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tranbjerg
TIDENDE

Har du plads til
FC Kegle?
FC Kegle er en lille fodboldklub med knap 50 medlemmer. De har to herreholde og et
damehold, og har fået tildelt
bane 6 på Tranbjergskolen på
Grønløkke Allé af kommunen,
men da de kommer fra både
sydbyen og nordbyen, bøvler
de med at transportere bolde,
veste, hjørneﬂag, og kridt frem
og tilbage.
Så har du et udskur, en garage,
en kælder, et rum eller noget i
den stil, som du har lyst til at
leje til FC Kegle, så de kan have
deres ting, kan du kontakte
dem på mailen:
kontakt@fckegle.com eller
telefonnummer 4223 4910. Du
kan også tjekke deres hjemmeside www.fckegle.com

Borgermøde
Tranbjergborgerne blev hørt, da
der var indkaldt til borgermøde
af fællesrådet. Det drejer sig
om cykelstier på Tranbjerg Hovedgade og generelt nye traﬁkforhold. Læs meget mere om
afgørelserne på side 24.
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Bålhytten tager form
ved søen ved Tingskov Allé er ved at
D enværenyepåbålhytte
plads. Da vores fotograf var forbi i påsken,
så den således ud.
Bag den står et udvalg bestående af folk fra personer
fra vuggestuer, børnehaver, skole. spejdere og Tranbjerg
Fællesråd sammen med Natur for alle. Håbet er, at institutionerne i byen kan bruge den og få nogle spændende
naturoplevelser ved søen og hytten.
Både institutioner og private i Tranbjerg kan få glæde
af den ved at booke den. Men mere om det i næste nummer, når alle detaljerne omkring den er på plads.
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redaktion
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

redaktørens røst …

Tranbjerg i fælles ﬂok
Som du kunne læse i sidste nummer af Tranbjerg Tidende, har jeg
overtaget redaktør-posten efter Ivan Pedersen, så dette er mit første
”rigtige” nummer i den nye rolle, og – indrømmet – det er med en vis
spænding og ydmyghed, jeg går ind til opgaven, især fordi Ivan har
gjort det godt. Jeg er dog sikker på, at vores godt samarbejdende team
vil hjælpe mig gennem opgaven.
Lad mig knytte et par ord til dette nummer af Tranbjerg Tidende, hvor
jeg glæder mig over, at mange borgere i Tranbjerg kan ﬁnde sammen
om at løse fælles opgaver.
Et eksempel herpå er anlæggelse af ﬂere stier i vores skovområder. Initiativet, som udføres i samarbejde med skovfogeden, skal medvirke til at
borgere og løbere fra blandt andet Tranbjerg Løber får bedre mulighed
for at bruge vores skove.
Et andet eksempel er Tranbjerg Løber, som startede sidste år med knap
200 deltagere. I år har tæt ved 100 nye meldt sig til løbeskolen. Det er
ﬂot løbet, og det må siges at være en stor succes for byen, at så mange
synes om ideen med at løbe i fællesskab.

Niels Peter
Christoffersen
Ingerslev Boulevard 26, 2.tv.
8000 Århus C
Telefon 8629 1368

Et af de store tiltag er anlæggelsen af cykelstier langs Tranbjerg Hovedgade. Et projekt, der går i gang lige om lidt, og hvor landmåleren i skrivende stund har været rundt og sætte markeringspæle i jorden. Inden
den endelige plan lå klar, holdt Tranbjerg Fællesråd borgermøde om
projektet. Et livligt borgermøde med skarpe kommentarer fra de velforberedte fremmødte.

Ivan
Pedersen
Kirkevænget 323
8310 Tranbjerg
Telefon 2074 1931

En enkelt lille ting, kan vi gøre bedre. Der har hen over vinteren været
nogle hændelser med lidt ballade og brande i området, og de afstedkommer selvfølgelig en del kommentarer i Borger i Tranbjerg-gruppen
på Facebook. Men jeg synes tonen til tider er lidt hård og fordømmende. Lad os undgå at dømme, hvem, vi tror, har gjort det ene og det andet, hvis vi ikke ved det. Facebook er godt til at udveksle informationer,
så vi kan hjælpe hinanden til at forhindre gentagelser; men hvis vi ved
noget, så må det være politiet, der tager affære.

Stina Christiansen
(journalistik)
Kirkevænget 271
8310 Tranbjerg
Telefon 2124 7379
Søren Juhl
(produktion)
Grønløkke Allé 96
8310 Tranbjerg
Telefon 8672 0030

Henning Sørensen,
Redaktør

næste nummer
I bladet optages gratis læserbreve og redaktionelt stof, som ikke
har karakter af at være annonce. Redaktionen forbeholder sig ret
til at afgøre, hvad der betragtes som annoncelignende indlæg.
Er der tvivlsspørgsmål, kontakt da venligst redaktionen.
Indlæg, artikler, billeder, annoncer mm. til næste nummer skal
aﬂeveres til: stof@tranbjergtidende.dk senest den 22. maj,
udgivelsesdatoen er den 18. juni.
Tryk:
LaserTryk
Oplag:
4.500
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bibliotek

Tranbjerg Bibliotek
Åbent hus på Dokk1
Kom og se hvordan det går med byggeriet af
det nye hovedbibliotek og borgerservice på
havnen.
Dokk1 holder åbent hus lørdag den 31. maj og
søndag den 1. juni. Begge dage kl. 10 – 16.
Gratis adgang og alle er velkomne.
Adressen er:
Nordhavnsgade 2, 8000 Århus C

Ferieservice

Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig, bare
mød op med strikkepinde og garn.
Biblioteket sørger for kaffe/the.
Der er ikke strikkecafé i juli og august.

Sommerbogen 2014
For alle børn mellem 7 – 14 år.
Læs tre bøger og fortæl om dem på Palles
Gavebod.
Du kan vinde en iPad og en masse bøger.
Se hvordan du gør på www.pallesgavebod.dk,
eller hent en ﬂyer på biblioteket.

Bevar din plads i reserveringskøen – selvom
du er på ferie. Det kan samtidig betyde, at andre hurtigere får opfyldt deres reserveringer,
mens du alligevel er på ferie.
Se hvordan du gør på vores hjemmeside aakb.
dk eller spørg os på biblioteket.
Skal du have fornyet dit pas inden ferien?
Du kan få lavet pas, udstedt NemId og få
hjælp med andre NemBS-opgaver (via din
NemId) på følgende tidspunkter:
Mandag og torsdag kl. 12 – 18, onsdag kl.10 –
16 og fredag kl. 11 – 17.
Husk at pas skal betales med betalingskort.

Adresse
Strik-in
På grund af 1. maj og grundlovsdag holder vores lokale strikkecafé ’ﬂyttedag’.
I maj mødes vi torsdag den 8. maj og i juni bliver det 12. juni – som altid kl.18 på
biblioteket.

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

lokalcentret
Livsglæde - Fællesskab Engagement - Frivillig?
Har du lidt tid tilovers, og har du lyst til
at gøre en forskel, så er der brug for DIG.
Kun fantasien sætter grænser for hvad
du kan hjælpe med, og du bestemmer
selv den tid du bruger som frivillig. Det
vigtigste ved at være frivillig er det meningsfulde samvær og nærvær, der skabes mellem dig og den du hjælper. Alle
- uanset alder - kan være frivillige og for
specielt unge mennesker kan frivillighed
give mange ﬁne livserfaringer og oplevelser, som kan være til stor nytte senere hen
i livet.
Hvis det har din interesse, er du velkommen til at kontakte Pia Koller, frivilligkoordinator på tlf. 51 57 60 54 eller
mail: pkol@aarhus.dk.

Vi mangler en ”trykker” til
Koloritten.
Arbejdet består i at køre til Bøgeskovhus,
som har den eneste kopimaskine der kan
folde og hæfte, og trykke 200 eksemplarer
og aﬂevere dem i Tranbjerg.
Der ydes hjælp i starten på Bøgeskovhus. Kontakt Bjarne Brogaard, hvis du er
interesseret.

