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Vidunder-Camilla
vinder 4. plads i
Europamesterskabet
Camilla Ritter fra Vidunder
Knolden i Center Syd igen sin
kunnen, da hun ﬁk 4. plads i
Europamesterskabet d. 4.- 7.
september i Split i Kroatien.
Konkurrencen hedder Euroﬂeurs, og er for unge ﬂorister
under 25 år. De skulle løses
6 opgaver som eksempelvis
bordpyntning og design af brudebuket.
12 deltagere konkurrerede og
ﬁk alle udleveret de samme
materialer. Man måtte have
materialer med hjemmefra til
brudebuketten, så Camillas
forældre kom kørende derned
med alle planter og hendes
værktøj i bilen.
Den første dag gik med forberedelser, og de tre andre dage
havde de to opgaver om dagen.
Samlet set vandt Norge, Holland kom på 2. pladsen, Spanien som nummer tre, og så
Danmark som nummer ﬁre.

Kommune ser på forslag
til grønne områder
Fællesrådet har givet borgernes input videre, og nu
skal kommunen så i gang med lommeregneren.
koster en meter sti egentlig? Og hvor mange
H vad
natur-motionsredskaber kan man få for en femmer? Det er svære regnestykker, som kommunen sidder
og bakser med nu, hvor borgerne i Tranbjerg gennem
Tranbjerg Fællesråd har fortalt, hvad de kunne tænke sig
at tiltag i det grønne bælte, der går igennem byen. Kommunen har omkring 500.000, som de ønsker at bruge på
grønne tiltag her i byen.
I alt 19 borgere og Tranbjerg Løber er kommet med
forslag til, hvad de kan tænke sig. Heldigvis er der ﬂere,
der har ønsket det samme i form af beskæring af buske og træer, bedre stier uden smat efterår og vinter og
motionsredskaber.
Så nu regner kommunen som sagt, og Fællesrådet vil
tage møder med nogle af dem, der har stillet forslagene,
og grundejerforeningerne for de områder, som kan blive
berørt, fortæller Mogens Laursen, som er kasserer i Tranbjerg Fællesråd.
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redaktionens røst …

Brug hinanden
Her på redaktionen sidder vi og ser tilbage på et veloverstået Børnekræmmermarked, som du kan læse meget mere om her i bladet.
Vi er meget stolte over det arrangement, som vi sammen med Centerforeningen ﬁk stablet på benene i år. Vi synes, at det viser hvor
langt, man kan nå, når man bruger hinanden og hinandens kompetencer og samarbejder.
Med relativt få møder og en god indsats fra alle ﬁk vi en dag, hvor
alle børn, de hjælpende forældre og de handlende hyggede sig,
gjorde gode handler og ﬁk set, hvad centeret og butikker har at
byde på.
Vi kan godt tænke os, at der kom endnu ﬂere aktiviteter til kræmmerdagen næste år – at ﬂere foreninger kunne vise, hvad de har i
posen og måske trække nye medlemmer ind. Måske har du eller
din forening en god idé og vil gerne være med?
Og det er nok sådan, at en by som vores skal klare sig fremover.
Ved at vi bruger hinanden og støtter de lokale tiltag. At vi husker
at bruge de faciliteter, vi har lige foran snuden på os. At vores børn
ikke skal tage bussen for at komme til sport, men så længe som
muligt kan gå på de hold, vi har lige rundt om hjørnet, som man
kan tage cyklen til.
Jeg synes, at det er superhyggeligt at komme rundt i Tranbjerg og
møde folk, man kender – de ﬂeste er fra børnenes skole eller deres
fritidsaktiviteter. Og nu går vi en mørkere tid i møde, hvor vi ikke
lige mødes over hækken, til vejfesten eller fodboldstævnet. I stedet
forskanser vi os mere derhjemme med stearinlys og tæpper. Så måske skal vi prøve at spørge naboen, om de for eksempel vil med på
gåtur, når vi ikke længere kan mødes over hækken, som vi har kunnet i de mange skønne sommermåneder.
Kort sagt – vi skal huske at bruge hinanden og værne om vores
fællesskab – uden det bliver den kommende mørke tid kun endnu
mørkere.
Stina Christiansen
Redaktionen

næste nummer
I bladet optages gratis læserbreve og redaktionelt stof, som ikke
har karakter af at være annonce. Redaktionen forbeholder sig ret
til at afgøre, hvad der betragtes som annoncelignende indlæg.
Er der tvivlsspørgsmål, kontakt da venligst redaktionen.
Indlæg, artikler, billeder, annoncer mm. til næste nummer skal
aﬂeveres til: stof@tranbjergtidende.dk senest den 31. oktober,
udgivelsesdatoen er den 27. november.
Tryk:
LaserTryk (Chrono Gaﬁsk)
Oplag:
4.500

bibliotek

Tranbjerg Bibliotek
Tove Ditlevsens liv i litteratur
- og musik
Mandag d. 14. oktober 2013 kl. 19.00-21.00.
Tove Ditlevsen mente selv, at hun var født
med en slags sivebrønd og septitank indvendigt. Aldrig så snart havde hun fået den ene til
at fungere, før helvede brød løs i den anden.
Foredragsholder, sanger og forfatter Jeannet
Ulrikkeholm vil denne aften fortælle om Tove Ditlevsens kaotiske liv og sammenhængen
mellem dette og digtningen. Jeannet Ulrikkeholm vil derudover sætte lyd og musik til Tove
Ditlevsens tekster
Entré: 25kr. Tilmelding via hjemmesiden

Størst, stærkest og farligst
Spændende og sjov læring om dyr for børn fra
7-12 år.
Fredag d. 18. oktober 2013 kl. 10.00-11.00
Mød en formidler fra GIVSKUD ZOO, hvor
blandt andet løverne bor, og hør om de største, stærkeste og farligste dyr. Efter en farverig
fortælling om dyrene får du mulighed for at
røre ved f.eks. knogler, kranier og skind. Du
kan således føle en løve på tænderne, strække
hals med en giraf og gå i elefantens fodspor.
Og så du kan se, hvad en rigtig elefantlort
vejer!
Gratis entré, tilmelding kan ske via hjemmesiden fra fredag d. 11. oktober.

