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tranbjerg
TIDENDE

Soccer Mom’s og
Dad’s
Ungdomsafdelingen i AIA-Tranbjergs fodboldafdeling efterlyser frivillige, der kan hjælpe
til med de arrangementer, der
skal styrke klubånden og sammenholdet i byen. Læs mere på
side 24.
Foto: Soﬁe Augustesen

Kulturcirklen
Kulturcirklen ønkser fornyelse,
Er du personen der kunne tænke sig at bidrage til det, så læs
mere på side 29

Kom til indvielse af
bålhytten
orsdag den 25. juni klokken 16-18 inviteres alle til
ofﬁciel indvielse af den nye bålhytte - naturligvis
med bål.
Den nye smukke bålhytte har efterhånden præget forsiden af Tranbjerg Tidende et par gange, og vi har skrevet
om den ﬂere gange. Men nu er den en realitet og er klar
til at blive indviet. Den er til fri afbenyttelse for alle institutioner og borgere i Tranbjerg.
Hytten ligger ved den nye skov nær rensningsanlægget
ved Tranbjerg Sø og er et ﬁnt eksempel på, hvad der kan
komme ud af et tæt samarbejde mellem Dagtilbud, Skole, Ung i Aarhus og Tranbjerg Fællesråd.
Der er modtaget økonomiske midler fra Aarhus kommunes innovationspulje, fra Tranbjerg Fællesråd samt
Friluftsrådet til bygningen af hytten.

T

AIA fylder 40
Flemming Knudsen fortæller
om fusionen mellem AIA og
Tranbjerg, og hvordan byens
idrætsforening blev til.
Læs mere på side 12.
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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
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

redaktionens røst …

Støt for søren - støt
Da jeg den anden aften sad og så Winnie V’s modeshow sammen med et hav af andre damer, overhørte jeg én sige, at hun
altid støttede op om de ting, der sker i byen.
Med en idrætsforening, der fylder 40 år, en løbeklub med 200
medlemmer, et hav af forskellige sportsgrene og hold, man kan
være med på, ﬂere spejderforeninger og selvstartede gåklubber,
så er der også masser at støtte op om, og tilsyneladende masser
der allerede giver deres støtte.
Kulturcirklen er et godt tilbud til byen med spændende foredrag og andre arrangementer, og de beder om din hjælp til at
ﬁnde på gode ting, så støt endelig op om dem.
AIA-Tranbjergs fodboldafdeling har tænkt en masse nye tanker
for børn og unge og har planer, der skal samle byen, få ﬂere i
fodboldstøvlerne og generelt styrke klubånden.
Tranbjerg Løber vil også gerne samle en masse til motionsløb
her i byen, hvor også børnene kan være med.
Vængerne og spejderne vil gerne gøre din Skt. Hans aften meget mere festlig med bål, musik og dans.
Der er i det hele taget masser af gode initiativer hver måned,
hvor frivillige lægger et stort stykke arbejde for at glæde andre.
Så støt op om dem og deltag i arrangementerne eller giv selv
en hånd med. Den behøver jo ikke at være stor, når der er nok
hænder at tage af.
Vi skal blive ved med at komme til arrangementerne, om vi så
bare kommer for at kigge. Arrangementerne er supervigtige
for vores fællesskab her i byen, så vi kommer ud fra vores egen
matrikel og møder hinanden andre steder end over køledisken
i supermarkedet. Vi skal værne om vores fællesskab, så vi ikke
ender som en kedelig soveby, hvor ingen længere gider at tage
initiativ.
Stina Christiansen

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 10. juni,
udgivelsesdatoen er den 6. august.
Tryk:
LaserTryk
Oplag:
4.500
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bibliotek

Tranbjerg Bibliotek

Udstillinger

NemBS på biblioteket

Glaskunstner Else Knudsen udstiller sin glaskunst på Tranbjerg Bibliotek.
Else Knudsen er lokal kunstner og arbejder
med ovnformet glas.

Du har måske allerede fået øje på den – en lille ny skærm i børnebiblioteket.
Her kan du scanne chippen i de bøger du ﬁnder på biblioteket og herefter få oplysninger
om bogens handling, om der er ﬂere bøger i
en serie, hvad forfatteren evt. har skrevet yderligere og meget mere.

