igennem er
der for os, især der, hvor vi selv ikke
er i stand til at tage vare på vort liv.
Et nyt år med Gud er ikke et år, hvor
alt bare går bedre, men et år i viden
om, at den Gud, der har været hos os,
som barn i krybben, som menneske
blandt mennesker, og som lidende på
korset og som den opstandne Herre,
er der hvor vi er, og overtager dér
hvor vores magt ender.
Vi ønsker måske at ændre nogle ting
i vort liv. Vi vil måske arbejde på at
blive slankere, sundere, rigere. Men
uanset hvor langt vi kommer med
vores personlige projekter, får vi lov
til at leve i troen på en Gud, hvis personlige projekt er at opretholde sin
kærlighed til os, året igennem, livet
igennem, og udover livets grænse.
Jeg ønsker os alle et godt og velsignet
år – og held og lykke med ikke-rygningen, slankningen, maratonløbningen og månedlig kirkegang!
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Sognekalender

Torsdag d. 7. marts
Kl. 10.00: Morgenandagt
Kl. 19.30: Store ord – Kristendom og
salmer

Torsdag d. 10. januar
Kl. 10.00: Morgenandagt

Lørdag d. 9. marts
Kl. 9.30: Studiedag

Mandag d. 14. januar
Kl. 19.30: Læsekreds

Søndag d. 10. marts
Sogneindsamling

Søndag d. 20. januar
Kl. 19.30: Nytårskoncert

Mandag d. 11. marts
Kl. 19.30: Læsekreds

Onsdag d. 23. januar
Kl. 10.00: Babysalmesang. Nyt Hold!

Onsdag d. 13. marts
Kl. 19.30: Kunstforedrag

Torsdag d. 24. januar
Kl. 10.00: Morgenandagt
Torsdag d. 31. januar
Kl. 17.00: Babysalmesang II med spisning
Onsdag d. 6. februar
Kl. 14.00: Onsdagsforum
Torsdag d. 7. februar
Kl. 10.00: Morgenandagt
Kl. 19.30: Store ord – Kristendom og
salmer
Torsdag d. 21. februar
Kl. 10.00: Morgenandagt
Kl. 17.00: Gud og spaghetti – en let
børnegudstjeneste i kirken efterfulgt
af fællesspisning i Sognegården
Torsdag d. 28. februar
Kl. 17.00: Babysalmesang II med spisning
Onsdag d. 6. marts
Kl. 14.00: Onsdagsforum
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Minikonﬁrmander
Som annonceret i sidste kirkeblad, bliver det til februar Grønløkkeskolens 4. klasser, der får
tilbudt minikonﬁrmandundervisning.
Fra første tirsdag i februar til palmesøndag tilbyder vi alle elever,
der går i 4. klasse et forløb, hvor
vi skal lege, synge, høre historier,
være kreative og opleve kirken på
en anderledes måde.
Vi vil gerne gøre børnene fortrolige med det, der er kernen i vores tro, og det skal gerne ske på
en måde, der er sjov for børnene.
Undervisningen starter kl. 14.00 i
Sognegården ved kirken og slutter kl. 15.30.
Første gang bliver børnene hentet
ved skolen.
David Kessel/Anette Brøndum
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Organistens
side
Organistens
side

MORGENANDAGT
Hver torsdag i lige uger (10.1, 24.1,
7.2, 21.2 og 7.3) er der morgenandagt
i Tranbjerg Kirke kl. 10.00-10.15 ved
sognepræst David Kessel og organist Christine Toft Kristensen. Her vil
der være musik, salmer og læsninger.

NYTÅRSKONCERT
Søndag den 20. januar kl. 19.30 er der
Nytårskoncert i Sognegården.