Leif Davidsen og det russiske
Torsdag d. 7. november 2013 kl. 19.00-21.00.
Forfatter og foredragsholder Leif Davidsen har
indset det. Han bliver aldrig færdig med Rusland. »Jeg har nogle gange været så dum at

sige, at nu var det nok, nu ville jeg ikke skrive
mere om Rusland. Men det har min kone forbudt mig at sige, for det holder jo ikke.« Han
er aktuel med Patriarkens hændelige Død, som
foregår i Rusland, og herudfra vil han fortælle
om de russiske tematikker, der trækker tråde
gennem hele hans forfatterskab.
Entré: 50kr. Tilmelding via hjemmesiden

Børnekulissen opfører
- ’Skovnissernes Jul’
’Juleteater for de 3-6-årige.
Tirsdag den 26. november 2013 kl. 10.00-10.40
Skovnisserne holder jul med deres gode venner, dyrene i skoven. Alt er klart - pynten er
hængt op, bordet er dækket og grøden står
klar i gryden. Det eneste der mangler er juletræet, som alle skal hjælpe med at hente. Da
alle er ude af skovhytten, kommer trolden, og
så er julefreden forbi!
Gratis entré, tilmelding kan ske via hjemmesiden fra tirsdag d. 19. november

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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Kommende aktiviteter på

lokalcentret

Markedsdagen den 15. august. En skøn solrig dag ved lokalcenter Tranbjerg med mange glade gæster!

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 Birte
Lindhardt, tlf: 23 11 82 24.
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Vaccinationsdagen
på Lokalcenter
Tranbjerg
Kom og blive vaccineret fredag den
11. oktober kl. 9.30-12.00.
Køb en kop kaffe med brød til, eller frokosten i vores hyggelige café
efter du er blevet vaccineret.

Hovednummer på Område Syd,
Lokalcenter Tranbjerg:
Åbningstid: kl. 8.00-15.00 alle hverdage.
Tlf. 87 13 30 00.

Aktiviteter:
Buffet i caféen den 10. oktober
kl. 11.30
Fredagscafé med Madammerne
den 11. okt. kl. 14.30
Søndagsbanko den 13. oktober
kl. 13.00
Søndagsbanko den 27. oktober
kl. 13.00
Fredagscafé med UnderholdningsCompagniet kl. 14.30
Søndagsbanko den 10. november
kl. 13.00
Buffet i caféen den 14. november
kl. 11.30
Fællesspisning den 15. november
kl. 18.00
Søndagsbanko den 24. november
kl. 13.00
Frivillig gymnastikinstruktør søges!
Vi har mange borgere der gerne
vil i gang med gymnastik – men vi
mangler en instruktør. Er det noget for dig? Kontakt venligst Pia
Koller på tlf. 51 57 60 54, for at
høre nærmere.

Caféen ved Lokalcenter Tranbjerg:
Åben man-tors. kl. 10.00-14.00
Fredag kl. 10.00-13.30
Tlf.: 87 13 43 33
Sundhedsklinikken, Tranbjerg:
Åbent man-, tirs-, ons-, og fredag
Kl. 9.00-14.00
Tlf. tid kl. 8.00-9.00 på åbningsdagene.
Tlf. 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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foredrag

Av min arm
Arne Nielsson spredte glæde og engagement, da han med et meget motiverende foredrag ﬁk armene i vejret
på 120 tranbjergborgere.
at have overværet Arne NielsS åsonsefterforedrag
27. august på Tranbjerg Kro var der sikkert nogle, der havde
svært ved at få armene ned igen, og nærmest må have stødt dem mod dørkarmen,
da de gik hjem.
Allerede da jeg trådte ind i krosalen,
mærkede jeg en positiv og forventningsfuld stemning. At vi hver især ﬁk anvist
en plads, gjorde at jeg også følte mig meget velkommen.
Efter en times tid med et godt ostebord
begyndte foredraget. I over 2 timer tog en
meget engageret Arne Nielsson os med
rundt i emner som persontyper, adfærd –
og at adfærd smitter, viljen til forandring
(det er sværest for én selv) og at 40-års
krisen rammer kvinder senere end mænd.
Og så skal vi huske, at det vi træner i,
bliver vi bedre til – det gælder også dårligt
humør. Er du altid i dårligt humør smitter det af på dem du omgives af.
Arne brugte også udtrykket ”At vi skal
spille hinanden gode”. Og hvad mente han
så med det? Som han selv forklarede det,
så handler det kort og godt om, at vi skal
bakke hinanden op og motivere hinanden
til at yde vores allerbedste.
Undervejs blev vi udsat for forskellige øvelser, hvor vi prøvede vores evner
til håndtering af forandringer af. Det gav

en god stemning og udløste megen latter.
Det hele sluttede med en gruppe-High
Five.
Mod slutningen ﬁk vi det gode råd, at
vi som danskere skal bevare glæden – den
barnlige glæde, når det går godt. Vi skal
fejre de successer, vi oplever, og gøre det
når alle involverede kan deltage.

Sidste punkt var en konkurrence om
at være den hurtigst til at vise sin begejstring. Ebbe Thers-Jørgensen efterlod ingen tvivl om udfaldet og ﬁk derefter overrakt en af Arnes bøger.
Foredraget med Arne Nielsson var arrangeret i et samarbejde mellem Munke
VVS, Ernst & Young, Djurslands Bank,
Proﬁl Optik, Tranbjerg Kro og Graphic
House i et forsøg på at lave et anderledes
arrangement i Tranbjerg.
Temaet var ”Viljen til sejr – harmoni i
job, familie og fritid”.
Alt i alt et rigtig godt initiativ, som vi
kan bruge ﬂere af, i Tranbjerg.
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Fælleshus til udlejning
Dejligt fælleshus
med plads til 48 personer
Byg og Montage

Andelsboligforeningen
Æblehaven

Ring eller skriv for et uforpligtende tilbud

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

- Nyt tag
- Nyt køkken og bad
- Nye vinduer og døre
- Tilbygning - Renovering
Østerbyvej 7 - 8310 Tranbjerg - 6130 3137 - kontakt@sylvesterbyg.dk

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

www.lumen.dk

Depot og opbevaring
Tør, sikker og isoleret lagerhal i dit lokalområde

Priser fra 200,-/md
'MZUUFUSBJMFSFq'MZUOJOHUJMCZEFT

Mere plads for pengene!

tlf. 50 56 86 06
www.lumen.dk
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AIA-TRANBJERG
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AIA-TRANBJERG er en velfungerende idrætsforening med badminton, fodbold,
gymnastik, håndbold, svømning og tennis. Vi er godt 1.900 medlemmer
- børn, unge og voksne.

