TIDENDE

Når naboen passer på
Når du skal på ferie, er det en
god idé at alliere dig med naboen, så der er nogen, der holder øje med dit hus, tømmer
postkassen, tænder lys, holder
i din carport, eller hvad der kan
få huset til at se beboet ud.
Læs hvordan en nabo kom tæt
på et indbrud på side 27

En skole - to matrikler
Tranbjerg og Grønløkke Skole
er blevet slået sammen, så de
mindste fremover går samlet
på Tranbjerg Skole, og 6. til og
med 10. klasse går på Grønløkke. Læs mere på side 24 om
sammenlægningen og de konsekvenser, det har for byens
børn og unge.

En skovsti uden skov
å er de nye skovstier anlagt - vi mangler bare selve skoven. Aarhus Kommune har i februar været i
gang med at forme de nye stier, der en gang kommer til
at føre folk rundt i den kommende skov.
Stierne er gravet ud, planeret og der er kørt sand og
grus ud, så de får samme kvalitet som stien rundt om
søen. Indtil videre går man på den bare mark, men i
løbet af foråret skulle kommunens folk komme i gang
med at plante træer og buske, så skoven så småt begynder at tage form.
Allerede nu kan man se i sporene i sne og sand, at
der er ﬂere, der har taget stien til sig og udvider gåturen rundt om søen med den ekstra kilometer, som stien
giver.

S

Croquis i påsken
Kunstnersammenslutningen
Stiplet inviterer til påskeudstilling på Testrup Højskole, hvor
der blandt andet tegnes croquis efter model. Læs mere på
side 17
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redaktionens røst …

Hvad den grimme sne gemte…
Jeg er nok ikke den eneste, der glæder sig til at den efterhånden grå og kedelige sne forsvinder og afslører nogle af
forårets småblomster. Jeg tror, at børnene har fået kælket
af - på alt fra såkaldte Teletubbies-bakker til de mere vilde
og udfordrende af slagsen. Jeg glæder mig også til at kunne
gå og løbe på stierne uden fare for liv og lemmer i det glatte
føre – og glæder mig til at gøre det i selskab med andre i
den nye løbeklub. Ja, jeg glæder mig egentlig også til at skulle ud med græsslåmaskinen i stedet for sneskovlen.
Med foråret kommer der masser af spændende projekter til
Tranbjerg. Forhåbentlig bliver cykelstien ved Grønløkke Allé
og Jegstrupvej færdiggjort. Kommunen har også lovet, at de
går i gang med at plante træer og buske i den kommende
skov ved søen.
Er vi heldige, får vi også besøg af kommunens asfaltbiler,
der kan rette op på de mange huller, som vejene her i området har fået af vinteren og frosten. For at Aarhus Kommune
kan ﬁnde de hullede veje og prioritere arbejdet med at fylde
hullerne op igen, er det vigtigt, at du som Tranbjerg-borger
melder hullerne ind på deres hjemmeside. Skriv ’Aarhus
Kommune giv tip’ i en søgemaskine, og du ﬁnder siden.
Når foråret kommer og afslører, hvad der har ligget og gemt
sig under den grimme sne, arrangerer Danmarks Naturfredningsforening også deres årlige skralde-indsamling, hvor
store og små går rundt i byen og rydder op efter andre.
Vi må håbe, at vi selv sammen med naboer, grundejerforeninger og andre får ryddet op efter os, så der ikke er så meget at komme efter denne gang.
Men jeg tror, at jeg taler på alles vegne, når jeg siger, at vi er
klar uanset hvad – foråret kan bare komme!
Venlig hilsen
Stina Christiansen

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 11. april.
Tryk:
Chrono Gaﬁsk
Oplag:
4.500

bibliotek

Tranbjerg Bibliotek
Udstillinger
Marts: Forfatter og illustrator Søren Jessen udstiller nogle af sine illustrationer fra bogen
Lilja lader det sne af Heinz Janish

Efter foredraget vil der være mulighed for at få
svar på de spørgsmål, man kunne have om
hundeopdragelse.
Pris 25 kr.
Tilmelding via hjemmesiden.

Strik-in på biblioteket

Guldlok Dukketeater

Første torsdag i hver måned kl. 18.00 – 19.30
Har du lyst til at mødes over garn og pinde til
en hyggelig strikkeaften, kan du gratis møde
op til Strik-in på biblioteket.
Vi hjælper hinanden med inspiration, og er du
ny strikker, kan du også få hjælp.
Yderligere oplysninger fås på biblioteket.

Guldlok Dukketeater opfører De små alfer
Fredag 22. Marts kl.10.00
Munter eventyrkomedie om en dag i alfe-land.
Gamle Alf er træt, men de små alfer er oplagt
til narrestreger!
Gratis deltagelse for børn fra 2 til 5 år.
Tilmelding via hjemmesiden.

Bogcafé om Magisk realisme
Torsdag 21. marts kl. 19.00 – 21.00
Tinna Stengaard og Karen Margrethe Simonsen fra Aarhus Universitet kommer og fortæller om de mange spændende forfattere, der
skriver inden for genren magisk realisme. De
kommer vidt omkring – fra Latinamerika til
Danmark – fra forskelle og lighedspunkter
mellem forfattere som Gabriel Garcia Marquez
og Morten Ramsland.
Gratis tilmelding via hjemmesiden

Få det bedste liv med din hund
Mandag 8. april kl. 19.00 – 21.00
Vores hunde betyder meget for os. De er en
del af familien på godt og ondt, så hvorfor
ikke få det ptimale ud af samværet, så både
hund og familie trives?
Kom og hør hundepsykolog Lone Greva fortælle, hvad du skal gøre, for at det lykkes.

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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Lokalcenter Tranbjerg
Der sker meget på lokalcenter Tranbjerg
f.eks. aktiviteter for enhver smag, fælles
arrangementer, den månedlige buffet i
cafeen, fællesspisning, fredagscafeer, åbent
i Sundhedsklinikken, selvtræning og meget mere.
Den 16. maj afholdes den årlige Lokalcenterdag fra kl. 10-14. Dagens program
kommer i det næste nummer af bladet,
men sæt allerede kryds i kalenderen nu.
Hvis ikke du har været på lokalcentret før,
er denne dag en god lejlighed til at besøge
huset, møde Brugerrådet og de ansatte,
spis god mad i caféen og ikke mindst - få
viden om de mange forskellige tilbud.
Alle er velkomne.
Foråret er snart på vej for alvor, hvor det
at komme ud at gå i naturen er noget
mange sætter pris på og dyrker ofte. For
mange ældre borgere i lokalområdet, kan
dette desværre kun lade sig gøre hvis de
har en ledsager ved deres side. Hvis du
har lidt tid tilovers og lyst til at hjælpe en
anden til at komme ud på en tur, enten
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gående eller cyklende (I kan låne centrets
el-sofacykel), kan du kontakte frivilligkoordinator Pia Koller på tlf. 51 57 60 54.
Der er brug for mange ﬂere gå venner
og/eller sofacykel-venner for at dække
behovet.

