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Bedre trafi kforhold
Engang i det nye år skulle det 
gerne være slut med morgen kø-
trafikken ind mod byen. Der er 
nemlig planer om at udvide det 
sidste stykke af Christian X’s vej.
Læs mere side 19.

Nye udstykninger
Tranbjerg og Mårslet er snart 
ved at smelte sammen. Der er 
planlagt 41 nye grunde ud mod 
Obstrup i første omgang både 
med parcel- og rækkehuse. 
Se kortet på side 32.

Bocenter
Man mangler frivillige ved Bo-
center Tranbjerg. Der er travlt, 
så det faste personale kunne 
godt bruge nogle ekstra hæn-
der, der kunne gøre en forskel.
Læs mere side 10.

Det nye rutenet
er er mange, der er utilfredse med Midttrafi ks store 
ændringer af busnettet i Århus for to år siden. Flere 

har klaget deres nød på Tranbjerg Tidendes Facebook-
side og nævner blandt andet, at de og byens institutio-
ner savner turen forbi travbanen, Tangkrogen og Min-
deparken. Frem til uge 4 gennemfører Midttrafi k en stor 
undersøgelse af tilfredsheden med det nye rutenet. Vi 
opfordrer derfor så mange som muligt til at give deres 
mening til kende. Du fi nder linket til spørgeskemaet på 
Tranbjerg Tidendes Facebook-side og under Nyheder på 
Midttrafi k.dk. 

Hvis du savner linje 1 og 11, så deltag i Midttrafi ks tilfredshedsundersøgelse.
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 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

r e d a k t i o n

n æ s t e  n u m m e r

redaktionens røst …

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 13. februar,  
udgivelsesdatoen er den 12. marts. 
Tryk: LaserTryk (Chrono Gafisk)
Oplag: 4.500

Stina Christiansen, Redaktionen

Nytårsønsker
Nu hvor vi stadig er i gang med at vænne os til at skrive 2014, har 
man en tendens til at dvæle ved det gamle år og lægge planer for 
det nye. 

I 2013 fyldte centeret godt i Tranbjerg Tidendes spalter. Vi beskrev 
åbnede og lukkede butikker. Men det gjorde vi vist også i 2012, og 
det tyder desværre på, at det bliver en del af spaltepladsen i 2014 
også. Mange ønsker sig mere liv i centeret, et mere tidssvarende 
center, der måske er overbygget og rigtig mange udtrykker ønske 
om et fitnesscenter i nogle af de tomme lokaler. Måske findes der 
driftige mennesker, som kan være med til at få disse ønsker til at gå 
i opfyldelse…

Tranbjerg Løber og Løbeskolen fik også en del omtale, og med de 
nye initiativer for den kommende løbeskole, så slipper vi nok ikke 
for at læse om glade løbere og aktive mennesker fremover. Mon ik-
ke der er flere, der sidder med et nytårsforsæt om at komme i løbe-
skoene og rundt på stierne i Tranbjerg? Måske bliver der taget nye 
spændende initiativer til nye sundhedsfremmende aktiviteter.

Desværre var en del af dagsordenen også flere ildspåsættelser og 
ballade fra unge, der tilsyneladende keder sig. Vi må håbe, at deres 
forsæt er at finde på nogle bedre ting at lave, eller at de på anden 
vis bliver stoppet i deres destruktive adfærd, så beboerne i Tran-
bjerg ikke skal slukke brande i skraldespande, containere og hvad 
det ellers er gået ud over. 

Jeg ønsker mig personligt et Tranbjerg Tidende, hvor vi forhåbent-
lig i hvert nummer kan skrive om nye spændende tiltag, der kan 
gøre byen god at bo i for alle uanset alder og interesser. En by hvor 
der bliver taget både ansvar og initiativ, så andre har lyst til at inve-
stere i vores by og os, der bor her. 

Hvad ønsker du dig? Du må gerne dele dit ønske eller forsæt på 
Tranbjerg Tidendes Facebookside.
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Adresse
Tranbjerg Bibliotek
Kirketorvet 6
8310 Tranbjerg J
Tlf: 8713 2435
E-mail: tranbjergbibliotek@aarhus.dk
Internetadresse:
www.aakb.dk/tranbjerg

Tranbjerg Bibliotek

Udstilling

I hele januar udstiller kunstneren Keth Mari 
Olsen sine malerier på Tranbjerg Bibliotek

Dicte – fra bog til tv-serie

Mandag d. 3. februar kl. 19.00-21.00
TV2’s nye krimiserie, Dicte, der udspiller sig i 
Aarhus, er baseret på den aarhusianske forfat-
ter Elsebeth Egholms populære krimier om 
den handlekraftige journalist Dicte Svendsen. 
Tv-producer fra Basmati Film, Ellen Riis, for-
tæller om arbejdet med at omsætte Elsebeth 
Egholms bøger til populært fjernsyn, og om de 
mange locations der har været i spil.
Billetter kan bestille gratis via hjemmesiden.

Musik og sjov /Dorte Nørgaard

Fredag d. 28. februar kl. 10.00-10.45
For de 0-3 årige og deres voksne.
Dorte Nørgaard kommer forbi med sit po-
pulære arrangement for de mindste. Kom og 
dans med. Dorte Nørgaard har bl.a. skrevet 
bogen Babyrytmik.
Billetter kan bestilles gratis via hjemmesiden,
fra fredag 14. februar.

Babytegn

Fredag d. 7. marts 10.00-10.45
Fra 0 år og deres voksne.
Det er muligt for forældre at få kontakt med 
deres lille barn, inden talesproget er dannet. 
Denne formiddag vil journalist, kostvejleder 
og foredragsholder Mette Stentoft fortælle og 
vise, hvordan man kan opleve et overraskende 
og sjovt indblik i sin babys tankeverden. Med 
babytegn kommer talesproget tidligere i gang. 

2014 - Så begynder det nye år på Tranbjerg Bibliotek, og vi byder på både vinterhygge og aktiviteter 

i det tidlige forår for børn og voksne. 

Far, mor og baby er velkomne. Medbring tæp-
pe eller underlag til barnet.
Billetter kan bestilles gratis via hjemmesiden,
fra fredag 21. februar.

Teatret Aspendos

Guleroden, der ikke ville op
Fredag d. 14. marts kl. 10.00-10.40
For 1½ - 5 årige.
Bedstefar sår en gulerod i haven. Den vokser
sig stor i den gode jord, men vil ikke hives op.
Bedstefar får hjælp af Bedstemor, barnebarnet, 
hunden og katten. Men først da musen hjæl-
per til, kan de sammen trække guleroden op 
– med et plop! En dramatisering af det gamle 
remseeventyr Roen.
Billetter kan bestille gratis via hjemmesiden,
fra mandag 3. marts.

Grønt formidlingsmøbel

Kom ind på biblioteket og se det nye grønne 
formidlingsmøbel ved indgangen. Lige for ti-
den er skærmen sat op til at vise børnesitet 
Palles Gavebod. Som noget helt nyt kan børn 
bruge den nye spørgetjeneste ”Spørg Pal-
les venner”, hvor man fra man. – fre. mellem 
15.00 og 16.00 kan chatte med bibliotekarer. 
www.pallesgavebod.dk



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

4 |

Kommende aktiviteter på  

  lokalcentret

Fællesspisning er flyttet!
På grund af blandt andet påsken, 
har vi valgt at fællesspisning i 2014 
ligger den anden fredag i februar 
og april.
Næste gang er fredag den 14. fe-
bruar kl. 18.00, hvor menuen er 
Vikinggryde og citronfromage.
For 120 kr. får du 2 retter mad, 
kaffe med småkager, musik og 
dans.
Sidste tilmelding til fællesspisnin-
gen er mandag den 3. februar. 

