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Modeshow
110 modeglade kvinder var
mødt op til modeaften i Center
Syd, hvor ﬂere af butikkerne viste deres smarte sommervarer
frem. Der var både lidt at spise
og gaver til de fremmødte.
Læs mere på side 25.

Man kan stadig godt se skoven
for bare træer - for de er stadig
meget små. Vil du vide mere
om skoven og have indﬂydelse
på den? Læs mere om informationsmødet på side 29

Foto: Poul Koefoed

Ny skov

Talpa europaea gisper efter sin måske sidste mundfuld luft...

Muldvarp eller Mosegris
barn har mange navne. Selvom kær nok ikke er
K ært
det, som ret mange vil bruge om en muldvarp, som

Kræmmermarked
Sæt kryds i kalenderen til den
17. august, hvor børnene igen
har mulighed for at tjene ekstra penge på børneværelsets
gemte skatte. Læs mere på
side 15.
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mere er kendt som en uvelkommen terrorist på vores
græsplæner. Derfor bad Frisenholdt boligforening storvildtjægeren, Poul Koefoed, om hjælp til at opretholde
ro og orden på de grønne områder omkring bebyggelsen
ved ganske enkelt at udrydde det lille dyr og dets små efterladenskaber. En opgave som Poul Koefoed går til, med
både kamera og spade, samt stor tålmodighed. Redaktionen er bange for, at muldvarpen på billedet har skudt sit
sidste skud.
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redaktionens røst …

Giv en hånd
Jeg bliver glad helt ind i knoglerne, når jeg står på sidelinjen
i fodboldklubben og ser trænerne løbe rundt med hver deres
hold små purke og give dem glæden for at spille fodbold. Eller
når jeg hører om spejderledere, der har brugt aftener og weekender på at arrangere sommerlejr i bedste Angry Birds-stil og
tage de små spejdere med ud på en oplevelsesrig weekend med
overnatning. Læs mere om den tur på side 13.
Her i vores by, hvor foreningslivet blomstrer, og der sker masser
af ting hver uge lige fra håndboldturneringer til loppemarkeder
til arbejdsdage i børnehaver, vuggestuer og spejderhytter og til
modeaftener, er der masser af folk, som bruger aftener og weekender på at gøre noget godt for andre.
Mon vi husker at sige tak til træneren, når vi henter vores barn
fra badminton, gymnastik eller spejder? Giver vi dem et klap på
skulderen, der får dem til at orke det næste gang, der skal planlægges en sommerlejr eller planlægges en ny sæson?
Tænker vi over, hvad en tak kan gøre for den, hvis fritid tit bruges på at gøre andres fritid bedre?
Og hvad med vores egne hænder? Kan de også bruges til at gøre
andre glade med et par timers arbejde ind i mellem?
Bocenter Tranbjerg søgte i sidste nummer af Tranbjerg Tidende
frivillige med 4 siders annonce og et informationsmøde. Kun
et sæt hænder dukkede op til mødet. Bocenterets 28 psykisk
og fysisk udviklingshæmmede beder ellers kun om hjælp ind i
mellem, når du har tid – måske bare til at hjælpe med en fest
en gang om året, komme en gang i mellem og bage en kage, gå
tur med nogle af beboerne, pynte op til jul, eller hvad du nu synes, at du kan bidrage med – når du har tid.
Har vi virkelig brugt alle de hænder, vi har i Tranbjerg?
Hvis du har en ledig hånd, så husk at give den til dem, der allerede yder en stor indsats, eller dem der godt kunne bruge den.
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. juli,
udgivelsesdatoen er den 7. august.
Tryk:
Chrono Gaﬁsk
Oplag:
4.500
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bibliotek

Tranbjerg Bibliotek
Udstillinger
Juni: Lise Palmgreen udstiller malerier i varme, klare farver.
Juli: Fritze Bastholm udstiller både naturalistiske og abstrakte akrylmalerier.