De forebyggende besøg
Gitte Sand vil - desværre lidt forsinket den kommende tid kontakte alle borgere
over 75 år, der ikke får både personlig pleje og praktisk hjælp.
Hvis du foretrækker et besøg snarest, er
du meget velkommen til selv at kontakte
Gitte Sand.

Nyt fra Strikkepigerne!
Vi mødes torsdage fra kl. 13.00-15.30 i
kælderen under lokalcentret og strikker
til de hjemløse. Kom og vær med hvis du
har lyst!

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

Kommende aktiviteter på
lokalcentret:
Buffet i caféen:
torsdag den 14. marts kl. 12.00.
Tøj salg ved Lars Rasmussen:
d. 20. marts kl. 10.00-16.00 og
Modeshow kl. 14.00
Søndagsbanko:
den 24. marts kl. 13.00
Gudstjeneste:
onsdag d. 27. marts kl. 14.00
Tøj salg med Karina Dyhr:
mandag den 8. april kl. 10.00-14.00.
Buffet i caféen:
torsdag den 11. april kl. 12.00
Fredagscafé - Underholdning med Canzonetta symfoniorkester:
12. april kl. 14.00.
Søndagsbanko:
den 14. april kl. 13.00.
Fællesspisning:
fredag den 19. april (tilmeldingsfrist den
12. april).
Gudstjeneste:
onsdag den 24. april kl. 14.00
Søndagsbanko:
den 28. april kl. 13.00
Juno oktaven underholder i caféen
den 6. maj kl. 14.00.
Obs! Lokalcenterdag
den 16. maj kl. 10.00-14.00

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
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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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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orientering

H

Gospel med Lene Nørrelykke og kor på Lokalcenter Tranbjerg
Oplev det fantastiske gospelkor Rejoice, der er ledet af Lene
Nørrelykke. Lene Nørrelykke har i mange år været kendt som
én af det danske gospelmiljøs største personligheder.
Hun medbringer et kor på 20 medlemmer, der vil synge et
udvalg af gospel. De vil blive akkompagneret af to musikere.
Mandag 11. marts kl. 19.30 -21.00
Lokalcenter Tranbjerg, Torvevænget 3A, 8310 Tranbjerg J.
Billetter á 50 kr. via hjemmesiden
www.aakb.dk/arrangementer fra 11. februar og ved indgangen.
Arrangeret af Kulturcirklen i Tranbjerg.
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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
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Voldgårdsvej 17,
8270 Højbjerg
Telefon 86 27 27 72
Mobil 21 63 39 72
Bemærk vi har 30 års erfaring i
restaurering af møbler
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Spar op til


Lampetorvet
2XWOHW
´Lampetorvet

har åbnet et
stort outlet med salg af
lamper.
Her finder du et bredt
udvalg af

x
x
x

Åbningstider
Torsdag og fredag 14 ³ 18
Lørdag
10 ³ 14

Skanderborgvej 114
9LE\-
9HGVLGHQDI(XURSFDU 

x
x
x

Designlamper
Pendler
Standerlamper
Bordlamper
Børnelamper
Danmarks største udvalg
af lampeskærme

Medbring denne kupon og få
yderligere 10 % rabat
Gælder t.o.m. 1. maj 2013
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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
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løbeskole

Kom og løb med os
Vil du gerne i gang med at løbe? Trænger du til en gulerod for at få ﬂere kilometer i benene eller blive hurtigere? Vil du gerne holde fast i dit mål om at komme
i løbeskoene?
Løbeskole er for alle, der
T ranbjerg
gerne vil i gang med at løbe – hvad
enten du går mere, end du løber, og snakker mere end du puster, om du allerede
kan løbe 5, eller hvad dit mål er, så er der
et niveau og et hold for dig.
Vores trænere deler alle ind i hold hver
gang afhængig af dagsformen og løber
en tur, hvor alle kan være med, og ingen
bliver hægtet af, men bliver udfordret på
deres eget niveau. På de 12 uger, som skolen varer, kan du lære at løbe i omkring
½ time og for manges tilfælde omkring 5
kilometer.
Det er vores håb og plan at starte en
løbeklub senere på året, hvor du kan forsætte efter løbeskolen og videreudvikle dit
løb i samarbejde med trænere og andre
løbeglade medlemmer. Vi vil tilbyde specialtræning og aftener med foredrag og
andre spændende tiltag.
Vil du vide mere?
Vi holder informationsmøde tirsdag
den 2. april klokken 19.00 i cafeteriet i
Grønløkkehallen.

Vil du være med?
Mød op tirsdag den 9. april klokken 17.30
på parkeringspladsen foran Grønløkkehallen. Kig efter løbeskolens bannere.
Vi varmer op sammen, deler os op
i hold, løber ud, mens vi har det sjovt
og hyggeligt, og strækker ud sammen
bagefter.
Det koster 300 kroner at være med på
Løbeskolen, og du kan tilmelde dig og
læse mere på www.tranbjerg-lober.dk.
Der vil være 2-3 hjælpetrænere på
hvert hold, så er du interesseret i at være hjælpetræner, er du velkommen til at
melde dig til enten på hjemmesiden eller
via vores Facebookgruppe.
Flere informationer?
Læs mere på www.tranbjerg-lober.dk
Find vores gruppe på Facebook ved
at bede om at komme med på Tranbjerg
Løber. Her kan du også ﬁnde dig en løbemakker, som du kan aftale løbeture
med.
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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
12 |

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.

3|

TRÆN LOKALT
AIA TRANBJERG GYMNASTIKFORENING HAR ET
BREDT UDVALG AF HOLD FOR HELE FAMILIEN

....

Bedsteforæl
dre
bic...........
o
r
....
Ae Fun
...
k/

..

.

Spring...
..

..

.. .

Ste

.

Ho
t

.. . .
....
.....
rn.
ba

..
....
ic..

G
tm e
Ry

.... . . .
.
iL ne dance.... . . .. ..........
..
.
.
.
p. ZumbAto
m
.. .
ff.........
u
..
t
ym
S
......
.. . . . .
....
......
. . ...
M
nedans..
tion /K
Bør
.....
.. o k s
.
.
.
.
.
.
.
.. .
..... . . . . .
nin
. . . . . . ..
g. . . .......
Bø
.......
.
.
rn D
.
.
.
ive r s e.....
..
.
.
.
Z u m b a per Circu
b
a
r
e
n
r
.....
ld
... .
Su
Foræ
... . .
..
b

....

....

Mo

K ick

.
....

& Styr
k
e
.
Puls
..

t

..
.....
....

..
....

..

BBesøg os påå hjemmesiden
hj
id for
f nærmere oplysninger
l i
om hhold
ld og tider
tid
14 |

AIA-tranbjerg.dk

AIA-TRANBJERG
Gymnastik
Idræt - Motion - Samvær - Idræt - Motion - Samvær - Idræt - Motion - Samvær - Idræt - Motion - Samvær

Sæt kryds i kalenderen!
Lørdag d. 13. April kl. 14-16.30
inviterer Gymnastikafdelingen til årets
forårsopvisning i
Grønløkkehallen.