Tilmelding til Bjarne Brogaard på 
tlf.: 86 29 49 68
Mail:  
bjarnebrogaard@webspeed.dk 
Eller på sedlen i Cafe Tranen.

For borgere i Tranbjerg, der af hel-
bredsmæssige grunde ikke selv er i 
stand til at komme til lokalcentret, 
vil der kunne arrangeres transport 
med en af vore frivillige chauffører.
Dette skal meddeles ved 
tilmelding.

Kommende 
fællesspisninger:

Fredag den 14. februar 2014 
Vikinggryde og citronfromage

Fredag den 11. april 2014
Oksesteg og frugtsalat
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Hovednummer på Område Syd, 
Lokalcenter Tranbjerg:
Åbningstid: kl. 8.00-15.00 alle hver-
dage.
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

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

Sundhedsenheden Tranbjerg:
Tlf.: 87 13 43 00 mellem kl. 8.00-
15.00.
Telefonen er åben alle hverdage og 
bemandes af sygeplejersker, terapeu-
ter og borgerkonsulenter på skift .

Frivilligkoordinator:
Pia Koller
Tlf. 51 57 60 54
Mail: pkol@aarhus.dk

Forebyggelseskonsulent:
Gitte Sand
Træff es 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

Aktiviteter
28-01-2014: 
Jysk Tøjsalg salg kl. 10 - 13

07-02-2014: 
Fredagscafe kl. 14.30

14-02-2014: 
Fællesspisning kl.18.00   
BEMÆRK NY DATO

07-03-2014: 
Fredagscafe kl. 14.30
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v/Jens-Ole Jensen
Damvænget 30
8310 Tranbjerg J. 

Aflever bilen inden kl. 9 
– så har vi den færdig 
samme dag inden 16! 

Vi udbedrer småskader, ridser og skrammer på lak, alufælge, plast, kofangere og Interiør  
hurtigt, effektivt – og billigt!

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

Tel. 86 299 700
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� Er du glad
for at synge,

så benyt dig af dette tilbud.

TRANBJERGKORET
 Starter forårssæsonen 2007

tirsdag den 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 fi rstemmigt.

Vi vil gerne være fl ere 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 forårssæson byder på et varieret 

repertoire, 
men kom selv og stift bekendtskab med det.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe
til vores korleder Martin Nipgaard Hansen, tlf. 61770578

    eller til: Frode Nielsen tlf. 21639542

Starter forårssæsonen 2014 
tirsdag den 21. januar

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe 
til vores korleder Ulla Brahms, tlf. 2991 9654

eller til: Frode Nielsen tlf. 2163 9542

Vores forårssæson byder på et varieret  
repertoire, men kom selv og stift  

bekendtskab med det.
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Fælleshus til udlejning
Dejligt fælleshus  

med plads til 48 personer

Andelsboligforeningen  

Æblehaven

Trankær Vænge 98

8310 Tranbjerg

tlf.: 8629 7397 eller 20461897

mandag til fredag 19-20

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

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

8629 9886
Eget træningscenter!
Åbent man. - fredag kl. 8 - 20.

Tranbjerg FYS.

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 250,-/md

Mere plads for pengene!

tlf. 50 56 86 06
www.lumen.dk
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Kom og gør en forskel

Måske har din sangklub lyst til at gi-
ve et nummer. Dit stavgangshold vil 
med ud at gå en tur. Din madklub vil 
bage en kage. Du kan råbe tal op med 
klar stemme. Eller du har en dekora-
tør gemt i maven. Uanset hvad kan 
du helt sikkert være med til at gøre 
en kæmpe forskel for beboerne på Bo-
center Tranbjerg.

e 27 beboere, som bor fast på Bo-
centeret på Trankærgårdsvej, er vant 

til en travl hverdag. Travl på den måde, 
at de hænder, som hver dag hjælper dem, 
har rigtig meget at lave, så der er sjældent 
overskud til at gøre den der lille ekstra 
ting, give dem en anderledes oplevelse, 
som kan bryde hverdagens trummerum. 

Hjælp døgnet rundt
Beboerne er udviklingshæmmede fra sidst 
i 20’erne til 70’erne. De har alle sammen 
funktionsnedsættelser i sådan en grad, at 
de har brug for personale døgnet rundt. 

Hver morgen bliver de fl este hentet i 
bus og kørt ud på et aktiveringscenter el-
ler i et beskæftigelsestilbud. Det kan være 
et sted, hvor de får nogle sanseoplevelser, 
bliver behandlet af en fysioterapeut, har 
musik og den slags. De bedre fungeren-
de maler, tager på ture og laver forskel-
ligt praktisk arbejde som at feje og save. 
De allerbedst fungerende laver forskelligt 
montage-arbejde, putter engangs-bestik 
i poser eller vejer skruer af og putter i 
poser. 

Beboerne er fordelt i bocenterets 4 hu-

se, hvor 2 af husene fungerer som et bo-
fællesskab, hvor hver beboer har en husle-
jekontrakt med en boligforening, og de to 
andre huse er såkaldt boform, hvor kom-
munen ejer bygningerne.  

De basale behov
En typisk hverdag i husene går med, at 
personalet sørger for de basale behov 
bliver dækket. Det vil sige, at medarbej-
derne, som består af fl est pædagoger men 
også tæller social- og sundhedsassistenter, 
ergoterapeuter, medhjælpere og socialråd-
givere sørger for, at hverdagen kører, at 
beboerne kommer op og i tøjet, får mor-
genmad, kommer af sted med bussen, får 
eftermiddagskaffe med frugt, når de kom-
mer hjem, kommer i bad i løbet af efter-
middagen og aftenen og får aftensmad. 

Siden Bocentret stod indfl ytningsklar 
for knap 10 år siden, har der været fuld 
belægning. Der står hele tiden nye bebo-
ere klar på venteliste, hvis der bliver en 
ledig plads

Mange af beboerne har en ledsager, 
som følger dem til eksempelvis svømning 
en gang om ugen. Der er ikke mange ti-
mer til ledsagelse, men timerne kan spares 
op, så beboeren eksempelvis kan tage til 
Sølund-festivalen med en ledsager en hel 
dag. Bocenteret har to minibusser, som 
bliver brugt til og fra svømning, og når 
fl ere af beboerne skal ud.

Flere oplevelser
I fl ere af husene er der ofte kun en på ar-
bejde ad gangen. I de andre er de to. Men 
det betyder for alles vedkommende, at 

D
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man ikke kan tage ud og gå en tur med 
halvdelen af beboerne, bage en kage, la-
ve en lækker brunch eller arrangere en 
bankoaften. 

Derfor er det et stort ønske og håb fra 
Bocenterets ledelse, at flere ville melde sig 
som frivillige.

 - Frivillige vil kunne give den hjæl-
pende hånd, som betyder, at vi kan give 
beboerne flere oplevelser, end vi har mu-
lighed for i dag. Det vil være en gave for 
os, hvis det lykkes, og hvis frivillige kan 
gøre de mange ting, som vi ikke kan nå, 
siger Lone Jakobsen afdelingsleder på Bo-
center Tranbjerg. 

