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Lær at spille Bridge
Mange mener, at verdens bedste kortspil hedder bridge. Du
er velkommen i Mårslet Bridgeklub, så du kanfå konstateret,
om de har ret.
Læs mere side 13.

Er du mere til Dans

Larm på vejen

Ny efterlønner eller ny pensionist – eller måske blot en
person, der ønsker lidt ’spræl’
i hverdagen? Er du interesseret
i at træffe glade mennesker,
skulle du måske overveje at gå
til seniordans. Se side 31.

å blev endnu et kuld studenter sluppet fri fra de
grønne borde og støvede klasselokaler. De forvandler samtidig de ellers rolige villaveje til et inferno af dytten og båtten, og et væld af dejlige, glade, unge mennesker. Ikke engang gråvejr kan sætte en stopper for deres
gode humør. Hvis de fortsætter sådan i det videre livsforløb med samme energi, som de lægger for dagen denne
dag, så ser det ikke helt skidt ud for lille Danmark.
Tranbjerg Tidende ønsker alle jer, der har afsluttet et
skoleforløb, mange gange tillykke og held og lykke med
jeres nye projekter og videre færd her i livet!

Kræmmermarked

Find de to indstik i
midten af bladet

Husk den 17. august, hvor børnene igen har mulighed for at
tjene ekstra penge på børneværelsets gemte skatte.

S

Læs om hvad Grønløkke Aftenskole og AIA’s Gymnastikafdeling har at byde på i år.

Grønløkke
Aftenskoljereg
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redaktion
Ivan Pedersen
(ansvarshavende)
Kirkevænget 323
8310 Tranbjerg
Telefon 2074 1931
Else Andersen
(kasserer)
Nørrevænget 38
8310 Tranbjerg
Telefon 8629 2491
Ole
Fryland
Kirkevænget 8
8310 Tranbjerg
Telefon 8629 0585
Niels Peter
Christoffersen
Ingerslev Boulevard 26, 2.tv.
8000 Århus C
Telefon 8629 1368
Henning Sørensen
(webmaster)
Grønløkke alle 92
8310 Tranbjerg
Telefon 8747 8818
Stina Christiansen
(journalistik)
Kirkevænget 271
8310 Tranbjerg
Telefon 2124 7379
Søren Juhl
(produktion)
Grønløkke Allé 96
8310 Tranbjerg
Telefon 8672 0030
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redaktørens røst …

Varm, festlig og tørstig sommer
Sommeren 2013 har haft et meget langt tilløb. Så langt at mange vel
har spurgt sig selv, om der overhovedet bliver nogen sommer i år!
Men jeg skal love for, at vi har fået sommer. I skrivende stund sidder redaktøren og sveder - og ser ud på de meget tørstige planter,
som næsten er umættelige i heden. Og derfor er et sikkert diskussionsemne da også vanding og ikke mindst tidspunkt for vanding!
Men vandes skal der, - planterne har brug for den menneskelige
omsorg og kvitterer til gengæld med blomstring og skønne dufte.
Vi skal dog også huske os selv, for vi mennesker har lige så stort
behov for væske. Til gengæld kan vi så selv bestemme, hvilken
form og smag væsken skal ha’. Nogle foretrækker en kølende is, andre sværger til almindeigt vand, og andre igen henter to kolde fra
skabet.
Blot 2 mm regn er det indtil videre blevet til her i juli, og intet tyder på andet end meget højere varmegrader resten af juli. I hvert
fald ifølge meteorologerne, som er blevet vor tids TV-stars.
Og nu tænker vi så på, hvordan vejret mon bliver på årets vigtigste
dag her i Tranbjerg, nemlig den 17. august, hvor der er Børnenes
Kræmmermarked. For vores alle sammens skyld, og ikke mindst
for børnenes skyld, håber vi, at vejret også denne dag bliver dejligt
varmt og tørt. For børnene, der har salgsboder med overskydende
legetøj, bøger og andet godt, og for de børn, der ønsker at købe, håber vi på en god dag.
De handlende i Center Syd og Tranbjerg Tidende er gået sammen
om rammerne og om at udvide aktiviteterne, så man bl.a. også kan
købe øl, vand og pølser.
Der er derfor gode muligheder for at gå rundt og se på de udbudte
varer i de mange salgsboder - og samtidigt nyde lidt spiseligt og
drikkeligt,
Vi ses den 17. august til en festlig dag! Fortsat god sommer!
Ivan Pedersen,
ansvarshavende redaktør

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 12. september,
udgivelsesdatoen er den 9. oktober.
Tryk:
LaserTryk (Chrono Gaﬁsk)
Oplag:
4.500

bibliotek

Tranbjerg Bibliotek
Biblioteket og den lokale strikkeklub Strik-in vil
i denne sæson gerne sætte fokus på strik med
hele to strikkearrangementer!

tovholder for læsekredsen, hvor både nye og
mere erfarne lyriklæsere kan være med.
Kopier af de digte, vi læser, udleveres ved
tilmelding.

Kom til strikke-workshop

Lær reolen at kende

Torsdag 5. september 2013 kl. 18.00 – 19.30
Charlotte Tøndering vil fortælle om forskellige strikketeknikker og vise prøver på strik.
Hun medbringer et stort udvalg af strikmodeller, et helt tag selvbord med lækkert garn
til strikkeprøver. Og alle får udleveret et lille
strikkekompendium.
Arrangementet er gratis, men tilmelding er
nødvendig.

Få hjælp til at låne bøger fra ereolen.dk
Torsdag 19. september 2013 kl.11.00 – 12.00
På ereolen.dk kan du gå udenom lange reservationskøer og læse bøger på din pc/mac, tablet/Ipad eller smartphone/Iphone.
Kom og lær hvordan.
Du må gerne medbringe eget udstyr, og du
skal være oprettet som bruger hos biblioteket.
Tilmelding nødvendig på www.aakb.dk.

Garngaragen
– Uldent ’tubberware party’
Torsdag 10. oktober 2013 kl. 18.00 – 19.30
Garngaragen rykker ud med alle deres farver
og garnkvaliteter samt opskrifter, bøger og
strikke-pinde.
Du får lov at føle, kigge, få vejledning og evt.
bestille garn.
Arrangementer er gratis, og alle er velkomne.

Adresse
Lad os læse 80’er lyrik
Torsdag 10. oktober 2013 kl. 19.30 – 21.00
Kom til en uforpligtende læsekredsaften om
80’ernes lyrik, hvor vi i aften vil læse Søren
UlrikThomsens ’Ukendt under samme måne’
og Bo Green Jensens ’Requiem’.
Litteraturstuderende Christine Granild er

Tranbjerg Bibliotek
Kirketorvet 6
8310 Tranbjerg J
Tlf: 8713 2435
E-mail: tranbjergbibliotek@aarhus.dk
Internetadresse:
www.aakb.dk/tranbjerg
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Kommende aktiviteter på

lokalcentret
Markedsdag på Lokalcenter Tranbjerg
Torsdag den 15. august 2013
Klokken 10 - 14
Mød op til et marked med boder og aktiviteter.
Har du selv lyst til at have en
bod, kan du købe en stadeplads
hos Bjarne Brogaard.
På dagen kan du lade dig inspirere til aktiviteter, og indskrive
dig til efterårets aktiviteter.
Stor kagekonkurrence med ﬂotte præmier.
I cafeen sælges der grillmad fra

klokken 12.00 (og der er nok)
– og alle kagerne fra konkurrencen sælges efter bedømmelsen.
Alle er velkomne, og der er harmonikamusik, optræden af seniordanserne og andre overraskelser og konkurrencer
Vel mødt
Brugerrådet Lokalcenter
Tranbjerg
Bjarne Brogaard tlf. 86 29 49 68
bjarnebrogaard@webspeed.dk

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 un4|

dertegnede, 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

Hovednummer på Område Syd,
Lokalcenter Tranbjerg:
Åbningstid: kl. 8.00-15.00 alle hverdage.
Tlf. 87 13 30 00.
Caféen ved Lokalcenter Tranbjerg:
Åben man-tors. kl. 10.00-14.00
Fredag kl. 10.00-13.30
Tlf.: 87 13 43 33

Aktiviteter:
Markedsdag den 15. august
kl. 10.00-14.00. Se annoncen!
Søndagsbanko den 25. august
kl. 13.00.
Gudstjeneste den 28. august
kl. 14.00.
Søndagsbanko den 8. september
kl. 13.00.
Buffet i caféen den 12. september
kl. 11.30.
Fællesspisning den 20. september
kl. 18.00.
Søndagsbanko den 22. september
kl. 13.00.
Gudstjeneste den 25. september
kl. 14.00.
Buffet i caféen den 10. oktober
kl. 11.30.

