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Facebookgruppe for 
Tranbjerg-borgerne
Leder du efter en god grund til 
at være på Facebook, så kan 
gruppen Borger i Tranbjerg må-
ske være det, du leder efter. 
Der er allerede over 900 Tran-
bjerg-borgere med i gruppen, 
og de deler alt fra cykler, der er 
blevet efterladt, til bortløbne 
katte og diskussioner om livet 
og problemer i Tranbjerg. 
Tanken bag gruppen er, at det 
skal være muligt for borgerne i 
byen at dele de events, arran-
gementer og andre ting, der 
sker i byen.
Initiavtivtageren bag gruppen, 
Martin Skøtt, håber endnu fl ere 
borgere i byen vil deltage i de-
batten og bruge gruppen aktivt 
til at gøre opmærksom på de 
gode ting, der sker i Tranbjerg.
Du fi nder gruppen ved at søge 
efter Borgere i Tranbjerg på 
Facebook.

Snart får Tranbjerg-borgerne er ny mulighed for at 
dyrke motion helt gratis.

rømmer du om at blive mere fi t og træne din krop. 
Så er muligheden snart lige uden for døren. Så 

snart vejret tillader det, stiller Aarhus Kommune nemlig 
7-8 udendørs fi tness-redskaber fra fi rmaet Uno op. Red-
skaberne bliver placeret på det øverste stykke af det grøn-
ne areal ud for Laurbærvænget, lige når man kommer op 
fra tunnelen. 
Landskabsarkitekt ved Aarhus Kommune Birgitte Poul-
sen kan ikke sætte en dato for, hvornår arbejdet går i 
gang.
 - Jorden er stadig meget våd, så hvis vi prøver at lave 
noget nu, gør vi bare mere skade. Men så snart jorden er 
klar, går vi i gang, fortæller hun.
Hun kan også afsløre, at der udover fi tnessredskaberne bli-
ver sat noget beplantning, så området bliver lukket lidt af. 
Så snart jorden er blevet mere tør, begynder Aarhus 
Kommune den sidste del af arbejdet omkring den grøn-
ne kile i Tranbjerg. Der mangler endnu anlægning af sti-
erne, da det ikke har været muligt på grund af det våde 
vejr. Men skoven er blevet tyndet, der er blevet anlagt og 
ryddet et par stier, og hegnet omkring det nye skovstykke 
er blevet repareret.

Nyt fi tnessområde 

Tranbjerg Tidende får 
ny redaktør
Der bliver lavet en mindre om-
rokering af redaktionen på det 
lokale beboerblad. Hvorfor og 
hvordan kan du læse mere om 
på side 37.
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 Henning Sørensen 
(ansvarshavende) 

Grønløkke alle 92 
8310 Tranbjerg  
Telefon 8747 8818

 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

 Ivan  
Pedersen 

Kirkevænget 323 
8310 Tranbjerg 
Telefon 2074 1931

 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 16. april,  
udgivelsesdatoen er den 14. maj. 
Tryk: LaserTryk
Oplag: 4.500

Stina Christiansen,
 Redaktionen

Hele Tranbjergs problem
I november og december optog de adskillige ildspåsæt-
telser og forskelligt hærværk sindene i Tranbjerg. Der 
blev snakket meget om det folk og børn imellem, og på 
Facebook-gruppen Borger i Tranbjerg blev debattrådene 
lange. 

Som du kan læse om andetsteds i bladet, så blev proble-
met heldigvis hurtigt løst ved et godt lokalt samarbejde. 

Det er godt at se, hvordan en by som Tranbjerg står sam-
men. Der var mange, der gerne ville hjælpe til med at få 
problemerne løst. 

Der var par, som begyndte at gå tur om aftenen og 
holde lidt øje, andre undersøgte muligheden for at 
oprette en afdeling af Natteravnene, og det blev gene-
relt diskuteret rigtig meget, hvad man kan gøre for at 
komme problemet til livs. Alt dette skete på Borger i 
Tranbjerg-Facebookgruppen.

Det luner i den kolde tid at vide, at vi er en by, hvor vi 
står sammen for at løse problemet, og at flere byder ind 
med det, de kan gøre for at løse det. Det føltes som om, 
at problemet ikke var skolens, klubbens, de unges eller 
andres – det var hele Tranbjergs problem, og mange bød 
ind. Jeg håber,  at vi fremover vil gøre det samme – stå 
sammen, prøve at løse problemerne sammen og hjælpe 
hinanden. 

TT02-2014.indb   2 23/02/14   11.55



| 3

   b i b l i o t e k

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

Tranbjerg Bibliotek
Kom på biblioteket og få den nye bibliotekskalender for foråret 2014. Her kan du se alle de arrange-

menter, der tilbydes på Aarhus Kommunes Biblioteker. Du kan også hente den nye IT-kalender.

Børneteatret Aspendos:

Guleroden der ikke ville op.
Fredag 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!
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden.

Indianerfest med SKRALLEBANG

Onsdag 2. april kl. 10.00 – 10.45
For de 2 – 6 årige.
Tag med SKRALLEBANG en tur på prærien, 
hvor vi blandt andet skal møde præriens dyr, 
en and, som er faret vild, en indianerhøv-
ding, som kan trylle og som oven i købet har 
en labrador – og måske danser vi en enkelt 
regndans!
En aktiv koncert for børn og deres voksne, så 
find indianertøjet frem og tag med SKRALLE-
BANG ud over stepperne.
Gratis billetter kan bestilles via hjemmesiden 
fra onsdag 19. marts.

Familie på farten  
– med farmor i Australien

Mandag  24. marts kl. 19.00 – 21.00
Mød en familie bestående af 3 generationer 
som i to biler bygget om til rullende hjem i 
fire en halv  måned udforskede Australiens 
enorme kontinent fra røde sanddyner og flue-
horder i Simpsonørkenen til toppen af Ayers 
Rock.
Også et foredrag om hvordan det er at rejse 
med sin 91-årige farmor, sin svigerdatter, sin 

svigermor, sin mand, sine børn, sin kone, sine 
børnebørn og sin mor og far!
Billetter á 25 kr kan købes via hjemmesiden.

NemID kampagne

Torsdag 20. marts kl.12 – 16
Med NemID har du en sikker adgang via din
pc til digital kommunikation med det offent-
lige, offentlige selvbetjeningsløsninger på net-
tet, til din netbank eller dine skatteoplysninger.
Kom og få oprettet et NemID – men husk 
legitimation (kørekort eller pas)
Gratis adgang

Digital post 

Torsdag 27. marts kl. 10.00 – 11.00
Med Digital Postkasse på borger.dk kan
du modtage og sende digital post fra/til
de offentlige myndigheder.
For at deltage i kurset skal du have et funge-
rende NemID til det offentlige.
Forudsætning: Kendskab til brug af pc.
Gratis adgang men tilmelding nødvendig  
senest 26. marts.
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Kommende aktiviteter på 

  lokalcentret
Aktiviteter
Onsdag den 19. marts: Jysk tøjsalg ved 
Lars Rasmussen kl. 10.00-15.00 og mode-
opvisning kl. 13.00
Søndag den 23. marts: kl. 13.00: 
Søndagsbanko
Mandag den 24. marts: kl. 10.00: Tran-
bjerg krolf klubs generalforsamling
Mandag den 31. marts: Sidste tilmelding 
til Fællesspisning
Fredag den 4. april: Fredagscafé med 
Madammerne kl. 14.30
Torsdag den 10. april: kl. 11.30: Buffet i 
caféen

Fredag den 11. april: kl. 18.00: Fællesspis-
ning – bemærk ny dato!
Søndag den 13. april: Søndagsbanko 
kl. 13.00
Søndag den 27. april: Søndagsbanko 
kl. 13.00
Fredag den 2. maj: Fredagscafé med Kjeld 
Holst kl. 14.30
Torsdag den 8. maj: kl. 10.00-14.00: 
Lokalcenterdag og buffet (kl. 11.30)
Søndag den 11. maj: Søndagsbanko 
kl. 13.00

Lokalcenterdag - torsdag den 8. maj 
kl. 10.00-14.00

Der vil være et oplæg om formiddagen, 
buffet kl. 11.30 og diverse informationsstande 

i løbet af dagen. 