Biblioteket nu også om søndagen
Fremover er det nu også muligt at benytte biblioteket som Åbent bibliotek om søndagen
mellem kl.7 – 17.30.
Hvis du har brug for personalet til biblioteksbetjening eller borgerservice er det på følgende
tidspunkter:
Mandag 12 – 18
Onsdag 10 – 16
Torsdag 12 – 18
Fredag 11 - 17

Glæd jer til Sommerbogen
Et godt tilbud til de 7 – 15 årige
Fra den 22. juni til 18. august er der ugentlige
præmier til dem, der læser bøger og skriver
om dem på Palles Gavebod.
Vind t-shirts og bøger og vær med i lodtrækningen om en Ipad, når du har skrevet om 5
bøger
Læs mere på www.pallesgavebod.dk

Litteraturens dag i Aarhus
Litteraturen har fået sin egen dag i Aarhus.
Lørdag den 29. juni kommer litteraturen bogstavelig talt ud i solen, når Aarhus litteratur-

center, i samarbejde med Aarhus Kommunes Biblioteker og byens mangfoldige litteratur-miljø, inviterer til Litteraturens dag på
Godsbanen.
Der vil være litteraturloppemarked, hvor både
private personer, antikvariater og forlag kan
sælge bøger og andet, oplæsningsscener, workshops og aktiviteter for både børn og voksne.
Kom og vær med lørdag den 29. juni
kl. 12 – 18.30

Bogbidder.dk har fået et boost!
Fra den 17. maj 2013 udkommer den ugentlige
bogbid fra bibliotekerne om fredagen i en ny
og forbedret udgave.
Med den nye udgave får du:
· Én bogbid pr. titel
· Tre forskellige genrer pr. uge
· Mulighed for at lytte til den ugentlige bogbid
· Forbedret mobilsite og hjemmeside på Bogbidder.dk
· Mere inspiration og ﬂere informationer
Bogbidder er et bibliotekstilbud til dig, som
ønsker inspiration til din læsning – serveret på
et sølvfad.

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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L o k a l ce n t e r Tr a n b j e r g , To r v e v æ n ge t 3 A – t l f. 8 7 1 3 3 0 0 0

Kommende aktiviteter på

lokalcentret

Aktiviteter:
Gudstjeneste den 26. juni kl. 14.00.
31. juli kl. 14.00.
Obs. Ingen buffet i caféen i juli og
august måneder.
Lokalcenterdagen den 16. maj.
Det var en god dag med en masse af liv
og glade mennesker i huset.
Der kom over 100 gæster i løbet af dagen og de forskellige informationsstande
var velbesøgt. Caféen serverede en lækker
buffet og der var mange tilfredse kunder.
Billedet er fra det ﬂotte tag-selv-bord.

Tak til alle de frivillige som var med til at
gøre dagen til en succes.
Mvh
Brugerrådet
Markedsdag den 15. august kl. 10.00-14.00.
En hyggelig dag på Lokalcenter Tranbjerg
med diverse boder, musikalsk underholdning, kagekonkurrence og grill på terrassen. I løbet af dagen er der også mulighed
for at tilmeld sig til de faste aktiviteter.
Aktivitetsfolderen kan allerede nu hentes
på lokalcentret i caféen.
Alle er velkommen!
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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

På Lokalcenterdagen afviklede
Tranbjerg Krolf Klub en krolf konkurrence.
De 5 bedste blev:
1. Vagn Christensen
2. Lis Christensen
3. Ester Bønding
4. Anne Margrethe
Zachariassen
5. Inga Mogensen

Private stadepladser
Brugerrådets Julemarked foregår lørdag
den 30. november 2013 kl. 10.00-14.00 på
Lokalcenter Tranbjerg, Torvevænget 3 A,
8310 Tranbjerg J.
De 25 private stadepladser, til en pris á
125 kr. administreres af undertegnede,
og kan rekvireres/afregnes på Lokalcentrets Markedsdag, torsdag den 15.
august 2013 kl. 10.00-14.00.
Med venlig hilsen
Birte Lindhardt
Tlf: 23 11 82 24

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. 8.0015.00.
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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Vovinam
En kampsport/kampkunst i Tranbjerg