De er ikke kun til grin –
men der er fare for at komme til at
trække på smilebåndet, når Thomas
Lennert og Tom Lindby står for underholdningen. De to har spillet sammen
i et kvart århundrede. På programmet
har de to talentfulde musikere både
kendte sjove sange og eget materiale.
Fra deres egne sange kommer sætningen. ”Jeg har ikke tid til sport. Jeg har et
videoklippekort.” Denne sofapop blandet med alment kendte latterlige sange
vil underholde åbne ører. De to herrer
er dog ikke helt til grin. En smule underspillede lommeﬁlosoﬁske betragtninger kan forekomme.
De to musikere synger og spiller klaver,
guitar og trommer. Men der bliver leget
med både udtryk, ord og instrumenter.
Koncerten koster kr. 75,- (inklusiv et
glas champagne).
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BABYSALMESANG I
(nyt hold begynder den 23. januar)
For ca. 2-7 måneder gamle babyer. Babysalmesang kan være med til at stimulere barnets sansemotoriske, følelsesmæssige, sociale og sproglige
udvikling.
Vi mødes onsdage kl. 10.00-11.00 kirken. I alt 8 gange. Det koster ikke noget
at deltage, men tilmelding er nødvendig og kan ske til organist Christine Toft
Kristensen (christine@tranbjergkirke.
dk/ 26134739).
Der er plads til 10 babyer på et hold.
Ved tilstrækkelig stor interesse oprettes der et hold om onsdagen kl. 11.0012.00.
Efter seancen i kirken vil Sognegården
være til rådighed for hyggeligt samvær.

BABYSALMESANG II
(31.1 og 28.2)
For ca. 9-18 måneder gamle babyer. Vi
mødes den sidste torsdag i hver måned (ikke 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 10 børn.
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Sogneaften i Tranbjerg
Billedkunstneren Simon Aaen holder foredrag i Tranbjerg Sognegård
onsdag den 13. marts kl. 19.30.
Foredraget tager udgangspunkt i
TROEN OG NATUREN og bliver en
aften, hvor Simon Aaen fortæller om
sin kunstneriske vej.
En aften i kunstens tegn med lys, farve
og stemning, hvor Simon bl.a. vil fortælle om:
s
s
s
s
s
s
s

(VERDAGEN SOM BILLEDKUNSTNER
!RBEJDET MED DE RELIGISE MOTIVER
!RBEJDET MED KUNSTEN
(VOR HAN lNDER SIN INSPIRATION
4EKNIK OG H»NDVRK
6EJEN TIL DET FRDIGE KUNSTVRK
!RBEJDET MED KIRKEUDSMYKNINGER

Pris 30 kr. incl. kaffe.
Se mere på www.simonaaen.com
Aktivitetsudvalget
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O N S D A G S

F O R U M

Burma er blandt de største lande i Sydøstasien. Ca. 15 gange så stort som
Danmark. Landets 50 mio. indbyggere
er fordelt på ca. 130 etniske grupper.

Eftermiddage, der giver et løft!
Onsdag d. 6. februar kl. 14.00:

”Mit liv som frivillig”
ved Hanne Jensbo
Hanne Jensbo er tidligere advokat og
har i mange år været engageret som
frivillig i forskellige sammenhænge,
ikke mindst som medlem og verdenspræsident af Aarhus Soroptimistklub,
en non-governmental organisation, der
arbejder for at fremme menneskerettighederne og at forbedre kvindernes
status i alle lande. Hun vil fortælle om
sit engagement som frivillig og vise, i
hvor høj grad man kan gøre en forskel,
når man gør noget for andre.
Onsdag d. 6. marts kl. 14.00:

”De gyldne pagoders land”
ved Anna Elisabeth og Sander Frandsen
Burma (nu kaldet Myanmar) er landet
med de gyldne pagoder og et helt overvældende antal templer og buddhistiske statuer. Alene i den gamle kongeby
Bagan er der mere end 2000 pagoder,
og i den berømte hule i Pindaya er der
ca. 8000 buddhastatuer. I de smukke
templer får man indtryk af Buddhismen
som i høj grad er en levende religion i
Burma.
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Vi møder befolkningen i ﬂere spændende landsbyer, hvor vi får indblik i
en ældgammel livsform. Sejlturene på
Inle Søen hører til et af rejsens højdepunkter, hvor vi kommer helt tæt på
landsbylivet og den specielle boform i
pælehytter. Mandalay med den kendte
Mahamuni pagoden er også en stor oplevelse.