Fra 1.november får alle over 15 år en digital
postkasse.
Med en digital postkasse på borger.dk kan du
gratis, let og sikkert sende og modtage post fra
det offentlige. Du skal bruge NemID til din
Digitale Post.
Hvis du ikke allerede har en NemID, kan du få
oprettet en på biblioteket. Men husk legitimation – gerne et pas.
Du skal komme i den bemandede åbningstid:
Mandag kl. 12 – 18
Onsdag kl. 10 – 16
Torsdag kl. 12 – 18
Fredag
kl. 11 -17

Sommerbogen

Strik-in

20. juni – 22. august 2014
Læs tre bøger og fortæl om dem på Palles Gavebod, derefter udskriver du et læsebevis og
tager det med på biblioteket.
Så kan du få en gratis bog.
På pallesgavebod.dk trækkes der derudover
lod om en hovedpræmie, bedste anmeldelse og
ﬂest anmeldelser og der er bogpræmier hver
uge!
For alle børn mellem 7 – 14 år.

Strikkeklubben holder ferie i juli og august.
Og mødes igen i september på biblioteket den
første torsdag i hver måned kl.18 – 19.30.

’Nettoscanner’ på biblioteket

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

lokalcentret
Markedsdag på Lokalcenter Tranbjerg
Tirsdag den 5. august 2014
Klokken 10 – 14
Mød op til et marked med boder og aktiviteter.
Har du selv lyst til at have en bod, kan du købe en stadeplads hos Bjarne Brogaard.
På dagen kan du lade dig inspirere til aktiviteter, og indskrive dig til efterårets aktiviteter.
Stor kagekonkurrence med ﬂotte præmier.
I cafeen sælges der grillmad fra klokken 12.00 – og alle
kagerne fra konkurrencen sælges efter bedømmelsen.
Alle er velkomne, og der er harmonikamusik, optræden af seniordanserne og andre overraskelser og
konkurrencer
Vel mødt
Brugerrådet Lokalcenter Tranbjerg
Bjarne Brogaard tlf. 86 29 49 68
bjarnebrogaard@webspeed.dk
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Hovednummer på Område Syd,
Lokalcenter Tranbjerg:
Åbningstid: kl. 8.00-15.00 alle hverdage.
Tlf. 87 13 30 00.

Julemarkedets udﬂugt
Tirsdag den 2. september
2014
Skulpturfestival i Søndervig og
Flamingo Naturpark
Kl. 08.00 afgang Tranbjerg Lokalcenter. Vi kører i dag op mod Søndervig.
Undervejs holder vi ind, så vi kan nyde en kop kaffe og et rundstykke.
Kl. 10.30 – 11.30 ophold ved
Sandskulpturfestivalen i Søndervig.
Kl. 12.00 – 13.15 2-retters middag på
Hotel Strandkroen i Søndervig.
Kl. 14.00 – 16.00 ophold og kaffe i
Flamingo Naturpark i Vemb.
Kl. 18.30 slutter turen i Tranbjerg.
Pris pr. person ved minimum 30 betalende 610 kr.
Prisen inkluderer bustur, formiddagskaffe, entre til Sandskulpturfestivalen,
entre samt kaffe og kage i Flamingo
Naturpark.
Turen er for selvhjulpne brugere af
Tranbjerg lokalcenter, og vi giver et
tilskud så jeres betaling bliver 500 kr.
pr person.

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

Julemarkedsudvalget

|5

TT04-2014.indb 5

01/06/14 10.05

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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Vovinam
En kampsport/kampkunst i Tranbjerg

Vovinam kampsport/kampkunst er effektivt selvforsvar
Nye hold starter søndag den 31. august 2014 og træner hver søndag på
Tranbjerg Skole i gymnastiksalen på følgende tidspunkter:

Børne-hold ( 6 – 11 år): kl. 14:00-15:30
Junior-hold (12 – 20 år): kl. 15:30-17:30 og
kl. 19:00-20:30 (på Grønløkke)
Tilmelding og evt. spørgsmål kan rettes til vovinam_aarhus@yahoo.com
NB: Da der kun kan være 15 personer på hver hold, er det efter først-tilmølle-princippet.

SPECIAL

KUN FOR KVINDER

”Selvforsvar, sundhed og skønhed – kursus”
Efter over 10 år forskning i kinesisk Khi Cong (*Qi Qong på kinesisk), Vovinam Khi
Cong, Tai Chi, Yoga, har Mester Thanh fundet en metode, hvor man kan:
s
s
s
s
s

HOLDE SIT UNGDOMMELIGE UDSEENDE LNGERE OG LEVE LNGERE
FOREBYGGE SYGDOM
FORBEDRE SIN INDRE ENERGI
FORBEDRE SIN SUNDHED
EVENTUELT HELBREDE NOGLE SYGDOMME

Samtidig lærer man hvordan man kan udføre selvforsvar hvis man bliver angrebet.
Kurset varer i tre måneder og afsluttes med en eksamen.
Kurset starter i 31. august 2014 og KUN for kvinder mellem 30-50 årig gammel.
Kurset kører hver søndag kl. 17:30 - 19:00 på Tranbjerg skolen.
Kursusdeltagere: Min. 6 personer og max. 12 personer
Kurset koster 500 kr.