OBS!
Opstillingsmøde til brugerrådet
Lokalcenter Tranbjerg foregår
torsdag den 26. september
kl. 13.00 – 16.00.

Sundhedsklinikken, Tranbjerg:
Åbent 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 åben 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 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
Voksen-hold (fra 20 år): kl. 17:30-19:00
NB.: Junior hold træner på Grønløkke skolen hver fredag og
på Tranbjerg Skole hver søndag. Voksne træner selvforsvar,
våbenteknik 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 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

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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fællesrådet

Efterlysning af forslag og ideer
Har du/I forslag til forbedringer af de
grønne områder i Tranbjerg?
Fællesråd er blevet kontakT ranbjerg
tet af Aarhus Kommune, som har
fundet nogle projektmidler til forbedringer i de grønne områder i bl.a. Tranbjerg
i 2013. Fællesrådet har brug for din/jeres
input til at få udvalgt projekterne. Nøgleordene er sundhed og tilgængelighed
for borgerne. Det er en betingelse at projekterne kan udføres i 2013, så vi har lidt
travlt.
Den grønne kile
I Tranbjerg drejer det sig om den grønne
kile, som går fra Skovgårdsvænget i vest
(hundeskoven) og syd om boldbanerne
til tunnellen under Landevejen. Og videre
mod øst langs med stien syd for sognegården. Fra Østerby Alle går den grønne
kile over til Odderbanen i øst. I alt er ca.
2,5 km fra vest til øst.
Desuden medregnes de grønne bælter
langs med Landevejen (mellem Jegstrupvænget og Kirkevænget). Skovområderne
vest og syd for Tranbjerg hører ikke til de
grønne områder i denne forbindelse.

Eksempler på forbedringsprojekter
s "EDRE STIER MED MERE GRUS ELLER ASFALT
s "ESKRING AF TRER OG BUSKE S» DET ER
mere trygt gå i området.
Nogle stier er ved at gro helt til.
s 2EDSKABER TIL BRUG FOR FX NATURlTNESS
s .YE BORDEBNKE
s /SV
Det er vigtigt at forbedringerne er til gavn
for så mange brugere som muligt. Vi skal
være sikre på, at de nye ting bliver brugt.
Og som nævnt er nøgleordene sundhed
og tilgængelighed for borgerne.
Hvis du/i har ideer, der gør det nemmere og sjovere at gå, løbe, cykle og på
anden måde udfolde sig i den grønne kile,
så kom med dine ideer.
Send dine/jeres forslag til Fællesrådet
inden den 25. august og meget gerne før!
Send en e-mail til:
tranbjergfaellesrad@gmail.com
Du er også velkommen til at sende evt.
spørgsmål til Fællesrådet.
Med venlig hilsen
Tranbjerg Fællesråd
v/Jørgen Dahlgaard
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Aarhus Hjemmeservice
Rengøring i private hjem siden 1995
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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
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Min vej til ﬁlmen
Foredrag med Nils Malmros

Tirsdag 8. oktober kl. 19.30
Med udgangspunkt i Kundskabens Træ vil Nils Malmros fortælle om sin vej fra selvlært amatør til professionel instruktør af 11 spilleﬁlm og vise scener fra sine
ﬁlm. Nils Malmros er selvlært ﬁlminstruktør samt
uddannet læge. Han har blandt andre lavet ﬁlmene
Kærlighedens smerte, Århus by night samt Drenge.

Billetter sælges via place2book eller ved døren –
prisen er 50 kr.
Arrangementet er en del af samarbejdet med Kulturcirklen Tranbjerg.
Tranbjerg Sognegård, Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg J.

De ﬂeste af ﬁlmene har været baseret på instruktørens
egen opvækst og har tematisk handlet om uskyldstabet. Fire af ﬁlmene er blevet belønnet med Bodil-prisen som årets bedste danske ﬁlm.
Desuden er Kundskabens træ med i den danske
ﬁlm-kanon.
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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 |
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Ekstra motion til hjernen
– på den sjove måde

Vi er mange, der mener, at verdens
bedste kortspil hedder bridge. Du er
velkommen i Mårslet Bridgeklub, så
du kan få konstateret, om vi har ret.
den 2. september kl. 19.00
M andag
starter vi et hold for helt nye bridgespillere. Har du tidligere spillet, men
gerne vil have det genopfrisket, er du også velkommen. Whistspillere skal heller
ikke holde sig tilbage. De har som regel
en god forudsætning for at blive dygtige
bridgespillere.
Torsdag den 5. september kl. 19.00
starter sæsonen igen for vore faste turneringsspillere. Vi er 36 men kan godt være
ﬂere, sså hvis du gerne vil spille sammen
MED OS S» lNDER DU mERE OPLYSNINGER P»
vores hjemmeside www.bridge.dk/4244
eller kontakt Jørgen Brandt Andersen, tlf.
2979 0264 eller Lis Jensen, tlf. 2280 0686.

Der er et maksimum for, hvor mange vi
kan været i lokalet på Lokalcenter Kildevang i Mårslet, så lad være med at udsætte din beslutning
Det siges om bridgespillet, at det er
stærkt vanedannende, at du altid kan
blive bedre til at spille og at det skaber et
godt socialt samvær, både i klubben, men
bestemt også på de mange bridgerejser,
som du kan deltage i. Men uanset hvor
du vælger at spille bridge, er det et udfordrende spil, det er sjovt, og det er rigtig
god motion for hjernecellerne.
Det koster typisk 700 til 1.000 kroner i
årligt kontingent at spille bridge. Heri er
indeholdt medlemskab af Dansk Bridgeforbund, så du vil også modtage deres
månedlige bridgeblad, som indeholder
en masse spændende artikler og spil, som
giver god bridgeforståelse. En spillesæson
går fra september til og med april måned.
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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

14 |

orientering

Mix volley i Solbjerg
Har du lyst til at få rørt krop og lattermuskler?
er en ﬂok glade motionister som
V imødes
for at spille volley hver mandag aften. Nogle har spillet volley så længe de kan huske - en enkelt har kun spillet et år. Nogle har tidligere spillet volley
på højt niveau - andre har udelukkende
spillet motions-volley. Aldersspredningen
er stor, lige nu er vi mellem 34 og 56 år.
De ﬂeste kommer fra Solbjerg og Tranbjerg. Der er plads til alle, bare du har lyst
til at spille volleyball – så skal vi nok få
lært dig reglerne.

Vi spiller hver mandag kl. 20.15-21.30
og efterfølgende går vi i caféen og snakker
over en øl eller to. Dette er dog valgfrit ;-)

Mandage kl. 20:15-21:30
i Solbjerg Hallen
Nybegynder eller prof
– bare mød op; vi kan sagtens bruge et par ekstra
spillere.
Sæsonstart mandag d.2.
september. Kontakt evt.
Jette tlf. 5194 6433

| 15

Dahlgaard Haandvaerk ApS
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md@dahlgaardhaandvaerk.dk
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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

 !     