Se også om kirkens
arrangementer på
www.tranbjergkirke.dk
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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Kirkernes studiedage 2013
I et samarbejde indbyder menighedsrådene fra sognene Tranbjerg, Tiset,
Mårslet og Astrup til ﬁre spændende
formiddage med foredrag og debat.

9

Kirkernes
studiedage
2013

Temaet for studiedagene 2013 er:

Krop og kristendom
Kroppens liv kristeligt og kulturelt
betragtet – dengang, nu og hinsides
Der kræves ikke særlige forudsætninger for at kunne være med.
Alle studiedage ligger på lørdage
kl. 9.30-12.00.
Pris: kr. 75,- for alle ﬁre studiedage
eller kr. 25,- pr. gang.
Prisen inkluderer formiddagskaffe.
Betaling og tilmelding skal ske ved
første studiedag.
Adresser:
Astrup Sognegård –
Østergårdsvej 221 a – 8355 Solbjerg
Tiset Sognehus – Gl. Horsensvej 77 –
8355 Solbjerg
Mårslet Sognehus – Obstrupvej 4a –
8320 Mårslet
Tranbjerg Sognegård – Kirketorvet 2
– 8310 Tranbjerg J

Krop og
kristendom
Kroppens liv
kristeligt og kulturelt
betragtet
– dengang, nu og
hinsides
Se program på de efterfølgende sider
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Kirkernes Studiedage 2013

26. januar 2013

2. februar 2013

Astrup sognegård

Tiset sognehus

Krop, Kristus og kirkegang

Sognepræst og sexolog

Lektor, præst og ph.d.

Benedikte Vejlby Bakkesgaard

Ulla Morre Bidstrup
Om gudstjeneste, ritualer og
synet på kroppen
Den protestantiske kristendom er
blevet beskrevet som en kristendom
for hovedet. I grunden er den dog så
kropslig som tænkes kan. Hvori består
denne kropslighed og hvordan gør
den sig gældende i gudstjenestens og
de kirkelige handlingers fællesskab og
ritualer?
Det kommer vi rundt om denne formiddag.
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Mennesket som religiøst og
seksuelt væsen
”Når sjælen længes er det i top at ha
en krop” – sådan synger Peter Frödin
og Jimmy Jørgensen i en dejlig, danselysten sang. Men kristendommen har
historisk set haft et negativt syn på den
menneskelige seksualitet, som nært
forbundet med synd. Vi har helliget
seksualiteten til ægteskabet – men det
er meget langt fra det samme som at
den betragtes som hellig. Men mennesket er skabt som et seksuelt væsen
– seksualiteten er gudgivet og gudvillet. Og det seksuelle møde har skær
og duft af guddommelig mening. Hvis
vi forsøger at befri seksualiteten for
århundreders skam og forbehold får
vi måske en vej til mere gudsnærvær i
vores liv og verden?
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23. februar 2013

9. marts 2013

Mårslet sognehus

Tranbjerg sognegård

Overlæge, dr.med.

Sognepræst, emer.

Ole J. Hartling

Johannes Værge

Krop og kristendom.
Om synet på den besværlige
og vidunderlige krop i kirke
og kultur