AIA-TRANBJERG søger hovedformand
- er det DIG?
Der søges formand og næstformand til hovedbestyrelsen, som er afdelingernes
paraply organisation, der udover hovedformand og næstformand består af de 6 afdelingers formænd, kasserer og sekretær. Formålet med hovedbestyrelsen er at sikre samarbejde mellem afdelingerne og udvikle den lokale idrætsforening, så opgaverne er:
- styrke samarbejdet mellem afdelingerne
- styrke udvikling af idrætsforeningen i lokalområdet
- styrke dialog med skole og institutioner
- styrke samarbejde med de andre foreninger i Tranbjerg
- styrke dialog med Aarhus Kommune
- styrke AIA-TRANBJERGs proﬁl i lokalområdet
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Hvis du har lyst til udfordringen,
så kontakt en af nedenstående til en uforpligtende samtale.
Kasserer Claes Bjørnmose
- ”bjoernmose@gmail.com”
Sekretær Benny Larsen
- ”bennylarsen@oncable.dk”
Badminton Birgit Larsen
- ”177@mail.dk”
Fodbold Jesper Riddersholm
- ”riddersholm@live.dk”
Gymnastik Tina Dalby Christensen - ”tinaogsteven@privat.dk”
Håndbold Kristiane Fjellerup
- ”kristine_fjellerup@hotmail.com”
Svømning Benny Larsen
- ”bennylarsen@oncable.dk”
Tennis Christian Gautier
- ”christian@gautier.dk”
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Tiltaler ovenstående dig og er du interesseret i en velfungerende idrætsforening i Tranbjerg, der samarbejder med skole, institutioner og foreninger i Tranbjerg, så idrætten
bliver prioriteret lokalpolitisk, er du måske den nye formand.
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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

Dyreinternatet
FUCFTHWSE
…

m

Ko

og

kig

DDÅ har styr på dyr
- og et kæmpe udvalg af
foder og artikler til
dit kæledyr

Dansk Dyreværn Århus
5JOHTLPWFOq5SBOCKFSH+
5MGqXXXEEBBEL

Nem IT Support
-hjælp til IT hverdagen!

- Vejledning
- Fejlfinding
- Opdateringer

- Vedligehold
- Sikkerhed
- Hjælp til køb af udstyr

20 års erfaring indenfor drift og support.
Se mere på www.nemitsupport.dk eller ring på 50 45 56 66

Afslibning
& behandling
af trægulve

Skal gulvet holde, så ring til Polle.

86 29 46 85
60 800 807
10 |

orientering

Hæder til nystartet løbeklub
Tranbjerg Løber har kun været i gang
i lidt over ½ år, men alligevel modtog klubben ﬂot hæder ved det årlige
Marselisløb i Tangkrogen den 1. september.
blev Tranbjerg LøV edberMarselisløbet
tildelt Marselis relieffet med den
følgende begrundelse: Hvert år uddeles
Marselisrelieffet til en organisation eller
person, der i det forløbne år har gjort en
ekstraordinær indsats for udbredelsen af
motionsideen til gavn for folkesundheden.
I år er valget faldet på Tranbjerg Løbeskole, som på ganske kort tid har formået
at aktivere motionister fra lokalområdet i

alle aldre og størrelser. Op mod 200 medlemmer har deltaget i ugentlige træningspas på forskellige hold med en afsluttende
eksamen på distancer mellem 2 og 10 km.
Løbeklubben har i særdeleshed formået at motivere folk på absolut
begynderniveau.
Tidligere reliefmodtagere har været
2010 John Wiltoft 1900 løbeskole, 1981
Gunnar Nu, 1987 journalist Søren
Kirkegaard.
Til løbet var der ﬂere løbere med Tranbjerg Løbers karakteristiske grønne løbetrøje, der kom ind over målstregen i ﬁn
stil efter at have løbet enten 6 eller 12
kilometer.
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Nyt liv i Center Syd
2 nye butikker lukker op i Center Syd.
længe været et lidt trist syn
D etat har
gå gennem centeret med en lang
række af tomme lokaler, men nu er de
sidste butikker lejet ud og åbner efter planen midt i oktober.
Discount
I den ene butik vil NHS Discount slå sine folder. Det er, som navnet antyder, en
discount-butik, som man kender det fra
Tiger-butikkerne, men med et bredere
varesortiment.
- Vi har masser af varegrupper og rigtig mange ting - alt lige fra elektronik,
isenkram til skoleartikler med priser fra
5 kroner og op til 30-40 kroner, fortæller
indehaveren Naseer Ahmad.
Det er ikke noget nyt for ham at være
butiksindehaver. Han har de seneste 7 år
drevet Spar-butikken i Håndværkerparken i Højbjerg.

liv og død

Bedemand
Det andet lokale bliver besat af en forretning, som allerede er kendt i Tranbjerg,
men som trængte til en luftforandring og
et sted med lidt mere traﬁk. Det er nemlig
bedemand Henrik Riising, der ﬂytter fra
Tranbjerg Hovedgade, hvor han har haft
forretning siden 2001.
- Vi vil gerne et sted hen, hvor vi kommer mere i kontakt med folk, og centeret
er mere befolket end Hovedgaden, siger
Henrik Riising.
- Da vi åbnede butikken, var der en
nærbutik, som trak folk til, nu venter folk
mest på bussen.
- Vi vil gerne have en åben butik, hvor
folk kan komme ind og få en snak om
eksempelvis deres sidste vilje. Vi kommer
naturligvis ikke til at have kister i butikken. Det kunne vi ikke drømme om at
have, siger Riising, der så småt er i gang
med at gøre klar til at åbne i oktober.

Den ny generation
generation ii regionsrådet
regionsrådetog
ogdin
din
lokale stemme
stemme ii Region
Region Midtjylland.
Midtjylland.
Stem personligt
Stem
personligt på
på Mette
MetteValbjørn
Valbjørn
nr. 6
-- nr.
6 på
på liste
liste A
A til
til regionsrådsvalget,
regionsrådsvalget,
kandidat
kandidat ii Aarhus
Aarhus Sydkreds.
Sydkreds.