Vi glæder os til en hyggelig eftermiddag i
gymnastikkens tegn!

Kom og vær med til SANG/MOTION/BRUNCH!
LØRDAG D. 25. MAJ KL. 9-13
Vi begynder dagen med velkomst og sang og slutter af med brunch i
Grønløkkehallens nye Café Sørensen.
Indimellem kan du motionere et par timer. Du kan vælge mellem zumba, løb, atletik,
krolf og gang/stavgang. Der er instruktører til alle aktiviteter.
Se mere på Gymnastikafdelingens hjemmeside efter d. 1. April eller i næste udgave
af Tranbjerg Tidende.
Arrangementet er for voksne 18+ og tilmeldingsfristen er d. 12. Maj.
Venlig hilsen
Voksen aktivitetsudvalget
AIA-Tranbjerg Gymnastik

Udendørs sommeraktiviteter
Atletik på mandage – start d. 6. Maj kl. 18.30
Stavgange på mandage – start d. 6. Maj kl. 18.30
Krolf på tirsdage – start d. 7. Maj kl. 18.30
Indendørs sommeraktiviteter annonceres senere
www.aia-tranbjerg.dk/
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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
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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

STIPLET

på
Testrup Højskole i påsken
Kunstgruppen STIPLET blev stiftet for 25 år siden i Mårslet. I dag
består gruppen af 25 kunstnere fra egnen omkring Mårslet og
Tranbjerg. Vi er ﬂest malere, men laver også glas og andre kunstformer.
Alle har interessen for kunsten til fælles, men den sociale del betyder også meget for gruppen, og vi arrangerer ture til gallerier
og udstillinger.
I august drager nogle på malerferie sammen og ø-turene i sommerhus er en fast årlig tradition. På www.stiplet.eu kan man se,
hvad vi laver, og er du interesseret, kan du se, hvordan du kan
kontakte os.
På Testrup Højskole udstiller 12 -15 kunstnere fra gruppen i højskolens musikhus 1. og 2. påskedag.
Som noget særligt i år vil ﬂere af de udstillende kunstnere tegne
croquis efter model. Det foregår hver dag fra kl. 13 – 14.
Hvert år har et tema: I år er det”Det nøgne menneske” og hver
deltagende kunstner kommer med et værk. Temavæggen er altid
særlig spændende, da den enkelte kunstner jo har sin egen måde
at fortolke og udtrykke sig på.
Vi byder på kaffe og hjemmebag i den lille cafe.

Udstillingen åbner med fernisering d. 31 marts kl. 11.00 – 12.00,
hvor vi byder på et glas og lidt godt til ganen.
Vi er der 1. og 2. påskedag, begge dage fra kl. 11.00 til 17.00.
På foreningens vegne
Bente Rind
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HÅRSHOPPEN



Tranbjerg

K Wagtmann
Malermester









Kristian Wagtmann





Dameklip. Incl. vask og let føn kr. 275,-

Tlf: 23 485 438

NYHED




Herreklipning


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

kr. 180,-

Børneklip.


0-6 år

kr. 135,-


Børneklip.

7-11 år

kr. 180,-

Farvning


fra.

kr. 325,-

Permanent


incl. klip fra

kr. 595,-



HVER 7.
KLIPNING
GRATIS




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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ASK & BØGEBRÆNDE
SÆLGES

SAVET OG KLØVET
SELVAFHENTNING
TRAILER KAN LÅNES
Forsorgshjemmet Østervang
Trankær Mosevej 25,
8310 Tranbjerg
Henv. Jesper Land Gregersen
tlf. 30 60 03 43 Ring og hør nærmere
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Telefon 8629 1368

OPEL-VIBY
- Din Opel partner i Århus

 !     

| 19

Er din kat øremærket?
- Bertil blev reddet af sit øremærke.
efterår blev den to-årige huskat
S idste
indleveret på Østergaards Dyrehospital af Falcks Dyretjeneste en sen aften i
vagten. Han var blevet fundet hårdt såret
og bevidstløs af Bane Danmarks personale efter et sammenstød med Bedertoget.
Havde han ikke haft en øretatovering, var
han blevet aﬂivet straks efter ankomsten.
Men ved hjælp af øretatoveringen tog
vagthavende dyrlæge, Kari-Anne, kontakt
til Bertils ejer, Lene. Hun kunne fortælle,
at Bertil havde været væk i 4 dage, og at
alt måtte gøres for at hjælpe ham. Bertil
blev derfor behandlet, og da Lene næste
morgen kom og så til ham, var han ved
bevidsthed men konfus og ude af stand
til at stå. Lene var dog sikker på, at Bertil genkendte hendes stemme. Allerede
et døgn senere kunne familien tage Bertil med hjem. Han var dog langt fra rask,
men ﬁk medicin og måtte tilbringe 2-3
uger i et bur med mad og kattebakke, før
han endelig gjorde opmærksom på, at
han ikke længere ville ﬁnde sig i at være
spærret inde.
I dag, et halvt år efter ulykken, er Bertil
ved at være sig selv igen. Det ene øje bliver nok aldrig helt normalt igen, og der er
også lidt med ﬁnmotorikken, når han skal
spise, men humøret har ikke taget skade.
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Heldigvis kan familien også leve med, at
Bertil tilsyneladende har glemt, at han
ikke må hoppe op på køkkenbordet, så nu
arbejder de på at lære ham det igen. Familien, som har haft Bertil siden han var
12 uger gammel er rigtig glade for, at de
valgte at få ham øretatoveret, så han kunne blive hjulpet og komme tilbage til livet.
I Danmark er det lovpligtigt at få
microchippet og registreret sin hund i
Dansk Hunderegister. Ordningen betyder,
at hunde, som er løbet hjemmefra eller på
anden måde kommet væk fra deres ejere,
kan hjælpes tilbage igen. Desværre ﬁndes
der endnu ikke en lignende lov for danske katte, hvilket betyder, at mange katte
ikke er mærket og registreret. Det er derfor ofte vanskeligt at ﬁnde ejerne til bortkomne katte.
Østergaards Dyrehospital har gennem
mange år været faste dyrlæger for Dansk
Dyreværn Århus’ internat i Tingskoven.
Sidste år ﬁk internatet indleveret omkring
700 tamme bortløbne katte, men det lykkedes kun for 59 af dem at komme tilbage
til deres familier, næsten alle ved hjælp
af deres øretatovering. Hundene er bedre
stillet, 124 ud af de 157 bortkomne hunde
blev forenet med deres familier efter et
ophold på internatet i 2012.
Kattene, som bliver indleveret på internatet enten af Falck eller private, er oftest