Århus Kommune har også besluttet, at 
der skal være lige så mange frivillige på 
bocenteret, som der er beboere. Så dem 
prøver man altså at finde nu. Andre ste-
der er det lykkes med stor succes. 

- Beboerne og personalet har selv for-
muleret, hvad de kan bruge de frivillige 
til, og et af ønskerne har været at der evt. 
skulle komme én 1 gang om ugen og syn-
ge og spille med dem. Så det er en meget 
konkret opgave, som vil tage omkring 1½ 
time plus kaffe, siger Per Sørensen, som er 
den anden afdelingsleder på bostedet. 

- Eller der vil komme en hver 14. dag 
og bage en kage her, så der sker noget an-
det for beboerne end bare at sidde og se 

tv. Der kunne også være en eller flere, der 
arrangerede bankospil en gang imellem. 
Lørdag kunne der måske komme én og 
stå i køkkenet og lave brunch, så perso-
nalet kan nøjes med at hente mad til be-
boerne. Det vil give os tid til meget mere 
nærvær, siger Lone Jakobsen.

- Og hvis der stod en frivillig i køk-
kenet, så kunne vi måske også gå en tur 
med et par beboere i 15 minutter, tænker 
Lone videre.

Per og Lones drømmescenarie er et 
korps af frivillige, som er selvkørende og 
selv aftaler opgaverne imellem sig.

 - Det ville være rigtig dejligt, hvis de 
frivillige fungerede som et trænerteam, 
der selv koordinerede, hvis én var syg og 
sørgede for, at der kom en anden. At de 
selv handlede ind og bare fik pengene hos 
os, så det ikke gav mere arbejde for perso-
nalet, siger Per Sørensen.

- Men de frivillige her vil kunne mær-
ke, at de gør en forskel – en meget stor 
forskel. 

Er du interesseret i at høre mere, kan 
du kontakte afdelingsleder Lone Jakob-
sen på mail: ljc@aarhus.dk eller tlf. 87 39 
24 40 eller afdelingsleder Per Sørensen på 
mail: psr@aarhus.dk eller tlf. 87 39 24 41, 
så vil de kontakte dig hurtigt herefter.

Bocenteret på Trankærgårdsvej.
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M

ed forbehold for udsolgte varer
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Tømrermester
Hans Jensen

Tisetvej 36
8355 Solbjerg
Tlf.: 86293166
Bil.: 40158166

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

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

Afslibning 
& behandling 
af trægulve

Skal gulvet holde, så ring til Polle.

86 29 46 85
60 800 807

Dansk Dyreværn Århus

Kom
 og

 kig…

Dyreinternatet

DDÅ har styr på dyr
- og et kæmpe udvalg af 
foder og artikler til 
dit kæledyr
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TRANBJERG - 86 29 49 49

LÆGEVAGTENS 
nye telefon nummer

7011 3131

GENBRUGSSTATIONENS

Mandag - fredag  kl.  7:00 - 18:00
Lørdag  kl. 10:00 - 17:00
Søndag og helligdage  kl. 10:00 - 17:00
24., 25., 26. og 31. dec.
samt 1. januar  Lukket

åbningstider:
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Tranbjerg Løber
siger tak for godt

samarbejde i 2013 til
alle vores sponsorer

på gensyn i
2014

www.tranbjerg-lober.dk
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l ø b e s ko l e

Den 4. marts starter Tranbjerg Løber 
en ny omgang løbeskole. 

Tranbjerg Løbeskole er for alle, der gerne 
vil i gang med at løbe. Vi starter langsomt 
op og følger et program, hvor muskler og 
sener bygges op, så de kan holde til de nye 
udfordringer.

Vores trænere deler alle ind i hold, så 
du løber med andre på samme niveau. 

I de 12 uger, som skolen varer, kan 
du lære at løbe i omkring ½ time og for 
manges vedkommende omkring 5 kilo-
meter. Der vil være 2-3 hjælpetrænere på 
hvert hold. Efter skolen forsætter du på 
ét af vores andre hold, hvor vi allerede er 
omkring 100 løbere fordelt på 4 hold.

Er du i tvivl, om du kan holde til det, 
anbefaler vi, at du allerede nu begynder 
at tage dig nogle gåture. Du skal kunne gå 
mindst 20 minutter i rask tempo, når Lø-
beskolen begynder.

Kom og løb med os
Løber du allerede lidt selv, men trænger 
til variation i træningen og nogen at løbe 
sammen med, så er du velkommen i vo-
res løbeklub, hvor vi mødes tre gange om 
ugen.

Vil du være med?
Mød op tirsdag den 4. marts klok-
ken 17.00 bag Grønløkkehallen ved 
fodboldbanerne.

Læs mere på www.tranbjerg-lober.dk
Find vores gruppe på Facebook ved at 
bede om at komme med på Tranbjerg 
Løber. Her kan du også finde dig en lø-
bemakker, som du kan aftale løbeture 
med.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 
19. juni, hvor du kan prøve kræfter med 
Tranbjerg Løbet’s ruter på 2,5, 5, 7,5 eller 
10 kilometer. 
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         Få rådgivning hos mig  
          Mandag-torsdag  8-18
          Fredag 8-16

      
     

Viby/Tranbjerg afdeling
Skanderborgvej 190
8260 Viby J

Rasmus Pladsbjerg

87 34 21 34

Kom ind og få en snak med din lokale mekaniker…

mail@solbjerg-biler.dk
Solbjerg Hovedgade 19
8355 Solbjerg
Tlf. 86 27 80 00
www. solbjerg-biler.dk
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Åbningstider:
Mandag - Fredag  9.30 - 17.30
Lørdag  9.30 - 13.00

Tranbjerg 
apoteksudsalg

Center Syd • Tlf. 8629 9311
Recepter indleveret inden kl. 12, kan medicinen 

afhentes samme dag, efter kl. 16.00. 

MALERMESTER

Bent-Jørgen 
G. Sørensen
Jørgen Karlsens Eftf.   

Grundlagt 1909

Voldgårdsvej 17,  
8270 Højbjerg

Telefon 86 27 27 72

Mobil 21 63 39 72

Danske Malermestre

Bemærk vi har 30 års erfaring i  
restaurering af møbler

1909

100
år

2009

medlem af SADF

Margrethe Kastrup
Damvænget 7 • 8310 Tranbjerg

Tlf.: 86 29 58 22
Udebehandling mandag og onsdag

TRANBJERG FODPLEJEKLINIK

S
A D

F

EXAM. FODPLEJER
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Din lokale
glarmester
Hørning Glas

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

kommer  

overalt

Tlf. 8692 3402
Åbningstid: mandag til torsdag 8.00-16.30
Fredag 8.00-13.00

www.hørn ingglas.dk

TS THOMAS SVENDSEN
AUTOREPARATION

Christian X’s vej 205
8270 Højbjerg

DER ER IKKE LANG VEJ TIL EN GOD MEKANIKER

 8629 4922

Helle Riising Bruhn

Din bedemand er en kvinde

Tlf. 8629 1243

Mød mig i Tranbjerg Centret 
Få udleveret ”Min sidste vilje” 
og pjecen ”Når nogen dør”
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t r a f i k

P

Hvis du er én af dem, der hænger i 
køen på Landevejen hver morgen, så 
bliver du sikkert glad for at læse, at 
Aarhus Kommune i øjeblikket arbej-
der på en løsning. 

lanen er, at der skal være 2 spor ind 
mod Aarhus hele vejen fra Ellemo-

sevej og til Slet Møllevej, så det kommer 
til at være to sammenhængende spor hele 
vejen. Vejen kan udvides uden, at kom-
munen skal ud og købe areal ved at slå 
cykelsti og fortov sammen, fortæller Anne 
Vinter, projektleder ved Aarhus Kommu-
nes Trafi k og Veje.