Vovinam kampsport/kampkunst er effektivt selvforsvar
Nye hold starter søndag den d. 01. september 2013 og
træner hver søndag på Tranbjerg Skole i gymnastiksalen på
følgende tidspunkter:
Børne hold ( 6– 11 år): kl. 14:00-15:30
Junior hold (12 – 20 år): kl. 15:30-17:30
Voksne hold (fra 20 år): kl. 17:30-19:00
NB.: Junior hold træner på Grønløkke skolen hver fredag og
på Tranbjerg Skolen hver søndag. Voksne træner selvforsvar,
våbneteknik og khi cong (Qi Qong på kinesisk).
Tilmelding og evt. spørgsmål kan rettes til vovinam_aarhus@yahoo.com
NB.: Da der er en begrænsning på max 15 personer per hold, anvendes
”først til mølle” princippet.
Du kan se mere om Vovinam på:
www.vovinam.dk
Se ﬁlm om Vovinam Danmark fra International European Film School
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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

8|
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Nu er Frisør Vest forhandler af
luksusserien J Beverly Hills.

Introtilbud:

Køb 3 – betal for 2
Du får den billigste gratis

Louise

På gensy

Kirsten

n!

Mandag 9-18
Tirsdag 9-18

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”
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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
10 |
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Rundhøj

Samme
service
- ny adresse og telefonnummer
Husk at du stadig kan få den samme
gode service og Sadolin-produkterne,
som du kender det fra Center Syd
gennem de 20 år, jeg var der.
Nu i Rundhøj Centeret.

8614 8033
Bemærk vi har fået nyt nummer

OBS!
Vær opmærksom på, at vores tidligere nummer nu benyttes af én af vores
konkurrenter.
Hilsen René

Rundhøj Centeret, 8270 Højbjerg, tlf. 8614 8033
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Hent et GRATIS

DEN GLADE SLAGTER
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sommerlejr

FDF Tranbjerg
var med Angry Birds på Sommerlejr

Elise, Pelle, Lucas og Alexander bygger katapult
af en stegepande, mens Mikkel, Pelle og Andreas
køber fugleslik i ”tuten”.

startede kr. himmelfartsdag
D avarlejren
første punkt på programmet at
få malet ”gale” øjenbryn og så spise en
regnorm, som altså bare var en karamelsnørre. Her efter gik det slag i slag med
sjove stafetter og lege med æg og ”Angry
Birds” som fantasiramme. For eksempel
var det ikke spark til dåse, men ”spark
til grisen” der blev leget. Der skulle også
bygges katapulter, hvilket alle børn gik
meget op i.
På en særlig fangeleg i skoven skulle
de grønne grise fange fuglenes æg under
transport fra en rede til en anden. Og hvis

grisene ikke gjorde hvad der blev sagt,
blev de lavet til skinke af kong gris. Heldigvis vandt fuglene både denne leg, ”Gale Fugle stratego” og natløbet hvor lejrens
”holdæg” var blevet stjålet.
FDF Tranbjerg mødes fast hver onsdag aften i ”Knuden” bag sognegården og
starter op igen sidst i august.

Søndag var der brunch
på bål, her er Pelle ved at
spise en pandekage.

| 13
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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
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orientering

Børnenes

Kræmmermarked
© Tranbjerg Tidende 2010

17. august får børnene i Tranbjerg igen mulighed for at sætte deres brugte legetøj til
salg.
år ﬂyttede arrangørerne bag
S idste
det årlige kræmmer-/loppemarked
arrangementet til Center Syd, og det var
så stor en succes, at det sker på samme
måde igen i år. Bag loppemarkedet står
Tranbjerg Tidende i samarbejde med
Center Syds butikker.
Der bliver selvfølgelig plads til børnenes boder, ligesom Centerets butikker
også vil opstille boder. Og så vil Tranbjerg
Tidende være til stede, så du har mulighed for at få en snak om vores arbejde.
I løbet af dagen vil Kelds Kulinariske
Kapel underholde os musikalsk.
Flere forbedringer
Planlægningen er i gang, og i skrivende
stund arbejdes der på de nærmere detaljer. I forhold til sidste år har vi rykket
afviklingen af kræmmermarkedet 1 time
frem, så det afholdes fra klokken 10.00 til
14.00.
Og så håber vi også, uden at love for
meget, at få plads til et par andre for-