ANNONCE

politik

En herlig dag ved Tranbjerg centret
skinnede gavmildt over TranS olen
bjergcentret fredag d. 9. juni, da
Socialdemokraterne i Tranbjerg præsenterede deres kandidat til Byrådsvalget i
november. Hun hedder Camilla Fabricius,
og selv om hun måske ikke syner af meget, så er der gods i den lille dame!
Camilla arbejder med børn og unge med
ADHD og autisme, hun har sort bælte i
karate, høns i haven, man kan kalde
Camilla Fabricius meget, men kedelig
passer i hvert fald ikke.
Camilla Fabricius: ”Det handler om
at jeg møder borgerne i Tranbjerg, og de
møder mig. Vi byder på en kop kaffe og
en hjemmebagt småkage, så er isen ligesom brudt. Det er vigtigt for lokaldemokratiet at folk kan aﬂevere respons og input til deres repræsentanter, så der træffes
ordentlige beslutninger for Tranbjerg i
Aarhus byråd.”
Tranbjerg borgerne er meget imødekommende overfor Camilla Fabricius.
Hendes hjælpere kender mange af de
forbipasserende, så der bliver sludret og
hilst på. Der er en hyggelig stemning, alt
imens kaffen bliver drukket og småkagerne spist. Det er ikke alle der har tid til at
standse, men det er de færreste der afslår
småkagen.
Camilla Fabricius:” Folks input kan jeg
kun nikke genkendende til, folkeskolen,
omsorgen for vores ældre medborgere,
BEDRE TRAlKLSNINGER I 4RANBJERG OG GENE
relt i sydbyen. Tranbjerg skal fortsætte sin
gode udvikling som lokalsamfund, derfor
er der brug for ordentlige politikere med
en lokal synsvinkel.”

Eftermiddagen nærmer sig sin afslutning, og de aktive Socialdemokrater er så
småt begyndt at pakke sammen. Væk er
campingbordet, kanderne, valgmaterialet
og plakaten, der hersker en tilfreds stemning blandt de frivillige, mens de runder
begivenheden af. Der er bred enighed om,
at der var mange ﬂere der gerne ville tale
med dem, men som bare manglede tiden.
Omhyggeligt bliver alting kontrolleret,
Socialdemokrater rydder op efter sig, så
der må ikke ligge skrald eller andet, når
de tager derfra.
Camilla Fabricius: Det gik super godt!
Folk var bare så søde, og der var faktisk
en del der gerne ville have mødt mig,
men som ikke havde tid. Derfor vil jeg se
STRENGT P» MIN KALENDER OG lNDE PLADS TIL
at vi gør det her igen. Jeg nåede også forbi
SLAGTEREN OG lK KBT ET PAR GODE RIBBEN
med hjem til grillen. Det giver god appetit
at møde så mange ﬂinke mennesker” siger
Camilla Fabricius smilende.
De næste gange du kan møde Camilla
Fabricius på torvet er:
Lørdag den 10. august fra 11.00 – 13.00.
Fredag den fredag den 16. august 16.30 til
18.00.
Camilla Fabricius
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På tur i Tranbjergs nye skov
På en solskinsaften i juni var ca. 60
borgere på rundtur i den nye skov ved
Østerby Vandværk. Det var Aarhus
kommunes Natur og Miljø samt Fællesrådet som inviterede på en guidet
tur i området syd for Tingskov Alle.

»

Den nye skov er 11,5 hektar og lagt
sammen med Trankjær Mose er der
nu et rekreativt område på mere end 20
hektar at boltre sig på«, fortalte projektchef Ole Skou Rasmussen. »Det svarer til
størrelsen af Mindeparken inde i Århus.
I alt har vi anlagt 2,5 km ny gangsti og
der er plantet mange bærbuske til glæde
for både mennesker og dyr. Vi har lavet
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den store indhegning for at beskytte de
små nye træer mod vildtet de første 5-10
år. Samtidig fungerer indhegningen som
en hundeskov, hvor hunde kan løbe frit
rundt. Udover at være et stykke dejlig natur skal skoven også beskytte de tre store
drikkevandsboringer i området«.
Betalt af det nye supersygehus i Skejby
»Ved Skejby har vi desværre været nødt
TIL AT FLDE   HEKTAR FREDSKOV $ET lK VI
kun lov til på betingelse af at plante dobbelt så meget ny skov et andet sted«, fortalte projektkoordinator Bettina Wolff fra
Region Midtjylland. »Så Regionen har betalt en stor del af den nye skov«.

ny skov

Nyplantet skov, om 10 - 20 år vil Tranbjerg være omgivet af skov og grønne bælter, disse grønne områder har du
mulighed for at komme med forslag til hvordan de evt. skal udnyttes.

Meget vand, mange rør og GPS
Efter en lille gåtur stod forsamlingen midt
i den ny plantede skov, hvor direktør
4HOMAS -LLER FRA lRMAET .ATUR BYGDK
berettede om det praktiske arbejde med
skoven: »Vi har lavet et stort forarbejde
for at sikre den bedst mulige beplantning.
Geologi, jordbund og historie er undersøgt. Her har vi både en gammel sø samt
ﬂere tidligere moseområder – dvs. at der
er meget vand og det er der kun nogle
træer, som kan tåle.
Hovedbeplantningen er derfor egetræer med rødel som ammetræer. Træerne
er plantet i rækker med en maskine styret
præcist af GPS-udstyr – dog med passende buer så det ikke ligner en planteskole.

En del af området er friholdt for beplantning på grund af rørledninger i jorden.
Der går en del dræn- og spildevandsrør til
renseanlægget og søen. Bakken er tænkt
som et udsigtspunkt«.
Kom med dine ønsker
Tilslut efterlyste Jørgen Halle (formand
for Fællesrådet) og Ole Skou ønsker til
DEN NYE SKOV 3KAL VI FX HAVDE BORDE
bænkesæt i området? »Send dine ønsker
og forslag til Fællesrådet, så samler vi op
dem og sender videre«, opfordrede Jørgen. Herefter bød Østerbyværket på forfriskninger i form af smagsprøver af det
lNE VAND FRA VANDVRKET n NOGET AF $ANmarks bedste.
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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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opslag

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

TRANBJERGKORET
Starter
2013
Starterefterårssæsonen
forårssæsonen 2007
tirsdag
august
tirsdag den
den 20.
9. januar

Koret øver hver tirsdag kl. 19.30 - 21.30
i Tranbjerg kirkes sognegård.
Vi er et blandet kor på ca. 20 medlemmer,
der fortrinsvis synger ﬁrstemmigt.
Vi vil gerne være ﬂere og søger derfor:
Nye sangere på alle stemmer:
Sopran, alt, tenor og bas.

Har du interesse i at synge i kor, er du meget
velkommen til at prøve, om det er
noget for dig.
Vores
byderpå
påetetvarieret
varieret
Voresefterårssæson
forårssæson byder
repertoire,
men kom
kom selv og stift bekendtskab
bekendtskab med
men
med det.
det.