Men arbejdet med forslaget er stadig i 
gang med at blive fi npudset, og herefter 
skal det i høring hos alle dem, det kom-
mer til at berøre for at høre, om der er 
noget, som kommunen ikke har haft med 

Bedre trafi kforhold på vej til Tranbjerg
i deres overvejelser. Så indtil videre hed-
der datoen 2014, uden at man kan kom-
me det nærmere.

Planen er, at det kun bliver muligt at 
komme højre ud og højre ind på Ellemo-
sevej. På den måde går trafi kken ikke i stå, 
når der skal biler ud fra vejen, og de kan 
ikke holde og blokere for at komme ind. 

Projekt Skolevej
I forbindelse med skolesammenlægnin-
gen er der et projekt, som skal sikre sko-
levejene i Tranbjerg. Derfor kommer der 
i løbet af 2014 en cykelsti langs Tranbjerg 
Hovedgade, som skal sikre cyklisterne en 
sikker færd fra toppen af vejen ved Lan-
devejen og helt over til Torvevænget. 

Der kommer cykelsti i begge sider ved 
at rykke fortovet ind. På den måde kom-
mer cykelsti og fortov til at være i samme 
niveau.

Mon ikke de fl este Tranbjergbogere har prøvet at holde kofanger ved kofanger ind til Slet, det skulle snart være slut.

Foto:  Johnny Bossow Gertsen  (TF)
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    Murermester

Allan Lauridsen

KURSUS I OVNFORMET GLAS OG TIFANI 

ELSE KNUDSEN

WWW.ELSEKNUDSEN.DK   ELSE@INAME.COM TEL. 2028 5835.

Jeg starter nye kurser i slutningen af 
januar. Jeg kan tilbyde undervisning 
onsdag og torsdag formiddag kl. 9 - 
12, onsdag og torsdag aften kl. 18.30 
til 21.30. Desuden lørdag kl. 9 -14, 
hvor man kan tilmelde sig en eller 
flere gange. 

Detaljeret program kan hentes på 
biblioteket fra straten af januar eller 
bestilles på mail eller telefon.
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www.oestergaards-dyrehospital.dk
Døgnvagt

Dyrlæge
Finn Østergaard

Dyrlæge
Kari-Anne

Bjørnkjær-Nielsen

Dyrlæge
Ulrik Bech

Dyrlæge
Darly Eglin

Dyrlæge
Anette Valeur

Axelsen

Kristian Wagtmann
Tlf: 23 485 438

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

Wagtmann
Malermester

K

HÅRSHOPPEN 
23 92 06 16 

HÅRSHOPPEN 
                   Tranbjerg 

Åbent alle hverdage fra kl. 7.30 

Dameklip. Incl. vask og let føn  kr. 275,- 
Herreklipning        kr. 180,- 
Børneklip.       0-6 år       kr. 135,- 
Børneklip.      7-11 år      kr. 180,- 
Farvning  fra.       kr. 325,- 
Permanent     incl. klip fra           kr. 595,-

HUSK 
HVER 7. 

KLIPNING 
GRATIS 



Broholt Begravelse
Din bedemand

61 27 25 56
Svarer hele døgnet

Pilegårdsvej 47, 8361 Hasselager
www.broholtbegravelse.dk

Dahlgaard Haandvaerk ApS

md@dahlgaardhaandvaerk.dk

OPEL-VIBY
 - Din Opel partner i Århus
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Rundhøj

Rundhøj Centeret, 8270 Højbjerg, tlf. 8614 8033

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.

OBS!
Vær opmærksom på, at vores tidlige-
re nummer nu benyttes af én af vores 
konkurrenter.

Hilsen René

8614 8033
Bemærk vi har fået nyt nummer
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Find de spændende stier, den lækre 
legeplads eller få idéer til at bevæge 
jer med en ny app, som kommer her 
i 2014.

Hvad hvis børnene kunne spille et 
spil på mobilen, når I går tur med 

hunden rundt om søen, så der kommer 
virtuelle træstammer rullende, som de 
skal hoppe over? Eller de kunne holde 
mobilen ned mod søen og se, hvilke fi sk 
der svømmer rundt dernede, eller mod en 
gammel træstamme og se mikrolarver og 
andet kryb? Eller hvis I kunne følge en sti, 
som viser planeternes størrelsesforhold og 
afstand? Måske I kunne være med til at 
passe en køkkenhave og følge årstidernes 
gang i den?

I øjeblikket sidder fi rmaet Urban//
Goods og tager imod de fede naturople-
velser, som allerede fi ndes i området og 
de gode idéer, som børn, familier og in-

App skal vise dig vej 
   til naturoplevelser 

stitutioner i området ligger inde med. Bag 
selve app’en sidder idémændene, Ung i 
Aarhus Horsensvej, der er en del af Børn 
og Unge. De står for tilbud til børn og 
unge  fra 0-18 i området, der strækker sig 
fra midtbyen og ud til Tranbjerg.

App’en skal kunne åbne borgernes øjne 
for spændende oplevelser i naturen, som 
man måske ikke lige var klar over fand-
tes. Det er planen, at den skal udvides 
løbende, så man hele tiden kan opdage 
nyt – når der forhåbentlig kommer nyt til 
området. 

Den skal kunne binde naturoplevelse, 
bevægelse og kultur sammen og give en 
masse nye oplevelser til især de unge i 
området omkring Horsensvej.

Workshops
For at få så mange som muligt til at bruge 
app’en og bidrage til den fremover, vil Ur-
ban//Goods gerne høre fra så mange som 

Projektleder 
Kathrine Arlander 
fra Urban//Goods.
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i Tranbjerg
muligt og have input til de gode naturo-
plevelser, hemmelige stier, gode udfl ugts-
mål, lækre legepladser, en sjov løberute 
eller hvad du nu bruger naturen til, så de 
kan komme med i app’en. 

Projektleder Kathrine Arlander fra Ur-
ban//Goods har allerede haft nogle små 
workshops med en familie fra Tranbjerg, 
hvor de har gennemgået en gåtur rundt 
om søen og talt om de faser, der er i så-
dan en tur, hvad der var sjovt, og hvad 
der kunne være sjovt at gøre. Alle disse 
input vil Kathrine tage med videre og en-
ten putte i app’en eller sammen med re-
sten af de involverede vurdere, om det er 
noget, man kan udvikle og søge penge til. 

Proces i etaper
I første omgang samler Urban//Goods alle 
input sammen for de mange områder, der 
hører til Horsensvej-området. Herefter 
skal der søges penge til eventuel udvik-

ling af nogle af idéerne. Og endelig skal 
selve app’en udvikles. Så en gang i løbet af 
2014 ser den nye app dagens lys.

Det er planen og håbet, at nogle af de 
unge fra områderne kan være med til at 
søsætte og udvikle app’en fremadrettet, så 
de får og tager ansvar for den, og dermed 
sikrer, at den hele tiden er opdateret og 
bliver ved med at blive udviklet. 

Hit med dit input
Har du en god naturoplevelse, noget kul-
turelt eller en god idé til bevægelse, som 
du vil dele og have med i appén? Så vil 
Urban//Goods meget gerne høre fra dig 
på mailadressen kathrine@urbangoods.dk.