Alle er velkomne!

Dagens program kan ses på infoskærmen 
og opslagstavlen ved hovedindgang nærmere 

datoen.
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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

Gør det selv – 
‘Sønderjysk’ kagebord!

Kom og vær med til at skabe et hygge-
ligt arrangement på lokalcentret søndag 
den 6. april kl. 14.30. Tilmelding til Pe-
ter Sørensen på tlf. 2339 9685 eller mail: 
oma2@mail.tele.dk  senest den 1. april. 
Deltagerne medbringer en kage – hvilken 
kage aftales ved tilmelding. Der skal gerne 
være mange forskellige slags!
Pris per deltager: 5 kroner.
Alle er velkomne! Kom gerne med hele 
familien!

Suppeaftener og Sønderjysk kagebord i 
Café Tranen ved Lokalcenter Tranbjerg. 
Frivillige hjælpere søges til disse hyggelige 
arrangementer for børn og voksne i alle 
aldre.

Vi er ved at planlægge 4 suppeaftener i 
løbet af i år, hvor maden mm købes til 
en rimelig pris. Den første suppeaften er 
planlagt til den 24. marts kl. 17.00-19.00. 
Derudover planlægger vi at holde et ’Søn-
derjysk kaffebord’ søndag den 6. april kl. 
14.00 og et i efteråret.

For at det kan blive til noget, har vi 
brug for nogle frivillige hjælpere til det 
praktiske arbejde. Er der nogle der har 
lyst til at give en hjælpende hånd? Ring 
eller send en mail til kontaktperson: Peter 
Sørensen.

Tlf. 86 29 12 24 
Mobil: 23 39 96 85  
Mail: oma2@mail.tele.dk

TT02-2014.indb   5 23/02/14   11.55
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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

TT02-2014.indb   6 23/02/14   11.55
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Nogle er ganske tilfredse, mens andre 
bestemt ikke er. Det er indtil videre 
konklusionen på Midttrafi ks store 
undersøgelse, skriver Aarhus Stiftsti-
dende.

ndersøgelsen er ganske vist slet ikke 
klar endnu, men Aarhus Stiftsti-

dende har fået aktindsigt i undersøgelsen 
og kunne i begyndelsen af februar offent-
liggøre, at undersøgelsen viser, at der er 
blandede meninger.

Over halvdelen er ikke enige i påstan-
den ” De områder, hvor jeg færdes, har en 
passende busbetjening i forhold til mit 
behov.”, mens 35 procent egentlig er okay 
godt tilfredse. 
I den store undersøgelse skulle busbru-

Blandede meninger om det nye busnet

gerne også tage stilling til, om de synes, 
at det er godt med A-buslinjerne med 
hyppige afgange i stedet for mange fl ere 
buslinjer. 50 procent er godt tilfredse her, 
mens 30 ikke er. 

I løbet af foråret bliver undersøgelsen 
fremlagt i byrådet, og her skal man så tage 
stilling til, om busnettet ændres igen.

Kilde: Aarhus Stiftstidende

Generationer mødtes 
ved gammeldags juletræsfest

øndag den 15. december 2013 mød-
tes 120 børn og voksne op i Caféen 

Tranen på Tranbjerg Lokalcenter til 
juletræsfest. 

Beboer-pårørenderådet havde planlagt 
og forberedt eftermiddagen med hjælp fra 
børnehaven, som havde klippet al jule-
pyntet til det fi ne træ. 

Formand Peter Sørensen havde sam-
men med formand for Afdelingsbesty-
relsen skabt den økonomiske ramme for 
hele arrangementet.

Børn, børnebørn og oldebørn dansede 
sammen med bedsteforældre og olde-

forældre omkring juletræet og fi k god-
teposer, som de nød mens folkedansere 
underholdte.

Om eftermiddagen blev der trakteret 
med æbleskiver og gløgg.

Det var en rigtig hyggelig dag.
Beboer-pårørenderådet og afdelingsbesty-
relsen takker Kvickly Tranbjerg og Rema 
1000 for deres støtte.

S
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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”

TT02-2014.indb   8 23/02/14   11.55
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Gymnastikafdelingen tilbyder i
år sommergymnastik til både
børn, unge og voksne. Selvom
du ikke har gået på holdet før, 
er du altid velkommen til at 
afprøve et hold eller tage en 
snak med instruktøren. 

Hvad end du er til indendørs
hoftesving eller udendørs se-
niorhygge, så er der plads til
dig! Vi tilbyder f.eks.: 

Zumba for voksne 
Zumba Kids 
Super Mix 
Chiball 
Atletik 
Forældre / Barn 

Vi opdaterer løbende vores 
hjemmeside: 
 

 

hvor du kan læse mere om de
forskellige sommerhold, træ-
ningstider og husk at du kan
tilmelde dig hold online. 
 
Vi glæder os til at se dig! 

KOM TIL... 

Zumba-holdet gav sidste sommer udendørs 
opvisning til stor fornøjelse for publikum. 

AIA-TRANBJERG GYMNASTIKAFDELING  -  GRØNLØKKE ALLÉ 7  -  8310 TRANBJERG  -      
AIATRANBJERG.GYMNASTIK@GMAIL.COM   -  WWW.AIATRANBJERGGYMNASTIK.GOMINISITE.DK 

TT02-2014.indb   9 23/02/14   11.55
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Hallens cafeterie skal være andet end 
tennissko og harpiks. Nu skal der le-
vende lys og duge på bordene, og 
du kan tage lækker aftensmad med 
hjem.

en 4. april stiller 43-årige Søren 
Hvid Ejlertzen sig bag skranken i ca-

feteriet i hallen på Grønløkke Allé. Han er 
nemlig den nye forpagter og har en masse 
ideer og planer, som du sikkert kommer 
til at opleve i den kommende tid.

- Vi vil gerne give alle i Tranbjerg et 
sted, hvor de kan komme og få en caffe 
latte og hygge sig, hvor der er duge og le-
vende lys på bordene, og man kan få no-
get relativt sundt take away, siger Søren 
Hvid Ejlertzen, som til daglig er kendt 
som Søren E. For som han fortæller, så 
var der fl ere Søren’er i hans omgangs-
kreds, så han blev Søren E. med tilføjelsen 
”Søren E. – så ved man aldrig, hvad der 
kan ske”. 

Søren E. 
rykker ind i hallen

Hans mad er allerede kendt af mange, in-
den han overhovedet har overtaget stedet. 
For fra 2006 til 2008 havde han nemlig 
Søren E. i Viby, hvor han blev kendt for 
sine burgere og fi k 4 stjerner af Jyllands-
Postens madanmelder for blandt andet 
sin 1,2 kilos burger. 

Da han og hans kæreste blev enige om, 
at de ville prøve kræfter med Søren E.’s 
Cafe & Takeaway, var det planen at skære 
fl ere ting fra menukortet i forhold til re-
stauranten i Viby. Men da han gik i dialog 
med borgerne i Tranbjerg på sin nyopret-
tede Facebookside kunne han godt se, at 
det ikke gik at skære sin berømte burger 
væk fra menuen. 

- Det vi leverer, er bedre take away og 
fastfood. Ikke dermed sagt, at det er det 
sundeste. Men det er sunde varianter, så 
man eksempelvis kan købe en grovbolle 
eller rodfritter, i stedet for det mindre 
sunde alternativ, siger Søren, der dog sta-
dig skal holde gang i pomfritterne og fri-
turegryden efter aftale med AIA’s bestyrel-
se, som han forpagter cafeteriet af.
Udover burgere, fritter, sandwich og pøl-

Af Stina Christiansen

Søren Hvid Ejlertzen 
kommer bag skranken i 

cafeteriet ved hallen.

TT02-2014.indb   10 23/02/14   11.55
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A I A  c a fé e n

        Vi vil gerne give alle i 
Tranbjerg et sted, hvor de kan 
komme og få en caffe latte 
og hygge sig, hvor der er du-
ge og levende lys på bordene, 
og man kan få noget relativt 
sundt take away.”

”

ser, kan du også få forskellige gryderetter 
og pariserbøf – og selv vælge, om du vil 
spise her eller tage med hjem.