Har du
du spørgsmål,
spørgsmål, er
er du
du velkommen
velkommen til
til at
at ringe
ringe
Har
til korleder
vores korleder
Brahms,
tlf. 2991
til vores
MartinUlla
Nipgaard
Hansen,
tlf.9654
61770578
eller
9542
ellertil:
til:Frode
FrodeNielsen
Nielsentlf.
tlf.2163
21639542
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Torsdag den 1. august er en historisk
dag for skolerne i Tranbjerg. Fra denne
dato sammenlægges Grønløkkeskolen og Tranbjergskolen under det nye
navn ’Tranbjergskolen’.
besluttede i december måned
B yrådet
sidste år, at de to skoler i Tranbjerg
skal sammenlæg-ges til én skole med fælles ledelse og med fortsat undervisning på
begge skolers hidtidige adresser. Siden da
har de to skolers medarbejdere, elev- og
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forældrerepræsentanter, samarbejdspartnere og foreninger m.ﬂ. arbejdet på en
plan for, hvordan den nye skole skal opbyg-ges, så alle børn og unge i Tranbjerg
får den bedst mulige skolegang.
Onsdag d. 26. juni bevilgede byrådet
10,8 mio. kr. til ombygning af de bygninger, der i dag huser de to skoler, Tranbjerg Dagtilbud og Ung i Aarhus. Skolen
forventer, at ombygningerne vil begynde
omkring årsskiftet, og at byggeriet vil stå
på indtil sommerferien i 2014.
Fra skoleårets start i august 2014 skal

skolefusion

alle børn i 0. klasse til 5. klasse og skolefritidsordning (SFO) gå i skole på Kirketorvet 22, og alle unge i 6.-10. klasserne
og fritids- og ungdomsskolen samles på
Grønløkke Allé 9.
Det kommende skoleår vil blive brugt
til at forberede sammenlægningen bedst
muligt, da der bl.a. skal ske ombygninger
af de eksisterende bygninger, etableres nye
samarbejdsrelationer og udvikles nye faglinjer for de ældste elever. Bygninger og
det nye pædagogiske grundlag skal medvirke til at skabe de bedste forudsætnin-

ger for at elever, lærere og pædagoger kan
målrette undervisningen til elevernes aldersgruppe og faglige behov.
De første tegn på den nye Tranbjergskolen vil dog allerede være synlige, når
børnene og de unge vender tilbage efter
sommerferien i august måned. Her vil
skilte og stednavne være skif-tet ud. Og
som en overgangsordning for det kommende skoleår, vil klassebetegnelserne ’A’
og ’B’ anvendes for klasserne på Grønløkke Allé og klassebetegnelserne ’C’, ’D’ og
’E’ anvendes for klasserne på Kirketorvet.
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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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Pulsen OP, Blodtrykket NED
Hvordan er dit blodtryk og hvordan
påvirkes det af motion?
I samarbejde med Hjerteforeningen,
Diabetesforeningen og DGI Østjylland
afholder AIA-TRANBJERGs svømmeafdeling en spændende gratis sundhedsevent
med foredrag om motions gavnlige effekt
på blodtrykket. Arrangementet afholdes
torsdag d 19. september i AIA-TRANBJERGs klublokale ved Grønløkke hallen
samt svømmesalen på Tranbjerg skole.
Arrangementet starter med foredrag
om den nyeste viden om forhøjet blodtryk, hvorefter der er mulighed for at få
målt sit blodtryk og blodsukker af Hjerteforeningen og Diabetesforeningen. Efter målingerne er der mulighed for at få
”Pulsen OP” ved at prøve svømmeafdelinGENS NYESTE TILTAG !QUAlTNESS I SVMMEsalen på Tranbjerg Skole.
9DERLIGERE INFORMATION KAN lNDES P»
svømmeafdelingens hjemmeside: www.
aiatranbjergscom.klub-modul.dk eller ved
kontakt til Torben Friis, 2949 2458.
For knap 2 1/2 år siden stod AIA’s
svømmeafdeling foran lukning, da der
manglede bestyrelsesmedlemmer. Det
lykkedes på det tidspunkt at få valgt en
fuldtallig bestyrelse, der nu varetager opgaverne med drift af afdelingen. I dag er
vi ca. 200 medlemmer fordelt på både
plaskesvømmere, begyndersvømmere og

konkurrencesvømmere. Endvidere tilbydes motions-, pensionist- og familiesvømning, ligesom der indenfor det sidste år
ER STARTET HOLD OP MED !QUAlTNESS 0»
alle hold er der uddannede svømmeinstruktører, som selvfølgelig også har livredderprøver, så man kan være helt tryg i
vandet.
Netop vandet i svømmesalen på Tranbjerg skole har tidligere været kendt/berygtet for det kolde vand, men indenfor
det sidste år, er der fra skolens side gjort
en stor indsats, så vandtemperaturen nu
er mere stabil og heldigvis også højere.
Det betyder, at rammerne nu er meget
gode for både helt små svømmere, der
skal lære at klare sig uden far og mor i
vandet, men også som motionssvømmer,
kan man udfordres, hvis man bare svømmer baner nok ;-)
Ved arrangementet ”Pulsen OP, Blodtrykket NED er der udover foredrag og
måling af blodtryk og blodsukker muLIGHED FOR AT PRVE TIMES !QUAlTNESS I
svømmesalen, så sæt kryds i kalenderen
torsdag d 19 september til en lærerig og
givende aften. Da der umiddelbart kun
er 30 pladser til det gratis arrangement
efter først-til-mølle-pricippet, opfordrer
VI TIL AT MAN HURTIGT lNDER IND P» HJEMmesiden:
www.aiatranbjergscom.klub-modul.dk
AIA-TRANBJERG, Svømmeafdeligen
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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!

CHRONOGRAFISK
HAR OVERTAGET
TRYKKESTEDET
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Chronografisk

87 303 101
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500 Visitkort
2YHM[PNNZPSR
WHWPYTLK]HUKSHR
kr. 226,1.000 Foldere
ZPKL[(WrN
ZPSRWHWPYTLK]HUKSHR
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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.

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

strikkeklub

Her omkring bordet må devisen være: ”Det man ikke har i hænderne, kan man ikke holde på”.

Slip én og hold masken
knitren høres svagt
S trikkepindenes
mellem lyden af stemmer, når man
besøger Tranbjerg Bibliotek den første
torsdag i måneden efter lukketid.
I et hjørne af biblioteket mellem krimier og faglitteratur mødes strikkeklubben nemlig med garn, pinde, opskriftshæfter og kaffe og holder strikkepindene
glødende et par timer, mens livet og opskrifterne bliver vendt. Her kan man få
gode råd til en besværlig opskrift, udveksle mønstre og nyde at være sammen med
ligesindede.
Strikkeklubben har omkring 10 faste
medlemmer og er blevet startet på initia-

tiv fra en låner. Men der er plads til mange ﬂere, og alle strikkeglade opfordres til
at dukke op. Hvad enten du allerede har
fuldstændig styr på ret, vrang og perlestrik, eller knap ved hvordan pindene skal
vende, så er du hjertelig velkommen.
Strikkeklubben mødes den første torsdag i hver måned klokken 18.00 til bibliotekets selvbetjente åbningstid er slut
klokken 19.30. Hvis du har lyst til at være
med, skal du blot dukke op. I september
og oktober kommer der nogle særarrangementer, hvor tilmelding er nødvendig.
Men der kommer mere om det her i bladet senere.
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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…
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l o k a l ce n t e r