d y r l æ ge n

velpassede og kælne. De kommer tydeligvis fra gode hjem, hvor de med stor sandsynlighed er savnet. Det er til daglig frustration for både internatets personale og
dyrlægerne, at man uden mærkning ikke
kan hjælpe dem hjem. Heldigvis ender de
ﬂeste efter 3-4 ugers ophold på internatet
hos nye kærlige ejere. Inden de igen forlader internatet er de blevet behandlet for
evt. sygdom, vaccineret, neutraliseret og
øretatoveret, og i forbindelse med overdragelsen til nye ejere, sørger internatet
for, at kattene bliver registreret i Det Danske Katteregister.
Østergaards Dyrehospital øretatoverer
hvert år 600-700 katte for Dansk Dyreværn Århus plus ca. 300 andre katte på
anmodning af deres ejere. I forbindelse
med at katte bliver neutraliseret på hospitalet, tilbydes øretatovering uden ekstra
beregning. På denne måde ønsker vi at slå
et slag for, at ﬂest mulige katte bliver registreret, og vi oplever, at de ﬂeste ejere tager imod tilbuddet og også vælger at betale Det Danske Katteregister 125 kr. for
livslang registrering.
Det er også muligt at mærke sin kat
med mikrochip, men vi anbefaler altid at
katten samtidigt øremærkes da det giver
den største sikkerhed for at ﬁnde en bortløben kat igen.
Der er dog lang vej endnu. Det Danske

Katteregister har pt. 495.000 katte registreret. Men de vurderer, at der er op mod
en million tamkatte i landet, som ikke er
mærket. Hertil kommer ca. en halv million vildkatte. Registret ﬁk alene i julen
2012 200 henvendelser fra desperate katteejere, som efterlyste deres bortløbne kat.
Foruden Det Danske Katteregister har
Inges Kattehjem sit eget register, hvilket
har været årsag til forvirring om hvor
katte er registreret. For nylig er der dog
oprettet en registerportal, hvorigennem
man kan søge i samtlige registre for alle
dyrearter på en gang: www.dyreregisterportalen.dk .
Raske indleverede katte uden øretatovering eller microchip har heldigvis stadig en spinkel chance for at blive hjulpet
hjem. Dansk Dyreværn Århus fremlyser
nemlig indleverede katte på deres hjemmeside: http://www.ddaa.dk/dyreinternatet/hvem-kender-mig .
Støt underskriftindsamlingen ”Mærk
din kat” som opfordrer til at det gøres obligatorisk at mærke tamkatte, enten ved
at underskrive digitalt på: www.ddaa.dk/
information/set-og-sket (punkt 19) , eller med personlig underskrift på blanket
hos dyreinternatet i Tingskoven eller hos
din dyrlæge.
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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
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EJENDOMSMÆGLERKÆDE FOR DANSKE BANK KONCERNEN

krolf

Tranbjerg Krolf Klub klar til ny sæson.

Klar til ny sæson
er velkomne
A lletil atTranbjerg-borgere
være med, når Tranbjerg Krolf
Klub starter sæsonen op med krolf hver
mandag klokken 9.30-12. Vi mødes første
gang den 8. april og drikker morgenkaffe
i cafeen, hvorefter vi går ud og spiller på
banerne ved Tranbjerg Lokalcenter.

Klubben har i løbet af 2012 fået anlagt 5
krolfbaner i det meget naturskønne areal
omkring lokalcenteret. Det er planen at
åbne hele arealet, så at alle Tranbjerg-borgere i dagtimerne kan benytte arealet som
en slags folkepark. Der er motionsredskaber til rådighed, der kan kælkes i de sneklædte bakker om vinteren, samles svampe om sommeren, og motionister og børn
kan gå og løbe i parken. Der er planer om
at forbedre stisystemet, så det er lettere

for kørestolsbrugere at komme omkring
i parken. Der er også en café, hvor alle er
velkomne til at nyde en kop kaffe eller en
af de lækre frokostretter
Hvad er krolf?
Krolf er et spil, der er en mellemting mellem kroket og golf. Det gælder i al sin enkelthed, om at man med en kølle forsøger
at få en kugle i hul med færrest antal slag.
Tranbjerg Krolf Klub har køller og kugler,
som deltagerne kan låne, det kræver ikke
forud-tilmelding - alle kan bare møde op.
God sæson for Tranbjerg Krolf Klub
I øjeblikket ligger sneen på Krolfbanerne
og medlemmerne venter på, at det igen
bliver muligt at spille krolf, men klubben nåede at afvikle klubmesterskabet for
2012
Resultatet blev:
1. Niels Ebbesen
2. Erik Mathiasen
3. Anker Thomsen
4. Jens Tvi
5. Grethe Andersen
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N Nordisk
LÆRINGSTILBU

D

Tranbjergs nye skole
inden jul besluttede byU middelbart
rådet, at Tranbjerg Skole og Grønløkkeskolen skal sammenlægges fra skoleårets start 2013. De to skolers bestyrelser
har besluttet, at den nye skole skal baseres
på de mål, der er formuleret for arbejdet
med Ny Nordisk Skole, og at den nye skole derfor skal arbejde med at:

s Udfordre alle børn og unge, så de
bliver så dygtige, de kan.
s Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
s Styrke tilliden til dagtilbud og ud-

dannelser med respekt for professionel viden og praksis.

I løbet af efteråret er der afholdt en række
arrangementer, hvor medarbejdere, børn
og unge, forældre, foreninger, samarbejdspartnere med ﬂere har drøftet og givet input til, hvad der skal prioriteres, og hvad
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der er vigtigst, når den nye skole bliver en
realitet.
På baggrund af en samlet afvejning af
en lang række hensyn er der herefter truffet en princip-beslutning, som danner
grundlaget for det fremadrettede arbejde
med den nye skole:

s Strukturen bliver ændret, så 0.-5.

klasse går på den nuværende Tranbjerg Skole, og 6.-10. klasse går på
den nuværende Grønløkkeskole.
Dette sker tidligst fra 1. januar 2014.
På denne måde får vi skabt en skole,
hvor årgangene kan arbejde tæt
sammen, og hvor der kan skabes en
endnu bedre overgang mellem dagtilbud og skole. Vi får også skabt en
skole, der tilgodeser det store ønske
om at skabe et stærkt og godt ungdomsmiljø, som rigtig mange i elevrådet har peget på. Samtidig vil det

ny skole

i Tranbjerg

D FOR 0 - 18 ÅR

s
s

s

skabe en skole, der bygger bro mellem børnene i Tranbjerg. Beslutningen om tidligst at ændre strukturen
pr. 1. januar 2014 sikrer os den nødvendige tid til at forbe-rede forandringen godt.
Vi ønsker at samle SFO ved
Tranbjerg Skole og klub ved
Grønløkkeskolen.
Der vil ikke blive sammenlagt klasser på tværs af matriklerne i skoleåret 2013/14 som følge af fusionen.
Eventuelle klassesammenlægninger
begrundet i økonomien vil være mellem klasser på de nuværende skoler,
som tilfældet er i dag.
Vi vil arbejde videre med det fælles
sigte, at vi på et tidspunkt i fremtiden ønsker at samle alle institutioner
i Tranbjerg i en fælles organisation.
Ønsket deler vi med både Tranbjerg
Dagtilbud og Ung i Aarhus -

s
s
s

Tranbjerg og det fremtidige arbejde
vil ske i fællesskab. En samling af ét
læringstilbud er ikke en beslutning,
vi kan træffe lokalt. Det vil kræve byrådets godkendelse.
Nuværende klasser starter kommende skoleår 13/14 på den skole, de går
på i dag.
Forældre til skolestartere vil blive
indkaldt til et møde, hvor vi drøfter
fordele og ulemper ved at lade skolestartere starte på Tranbjerg Skole den
12. august 2013.
For at sikre, at de yngre elever og
de ældre elever fortsat har gensidig
gavn af hinanden, og så der sikres
gode rammer for samarbejde mellem
medarbejderne mellem de to afdelinger, vil der blive udarbejdet principper, som sikrer tæt samarbejde og
udvikling for alle skolens afdelinger.
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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
Højbjer

Kom og h
ils på
René og f
å del i de
gode tilbu
d!