- Jeg håber, at der er mange, der vil 
bruge caféen. Vi er ikke kun for AIA’s 
medlemmer, men vil gerne være et sted 
for alle i Tranbjerg, hvor man kan mødes, 
få en kop kaffe eller en øl eller aftensma-
den, siger Søren.

Da Søren på grund af familieforøgelse 
solgte Søren E. i Viby for  5 år siden, fik 
den nye ejer lov til at beholde navnet i 2 
år. Så nu hedder den Sørens Take away, og 
Søren har fået sit eget navn igen. 

Efter han solgte, har han kørt bus for 
P.P. Busser og hjulpet til på sin fars fro-
kostrestaurant Guldtoppen i Åbyhøj. Han 
har nemlig ikke det med at lave mad fra 
fremmede – hans far er kok, og hans mor 
smørrebrødsjomfru. Egentlig er Søren slet 

ikke udlært i noget med mad selv, men 
har 15 års erfaring med restaurations-
branchen – eller mere præcist diskoteks-
branchen hvor han har været med til at 
køre Crazy Daisy og Broen i Århus og  
diskoteker i Randers.

- Mine børn spiller håndbold i AIA, 
og vi bor her i Tranbjerg nu. En kollega 
nævnte for mig, at AIA ledte efter ny for-
pagter. Først tænkte jeg nej tak, men så 
tog jeg alligevel en snak med bestyrelsen 
og aftalte med dem, at vi kunne lave nog-
le ændringer, så jeg kan få det, som jeg 
gerne vil, og så tog jeg snakken med min 
kæreste, fortæller Søren.

Han har mange planer og ideer om 
hvad, der skal ske derovre. I første om-
gang står køkkenet for en mindre om-
bygning, og lokalerne skal shines lidt op.  
Han håber, at stedet udover at blive et 
sted, hvor borgerne i Tranbjerg mødes, 
også kan være et sted, hvor der kan blive 
musikarrangementer, brunch søndag for-
middag og måske konfirmationer og an-
dre fester. 

Søren E.’s holder åbent hver dag fra  
16-21 og i weekenderne, når der er ar-
rangementer i hallen. Vil du følge med i 
arrangementer og se menukortet, kan du 
følge med på Facebook-siden.
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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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8629 4800På gensyn!

Tranbjerg Hovedgade 3 - 8310 Tranbjerg v/Djurslands Bank

“Buslinie 4A lige til døren, 300 m fra toget”

ÅBNINGSTIDER

Mandag 9-18

Tirsdag 9-18

Onsdag 9-18

Torsdag LUKKET

Fredag 9-18

Lørdag 8-13

Køb 
en idHAIR BELONGER 

shampoo eller  conditioner
à 500 ml. 

Kun 249,-
og få en GRATIS Serum eller 

Heat Protect Spray  
Værdi 169,-

Louise RikkeKirsten Kathrine
(på barsel)

Katrine 
Rask

GRATIS
ved køb af 

tilbud!

M

ed forbehold for udsolgte varer
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Institutionerne i Tranbjerg gik sam-
men og fi k løst problemerne med 
hærværk og ildspåsættelser i byen.

Af Stina Christiansen

a der i løbet af efteråret efterhånden 
ikke gik en uge uden uro, hærværk 

og småbrande i Tranbjerg, var fritids-
centeret i Tranbjerg hurtige til at arbejde 
sammen og melde, når der var sket noget 
på deres område. 

Det begyndte med et par brande hver 
uge i containere på forskellige institutio-
ner i byen og kulminerede i december 
med en containerbrand ved Ung i Aarhus’ 
lokaler, som antændte gavlen og resulte-
rede i to totaltskadede rum. 

Det fi k Ung i Aarhus – Tranbjerg til at 
sætte gang i et øget beredskab. Det betød, 
at der var åbent i fritidscentret fl ere afte-
ner om ugen end normalt, og at medar-
bejdere efter lukketid klokken 22 gik tur 
de steder, hvor de ved, at de unge mødes 
og hænger ud. 

 - Gennem vores arbejde i Ung i Aar-
hus – Tranbjerg og ved at være opsøgen-
de, har vi fået god kontakt til de unge, 
der har været ude i juleferien. Vi har gode 
relationer til dem, og det viser den tillid 
og respekt, de har til os, når de gerne vil 
tale med os, fortæller fritidsleder for de 

11-21-årige Dorthe Kirkegaard Larsen.
Og den indsats, Ung i Aarhus udfører, er 
både præventivt og fremadrettet:

- De unge ved, at vi ønsker at hjælpe 
dem. Vores indsats fortsætter i ungemil-
jøet Underground, hvor vi følger op på 
nogle af de unge, vi har truffet, siger Dor-
the Kirkegaard Larsen.

Udover Ung i Aarhus’ indsats har poli-
tiet taget hånd om den meget lille gruppe 
af unge, der havde lavet ballade.

Et sted at være
På medarbejdernes ture rundt i byen fra 
klokken 22 til 01 mødte de fl ere unge, 
som bare ønskede et sted at være og sidde 
og hygge i læ for blæst og regn. Så derfor 
undersøgte de, om der var åbne døre el-
ler vinduer på skolerne, institutionerne 
og i AIA’s lokaler – måske uden at tænke 
på de konsekvenser sådan et besøg kunne 
medføre. 

- De unge har brug for et værested, 
hvor de under gode forhold kan være 
trygge. Så fremadrettet holder vi mere 
åbent i fritidscentret og laver fl ere gra-
tis aktiviteter, så vi holder dem fra at lave 
dumme ting, fortæller fritidslederen, der 
også vil holde mere åbent i ferierne, så 
der også er et sted at mødes i eksempelvis 
en lang juleferie. 
Vores medarbejdere kender mange af de 

D

Øget beredskab fi k fat i  
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l o k a l  n y t

at i  de unge
unge i byen, og det har gjort, at de har 
talt meget med dem, blandt andet om de 
valg, de træffer og hvilke konsekvenser, 
det kan have for deres skole, uddannelse 
og job. Indsatsen har gjort, at vi har fået 
et godt indtryk af de unges færden og gø-
ren, når de ikke har noget at lave. Der har 
især været et billede af, at de unge i Tran-
bjerg keder sig, og det bunder i, at sam-
været har været uden formål. Det har gi-
vet en uhensigtsmæssig adfærd på grund 
af de manglende aktiviteter og alternati-
ver til gaden.

Der er blevet afholdt flere såkaldte 
§115-møder, hvor flere forskellige instan-
ser mødes for at lægge handlingsplaner 
for de børn og unge, der er problemer 
med. 

Dorthe Kirkegaard Larsen tror, at det 
særlige samarbejde som institutionerne 
har i Tranbjerg, det såkaldte Ny Nordisk, 
især har gjort det muligt at løse proble-
merne så hurtigt. 

 - Vi har en sammenhængskraft her i 
Tranbjerg, som vi kalder det. Og det er 
godt, at vi har været i gang i flere år, så 
når der sker noget, så står vi samlet. Det 
er ikke kun mig, der står med problemet, 
og jeg har opbakning fra og samarbejde 
med andre, slutter hun.

Faktaboks

Ung i Aarhus  
– Tranbjerg har 3 ben:

-
-

årige

årige

Ung i Aarhus-Tran-
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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

CENTER 
 SALONEN

CENTER 
 SALONEN

CENTER 
 SALONEN

CENTER SYD H
E

R
R

E
- 

o
g

  
D

A
M

E
FR

IS
Ø

R

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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d y r l æ ge n

I den sidste tid har der været en del 
omtale i medierne af vaccination 

af hunde. Så nu må tiden være inde til at 
sætte fokus på kattenes vaccinationer.

Vi vaccinerer katte for at beskytte dem 
mod sygdomme. De vigtigste vacciner 
kalder vi kernevacciner. Til katte dækker 
kernevaccinerne mod kattesyge (Panleu-
kopeni - en voldsom tarminfektion) og 
katteinfl uenza (Herpes og Calici virus - 
begge luftvejsinfektioner).

Herudover kan efter den enkelte kats 
behov tilvælges andre vacciner. Et ek-
sempel er Chlamydia, som angriber øjne 
og øvre luftveje, og som ofte tilvælges i 
katterier, hvor mange katte holdes tæt 
sammen. 