Der sker i Lokalcenter Tranbjerg
eller ny pensionist –
efter vi drikker kaffe/te og får en hyggelig
N yellerefterlønner
måske blot en person, der ønsnak og derefter danser vi igen en lille tisker lidt ’spræl’ i hverdagen? Er du interesseret i at træffe glade mennesker, skulle
du måske overveje at gå til seniordans.
Og hvad er så det?
Det er lidt vanskeligt kort at forklare hvad
seniordans er, men en hjælp til forståelse,
kan måske være at gå ind på vores hjemmeside www.region-aarhus.dk. Her kan
du se et par video-sekvenser, hhv. ’Glade
seniordansere’ og ’Sommerdans’.
Dansen foregår i dagtimerne og uanset
om du er single eller I er par, vil der altid
være en at danse med. Vi danser i kvadriller, kædedanse, rækkedanse, i kreds osv.
Det er ikke folkedans.
Musikken er friske melodier og dansevenlige evergreens, som man kan synge
med på og danselederen fortæller hele tiden hvilke trin, der skal danses.
Dans er en af de motionsformer, der
bruger ﬂest muskelgrupper. Samtidig
styrker du blodomløb og hjerte – så ud
over at det er sjovt og hyggeligt, er det
også sundt.
Vi danser som regel 1 times tid, hvor-

mes tid.
Den nye dansesæson i Lokalcenter
Tranbjerg starter i Pyramidesalen onsdag
den 4. september kl. 10-12 og du er meget
velkommen til uforpligtende at prøve om
seniordans er noget for dig.
Det er Dagmar og Anker Thomsen, der
står for undervisningen og du er velkommen til at kontakte dem på tlf. 8737 0636
eller mail: seniordogat@gmail.com, hvis
du ønsker yderligere oplysninger.
Deltagelse koster kr. 200,- pr. sæson,
hhv. sept.-dec. og jan.-april.
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DEN GLADE SLAGTER

”Har Dit Gulv brug for hjælp?”

Partyservice . Pølseborde
Osteborde . Receptionsmad
Kold buffet . Varm buffet
Anretninger

mail@andersenhansengulv.dk
www.andersenhansengulv.dk
Børup Tværvej 14, 8310 Tranbjerg

22480135 / 27382738

RBT

Se det ske!

Din lokale

Entreprenør - Aut. Kloakmester

Tlf. 4057 5914
www.RBT.dk

mesterslagteren
- lev sundt med kød

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

2PUnGHWVEHGVWHUnGJLYQLQJVWHDP

'MXUVODQGV%DQN
7UDQEMHUJ+RYHGJDGH
7UDQEMHUJ

WUDQEMHUJ#GMXUVODQGVEDQNGN
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orientering

Ved Center Syd den 17. august
fra kl. 10 - 14.

Opstillingen af boderne kan begynde lørdag den 17. august klokken
9.00.
Der vil være repræsentanter fra Tranbjerg Tidende til at give anvisninger
til opstillingen.
Selve loppemarkedet og salget fra boderne begynder klokken 10 og
varer frem til klokken 14.
Alle børn er velkomne til at stille op med en bod. Der kræves ingen forhåndstilmelding.
%FSHJWFTQSNJFSGPSEFNFTUGFTUMJHF GBSWFSJHF nPUUFTUF GFTUMJHFFMMFS
fantasifulde boder med præmier på henholdsvis 300, 200 og 100 kroner. Præmierne uddeles klokken 15 af Tranbjerg Tidende.
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orientering

Vigtige skolefusionsproblematikker ignoreres!
Det, der startede med en spareøvelse på ledelsesniveau på de
lokale skoler, er blevet til radikale ændringer for alle 0-18 årige
og en forandret skolestruktur i
Tranbjerg. Processen er kritisabel
og det endelige mål diskutérbart
mener Susanne Andersen og
Gro Nielsen. To forældre, der
på det seneste har blandet sig
offentligt i debatten.
Hvorfor står I frem om skolefusionen?
– beslutningen er jo taget.
Gro: Fordi processen er uacceptabel og
nogen må sige det højt! Hver uge møder
vi nye forældre og medarbejdere som er
imod skolefusionen. Specielt udsigten til
en stor samlet SFO med 450 indskolingsbørn i den nuværende Tranbjerg Skoles
lokaler foruroliger både forældre, lærere
og pædagoger.
Hvad mener I med, at fusionsprocessen
er uacceptabel?
Susanne: Mange forældre ventede på at
blive inddraget i en fælles debat om vores
børns helt konkrete vilkår i dagligdagen,
men det er aldrig sket på trods af, at vi
var en stor ﬂok forældre, som henvendte
os ﬂere gange til både lokalpolitikerne og
fusionsledelsen.
Området har netop fået 10,8 millioner bevilliget. Det må da løse alle jeres bekymringer?
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Susanne: Nej, desværre ikke. Pengene vil
blive brugt til at rive velfungerende faciliteter ned og bygge om for at kunne gennemføre strukturændringerne. Vi får ikke
bedre forhold, end vi har i dag. Tværtimod. Mange af pengene er eksempelvis
øremærket til noget påkrævet udluftning i
SFO regi. I nogle tilfælde bliver vores fysiske rammer ligefrem forringet, som f.eks
i forbindelse med ombygning af Klubben
til en ny daginstitution. Ledelsen vil rive
Klubbens ﬂotte nye multibane ned, da de
helt små ikke vil skulle bruge den. Samtidig har man ikke afsat midler af til at lade
multibanen genopstå andetsteds – og de
små får ingen ny legeplads! Et andet eksempel er, at de store elever fremover vil
skulle til at cykle til fysik på den modsatte
matrikel, da der ikke bliver lavet ﬂere nye
fysiklokaler på Grønløkkematriklen.
Føler I jer tilstrækkelig informereret?
Gro: Skoleleder Stefan Møller Christiansen har ledet fusionsprocessen og informeret virkelig meget via nyhedsbreve og i
pressen; men det sker helt uden at skele til
reaktionerne undervejs. Ledelsen varetager nemlig ikke de berettigede bekymringer, der gennem lang tid har været forelagt internt af både skolebørnsforældre og
medarbejdere på skolerne. Derfor mener
jeg ikke informationen udadtil giver det
fulde billede af situationen. Jeg har selv
et børnehavebarn og ser derfor virkeligheden fra ﬂere sider. Omvæltningene på
vores 2 skoler ﬂettes meget snart sammen
med daginstitutionerne, men mange af

Skolefusion
forældrene dér tror kun at strukturændringerne gælder skolebørnene.
Man har jo taget beslutningen i et forsøg
på at bygge bro over landevejen, det kan
vel kun være i alles interesse?
Susanne: Jeg kan ikke se hvordan en ny
opdeling bygger bro. Man har til dags dato
ignoreret et helt klart ønske fra de medarbejdere, der dagligt har ansvaret for dit og
mit barns faglige og sociale udvikling om
at lade indskolingsbørnene blive på Grønløkkematriklen – og det bekymrer mig!
Forældre kan med rette føle sig godt snydt.
Mange er ﬂyttet til Tranbjerg, fordi de ønskede at give deres børn en nem og sikker
skolevej. Nu får store og små en kilometer ekstra. Søskende vil heller ikke
opleve trygheden i at have hinanden i dagligdagen, men splittes op på 2 matrikler.
Kan man overhovedet gøre alle tilfredse?
Gro: Nej, det kan man selvfølgelig ikke.
Men her er der tale om at ledelsen ignorerer klare ønsker og på sigt stiler efter en
revolution af hele børneområdet, – en
løsning som mange medarbejdere og forældre er modstandere af. Og så er man
altså på vej i en helt forkert retning.

Hvad mener I ledelsen burde gøre?
Gro: De helt konkrete fremtidsplaner burde lægges på bordet, så vi borgere kan forholde os til dem med mulighed for ændringer. Det har på intet tidspunkt været
gjort i denne proces. Nye oplysninger bliver hele tiden frigivet og ingen ud over
ledelsen har det fulde overblik. Derfor ved
ﬂertallet ikke hvad vi siger ja eller nej til.
Hvad ønsker I at opnå med at stå frem?
Susanne: Vi skal holde fast i debatten. Så
længe håndværkerne ikke er gået igang,
M» DET STADIG VRE MULIGT AT lNDE LSNINger, som ﬂertallet kan stå inde for. Det er
Davids kamp mod Goliath indtil ﬂere forældre siger deres mening højt. Står vi sammen bliver ledelsen nødt til at tage vores
bekymringer alvorligt – og der skulle jo
gerne være nogle ud over ledelsen, der ser
lyset i strukturændringerne i Tranbjerg.
Vi opfordrer ﬂere til at turde at stå frem!
Alle kan henvende sig til os på emailadressen: bedreskolefusion@gmail.com

Susanne Andersen (tv) og
Gro Nielsen foran multibanen, som skal rives ned,
når klubben ombygges til
daginstitution.
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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
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Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

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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løbeskole

Flot tilslutning til Tranbjerg Løber eksamensløb.