FAKTABOKS:
En app er et lille 
program, som man kan 
bruge på en smart phone 
– eksempelvis en iPhone, 
en Android-telefon 
eller en tablet. App’en 
kan bruges i samspil 
med andre af telefonens 
funktioner som GPS’en 
og lignende.
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Ved dødsfald

– tillid gennem 4 generationer

www.bedemandmadsen.dk

Bedemand
H. J. MADSEN

Århus C.

Jægergårdsgade 17-19
8000 Århus C.

86 12 28 66

Århus Syd
Højbjerg, Holme, Tranbjerg, 
Mårslet, Solbjerg
Rågevænget 6
8270 Højbjerg

86 27 14 07

Alle aftaler kan træffes i Deres hjem 
– når det passer Dem.

Træffes også søn- og helligdage.

Få brochuren “Min sidste vilje”.

Deres garanti for tryghed.
Vi er medlem af landsforeningen 
Danske Bedemænd.

Kilde: boligsiden.dk, den 10.05.2013, villa, 8310 Tranbjerg, de seneste 12 måneder.

Henrik Vesti Gottschalck

Salg & vurdering

home er den mest sælgende 

villa-mægler i 8310*

Lyst til at høre mere? Ring til Henrik, 8629 0711 

Klar til at komme videre?

TRANBJERG / SOLBJERG
Ansv. indehaver Annette Rønne

Statsaut. ejendomsmægler & valuar MDE

Center Syd, Kirketorvet 6-8, 8310 Tranbjerg 

tranbjerg@home.dk

facebook.com/hometranbjerg

Tlf. 86 29 07 11

home.dk Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen



| 27

DEN GLADE SLAGTER
Partyservice . Pølseborde

Osteborde . Receptionsmad
Kold buffet . Varm buffet

Anretninger

mesterslagteren
- lev sundt med kød

DEN GLADE SLAGTER
Center Syd  8310 Tranbjerg

www.dgs-tranbjerg.dk

Din lokale

Entreprenør - Aut. Kloakmester 

Tlf. 4057 5914
www.RBT.dk

RBTSe det ske! 

mail@andersenhansengulv.dk
www.andersenhansengulv.dk

Børup Tværvej 14, 8310 Tranbjerg

22480135 / 27382738

”Har Dit Gulv brug for hjælp?”
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en 2. december påbegyndte arbejdet 
med at fælde den privatejede plan-

tage bag Andelsforeningen Frisenholt. Alle 
træer blev ryddet og ligger nu klar til at 
blive til træfl is. Dog må de lige ligge en 
måned eller to og vente til, at grannålene 
er syrefri.

Vi har modtaget de fl otte billeder her 
på siderne fra Poul Cowan Kofoed, som 

Farvel til plantagen…
…bag Andelsboligforeningen Frisenholt

bor i Andelsboligforeningen. Han vil 
komme til at savne det rige dyreliv tæt på 
husene. Der er talt i alt 32 forskellige fug-
learter i plantagen udover rådyr, harer og 
egern. Billederne taler vist for sig selv.

Hvad der skal ske med området, vides 
endnu ikke.

D

Enden af vejen med plantagen i baggrunden.

Enden af vejen, nu uden plantagen.
Fo

to
s:

 P
ou
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d
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f r i s e n h o l t

Farvel til plantagen…
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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

ÅBNINGSTIDER: 

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

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 

Tranbjerg Hovedgade 5 
8310 Tranbjerg 

86 29 45 46 
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Aarhus Hjemmeservice 
Rengøring i private hjem siden 1995 

 
Laurbærvænget 26, 8310 Tranbjerg J 

www.aarhus-hjemmeservice.dk 

VI ANBEFALER:
Strømbesparende 
cirkulationspumpe

eller
Vandbesparend
toilet inkl. sæd

BESTIL NU PÅ: TLF. 86 29 05 58
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Nu kan 41 familier blive ejer af en 
grund i Tranbjerg og bygge et hus i 
det, der beskrives som et naturskønt 
område.

10 familier har allerede sikret sig en 
grund, som vil få adresse på Ob-

strupvej og ligger i området mellem net-
op Obstrupvej og Tingskov Allé. Det er 
endnu ikke afklaret, om de kommer til at 
ligge i postnummer 8310 Tranbjerg eller 
8320 Mårslet, men området får udkørsel 
til Tingskov Allé.

De 41 grunde er 1. etape af udstyk-
ningen og ligger over mod Obstrupvej i 
Mårslet.

Det bliver hovedsageligt grunde til 
parcelhuse, der bliver udstykket, men 
der kommer også et område beregnet til 
rækkehuse.

Højspændingsmaster fjernes
Som det kan ses på billedet, er der tale 
om et stort område ved Tingskov Allé og 
Horsevænget og Hyrdevænget. Mod øst 
grænser det op til Obstrupvej og rideba-
neanlægget og på østsiden af ridebanen 
løber Odderbanen. Det meste af området 
ligger nu som landbrugsarealer. 

Der står et teknisk anlæg med elværk, 
transformerstation, højspændingsanlæg 
og højspændingsmaster. Når byggeriet går 
i gang, fjernes det tekniske anlæg, og høj-

Stor ny udstykning ved Tingskov Allé
spændingsmasterne fjernes til glæde for 
hele området.

På tegningerne ses desuden to mindre 
vandhuller, som er omfattet af en para-
graf i naturbeskyttelsesloven, som handler 
om at bevare forskellige naturtyper, så de 
ikke forsvinder. Aarhus Kommune kan i 
særlige tilfælde lave en undtagelse fra na-
turbeskyttelsesloven og få dispensation. 
Så kommunen nedlægger de to vandhul-
ler, men etablerer et andet vandhul, der 
til gengæld er næsten dobbelt så stort 
som de to nedlagte. Man har sikret sig, at 
der ikke er nogen beskyttede dyrearter i 
vandhullerne. 

Tulshøj Bæk bliver desuden frilagt og 
omlægges.

Tranbjerg blomstrer
Tal fra ejendomsmæglerne i Danmark vi-
ser, at der i det første halvår af 2013 er 
blevet solgt 37 huse i Tranbjerg. Hele sid-
ste år var tallet på 50, så alt tyder på, at 
der er god gang i handlen i Tranbjerg. 

 - Når en by får et nyt blomstrende 
område, og der kommer nye unge tilfl yt-
tere til, så har vi før set, at prisniveauet 
også hæves på de gamle huse i byen. Så 
det er en fordel for hele byen, at der kom-
mer et nyt område til, siger Jesper H. An-
dersen, Statsautoriseret ejendomsmægler 
ved Danbolig Viby, som står for salget af 
grundene.



| 33

l o k a l p l a n

 Lokalplan nr.   947

Boligområde syd for Tingskov Alle i
Tranbjerg

FORSLAG I offentlig høring fra
27. marts til 22 maj 2013
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Alle aftaler kan træffes, hvor og hvornår det passer Dem – også aften, søndage og helligdage

Bedemand Grundtvig Riising & Søn

am.

TRANBJERGTRANBJERG
Tlf: 86 29 32 92

stof@TranbjergTidende.dk



Kirke
og
Sogn

STØT Sogneindsamlingen
Søndag den 9. marts – se side 13

Fastelavnsgudstjeneste
Søndag den 2. marts er der fastelavnsgudstjeneste. Fastelavn var  oprindelig 
en fest, hvor man skulle have det sjovt, inden den lange fastetid begyndte. 
Det var der, hvor mennesker en sidste gang kunne skeje ud – og så var det 
slut med det sjove, indtil påske.
I vores lutherske tradition holder vi ikke faste. Men til gengæld er det efter-
hånden en tradition – også i vores 
sogn – at holde fastelavn som en 
fest for børn. 