Netcaféen
Et tilbud til dig, der har lyst til at komme i gang eller lære mere om at bruge en
computer eller iPad. Frivillige hjælpere
står klar til at hjælpe og vejlede dig i f.eks.
s .YBEGYNDERE TNDSLUK
s % MAIL
s 4EKSTBEHANDLING
s /PSTNING AF 0#
s '» P» NETTET
s "RUG AF I0AD
s "ILLEDBEHANDLING
s 3IKKER NETHANDEL
+ONTAKT (ANNE (ILDING /LSEN FOR AT HRE
mere om Netcaféens tilbud på tlf. 51 23
58 78 eller på Mail:
hanne@hildingolsen.dk
Åbningstider i Netcaféen indtil den
18.6.: tirsdag, onsdag og torsdag fra kl.
10-12 og kl. 13-15. Du ﬁnder Netcaféen
i et hjørne af Café Tranen. Tilbuddet er
gratis.

Markedsdag den 5. august
kl. 10.00-14.00.
En hyggelig dag på Lokalcenter Tranbjerg
med diverse boder, musikalsk underholdning, kagekonkurrence og grill på terrassen. I løbet af dagen er der også mulighed
for at tilmelde sig til de faste aktiviteter.
Alle er velkomne!
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Hovednummer på Område Syd,
Lokalcenter Tranbjerg:
Åbningstid: kl. 8.00-15.00 alle hverdage.
Tlf. 87 13 30 00.

Julemarkedets årlige
udflugt er den 2. september. Hold øje med
opslagstavlen og det
næste nummer af
Tranbjerg Tidende for
flere oplysninger.

Suppeaften og kaffebord i
Café Tranen ved Lokalcenter Tranbjerg.
Sæt kryds allerede nu i kalenderen den
20. oktober kl. 17-19. Der holdes den første, af forhåbentlig mange, suppeaftener
for alle interesserede borgere i lokalområdet. Maden m.m. købes til en rimelig pris.
Søndag den 21. sept. er der fælles kaffe/
kagebord kl. 14.00-16.00. Ring eller send
en mail til kontaktperson Peter Sørensen for yderligere oplysninger om begge
arrangementer.
Tlf. 86 29 12 24 / 23 39 96 85.
Mail: oma2@mail.tele.dk

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. 8.0015.00.
Telefonen er åben alle hverdage og
bemandes af sygeplejersker, terapeuter og borgerkonsulenter på skift.
Frivilligkoordinator:
Pia Koller
Tlf. 51 57 60 54
Mail: pkol@aarhus.dk
Forebyggelseskonsulent:
Gitte Sand
Træffes man-tors. kl. 8.30-9.00
Tlf. 87 13 43 09
Mail: gsa@aarhus.dk
Brugerrådet:
Bjarne Brogaard
Tlf. 86 29 49 68
Mail: bjarnebrogaard@webspeed.dk
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Køb
en idHAIR BELONGER
shampoo eller conditioner
à 500 ml.

Kun 249,-

og få en GRATIS Serum eller
Heat Protect Spray
Værdi 169,-
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GRATIS
olg t e

ved køb af
tilbud!

v a r er

Louise

På gensy

Kirsten

n!

Mandag 9-18
Tirsdag 9-18

Rikke

Katrine Kathrine
Rask
(på barsel)

8629 4800
ÅBNINGSTIDER
Onsdag 9-18
Torsdag LUKKET

Fredag 9-18
Lørdag 8-13

Tranbjerg Hovedgade 3 - 8310 Tranbjerg v/Djurslands Bank
“Buslinie 4A lige til døren, 300 m fra toget”
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læserbrev

Ketty Christensen er ikke helt tilfreds med kommunens håndtering af tranbjergborgernes omgivelser.

Er vi blinde for forfald?
Endvidere ﬂyder det med affald rundt
med det omfangsrige nybyggeri
I takt
i Tranbjerg, sættes vore grønne oaser omkring langs vejene.
og rekreative områder under stort pres.
Senest har Århus Kommune i november
mejet en stor del af vor bynære skov ned.
Der er ikke tale om pleje og vedligeholdelse, men rovdrift af vort skovområde.
Det er et trist syn, der møder en, når man
færdes langs cykelstien bag Varmeværket.
Butikscentret er heller ikke opmuntrende at se på. De nedslidte grønne pletter med store kampesten giver stedet et
kedeligt og betonagtigt udseende. Det
ville forskønne området, hvis der sættes
blomsterkummer ud foran butikkerne, og
der bliver lavet blomsterbede eller plantet
blomstrende buske i stedet for kampesten.

Det er ikke nok at tro, at fodboldbaner
og opstilling af ﬁtnessredskaber i sig selv
giver liv til vort område. De omgivelser,
vi dagligt færdes i, har stor betydning. Et
grimt og nedslidt område kalder de dårligste egenskaber frem hos byens børn og
unge. Der er åbenbart ingen i diverse foreninger, der har omgivelsernes tilstand for
øje, og som aktivt arbejder for at give området et løft. Men der er sikkert ingen, der
reelt ønsker sig et område bestående af
asfalt og græsørkener. Men det kræver en
indsats at vende den udvikling.
Venlig hilsen
Ketty Christensen

Redaktionen har modtaget dette læserbrev. Vi bringer det i sin fulde ordlyd og gør opmærksom på, at det
ikke nødvendigvis udtrykker Tranbjerg Tidendes holdning til emnet.
Men hvad synes du? Vær med i debatten på Tranbjerg Tidendes Facebookside.
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TRANBJERG CYKEL CENTER
Nu med 10 år på Hovedgaden i Tranbjerg!
o Stort udvalg af nye cykler
o Reparationer af høj kvalitet
o Alt i dæk, slanger og
div. reservedele
o Gode parkeringsforhold

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

Tranbjerg Hovedgade 5
8310 Tranbjerg
86 29 45 46

Vidunder Knolden
Blomster og Brugskunstforretningen hvor æstetik, etik og personlig betjening
er i fokus. Bestillinger kan foretages på telefon 8629 0411.
Du er naturligvis også altid velkommen til at komme ind i butikken.

Vi har altid et ﬁnt udvalg af planter og friske afskårne blomster af høj kvalitet
Vi tilbyder endvidere et bredt udvalg af søde gaver og smuk brugskunst
i alle prisklasser.
Nu kan du også bestille DIREKTE på www.vidunderknolden.dk
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iværksættere

Tranbjerg-drenge
med iværksætterdrømme
Mads og Nikolaj tog springet om at
starte noget selv og står bag hjemmeside, mens de læser og arbejder.
fører sædvanligvis en masN ytåret
se planer, ændringer og drømme
med sig hos os alle sammen. For 21-årige
Mads Kjøbstad og 20-årige Nikolaj Bruun
Møller blev 2014 året, hvor de stoppede
med at ﬁnde på undskyldinger, og i stedet
besluttede sig for at jagte drømmen om at
blive et succesfuldt iværksætter-team.
Begge drenge er vokset op i Tranbjerg,
hvor deres ﬁrma også hører hjemme.
Al begyndelse er svær
På papiret kan det se ud til at være simpelt at starte en virksomhed, men drengene fandt hurtigt ud af, at der var udsigt
til mange, lange arbejdsdage, før deres
nye virksomhed var på benene. Med deres
fælles interesse for elektronik, og specielt
Apples enheder - iPhone, iPad og Mac blev det hurtigt besluttet, at det var inden
for netop dette område, virksomheden
skulle handle.
Som henholdsvis studerende og student i gang med sit sabbatår, er det begrænset hvor mange penge, der er til rådighed til at starte virksomhed. Derfor
har de to iværksættere da også helt bevidst valgt at begynde i det små. Ved at
bestille større partier Apple-tilbehør hjem
fra fjernøsten kan det lade sig gøre for