Løbeskole-eksamen
222 fødder i 222 løbesko, 111 sæt løbebukser og lige så mange glade og forventningsfulde løbere mødtes torsdag den 27. juni bag Center Syd for at
vise sig selv og andre, hvor langt de
er kommet efter, at de har været med
i Tranbjerg Løbers 12 uger lange løbeskole.
er gået fra slet ikke at kunne
M ange
løbe til nu at kunne løbe 20 minutter i streg eller hele 5 kilometer. Et af holdene begyndte med at gå 5 minutter og
løbe 1 minut, og nu står de på den anden
side af løbeskolen og er klar til et liv med
løb som en del af deres hverdag.
Andre var allerede dygtige løbere, da
de kom med i løbeskolen men oplever, at
de nu både løber længere og hurtigere.
Tranbjerg Løber havde arrangeret det så-

kaldte eksamensløb for at markere slutningen på dette års løbeskole og begyndelsen på løbeklubben, hvor deltagerne
fra løbeskolen og alle andre, der har lyst,
kan være med til at løbe sammen 3 gange
om ugen ved at vælge sig ind på hold, der
passer til eget tempo.
Ruten var tilrettelagt, så deltagerne løb
2½ kilometer i den ene retning og kom
tilbage til målområdet. Her kunne man så
løbe videre og tage en ny krølle på 2½ kilometer, så der stod 5 kilometer på diplomet, når man kom i mål.
!LLE  GENNEMFRTE I SUPERlN STIL EN
ten 2½, 5, 7½ eller 10 kilometer.
Efter løbet var der hygge i området
med vand, kakakomælk, sandwich, øl og
masser af sponsorpræmier, som der blev
trukket lod imellem.
Vil du vide mere om løbeklubben, kan
du læse mere på www.tranbjerg-lober.dk
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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
40 |

Kirke
og
Sogn
s Kommende
konﬁrmander
se side 5

Bliv minikonﬁrmand

s Morgenandagt
se side 5

Tranbjerg Kirke tilbyder hvert år minikonﬁrmandundervisning til børn fra
byens 4. klasser.

– tirsdage fra 13.00 –14.30

I efteråret er alle 4. klasser fra Tranbjerg
Skole velkomne som minikonﬁrmander.

s Kulturcirklen:
Foredrag med
Nils Malmros
se side 6

Vi mødes i kirken og Sognegården hver
tirsdag fra 13.00–14.30 og leger, går på
opdagelse i kirken, laver løb, hører
historier og laver kreative projekter samt
krybbespil, der opføres juleaften.

s Basar-arbejdet
se side 9

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

s Gud og spaghetti
se side 9

Vel mødt!

Se også om kirkens arrangementer på

www.tranbjergkirke.dk
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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
Kirkegårdssekretær:
86 29 51 20 mandag-fredag kl. 9.00–12.00
Kirkegårdsgartner:
23 74 91 20 mandag-fredag kl. 12.00–12.30
tranbjerg.kirkegaard@mail.dk
Sognepræst David Johannes Kessel (Kbf)
21 66 70 60 / djk@km.dk
Træffes bedst kl. 12.00–13.00 tirsdag til
fredag eller efter aftale
Sognepræst Anja Stokholm
22 82 52 59 / anst@km.dk
Træffes bedst kl. 12.00–13.00 tirsdag til
fredag eller efter aftale
Sognepræst 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
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.

KIRKE OG SOGN

Gudstjenester
Søndag d. 11. august (11. s. e. trin)
10.00: Anja Stokholm
Søndag d. 18. august (12. s. e. trin)
10.00: Anette Brøndum
Søndag d. 25. august (13. s. e. trin)
10.00: David Kessel
Søndag d. 1. september (14. s. e. trin)
10.00: Anja Stokholm
11.30: Anja Stokholm. Dåbsgudstjeneste
Søndag d. 8. september (15. s. e. trin)
10.00: Anette Brøndum
Torsdag d. 12. september
Kl. 17.00: Gud og spaghetti – en let
børnegudstjeneste v/Anja Stokholm efterfulgt af fællesspisning i Sognegården

Høstgudstjeneste
Også i år holder vi en festlig høstgudstjeneste med efterfølgende
frokost.
Men i modsætning til de sidste
år, er denne gudstjeneste ikke en
børnegudstjeneste, men en festlig
tak for Guds skaberværk og det, at
vi lever et sted, hvor naturen sørger
for, at vi har mad på bordet.
Gudstjenesten ﬁnder sted den 29.
september kl. 10.00.
Alle er velkomne til at deltage i
frokosten efter gudstjenesten.

Søndag d. 15. september (16. s. e. trin)
10.00: David Kessel
Søndag d. 22. september (17. s. e. trin)
10.00: Anja Stokholm
11.30: Anja Stokholm. Dåbsgudstjeneste
Søndag d. 29. september (18. s. e. trin)
10.00: David Kessel. Høstgudstjeneste
m/efterfølgende frokost
Søndag d. 6. oktober (19. s. e. trin)
10.00: Anja Stokholm
11.30: Anja Stokholm. Familiegudstjeneste. Minikonﬁrmander medvirker

Lokalcentret:
Onsdag d. 28. august
14.00: David Kessel
Onsdag d. 25. september
14.00: Anja Stokholm

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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Præstens
rubrik
David J. Kessel

At rejse er at leve
Sommertid er ferietid og dermed rejsetid. Mange af os har været af sted i de
sidste uger. Vi har set andre lande, med
mennesker, som lever med andre traditioner, har en anden kultur end vores,
og ofte er det meget spændende at se
de store forskelle. Måske er det endda
en af hovedårsagerne til, at vi har lyst
til at rejse væk fra det sted, der danner
rammen omkring vores hverdag.
Sprog, traditioner, kultur binder os
sammen – sikkert ikke så meget som i
gamle dage, men når man er i et andet
land, opdager man pludselig, hvad det,
som i hverdagen er en selvfølge, egentlig betyder, og hvor meget det præger
os som mennesker.
For mig – og det er nok ikke så underligt – har det altid været spændende at
opleve kirker i andre lande. For selvom
man ikke altid forstår sproget, kan man
alligevel få noget ud af at se, hvordan
en gudstjeneste i et andet land er. Der
er sikkert ting, man synes er mærkelige,
og man tænker: Godt, vi ikke gør sådan.
Andre gange får man tanken, at det jo
egentlig giver meget mening at gøre sådan, som de gør. Det er aldrig forkert at
få lidt inspiration et andet sted fra.
Men uanset hvad man mener om andre kirkers traditioner og ritualer, så er
det ret fascinerende at tænke på, at der
er noget i vores liv, som gør, at vi er en