Katte Leukæmi er en sygdom, der ram-
mer de hvide blodceller i kroppen og 
dermed sænker immunforsvaret. Mange 
katte kan selv rense sig for smitten igen, 
men enkelte dør af sygdommen, som kan 
udvikle sig til blodmangel og kræft. Det 
er formålsløst, at vaccinere en kat, som 
allerede er bærer af virus, hvorfor der 
bør tages en blodprøve før vaccination. 
Vaccination anbefales til unge katte med 
kontakt til mange andre, især vilde, katte. 
Heldigvis er katteleukæmi ikke en hyppig 
sygdom. I Europa anslås 1% af katte at 
være infi ceret.

I Danmark ser vi ikke hundegalskab 
(rabies). Men hvis katten skal rejse ud af 

Vaccination af katte
landet, skal den vaccineres mod rabies, 
og have et kæledyrspas. Nogle lande kan 
have fl ere krav, hvilket kan undersøges 
på fødevarestyrelsens hjemmeside; www.
fvst.dk

Hvornår og hvor tit skal katten 
vaccineres?

Små killinger er beskyttet af antistoffer, 
som de har fået via modermælken. Men 
disses virkning klinger af, når killingen er 
11-15 uger gammel. Vi anbefaler derfor, 
at alle killinger vaccineres med kernevac-
cinerne 2-3 gange med 4 ugers mellem-
rum i alderen 8-16 uger. Den sidste af dis-
se basisvaccinationer, skal de helst have i 
alderen 14-16 uger. Derefter bør alle katte 
vaccineres efter et år.  

Hos katte over et år er det forskelligt, 
hvor længe vaccinerne holder. F.eks. skal 
vaccinerne mod katteinfl uenza, Chlamy-
dia og katteleukæmi gives hvert år, mens 
vaccinerne mod kattesyge og rabies hol-
der i 3 år.

Vores katte lever under meget forskel-
lige vilkår. Nogle er i tæt kontakt med 
mange katte, mens andre lever alene i en 
lejlighed. De har således meget forskellig 
risiko for at blive smittet med infektiøse 
sygdomme. Derfor anbefaler vi et årligt 
sundhedstjek, hvor vi kan tilrette valget af 
vacciner efter den enkelte kats behov. 

Af dyrlægerne Sara Pedersen og Kari-Anne Bjørnkjær-Nielsen
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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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D

Følg FDF på Facebook
Tranbjerg Tidende, Løbeklubben og 
Vidunderknolden er ikke de eneste 
lokale, der har set fi dusen i at bruge 
Facebook. FDF Tranbjerg bruger aktivt 
Facebook både mod medlemmer og 
andre interesserede og mellem de ak-
tive voksne.

en lokale FDF-afdeling, FDF Tran-
bjerg, har taget Facebook til sig, og 

vil du se, hvad de går og pusler med, giver 
Facebook-siden svar på det hele.

Her fi nder du alt fra opslag om glem-
te sager til fl otte billeder fra de seneste 
møder.

Er dit barn FDF’er, kan du også fi nde 
spændende oplysninger om kommende 
møder og meget andet. 

Giv FDF Tranbjerg et like på Facebook 
og se, hvad de får tiden til at gå med. 

- Vi slipper helt for mails, omdelte bre-
ve og SMS-kæder”, siger kredsleder Jesper 
Lindholt Ottosen og fortsætter: 

- Selvom vi planlægger indholdet til 
møderne i god tid, sker der ofte noget 
uventet. En bliver syg eller også så er vej-
ret bare ikke med os. Ved at bruge Face-
book kan vi slå beskeder som ”Husk en 
kælk” op, og så får mange set det i løbet 

af dagen. Det er et værktøj, som giver os 
mulighed for både at kommunikere mel-
lem hinanden og dele viden, så alle er 
med på, hvad der sker. Hvordan man el-
lers bruger Facebook er op til den enkelte, 
siger han.

Kom som du er
Der er ingen udstyrsliste eller venteliste i 
FDF Tranbjerg - som regel skal man have 
tøj med, så man kan være ude i det dan-
ske vejr. FDF Tranbjerg vil gerne have at 
det er nemt at være FDF’er i byen - alle 
børn fra 7-18 er velkomne onsdage klok-
ken 19.30 (de 7 til 9 årige klokken 18 til 
19), og kan komme, som de er. De skal 
ikke lave lektier på forhånd, eller huske at 
have løbet 4 gange rundt om huset.

Lederne i FDF har deres egen interne 
debat gruppe, hvor de praktiske ting ko-
ordineres - hvad er planerne for sommer-
lejren (i uge 28) og den slags. Alle ledere i 
FDF Tranbjerg er frivillige, der bor i om-
rådet eller har gjort det. Netop den frivil-
lige indsats skal uddannes - også i FDF.  
Alle FDF-kredse har fået uddannelse som 
tema i 2014, så derfor er der også på FDF 
Tranbjergs interne Facebook-gruppe op-
slag om kurser og træningsweekender.

https://www.facebook.com/FDFTranbjerg
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Rundhøj

Rundhøj Centeret, 8270 Højbjerg, tlf. 8614 8033
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sted i Damvænget. Her underviser hun 
også og holder kurser. 

Det seneste Else har arbejdet med er 
den smukke og svære Tiffany-glaskunst.

k u n s t

E

Kendt Tranbjerg-borger ny formand 
for kunstgruppen Stiplet.

lse Knudsen er et kendt ansigt i 
Tranbjerg, hvis man kender bare 

lidt til kunst. Hun har nu overtaget for-
mandsposten for kunstgruppen Stiplet. 
Gruppen blev startet i Mårslet for mere 
end 25 år siden.

Den har 20 udøvende kunstnere som 
medlemmer, hver med deres eget udtryk 
og særpræg. 

Gruppens arbejde kan ses i påsken på 
Testrup Højskole.

Der indbydes til fernisering søndag d. 
20. april kl. 11 til 12. 

Udstillingen er åben d. 20. og 21. fra kl. 
11 til 17.

Årets tema er LYS OG SKYGGE, og 
publikum bliver inviteret med til at lave 
deres egen skygge på papir, som man kan 
tage med hjem.

Og så er der kaffe og hjemmebag i 
cafeen.

Else Knudsen er oprindelig billed-
kunstner, men de seneste år har hun ar-
bejdet med ovnformet glas i sit eget værk-

Kunstgruppen Stiplet

Else siger: ”Min indgang til kunsten er det skæve og fan-
tasifulde. Det er vigtigt for mig, at man bliver glad af at 
se mine værker”
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www.oestergaards-dyrehospital.dk
Døgnvagt

Dyrlæge
Finn Østergaard

Dyrlæge
Kari-Anne

Bjørnkjær-Nielsen

Dyrlæge
Ulrik Bech

Dyrlæge
Sara Pedersen

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 
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BADMINTONAFDELINGEN 

AIA-TRANBJERG
Indkalder til ordinær generalforsamling

Torsdag den 10. april 
kl. 19.30

Klubhuset, Grønløkke Alle 7, Tranbjerg
Dagsorden iflg. vedtægterne.

a s f a l t  fo r å r

E fter en periode med sne, sjap og 
kulde dukker der desværre tit rigtig 

mange huller op i vores veje. Derfor op-
fordrer Aarhus Kommune borgerne til at 
melde hullerne ind til dem, da de på in-
gen måde kan komme forbi de i alt 1250 
km offentlige veje og omkring 500 km 
stier, der er i Århus. 

Hul i vejen?
Bumler du derudaf, når du kører rundt i 
kommunen med fare for liv, lemmer og 
køretøj, så meld det hellere i stedet for at 
gå og ærge dig over det dagligt. 

Her fi nder du siden, som du kan melde 
huller i vejen eller på cykelstien på: 
www.hulivejen.dk

Mindre huller i vejen kan også meldes ind til kommunen.
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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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         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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Vuggestuerne og børnehaverne i Tran-
bjerg fl ytter også rundt, så der bliver 
plads til 5 vuggestuebørn og 45 bør-
nehavebørn mere.