Læs
ommine
mine
mærkesager
og
Læs mere
mere om
mærkesager
og visioner
for Region
på www.mettev.dk
visioner
forMidtjylland
Region Midtjylland
på
www.mettev.dk

Mette Valbjørn
Valbjørn
Mette
Regionsrådsvalget den 19.
2013
Regionsrådsvalget
19.november
november
2013

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

Der blev gjort mange gode handler til
børnenes kræmmermarked, mens de
handlende nød musik, pølser og måske en enkelt øl.
bøger, spil, racerbaner, dukD VD’er,
ker og bamser konkurrerede om de
handlendes opmærksomhed, da Børnenes
Kræmmermarked løb af stablen lørdag
den 17. august på pladsen foran Center
Syd. Fra klokken 9 om morgenen slæbte
forældre og børn kasser med legetøj og
alskens sager fra bagagerummene til opstillede borde med pavilloner til at dække
for solen og en lovet regnbyge, der heldigvis aldrig kom.
Der kom hurtigt gang i handlen, og ivrige børn trak deres forældre rundt mellem standene for at fortælle dem hvilke
ting, de umuligt kunne leve uden længere.
Mens børnene ofte var villige til at give
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Ebbe Suder på 3 år kom helt fra Stautrup for
at gøre en god handel og var samtidig så heldig at komme til at ligne Spiderman.

den foreslåede pris, forstod forældrene sig
bedre på tålmod og at prutte lidt om prisen. Så det var et ægte kræmmermarked.
Pølser og dj
Centerets butikker var trukket udenfor, og
der blev langet både T-shirts, parfumer,
fadøl, blomster og pølser ud til de mange
handlende, mens henholdsvis en dj og
orkesteret Kelds Kulinariske Kapel sørge-

kræmmermarked

de for underlægningsmusikken. Børn og
modige voksne kunne blive ansigtsmalet,
så det vrimlede med Spidermænd, farlige
dyr, smukke blomster og en masse andre
kreative ansigts-masker på børnene. Hele
torvet summede af liv i de 4 timer, der var
kræmmermarked.

Præmierne
Bag arrangementet står traditionen tro
Tranbjerg Tidende, i samarbejde med
Centerforeningen. Førstnævnte havde også traditionen tro præmier med til de tre
boder, som var mest kreative, fantasifulde,
ﬂotte, eller som på anden vis skilte sig ud. >>
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kræmmermarked

3. præmien gik til en af de bedst bemandende boder – den tog to familier sig
nemlig af. Her stod Cecilie Carsø på 8
sammen med sin bror Casper på 11 og
Viktor Thomsen på 7 og hans søster Julie
på 10.
- Vi har solgt for 600 kroner, så vi
er meget stolte. Pengene skal bruges på
guldsko, der matcher dem, som Justin
Bieber har, fortalte den feminine del af
salgsholdet.

2. præmien gik til brødrene Mikkel og
Nikolaj Rathcke Thomassen på 13 og 8 år,
som gjorde gode handler fra deres meget
ﬂotte og utroligt velorganiserede butik.
Det var heldigt, at der var 300 kroner
som 1. præmie, for den skulle nemlig deles mellem Freja og Jonas Christensen på
8 og 12 og deres fætter Mikkel Leif Laursen på 14. De havde deres morfar med
og stod i en bod, der havde sloganet ’Den
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høje butik med de lave priser’.
Udover pengepræmien, som de kunne
stikke i lommen, ﬁk de også solgt 4 cykler,
en racerbane, spil og Lego.

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

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
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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.

Sangaften
i AIA-TRANBJERG Gymnastikafdeling
Denne gang har vi allieret os med en særdeles kendt foredragsholder:

Poul Smedegaard Andersen
- der på humoristisk vis blander dansk historie, historiske portrætter, musikalske foredrag, dansk sangskat og viser.
Historiens sang
For at kende sig selv er det nødvendigt at kende sin historie. Vi kan
lade os inspirere af spændende personligheder fra historiens arkiver og de spor, de satte i deres tid. Vi kan synge deres sange og berige vort samvær. Ved at sammenkæde musik og historie udvides
Nuets virkelighed, og der opstår en slags »sprækker i tiden« til en
levendegørelse af personen i sin tid. Poul Smedegaard Andersen
har samlet en række “historiske solstråler” under navnet “historiens sang”. Det er musisk-historiske foredrag, typisk portrætter af
betydningsfulde personer og deres livgivende bidrag til den danske
kulturarv.
»Folk skal helst føle sig løftede og i godt humør, når de går fra mine foredrag. De må gerne have oplevelsen af, at musikken og fortællingerne har eksponeret en ﬂig af fortiden på en måde, de ikke
har oplevet før«.
Vi glæder os til at præsentere Poul Smedegaard Andersen

den 22. oktober, kl. 19-21.30.
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Gymnastikafdelingen AIA-Tranbjerg
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Med venlig hilsen
Seniorudvalget

s )$ 2 

Se mere på hjemmesiden www.aia-tranbjerg.dk og tilmeld dig med
det samme til aiasenior@gmail.com
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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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iværksætter

En iværksætter ﬂytter til byen
Michael Storm på 28 år har i ﬂere år
haft sit eget webdesign-ﬁrma, men
for nylig kastede han sig ud i et nyt
projekt, som han gerne vil lade alle
læsere af Tranbjerg Tidende få gavn af.
går ikke rundt og keder sig.
M ichael
Det kan man se, når man kommer
på besøg i huset på Grønløkke Allé, som
han lige er ﬂyttet ind i og er i gang med
at sætte i stand sammen med sin kone
Kathrine, som han blev gift med for et
par måneder siden – samtidig med at han
driver to ﬁrmaer.
Hans ene ﬁrma er et graﬁsk ﬁrma,
hvor han laver hjemmesider, magasiner,
blade, tryksager og meget mere. I 2008
blev han uddannet multimediedesigner
og har været selvstændig siden 2011.
Det nye ﬁrma er Huskhaven.dk, hvor
han og en partner sælger alt muligt til haven, som Michael selv udtrykker det. Du
ﬁnder alt fra vand- og havekunst til maskiner som hækkesakse og plæneklippere
til legehuse, gynger, sandkasser, bålfade,
terrassevarmere og blomsterkasser.
- Vi sætter fokus på kvaliteten, dansk
design og unikke ting, som vi præsenterer

på en god måde, fortæller Michael. Han
byder meget ind til sitet med sin baggrund som designer. Hans makker er tidligere anlægsgartner og kender naturligvis
mere til havearbejde.
- Jeg har først lige selv fået have, men
den er lidt på standby lige nu, men heldigvis er det min kones store interesse. Jeg
har selv boet i lejlighed hele mit liv, så jeg
skal til at lære det, siger Michael, som er
vokset op i Viby.
Udover selve butikken, udgiver Michael
Storm og makkeren også et havemagasin
en gang i kvartalet, som også kan læses på
Huskhaven.dk. I bladet er der gode havetips, test af produkter og generelle nyheder indenfor havemiljøet.
I bladet er der også ofte en rabatkode,
så trofaste læsere kan handle på huskhaven.dk med rabat. Den service vil Michael
også gerne tilbyde Tranbjerg Tidendes
læsere, så du får også en rabat på 100 kr.
på køb foretaget i webshoppen helt frem
til 1. april 2014. Med rabatkoden ’tranbjerg8310’ sparer du 100 kr. på alle køb
på hjemmesiden. Hvis du fremover læser
magasinet Husk Haven, vil du samtidig i
hver udgave modtage en rabatkupon til ét
eller ﬂere udvalgte produkter.
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Hos FDF er der altid plads