Rundhøj Centeret, 8270 Højbjerg, tlf. 8614 8033
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indbrud

Det blå koben slog til
Klokken er 4.42 og det er lørdag morgen.

F

ørst troede jeg, det var vækkeuret,
og at jeg skulle op, men jeg opdagede hurtigt, at det var telefonen, der ringede. Det var naboen. Jeg vidste, at han var
i sommerhus, så jeg blev knap så overrasket, da han sagde: ”Alarmen i huset er
lige gået i gang”.
Så kan det nok være, jeg kom ud af fjerene og i tøjet. Finde lommelygten, smide
mobilen i lommen og ud af døren – og
kæresten bagefter. For som hun sagde:
”Du skal ikke derover alene, hvis der sker
noget”, og det var jo godt tænkt.
Allerede på vejen, kan vi høre alarmen.
Umiddelbart ser alt normalt ud; men vi
lister alligevel rundt om huset. Så ser vi
det. Køkkenvinduet står på klem. Hulens,
så var det ikke falsk alarm.
Bortset fra den infernalske hylen, virker der roligt. Ingen nedrullede gardiner
eller skær fra lommelygter, så alarmen har
formodentlig skræmt den ubudne gæst
allerede, inden han kom helt ind. (Denne
aften har alarmens kostpris formodentlig
tjent sig selv hjem.)
Nu udestår kun et opkald til ordensmagten, ringe til naboen for at fortælle,
hvad der er sket og så hjem i seng igen.
I indkørslen ser vi, at vores nabo til
den anden side heller ikke er hjemme. Vi
tjekker lige om gardinerne er nede. Øv,
det er de. Så må sengen vente lidt endnu.
Endnu engang lister vi rundt om et
hus i kvarteret. Det ser ud til, at terrassedøren har været åbnet.

Et nyt opkald til ordensmagten. De kan
huske os fra for 10 minutter siden, og nu
går der så kun nogle minutter, før der
kommer en patruljevogn.
Betjentene er effektive. Søger oplysninger; hvor er tyvene kommet ind, vurderer
hvor der kan være ﬁngeraftryk, tager dnaprøver, måler og tager billeder af skoaftryk (2 forskellige=2 tyve) og konstaterer,
at det er de samme tyve, der har været
begge steder. Det blå koben, der har sat
farverester i karmen, afslører det.
Efter godt 1½ time er der igen ro i
kvarteret, og kæresten og jeg kan vende
tilbage til sengen. Men det er lidt svært at
falde i søvn ovenpå den begivenhed. Jeg
ligger og tænker på, at der et sted i Tranbjerg har været indbrud 3 gange på cirka
2 måneder. Så absolut en ubehagelig oplevelse for den familie.
Jeg tænker også på, hvor mange andre, der tidligere har haft besøg af det blå
koben.
Et par råd til, hvad man kan gøre for at
sikre sig bedst muligt:
s 3RG FOR AT DRE OG VINDUER ER FORSVARLIGT
sikret, så de er svære at bryde op.
s 3T CYLINDERL»SE P» INDERSIDEN AF ALLE
yderdøre.
s ,AD LIDT LYS BRNDE HVIS DU IKKE ER
hjemme. Eventuelt med et tænd/sluk ur.
s /VERVEJ EN ALARM $EN ER INGEN GARANTI
men kan være med til at stresse en tyv.
s ,AV EN AFTALE MED NABOEN OM AT KIGGE
efter huset.
Om jeg har lært noget? Jeg vil prøve at
komme hurtigere ude af sengen, hvis alarmen igen lyder.
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FEBRUAR
JANUAR
TILBUD
GRATIS retning af
bryn v. dameklip

-20%

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

på alle produkter
mesterslagteren
- lev sundt med kød

Louise

På gensy

n!

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

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

UNHVWHUnGJLYQLQJVWHDP

'MXUVODQGV%DQN
7UDQEMHUJ+RYHGJDGH
7UDQEMHUJ

WUDQEMHUJ#GMXUVODQGVEDQNGN
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DEN GLADE SLAGTER

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

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…
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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
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Vandbesparende
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BESTIL NU PÅ: TLF. 86 29 05 58
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AIA Damesenior fodbold

søger spillere

SPORT

SAMMENHOLD

SJOV

Har du lyst til nye bekendtskaber, masser af sjov og sved på
panden.
Så prøv AIA Tranbjerg dameseniorfodbold.

Vi er startet og træner mandag og onsdag 19-20:30.
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Vi har en veluddannet træner og vores mål er at rykke op i rækkerne. Alle kan være med, hvis du har mod på nye udfordringer.
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%

Kontakt træner Kim
og hør nærmere på
tlf. 28707732
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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

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

Tranbjerg Hovedgade 5
8310 Tranbjerg
86 29 45 46

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
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Broholt Begravelse
61 27 25 56
Din bedemand

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

TRANBJERG
Tlf: 86 29 32 92
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Kirke
og
Sogn
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SKÆRTORSDAG

LANGFREDAG
Langfredag den 29.
marts kl. 10.00 bliver
der holdt en liturgisk
gudstjeneste over Jesu
sidste ord på korset.
Gudstjenesten vil bestå
af sang, musik, læsninger og korte, meditative
tanker omkring Jesu
sidste ord.
En gudstjeneste med
rum til eftertanke og
fordybelse.