Af Stina Christiansen

år SFO’en på Torvevænget fl ytter til 
skolen på Kirketorvet, og klubben 

til Grønløkke Allé, så bliver der to ledige 
bygninger på Torvevænget. Udover Sol-
sikken, som allerede ligger der, så kommer 
der en ny institution, og senere på året 
fl ytter den integrerede institution Tranely 
fra Kirketorvet og ned i de nye lokaler.

Ny institution
For dagtilbudsleder i Tranbjerg, Randi 
Ørberg, er den kæmpestore kabale endelig 
ved at gå op. Så nu kan hun se frem til, at 
fl ere forældre får deres ønske om en insti-

Flere pladser til de små
tutionsplads i Tranbjerg opfyldt – noget 
som ikke har været alle forundt på det 
seneste. 

For at skaffe fl ere pladser nu og her, er 
der i øjeblikket 20 børn, som har deres 
daglige gang i huset bag Sognekontoret, 
hvor Randi selv egentlig havde kontor –
hun har så fået tandplejen på Kirketorvets 
tidligere lokaler.

Men når SFO’en rykker ud, rykker 
håndværkerne ind og tilpasser lokalerne 
til børnene, og så kan de 20 børn se frem 
til at indtage de nye lokaler på Torvevæn-
get den 1. august. Gradvist kommer der 
fl ere børn til, så den indtil videre unavn-
givne institution kommer op på 12 vug-
gestuepladser og 40 børnehave. 

Tranely fl ytter
Tranely var tidligere kun vuggestue, men 
blev for 4 år siden også børnehave, så der 

De mindste i Tranbjerg overtager bygningerne på Torvevænget.
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t i l  d e  s m å

i alt var 34 vuggestue- og 35 børnehave-
pladser. Men desværre var der mange 
forældre, som oplevede, at der ikke var 
en børnehave plads der, når deres poder 
skulle fra vuggestuen. 

Når klubben fl ytter fra Torvevænget, 
skal lokalerne så også renoveres, så de 
passer til små børn med pusleborde og 
den slags. Sidst på året  regner Randi Ør-
berg med, at det er på plads, så Tranely 
kan rykke ud af de lejede lokaler på Kir-
ketorvet og ned til de andre institutio-
ner med plads til 24 vuggestuebørn og 40 
børnehavebørn. Det betyder forhåbentlig, 
at de fl este børn kan fortsætte i samme 
institution. 

Besparelser
Byrådet har tidligere bedt Randi Ørberg 
om at fi nde sparekniven frem og skære 
i ledelsestimerne. Det blev klaret ved at 

lægge Børnehuset og Frihaven Øster sam-
men, så der kun skulle bruges en leder 
der. Men med den nye afdeling på Torve-

vænget, blev der en lederstilling mere, og 
så havde Randi Ørberg heldigvis en ledig 
leder i baghånden, der kunne starte der.

- Det har været en kæmpe kabale, der 
giver os en helt ny institution og i alt 5 
nye vuggestuepladser og 45 børnehave-
pladser. Vi mangler at undersøge, hvad 
det koster os at fl ytte legepladser og den 
slags og se, om det kan svare sig. Vi vil 
gerne beholde klubbens multibane, men 
vi er som sagt ved at undersøge økonomi-
en i det hele, siger Randi Ørberg.

       Det har været en kæmpe 
kabale, der giver os en helt ny 
institution.””
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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
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AIA Tranbjerg Tennis 
 

Så er vi snart klar til en ny sæson og vil gerne byde  
velkommen til både gamle og nye medlemmer. 

 
Der er standerhejsning 

søndag den 27. april 2014 kl. 14 
ved klubhuset og tennisbanerne på Grønløkke Allé  
(bag Grønløkkehallen). Sæsonen starter i uge 18. 

 
For voksne medlemmer er der 

træning med træner hver mandag kl. 19-20 
og drop-in-aften onsdage kl. 19-20.30. 
Nye medlemmer kan bare møde op. 

 
For puslinge og juniorer er der træning tirsdage og torsdage 

 i tidsrummet kl. 16.30-18.30. 
 

Se flere informationer på 
www.aia-tranbjerg.dk/tennis 
eller kontakt klubben på mail 

aiatranbjergtennis@gmail.com 
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Dahlgaard Haandvaerk ApS

md@dahlgaardhaandvaerk.dk

OPEL-VIBY
 - Din Opel partner i Århus

Bestil tid online på www.munkevvs.dk – eller ring 86 29 05 58

MUNKE VVS A/S   |   TRANBJERG HOVEDGADE 48   |   8310 TRANBJERG   |   WWW.MUNKEVVS.DK

Din lokale VVS-installatør i Tranbjerg
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AIA FODBOLD EVENT 
FOR BØRN 

 

 
Fodboldsæsonen nærmer sig. Vi sparker i gang med  

 
EVENT DØGN 2014  

 
Lørdag den 15. til søndag 16. marts 2014 

 
Eventen er for ALLE fodboldglade drenge og piger. 
For nye ansigter såvel som nuværende AIA’ere.  

Årgang U5 til U12 - fødselsår 2002 – 2009. 
PROGRAM  
 

Lørdag: Søndag: 
15.00     Velkommen 08.00     Morgenmad 
15.30     Aktiviteter med masser af bold 09.00     Fodbolden i fokus  
18.00     Aftensmad        11.00     Farvel og tak 
20.00     MGP-Fest   
22.30     Godnat   

Endeligt program og detaljer følger pr. mail forud for arrangementet.   
 
 
Vi har VOKSNE trænere/forældre klar til hele arrangementet. Overnatning er frivillig.  
  
Arrangementet koster 100 kr. Prisen inkluderer al underholdning og forplejning. 
  
Tilmelding, spørgsmål og betaling: send en mail til aiafodbold@hotmail.com.  
Oplys barnets navn og  fødselsdato (f.eks. 010509), forældrenavn, forældremail og 
forældremobil. Vi bekræfter tilmelding og sender oplysninger om betaling retur.  
 

 
Like os på Facebook: AIA Tranbjerg Fodbold Ungdom.  
 
 
Sportslige hilsner fra   AIA Tranbjerg Fodbold - Børne – og ungdomsudvalget 
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Aarhus Hjemmeservice 
Rengøring i private hjem siden 1995 

 
Laurbærvænget 26, 8310 Tranbjerg J 

www.aarhus-hjemmeservice.dk 

IDRÆTSFORENINGEN 

AIA-TRANBJERG
Hovedafdelingen 

afholder ordinær generalforsamling

Onsdag den 23. april 
kl. 19.00

Klubhuset, Grønløkke Alle 7, Tranbjerg
Dagsorden iflg. vedtægterne.
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Selvom løbeskolen begyndte den 4. marts, 
kan du stadig nå at få et godt forhold til 
dine løbesko, hvis du skynder dig.

Og er du allerede rutineret løber, men 
savner noget at løbe intervaller eller læn-
gere ture med, så er du velkommen i 
Tranbjerg Løber.
Vi mødes i løbeskolen tirsdag og torsdag 
klokken 17.00 og søndag klokken 10.00 
bag Grønløkkehallen ved bold- og tennis-
banerne. Løbeklubben mødes 17.30.  
Læs mere på www.tranbjerg-lober.dk

Kom i gang med at løbe

Tranbjerg Tidende 2014

Nummer Deadline Udkommer

Nummer 1 5. December (2013) 8. januar

Nummer 2 13. Februar 12. marts

Nummer 3 16. April 14. maj

Nummer 4 22. Maj 18. juni

Nummer 5 10. Juli 6. august

Nummer 6 11. September 8. oktober

Nummer 7 30. Oktober 26. november

Herunder kan du se dato for deadline og udgivelse af de enkelte numre:

Vi hjælper gerne
Har du ikke mulighed for at lave et færdigt indlæg eller annonce, hjælper vi gerne.
Vi kan kontaktes på: stof@tranbjergtidende.dk
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I forbindelse med skolesammenlæg-
ningen og den nye struktur på dag-
tilbuddene i Tranbjerg sker der i den 
kommende tid en del forandringer 
med institutionerne i byen.

fter sommerferien samles børnene 
fra 6. klasse og op efter på Grønløk-

ke Allé, mens 0. til 5. klasse skal være på 
Kirketorvet. Derfor skal de enkelte skoler 
og tilbuddene tilpasses, så de passer til de 
børn, der går der. Det betyder også æn-
dringer for de helt små i byen. 