- til en tosset idé

det endnu var sensommer, slog
M ens
FDF i Tranbjerg friskt telt op på
græsset ved centeret. Til den søde tand
blev der lavet grønne jordbærbolscher af
mesterkogeren Mikkel, og pandekagerne
var et hit for mange andre. Sæsonen blev
skudt i gang med en sodavands-kanon og så blev der leget på græsset. Alle børn
og barnlige sjæle blev inviteret til at hoppe med på hoppepuden.
Indkøb blev således til en leg for både
forældre - og børn. Børnene legede, mens
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forældrene ﬁk en pause til at handle ind
- og en kop kaffe, til børnene ﬁk hoppet
færdig.
Og har man lyst til at tjekke FDF nærmere ud, fortæller FDF kredsleder Jesper
Ottesen, at der ikke er ventelister hos FDF
- man er altid velkommen til at komme
og prøve at lege med et par gange.
I uge 42 foregår der særlige arrangementer for de større FDF?ere: 7-8. klasseskurser, Seniorkurser for dem på henholdvis 15-18 år og dem på 18-25 og interna-

FDF

tionale kurser.
FDF Tranbjerg havde i sommer to deltagere på FDF løb med tog i Europa. Turen fungerer som et kæmpe løb, og går
igennem 4 europæiske lande på 14 dage.
Holdene rejser rundt til poster, mødes
med unge fra forskellige ungdomsorganisationer og deltager i aktiviteter, løb,
sightseeings og lege. Der var også aktiviteter undervejs i togene.
FDF Tranbjerg mødes fast hver onsdag
aften i ’Knuden’ bag sognegården klokken

17.30-18.30 for 0. og 1. klasse, og klokken
18.30 til 20.00 for de større.
Efterårets møder ligger fra 23. oktober og frem til 4. december, hvor sæsonen sluttes af med juletræssalg og en juleweekend 7. december.
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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

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
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Dahlgaard Haandvaerk ApS
.VSFSBSCFKEFt'BDBEFSFOPWFSJOHt5PUBMFOUFSQSJTF
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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

 !     

ny forening

Foto: Lissi L.Lyngsø

Tranbjerg foto forening
I april måned ﬁk Tranbjerg en ny forening. En forening, som egentlig er en
klub. Men hvordan hænger dette nu
sammen?

F

ormanden, Morten Jørgensen, havde
i en rum tid gået med ideen om, at
starte en fotoforening i Tranbjerg. Grundlaget burde være tilstede, da Tranbjerg by
efterhånden har nået en størrelse, hvor
sandsynligheden for et potent antal spejlreﬂekskameraer burde være overvældende.
Og når man nu har anskaffet sig et vidunder til mange tusinde kroner, kunne det
jo godt tænkes, at man kunne tænke sig
at lære lidt om hvordan det virker, og ikke
mindst at få det brugt.
Derfor mødtes 5 personer i spejdernes
lokaler, som til dagligt benyttes af Tranerne. Der blev fastlagt et sæt overordnede
regler, herunder blev det vedtaget, at vi
ikke skulle være en forening. Denne beslutning blev taget, da man ikke havde et
ønske om at have en egentlig økonomi i
”foreningen”, og herved undgå bestyrelsesarbejde og budgeter. Det blev vedtaget, at
alt betaling foregår på brugerbetalingsbasis, hvilket skal sikre at foreningen er tilgængelig for alle. Derfor er vi vel nok mere en klub, med et brændende ønske for at

fotografere! Vi kan bare bedre lide navnet
forening.
Og netop det at fotografere er hjertebarnet i TFF. Vi mødes i TFF-regi den første mandag i måneden, hvor aftenen løber
meget forskelligt af staben.
Vi har blandt andet været sammen til
”Tall ship race” og på travbanen, hvor vi
ﬁk nogle gode og unikke muligheder for
at fotografere de steder, hvor man normalt
ikke har adgang. Alt sammen noget der
kan tilskrives gode kontakter.
Vores erfaring i foreningen spænder
bredt. Der er folk der har fotograferet i
over 25 år, og nogle der netop har fået deres nye kamera. Vi ligger i foreningen vægt
på, at der er plads til alle, og at vi skal lære
af hinanden. Derfor er der ikke nogen der
kommer til at stå i et hjørne, hvis altså
man selv tør åbne munden og spørge om
hjælp. Vi er der for hinanden!
Vi har siden starten i april vokset os
større, og vi er nu oppe på 10 medlemmer. Foreningen har plads til cirka 25 personer, så sidder du og har lyst til at nørde
med dit spejlreﬂekskamera, er du meget
velkommen til at deltage i en klubaften.
Du kan kontakte os via facebook, på siden
”Tranbjerg Foto Forening”. Vi klikker med
de ﬂeste.

| 29

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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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
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Claus søger motionsvenner
Når Claus Antony Bang Andersen har
brug for noget, så går han i gang. To
gange har han oprettet hjemmesider,
fordi han ﬁk en god idé og tænkte, at
der nok var andre end ham selv, der
kunne bruge sådan én.
Claus Antony Bang Andersen tidD aligere
var af sted på højskole for at
tabe sig, tænkte han, at det ville være meget lettere at holde fast i den sunde livsstil, hvis han også havde nogen at gøre det
sammen med, når han kom hjem.
- Når man har en aftale med nogen, er
det meget lettere, end når man skal sparke
sig selv i gang, siger Claus.
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Så han gik i gang med at programmere
en hjemmeside, hvor man kan oprette sig
og en aktivitet, som andre så kan melde
sig til. Det kan være alt muligt, som for
eksempel en gå, løbe - eller cykeltur eller
hvad man nu kan ﬁnde på at lokke andre
med til.
Sitet hedder motionshold.dk, og det er
helt gratis at være med. Siden er ganske
ny, men Claus har allerede været på adskillige gåture med forskellige mennesker
rundt omkring i Århus.
- Når andre har oprettet en aktivitet,
har jeg meldt mig til for at støtte den. Så
jeg har fået gået nogle ture. Nogle gange
er det bare med en anden og en gang var
vi oppe på 7. Jeg møder mange på denne

motion

måde. Det er fedt, når man er førtidspensionist og sidder meget derhjemme, siger
Claus Antony Bang Andersen, der har boet i Tranbjerg de sidste 15 år.
En af gåturene blev kombineret med et
oplæg om motivation, når man skal dyrke
motion eller slanke sig.