Nikolaj

Mads

drengene at sælge deres produkter billigt
og samtidig tjene en lille smule på hvert
salg.
Så det er endnu ikke en fuldtidsbeskæftigelse, men noget, de foretager sig
ved siden af jura-studiet og et sabbatår,
MENS DER ARBEJDES I 3&/EN P» 4RANBJERG
Skolen.
Iværksætterdrømmen
Produkterne sælger de gennem deres
hjemmeside billigeiphonekabler.dk, som
de ligeledes selv har designet og udviklet.
Det har krævet mange timers arbejde at
få webshoppen gjort klar til besøgende,
derfor er glæden også enorm for hver
eneste bestilling de to Tranbjerg-drenge
modtager.
“Til andre unge, som måske går med
den samme drøm som os, kan vi kun sige: gør det! Hvis man arbejder hårdt og
målrettet, skal det nok lykkes. Vi har lært
tusind ting de sidste par måneder, og arbejder hver dag for at lære endnu mere.
Det kick, det giver, når man får en bestilling, er alt det hårde arbejde værd,” siger
Nikolaj.
Drengene jagter videre. Drømmen har
de, og den kommer en smule nærmere for
hver bestilling, de modtager. Man siger, at
det første skridt altid er det sværeste, så
hvis du har en iværksætter i maven, er det
bare at følge drengenes råd: “Start nu!”
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K/S Jysk Detail, Tranbjerg udbydes nu!
t Ejendom udlejet til Jem & Fix A/S med 10½ års uopsigelighed.
t Beliggende i Tranbjerg, som er en integreret bydel i Aarhus
t Starthæftelse pr 10% investor DKK 291.000,t Hæftelse i år 2018 reduceret til DKK 75.000,t Kontantindskuddet på DKK 430.000,- forrentes årligt med min. 19%

Læs mere om dine muligheder på
www.bluecapital.dk

Blue Capital A/S
.BSTFMJT5WSWFKt"BSIVT$
XXXCMVFDBQJUBMELtLPOUBLU!CMVFDBQJUBMEL
Tlf.: +45 70 70 20 43
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DÆKLADEN
En del af Dækbilen

Kattrupvej 57
8361 Hasselager
Tlf.: 60 60 13 39

Kattrupvej 57 - 8361 Hasselager - Tlf.: 60 60 13 39 - bj@daekbilen.dk SE-nr 26570182 - 2011© Dækbilen.dk

Dækbilen
For vore "super service" kunder!
Spar tid og penge! Få skiftet dækkene hjemme.
Billigste problemløse dækskift. Ring og bestil dæk, tid og sted for
dækskift.Vi kommer med dæk, skifter,
afballancere og monterer på din bil.

Dækladen

Dækladen

Læs mere på www.dækbilen.dk
Bestilling på 6060 1339

For vore “gør det selv" kunder!

For vore “prisbeviste" kunder!

Du henter og bringer!
Vi skifter dækkene og ringer.

Spar på pengene! Vi sætter
discount dæk på fælgene!

Billigste måde at få nye dæk på.
Ring og bestil dæk og tidspunkt for
aflevering af fælge.
Efter 2-3 dage ringer Vi og fælgene
med nye dæk kan hentes.
Du sørger selv for af og påmontering
på din bil.

Ekstra billig måde at få nye dæk på.
Ring og bestil dæk og tidspunkt for
aflevering af fælge.
Efter 2-3 dage ringer Vi, og fælgene
med nye dæk kan hentes.
Du sørger selv for af og påmontering
på din bil.

Dækladen
For vore "gør det meste selv" kunder!
Køb hvor Du vil. Vi sætter dem på med et smil.
80,- kr pr dæk, monteret og afbalanceret på egne fælge.
Køb dine dæk hvor du vil..
Ring og bestil tidspunkt for aflevering af dine dæk og fælge.
Efter 2-3 dage, ringer vi, og dine dæk og fælge kan hentes.
Du sørger også selv for af og påmontering på din bil.
Læs mere på www.dækbilen.dk. Bestilling på 6060 1339
Vi gør opmærksom på at vi tager forbehold for at vi kan få udsolgt af visse dæk og fælge.
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dykkerklub

Ny dykkerklub
og Tranbjerg hænger måske
D ykning
ikke helt logisk sammen. Men ikke
desto mindre, er der startet en ny dykkerklub på Slet Møllevej 29.
Klubben er åben for alle – uanset
hvilket certiﬁkat, du har. Klubben er aktiv både på land og i vandet og lægger
stor vægt på sikkerheden.
Der bliver arrangeret ture, som alle
kan være med på - lige fra begynder til
øvet. Der bliver rig mulighed for at dyrke sin interesse for dykning, når klubben
tager på ﬂotte naturdyk og spændende

vragdyk. Med tiden vil der også blive
teknisk dykning.
Hvis du vil vide mere om klubben,
kan du se deres hjemmeside på
www.aasdk.dk, sende en mail til
info@aasdk.dk eller ringe på 3155 0531.

SPILOPPEMARKED
Lør. d. 24. maj 10-14
DII Spiloppen (skovgårdsvænget 600)

Så er det tid til at gentage de sidste års succeser!
Kæmpe loppemarked for børn og voksne i hele lokalområdet. Spiloppens legeplads fyldes med hyggelige boder og
hele dagen igennem er der ansigtsmaling for børn og barnlige sjæle.
Desuden vil der igen i år være mulighed for at vinde spændende præmier fra det lokale erhvervsliv
i vores populære tombola.
Herudover vil det være muligt at købe mad og drikke i Cafeen.
I må ikke gå glip af denne festdag, så skynd jer at tilmelde jer på www.spiloppensvenner.dk hvis I ønsker en
bodplads til kun 50 kr (tilmelding er bindende)
De 50 kr går til Venneforeningen og alt hvad I tjener på salg går selvfølgelig til jer selv.
Det vil være muligt at opsætte sin bod fra kl 8.30 ( husk selv at medbringe alt du skal bruge til din bod,
vi kan desværre IKKE tilbyde udlån af borde mm )
Pengene til bod indsamles på selve dagen.
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Få rådgivning hos mig
Mandag-torsdag 8-18
Fredag 8-16
jerg
Rasmus Pladsb
87 34 21 34

Viby/Tranbjerg afdeling
Skanderborgvej 190
8260 Viby J

mail@solbjerg-biler.dk
Solbjerg Hovedgade 19
8355 Solbjerg
Tlf. 86 27 80 00
www. solbjerg-biler.dk

Kom ind og få en snak med din lokale mekaniker…
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XæŘ÷eð®ņŘŋîe®ÿŘºŘæîî®Řà®ð®Řzæð®ÿ¿Ř
Vi udbedrer småskader, ridser og skrammer på lak, alufælge, plast, kofangere og Interiør
hurtigt, effektivt – og billigt!

Tel. 86 299 700

20ņ®ĜeņeŜæĆÿ®ņĦî
Aﬂever bilen inden kl. 9
– så har vi den færdig
samme dag inden 16!

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

v/Jens-Ole Jensen
Damvænget 30
8310 Tranbjerg J.
4LF     s -OB    
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FRIVILLIGT
DRENGE- OG PIGE-FORBUND

DE GRØNNE
PIGESPEJDERE

KFUM
SPEJDERNE

DANSKE
BAPTISTERS SPEJDERKORPS

DET DANSKE
SPEJDERKORPS

FDF og spejderne
indtager

...igen

Til sommer deltager FDF i:
- Tranbjerg Tidendes Børnenes eget kræmmermarked 16. august
www.facebook.com/events/541250189292802
- FDF og SPEJDERNE indtager TIVOLI FRIHEDEN... IGEN 13. september.
www.facebook.com/events/277753212374291
Det sidste møde før sommerferien er 11. juni med start igen efter
sommerferien 20. august. Find informaiton om de kommende møder på
www.facebook.com/FDFTranbjerg/events
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besat

Tidligere skobutik besat
Center Syd ﬁk en lørdag
T ranbjerg
i februar en midlertidig besættelse
af den tidligere skobutik, da FDF’s ledere
holdt planlægningsdag og ”ud af huset”
inspirationsdag for 2014. Nogle af de ting
som er at ﬁnde på programmet er at besætte Tivoli Friheden og holde lejr i by til
Børnenes eget kræmmermarked.
- Vi har taget en gammel tradition op
igen, siger formanden Jan Ankersen, men
vi ville også gerne give traditionen et lille
pift ved at mødes i nye rammer. Lokalerne, hvor Zjoos holdt til, har stået ledigt
vinteren over, men FDF ﬁk en god aftale
med udlejeren. Selvom der ikke var lys og
møbler i lokalet, tog lederne bare siddepuder, post-its og malertape med – og så
blev ideerne foldet ud og diskuteret.