bedringer. Blandt andet arbejder vi på at
få en lille scene til overrækkelse af præmier, musikken og måske også lidt andet
underholdning.
Et andet ønske er et telt med et par
borde og stole, hvor du kan købe lidt at
spise og drikke.
Og så håber vi også, at spejderne
kommer tilbage med en lille lejr med
aktiviteter.
Børnenes boder
Alle børn er velkomne til at stille op med en
bod. Der kræves ingen forhåndstilmelding.
Opstilling af boderne kan begynde på
dagen kl. 9.00. Der vil være repræsentanter for Tranbjerg Tidende til at vise hvor,
boderne må stilles op.
Og så er der jo det med præmierne.
Til de mest festlige, farverige, ﬂotteste eller
fantasifulde boder er der præmier på henholdsvis 300, 200 og 100 kr. Præmierne uddeles kl. 14.00 af Tranbjerg Tidende.
Det endelige program og de nærmere
detaljer kan du læse i det næste nummer
af Tranbjerg Tidende, som udkommer 7.
august.
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HÅRSHOPPEN



Tranbjerg

K Wagtmann
Malermester









Kristian Wagtmann





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

Tlf: 23 485 438



Herreklipning


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

0-6 år

kr. 135,-


Børneklip.

7-11 år

kr. 180,-

Farvning


fra.

kr. 325,-

Permanent


incl. klip fra

kr. 595,-



NYHED

kr. 180,-

Børneklip.


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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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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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

Klar til at komme videre?

86 27 14 07

Henrik Vesti Gottschalck
Salg & vurdering

home er den mest sælgende
villa-mægler i 8310*
Lyst til at høre mere? Ring til Henrik, 8629 0711
Kilde: boligsiden.dk, den 10.05.2013, villa, 8310 Tranbjerg, de seneste 12 måneder.

TRANBJERG / SOLBJERG
Ansv. indehaver Annette Rønne
Statsaut. ejendomsmægler & valuar MDE
Center Syd, Kirketorvet 6-8, 8310 Tranbjerg
tranbjerg@home.dk
facebook.com/hometranbjerg
Tlf. 86 29 07 11
home.dk

Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen
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l o k a l ce n t e r

Lokalcenterdag i Tranbjerg
L

okalcenter Tranbjerg og Brugerrådet
inviterede borgerne fra lokalområdet indenfor til den årlige Lokalcenterdag
den 16. maj. Nyd billederne fra en dag
med masser af aktiviteter og god mad.
Flere ﬁk prøvet krolf-spillet på den store krolfbane bagved lokalcentret.
Sundhedsklinikken blev bemandet af
to friske sosuassistent-elever, Jens og Dorthe, som ﬁk målt blodtryk og blodprocent
hos mange borgere den dag.
De to demensnøglepersoner, Lone Kristensen og Birgitte Kryger, holdt et oplæg
om demens-sygdom i den tidlige fase.

Dagens højdepunkt - det store tagselvbord i cafeen. Lækker mad til en rimelig
pris.
Brugerrådsformand Bjarne Brogaard
talte med mange Tranbjergborgere ved
Brugerrådets stand. Apoteket i Tranbjerg
var også med.
Derudover var der mange gæster i
Datastuen, i Selvtræningsrummet og til
åbent hus i en plejebolig.
Der var mange frivillige, der var med
til at gøre dagen til en succes med over
100 gæster i løbet af dagen.

| 19
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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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ny skov

Skoven tager form
Er du én af de mange, der allerede er
begyndt at gå ture på de nye skovstier, har du måske allerede set tegnene
på den kommende skov.
Ole Skou Rasmussen, Projektchef i Natur
og Miljø i Aarhus Kommune kan fortælle,
at hovedparten af skoven bliver egeskov
med ask og avnbøg. På bakken plantes
bøg. Og det er allerede blevet plantet.
I hele skoven plantes desuden en lang
række buske og træer – for eksempel fuglekirsebær, hassel, hyld, skovæble, kornel
og benved. Desuden plantes frugttræer og
buske rundt i området. Det bliver hovedsageligt bærbærende buske og træer.
En skov med mere
Bevillingen til skovrejsningen dækker kun
udgifter til anlæg af beplantning, stier og
P-plads ud mod Obstrupvej. Bevillingen
dækker dog også indhegning af hovedparten af beplantningen. Den skal indhegnes
for at undgå, at rådyr og andre dyr spiser
de nye planter. Adgangen til den indhegnede del af skoven vil blive sikret med
låger.
Forsøgsvist vil hundeejerne få mulighed for at slippe deres hunde løs i indhegningen, så den kommer til at fungere
som en hundeskov.