- Når man går med en sindslidelse, er
det svært at komme ud, og man er bange
for de fordomme, som man kan møde. Så
er det rart med et fristed, hvor der er nogen, der forstår, hvad man går igennem,
siger Claus.
Sindnet.dk har siden 2006 modtaget
driftsstøtte fra en pulje hos SocialminiAarhus Kommunes Handicappris
steriet og har gennem tiden også modtaClaus er selvlært nørd og har ikke en bagget støtte fra forskellige bidragsydere og
grund som programmør. Men han har
fonde
lært sig selv det og kan godt lide at rode
Claus ﬁk i 2012 Aarhus Kommunes
med det. Hjemmesiden driver Claus AnHandicappris for Sindnet.dk. Begrundeltony Bang Andersen selv uden støtte eller
sen for prisen lød således:
midler nogen steder fra. Men han håber
’Claus Antony Bang Andersen har
at ﬁnde nogle steder, hvor han kan søge
gjort en fantastisk indsats for en anonym
midler til at markedsføre siden og lave
gruppe og vist, hvordan nettet kan bruarrangementer. Indtil videre dækker han
ges som en god start på kommunikation
selv alle udgifterne
mellem sindslidende.
og trykker selv ﬂyers,
Når man har en aftale med Det er i mine øjne et
som han på sine gåbevis på, at
nogen, er det meget lettere, end levende
ture deler ud forskelalle borgere i Aarhus
når man skal sparke sig selv i kan gøre en forskel
lige steder i Århus.
gang.”
- Lige nu tænker
– og at Aarhus er en
jeg bare på at få det
by for alle,’ lød det
op at køre. Jeg har en masse forestillinger
fra borgmester Jacob Bundsgaard (S) ved
om, hvad der skal ske på sigt, og jeg har
prisoverrækkelsen.
altid mange projekter i tankerne. Men lige
Claus håber igen at gøre en forskel i
nu koncentrerer jeg mig bare om det her.
Århus og denne gang i hele Danmark.
Men motionshold.dk er ikke det eneHan håber, at motionshold.dk vokser sig
ste site, som Claus går og roder med. I
stort, så der kan være stævner og møder
1997 startede han Sindnet.dk, som er et
mellem de mange aktive.
mødested for folk med psykiske lidelser.
- Ellers får jeg nok en anden underlig
Det minder en del om Facebook – man
idé, siger Claus med et stort smil.
kan chatte, debattere og snakke med
ligesindede.

”
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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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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
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Danske Bank samler kompetencerne
i Viby
Danske Banks afdeling i Tranbjerg ﬂytter nu til Viby – og har sidste åbningsdag fredag den 15. november.
Det skal komme kunderne til gode i form
af ﬂere eksperter samlet på ét sted og dermed større kvalitet i rådgivningen, forklarer Marianne Lundgren, privatdirektør i
Danske Bank Viby Afdeling:
- Kravene til rådgivernes faglige kompetencer er større end nogensinde - og
de bliver ikke mindre i fremtiden. Ved
at lægge afdelingerne sammen styrker vi
kompetence- og rådgivningsmiljøet i vores afdelinger til gavn for kunderne.
Kunderne gør det selv
Den teknologiske udvikling er en anden årsag til sammenlægningen. Over en
million danskere benytter i dag Danske
Banks selvbetjeningsløsninger til computer, smartphone og iPad – i stedet for at
komme i den lokale bankﬁlial.
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- Selv om vi sammenlægger ﬁlialer, er vi
stadig meget nemme at komme i kontakt
med, og vi har gjort det nemt at betjene
sig selv. Vi har markedets bedste og mest
brugervenlige selvbetjeningsløsninger, og
vores kompetente kundelinje Danske Direkte er også åben for telefonopkald døgnet rundt om alt, der har med Danske
Bank at gøre, fortæller Marianne Lundgren. Og som noget nyt er banken begyndt at tilbyde netmøder, oplyser hun og
uddyber:
- Med netmøder får kunderne den
samme personlige rådgivning hjemme i
stuen eller på arbejdet, som vi kender fra
ﬁlialen eller på telefonen. Det er blot endnu en måde at være i kontakt med os på
– kunderne vælger selv den form, der passer dem bedst. Ønsker de et fysisk rådgivningsmøde i afdelingen, er de selvfølgelig
altid velkomne.
Danske Bank er den første bank i Danmark, der gør det muligt at dele skærm

Annonce

online med kunden og vise, hvad ændringer i eksempelvis boligberegninger og
pensionsfremskrivninger betyder for kundens økonomi. Netmøderne kræver ingen
installation på computeren. Det eneste,
man behøver, er en computer med internetforbindelse, netbank og en telefon.

Pengeautomaterne bliver
Pengeautomaten bliver foreløbig på deres
nuværende pladser, så her vil det fortsat
være muligt at hæve kontanter. Danske
Banks privatkunder kan også fortsat hæve
og indsætte penge samt betale regninger i
de lokale postbutikker.

Gode råd til bankkunder anno 2013
t )
 BSEVCSVHGPSLPOUBOUFS LBOEVIWFJQFOHFautomaten eller hæve over beløbet i butikkerne.
t %
 VLBOPWFSGSFQFOHFUJMFHOFPHBOESFLPOUJJ
pengeautomaten. Og naturligvis også i Netbank,
Mobilbank og Tabletbank.
t )
 BSEVCSVHGPSWBMVUB T´UBHLPSUNFEPHIWJ
udlandet. Det er ofte lige så billigt som i banken,
og samtidig mere sikkert end at tage store kontantbeløb med hjemmefra.
t %
 VLBOCFUBMFSFHOJOHFSHSBUJTJ/FUCBOL .PCJMbank og Tabletbank eller bruge kuvertordningen