Derfor er der en familiegudstjeneste 
den 2. marts kl. 10.00. 

Efter gudstjenesten slår vi katten 
af tønden. Børn må gerne komme 
klædt ud til gudstjenesten – og 
måske gør præsten det også!



KIRKE OG SOGN2

 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

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 begravelsesmyn-
dighederne, dvs. sognepræst eller 
kirkekontor. 
Dette sker almindeligvis gennem et 
bedemandsfirma.

Fødsel

En fødsel registreres på baggrund af jor-
demoderens anmeldelse til kirkekon-
toret. En forældreanmeldelse er kun 
nød vendig, hvis ingen jordemoder har 
medvirket ved fødslen. Ugifte forældre 
har mulighed for at få faderskab regi-
streret i 14 dage fra barnets fødsel ved at 
indgive en Omsorgs- og ansvarserklæ-
ring til kirkekontoret. Er erklæringen ikke 
modtaget inden for fristen, informeres 
Statsforvaltningen. Blanketten findes på  
www.personregistrering.dk, hvor om-
sorgs- og ansvarserklæringen også kan 
afgives digitalt, såfremt begge forældre 
har en digital signatur.
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 Gudstjenester

Taxa-ordning for ældre og 
gangbesværede 
Til gudstjeneste i Tranbjerg kirke og til ar-
rangementer i Sognegården kan ældre og 
gangbesværede – hvis de ikke har anden 
transportmulighed – benytte menighedsrå-
dets taxaordning.
For at bestille en taxa til kirke eller sog-
negård skal der ringes til kirkekontoret,  
tlf. 86 29 57 33, og oplyses: navn, adresse og 
telefonnummer.

Menighedsrådet

Søndag d. 12. januar (1. s. e. h3k) 
10.00: Anja Stokholm 
11.30:  Anja Stokholm 

 Dåbsgudstjeneste

Søndag d. 19. januar (2. s. e. h3k) 
10.00: Anette Brøndum

Søndag d. 26. januar (3. s. e. h3k) 
10.00: Anja Stokholm

Søndag d. 2. februar (4. s. e. h3k) 
10.00: Anette Brøndum 
16.00:  Kyndelmisse – Lysmesse  

David Kessel

Torsdag d. 6. februar 
17.00:  Gud og Spaghetti 

Anette Brøndum

Søndag d. 9. februar (Sidste s. e. h3k) 
10.00: David Kessel 
11.30: Dåbsgudstjeneste. David Kessel

Søndag d. 16. februar (Septuagesima) 
10.00: Anja Stokholm 

Søndag d. 23. februar (Seksagesima) 
10.00: Anja Stokholm

Søndag d. 2. marts (Fastelavn) 
10.00: David Kessel. Børnegudstjeneste

Søndag d. 9. marts (1. s. i fasten) 
10.00: Anette Brøndum

Torsdag d. 13. marts 
17.00:  Gud og Spaghetti 

Anja Stokholm

Lokalcentret:

Onsdag d. 29. januar
14.00: Anja Stokholm

Onsdag d. 26. februar
14.00: David Kessel

Kyndelmisse-
gudstjeneste 
Søndag den 2. februar kl. 16.00 holder 
vi igen kyndelmissegudstjeneste, en 
stemningsfyldt gudstjeneste, der skal 
bringe lys ind i den mørke tid.

Kom og nyd lyset og musikken!
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 Præstens 
 rubrik

Anette Brøndum

De hellige tre konger 
Med til julen hører historien om de tre 
konger, eller vise mænd fra Østerland, 
som vi synger om, og som var draget af 
sted for at lede efter en nyfødt konge-
søn, som var spået til at skulle være ver-
dens frelser. De blev mildest talt forbav-
sede, da de kom til stalden i Betlehem 
og fandt drengebarnet på så ydmygt et 
sted. De havde ventet noget helt andet, 
men de faldt alligevel ned på knæ og til-
bad Jesus-barnet, der lå i krybben.
 
Hvorfor er denne historie stadig inte-
ressant for os? Hvorfor bliver den ved 
med at have noget dragende over sig, 
denne mærkelige myteagtige beret-
ning?
  
Måske fordi der er noget ved disse vise 
mænd, som det kan være godt at bære 
med sig gennem julen og ind i det nye 
år. For de er opfyldt af en drøm, der gør 
dem bevægelige, og de bærer drøm-
men videre til os, som et håb om, at 
vores liv ikke går hen og bliver til et liv, 
der frygtsomt kører i ring, så det til sidst 
er ligegyldigt om året hedder 2013 eller 
2014.
 
Disse tre mænd søgte en konge og 
endte med at tilbede et spædbarn i en 
stald! Nu siger evangeliet ganske vist 

ikke noget om, at de selv var konger. 
Blot at de var vise mænd, stjernety-
dere. Ikke af den slags som vi kender 
fra Ugens horoskop, men seriøse vi-
denskabsmænd efter den tids forhold. 
Det må have ligget dem fjernt, det som 
Betlehemsstjernen viste dem. Allige-
vel slog det ikke deres drøm i stykker. 
Ligesom moderne videnskabsmænd, 
som f.eks. fysikeren Niels Bohr, når de 
midt i deres søgen efter en videnskabe-
lig sandhed pludselig støder på noget 
andet, det religiøse, det som ikke mere 
kan ses og måles, men kun tilbedes 
i tro. De tre vise mænd endte med at 
se det, man kun kan se med hjertet. 
Traditionen har forvandlet de tre stjer-
netydere til konger. Hvad enten de er 
vise mænd eller konger, så bringer de 
et skjult løfte med sig – også til den, der 
føler sig langt fra Gud – om at Gud vil 
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åbenbare sin sandhed midt i mit liv på 
en måde, så mit hjerte røres.

Sådan som det også sker i Michael Tour-
niers gendigtning: Kasper, Melchior og 
Balthasar. Om de tre, der drager ud, 
 ledet af en stjerne.
  
Med sig i bagagen har de deres skuf-
felser, men også deres håb og drømme. 
Den sorte Kasper har forladt sit hjem-
land p.g.a. kærestesorg til en hvid kvin-
de, som han nok kan eje, men ikke tvin-
ge til at elske sig. Men barnet lærer ham 
den sande kærligheds uimodståelige 
smitsomhed. Tilmed er det lille Jesus-
barn, i det øjeblik Kasper bøjer sig over 
ham, blevet sort, for at den sorte Kasper 
bedre kan forstå.
  
Balthasars historie er en anden. Lige fra 
han var barn har han elsket smukke ting 
og kunst. Men hans præsteskab har af 
frygt for afgudsdyrkelse ødelagt hans 
museum med alle hans møjsommeligt 
indsamlede ting. Barnet i krybben viser 
ham den enkle kunst: En ung fattig mor, 
bøjet over sit barn: Det dagligdags, der 
får evighedsværdi.
  
Og Melchior, den unge konge, der har 
mistet sin trone, og som søger barnet 
for at få magten tilbage. Ved besøget 
hos Herodes ser han magtens skræm-
mebillede, og han lærer af barnet at få 
øje på styrken ved at turde være svag. 
Til hver især taler barnet sådan som en-
hver bedst kan forstå.
  