Traditionen tro bliver der også i år
holdt en skærtorsdagsgudstjeneste
med efterfølgende fællesspisning
i Sognegården.
Gudstjenesten skærtorsdag
den 28. marts begynder kl. 17.00.
Efterfølgende spiser vi sammen i
Sognegården. Ønsker man at deltage
i fællesspisningen, skal man tilmelde
sig gennem kirkekontoret senest torsdag den 21. marts.
Børn deltager gratis, voksne betaler
100 kr.
Der vil være mulighed for at købe
drikkevarer.
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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 kl. 10.00-15.00
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
51 94 56 44 / 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

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 d. 17. marts (Mariæ bebudelse)
Kl. 10.00: Anja Stokholm
Torsdag d. 21. marts
Kl. 10.00: Morgenandagt
Søndag d. 24. marts (Palmesøndag)
Kl. 10.00: David Kessel. Familiegudstjeneste, afslutning for forårets
minikonﬁrmander
Torsdag d. 28. marts (Skærtorsdag)
Kl. 17.00: David Kessel. Fællesspisning
efter gudstjenesten
Fredag d. 29. marts (Langfredag)
Kl. 10.00: David Kessel. Liturgisk gudstjeneste

Fredag d. 26. april (Bededag)
Kl. 9.00: Anja Stokholm. Konﬁrmation.
Kl. 11.00: Anja Stokholm. Konﬁrmation.
Søndag d. 28. april (4. s. e. påske)
Kl. 10.00: Anette Brøndum.
Konﬁrmation
Torsdag d. 2. maj
Kl. 10.00: Morgenandagt
Søndag d. 5. maj (5. s. e. påske)
10.00: Anja Stokholm
11.30: Anja Stokholm.
Familiegudstjeneste
Torsdag d. 9. maj (Kr. Himmelfartsdag)
Kl. 9.00: David Kessel. Konﬁrmation
Kl. 11.00: David Kessel. Konﬁrmation
Søndag d. 12. maj (6. s. e. påske)
Kl. 10.00: Anja Stokholm

Søndag d. 31. marts (Påskedag)
Kl. 10.00: Anette Brøndum

Lokalcentret:

Mandag d. 1. april (2. påskedag)
Kl. 10.00: Anja Stokholm

Onsdag d. 27. marts
Kl. 14.00: David Kessel

Torsdag d. 4. april
Kl. 10.00: Morgenandagt

Onsdag d. 24. april
Kl. 14.00: David Kessel

Søndag d. 7. april (1. s. e. påske)
Kl. 10.00: Anja Stokholm
Søndag d. 14. april (2. s. e. påske)
Kl. 10.00: Anette Brøndum
Kl. 11.30: Anette Brøndum
Familiegudstjeneste
Torsdag d. 18. april
Kl. 10.00: Morgenandagt
Søndag d. 21. april (3. s. e. påske)
Kl. 10.00: Anja Stokholm
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Åbningstider på
kirkekontoret
Fra 1. april 2013 bliver der en lille
ændring i åbningstiderne på kirkekontoret.
Åbningstiderne er herefter:
Mandag–fredag
10.00–13.00
Torsdag
10.00–15.00
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Præstens
rubrik
Anette Brøndum

Sorg og glæde
Sorrig og glæde de vandre til hobe (DDS
46) hedder det, når vi synger Kingos
smukke salme. Også Kingo havde blik
for, at sorg og glæde ikke bare er hinandens modsætninger, men også har det
med at følge i kølvandet på hinanden
eller undertiden måske ligefrem følges ad. Når man er blevet modnet af
livet, blandt andet gennem sygdom og
dødsfald i familien samt skilsmisser hos
familie og venner, erfarer man stille og
roligt hen ad vejen, at sorgen altså også
kan have en forunderlig ”bagside”, som
hedder glæde.
Det, der altså lyder som to modsætninger som et enten-eller: sorg eller
glæde - er faktisk muligt at opleve som
et både-og.

Midt i sorgen over svær sygdom eller
over at skulle miste et nært familiemedlem kan man komme tæt på
hinanden følelsesmæssigt, som man
måske ikke har været før; grundkonﬂikter lader sig sætte ud af kraft, og man
kan erfare et sammenhold i familien.
Det er en glæde midt i sorgen at opleve,
at man betyder noget for hinanden. Det
er en glæde i sorgen at kunne spise og
drikke sammen, grine og græde sammen og være stille sammen. Det hører
til sorgens glæder, at man fornemmer
et nærvær, som vi kan give hinanden
glæde og trøst i.
På samme måde har jeg også oplevet
det i forbindelse med skilsmisser. Det
er en stor smerte at blive skilt, og ingen gør det for sjov. Og de, der står på
sidelinjen, får et chok. Men også denne
smertelige situation kan afstedkomme
glæder midt i sorgen. Der kan opstå
en fortrolighed mellem os som venner,
som vi ikke turde eller kunne have før.
Samtalen ændrer karakter. Fra at skøjte
rundt på overﬂaden kan vi komme til at
dele tanker og erfaringer. Og det er, når
vi gør det, at vi deler liv. At dele liv er at
dele glæder og sorger. Både-og.
Død og opstandelse
Foråret står for døren og dermed
påsken. Foråret glæder vi os til, for når
det kommer, er det som at få livet tilbage og få en ny begyndelse. Det er
en opstandelse fra de døde. Det er,
når vi får livet tilbage, at vi erfarer livet
som noget, vi får givet. En dyb taknemmelighed kan indﬁnde sig. Når vi har
været nede, og alting har set sort ud, og
vi pludselig ﬁnder os selv ude på den
anden side. Når vi pludselig kan synge
igen. Eller når vi har fået troen tilbage,
eller når vi oplever glæden midt i sorgen.
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Der hører altså en erkendelse med til
lidelsen og smerten. Vi kommer forandrede ud på den anden side. Måske
mere opmærksomme på andre, måske
mere sårbare, måske mere klare i
forhold til os selv og andre, fordi vi har
erfaret livets, og dermed vores egen,
skrøbelighed.
Påsken sætter fokus på det liv, vi har
af nåde. Jesus levede det. Han viste, at
glæde og sorg ikke er et enten-eller,
men et både-og. Glædelig påske!

Pinsegudstjeneste
i Hørhaven, 2. pinsedag,
den 20. maj kl. 11
Når bøgetræerne står allersmukkest
og helt lysegrønne, pinsesolen danser,
og fuglene synger for at lokke os alle
sammen udenfor, er det tid for Søndre
Provstis friluftsgudstjeneste i Hørhaven. Så mødes de forskellige sogne fra
hele den sydlige del af Århus til en
festlig gudstjeneste med plads til hele
familien.
Gennem pinsesalmer, tekstlæsninger,
bønner og fælles nadver – det hele
akkompagneret af Århus Brassband
og med deltagelse af et stort fælles
kirkekor – fejrer vi sammen det kristne
fællesskab og Guds hellige ånd, som
blæser liv og ånde i menneske som menighed.
Efter gudstjenesten opfordres man til
sammen at spise frokost i det grønne.
Der vil være mulighed for at grille den
medbragte mad - og da vi mødes midt
i skoven og ganske tæt på strand og
vand, er det oplagt selv at fortsætte dagen med en rigtig pinseudﬂugt.
Så tag hele familien, gode venner og
naboen med – vi glæder os til at se jer!
Mange hilsner, Århus Søndre Provsti
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Sognekalender
Onsdag d. 13. marts
Kl. 19.30: Kunstforedrag
Torsdag d. 14. marts
Kl. 17.00: Gud og spaghetti – børnegudstjeneste v/David Kessel efterfulgt af
fællesspisning i Sognegården
Onsdag d. 20. marts
Kl. 19.00: Menighedsrådsmøde
Onsdag d. 3. april
Kl. 14.00: Onsdagsforum
Torsdag d. 4. april
Kl. 19.30: Store ord - Kristendom og
salmer
Mandag d. 8. april
Kl. 19.30: Læsekreds
Onsdag d. 10. april
Kl. 10.00: Babysalmesang – Nyt Hold
Torsdag d. 11. april
Kl. 17.00: Gud og spaghetti – børnegudstjeneste v/Anette Brøndum efterfulgt af fællesspisning i Sognegården
Onsdag d. 17. april
Kl. 19.00: Menighedsrådsmøde
Torsdag d. 25. april
Kl. 17.00: Babysalmesang II med spisning
Onsdag d. 1. maj
Kl. 9.30: Onsdagsforum - Udﬂugt
Torsdag d. 2. maj
Kl. 19.30: Store ord - Kristendom og
salmer
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Organistens
side
Organistens
side