Danske Giro, hvor du sender dine indbetalingskort
med posten. Det koster 0 eller 9 kr. pr. girokort afhængig af din kundepakke.
t 7
 JB%BOTLF#BOLTTNTTFSWJDFLBOEVG´PQMZTU 
hvad der står på dine konti. Du registrerer dig via
netbank eller vores kundelinje. Du kan også benytte en pengeautomat til at se din saldo.
t %
 BOTLF#BOLTLVOEFMJOKF%BOTLF%JSFLUFLBOS´Egive dig og svare på dine spørgsmål døgnet rundt
på 70 123 456.
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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
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Kirke
og
Sogn
J
Præstens rubrik

se side 4
J
Onsdagsforum

se side 7
J
SHOP-AMOK

billigt børnetøj
se side 8
J
Levende

adventskalender
se side 9

Allehelgen
Allehelgenssøndag mindes vi i kirken
vore døde. Mange sørgende ﬁnder
trøst og ro til eftertanke ved gudstjenesten netop denne dag.
I Tranbjerg Kirke afholdes der Allehelgens søndag d. 3. november to
gudstjenester:
Kl. 10.00 Højmesse. En almindelig søndagsgudstjeneste, dog uden dåb.
Ved Anette Brøndum
Kl. 16.00 Musikgudstjeneste. Musikken vil hjælpe os med at mindes i en
situation, hvor ord ikke rækker.
Ved Anja Stokholm.

J
Gud og spaghetti

se side 9

BASAR

i Sognegården lørdag den 2. november
kl. 10–14
se side 6

2

KIRKE OG SOGN

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
Organist Branko Djordjevic
26 21 63 66 / branko@tranbjergkirke.dk
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

Torsdag d. 10. oktober
17.00: Gud og spaghetti – en let børnegudstjeneste v/David Kessel efterfulgt
af fællesspisning i Sognegården
Søndag d. 13. oktober (20. s. e. trin)
10.00: David Kessel
Søndag d. 20. oktober (21. s. e. trin)
10.00: Anette Brøndum
Søndag d. 27. oktober (22. s. e. trin)
10.00: Kirsten Niekerk
Torsdag d. 31. oktober
10.00: Morgenandagt
Søndag d. 3. november (Allehelgen)
10.00: Anette Brøndum
16.00: Anja Stokholm.
Musikgudstjeneste
Søndag d. 10. november (24. s. e. trin)
10.00: David Kessel
11.30: David Kessel. Dåbsgudstjeneste
Torsdag d. 14. november
10.00: Morgenandagt
Torsdag d. 14. november
17.00: Gud og spaghetti – en let børnegudstjeneste v/Anette Brøndum efterfulgt af fællesspisning i Sognegården
Søndag d. 17. november (25. s. e. trin)
10.00: Anja Stokholm
Søndag d. 24. nov. (Sidste s. i kirkeåret)
10.00: David Kessel

Lokalcentret:
Onsdag d. 30. oktober
14.00: Anette Brøndum
Onsdag d. 27. november
14.00: David Kessel

Nicolai

SCT

Gudstjenester

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

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
Anja Stokholm

Vi lever af de stærke
fortællinger
Den store svenske børnebogsforfatter
Astrid Lindgren har engang udtalt: ”Pak
ikke børn ind i vat og bomuld, men pak
dem ind i stærke fortællinger.”
Hvem vil ikke gerne kunne pakke både
sine børn og sig selv ind i en beskyttende kåbe af vat og bomuld? Det vil vi
vel alle sammen – og samtidig ved vi, at
vejr og vind på vores vej hurtigt skal få
lavet huller i det beskyttende lag, så vi
må tage de skrammer og mærker, som
livet har til os.
Hvad med fortællingerne da – er de,
som Astrid Lindgren påstår, til nogen
hjælp? Hvad er det, som en fortælling
eller et eventyr, der mange gange intet har med virkeligheden at gøre, kan
gøre ved børnene og ved os?
Jeg kom til at tænke på Astrid Lindgrens
ord, da jeg for kort tid siden havde en
pudsig ordveksling med min ældste
datter på 9 år. Hun var nervøs over noget, der skulle ske i skolen.
Da det hele var overstået, og hun blev
spurgt om, hvordan det var gået, svarede hun, at det var gået ﬁnt – og så sagde
hun noget sigende: ”Jeg tænkte bare på
Aslan!”
Aslan – det er den store løve fra C.S. Lewis fortællinger om landet Narnia, som
børnene Peter, Susan, Edmund og Lucy
kommer til igennem et gammelt garderobeskab. Og Aslan – han er Narnias
gode og mægtige skaber og hersker.
Astrid Lindgren

En mægtig løve, som er ærefrygtindgydende, men i hvis prægtige manke og
pels, man også kan begrave sine arme
og sit hoved og ﬁnde trøst. Han er godhedens og retfærdighedens vogter. Når
han brøler sin ånde ud, bliver dyr, træer
og buske levende igen. Alt, hvad der er
blevet til sten og is, får nyt liv.
Det er en fortælling, hvor det meste er
meget fjernt fra virkeligheden. Der er
talende dyr og levende træer og buske,
som alle sammen kæmper på Aslans
side i det store slag mod alt det, der
truer Narnia – og truer godhed og retfærdighed.
Men det var altså fra den fortælling,
med tanken på den prægtige Aslan, en
lille pige kunne hente mod til at klare
en af de mange kampe, hun skulle
igennem.
Måske har hun ret, Astrid Lindgren, når
hun siger, at stærke fortællinger kan
meget mere end vat og bomuld.
Sådan en stærk fortælling er også evangeliets fortælling. Fortællingen om
en mand, hvis kærlighed til en broget
skare af famlende og usikre mennesker
drev ham i døden. Det er fortællingen
om, hvordan han blev oprejst fra de
døde og igen viste sig for sine venner
– en fortælling, der ligesom dengang
også nu er en kilde til både tro og vantro. For stærk er fortællingen jo naturligvis ikke, hvis vi vil dokumentere alle
detaljerne i den. Alt muligt andet end
lige netop en opstandelse kunne være
sket – logisk set vil det nok være mest
sandsynligt, at noget andet end opstan-
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delsen har fundet sted. For hvem kan
overvinde døden og gå igennem lukkede døre?
Og så er den alligevel stærk – for ingen
historie har som den været en kilde til
at give nyt mod og håb.
Der er sandhed at hente i eventyrene,
vi læser sammen med børnene – også
selv om de ligger langt fra virkeligheden. Eventyret og den stærke fortælling bærer på noget, der rækker ud
over det, som den her skinbarlige virkelighed repræsenterer. I den stærke
fortælling – om det er et eventyr, eller
det er evangeliets forkyndelse af den
opstandne – for dem begge gælder, at
de ikke handler om at begrunde, men
om at udgrunde. Udgrunde og kaste lys
over kærlighedens dybde, livets storhed – og også dets skrøbelighed.
Det væsentligste i vores tilværelse kan
vi sjældent blotlægge og forklare fuldstændigt. Johannes Møllehave skriver
et sted: ”Vi kan ikke forklare kærligheden, og vi kan ikke forklare lidelsen.
De er lige store gåder. At leve er først
og fremmest at leve i en verden, der er
fuld af gåder. Guds mening er ikke, at vi
skal forstå, men at vi skal leve.”
De store fortællinger kan det, at de kan
give os kraft til at leve. Måske er det
deres væsentligste opgave: at give os
livskraft. De er vores åndelige føde. De
opbygger os og giver os mod til at have
med livet at gøre, også selv om vi ikke
ved, hvad der kommer ud af det. De er
med til at kaste lys og klarhed over det
gådefulde i vores tilværelse, som vi ikke
kan sætte i faste rammer og systemer –
som kærligheden og lidelsen i vores liv.
Hverken kristendommen eller de store
fortællinger kan pakke os ind i vat og
bomuld. Men de kan forbinde os med
en livskraft, som er større end mit eget
liv. Og de kan give os mod til at gå ud i
livet og leve det.