- Vi har siden 2011, da vi første gang
blev orienteret om planerne om skoven,
været jævnligt i dialog med Natur og
Miljø om skoven og navnlig indretningen. Vi har siden de første planer blev offentliggjort, fået mange henvendelser fra
forskellige borgere om ønsker til indretning af skoven. Alle ønskerne har vi båret
videre til Natur og Miljø. Opgaven med
plantning af træerne har været en bunden opgave for kommunen, da skoven er
ﬁnansieret af regionen, og det er derfor
begrænset hvor mange af vore ønsker, der
er blevet penge til i selve skovplantningen.
Det har heller ikke været muligt at involvere skolebørnene i beplantningen, som
dengang skoven ved Grønløkkealle blev
plantet.
Men der er stadig mulighed for at blive
hørt. Har du ønsker til skoven, eller vil
du gerne høre mere om den, er der Åbent
Skov arrangement den 27. juni. Læs mere
om arrangementet på side 29.

Tranbjerg Fællesråd med på råd
Den nye skov i Tranbjerg syd for Østerby
Vandværk har været længe undervejs, fortæller Jørgen Halle, som er formand for
Tranbjerg Fællesråd.
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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

Vandbesparend
toilet inkl. sæd

BESTIL NU PÅ: TLF. 86 29 05 58
22 |
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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…
| 23
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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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modeshow

Modemekka i Center Syd
110 Tranbjerg-borgere ﬁk styr på tidens tendenser inden for modetøj,
sko og briller til modeaften i centeret.
den 23. maj var den røde løT orsdag
ber rullet ud i Center Syd ellers lidt
triste gange, og der var sat stole op, så
de 110 fremmødte interesserede kunne
sidde og se modeller i alle aldre og størrelser promenere frem og tilbage i diverse
outﬁts.
Alle catwalk-modellerne var lokale,
som selv havde meldt sig til at vise tøjet
frem.

Der blev også serveret lidt lækkert mad,
alle ﬁk en goodie-bag, og der var ﬁne
præmier til omkring hver 3. besøgende.
Winnie Vangsted, som er indehaver af
tøjbutikken Winnie W, siger om aftenen:
- Vi er meget taknemmelig over al den
opbakning, vi så på modeaftenen. Der var
kaos på den gode måde i butikkerne bagefter. Dankort-systemet gik desværre ned
i omkring 20 minutter, men alle tog det
heldigvis med et smil.
Hun regner helt sikkert med, at det er
en begivenhed, som vi kan forvente os en
gentagelse af.

| 25
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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

OPEL-VIBY
- Din Opel partner i Århus

 !     
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lopper

Tranernes loppemarked var rigtig godt besøgt igen i år.

Fotos: Tranbjerg Foto Forening.

Tranernes loppemarked
var i top, vejret var
S temningen
pragtfuldt, og det var en dejlig dag.
Spejdernes gårdsplads var fyldt af interesserede og glade kunder samt travle spejderledere og frivillige, der solgte donerede
ting. Tranernes loppemarked var igen i år
en succes. Til billedet af denne succes hører også de mennesker, der har doneret
ting til loppemarkedet, de øvrige sponsorer og alle de frivillige, der bruger mange
timer på opsætning og oprydning.
Årets loppemarked satte omsætningsrekord. Overskuddet går ubeskåret til Tranerne. I år vil en del af pengene gå til årets sommerlejr, som går til
Schweiz. Tranerne har i år 40 års jubilæum, og gruppen er en del af Det Danske
Spejderkorps.
Stor tak til alle, som har støttet loppemarkedet søndag d. 26. maj.
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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
ON