Men legenden fortæller, at der også var 
en fjerde konge. En slikmundet prins, 
som var draget ud i verden for at finde 

den guddommelige konditor. Han an-
kommer, men for sent. Han hører de 
andre tre kongers beretning, men kær-
lighed, kunst og politik er ikke noget for 
ham. Han tror dog på, at barnet vil tale 
til ham på den måde, som han bedst 
vil kunne forstå. Og han er spændt på 
hvordan det vil ske. Ved skæbnens til-
skikkelse bliver det 33 år senere ham, 
der som den første modtager nadve-
ren, i brødets og vinens skikkelse. Bar-
net har talt til ham, sukkerprinsen. Han, 
der elskede mad, fandt i et måltid det 
dybeste i kristendommen: Selvhengi-
velsen. 
 
En selvhengivelse der er så betingel-
sesløs, at den kommer os i møde sådan 
som vi er. Nu hedder året ikke længere 
år 33 e. Kr., men vi står ved tærsklen til 
2014. Fortællingen om de hellige tre 
konger er en åben, uafsluttet fortæl-
ling, som opfordrer os til at slå følge. 
Også vi kommer med vores bagage fra 
fortiden, også vi rummer drømme og 
håb. Vi kan trygt slå følge med de tre 
konger ved tanken om, at sådan som 
Jesus-barnet talte til dem, sådan vil det 
også i året der følger, tale til hver enkelt 
af os, så vi kan opfange det med hjertet. 
 
Godt Nytår!

Tranbjerg Kirke på facebook
Følg linket fra hjemmesiden
www.tranbjergkirke.dk
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Sognekalender BØR N
i kirken

Gud og spaghetti
Torsdag 6. februar kl. 17 ved
Anette Brøndum 
og 
Torsdag 13. marts kl. 17 ved 
Anja Stokholm

En let børnegudstjeneste for alle san-
ser, med fortælling, sang og leg.
Gudstjenesten varer ca. ½ time, hvor-
efter der er fællesspisning i Sognegår-
den.

Spring madlavningen over og tag 
 børnene med i kirke! 

Børn gratis. Voksne: 30 kr.

Ingen tilmelding.

Onsdag d. 8. januar
Kl. 14.00: Onsdagsforum

Lørdag d. 25. januar
9.30: Kirkens Studiedage. I Mårslet 
Sognehus

Mandag d. 27. januar
19.30: Læsekreds

Onsdag d. 5. februar
14.00: Onsdagsforum

Lørdag d. 22. februar
9.30: Kirkens Studiedage. I Tranbjerg 
Sognegård

Onsdag d. 5. marts
Kl. 14.00: Onsdagsforum

Søndag d. 9. marts 
11.00: Sogneindsamling

Mandag d. 10. marts
19.30: Læsekreds

BASARARBEJDET
Efter en særdeles vellykket basar 
den 2. november 2013 vil vi fortsætte 
 basararbejdet i 2014.
Vi starter i Sognegårdens kælder ons-
dag den 8 januar, hvor vi tager fat med 
fornyede kræfter. 
Pengene fra basaren går fortsat via 
Folkekirkens Nødhjælp til forældre-
løse børn i Malawi.
Basargruppen er åben for nye delta-
gere. 
Hvis nogle har brugbart stof eller 
garn til overs, vil vi gerne modtage 
det.

Grethe Gylling
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I samarbejde indbyder menighedsrå-
dene fra sognene Mårslet, Tranbjerg, 
Tiset og Astrup  til fire spændende for-
middage med foredrag og debat.

Temaet for studiedagene 2014 er: 

Gudsbilleder og 
dannelse 
i det moderne
Der kræves ikke særlige forudsætnin-
ger for at kunne være med. 

Alle studiedage ligger på lørdage kl. 
9.30-12.00. 

Pris: Kr.75,- for alle fire studiedage eller 
kr. 25,- pr. gang. 
Prisen inkluderer formiddagskaffe. 
Betaling og tilmelding skal ske ved før-
ste studiedag.

Adresser:

Mårslet Sognehus, Obstrupvej 4a, 
8320  Mårslet

Tranbjerg Sognegård, Kirketorvet 2, 
8310 Tranbjerg J

Tiset Sognehus, Gl. Horsensvej 77, 
8355  Solbjerg

Astrup Sognegård, Østergårdsvej 221a, 
8355 Solbjerg

Se datoer og foredragsholderne 
på side 8 og 9 >>

Kirkens  
studiedage 
2014
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25. januar 2014
Mårslet sognehus

Biskop Kjeld Holm: 

Folkekirkelighed og dannelse

Kjeld Holm om sit foredrag:
Vi lever i et samfund, der sætter kon-
kurrencen foran alt andet. Det enkelte 
menneske skal konkurrere med de an-
dre for at blive bedst eller dygtigst. Mod 
dette står kirkens budskab for fælles-
skabet, hvor omsorgen er i højsædet, 
eller ”hvor Gud kræver næstens lykke 
af din hånd”. Men hvorledes kommer 
denne nødvendige teologiske kritik til 
orde? Og bliver den hørt?

22. februar 2014
Tranbjerg sognegård

Sognepræst Hanne Marie Houkjær:

Gudsbilleder i personlige kriser 
– hvilke gudsbilleder melder sig, 
når vi får ondt i livet?

Når mennesket har ondt i livet, spørger 
det til meningen med livet og det onde, 
der sker. Når Gud er god, hvorfor er 
han det så ikke? 
Skal vi lære af det som sker, eller skal vi 
blot lære at leve med det? Hvis der ikke 
er en mening med det onde som sker, 
er det så muligt at finde en mening i 
det?
Der gives i disse år fra teologisk hold 
flere bud på nye gudsbilleder. Skal Gud 
forsvares eller anklages? Er Gud funda-
mentet under vores vaklende eksistens, 
eller er de nye gudsbilleder afhængige 
af, hvordan det selvberoende og selvi-
scenesættende menneske konstruerer 
tilværelsen. 
Hanne Marie Houkjær er tidligere ho-
spicepræst og har beskæftiget sig med 
sjælesorgen både praktisk og teolo-
gisk. Det er hendes påstand, at man al-
drig nogensinde kan sige noget sandt 

KIRKENS 
STUDIEDAGE 
2014
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om Gud ud fra en forsvarsposition. Slet 
ikke til det menneske der har ondt i li-
vet. 
Poul Borum skrev tilbage i 80erne: ”Ikke 
en Gud falder til jorden, uden at det er 
spurvens vilje (Det vil sige menneskets 
vilje) Mange guder er faldet?”. 
Det er i det lys, hun vil forsøge at tegne 
sjælesorgens gudsbilleder.

15. marts 2014
Tiset sognegård

Forfatter og ph.d. Iben Krogsdal:

Hjertes dannelse – om  
guds billeder i den folkelige  
religiøsitet
 
Er Gud indenfor eller udenfor?  
Foran mig eller over mig?

Iben Krogsdal har indsamlet en række 
helt almindelige danskeres livshistorier 
for at finde ud af, hvordan de bruger 
kristendommen som en livstolkning 
i deres eget liv. Hvordan opfatter de 
Gud? Hvor vigtig er Jesus? Der er i dag 

især to gudsbilleder på spil. Nogle ser 
Gud som en kraft højt hævet over men-
nesket - andre lægger mere vægt på vo-
res samhørighed med Gud.
Med udgangspunkt i nogle af sine egne 
salmer, som vi skal synge undervejs, vil 
Iben Krogsdal fortælle om moderne 
danskeres forestillinger om Gud, om 
deres tvivl på Gud - og længslen efter 
at blive „set“.