- Bare det at ﬂytte os fra vores kredshus
bag sognegården til inde midt i centeret
gav pludselig mulighed for mere, fortsætTER KREDSLEDEREN *ESPER ,INDHOLT /TTOSEN
Vi kunne lege lidt med tanken om at leje
et lokale i centeret, holde bylejr på plænen ved kirken og andre steder.
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TS

THOMAS SVENDSEN
AUTOREPARATION
Christian X’s vej 205
8270 Højbjerg
DER ER IKKE LANG VEJ TIL EN GOD MEKANIKER

8629 4922
4LF   s &AX  s TS TSAUTODK s WWWTSAUTODK s #VR NR 

Din bedemand er en kvinde
Mød mig i Tranbjerg Centret
Få udleveret ”Min sidste vilje”
og pjecen ”Når nogen dør”

Tlf. 8629 1243

Helle Riising Bruhn

Din lokale
glarmester
Hørning Glas

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

2ANDERSVEJ  *EKSEN s  (RNING

Tlf. 8692 3402 s HOERNINGGLAS

MAILDK

Åbningstid: mandag til torsdag 8.00-16.30
Fredag 8.00-13.00
www.hørningglas.dk
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Travl Take Away
blevet taget godt
D erimoder tilsyneladende
Søren E. Café og Take Away
og hans mulighed for at få nem aftensmad. Han har i hvert fald haft rigeligt at
se til efter åbningen af caféen på Grønløkke Allé.
Der blev også arbejdet på højtryk op til
åbningen fredag den 4. april. Fra mandag
til fredag blev der kun sovet lidt hver nat.

Så det var en spændt og lidt træt Søren
Eilertzen, der slog dørene op til cafeteriet
i Grønløkke hallen og skulle se, om det
hele virkede, når de mange retter skulle
produceres.
Du kan følge Søren E. og se mere om
menuen på Facebooksiden Søren E. Café
og Take Away

Aarhus Rengøringsservice
Rengøring siden 1995

Lokalt rengøringsﬁrma skifter navn
Hjemmeservice-konceptet ﬁndes ikke
længere, og derfor giver det ikke mere
mening at blive ved med at hedde Aarhus Hjemmeservice, forklarer ejer Steffen Guldmand. Derfor har han efter 20
år med Tranbjerg-ﬁrmaet taget konsekvensen og har skiftet navn til Aarhus
Rengøringsservice.
Men der er udelukkende tale om et
navneskifte – de 15-20 ansatte, Steffen

Guldmand, servicen og ydelserne er fortsat de samme.
- I forbindelse med navneskiftet vil vi
udvide vores målgruppe og byde endnu
ﬂere erhvervskunder, foreninger og andre
interesserede velkommen til Aarhus Rengøringsservice. Vi har rigtig mange privatkunder i hele Aarhus og vil fortsat være
blandt de bedste på markedet for privatrengøring, siger Steffen Guldmand.
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Fælleshus til udlejning
Dejligt fælleshus
med plads til 48 personer
Byg og Montage

Andelsboligforeningen
Æblehaven

Ring eller skriv for et uforpligtende tilbud

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

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

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

8629 9886
Eget træningscenter!
Åbent man. - fredag kl. 8 - 20.
Bus 4A og 20 samt Odderbanen lige til døren. Telefon 8629 9886

www.lumen.dk

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

Priser fra 250,-/md
5SBJMFSFVEMFKFTq'MZUOJOHUJMCZEFT

Mere plads for pengene!

tlf. 50 56 86 06
www.lumen.dk
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SALG - BYTTE - KØB
Kirkevænget 323
Vi har besluttet at sælge vort dejlige og meget velplacerede hus i løbet af 2014, men vi ønsker
fortsat at bo i Tranbjerg. Derfor er formålet med denne annonce også at ﬁnde en anden, men
mindre bolig! Vi vil således gerne i kontakt med jer, der vil købe vores hus, evt. bytte med os,
og jer, der har en for os relevant bolig til salg.
Huset: 155 kvm + ca. 30 kvm ”havestue”. Huset er bygget i 1973 med arkitekttegnet tilbygning
fra 1989, havestue fra 1993, seneste modernisering i 2013. Køkken/alrum, ca. 40 kvm, hvide
elementer m. sorte bordplader, bryggers, gæstetoilet og badeværelse, for- og mellemgang, alle
med samme skifergrå 30x60 klinke med avanceret gulvvarmestyring. Stue m. brændeovn, 2
vær. (kan reetableres til 3) samt sovevær. har trægulve. Huset er uden dørtrin.
Grunden: 1151 kvm stor og oplevelsesrig, men let passelig! Haven er anlagt af en anlægsgartner i japansk inspireret stil. Der er brugt naturmaterialer overalt. Flere ﬂiseterrasser, masser af
rhododendron, azalea, hortensia, stedsegrønt, frugt- og grantræer.
Ønske til næste bolig: rækkehus eller andelsbolig på 100-120 kvm i ét plan i gåafstand til
centret, enten med have-/udestue eller med mulighed for at tilbygge en sådan.

Interesseret - enten med hensyn til at købe, bytte eller sælge? Så kontakt os pr. mail:
ivan.birgitte@dukamail.dk - eller pr. mobil: Birgitte 4124 5506 - Ivan 2074 1931.
Vi har endnu ikke kontakt med ejendomsmægler, men en sådan kan naturligvis medvirke. Advokat er selvskrevet til at medvirke.
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Murermester

Allan Lauridsen
 !  
 
  

Din bedemand
er en kvinde
Den kvindelige intuition er med
til at lette svære samtaler. Har du
mistet en, der står dig nær kan
ϐÞ¤¤Ǥ
Þ
rundt.
§
begravelse/bisættelse efter dit og
ÞÞǡǡ
sidste farvel bliver et rart minde.

tranbjerg …på nettet
TIDENDE

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
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HUSK TRANERNES ÅRLIGE

LOPPEMARKED
Søndag den 25. maj
ved Skovgården
Har du lopper vi skal hente, så tilmeld
dem på www.tranerne.dk.
Du har mulighed for selv at aflevere lopper
søndag den 18. kl. 12.00-15.00
torsdag den 22. maj. kl.17.00 til 20.00
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Fint fremmøde ved Fællesrådets invitation til borgermøde.

Borgermøde gav de ønskede ændringer
Debat og kritiske spørgsmål ﬁk Aarhus Kommune til at lytte.
Fællesråd stod bag invitaT ranbjerg
tionen til borgermødet og gav byens
borgere mulighed for at stille kommunen
spørgsmål om de foreslåede cykelstier på
Tranbjerg Hovedgade.
/G DER GIK IKKE MANGE MINUTTER FRA
Jørgen Halle, formand for Tranbjerg Fællesråd, bød velkommen, til de første kritiske spørgsmål fra nogle af de 65 fremmødte blev stillet til ingeniør Anne Maribo Vinter fra Traﬁk og Veje i Aarhus
Kommune.
Projektet går, som tidligere omtalt her i
bladet, ud på, at skolevejen skal sikres, og
derfor foreslås det, at der, udover cykelstierne, placeres to helleanlæg – det ene lige
syd for krydset mellem Hovedgaden og
Tranbjergvej/Torvevænget, og det andet i
svinget lige før Hovedgaden munder ud i
Landevejen.

Specielt helleanlæggene var der ingen
af de fremmødte på Tranbjerg Kro, der
syntes var placeret særligt optimalt. Der
var ganske enkelt ikke nogen, der tror på,
at de vil blive brugt. I stedet frygter man,
at ingen gider gå den lille omvej, det kræver, man tager for at komme hen til dem.
Samme niveau
Når cykelstierne er anlagt, vil der ﬂere
steder kun være én ﬂises fortov. Men da
cykelstien er i samme niveau, vil cyklister
og gående kunne passere hinanden.
Flere mente, at specielt ved busstoppet ved baneoverskæringen kan der opstå
et problem, da der nogle gange er mange,
der venter på bussen.
I forlængelse af mødet har Fællesrådet samlet op på ønsker til ændringer og
sendt dem til kommunen, i håb om at de
bliver indarbejdet i planen, og kommunen har for de ﬂestes vedkommende opfyldt ønskerne.
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b o r ge r m ø d e

Læs kommunens svar her:
s (ELLEANLGGET VED 4RANBJERG (OVEDgade/Torvevænget udgår af projektet.
Helleanlægget bevares, da der ikke
sker indsnævring af vejbanen.
s &ULDT OPTRUKNE LINJER UD FOR KROEN
udgår af projektet.
Den fuldt optrukne linje erstattes af
en varslingslinje, som må overskrides.
Dette forbedrer vilkårene for kroen.
s 5DVIDELSE AF mISEFORTOVET VED STOPpestedet ved baneovergangen.
Man vil forsøge at indarbejde en udvidelse fra 1 til 2 ﬂiserækker. Det kræver dog en ﬂytning af den støttemur,
der afgrænser fortovet i dag.
s "EVARELSE AF FODGNGEROVERGANGEN
hvor Tranbjerg Hovedgade udmunder i landevejen.
Fodgængerfeltet bevares.
At projektet bliver til noget ses af, at
landmåleren i skrivende stund allerede
har opsat markering af skel og bagkant af
fortov.