Vi har desværre KUN 2 pladser tilbage på kurset.

Vovinam

Du kan se mere om Vovinam på:
www.vovinam.dk
Se ﬁlm om Vovinam Danmark fra International European Film School
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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
8|
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fitness

Gang i redskaberne
Mange interesserede mødte op for at
få en introduktion til de nye ﬁtnessredskaber.
de ﬂotte, orange redskaber
S elvom
allerede har stået der i længere tid,
og ﬂere er begyndt at bruge dem, var der
den 20. maj introduktion til dem ved
personlig træner Camilla Brøndberg. Arrangementet var samtidig en slags ofﬁciel
indvielse, hvor Tranbjerg Fællesråd gav et
glas vand.
Camilla Brøndberg og UNO Fitness
præsenterede hver enkelt redskab og viste
hvilke øvelser, man kunne lave med hver
maskine, og hvilke muskler, man kunne
træne eller strække ud.
Både unge og ældre var dukket op, og
ﬂere spurgte om små ﬁf til maskinerne
og råd i forhold til småskader og andre
problemer.
Nemt at komme i gang
Har du selv fået blod på tanden, er maski-

nerne meget lette at komme i gang med.
På hver maskine er der en tegning, der
viser hvilke øvelser, du kan lave, og det
er svært at gøre noget forkert. Der sidder også en såkaldt QR-code, som du kan
scanne med din smartphone og få ﬂere
forslag til øvelser. Derudover er der en
stor tavle med en oversigt.
Ét af Camilla Brøndbergs råd var:
Mærk efter hvor mange gentagelser, du
kan tage, og lad være med at lave for meget, bare fordi andre gør det.
Området er nu helt færdigt, efter der
er blevet plantet ﬂere træer rundt om.
Så nu er det bare om at lægge gå-, løbe- eller cykelturen forbi og tage en tur i
maskinerne.
Oplever du problemer med maskinerne, enten at de er gået i stykker eller ikke
virker, skal det meldes til Aarhus Kommune. Alternativt kan du melde det til
Tranbjerg Tidende, Tranbjerg Løber eller
Borger i Tranbjerg på Facebook, så vil det
blive meldt videre.
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Fælleshus til udlejning
Dejligt fælleshus
med plads til 48 personer
Byg og Montage

A/B Æblehaven
Trankær Vænge 98, 8310 Tranbjerg J

Ring eller skriv for et uforpligtende tilbud

Kontakt kun via
abfaeble@abf-aeblehaven.dk

- Nyt tag
- Nyt køkken og bad
- Nye vinduer og døre

Ferielukket for al ny reservering
indtil den 1. august 2014

- 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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50%

PÅ KUN
ALT
I BUTIKKEN
I UGE 28
Vi skal have lageret og butikken tømt, så der er plads til nye
varer! Derfor er der 50% på alle artikler i uge 28,
kom og gør et godt køb!
DYBERG LARSEN

Eclipse
Belysning

A.D.G
El-installationer
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40 år med et blåt AIA-hjerte
seminarium og højhuse. Og hvad søren
har en klub i midtbyen med AIA-TRANBJERG at gøre, tænker mange så måske…
Tilnærmelser til Tranbjerg
Da AIA igen måtte se deres fodboldbaner
være genstand for nye byggeplaner, denne
gang i form af en motorvej, betød det et
farvel og tak til Åhavevej, og AIA begyndte at se sig om efter andre muligheder og
samarbejdsmuligheder. Efter mislykkede
forhandlinger med idrætsforeningen i Viby, tog de helt ud til Tranbjerg, for, som
Flemming Knudsen siger, så var der lidt
længere herud den gang, og de to klubber
begyndte at tale om mulighederne for at
slå pjalterne sammen.
Flemming Knudsen

I anledning af 40 års jubilæet fortæller tidligere borgmester i Aarhus og
hovedformand for Idrætsforeningen
AIA-TRANBJERG, Flemming Knudsen,
om klubben og dens historie.
Af Stina Christiansen
lemming Knudsens livslange forhold
til Idrætsforeningen AIA-TRANBJERG begyndte den 1. maj 1953, da han
var 6 år og begyndte til fodbold på Dalgas Avenue i klubben AIA. Året efter ﬂyttede klubben til Åhavevej, da banerne på
Dalgas Avenue måtte vige pladsen for et

F

”

Jeg foreslog at bygge en
hal, der skulle have det hele også ishockey og svømning.”