NYHED!
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orientering

Eksamensløb og løbeklub
Tranbjerg Løbeskole er ved at være
slut, og alle inviteres til at løbe videre
i Tranbjerg Løbeklub.
den 27. juni kommer omT orsdag
kring 150 løbere til at trampe rundt
på stierne i Tranbjerg på enten 2,5, 5, 7,5
eller 10 kilometer. De bestemmer selv,
hvor mange runder, de vil tage. Det er
Tranbjerg Løberskoles eksamens-løb, der
afvikles denne dag, og de 200 løbeskoledeltagere kan på denne dag se tilbage og
nyde hvor langt, de er kommet efter 12
ugers løbeskole med 3 løbeture hver uge.
Mange har bevæget sig fra ikke at være løbere til at kunne løbe ½ time uden
blodsmag i munden eller behov for kunstigt åndedræt ved målstregen. Andre har

forbedret deres tider og fået mere fart i
benene. Men fælles for dem er, at de har
fundet en glæde ved at mødes og løbe
sammen.
Når løbeskolen er slut, tager Tranbjerg
Løbeklub over, og der vil det være 3 gange
om ugen, at der er træning. Det er planen,
at der skal være forskellige specialhold
eksempelvis for dem, der gerne vil løbe 5
eller 10 kilometer lidt hurtigere, dem der
gerne vil løbe en halv eller hel maraton
og så er der mulighed for ture delt op på
forskellige hastigheder, så der er et hold til
alle løbere i Tranbjerg.
Til næste år vil der igen være løbeskole
for dem, der gerne vil i gang med at løbe.
Læs mere på tranbjerg-lober.dk, hvor
de nærmere detaljer kommer til at stå.

Indbydelse til åben skov
Tranbjerg Fællesråd inviterer i samarbejde med Aarhus kommunes Natur og Miljø, alle borgerne i Tranbjerg til at komme
og se, føle og høre om den nye skov der nu er plantet færdig.
Torsdag den 27. juni 2013 kl. 19:00
Turen starter ved Østerby Vandværk, hvor der er mulighed for:
qBUG¦FOHVJEFEUVSJTLPWFOPHISFPNIWJMLFUSFS
der er plantet
qBUTFPHISFPNCBHHSVOEFOPHUBOLFSOFCBH
beplantningen
qBULPNNFNFEEJUGPSTMBHUJMGSFNUJEJHCSVHBGTLP
ven og eventuelle ”installationer”
Se detailprogram på www.tranbjerg.dk
| 29
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Bedemand Grundtvig Riising & Søn

am.

Alle aftaler kan træffes, hvor og hvornår det passer Dem – også aften, søndage og helligdage

stof@TranbjergTidende.dk

TRANBJERG
Tlf: 86 29 32 92
30 |
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Kirke
og
Sogn
SOMMERSKOLE
FOR BØRN
med

teater,
musik og
kreativt
værksted!

+IRKE OG 3OGN s

1

Den første uge i skolernes sommerferie
inviterer Tranbjerg Kirke børn fra de
kommende 3. og 4. klasser til sommerskole i Tranbjerg Kirke og Sognegård.
I sommerskolen skal vi spille teater,
synge og selv lave kulisser til det teaterstykke, vi skal fremføre i kirken for jeres
forældre og familie, når sommerskolen
er slut.
Vi mødes tre dage: tirsdag den 2. juli –
torsdag den 4. juli 9.00 – 14.00.
Vi afslutter forløbet med en opførelse af
teaterstykket torsdag den 4. juli kl. 17.00.
Der er plads til 35 børn, og tilmeldingen
sker efter først til mølle princippet.
Tilmelding kan ske til kordegnekontoret: kordegn@tranbjergkirke.dk eller
tlf.: 86 29 57 33.
Tilmelding senest: mandag den 24. juni.
Holder du af at spille teater, synge
eller at være kreativ, så kom og vær med!
Ved yderligere spørgsmål kontakt evt.
sognepræst Anja Stokholm.
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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

TT04-2013.indb 32

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. 23. juni (4. s. e. trin.)
10.00: Anja Stokholm