Tidsplan for etableringen af cykelstier
på Tranbjerg Hovedgade:
Etape 1:
Fra 2. juni – 4. juli:
Fra Hovedgaden 52 til baneoverskæringen
Etape 2:
Fra 3. juli – 11. august: Fra baneoverskæringen til ca. Hovedgaden ved
Mejerivænget
Etape 3:
Fra 4. august – 18. september: Fra ca.
Mejerivænget til Landevejen
I perioden ensrettes Hovedgaden, så
bilerne kun kan køre fra nord til syd,
cykler er dog undtaget.

Du kan læse mere om projetktet og
se opdaterede kort på Fællesrådets
hjemmeside, www.tranbjerg.dk
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Rundhøj

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

8614 8033
Bemærk vi har fået nyt nummer

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

Rundhøj Centeret, 8270 Højbjerg, tlf. 8614 8033
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Løbeklubben er så heldig, at der blandt medlemmerne er en bager, så der er god grund til at løbe en ekstra lang tur, når
der venter fødselsdagslækkerier derhjemme.

Løbeklubben fyldte 1 år
af løbere, logoet og nogle af
I marts startede der så 100 nye og enkelB illeder
de store begivenheder, som den elte gengangere på løbeskolen fordelt på 3
lers unge løbeklub har oplevet det forgangne år, prydede de 6 kagemænd, som
alle løberne blev budt på efter træning
den 1. april.
Det første år deltog omkring 200 løbere i Løbeskolens 12 ugers program, og
omkring 100 har fortsat træningen hen
over vinteren i løbeklubben.

hold.
Er du i gang med at løbe, er du velkommen i løbeklubben, der mødes bag Grønløkkehallen ved fodboldbanerne tirsdag
og torsdag klokken 17.30 og søndag klokken 10.

Ny krolfsæson
Tranbjerg Krolf Klub er nu startet på en
ny sæson og har med to nye baner nu
hele fem baner at spille på. Klubben er
oppe på 45 medlemmer – både mænd og
kvinder, og der er stadig plads til ﬂere nye
medlemmer. Det handler mest om frisk
luft, motion og socialt samvær.

Har du lyst til at være med, er alle velkomne til at prøve spillet, som er en
blanding af golf og kroket. Der spilles på
klubbens baner ved Tranbjerg Lokalcenter hver mandag fra 10-12, og du kan låne
udstyret på stedet.
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Børnehave-brand
Børnehaven på Kirketorvet 2c blev
hurtigere sat i stand efter branden
end først antaget, så børnene skulle ikke undvære deres børnehave så
længe.
til den 20. marts var der ild i
N atten
en container, der stod under et halvtag ved børnehaven Kirketorvet 2c bag
kirken. Det betød desværre, at der gik ild
i en del af selve børnehaven, og at børnehavebørnene næste dag var hjemløse.
Heldigvis kunne DII Spiloppen på
Skovgårdsvænget tage dem til at begynde
med, og der blev hurtigt lavet en ordning,
så børnene hver dag er møder ind i Spiloppen, og blever kørt i bus til en halvtom

institution i Beder og blever kørt tilbage
til Spiloppen igen til klokken 15.30.
Askebægre, slik og blomster
Genopbygningen af hytten er i gang, så
børnene kunne komme tilbage den 1.
maj. Der har heldigvis ikke skullet repareres så meget, som det først blev vurderet.
Det er hovedsageligt toilet og mellemgangen, det er gået ud over.
Selvom det ikke var så slemt, som først
antaget, og børnene har været glade nok
for den midlertidige løsning, glæder alle
sig til at komme tilbage til deres gamle
hverdag.
- Vi ved ikke, hvem der har gjort det.
Det er der ingen, der har nogen idé om.
Der er en gruppe unge, der har brugt
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brandt

legepladsen gennem nogen tid. Men de
har passet godt på det, efter at vi ﬁk talt
med dem om at bruge askebægrene, ikke
plukke blomsterne og sådan noget, fortæller Randi Ørberg, som er dagtilbudsleder i Tranbjerg.
Pædagogerne i børnehaven har været i
dialog med de unge gennem en længere
periode, hvor det har handlet om, at de
unge gerne må benytte legepladsen om
aftenen, men at de skulle respektere stedet
blandt andet ved at rydde op efter sig og
fjerne ﬂasker og cigaretskodder. Så derfor
stillede personalet askebægre ud til dem,
og bad de unge bruge dem, og efter en
episode, hvor børnehavens blomster var
blevet plukket, lagde de en pose slik og en
seddel til de unge og opfordrede de unge
til at lade blomsterne stå en anden gang.
Det blev påskønnet af de unge, der meldte tilbage, at de nok skulle passe på stedet,

og siden har pædagogerne oplevet, at de
unge lever op til deres løfte.
Forskrækkelse
Randi Ørberg synes, at det er lidt ærgerligt, at når der opstår rygter om, at det er
unge mennesker, der står bage branden,
for så rammer et sådant rygte alle unge
mennesker i Tranbjerg, også de unge der
faktisk er med til at passe på tingene.
- Det er farligt at udtale sig om, hvem
det kan være. Det kan være, at der bare
var tale om et uheld, hvor nogen ved et
uheld har smidt en cigaret i containeren
eller sådan noget. Det er svært at vide,
og vi er holdt op med at gå og gætte på
hvem, der har gjort det. Men vi synes da,
at det er dødtræls. Det giver os en masse
ekstra arbejde, og vi blev da meget forskrækkede, siger Randi Ørberg.
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HERRE- og
DAMEFRISØR

CENTER
SALONEN
CENTER
SALONEN
CENTER
SALONEN
CENTER SYD

Tømrermester
Hans Jensen
Tisetvej 36
8355 Solbjerg
Tlf.: 86293166
Bil.: 40158166

TRANBJERG - 86 29 49 49

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

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

Dyreinternatet
FUCFTHWSE
…

m

Ko

og

kig

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

Dansk Dyreværn Århus
5JOHTLPWFOq5SBOCKFSH+
5MGqXXXEEBBEL

LÆGEVAGTENS

GENBRUGSSTATIONENS

nye telefon nummer

åbningstider:

7011 3131

Mandag - fredag
Lørdag
Søndag og helligdage
24., 25., 26. og 31. dec.
samt 1. januar

kl. 7:00 - 18:00
kl. 10:00 - 17:00
kl. 10:00 - 17:00
Lukket

Afslibning
& behandling
af trægulve

Skal gulvet holde, så ring til Polle.

86 29 46 85
60 800 807
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Dahlgaard Haandvaerk ApS
.VSFSBSCFKEFt'BDBEFSFOPWFSJOHt5PUBMFOUFSQSJTF

.JDIBFM%BIMHBBSE

5MG

md@dahlgaardhaandvaerk.dk
)PSTFWOHFUt5SBOCKFSH+tXXXEBIMHBBSEIBBOEWBFSLEL

Din lokale VVS-installatør i Tranbjerg
29
s.dk – eller ring 86
vv
ke
un
.m
w
w
w
på
Bestil tid online

05 58

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

OPEL

MOTOR-DEPOTET
- Din Opel og Suzuki partner i Århus

 !     
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Sommerfest
Lørdag den
21. juni 2014
Igen i år vil AIA-Tranbjerg Fodbold
holde en sommergrillfest for alle
ledere, spillere, forældre, bedsteforældre og andet godtfolk på
Grønløkke Stadion.
Madbilletter
bestilles hos Søren E
senest den 7. juni 2014

Program :
q LMl DBGPECPMELBNQF
q LMl"LUJWJUFUFSQÆQMBETFO
q LMl (SJMMCVGGFUCFTUJMMFTJ
 TBNBSCFKEFNFE4SFO&
q LM"VLUJPOPWFSTQPOTPSFSFEF
gaver

Hele dagen vil slikboden, pølsevognen, kaffe, øl - og sodavandsvognen være åbent.