Ifølge Flemming Knudsen blev de to
klubber hurtigt enige om, at klubfarven
skulle være blå, men det tog mange følelsesladede snakke, før man blev enige om navnet ’Idrætsforeningen AIATRANBJERG’ med bindestreg og store
bogstaver.
Den 10. juni 1974 var sammenlægningen en realitet og Idrætsforeningen
AIA-TRANBJERG kunne tilbyde fodbold,
håndbold, bordtennis, gymnastik, svømning og tennis.
- Det har helt sikkert givet begge foreninger noget at blive slået sammen.

12 |
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jubilæum

Tranbjerg blev kendt, ﬂere opdagede byen, og AIA-TRANBJERG var i 1. division
i både håndbold og fodbold, fortæller
Flemming Knudsen, der godt kan ærgre
sig over, at de gode resultater ikke holdt
ved.
Spredt
Selvom klubben var blevet samlet, var det
en rodløs tid uden en hal at være samlet
omkring. For eksempel blev der spillet
håndbold ikke mindre end 5 steder - Stadionhallen, aulaen ved svømmestadion,
Viby-hallen, Rundhøjhallen og aulaen på
Tranbjerg Skole afdeling Kirketorvet.
I 1979 blev dette problem løst med
hallen ved Grønløkke Skolen, og alle
sportsgrene kunne træne det samme sted.
Ny hal
En overgang var det oppe at vende, at der
skulle bygges en stor hal på græsarealet
ved Skovgårdsvænget og Grønløkke Allé,
hvor jorden egentlig var reserveret til kirke nummer 2 i Tranbjerg.
- Jeg foreslog at bygge en hal, der
skulle have det hele også ishockey og
svømning. Den kloge overlærer Knudsen
tænkte, at når man fremstiller is, kommer
der også varme, så det ville være smart at
kombinere svømmehal og skøjtehal, fortæller Flemming Knudsen, der havde en
drøm om, at Aarhus skulle sætte sit skøjtespor på ishockeysporten.
Tanken var også, at hallen skulle kombineres med et vandrerhjem, men desværre har økonomien aldrig været der til at

udføre planerne med en stor hal, og byen
har måttet nøjes med Grønløkkehallen og
skolen.
Savner klubånd
Flemming Knudsen kan godt frygte lidt
for sin elskede klubs fremtid.
- I dag søger de unge, der kan noget, væk til andre byer. Det er trist, men
jeg ved godt, at man ikke kan ændre udviklingen, men jeg savner klubånden og
klubfølelsen, at man brænder for foreningen, og at det ikke er penge og goder, der
tæller. Det er ikke tilfældigt, at jeg har
holdt fast i klubben i så mange år og stadig følger med i resultaterne og klubben,
siger Flemming Knudsen.
Æresmedlem
Flemming Knudsen var selv aktiv indenfor fodbold, håndbold og gymnastik og
har spillet indtil for tre år siden, da holdet
desværre endte på 6 mand, som ikke længere var nok.
Men da den aktive karriere i sin tid ebbede ud for Flemming Knudsen, tog ledergerningen over, og han har både været
håndbold- og fodboldtræner, siddet i bestyrelsen, været ungdomsformand, håndboldformand og endelig hovedformand
for hele klubben fra 1980 til 1992. I dag er
han æresmedlem og er stadig tilskuer og
fan. I alt var han aktiv i 30 år og har indtil
videre været medlem i 61.
- Jeg er stadig blå i hjertet – bare ikke
når det handler om politik, slutter han
med et grin.
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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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fodbold

2. plads i Italien for fodbolddrenge
Så har Århus syd igen været på udlandstur.
for Århus syd FC gik i år til
T uren
Rimini i Italien. Århus syd FC er
betegnelsen for holdsamarbejdet mellem
AIA og TMG.
Vi var to hold afsted U15 og U17, så vi
fyldte en hel bus. 31 unge mennesker og
5 ledere tog af sted onsdag inden påske.
25 timer senere ankom vi til hotellet i Italien. Efter indkvartering var dagen fri, dog
skulle der være ro senest klokken 22, da
vi skulle tidligt op og spille første kamp
kl. 9.40.
U17 spillede først to kampe, herefter
var det U15 der skulle spille sine tre den
dag. Enden på dagen blev, at begge hold
gik videre, dog var U15 afhængige af resultatet af en anden kamp, før de kunne
gå videre.
Dag 2 startede U17 igen med at vinde
begge deres kampe og var dermed videre
til semiﬁnalen søndag. U15 vandt også
deres sidste kamp, men desværre ﬂaskede
resultatet fra den anden kamp sig ikke til
deres fordel, og de skulle spille om 5-6
pladsen. Denne tabte de desværre 1-0 og
endte derfor som samlet nr 6.
U17 vandt deres semiﬁnale og