MORGENANDAGT

BABYSALMESANG II

Hver torsdag i lige uger (21. marts,
4. april, 18. april og 2. maj) er der morgenandagt i Tranbjerg Kirke kl. 10.0010.15 ved sognepræst David Kessel og
organist Christine Toft Kristensen. Her
vil der være musik, salmer og læsninger.

(25. april)

BABYSALMESANG I
(nyt hold begynder onsdag d. 10. april)
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.

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 10 børn.

KONCERT
I TRANBJERG KIRKE
MED ZENOBIA
OG TRANBJERG
KIRKEKOR
onsdag den 29. maj kl. 19.00.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen!

+IRKE OG 3OGN s

7

O N S D A G S

F O R U M
Eftermiddage, der giver et løft!
Onsdag den 3. april 2013 kl. 14.00:

Onsdag den 1. maj kl. 9.30:

Væver Inge Bjørn:
»Et langt liv som væver«

Udﬂugt

Som optakt til udﬂugten til Silkeborg
Kunstmuseum har vi bedt en af væverne på ”Den Lange Rejse” om at fortælle om sit samarbejde med bl.a. Asger
Jorn. Inge Bjørn har for ikke så længe
siden udsmykket et kapel i Frankrig og
medbringer billeder fra ophængningen
dernede, som sammen med hendes levende fortælling kan give os et indtryk
både af hendes arbejdsmetode og hendes stil.

Konﬁrmationer
i Tranbjerg Kirke
Tiden for årets konﬁrmationer nærmer
sig. Følgende datoer er der konﬁrmation i Tranbjerg Kirke:
Bededag den 26. april:
kl. 9.00 7.A. Tranbjerg Skole og
kl. 11.00 7.B. Tranbjerg Skole
Søndag den 28. april:
kl. 10.00 7.C. Tranbjerg Skole
Kristi himmelfarts dag den 9. maj:
kl. 9.00 7.A. Grønløkkeskolen og
kl. 11.00 7.B. Grønløkkeskolen

Turen går i år til Silkeborg, hvor vi besøger Museum Jorn. Ved en guidet
rundvisning får vi mulighed for at nyde
museets samling af Asger Jorns værker.
Efter besøget på museet kører vi en
tur i det naturskønne område ved Silkeborgsøerne. Vi spiser frokost på en
restaurant nær en af søerne.
Inden hjemkomsten nyder vi i det
grønne vores medbragte kaffe og kage.
Pris: 250 kr. incl. bus, billet til Museum
Jorn, rundvisning med guider, frokost
på restaurant samt eftermiddagskaffe
og kage. Tilmelding til kirkekontoret
(86 29 57 33 / lokr@km.dk)senest fredag
den 19. april.

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
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Fra menighedsrådsformanden

tetsudvidelser, der er den arbejdskraft,
der er til rådighed, og så de økonomiske midler.

En ny menighedsrådsperiode er startet.
Denne gang er valgperioden for 2 år,
tidligere 4 år. Det er en forsøgsordning
med den 2-årige valgperiode, da det
kan være svært for mange at overskue
en 4-årig periode med meget ekstra fritidsarbejde og mødeaktivitet.

Det kunne også være, at du havde lyst
til at være med i noget kirkeligt arbejde,
så hører vi også gerne fra dig.

Vi er nu kommet godt i gang med arbejdet. Der har været afholdt 2 menighedsrådsmøder med mange punkter
på dagsordenen og med beslutninger
og opgaver, der skulle tages stilling til.
De enkelte udvalg er også blevet konstitueret.
Én af de opgaver, der skal arbejdes
med, er udvidelsen af kirkegården. Det
er en lang procedure, med diverse tilladelser, jordbundsundersøgelser mv.,
og hvordan den nye del skal anlægges.
Menighedsrådet har sat sig for at gennemgå det arbejde og de aktiviteter,
der foregår i og ud fra kirke og sognegård, om der er noget, der kan gøres
bedre, er der noget, som er overﬂødigt,
er der aktiviteter, der burde tages op.
Jeg er sikker på, at der er nogen i sognet, som har ideer til eller har gjort sig
tanker om aktiviteter, man mangler i
sognearbejdet. Har du nogle tanker eller ideer til aktiviteter i det kirkelige arbejde, som du synes er aktuelle, så kom
frem med dem. Jeg ved godt, at vi har
nogle begrænsende faktorer for aktivi-

Hvorfor siger man ja til at gå ind i menighedsarbejdet, det har jeg gjort, fordi
mange før mig har udført et stort stykke
arbejde i kirke- og sognearbejdet, som
jeg og mine børn har nydt godt af. Vi må
også huske på, at det kirkelige sognearbejde er en væsentlig del af den danske
kulturarv, som skal gå i arv til vore børn
og børnebørn. Tager vi ikke dette arbejde på os, så er der måske andre kræfter,
der træder til og sætter dagsordenen.
Vagn Keseler
formand

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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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:
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i kirken

Gud og spaghetti

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.

Torsdag 14. marts kl. 17.00 ved
David Kessel
og
torsdag 11. april kl. 17 ved
Anette Brøndum
En 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.

Vi mødes i Sognegården kl. 19.30:
Ingen tilmelding.
4. april
2. maj
Sognepræst Anja Stokholm og
organist Christine Toft Kristensen

Shop-Amok

Genbrugs børnetøj 0 - 10 år

Butikken har åbent hver
mandag fra kl. 15 til 17
i sognegårdens kælder.
Indgangen via stien bag
Kvickly.
Shop-Amok tilbud lige nu:
Alle de indkomne beløb til:

Shop-Amok
går ubeskåret til forældreløse
børn i Malawi, hvor nogle af
børnene ses på dette billede.

Regntøj til den våde tid:
Jakke/bukser pr. del fra: 20 kr.
Regnsæt fra:
35 kr.
Gummistøvler:
20 kr.