Yderligere information om fodboldafdelingen kan læses på:

www.aia-tranbjerg.dk
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fitness

Dagny Pedersen på 94 gi’r den en skalle på de nye redskaber, så er der vist ingen undskyldning for ikke at komme i gang.

O

Kom til indvielse af
ﬁtness-redskaberne
Se en instruktør vise øvelser på redskaberne og prøv dem selv tirsdag
den 20. maj.
har Tranbjerg-borgerne fået
H eldigvis
øje på de nye, ﬂotte, orange ﬁtness-

nt.

redskaber, der er blevet stillet op ved
Laurbærvænget, og mange har allerede
været i gang på dem.
Tirsdag den 20. maj klokken 18.00 er
der ofﬁciel indvielse, hvor en instruktør
vil vise øvelser på dem, og der er mulighed for selv at prøve dem.
Bag initiativet står Tranbjerg Fællesråd
og Tranbjerg Løber, der håber, at mange
vil dukke op og blive fortrolige med redskaberne, så de kan blive brugt af mange
hen over sommeren.
Hvis du ikke har set redskaberne endnu, står de i det grønne areal ved Laur-

bærvænget og institutionen Klatretræet,
lige når du kommer op fra tunnelen ved
skolen på Kirketorvet.
Det er Aarhus Kommune, der har stillet redskaberne op i forbindelse med en
pulje penge, der blev givet til forbedringer
af den grønne kile i Tranbjerg. Bag redSKABERNE ST»R lRMAET 5NO &ITNESS 3ELVE
redskaberne er fra Norwell, som har en
rigtig ﬁn app, der også kan give dig inspiration til ﬂere øvelser.
På billedet er det 94-årige Dagny Pedersen, der tager en tur på de udendørs motionsredskaber. Hun sørger generelt for
at holde sig i gang sammen med sin moTIONSBESGSVEN /VE *RGENSEN 3AMMEN
går de i 45 minutter en gang om ugen.
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K Wagtmann
Malermester
Kristian Wagtmann
Tlf: 23 485 438
E-mail: kristian@wagtmann.dk
www.wagtmann.dk

Plads til

CAMPINGVOGN/BÅD
i Tranbjerg?
Du kan trygt have din campingvogn eller båd stående hele året.
Du bestemmer selv hvornår du vil have den ud og du kan
komme og gå som det passer dig.

Et år koster: 900,Oktober - april koster: 600,RING FOR NÆRMERE INFO: ASGER: 61 65 82 15

Dyrlæge
Finn Østergaard

Dyrlæge
Kari-Anne
Bjørnkjær-Nielsen

Dyrlæge
Ulrik Bech

Dyrlæge
Sara Pedersen

Dyrlæge
Anette Valeur
Axelsen

 $OPHGLFLQVNRJNLUXUJLVNEHKDQGOLQJ  5¡QWJHQ  6FDQQLQJ  (QGRVNRSL
 /DERUDWRULHXQGHUV¡JHOVHU  +XGXQGHUV¡JHOVHU  7DQGEHKDQGOLQJ
 6WRUSHWVKRSPHGVDOJDIIRGHURJXGVW\U  7U QLQJSnYDQGO¡EHEnQG
 .LURSUDNWLN  )\VLRWHUDSL  $GI UGVEHKDQGOLQJ

,QJHUVOHYWRIWHQ7UDQEMHUJ7OIwww.oestergaards-dyrehospital.dk
cEQLQJVWLGHU0DQGDJ7LUVGDJIUHGDJ/¡UGDJDøgnvagt

34 |

TT03-2014.indb 34

26/04/14 08.50

Aarhus Rengøringsservice
Rengøring siden 1995

42 42 00 12
Laurbærvænget 26, 8310 Tranbjerg J
www.42420012.dk
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Tranbjerg Tidende 2014
Herunder kan du se dato for deadline og udgivelse af de enkelte numre:

Nummer
Nummer 1
Nummer 2
Nummer 3
Nummer 4
Nummer 5
Nummer 6
Nummer 7

Deadline

Udkommer

5. December (2013)
13. Februar
16. April
22. Maj
10. Juli
11. September
30. Oktober

8. januar
12. marts
14. maj
18. juni
6. august
8. oktober
26. november

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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Jeg er så glad for min cykel
Der er ikke nogen sang, der passer
bedre til cykelturen, når institutioner
og dagplejere i Tranbjerg er på tur i
deres nye smarte el-lad-cykler.
Af Stina Christiansen

5

lettere betuttede vuggestuebørn fra
Spiloppen på Skovgårdsvænget sidder klar i ladet på de ny elcykler godt
spændt fast og med en hjelm på hovedet.
De er klar til at komme på tur ud i det
blå, og når de hører, at de skal på tur, så
lyser de op, er totalt begejstrede og skynder sig at blive klar.
Der er indkøbt i alt 4 nye cykler, som
går på tur mellem institutioner og dagplejere, så de har dem 3 uger ad gangen. Der er hjælpemotor og en stor kasse
foran, hvor der kan sidde 4 mindre børn
med seler på små polstrede sæder. Efter

nogle startvanskeligheder med masser af
punkteringer, er der nu styr på teknik og
praktik, og det bliver til daglige cykelture
til stor begejstring for både pædagoger og
børn.
- Med cyklerne kan vi udvide territoriet og komme steder, vi ellers ikke ville
kunne komme hen med vuggestuebørn.
Vi udvider det rum, vi kan bevæge os i,
og det giver børn en helt anden nysgerrighed, når vi kan tage dem et helt andet sted hen, fortæller pædagog Kirsten
Pouli-Rich.
Frihed og spontanitet
Vuggestuebørn har som bekendt ret korte
ben, men derudover har de det med at
være meget begejstrede for mange ting. Så
når vuggestuen er på gåtur, bliver der tit
stoppet op for at betragte et blad, en snegl
eller noget andet bemærkelsesværdigt. Så
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cykeltur

sådan en tur kan tage meget lang tid.
I cyklerne sidder de små og kommenterer de mange ting, de kommer forbi,
og der er stor ﬂeksibilitet i forhold til at
kunne tage på korte og lange ture, med
og uden madpakker og med et dækken
til kasserne, er regnvejr ikke længere en
showstopper.
- Det er skønt at kunne komme ud og
lidt længere væk og have tid til fordybelse. Vi kan være længere tid et sted, hvor
de oplever noget helt andet. Bare det at
komme over i granskoven, hvor underlaget er noget andet, end de er vant til, kan
give noget helt andet. Vi har fået en kæmpestor frihed og mulighed for masser af
spontanitet med cyklerne, siger pædagogisk leder af Spiloppen Dorthe W. Krarup,

som uanset hvor meget hun prøver ikke
kan ﬁnde noget som helst negativt at sige
om cyklerne.
Forældrene har givet tilladelse til, at
deres poder må komme med ud i cykelkassen, og blandt Spiloppens forældre gav
alle deres ja med det samme. Der er naturligvis indkøbt hjelme, der følger cyklerne, så sikkerheden er helt i orden.
Når den sørgelige dag oprinder, hvor
cyklerne skal videre til næste institution,
kører de cyklerne over til den næste institiution med ladet fyldt op med børn, og
så kan der alligevel godt blive en lille fest
ud af at besøge en anden vuggestue eller
børnehave og tjekke legeplads og legerum
ud der og måske ﬁnde sig en ny ven.
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Tranbjerg

apoteksudsalg
Center Syd • Tlf. 8629 9311

Tilsluttet Centralforeningen
af autoreparatører i Danmark

- den klarer vi!