Om kødets opstandelse – med
streg under kødets

Ole J. Hartling skriver følgende om
nogle af de tanker, han vil komme ind
på i foredraget: Sundhed er en uvurderlig tilstand, og derfor skal den bevares. Men skal den bevares for enhver
pris - koste hvad det vil? Dyrkelse af
sundhed kan blive en ”isme” – ”sundhedisme”, og ismer går som bekendt
uden for deres videnskabelige grundlag og går ud over mennesker og
medmenneskelighed.
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Mange synes, at den kristne opstandelsestro er besværlig at forholde sig
til – så virker det nemmere at tro på
reinkarnation eller på, at der ingenting
er efter døden.
Kan en del af forklaringen være, at
trosbekendelsens ord om kødets opstandelse er vanskelige at forholde sig
til. Der kan vel dårligt være jordisk kød
i Himlen?
Johannes Værge var i mange år præst
ved Københavns Domkirke og er forfatter bl.a. til ”Efter døden. En bog om
det evige liv” (4. opl. 2012).
”Kødets opstandelse” er for ham
udtryk for, at der i opstandelsen er tale
om en nyskabelse, hvor vore erfaringer
fra det legemlige liv er det ”materiale”,
Gud bruger til nyskabelsen. Den forståelse og andre af de tolkninger, der
har gjort sig gældende gennem tiden,
vil blive uddybet i foredraget.
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Frivilliggruppen
ved Tranbjerg Kirke
Der afholdes evaluerings- og planlægningsmøde for forårssæsonen
onsdag den 23. januar kl. 19.30
i Sognegården.
Efter mødet, er der hyggeligt
samvær med et glas rødvin og
ostebord.
Af hensyn til traktementet er der
tilmelding til kirkekontoret senest
torsdag den 17. januar.
Hvis du også kunne tænke dig at
være en del af frivillighedsarbejdet,
er du meget velkommen.
Du kan høre nærmere om arbejdet
ved henvendelse til
præst Anja Stokholm
på tlf: 22 82 52 59
eller menighedsrådsmedlem
Maren Lisbeth Christensen
på tlf: 27 12 80 72

Ændrede
kirkegårdstakster
pr. 1. januar 2013
Som tidligere oplyst har Budgetudvalget for provstierne i Aarhus kommune
besluttet at ændre taksterne for kirkegårdene under de enkelte menighedsråd i Aarhus kommune. Da hovedparten af gravstedsejere betaler en gang
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om året pr. 1. januar, har menighedsrådet valgt at gentage oplysningerne i det
indlæg, som stod i Tranbjerg Tidende
nr. 5.
Der er tale om, at der på baggrund af
lovkrav om en ensartet prisstruktur på
kirkegårde i et ligningsområde, altså
her Aarhus kommune, er sket en tilpasning af de enkelte priser.
Budgetudvalget har besluttet, at der
for de væsentligste ydelser skal være
en ens pris uanset hvilken folkekirkelig
kirkegård i kommunen, man ønsker at
blive begravet eller bisat på.
Det bemærkes, at der på væsentlige
områder er forskellige priser alt efter,
om afdøde var medlem af Folkekirken
eller ej. Det er vigtigt at bevare vore kirkegårde som fælles kulturelle områder,
og dette medvirker medlemmerne af
Folkekirken til ved at betale kirkeskat.
Budgetudvalget ﬁnder det derfor vigtigt, at også ikke-folkekirkemedlemmer
betaler til dette, hvorfor nogle af taksterne følgelig er højere for disse, end
for de der er medlemmer af Folkekirken.
De enkelte kirkegårde kan efter eget
valg tilbyde forskellige ekstra ydelser,
såsom grandækning og plantning af
sommerblomster. Priserne for disse
ydelser bestemmes lokalt.
De nye takster trådte i kraft pr. 1. september 2012.
Taksterne samt kirkegårdsvedtægten for Tranbjerg kirkegård kan ses på
hjemmesiden www.tranbjergkirke.dk
Kirkegårdstaksterne reguleres årligt
pr. 1. januar i overensstemmelse med
Finansministeriets generelle pris- og
lønindeks.
Ann-Lisbeth Frandsen
kirkeværge
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Store ord –
Kristendom og
salmer
Kirken er huset med de store ord.
Ved de store begivenheder i vores
liv og til gudstjenesten møder vi i
kirken ord som:








Kærlighed
Retfærdighed
Nåde
Frelse
Synd
Tilgivelse

Hvad ligger der gemt i disse ord?
Hvilken betydning har de for vores
liv og tilværelsesforståelse?
Begreberne er op igennem historien blevet udlagt og tolket forskelligt. Med udgangspunkt i udvalgte
salmer vil vi se nærmere på disse
store ord og deres betydning.
Vi mødes i Sognegården kl. 19.30:
7. februar
7. marts
4. april
2. maj

B ØR N
i kirken

Gud og spaghetti
torsdag 21. februar kl. 17.00
ved Anette Brøndum
og
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, hvorefter der er fællesspisning i Sognegården.
Spring madlavningen over og tag børnene med i kirke!
Børn gratis. Voksne: 30 kr.
Ingen tilmelding.

Organist Christine Toft Kristensen
Sognepræst Anja Stokholm
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Varmt til en kold tid:
Lej eller køb en smuk klassisk dåbskjole

Leje inkl. vask og strygning
Køb af sløjfe til minde om dagen
Køb af dåbskjole
Køb af dåbsdragt

200 kr.
50 kr.
500 kr.
300 kr.

Nærmere oplysninger i butikken eller kontakt
Joan Hjorth, tlf. 86 29 54 43

Huer/hjelme
10 kr.
Lune hjemmesko 10 kr.
Hjemmestrikkede
sokker
fra 5 kr.

Med venlig hilsen og på gensyn
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S O G N E I N D S A M L I N G
Efter gudstjenesten søndag den 10. marts 2013 samles vi kl. 11.00 i Sognegården, hvor Tranbjerg Sogn og Folkekirkens Nødhjælp igen sender frivillige
indsamlere på gaden for at fortsætte kampen mod sult i verden.
Udviklingshjælp nytter, og kampen mod fattigdom kan vindes, men der er
stadig meget at tage fat på. En af de helt store udfordringer er sult.
870 millioner mennesker lider af kronisk underernæring, og hvert 12. sekund dør et barn af sult. Sult og underernæring er verdens største sundhedsrisiko. Samtidig forstærker sult alle andre dårligdomme.
F.eks. er det nødvendigt at spise godt og regelmæssigt, hvis medicinen mod
HIV / AIDS skal virke.
Jeg vil gerne opfordre ﬂest muligt til at melde sig som indsamlere. Foruden
konﬁrmander er der også brug for voksne samt minikonﬁrmander med
forældre.
Man kan melde sig på kirkekontoret i åbningstiden. Tlf. 86 29 57 33.
Man kan også melde sig på e-mail til: grethegylling@mail.dk
Vi plejer at have en hyggelig indsamlingsdag, så vi starter i Sognegården
med varme pølser og saft, kaffe eller te.
Ved hjemkomsten er der varm kakao og kaffe, og alle er spændte på resultatet.
Fra dem, der ikke kan deltage som indsamlere, håber vi på en god gave.
Grethe Gylling

TT01-2013.indb 43

16/12/12 22.21

GODE DAGSTILBUD
i Kvickly Tranbjerg
MANDAGSTILBUD

Pernilles
ﬁskefars
500 g.

TIRSDAGSTILBUD

ONSDAGSTILBUD

Bagerens
rugbrød

Hk. svinekød
500 G

8-12%

hel el. i
skiver

20,500 G

15,-

FREDAGSTILBUD

LØRDAGSTILBUD

20,TORSDAGSTILBUD

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

PR. STK

20,-

PR. STK

2 store premium
bøffer

ﬁskeﬁleter

2 x 200 g + 1 ﬂaske
rigtig god rødvin.

100,1 LITER

Ny vin hver
ver uge
u

Kanelstang

PR. STK

12,-

6,Mere saft, mere kraft – garanteret mørt!
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TT01-2013.indb 44

De gode tilbud gælder Kun i Kvickly Tranbjerg

Tranbjerg, Kirketorvet 9,
8310 Tranbjerg tlf. 87336500
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