del af et fællesskab, der er større, end
de traditioner, det sprog og den kultur,
som udgør sammenholdet i så mange
sammenhænge. Den kristne tro er noget, som skaber et fællesskab, som ikke
kender til grænser af kulturel art. Jesus
Kristus er menneskehedens Gud og
hans budskab gælder alle.
Det er en dejlig tanke, at der er noget
stort, som er vigtigere end det, der adskiller os fra andre mennesker. Samtidig
er det også en udfordring til os. For det
sætter kirkens rummelighed i et andet
perspektiv. Så betyder rummeligheden
ikke bare, at der i kirken også skal være
plads til mig og mine holdninger, og
at præsten skal være åben for alt. Det
betyder i sidste ende, at jeg skal være
parat til at møde det andet menneske
som den, der er lige så meget omfattet
af Guds kærlighed, som jeg selv er. Og
det må have nogle konsekvenser for
mit møde med det andet menneske.
Tro er også fællesskab, konkret fællesskab omkring kirken her i mit sogn.
Men tro er også fællesskab med den
fremmede, som er så anderledes, end
jeg er. Det kræver en del tolerance og
åbenhed. Det kræver bevidsthed om
mit eget ståsted, men uden at gøre dette ståsted til målestokket for, hvorvidt
den anden har værdi.
At rejse, at se vores verden og den
mangfoldighed, der er blandt os mennesker, kan være en stor og god oplevelse. At vide sig selv som en del af
det store fællesskab, vi mennesker er,
at forstå, at det, Jesus Kristus har åbenbaret os mennesker, er noget, der gælder os alle sammen, kan også være en
stor oplevelse; en oplevelse, der kan
gøre os til mennesker, der er åbne for
menneskehedens mangfoldighed og
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hjælpe os med at bevare fokus på det
væsentlige.
At rejse er at leve, siger H.C. Andersen.
Det kan forstås som en påmindelse om,
at det at leve bl.a. er at erfare sig selv
som en del af et større fællesskab; et
fællesskab, som bliver holdt sammen
af den Gud, som i Jesus Kristus har vist
os, at hans kærlighed gælder alle mennesker.

Til de kommende
konﬁrmander
Alle 7.-klasses elever i Tranbjerg er
velkomne i kirken efter sommerferien
til konﬁrmandundervisning.
Konﬁrmander fra klasserne C, D og E
samt deres forældre indbydes til orienteringsmøde i Sognegården onsdag d.
14. august kl. 19.00.
Konﬁrmander fra klasserne A og B samt
deres forældre indbydes til orienteringsmøde i Sognegården torsdag d. 15.
august kl. 19.00.
Ved orienteringsmødet får I lejlighed til
at møde os præster og kirkens ansatte.
Vi vil fortælle om konﬁrmationsforberedelsen, og I får lejlighed til at stille
spørgsmål.
Vi glæder os til samarbejdet frem til
konﬁrmationerne næste forår.
Præsterne ved Tranbjerg Kirke

Sognekalender
Onsdag d. 21. august
19.00: Menighedsrådsmøde
Onsdag d. 4. september
14.00: Onsdagsforum
Mandag d. 9. september
19.30: Læsekreds
Torsdag d. 12. september
Kl. 17.00: Gud og spaghetti – en let børnegudstjeneste v/Anja Stokholm efterfulgt af fællesspisning i Sognegården
Onsdag d. 18. september
19.00: Menighedsrådsmøde
Onsdag d. 2. oktober
14.00: Onsdagsforum
Mandag d. 7. oktober
19.30: Læsekreds

Morgenandagt
Efter sommerpausen begynder vores
morgenandagt igen. Den ﬁnder sted
om torsdagen kl. 10.00 i alle lige uger
(undtagen i uge 42, da der er efterårsferie).
Første gang er torsdag den 22. august
kl. 10.00.
Morgenandagten består af musik, salmer, læsning, bøn og stilhed. Den varer
ca. 20 minutter.
Der er på nuværende tidspunkt ikke
planlagt aftenandagter, men vi arbejder
på at holde nogle aftengudstjenester
fordelt over året.
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De ﬂeste af ﬁlmene har været baseret på instruktørens egen opvækst og
har tematisk handlet om uskyldstabet.
Fire af ﬁlmene er blevet belønnet med
Bodil-prisen som årets bedste danske
ﬁlm. Desuden er ”Kundskabens Træ”
med i den danske ﬁlm-kanon.
Med udgangspunkt i ”Kundskabens
Træ” vil Nils Malmros fortælle om sin
vej fra selvlært amatør til professionel
instruktør af 11 spilleﬁlm og viser scener fra sine ﬁlm.
Billetterne koster 50,- kr. og kan købes
via place2book eller ved døren.

„Min vej til ﬁlmen“
Tirsdag den 8. oktober kl 19.30 inviterer
Kulturcirklen til foredrag med Nils Malmros i Sognegården.
Nils Malmros – f. 1944. Selvlært ﬁlminstruktør samt uddannet læge. Han har
lavet ﬁlmene ”EN MÆRKELIG KÆRLIGHED” (1968), ”LARS OLE, 5c” (1973),
”DRENGE” (1977), ”KUNDSKABENS
TRÆ” (1981), ”SKØNHEDEN og UDYRET” (1983), ”ÅRHUS BY NIGHT” (1989),
”KÆRLIGHEDENS SMERTE” (1992), BARBARA (1997), ”AT KENDE SANDHEDEN”
(2002) og ”KÆRESTESORGER” (2009).
Hans nye ﬁlm ”SORG OG GLÆDE”, får
premiere i efteråret 2013.

Kirken skal have
ny organist
Vores organist, Christine Toft Kristensen, har fået nyt job og stopper
ved Tranbjerg Kirke med udgangen
af juli.
Derfor har vi ikke mulighed for på
nuværende tidspunkt at oplyse,
hvornår Baby-salmesang, Korskole
og Tranbjerg Kirkekor starter efter
ferien.
Vi vil gøre vort yderste for at ﬁnde
den helt rigtige til at føre aktiviteterne videre.
Så snart vi ved mere, vil oplysningerne
være at ﬁnde på
hjemmesiden Tranbjergkirke.dk og på
Facebook-siden Tranbjerg Kirke.
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O N S D A G S

Onsdag den 2. oktober kl. 14.00:

F O R U M

Cand.theol. Liselotte Horneman Kragh:

Eftermiddage, der giver et løft!
Onsdag den 4. september kl. 14.00:
Dr. Phil. Ole Thomsen:

Det lune land – fortællinger
fra Mols
Livet i en bondeby på det indre Mols
kan være småligt og surt; men ikke alle
kender dets storhed og sødme. Og det
er det, Ole Thomsen viser med sin bog:
Det lune land. Om liv på Mols (2011).
Landsbyen Tved, hvor Ole Thomsen er
født, har en ualmindelig rig overlevering, fuld af poesi og lune. Nogle af de
mennesker, hvis sind og skæbne skildres, har han selv kendt, andre levede
før hans tid.
Ole Thomsen var indtil 2009 docent ved
Aarhus Universitet i klassisk ﬁlologi. I
1986 blev han dr.phil. på en afhandling
om komedie og humor.

Memento Mori: Tænk på
døden – også mens du er
sprællevende
”Vi skal alle dø.” Det er et udsagn, de ﬂeste af os sagtens kan forholde os til – på
et rent intellektuelt plan. På et eller andet tidspunkt ramler vi så ind i den, døden, enten fordi vi selv eller vore elskede skal dø, og den intellektuelle viden
må blive en hel anden: vi skal til at lægge
krop til. Enten som pårørende eller som
døende. Der er ingen vej uden om. Og
eftersom det gælder alle og enhver, kan
man lige så godt gøre sig den ulejlighed at sætte sig lidt ind i dødens kropsnære territorium: det vil under ingen
omstændigheder være spildt arbejde.
Foredraget tager udgangspunkt i bogen
Døden nær – en brugsbog i nærvær
omkring døende og i det faktum, at vi
synes at glemme, at livet er en tilstand
med 100% dødelig udgang.
Liselotte Horneman Kragh er cand. theol. med et bifag i Religion, har arbejdet
i 7 år som præst i folkekirken og har dér
lært, hvilket dybt berigende arbejde
det er at få lov til at leve med i menneskers liv, hvor det gør allermest godt
og allermest ondt. Forfatter til bogen
Døden nær – en brugsbog i nærvær
omkring døende, oversætter af den engelske ærkebiskops Rowans Williams
første bog på dansk: „Stilhed og honningkager“, om ørkenfædrenes visdom
og spiritualitet, stifter af ﬁrmaet Livsceremonier, der tilbyder ikke-kirkelige
ritualer, foredragsholder og underviser.
Liselotte Horneman Kragh kommer
rundt i hele landet med sine foredrag.
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KIRKE OG SOGN

Er du blevet alene ...