Hasselager Auto ApS
Elmegårdsvej 11

Recepter indleveret inden kl. 12, kan medicinen
afhentes samme dag, efter kl. 16.00.

Åbningstider:
Mandag - Fredag 9.30 - 17.30
Lørdag
9.30 - 13.00

Tlf. 86 28 83 08
Service · Autoglas service · Skader ·
5HSDUDWLRQRJ)HMOÀQGLQJă.ODUJ¡ULQJWLOV\Q

TRANBJERG FODPLEJEKLINIK

Danske Malermestre

100
år

medlem af SADF

1909

S

A

D

F

2009

MALERMESTER

EXAM. FODPLEJER

Margrethe Kastrup
Damvænget 7 • 8310 Tranbjerg

Tlf.: 86 29 58 22
Udebehandling mandag og onsdag

Bent-Jørgen
G. Sørensen
Jørgen Karlsens Eftf.
Grundlagt 1909

8aVjh?ZchZc
I©bgZgbZhiZg
IgVcW_Zg\=dkZY\VYZ',
-(&%IgVcW_Zg\?
Ia[#/'-'&-'%&

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

”Har Dit Gulv brug for hjælp?”

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

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

22480135 / 27382738

RBT

Se det ske!

Din lokale

Entreprenør - Aut. Kloakmester

Tlf. 4057 5914
www.RBT.dk

mesterslagteren
- lev sundt med kød

DEN GLADE SLAGTER
Center Syd 8310 Tranbjerg
4LF     s &AX    
www.dgs-tranbjerg.dk
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7UDQEMHUJ+RYHGJDGH
7UDQEMHUJ

WUDQEMHUJ#GMXUVODQGVEDQNGN

| 39

TT03-2014.indb 39

26/04/14 08.50

Ved dødsfald
Alle aftaler kan træffes i Deres hjem
– når det passer Dem.
Træffes også søn- og helligdage.

Bedemand

H. J. MADSEN
– tillid gennem 4 generationer

Få brochuren “Min sidste vilje”.
Deres garanti for tryghed.
Vi er medlem af landsforeningen
Danske Bedemænd.

www.bedemandmadsen.dk
Århus C.

Århus Syd
Højbjerg, Holme, Tranbjerg,
Mårslet, Solbjerg

Jægergårdsgade 17-19 Rågevænget 6
8270 Højbjerg
8000 Århus C.

86 12 28 66

Klar til at komme videre?

86 27 14 07

Henrik Vesti Gottschalck
Salg & vurdering

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

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

Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

40 |

TT03-2014.indb 40

26/04/14 08.50

skovsti

Før

Færdigt arbejde

Projekt Skovsti
Et samarbejde mellem skovfogeden
og Tranbjerg Løber og tre timers hårdt
arbejde har givet en ny ﬁn skovsti.
mødtes omkring 20 svært
2. påskedag
bevæbnede mennesker i skoven ved
Grønløkke Allé og Skovgårdsvænget. De
havde både økser, save, river, skovle og et
par trillebører med. Planen var enkel –
der skulle laves en ny sti gennem skoven,
som både løbende, gående og trillende
kan få glæde af.
Så der blev skovlet, revet, klippet og til
sidst kørt læssevis af ﬂis på den nye, brede
sti.
Skovmøde
Forud for rydningen har Tranbjerg Løber,
som var initiativtager til projektet, haft et
par møder med skovfoged Lene Lie. Ét af
møder foregik på en gåtur gennem skoven. Det startede egentlig bare med et ønske om at markere nogle eksisterende løberuter i Tranbjerg, men blev så til idéen
om at få ryddet nye stier, så man kan be-

væge sig rundt i skoven på nye og spændende veje og se andre dele, end dem
man normalt bevæger sig rundt i.
Kommunen lagde et par store ﬂisbunker ud og fjernede et væltet træ, der
lå hen over stien. En del af de opskårne
stammer er blevet kørt ned til den lille sø,
så man enten kan sidde og nyde udsigten,
bruge dem til styrketræning, eller hvad
man nu ﬁnder på.
Flere nye stier senere
Det tog tre timer at få lavet omkring en
halv kilometer sti. Det er planen at få lavet andre stier andre steder på samme
måde i samarbejde med kommunen. Men
først når de frivilliges rygge og arme er
kommet sig.
Vil du selv prøve stien, så ﬁnder du
den ved at gå ind i skoven fra Grønløkke
Allé, dreje ind til højre og holde yderligere til højre, når du kommer til det grønne
græsareal ved den lille sø, og så følger du
bare ﬂissporet.
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Bedemand Grundtvig Riising & Søn

am.

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

er din optiker
snæversynet?
TRANBJERG
D
NYHE
Kun
kr.

4.99
9,-

flerstyrkebriller
Kig forbi og vælg blandt et stort udvalg af kvalitetsstel.
Tillæg kan forekomme v. prismer, farveskift og højtbrydende glas.
Husk, at du altid er velkommen til at få gratis råd og vejledning.

stel i
nkl. g
las

PROFIL OPTIK
KIRKETORVET 6
8310 TRANBJERG

Tilbuddet
kan
ikkekombiners
kombinersmed
medandre
andretilnud/rabatter
tilbud/rabatter
Tilbuddet
kan
ikke

WWW.PROFILOPTIK.DK

TLF. 86293292
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Kirke
og
Sogn
KONCERT med Tranbjerg Kirkekor
Onsdag den 18. juni

se side 7

PINSEGUDSTJENESTE i Hørhaven
2. pinsedag, mandag den 9. juni
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KIRKE OG SOGN

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
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Fødsel
En fødsel registreres på baggrund af jordemoderens anmeldelse til kirkekontoret. 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 barnets fødsel ved at indgive en omsorgs- og
ansvarserklæring til kirkekontoret – det
medfører fælles forældremyndighed.
Blanketten ﬁndes på www.borger.dk,
hvor omsorgs- og ansvarserklæringen afgives 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 tidligere end dåben (f. eks. hvis barnet skal
have pas), er det altid kirkekontoret i
bopælssognet, der foretager navngivningen. På www.borger.dk kan I ﬁnde/foretage den digitale anmeldelse.
Navneændring
Informationer om og anmeldelse af navneændring kan ﬁndes på www.borger.dk.
Dødsfald
Anmeldelse skal ske senest to dage efter
dødsfaldet til kirkekontoret i bopælssognet. 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
Fredag d. 16. maj (Store Bededag)
9.00: Konﬁrmation 7.c. Anja Stokholm
11.00: Konﬁrmation 7.d. Anja Stokholm
Søndag d. 18. maj (4. s. efter påske)
10.00: Konﬁrmation 7.e.
Anette Brøndum
Søndag d. 25. maj (5. s. efter påske)
10.00: Anja Stokholm
11.30: Familiegudstjeneste med 5 års
dåbsjubilæum
Tirsdag d. 27. maj
10.00: Andagt
Torsdag 29. maj (Kristi himmelfartsdag)
9.00: Konﬁrmation 7.a. David Kessel
11.00: Konﬁrmation 7.b. David Kessel
Søndag d. 1. juni (6. s. efter påske)
10.00: Anette Brøndum
11.30: Dåbsgudstjeneste.
Anette Brøndum
Søndag d. 8. juni (Pinsedag)
10.00: David Kessel
Mandag d. 9. juni (2. pinsedag)
11.00: Friluftsgudstjeneste i Hørhaven
v/provstiets præster
Tirsdag d. 10. juni
10.00: Andagt
Søndag d. 15. juni (Trinitatis)
17.00: Anja Stokholm

Lokalcentret:
Onsdag d. 28. maj
14.00: Anette Brøndum
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Møde for frivillige
ved Tranbjerg Kirke
Torsdag den 12. juni kl. 19.30 inviteres
der til en inspirations- og hyggeaften
for frivillige ved Tranbjerg Kirke.
Vi vil informere om kommende arrangementer og ikke mindst sige stor tak
for jeres hjælp og indsats i den forgangne sæson.
Mødet er også åbent for nye, som måske overvejer at blive frivillig ved kirken.
Der er tilmelding til kirkekontoret senest torsdag d. 5. juni. Tlf.: 86 29 57 33.
E-mail: lokr@km.dk