skulle dermed videre til ﬁnalen om
eftermiddagen.
Vi blev hentet af en lokal bus fra Italien, som skulle bringe os til stadion. Desværre havde han fået forkert information
og kørte os til et forkert stadion. Vi ﬁk
først rettet op på det i sidste øjeblik, og
de ﬁk kørt os det rigtige sted hen. Men vi
har mistet tiden til den dyrebare forberedelse, og vi måtte forberede os i bussen.
Vi nåede ud på stadion 20 minutter før
kampstart og ﬁk os tjekket ind. Kampen
skulle spilles på et lokalt stadion i Rimini,
som er noget større end vi er vant til på
AIA eller i TMG. Kampen indledtes med
nationalsangen fra begge hold, så det var
en kæmpe oplevelse for spillere og ledere.
Vi taber desværre kampen 1-0. Men sikke
en oplevelse, mange tilskuere, god stemning og rigtige linjevogtere og afspilning
af nationalsangen, samt det sug i maven
det gav at træde ind på sådan et stadium.
Herefter var der præmieoverrækkelse, og vi ﬁk overrakt en ﬂot pokal for 2.
pladsen.
Efter præmieoverrækkelse var der så en
bustur hjem på 25 timer.
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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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orientering

Rensningsanlægget nedlægges
Når vi nærmer os 2015, skal rensningsanlægget ved Tingskov Allé nedlægges. De nærmere detaljer er dog endnu ikke på plads.
or tiden arbejdes der på at få lagt rør
i jorden, så alt spildevand kan sendes til Viby og blive renset der i stedet for
på de lokale rensningsanlæg. Senere skal
anlæggene i Beder, Solbjerg, Mårslet, Malling og altså Tranbjerg nedlægges.
I stedet for rensningsanlægget vil der
blive anlagt en pumpestation i Tranbjerg,
og spildevandsledningen til Viby Renseanlæg vil blive etableret. Samtidig bliver
der anlagt en returvandsledning fra Viby
Renseanlæg til Tranbjerg, som skal lede
renset returvand til Giber Å.
Driftsleder Louis Landgren fra Aarhus Vand fortæller, at der stadig er mange
overvejelser om, hvad man skal bruge
rensningsanlæggets bassiner til. Muligvis

F

skal de bruges som aﬂastningsbassiner i
tilfælde af store regnskyl, men det ligger
ikke fast endnu. Men hvis anlægget slet
ikke skal bruges til noget efterfølgende,
bliver det nedbrudt, jævnet med jorden
og sat til salg.
Styr på projektet
Selve projektet med at få ført spildevandet til Viby kører som planlagt. Hele projektet forventes afsluttet i 2016. Baggrunden for hele projektet er en besparelse på
omkring 30 millioner kroner i årlige udgifter ved at reducere de oprindelige 17
anlæg til 4, når centraliseringen er fuldt
gennemført. Aarhus Vand kan spare ressourcer til både drift og vedligeholdelse af
anlæggene, og det er samtidig mere effektivt for dem at indføre den nyeste og mest
miljørigtige teknologi på få store anlæg
end på mange mindre anlæg.
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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
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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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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
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SOMMERHILSEN FRA

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

M

ed

fo

rb

eh

old

for

u ds

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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spor t for alle

Prøv kræfter med krolf

krolfklub havde 62 delT ranbjerg
tagere ved deres stævne den 12.
maj, men håber på, at endnu ﬂere vil
være med den 24. august, når der igen er
stævne.
Alle er velkomne til at deltage i spillet,
som kan spilles af hele familien. Klokken
10 lægges der ud med morgenkaffe i caféen på Lokalcentret, hvorefter der er introduktion til spillet. Fra klokken 11-12 går
det løs med køller og kugler inden frokosten klokken 12, og så sidste runder og
præmieuddeling fra klokken 13 til 14.
Det koster ikke noget at deltage.