Forbedret indeklima og akustik
Tranbjerg Skolen afdeling Kirketorvet er 
den, der får mest glæde af de nye tiltag. 
Her skal fl ere klasselokaler renoveres og 
have bedre lydisolering og udluftning. I 
alt skal 954 kvadratmeter renoveres. 

Flere steder på skolen skal der væltes 
vægge, så der bliver åbnet op og plads til 
store læringsrum, hvor elever eksempelvis 
kan have gruppearbejde, arbejde med tea-
ter eller projekter i mindre grupper. Væg-
gene fra personalerummet og skolebib-
lioteket brydes ned, så der bliver et stort 
torv, som skoleleder Stefan Christiansen 
kalder skolens hjerte.

- Bygningerne bliver venligere. Vi er 
udfordret af de mange lange gange på 
Kirketorvet og vil gerne have fl ere fæl-
lesrum. Nu har vi muligheden for at gøre 
tingene på en anderledes måde og lave 
nogle spændende læringsrum. Vi får en 

Tranbjergskolen vælter væggene
bygning med fl ere muligheder og kan lave 
nogle større samlingsrum, fortæller han.

Så fra januar har nogle af klasserne 
pakket deres habengut for at blive huset et 
andet sted, til deres klasselokale er blevet 
bedre i forhold til akustik og indeklima. 

Men fremover bliver det måske lidt 
anderledes.

 - Vi arbejder stadig med strategien. 
Men vi overvejer at have et basislokale til 
hver klasse, men ellers udfordre det med 
klassen lidt, så der kan være holddeling 
på andre måder, så man går ud og arbej-
der i hold på tværs af alder og årgang, 
men stadig har sin klasse, siger Stefan 
Christiansen.

Samlet SFO
I dag er der SFO på Grønløkke Allé, Kir-
ketorvet og Torvevænget. Så når klok-
ken har ringet for sidste gang hver dag, 
spredes børnene i mange retninger. Men 
fremover samles al SFO-aktivitet på Kir-
ketorvet. Det betyder jo tomme lokaler 
på Grønløkke Allé og Torvevænget, så 
der fl ytter der daginstitutioner ind. Klub-
ben fl ytter fra Torvevænget til Grønløkke 
Allé, hvor den kommer til at hænge sam-
men med tilbuddet til de større elever, 
Underground.

Nye fag og nye krav
I forbindelse med den nye skolereform 
kommer der også nogle nye fag og nye 
krav til skolen. Eksempelvis skal der un-
dervises i Håndværk og design i 4. og 5. 
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klasse. Tranbjerg Skolen er blevet valgt 
som testskole af Aarhus Kommune og 
har fået en halv million kroner til et nyt 
lokale. 

Stefan Christiansen er ikke så skræmt 
over udsigten til de mange forandringer, 
reformen bærer med sig.

 - Der er masser af nye tanker i refor-
men, men det er ikke noget, der ikke alle-
rede er blevet prøvet af et eller andet sted 
i landet. 

Han ser det som et plus at 1. klasser-
ne får engelsk, og 5. klasserne tysk eller 
fransk. 

- Det er en fordel at begynde at under-
vise i sprogene, mens børnene stadig er 
sprogligt nysgerrige. De ser jo tv og hører 
musik tidligt på andre sprog, så jeg tror, 
at mange af dem er klar til læringen alle-
rede der, siger han.

Legepladser
Formentlig har de ældste klasser i afdeling 
Grønløkke ikke så meget brug for gynger 
og rutschebaner, som der er på Kirketor-
vet. Så det er planen at tage alt det med 
derfra, som det er muligt – og økonomisk 

fornuftigt. Det er eksempelvis alt for dyrt 
at grave stolper op, men der kan være 
mange ting, som sagtens kan flyttes og 
genbruges. 

Derudover har skolen bedt om et til-
bud fra et legepladsfirma, selvom der ikke 
er et egentligt budget til at gøre noget ved 
udendørsarealerne. 

- Vi vil gerne se hvordan, vi kan gøre 
den ultrafantastisk, hvis vi havde masser 
af midler.  Men det kan være, at vi sam-
men med lokalsamfundet i fællesskab kan 
gøre noget for at få midler, siger Stefan 
Christiansen.

Én af tankerne bag Nyt Nordisk, som 
er samarbejdet mellem alle de institutio-
ner, som har med børnene at gøre, fra de 
er 0 til 18 år, er et øget samarbejde mel-
lem institutioner og lokalsamfundet. Så 
det kan betyde en større sammensmelt-
ning og samarbejde. Måske kan idrætsfor-
eninger og skole bruge hinanden bedre, 
lokalsamfundet kan være med til at samle 
penge ind til en legeplads, og borgerne 
kan bruge eksempelvis legepladsen, når 
skolen ikke selv bruger den. 

Tranbjerg Skolen afdeling Kirketorvet er den, der får mest glæde af de nye tiltag.
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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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I

Skiftedag på Tranbjerg Tidende
Redaktøren går ikke fra borde, men slip-
per roret.

 
van Pedersen lader redaktørposten 
på Tranbjerg Tidende gå videre.

- Alt har sin tid, og som gammel orga-
nisations- og foreningsmand mener jeg 
at vide, hvordan og hvornår man på en 
fornuftig og bedst mulig måde får leveret 
stafetten videre - med det gode formål at 
sikre en fortsat god organisation i et godt 
og stærkt fællesskab.

Egentlig er alder ikke nogen hindring 
for at beklæde en post som ansvarshavende 
redaktør for et blad som Tranbjerg Tiden-
de. Men alderen har så afgjort indfl ydelse 
på min beslutning om at takke af og blive 
menigt redaktionsmedlem. Og netop i år er 
det 20 år siden, jeg trådte ind i redaktionen, 
siger Ivan Pedersen.

Han har selv været med til at pege på sin 
afl øser, som heldigvis har de mange samme 
kvalifi kationer, som Tranbjerg Tidende har 
nydt godt af hos Ivan Pedersen i mange år. 

- Redaktionen har på det sidste møde 
valgt Henning Sørensen som ny redaktør. 
Vi er alle sikre på, at valget af Henning be-
tyder, at bladet i indhold og kvalitet også 
fremover vil udvikle sig. Ja, selvfølgelig ikke 
kun fordi han er Henning, men også fordi 
vi i redaktionen har et stærkt og homogent 
hold, som jeg fortsat glæder mig til at være 
en del af. Mit fremtidige ansvarsområde i 
redaktionen er endnu ikke helt aftalt, men 

mon ikke det bliver noget med udadvendte 
aktiviteter, som passer godt til mig!, slutter 
Ivan Pedersen.

Henning Sørensen har primært haft an-
svaret for Tranbjerg Tidendes hjemmeside 
og er også kendt af mange som aktiv på 
Facebooksiden. 

Han er ansat ved TDC som Contract 
Manager og danner privat par med Tina 
Helbo.

Fritiden bliver blandt andet brugt til 
at løbe rundt med de ligesindede i løbe-
klubben Tranbjerg Løber, og så kan Hen-
ning godt lide at rejse. Flere oversøiske 
ture er det blevet til; men en ferie med 
campingvognen til Italien er også blandt 
favoritterne. 

- Jeg har været med til at lave Tranbjerg 
Tidende i omkring 4 år, og kan godt lide 
tanken om det frivillige, hvor der er mulig-
hed for at levere udkommet tilbage til de 
lokale initiativer, der har behov for et større 
eller mindre tilskud. Jeg er klar over, at det 
bliver svært at løfte opgaven efter Ivan, og 
det glæder mig, at Ivan fortsat vil deltage i 
redaktionen, siger Henning Sørensen.

Resten af redaktionen takker Ivan Pe-
dersen for det kæmpestore arbejde, han 
i mange år har lagt i arbejdet med Tran-
bjerg Tidende og lokalsamfundet generelt. 
Bladet ville ikke være det samme uden 
ham, og vi er alle taknemmelige for, at vi 
beholder Ivan i redaktionen og ikke går 
glip af hans store viden om bladet.