Folkekirkesamvirket har fået økonomisk støtte fra Trygfonden til at igangsætte sorggrupperne, som er geograﬁsk fordelt over de næsten 50 sogne i
Aarhus, der udgør Folkekirkesamvirkets medlemsskare.
Frivillig ledelse
Sorg- og livsmodsgruppen ledes af to
frivillige, der har kvaliﬁceret sig til opgaven. Det er gruppeledernes opgave
at lede de enkelte møder, være vejleder
og at lytte og støtte.
Udover egen faglig ballast bliver sorggruppelederne løbende klædt på til
opgaven via faglitteratur, professionel
supervision og deltagelse i netværksmøder.

Sorg skal bæres, ikke behandles!
– Men byrden som efterladt bliver lettere at bære, når der er ﬂere til at løfte
– f.eks. i en sorggruppe ...
Dén erkendelse ligger bag oprettelsen
af en halv snes ”sorg- og livsmodsgrupper” i sogne i Aarhus Kommune.
Her mødes efterladte og deler savnet
og smerten ved at have mistet – og forsøger sammen at genﬁnde livsmodet.
Mange har allerede haft stort udbytte
deraf – og der er plads til ﬂere..
Der er tavshedspligt i gruppen. Det er
gratis at deltage.
Sorg- og livsmodsgrupperne er ikke
et tilbud om terapeutisk behandling,
men et tilbud om hjælp til selvhjælp.
Det betyder også, at den mere behandlingskrævende sorg ikke kan rummes i
gruppen.

Gruppens sammensætning
En gruppe er sammensat af 4–8 deltagere.
Gruppen mødes nogle timer, hver anden uge, eftermiddag eller aften efter
aftale.
Sorggruppen sammensættes efter en
personlig dialog med hver enkelt, der
ønsker at deltage i en gruppe. Man deltager uforpligtende i det første gruppemøde.
Hvordan kommer man med i en sorg- og
livsmodsgruppe?
Ret henvendelse til Folkekirkesamvirkets sekretariat:
Flemming Lindeløf Rasmussen,
tlf. 24 815 817
e-mail: ﬂr@norddjursnet.dk
– også hvis du blot vil høre nærmere ...

Folkekirkesamvirket
i Aarhus
– en tråd i dit netværk ...

KIRKE OG SOGN

BASAR-ARBEJDET
Onsdag den 14. august kl. 14 starter
eftermiddagsgruppen igen i Sognegården
i salen. Efter ferien starter vi med
fornyede kræfter, så vi kan få en rigtig
god basar.
Alle de øvrige, der hjælper med ved basaren, er også velkomne, så vi kan få en
snak om nye ideer og tiltag. Jeg vil bage
lidt til kaffen.
Basaren ﬁnder sted lørdag den 2. november kl. 10–14, og vi støtter fortsat
børneprojektet i Malawi, hvor vores
indsats er med til at give de forældreløse børn håb om en bedre fremtid.
Der er 3 centre, Chisomo, som betyder
HÅB. Disse centre opsøger og modtager de forældreløse børn, undersøger,
evt. behandler dem, giver dem mad og
tøj, sørger for at de kommer i skole og
skaffer kontakt til deres landsbyer. Senere kommer de i Chisomo på klubbasis, hvor der er mange aktiviteter for
børnene.
Der er stor brug for vores hjælp, der
sendes via Folkekirkens Nødhjælp.
Nye deltagere er velkomne, så hvis du har
lyst og tid til at deltage i arbejdet, mødes
vi normalt den 2. og 4. onsdag i måneden
kl. 14–16 i Sognegårdens kælder.
Her hygger vi os, drikker kaffe, hvor vi
selv tager kage med, og så laver vi de
håndarbejder, vi har lyst til.

B ØR N
i kirken

Gud og spaghetti
Torsdag 12. september kl. 17.00
ved Anja Stokholm
og
torsdag 10. oktober kl. 17 ved
David Kessel
En let børnegudstjeneste for alle
sanser, med fortælling, sang og leg.
Gudstjenesten varer ca. ½ time,
hvorefter der er fællesspisning
i Sognegården.
Spring madlavningen over og tag
børnene med i kirke!
Børn gratis. Voksne: 30 kr.
Ingen tilmelding.

Hvis du vil vide mere om basararbejdet
kan du kontakte:
Inge Bech Nielsen, tlf. 86 29 15 46
Grethe Gylling, tlf. 86 29 03 76
Brugbare rester af stof og garn modtages gerne.
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Shop-Amok

Genbrugs børnetøj 0 - 10 år
har 5 års fødselsdag

Kom og vær med til at fejre dagen med os

0DQGDJGHQVHSWHPEHUIUDNOWLO
Fødselsdagstilbud denne dag:

SnDOOHYDUHU
Vi har i dagens anledning kaffe, kage og saftevand til børnene
Butikken har åbent hver mandag fra kl. 15 til 17
i sognegårdens kælder. Indgangen via stien bag Kvickly.
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

6HQLRUSLJHUQH

KIRKE OG SOGN

Som de ﬂeste nok ved, havde vi i år iﬂg.
DMI det koldeste forår i 25 år, hvor der
lå sne til langt efter påske, og dét satte
sine tydelige spor på kirkegården!
I et normalt år kan vi tage gran af og
plante stedmoderblomster på gravstederne inden påske. Dermed har vi
normalt også været hele vejen rundt,
og har fået taget det meste ukrudt på
det tidspunkt.
Men ikke i år!
I år kunne vi fjerne gran i takt med, at
sneen smeltede, og dernæst kunne vi
plante stedmoderblomster i takt med,
at jorden tøede, og det var vi først færdige med midt i april. Næste opgave
var at få anlagt de nye gravsteder, der
er kommet til i løbet af vinteren, og
først derefter kunne vi for alvor komme i gang med at fjerne ukrudt på kirkegården og gravstederne, og på det
tidspunkt var det groet helt fra os. Men
så var tiden også inde til at plante sommerblomster … og det tager altså også
lidt tid at plante og vande 2700 isbegonier!
Frustrationerne bredte sig også hos
gartnerne på kirkegården, for ud over
at have travlt, manglede vi også 2 medarbejdere. De er heldigvis blevet ansat
nu, og i skrivende stund er de godt på
vej med både ukrudt og snarlig klipning af bøgehæk.
Dette forløb har naturligvis været til
stor utilfredshed for både gravstedsejere og kirkegængere, som har klaget
deres nød over, hvordan det så ud.
Forløbet i foråret har altså ikke været
tilfredsstillende for nogen af parterne,
og i år blev vi så mindet om, hvor meget naturens luner betyder for vores ar-

bejde ude på kirkegården – især når vi
også manglede medarbejdere.
Vi beklager, at vi ikke kunne nå det
hele, men I skal vide, at vi har gjort vort
yderste for at ”komme efter det” lige siden, og i skrivende stund ser det ud til
at lykkes. Vi håber på jeres forståelse
for situationen.
Med venlig hilsen
Eva Nødskov, kirkegårdsleder

Nicolai

SCT

Ukrudtet på
kirkegården

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

Tranbjerg Kirke på

facebook
Følg linket fra hjemmesiden
www.tranbjergkirke.dk
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