29. marts 2014
Astrup sognegård

Provst Elof Westergaard:

Levende gudsbilleder i kunst  
og digtning
 
Et foredrag om gudsbilleder i nyere 
kirkekunst og i bønnens sprog. Elof 
Westergaard tager udgangspunkt i de 
to nye bønnebøger, som han  har væ-
ret medredaktør og skribent på. Sidst 
Gudstjenestens Bønner I, hvor han har 
skrevet to ny rækker kollekter til kirke-
året. Desuden sammenligning og ud-
blik til moderne kirkekunst.
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Det er med stor glæde at Tranbjerg 
kirke åbner døre for denne lette, spæn-
dende og velklingende nytårskoncert 
med Jesper Buhl og Hanne Bramsen 
Buhl. Fantastiske musikere, der i mange 
år har inspireret og støttet det danske 
musikliv med deres kunnen, musikglæ-
de og den uimodståeligt charmerende 
tilgang til al slags musik.

Kom og bliv betaget af musikaliteten 
uden lige og få dig et godt grin, når dis-
se to dejlige mennesker folder sig ud i 
den lokale kirke. Kirkens ungdomskor 
medvirker og er med til at gøre denne 
aften endnu mere magisk.

Jesper Buhl har med sin fine, dybe ba-
ryton stemme sunget på en række ope-
rahuse i ind- og udland i 15 år, inden 
han blev chef for Den Fynske Opera. 
Han har sunget ca. 40 hovedpartier i 
diverse operaer og er den sanger, der 

har sunget Peter Maxwell Davies‘ „Eight 
Songs For A Mad King” flest gange i 
verden. Og han synger uglen Oktavus 
i DR1 udsendelse ”Sigurd og operaen” 
Derudover er han en flittig foredrags-
holder og konferencier.
 
Hanne Bramsen Buhl er pianist, uddan-
net på Det Fynske Musikkonservatori-
um og Det Jyske Musikkonservatorium. 
Disse uddannelser er suppleret med 1 
års studier hos Yvonne Lefebure i Paris 
og studier i London hos Stephen Prus-
lin. Desuden har hun taget en uddan-
nelse som Dalcroze-rytmik specialist 
og skrevet 3 klaverbøger der alle er ud-
givet på Boosey & Hawkes.
Hanne er medstifter af og pianist i En-
semble Fyn som i 2002 blev kåret til 
Fyns Amts Musiknavn.
Hanne Bramsen Buhl er i dag lektor 
på Syddansk Musikkonservatorium og 
Skuespillerskole.

Nytårskoncert i Tranbjerg Kirke
Med Jesper Buhl, sang og Hanne Bramsen Buhl på klaver

Tirsdag den 28. januar kl. 19.00
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O N S D A G S

F O R U M
Eftermiddage, der giver et løft!

Onsdag den 5. februar kl. 14.00:

Rejsende i Eventyr og Viser 
“… at Du kan blive glad og 
tankefuld tillige!” 

En eventyrlig eftermiddag for barnlige 
sjæle. Selv H.C. Andersen ville nok blive 
“glad og tankefuld tillige “, hvis han op-
levede sine eventyr med stemme krop 
og musik blive levendegjort af skue-
spiller con Amore Eva Marie Ømark og 
pianist Carl Erik Byskov! Med talent og 
sans for eventyrenes skønhed, humor 
og stormfulde følelser, ledsaget af mu-
sik, der fortryller, kan man opleve nog-
le af H.C. Andersens elskede eventyr 
og digte, absolut vedkommende for os 
i dag, 208 år efter digterens fødsel. 

Onsdag den 5. marts kl. 14.00: 

Humor for alvor 

Indimellem byder livet os udfordrin-
ger der kan føles uoverkommelige, og 
det kan være svært at mærke glæde og 
lyst... Hospitalsklovnen Petunia fortæl-
ler om sit arbejde på forskellige børne-
afdelinger og demensenheder
Om mødet, nu og her, med mennesker 
i mange størrelser og med forskellige 
historier. Om at forvandle bekymring 
til håb, og om at tro på at livet ikke er så 
værst endda....

Babysalmesang i Tranbjerg Kirke
Holdstart mandag d. 6. januar 2014 kl. 9.30

Babysalmesang henvender sig til de helt små 
børn (0-10mdr.) og deres forældre.   
Vi leger, sanser, danser og synger sammen. Vi 
kigger på sæbebobler og ”stjernehimmel” og 
samtidigt holder en slags minigudstjeneste, 
hvor vi synger salmer og beder fadervor.
Tilmelding til organisten, Branko Djordjevic på 
mail@brankodjordjevic.com.



Med venlig hilsen og på gensyn 

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

Leje eller køb af 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. 

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.   

Nu er det ved at være rigtig koldt, og vi har stadigvæk  
en masse rigtigt godt vintertøj på hylderne.  

 
Stort udvalg i uld undertøj. 

Shop-Amok  
Genbrugs børnetøj 0 - 10 år 

Vinter 
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Verdens ledere lovede hinanden at 
halvere antallet af sultende i verden 
inden 2015. Alligevel er der stadig 870 
mio. mennesker, der lever med sult.
Der er mange årsager til sult, blandt 
andet klimaforandringer. Et af de ste-
der, hvor klimaforandringer rammer 
hårdt, er det nordlige Etiopien. For 
30 år siden blev Etiopien ramt af en 
af verdens største sultkatastrofer, hvis 
forfærdende billeder mange husker. I 
dag går det bedre i Etiopien, især i by-
erne, men i det nordlige Etiopien har 
sulten bidt sig fast. 
Her arbejder Folkekirkens Nødhjælp 
på at ruste bønderne til at kunne 

tackle klimaforandringerne, så de 
kan producere tilstrækkelig mad til 
sig selv og deres familier.
Indsamlingen i 2014 går til dette ar-
bejde i det nordlige Etiopien.

Jeg vil gerne opfordre flest muligt til 
at melde sig som indsamler. Foruden 
konfirmander er der også brug for 
voksne og minikonfirmander med 
forældre.

Man kan melde sig på kirkekontoret i 
åbningstiden. Tlf 86 29 57 33.

Man kan også melde sig på e-mail til: 
grethegylling@mail.dk

Indsamlingsdagen plejer at være en 
hyggelig dag, hvor vi starter i Sogne-
gården med varme pølser og saft, te 
eller kaffe.
Ved hjemkomsten er der varm kakao 
eller kaffe, medens man venter på 
optælling af det indsamlede beløb.
Fra dem, der ikke deltager som ind-
samlere, håber vi på en god gave.

SOGNEINDSAMLING 2014

Efter højmessen søndag 9. marts 
samles vi kl. 11 i Sognegården, 
hvor Tranbjerg Sogn og Folkekir-
kens Nødhjælp igen sender fri-
villige indsamlere på gaden for 
at gå med i kampen mod sult.
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ALTID
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noget at

sig til
VI HOLDER ÅBENTNÅR DU HOLDER FRIHVERDAGE FRA 8:00 - 20:00LØR- OG SØNDAGE FRA 8:00 - 18:00

BAGERUDSALG HAR ÅBNET ALLE 
DAGE FRA KL 6:30

 TLF. 8733 6500

Altid 500 varer 
 til fast lavpris ]]

- SE DE MANGE GODE TILBUD I KVICKLY AVISEN