Program
kl. 10-11 kaffe og sodavand og
instruktion
kl. 11-12 Første spil
kl. 12-13 Frokost
kl. 13-14 Andet spil
Derefter præmieuddeling
Yderligere information om dagen og
tilmelding til 6170 3123 eller
email: erikmathiasen@gmail.com
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Fra Puslebold til Soccer Mom’s
Et nyt ungdomsudvalg i AIA Tranbjergs fodboldafdeling vil rykke byen
tættere sammen og styrke klubånden.
Af Stina Christiansen
1. marts satte et helt nyt ungD endomsudvalg
sig sammen, lagde
bolden i blød og gav sig til at ﬁnde ud
af, hvad der skulle på programmet den
kommende sæson for at få nye medlemmer, styrke klubånden og generelt styrke sammenholdet i byen i en
sæson, som blandt andet er præget af
skolesammenlægningen.
- Det gamle udvalg har gjort et kæmpe stykke arbejde og er heldigvis fortsat
i andre funktioner i klubben. Men ingen
af dem havde længere børn, der spillede
i ungdomsrækkerne, så der var brug for
nye kræfter og nye tanker, fortæller Mads
Hyllested Winther, som er formand for
ungdomsudvalget.
Piger i lyserødt
Ét af de meget tydelige tiltag, som ungdomsudvalget allerede har gennemført, er
nye lyserøde spillertrøjer til pigespillerne.
Med de nye trøjer og et par andre tiltag
for pigerne, ønsker de at sætte mere fokus
på pigerne og forhåbentlig få endnu ﬂere
piger på banen.
- Vi har faktisk stærke og store hold i
visse pigeårgange, og det viser sig, at bliver der sat fokus på dem og nurset lidt
ekstra omkring pigerne, synes de fodbold
er sjovt og fedt, helt som drengene synes.
Erfaringen med blandt andet det nuvæ-

rende U15-hold viser, at hvis man gør det,
så bliver det en succes, siger Mads Hyllested Winther.
Planen er, at pigerne skal have de lyserøde trøjer på om fredagen i skole i den
kommende tid i håb om at få lokket ﬂere
piger ud på grønsværen.
Et andet lyserødt tiltag er ’Pigeraketten’
den 14. juni – et DBU-arrangement, kun
for piger, med masser af boldspil, sjov og
leg. Både for medlemmer, interesserede og
dem der bare vil være med en enkelt dag.
’Lille A’ - AIA med hjertet
Et nyt logo, ’Lille A’, er der også blevet
skabt, og med tiden vil det pryde alt ungdomstøj i klubben. Det er A’et fra AIA i et
hjerte, som skal symbolisere byen og fællesskabet. Og det er netop én af hjertesagerne for ungdomsudvalget – at man får
et fællesskab i byen og rykker den tættere
sammen. Hjertet vil i den kommende tid
blive tilbudt til private og virksomheder i
og omkring byen, som på den måde kan
støtte børne- og ungdomsarbejdet i byens
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a i a u n gd o m

fodboldklub og vise, at man har hjertet
med AIA, byen og fællesskabet.
Soccer Mom’s og Dad’s
Der er ingen, der kan være i tvivl om, at
der er nok at se til som træner for et hold
livlige fodboldspillere og med klubbens
aktivitetsniveau, er der brug for en masse
hjælpende hænder. Derfor er begrebet
Soccer Mom’s og Dad’s blevet til. Det er
muligheden for at give en hånd en dag
om året, et par gange på en sæson, hver
anden weekend eller hvad man nu har
overskud og tid til. Det kræver ikke andre
færdigheder end viljen til at ville hjælpe
og bidrage til fællesskabet.
- Vi vil gerne lave et korps af frivillige mødre, fædre og bedsteforældre, som
vil hjælpe til. Det kan være at tørre borde
af til AIA-døgnet, servere maden til fællesspisningen, bage en kage, når der er
behov, eller hjælpe til med at lange fadøl
over disken ved fælles-arrangementer. Så
kan trænerne koncentrere sig om at være
trænere og have fokus på den sportslige
del, siger Mads Hyllested Winther.
De frivillige Soccer Mom’s og Dad’s
bliver udstyret med en lyserød AIA-spillertrøje på dagen, så de er letgenkendelige
– og alle trøjerne har naturligvis nummer
1 på ryggen. Skulle der være en mand eller to derude, der ikke er til pink, kommer de blå AIA-trøjer i spil.
Fuld kalender
Ungdomsudvalget har hurtigt fået puttet
en masse arrangementer i kalenderen, så
banerne ved Grønløkkehallen kommer til
at summe af aktivitet og har gjort det den
seneste tid.