Som en nyhed

Søndag d. 30. juni (5. s. e. trin.)
10.00: David Kessel

kan du nu følge
Tranbjerg Kirke
på

Søndag d. 7. juli (6. s. e. trin.)
10.00: Anette Brøndum
Søndag d. 14. juli (7. s. e. trin.)
10.00: Anette Brøndum
Søndag d. 21. juli (8. s. e. trin.)
10.00: David Kessel
Søndag d. 28. juli (9. s. e. trin.)
10.00: David Kessel
Søndag d. 4. august (10. s. e. trin.)
10.00: Anja Stokholm

facebook
Følg linket fra hjemmesiden
www.tranbjergkirke.dk

Søndag d. 11. august (11. s. e. trin.)
10.00: Anja Stokholm

Lokalcentret:
Onsdag d. 19. juni
14.00: Anette Brøndum
Onsdag d. 31. juli
14.00: Anja Stokholm

Se også om kirkens
arrangementer på
www.tranbjergkirke.dk

TT04-2013.indb 33

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

30/05/13 08.20
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Præstens
rubrik
Anette Brøndum

SANKTE HANS,
SANKTE HANS …
Den 24. juni er (katolsk) navnedag for
Johannes Døberen – på dansk: den Hellige Hans, bedre kendt som Sankt Hans.
I Danmark markeres dagen allerede
aftenen før: Sankt Hans aften, hvor vi
tænder blus og fejrer sommer solhvervet, årets længste dag.
Helt tilbage i før-kristen tid har
dagen været forbundet med
trolddom og overnaturlige
kræfter, og da Danmark overgik til kristendommen, fulgte
den folkelige overtro med – nu
blot med andre historier. Mange af de planter, der blomstrer
til Sankt Hans, er blevet tillagt
særlige egenskaber, og én af de
mest spændende (og nyttige!)
er prikbladet perikum – på
latin: hypericum perforatum.
Prikbladet perikum vokser
nærmest overalt – også hér
omkring: Langs marker og
enge, ja sågar langs landeveje.
Den blomstrer i juni-juli og er
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let at kende: Ca. 30-50 cm. høj med små
blade uden stilk og med de gul-gyldne
blomster siddende på sideskuddene på
hovedstænglen. Holder man blade og
blomster op mod lyset, kan man se et
stort antal gennemskinnelige prikker,
der ligner nålestik, men som i virkeligheden er oliekirtler.
Prikbladet perikum indeholder det
røde farvestof hypericin jf. navnet hypericum. Dette farvestof er ikke umiddelbart synligt, men gnider man kronbladene mellem ﬁngrene, bliver huden
blodrød.
Planten kaldes også for Johannes-urt.
Legenden fortæller nemlig, at den voksede frem på det sted, hvor Johannes Døbers blod faldt på jorden, da hans afhuggede hoved
blev båret frem for Herodes, og
hans kone, Herodias, stak en
nål igennem hans tunge!
Ved at gnide planten mellem
hænderne får man ikke blot røde
ﬁngre. Der opstår også en ﬁn, røgelsesagtig duft, og sammen med
legenden om Johannes Døber gav det tidligt perikum
en plads imellem de ting,
kirken brugte ved djævleuddrivelser.
Dette har skaffet planten
endnu et tilnavn: fuga daemonum, hvilket betyder ”djævelens ﬂugt”. I et forsøg på af
udrydde planten gennembore-
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Sindssygdom blev længe betragtet som
djævlebesættelse, og herfra stammer
sikkert det gamle husråd at smøre sig
med den friske plantesaft i hovedet
mod melankoli. I dag ved man, at de
aktive stoffer i prikbladet perikum rent
faktisk modvirker lette depressioner,
og perikum er derfor en vigtig ingrediens i håndkøbs- og naturmedicin til
behandling af modløshed.
Det røde farvestof gav også tidligt
planten et ry som sårhelende middel.
Også et ry, som videnskaben siden har
kunnet bekræfte. Foruden denne sårhelende egenskab har planten været
brugt som feberstillende og fordøjelsesregulerende middel. Jeg tøver derfor ikke med at bringe opskriften på…

Sognekalender
Onsdag d. 19. juni
19.00: Menighedsrådsmøde
Tirsdag d. 2.–torsdag d. 4. juli
Sommerskole

Nicolai

SCT

de (perforerede) djævelen den med sit
spyd. Men planten helede sig selv. Og
derfor må djævelen ﬂygte, hver gang
man gnider blomsten mellem ﬁngrene.