Tranbjerg Kirke på

facebook
Følg linket fra hjemmesiden
www.tranbjergkirke.dk

Taxa-ordning for ældre og
gangbesværede
Til gudstjeneste i Tranbjerg kirke og til arrangementer i Sognegården kan ældre og
gangbesværede – hvis de ikke har anden
transportmulighed – benytte menighedsrådets taxaordning.
For at bestille en taxa til kirke eller sognegård skal der ringes til kirkekontoret,
tlf. 86 29 57 33, og oplyses: navn, adresse og
telefonnummer.
Menighedsrådet
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Præstens
rubrik
David Kessel

Helligånd –
helt (u)konkret
Der er en grundlæggende forskel mellem de store fester jul, påske og pinse.
Både jul og påske er forbundet med
historier, sådan, som gode historier er.
Der er historien om en ung familie, der
skal have et barn, som af forskellige årsager bliver født et sted, hvor børn normalt ikke bliver født. Og så er der historien om en mand, der bliver taget til
fange, bliver dømt til døden, henrettet
og opstår fra de døde. Sådan er historier. Der sker noget, vi til en vis grad kan
forholde os til, fordi der er mennesker,
som handler, og så er der ting, der er
anderledes, end det, vi normalt oplever
og som gør, at historien er interessant.
Det er nok også derfor, både juleevangeliet og påskehistorien nemt kunne
omsættes til spændende ﬁlm.
Med pinse er det anderledes. Det, der
er kernen i pinsehistorien, er noget
ukonkret. Hovedpersonen – hvis man
kan sige det sådan – er Helligånden. Og
medmindre vi taler om spøgelser, så er
ånd ikke noget, vi rigtigt ved, hvad er.
Det er nok derfor, det er så svært at
ﬁnde ude af, hvad vi skal med pinse.
Og der er derfor måske heller ikke lige
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så mange traditioner, vi forbinder med
pinse, som vi gør med jul. Vi har hørt
noget om solen, der danser, og måske
er der mange familier, som tager ud i
naturen i pinsedagene, for festen ligger jo i en dejlig årstid. Men spurgt om
det med Helligånden, vil de ﬂeste nok
svare, at det ikke siger dem så meget.
Alligevel er det med ånden ret vigtigt
for den kristne tro. Rigtignok er det ret
ukonkret, hvad det egentlig er med ånden. Men er der ikke mange ting i vores
liv, som i sig selv er abstrakte begreb og
alligevel har en stor betydning? Hvad
med kærlighed, ære, samvittighed?
Hvis vi skal deﬁnere, hvad disse ord
betyder, vil vi nok ofte komme med eksempler, hvor disse ord blev konkret i
handlinger mellem mennesker.
Sådan er det også med Helligånden.
Den er Guds tilstedeværelse i vores
verden – men ikke som et spøgelse eller
et eller andet væsen. Guds ånd bliver
konkret der, hvor mennesker møder
hinanden i troen. Den bliver konkret,
når vi i fællesskab holder gudstjeneste
og kan mærke noget, når vi bliver berørt af de ord, der bliver sagt i kirken,
når vi beder en bøn og fornemmer, at
vi bliver lyttet til, og ikke mindst, når vi
møder mennesker, som lever i troen på
Guds ubegrænsede kærlighed og giver
kærlighed videre til andre.
Dermed er Helligånd måske det mest
konkrete i vores tro, uden at vi nødvendigvis altid kan sætte ord på det,
vi fornemmer. Men sådan er det jo med
mange ting i vores liv, der er vigtige
for os. J
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Sognekalender
Onsdag d. 21. maj
19.00: Menighedsrådsmøde
Torsdag d. 12. juni
19.30: Frivilligmøde
Onsdag d. 18. juni
19.00: Koncert

www.tranbjergkirke.dk

SCT

Nicolai

Tjenesten
En at tale med …
Du behøver ikke at gå alene med
dine problemer, bekymringer og
spørgsmål. Ved telefonen sidder
hver aften/nat én, der gerne vil lytte
og give dig mulighed for at sætte
ord på dine tanker.

i k rken
Dåbsjubilæum
Søndag 25. maj kl. 11.30 fejrer vi dåbsjubilæum for alle børn, der blev døbt i
2009.
Vi starter i kirken med en gudstjeneste på børnenes præmisser – bagefter
går vi i Sognegården og får lidt godt,
og jubilarerne får overrakt en lille jubilæumsgave fra kirken.
Børn, der blev døbt i Tranbjerg Kirke i
2009, modtager en personlig invitation
med posten.
Børn, der er døbt i andre kirker samme
år, er naturligvis også meget velkomne
som jubilarer.

70 120 110
 6FW1LFRODL7MHQHVWHQVPHGDUEHMGHUH
har tavshedspligt
 'HUI¡UHVLNNHMRXUQDOHUHOOHUNDUWRWHNHU
 $OOHNDQKHQYHQGHVLJ
 6FW1LFRODL7MHQHVWHQHUHWWLOEXGIUD
Folkekirken
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Er du blevet alene ...

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

Sorg skal bæres, ikke behandles!
– Men byrden som efterladt bliver lettere at bære, når der er ﬂere til at løfte
– f.eks. i en sorggruppe ...
Dén erkendelse ligger bag oprettelsen
af en halv snes ”sorg- og livsmodsgrupper” i sogne i Aarhus Kommune.
Her mødes efterladte og deler savnet
og smerten ved at have mistet – og forsøger sammen at genﬁnde livsmodet.
Mange har allerede haft stort udbytte
deraf – og der er plads til ﬂere..
Der er tavshedspligt i gruppen. Det er
gratis at deltage.
Sorg- og livsmodsgrupperne er ikke
et tilbud om terapeutisk behandling,
men et tilbud om hjælp til selvhjælp.
Det betyder også, at den mere behandlingskrævende sorg ikke kan rummes i
gruppen.
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Gruppens sammensætning
En gruppe er sammensat af 4–8 deltagere.
Gruppen mødes nogle timer, hver anden uge, eftermiddag eller aften efter
aftale.
Sorggruppen sammensættes efter en
personlig dialog med hver enkelt, der
ønsker at deltage i en gruppe. Man deltager uforpligtende i det første gruppemøde.
Hvordan kommer man med i en sorg- og
livsmodsgruppe?
Ret henvendelse til Folkekirkesamvirkets sekretariat:
Flemming Lindeløf Rasmussen,
tlf. 24 815 817
e-mail: ﬂr@norddjursnet.dk
– også hvis du blot vil høre nærmere ...

Folkekirkesamvirket
i Aarhus
– en tråd i dit netværk ...
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KO NC E RT
med Tranbjerg Kirkekor
Onsdag d. 18. juni kl. 19.00
Tranbjerg Kirkekor består af piger, der hver torsdag
øver med kirkens organist.
Der vil være lidt til både de unge og de unge i sindet,
når koret denne aften præsenterer et afvekslende program bestående af
rytmisk og klassisk musik med komponister som bl. a. B. Britten og
C. Franck.
Som prikken over i‘et, får koret også besøg af nogle solister på både
sang og instrumenter, så kom og vær med til at skyde sommeren i gang
med Tranbjerg Kirkekor og solisterne.
Det bliver en oplevelse!

Se også om arrangementer i Tranbjerg Kirke på
www.tranbjergkirke.dk eller på facebook

Sogneindsamling
Der skal lyder en stor tak til både indsamlere og bidragydere for resultatet
ved dette års sogneindsamling:
I Tranbjerg blev der indsamlet
kr. 35.110,-.
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Røde kors’ besøgstjeneste
Vil du gerne have besøg, eller har du
overskud til at blive besøgsven, så ring
til Røde Kors’ kontaktperson her
i området
Jane Christensen, tlf. 70 20 24 60
Du kan også kontakte en af
præsterne
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Shop-Amok
Super gode tilbud i smart forårs± og sommertøj
Det viste pige og drenge modetøj på billedet, er alt sammen fra Shop-Amok
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 vil blive behageligt overrasket.

Tilbud: T-shirts k/ærme
VWNIRUNXQNURQHU
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.

Med venlig hilsen og på gensyn

6HQLRUSLJHUQH
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Altid 500 varer
til fast lavpris
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- SE DE MANGE GODE TILBUD I KVICKLY AVISEN
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