Pusledagen den 15. juni var et arrangement for børnehavebørn og 0. klasser,
hvor de kunne komme et par timer og
smage på fodbolden – og grønsværen.
Et andet nyt og mere velsmagende tiltag er fællesspisninger, hvor Søren E., som
er forpagteren i hallen, sælger madbilletter og serverer et lækkert aftensmåltid
med rabat til spillerne og deres forældre.
Igen et tiltag med hjertet, fællesskabet og
byen i fokus.
Den 21. juni er der sommerfest med
fuld aktivitet på alle banerne, en all-star
kamp mellem ungdoms- og seniorafdelingen, hygge og fællesspisning med
grillbuffet.
Endelig er der fodboldskoler for både
store og små, hvor der på mikro-siden er
så mange deltagere, at den hos AIA bliver
den største i Jylland og for de store er AIA
med 368 spillere den største i Danmark!
Sæsonen sluttes af med en stor afslutningsfest for alle plus forældre.
AIA-døgnet
Ungdomsudvalgets første aktivitet var
AIA-døgnet, hvor både medlemmer og
ikke-medlemmer fra 4 til 12 år blev inviteret til at komme over i Grønløkkehallen
et helt døgn til fodbold, masser af hygge,
MGP og overnatning.
Over 100 børn havde et herligt døgn
og ud fra tilbagemeldingerne, kan udvalget godt forberede sig på, at der er endnu
ﬂere børn, der vil være med til næste år.
Læs mere om de mange kommende tiltag
her i bladet og på AIA’s hjemmeside.
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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

6NLIWWLOGHQORNDOHEDQN

'MXUVODQGV%DQN
7UDQEMHUJ+RYHGJDGH
7UDQEMHUJ

WUDQEMHUJ#GMXUVODQGVEDQNGN
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grøn frisør

Jette Svendsen.

Grøn frisørsalon i Tranbjerg
Tranbjerg Grønne Frisør er, som den
første i det sydlige Aarhus, blevet certiﬁceret som Grøn Salon.
det seneste år har Jette
G ennem
Svendsen omstillet sin salon
helt, så den nu er blevet godkendt til
certiﬁceringen.
- For at få certiﬁceringen har jeg været
på kursus i København i de miljøvenlige
produkter, fået udskiftet de gamle produkter i salonen, så de lever op til certiﬁceringsordningens krav og desuden serverer jeg nu kun økologiske eller fairtrade
produkter for kunderne, fortæller Jette
Svendsen.
For at vise, at hun er blevet helt grøn,
har Jette ændret navnet på salonen til
Tranbjergs Grønne Salon.
Allergi og hårfarve
Jette Svendsen peger på en undersøgelse

fra Videncenter for Allergi fra sidste år,
som konkluderede, at 76% af 365 undersøgte hårfarveprodukter indeholder de
stærkt allergifremkaldende stoffer PPD og
PTD. Netop det er en af de væsentligste
grunde til omlægningen af salonen.
- Grøn Salon er en garanti for, at undgå størstedelen af den skadelige kemi. Det
betyder, at vi kun anvender de absolut
mest skånsomme og miljøvenlige produkter, der kan skaffes. Mange stoffer, som
anvendes i mange hårprodukter, er strengt
forbudte i Grøn Salon, siger hun.
Derudover har hun hele tiden fokus på
at nedsætte energi- og ressourceforbruget.
Grøn Salon er udviklet i et samarbejde mellem Energitjenesten, Grønne Erhverv med ﬂere. Energitjenesten står for
certiﬁceringen.
Læs eventuelt mere her:
www.groensalon.dk
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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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Kulturcirklen skal fornys
Har du lyst til at sparke gang i kulturlivet i Tranbjerg og arrangere spændende begivenheder for byens borgere? Så er det lige dig, Kulturcirklen er
på udkig efter.
efterhånden mange år har Kulturcirklen, et samarbejde mellem biblioteket, Grønløkke aftenskole, lokalcentret
og kirken, arbejdet for at gøre noget for
kulturlivet i Tranbjerg. Samarbejdet består
i, at de deltagende institutioner på skift
står for et arrangement som for eksempel
en koncert, en læsning, eller et foredrag,
og at alle stiller et årligt beløb som sikkerhed for at dække et eventuelt underskud.
Seneste arrangement var en velbesøgt aften med instruktøren Niels Malmros i efteråret 2013, og dermed viste Kulturcirklen, at der i Tranbjerg både er behov og
interesse for et lokalt kulturliv.
Efter Grønløkke aftenskole har trukket sig fra samarbejdet, gik de resterende