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
 6FW1LFRODL7MHQHVWHQVPHGDUEHMGHUH
har tavshedspligt
 'HUI¡UHVLNNHMRXUQDOHUHOOHUNDUWRWHNHU
 $OOHNDQKHQYHQGHVLJ
 6FW1LFRODL7MHQHVWHQHUHWWLOEXGIUD
Folkekirken

PERIKUM-SNAPS
Planten indsamles til Sankt Hans. Kun
blomster og blomsterknopper bruges.
Disse pilles af og fyldes på en ﬂaske,
som overhældes med Brøndum, vodka
eller andet stærk spiritus uden smag.
Efter to-tre dage har snapsen fået en
dyb, blodrød farve. Snapsen ﬁltreres og
er derefter klar til brug. God mod alle
tænkelige dårligdomme.

Røde kors’ besøgstjeneste

Glædelig Sankt Hans!

Du kan også kontakte en af
præsterne
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Vil du gerne have besøg, eller har du
overskud til at blive besøgsven, så ring
til Røde Kors’ kontaktperson her
i området
Jane Christensen, tlf. 70 20 24 60
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Organistens
side
Organistens
side

SYNG DIG GLAD –
SYNG I KOR!
Korskole
(torsdage kl. 14.00-14.45)
Alle børn i 2.-4. klasse er velkomne i korskolen. Her vil vi lære forskellige sange
og salmer og deltage ved forskellige arrangementer i kirke og sognegård.
Vi vil også arbejde med elementær
hørelære.

Tranbjerg Kirkekor
(torsdage kl. 15.00-16.00)
Fra 5. klasse. Deltagelse i Tranbjerg Kirkekor kræver, at man har været til optagelsesprøve. Kirkekoret medvirker ved
gudstjenester og forskellige arrangementer i kirke, sognegård og på plejehjem.
Der udbetales løn for deltagelse.
Begge kor ledes af organist Christine
Toft Kristensen (christine@tranbjergkirke.dk / 26134739).
Første gang efter sommerferien er
torsdag den 15. august.
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BABYSALMESANG I
(nyt hold begynder onsdag den 21.
august)
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 i 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. 11.00-12.00. Efter seancen i kirken vil Sognegården være til rådighed
for hyggeligt samvær.

BABYSALMESANG II
(29. august)
For ca. 9-18 måneder gamle babyer. Vi
mødes den sidste torsdag i hver måned
(ikke december) kl. 17.00 i kirken. Efter
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. 35,- pr. voksen at deltage. Der er
plads til 10 børn.
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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

TT04-2013.indb 37

30/05/13 08.20

Shop-Amok

Genbrugs børnetøj 0 - 10 år

Det v
fortæ

Butikken har åbent hver
mandag fra kl. 15 til 17
i sognegårdens kælder.
Indgangen via stien bag
Kvickly.

Loka

Shop-Amok tilbud lige nu:

Ferielukning – hele JULI

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:
Klar til sommerferien:
Jakke/bukser
pr. del fra: 20 kr.
Badetøj fra:
pr. stk.
10,kr.
Regnsæt
35 kr.
Gummistøvler:
20 kr.
Badesko pr. par
10,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.

Med

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

Tran

6HQLRUSLJHUQH
TT04-2013.indb 38

30/05/13 08.20

Vi blev modtaget af to guider, som viste os gennem
museets store sale, fyldt med helt ubetalelig kunst

Sogneudﬂugten gik til Museum Jorn
i Silkeborg
Det var godt, vi havde en ekspert med, som kunne
fortælle os, hvad malerierne forestiller

Frokosten spiste vi i den helt nyrestaurerede riddersal
ved Vestermølle i Skanderborg

Lokalet kan godt minde om en scene fra Matador

Vestermølle ligger smukt lige ned til Skanderborg Sø
– og vejret var med os denne dag
Medbragt kaffe nydes til udsigten over vandet

Det var en af de første dage i året, hvor solen
varmede lidt

Tranbjergborgere i dyb koncentration om COBRA-kunst
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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.

10,40 |
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PR. PK.

65,-

De gode tilbud gælder Kun i Kvickly Tranbjerg

ﬂere varianter

Tranbjerg, Kirketorvet 9,
8310 Tranbjerg tlf. 87336500
30/05/13 08.20