Ivan 
Pedersen

Henning 
Sørensen
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    Murermester

Allan Lauridsen

Den kvindelige intuition er med til at lette svære samtaler. Har du mistet en, der står dig nær kan 
rundt.begravelse/bisættelse efter dit ogsidste farvel bliver et rart minde.

Din bedemand
er en kvinde

       …på nettet

Du finder naturligvis også dit lokale yndlingsblad på nettet på www.tranbjergtidende.dk. 
Her kan du finde svar på vores deadline, annoncepriser og du kan finde de gamle blade, 
hvis du er gået glip af noget.
Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du har en god historie, et tip eller et 
arrangement, du gerne vil have med, eller hvis bladet er udeblevet.

Vi ses på www.tranbjergtidende.dk

tranbjerg
TIDENDE
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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
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Kirke
og
Sogn
Skærtorsdag
Traditionen tro bliver der også i år 
holdt skærtorsdagsgudstjeneste 
med efterfølgende fællesspisning  
i Sognegården.

Gudstjenesten skærtorsdag 17. april 
begynder kl. 17.00. 
Efter gudstjenesten spiser vi en tra-
ditionel påskemiddag sammen  
i Sognegården. 
Tilmelding til middagen på kirke-
kontoret senest onsdag den 9. april. 

Pris: 100 kr. for voksne – gratis for 
børn. 
Drikkevarer kan købes. 

Langfredag  
– Korsets gåde
Langfredag den 18. april kl. 10.00 
holder vi i Tranbjerg Kirke  
musikgudstjeneste. 

”Ja, jeg tror på korsets gåde” synger 
vi med Grundtvig om langfredag. 
Langfredag er dagen, hvor kærlig-
heden og lidelsen smelter sammen 
på korset. 
Vi samles i Tranbjerg Kirke til en 
gudstjeneste, hvor musikken og 
ordene om korset står i centrum. 
En gudstjeneste med rum til fordy-
belse og eftertanke.
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 Infoside
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 jor-
demoderens anmeldelse til kirkekonto-
ret. En forældreanmeldelse er altså kun 
nødvendig, hvis ingen jordemoder har 
medvirket ved fødslen. 
Ugifte forældre har mulighed for at få 
faderskabet registreret i 14 dage fra bar-
nets fødsel ved at indgive en omsorgs- og 
ansvarserklæring til kirkekontoret – det 
medfører fælles forældremyndighed. 
Blanketten findes på www.borger.dk, 
hvor omsorgs- og ansvarserklæringen af-
gives digitalt.

Navngivning
Ifølge dansk lovgivning skal et barn have 
navn inden sin halvårsdag. Det kan ske 
enten samtidig med dåb eller uden/inden 
dåb. 
Hvis I ikke ønsker dåb, eller hvis der er 
brug for, at navngivningen skal ske tidli-
gere end dåben (f. eks. hvis barnet skal 
have pas), er det altid kirkekontoret i 
bopælssognet, der foretager navngivnin-
gen. På www.borger.dk kan I finde/fore-
tage den digitale anmeldelse.

Navneændring
Informationer om og anmeldelse af nav-
neændring kan findes på www.borger.dk. 

Dødsfald
Anmeldelse skal ske senest to dage efter 
dødsfaldet til kirkekontoret i bopælssog-
net. Det er lægens dødsattest, der skal 
afleveres. Derudover skal de efterladte 
anmode om begravelse eller ligbrænding 
i overensstemmelse med afdødes ønsker. 
Blanketten kan findes på www.borger.dk.
Kirkekontoret er behjælpeligt i tilfælde af 
spørgsmål.

Kirkelige handlinger 
Dåb, bryllup, velsignelse samt bisættelse/
begravelse aftales med kirkekontoret, der 
formidler kontakt til præsten.
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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

Torsdag d. 13. marts 
17.00:  Gud og Spaghetti.  

Anja Stokholm

Søndag d. 16. marts (2. s. i fasten) 
10.00: Anja Stokholm

Tirsdag d. 18. marts 
10.00: Morgenandagt

Søndag d. 23. marts (3. s. i fasten) 
10.00: Anette Brøndum

Søndag d. 30. marts (Midfaste) 
10.00: David Kessel

Tirsdag d. 1. april  
10.00: Andagt

Søndag d. 6. april  
(Mariæ bebudelsesdag) 
10.00: Anja Stokholm 

Torsdag d. 10. april  
17.00: Gud og Spaghetti. David Kessel

Søndag d. 13. april (Palmesøndag) 
10.00: David Kessel 
11.30: Børnegudstjeneste (se side 5)

Torsdag d. 17. april (Skærtorsdag) 
17.00: Anja Stokholm

Fredag d. 18. april (Langfredag) 
10.00: Anja Stokholm

Søndag d. 20. april (Påskedag) 
10.00: David Kessel 

Mandag d. 21. april (2. påskedag) 
10.00: Anette Brøndum

Søndag d. 27. april (1. s. e. påske) 
10.00: Anette Brøndum

Tirsdag d. 29. april  
10.00: Andagt

Søndag d. 4. maj (2. s. e. påske) 
10.00: David Kessel 
11.30: Dåbsgudstjeneste. David Kessel

Søndag d. 11. maj (3. s. e. påske) 
10.00: David Kessel

Tirsdag d. 13. maj  
10.00: Andagt 

Lokalcentret:

Onsdag d. 26. marts 
14.00: Anja Stokholm

Onsdag d. 30. april 
14.00: David Kessel

Tranbjerg Kirke på facebook
Følg linket fra hjemmesiden
www.tranbjergkirke.dk

 

 

 

 

 

 
 

/
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 Præstens 
 rubrik

Anja Stokholm

“Han er ikke her;  
han er opstået!”
Foråret er forsigtigt på vej – og med for-
året følger vores store kirkelige højtid: 
påsken. En svensk teolog, Ludvig Jöns-
son, fortæller et sted om en påskeop-
levelse, han engang havde i Jerusalem. 
Påskemorgen valfartede han sammen 
med tusinder af pilgrimme til Gravkir-
ken. Det er den kirke, som er bygget 
over klippegraven, hvor Jesus blev lagt 
efter nedtagelsen fra korset langfredag. 
Der var kvælende tæt af mennesker, 
især om det sted, hvor man mente, Jesu 
gravplads var. Der var en anspændt, op-
hidset stemning, og det var ikke til at 
ånde. Mens han stod der i menneske-
mylderet, slog med ét en sætning fra 
påskebudskabet ned i ham og gennem-
lynede hans bevidsthed: “Han er ikke 
her; han er opstået!” 

Og Jönsson fortæller, at han skyndte 
sig ud i det klare sollys, og det var som 
om, lyset fra morgensolen fik et særligt 
skær, som om det var lyset fra den al-
lerførste påskemorgens sol, der nåede 
ham. Dagen fyldtes af lys og liv. Og glæ-
den blev tændt i hans hjerte som en 
sang, der fik sjæl og sind til at danse. 
”Han er ikke her!” Det er den tomme 
gravs budskab. Der er ingen grav at 
dvæle ved for at mindes Jesus. Vi samles 

ikke til påskegudstjeneste for at mindes 
den døde. Vi kommer for at møde den 
levende Jesus – den opstandne Kristus. 
Det er påskemorgens budskab. Han er 
ikke i graven, han er opstanden. Han er 
her levende tilstede i dit og mit liv. 

En forstandig mand har engang udtalt 
følgende om påskens ubegribelige, 
men livgivende fortælling: Tilgiv din 
præst påskesøndag, for han (eller hun) 
ved heller ikke, hvad han taler om. 
Opstandelsen – ingen har set det ske. 
Ingen kan se det. Det forbliver ubegri-
beligt for os. Men det gør dog alligevel 
en verden til forskel, hvis døden ikke er 
det sidste eller det vigtigste, der er at 
fortælle om livet. 