Der er sund fornuft og god økonomi i at købe børnetøj i Shop-Amok.
Vi har masser af smart og godt tøj. Alt er grundigt sorteret og rent, så
kun det bedste kommer til salg. Se ind til os - du bliver overrasket.
Leje eller køb en smuk klassisk dåbskjole i Shop-Amok
Leje inkl. vask og strygning
200 kr.
Køb af sløjfe til minde om dagen
50 kr.
Køb af dåbskjole
500 kr.
Køb af dåbsdragt
300 kr.

Med venlig hilsen og på gensyn
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Kristendom og salmer
Ovennævnte begreber hører jo uløseligt sammen. Salmerne er oftest skrevet
ud fra bibelske tekster, og derfor er der
tit megen forkyndelse i dem.
I efteråret havde vi to salmesangsaftner
med professor Kirsten Nielsen. Hun
fortalte om de nye salmer, som er kommet, og som er skrevet over gammeltestamentlige tekster. De salmer skal vi
nok blive glade for med tiden.
Her i foråret vil sognepræst Anja Stokholm og organist Christine Toft Kristensen holde ﬁre aftner om kristendom og
salmer og de store ord, der knytter sig
dertil.
Jeg håber sådan, at vi er rigtig mange,
der vil mødes disse aftner og dele indholdet med hinanden.
Jeg hører til de heldige mennesker, der
i skolen lærte salmer udenad. Som Kirsten Nielsen gjorde opmærksom på,
har englænderne et godt udtryk for
at lære udenad nemlig: „Learning by
heart“. Man lærer med hjertet, og salmerne er en uvurderlig rigdom at bære
rundt på.
For mange år siden sluttede dronningen sin nytårstale med at citere omkvædet af salmen: „Den mørke nat forgangen er“: „Gud give os lykke og gode
råd sin nådes lys os tilsende!“
Da gik det op for mig, at det jo er en
bøn. Vor lykke afhænger af Gud, og
vi har brug for gode råd og for Guds
nåde, som vi helt ufortjent har. Unåde

er „kun“ noget, vi kan falde i hos hinanden, men det kan såmænd være galt
nok!
Så skal vi huske at forlige os med hinanden, mens vi går på vejen med hinanden!
I en af Grundtvigs åndelige sange hedder det: Mennesket er i Guds billede
skabt med levende ord på sin tunge,
og det er sandt nok. Levende ord er
ord talt i sandhed og kærlighed. – Dog
har vi også døde ord på vor tunge, men
dem har Vorherre ikke lagt i munden på
os.
Lis Bertelsen
medlem af aktivitetsudvalget

Pilgrimsvandringer
I år tilbyder præster fra Aarhus i
samarbejde med Skt. Lukas Kirke
pilgrimsvandringer.
Den første søndag i måneden mødes alle, der har lyst kl. 11.30 ved
Lukaskirken.
Derfra går vejen gennem smukke
omgivelser de 20-22 km til Moesgaard Stavkirke. Vejen kræver en
vis fysisk form, da der er tale om 5-6
timer i rask tempo.
Flere informationer kan indhentes
gennem en folder, som ligger i våbenhuset, eller ved at henvende sig
til sognepræst David Kessel.

12 s +IRKE OG 3OGN

Torsdag den 9. maj kl. 15.30 skydes
Danske Kirkedage 2013 i gang med en
storslået åbningsgudstjeneste i sportshallen Gigantium i Aalborg. Der ventes
5.000 mennesker fra alle dele af landet
til denne første del af ﬁre dages kirkefest i Aalborg i dagene 9. – 12. maj.
Kom og vær med til ﬁre dages kirke- og
kulturfestival
Danske Kirkedage i Kristi Himmelfartsdagene er en enestående lejlighed
for hele familien til at opleve et sandt
overﬂødighedshorn af aktiviteter med
foredrag, debatter, musik, Knirkerevy,
workshops, kunst, Mulighedernes Marked og gudstjenester. Mere end 200 forskellige programpunkter for alle fra 3 år
til 100+ venter og viser mangfoldigheden blandt de 60 forskellige kirker og
kirkelige organisationer, som står bag
kirkedagene.
Blandt de personer, man kan møde på
kirkedagene er:
s 3TORTINGSPRST 0ER !RNE $AHL .ORGE
der på baggrund af terrorhandlingerne i Oslo og på Utøya taler om ’At
rejse sig efter en rystelse’
s "ISKOP 4INE ,INDHARDT &YN DER VIL
fortælle om kvindeskikkelser i Bibelen
s &ORFATTEREN *ENS 3MRUP 3RENSEN
vælger sange fra Højskolesangbogen
og causerer over livet i almindelighed og sangene i særdeleshed
s 6RTERNE P» $2S 4RO REDAKTION SOM
vil være til stede under kirkedagene
og – ud over at bringe indslag i DR fra
kirkedagene – invitere til dialog om
DRs programmer om tro og eksistens

s +ORSHRSCHEF (ELLE #HRISTIANSEN
der taler om kirkens troværdighed –
eller mangel på samme
s &ORFATTEREN 3REN 5LRIK 4HOMSEN
der vil forsvare gudstjenesten
s )NTERNATIONALE GSTER FRA BLA +INA
Jordan, Syrien, USA, Myanmar, Indien, Ægypten og Japan
Alle kan deltage på Danske Kirkedage
Der er mulighed for at tilmelde sig
’hele pakken’ fra torsdag til søndag eller vælge at være med én enkelt eller
to af dagene. Tilmelding inden 1. april
sker på www.kirkedage.dk, hvor man
også kan ﬁnde det samlede program og
alle praktiske oplysninger om arrangementet.
Henvendelse kan også ske til kirkedagenes sekretær Christen Staghøj Sinding: css@km.dk eller tlf. 40 34 90 96.

Nicolai

SCT

Foredrag, fest og
inspiration på Danske
Kirkedage

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
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Folkekirkesamvirket i Århus
– en tråd i dit netværk …
Aﬂastningstjeneste
– aﬂastning af pårørende til alvorligt syge og demente.
Sorggrupper for børn og unge
– fra 5 til 18 år, der har mistet et nært familiemedlem.
Sorggruppe for voksne
– der har mistet ægtefælle/partner eller et nært familiemedlem.
Det er gratis at benytte Folkekirkesamvirkets tilbud.
Ret henvendelse til sekretariatet på tlf. 24 815 817 eller hent ﬂere
oplysninger på

www.folkekirkesamvirket.dk
Socialt og diakonalt samarbejde mellem sogne i Århus

GODE DAGSTILBUD
i Kvickly Tranbjerg
MANDAGSTILBUD

Thise-Änglamark smør

Store morgenæg
10 stk.

250 G

PR. PK.

1295

1295

TIRSDAGSTILBUD

Coop Pålæg

Schulstad Solsikkebrød

PR. PK.

PR. STK

10,-

10,-

ONSDAGSTILBUD

Änglamark vådservietter

Änglamark bleer
ﬂere varianter

PR. PK.

10,48 |

PR. PK.

65,-

De gode tilbud gælder Kun i Kvickly Tranbjerg

ﬂere varianter

Tranbjerg, Kirketorvet 9,
8310 Tranbjerg tlf. 87336500