Sognekalender
Torsdag d. 10. oktober
Kl. 17.00: Gud og spaghetti – en let børnegudstjeneste v/David Kessel efterfulgt af fællesspisning i Sognegården.
Mandag d. 14. oktober
Læsekreds på biblioteket.
Onsdag d. 23. oktober
19.00: Menighedsrådsmøde.
Lørdag d. 2. november
Basar i Sognegården.
Onsdag d. 6. november
14.00: Onsdagsforum i Sognegården.
Mandag d. 11. november
19.30: Læsekreds.
Torsdag d. 14. november
Kl. 17.00: Gud og spaghetti – en let
børnegudstjeneste v/Anette Brøndum
efterfulgt af fællesspisning i Sognegården.
Onsdag d. 27. november
19.00: Menighedsrådsmøde.

Sorg- og livsmodsgrupper
for efterladte
– et gratis tilbud om samvær med ligestillede
*UXSSHUQHOHGHVDIHUIDUQHIULYLOOLJHGHUKDUNYDOL¿ceret sig til opgaven. Der er ikke tale om terapeutisk
behandling, men om „hjælp til selvhjælp“.
Man mødes 2–3 timer hver anden uge, typisk sen
eftermiddag. Grupperne kan benyttes på tværs af
sogne.
Med støtte fra TrygFonden.
Flere oplysninger på tlf. 24 815 817 – eller på:

www.folkekirkesamvirket.dk
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B A S A R
i Sognegården lørdag den 2. november kl. 10 – 14
Igen i år holder vi basar i Sognegården, og vi støtter fortsat et børneprojekt
i Malawi i den sydlige del af Afrika.
Her er der ca. 850.000 forældreløse børn p.g.a. HIV/AIDS.
Folkekirkens Nødhjælp har oprettet 3 centre, CHISOMO, hvor disse børn
tilbydes hjælp i form af mad, tøj, skole samt kontakt til voksne i deres landsby.
Der er stort behov for hjælp, og pengene fra basaren går ubeskåret via Folkekirkens Nødhjælp til disse centre.
På basaren er der som sædvanligt masser af gode tilbud:

AMERIKANSK LOTTERI
(mange gevinster)

BØRNETOMBOLA
(gevinst hver gang)

CAFETERIA
TOMBOLA
SALGSBODER med bl.a.:
håndarbejder og tekstiler
hjemmesyltede lækkerier
hjemmebag

BESØG SHOP AMOK
I KÆLDEREN
Pænt, brugt, billigt børnetøj

KIRKE OG SOGN

O N S D A G S

Onsdag d. 4. december kl. 13.00:

F O R U M

Julefrokost

Onsdag den 6. november kl. 14.00:

En stemningsfuld eftermiddag med
traditionel julefrokost, Lucia-optog og
amerikansk lotteri. Man medbringer en
gevinst til ca. 30 kr.

Livsglædens nødvendighed

Pris for frokosten: 125 kr.

Jytte Dreyer har gennem små 40 år
arbejdet i Danmarks Radio med vidt
forskellige TV-programmer som f.eks.
OTIUM, „Musik i Arbejdstøj“ med
Underholdningsorkestret og Børge
Wagner på store arbejdspladser, 2 generationer spiller ud, og mange familieprogrammer og samtaler.
Vi kan ikke tit nok minde hinanden
om, hvor vigtigt det er at holde fast i
livsglæden, men ingen af os slipper for
sorger og bekymringer, og det er indlysende, at livsglæde giver et rigere og
bedre liv.
Opskriften ﬁndes ikke, men man kan
øve sig i kunsten.
Livet er nu engang ikke det værste, man
har, og vi han kun ét forsøg, der er ingen genudsendelse.

Tilmelding til kirkekontoret:
Tlf.: 86 29 57 33
eller mail: kordegn@tranbjergkirke.dk
senest fredag den 22. november.

Eftermiddage, der giver et løft!

Tranbjerg Kirke på

facebook
Følg linket fra hjemmesiden
www.tranbjergkirke.dk

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

Gud og spaghetti
Levende
adventskalender
i kirken
En gang om ugen op til jul
åbnes en låge i Tranbjerg Kirkes
levende adventskalender.
Tag børnene i hånden og vær
med til at se, hvad der gemmer
sig bag lågen.
Oplev advents- og julestemning
i kirken – vi hører fortællingen
om den ting, vi har fundet bag
lågen og synger den kommende højtid nær.
Bagefter er der risengrød til små
og store i Sognegården.
Pris: Voksne 20 kr. Børn gratis.
Følgende torsdage kl. 17.00:

Den 28. november
Den 5. december
Den 12. december
Den 19. december

Torsdag 10. oktober kl. 17 ved
David Kessel
og
Torsdag 14. november kl. 17 ved
Anette Brøndum
Vi inviterer igen børn, deres forældre,
bedsteforældre og alle, der har lyst til
en kort gudstjeneste med sang, dans og
historie.
Efter gudstjenesten spiser vi sammen i
Sognegården.
Maden til børn er gratis, for voksne koster det 30 kr.
Ingen tilmelding.
Spring madlavningen over og tag
børnene med i kirke!
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Altid 500 varer
til fast lavpris
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- SE DE MANGE GODE TILBUD I KVICKLY AVISEN
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