Vores tro på opstandelsen fra de døde 
skaber ikke en ny virkelighed for os – 
men den giver virkeligheden en ny be-
tydning. Verden er stadig den samme, 
vi skal dø, og vi skal miste. Alligevel er-
farer vi, at der også er noget, som ræk-
ker længere end døden – glimt af op-
standelse i vores liv. Kærlighed, som vil 
trodse døden. Omsorg, som får os til at 
glemme os selv. Nærvær, som er virke-
lig på trods af afstand. Opstandelsestro 
er at opleve og tyde det endelige og 
begrænsede liv, vi hver især lever, som 
fyldt med øjeblikke af evighed. Som 
nedslag af noget evigt i det skrøbelige 
liv vi lever nu og her.  

I kristendommen og i kirken samles vi 
om det ubegribelige, at opstandelse 
ikke blot er noget vi mindes, ikke blot 
en begivenhed fra en anden tid, men 
noget som vi hver dag får til at leve af. 
En kilde til liv. 
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Han er ikke i graven – han er gået ud 
af den for at gå med ind i det liv, der er 
dit og mit. For at være blandt sine men-
nesker.

Det fortælles, at da Patriarken af Mo-
skva fik besked om, at det religiøse 
intet havde at gøre i det fremtidige 
Sovjetrige, bad han om lov til at præ-
dike en sidste gang. Man gav ham lov 
på den betingelse, at han kunne gøre 
det kort. Det lovede han. Så gik han på 
talerstolen, rettede blikket ud over den 
stor menneskeskare og sagde: ”Kristus 
er opstanden!” Og folket svarede højt 
og med én mund: ”ja, sandelig, han er 
opstanden!” Og så gik patriarken fra 
talerstolen igen. Længere var den præ-
diken ikke. Men det var nok. Nok til at 
leve af også de næste 60-70 år, mens 
kristendommen var i eksil. I de få ord 
var alting sagt. ”Kristus er opstanden, ja 
sandelig han er opstanden.” Det er ord, 
som bærer selve livet i sig. Det er som 
en sang, der er sunget ind i verden fra 
et hindsides sted. En håbets sang, som 
midt i al verdens larm trodsigt synges 
videre. Kan være den til tider overdø-
ves af vores og verdens larm, men den 
lever videre. Når solen igen står op fort-
sætter den sin sang lige så standhaftigt 
som den lille solsort, der hver morgen 
byder solens stråler velkommen igen. 

Det kristne påskebudskab siger til os: 
gå ud af gravhulen, ud af det, du bærer 
på af dødvægt, læg fra dig hvad dødt dit 
hjerte bærer på – livet kalder på dig, og 
håbet vil følge dig. Det håb, som ikke er 
dit eget, men som er givet dig af ham, 
som er opstanden. 

Sognekalender

Onsdag d. 12. marts 
19.00: Menighedsrådsmøde

Torsdag d. 20. marts 
19.30: Kunstforedrag

Onsdag d. 2. april 
14.00: Onsdagsforum

Mandag d. 7. april 
19.30: Læsekreds

Onsdag d. 23. april 
19.00: Menighedsrådsmøde

Søndag d. 4. maj 
19.30: Sangaften

Onsdag d. 7. maj 
9.30: Udflugt til Hvidsten Kro

Børnegudstjeneste 
palmesøndag
Den 13. april kl. 11.30 er der børne-
gudstjeneste i Tranbjerg kirke. 

Gudstjenesten er minikonfirman-
dernes afslutning, men alle børn i 
sognet er velkomne til at opleve en 
gudstjeneste i børnehøjde. 

Efter gudstjenesten er der saft, kaf-
fe og noget at spise i Sognegården.

 

 
 

 

 

– 
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BØR N
i kirken

Gud og spaghetti
Torsdag 13. marts kl. 17 ved
Anja Stokholm 
og 
Torsdag 10. april kl. 17 ved  
David Kessel

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.

Konfirmationer  
i Tranbjerg Kirke
Tiden for årets konfirmationer nærmer 
sig. 

Følgende datoer er der konfirmation  
i Tranbjerg Kirke:

Bededag den 16. maj: kl. 9.00 7.C. og  
kl. 11.00 7.D. 

Søndag den 18. maj: kl. 10.00 7.E. 

Kristi himmelfarts dag den 29. maj:  
kl. 9.00 7.A. og kl. 11.00 7.B. 

Kirkelauget  

holder kirken åben følgende tider i 
påskeugen:

Mandag 14. april  kl. 15-17

Tirsdag 15. april  kl. 15-17

Onsdag 16. april  kl. 15-17

Påskelørdag 19. april  kl. 15-17

Der er mulighed for en stille stund 
i kirken, hvor man kan tænde et lys 
og sætte det i døbefonten.

Der bydes på en varm drik i våben-
huset.

Med venlig hilsen
Kirkelauget
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EJVIND NIELSEN: 
Maler, skulptør og tidligere sogne-
præst ved Ravnsbjerg Kirke , Viby, 
holder foredrag om:  

Kirkekunst  
i det 20. århundrede
”Når vi beskæftiger os med det, der 
betyder allermest for os mennesker: 
livet, døden, troen og evigheden, 
slår vore ord mange gange ikke til. Så 
bruger vi kunsten for at udtrykke  vore 
tanker og følelser.”

Ejvind Nielsen vil i sit foredrag komme 
ind på:
Kunstens nødvendighed og betydning
Kriterier for kirkekunst
Fremdrage og vurdere kunstværker af: 
Joakim Skovgaard, (L. A. Ring), Larsen 
Stevns, Sven Havsteen-Mikkelsen, 
Hein Heinesen, Per Kirkeby, Haugen 
Sørensen, Maja-Lise Engelhardt og 
enkelte af egne værker.

Velkommen til en spændende aften  
i kunstens verden!

Pris 30 kr. inkl. kaffe.

S O G N E A F T E N
Torsdag 20. marts kl. 19.30 i Tranbjerg Sognegård

i
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15. marts 2014 kl. 9.30–12.00
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 kl. 9.30–12.00
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.

KIRKENS 
STUDIEDAGE 
2014

Se praktiske informationer om studieda-
gene i forrige nummer af kirkebladet eller 
på www.tranbjergkirke.dk.
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O N S D A G S

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

Onsdag den 2. april kl. 14.00:

Randersgruppen og  
Hvidstengruppen

Vi får besøg af Cand. jur. Mogens Skjøth, 
som vil tage os med tilbage til årene 
1943-44 under besættelsen. 
Mogens Skjøth fortæller historien om 
dobbeltagenten Harry Jensen, som var 
med til at angive 18 modstandsfolk, der 
alle blev henrettet. 
Vi hører historierne om Randersgrup-
pen, der sprængte jernbane-broerne 
ved Langå og desuden om Hvidsten-
gruppens aktioner, der førte til arresta-
tion den 11. marts 1944.

Udflugt til Hvidsten Kro 

Onsdag den 7. maj kl. 9.30:

Årets udflugt går til den berømte Hvid-
sten Kro, hvor vi både får en god fro-
kost og et foredrag om kroens historie 
og Hvidsten-gruppen.
Pris: 250 kr. incl. bus, foredrag, frokost 
på Hvidsten Kro samt eftermiddags-
kaffe og kage. 
Tilmelding: 86 29 57 33 / kordegn@tran-
bjergkirke.dk senest tirsdag den 22. 
april.

Morgenandagter
Vi fortsætter også i den her sæson 
med vores morgenandagt. 

Efter vi i efteråret tog udgangspunkt 
i tekster fra 1. Korintherbrev er for-
årets tekster fra Johannesevangeliet. 

Morgenandagten er en kort gudstje-
neste med musik, sang bøn, læsning 
og stilhed til eftertanke.

Den finder sted tirsdage i de lige 
uger, begynder kl. 10.00 og tager ca. 
20 minutter. 

Kom og nyd en kort afbrydelse af 
hverdagens travlhed og giv dig tid til 
stilhed og fordybelse.
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Med venlig hilsen og på gensyn 

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

Shop-Amok  

Lille William i smart tøj fra Shop-Amok 

 

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.   
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Biskop Kjeld Holm  
vil fortælle om sange, som har 
fulgt ham gennem livet, og 
hvordan de er blevet ledsagere 
til hans egen livshistorie.  
Men de fortæller også deres 
egen historie i folkets liv.

4. MAJ
SANGAFTEN
i Tranbjerg Sognegård kl. 19.30
Tranbjergkoret medvirker
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52 |

ALTID
GLÆDE

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
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