I

medlemmer i tænkeboks for at ﬁnde ud
af, hvordan det skal gå videre. Man kom
i fællesskab frem til, at det fremover ville
være godt at få ﬂere samarbejdspartnere
som for eksempel spejdere, FDF, skole og
det lokale erhvervsliv, og at dette samarbejde skulle hjælpe med at komme frem
til arrangementer, der eventuelt kunne
tiltrække et nyt og yngre publikum. Arbejdsgruppen omkring Kulturcirklen håber derfor, at der vil være nogle, som har
lyst til at kigge med nye øjne på det, der
kan fremme kulturlivet i Tranbjerg.
Hvis man har interesse, er man velkommen til at kontakte et af arbejdsgruppens medlemmer.
Anja Nalholm Nielsen
(anjan@aarhus.dk),
Gudrun Frisch Herrik
(gudrun.herrik@gmail.com),
Pia Koller
(pkol@aarhus.dk),
David Kessel
(djk@km.dk)

6.
Den 1 st
augu
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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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loppemarked

Hvis du også i år vil gøre en god handel, så er det igen tid at ﬁnde det
brugte legetøj frem.
ranbjerg Tidendes årlige arrangement Børnenes eget Kræmmermarked holdes i år 16. august, og vi har fået
tilladelse til igen at holde det på parkeringspladsen ved Center Syd.
Planlægningen er godt i gang; men den
endelige plan forventes først klar til næste
nummer af Tranbjerg Tidende.
Vi kan dog sige, at der ligesom sidste
år bliver masser af boder, hvorfra børnene
kan sælge det legetøj, de er vokset fra, eller som skal væk for at give plads til nye
ting.
Spejderne har også lovet at komme og
lave nogle aktiviteter, og så har vi hørt, at
Tranbjerg krolfklub gerne vil lave et eller
andet for at vise deres spil.
Der bliver også mulighed for at høre
lidt musik, mens du får noget at spise el-

T

ler drikke, og så kan du bagefter gøre en
god handel i de boder, som børnene eller
de handlende fra Center Syd stiller op.
Vi holder pladsen åben mellem kl.
10.00 og 14.00. men allerede fra morgenstunden vil der blive spærret af for biler,
og der vil være skilte, der fortæller om
parkeringsmulighederne.
Også i år vil der være præmier til de
mest fantasifulde og ﬂotte boder. Vinderne kåres kl. 14.00.
Har du lyst til at snakke lidt med redaktionen om,s hvad der foregår i byen,
komme med et godt forslag til en artikel
eller blot hilse på, så har Tranbjerg Tidende stillet teltet op, og du er velkommen i det.
I næste nummer af Tranbjerg Tidende,
som udkommer 6. august, vil vi have lidt
mere klar om selve arrangementet.
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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*

*Der er kommet nye distributionsvilkår, specielt for dem der siger nej tak til reklamer,
det har den konsekvens at de først modtager bladet den først kommende lørdag.
Læs mere om distributionen på side 41.
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modeshow

Modeller i smart tøj og nye briller indtog den røde løber i Center Syd til Winnie V’s modeshow.

Damernes aften i Center Syd
Der var modetøj, briller, tapas og Asti
til et forrygende ﬂot modeshow.
i Center Syd var dækket af en
G ulvet
rød løber, der var tapas på tallerkenerne og Danskvand eller Asti i glassene,
da Winnie V stod klar til at præsentere
en masse modeller med smart tøj for de
mange fremmødte damer – og et par enkelte mænd. Ved hver af de mange stole
stod en goodiebag med et tørklæde til
hver, små prøver og sedler med rabatmuligheder til nogle af butikkerne i Center
Syd.
Otte modeller skiftedes til at komme
ud bag forhænget i den tidligere skobutik
og gå frem og tilbage foran stolerækkerne
i nye, smarte outﬁts med briller og solbriller fra Proﬁl Optik og håret og makeup’en smukt sat af frisør Tanja Drews,
som snart åbner ny salon i Tranbjerg. Læs
mere om den nye salon på side 35.
Modellerne tog sig god tid til at gå
frem og tilbage, stoppede op så alle kunne

se, og enkelte publikummer skulle også
lige mærke på stoffet, inden modellen
kunne fortsætte sin runde.
Gaveregn
Modeshowet var delt op i tre afdelinger,
og mellem hver var der udtrækning af
præmier på numrene på billetterne. Og
der var mange, der glade viftede med deres billet, når deres nummer blev råbt op
og trak en gave i kurven.
Det var et show ud over det sædvanlige, da der pludselig kom en stor motorcykel kørende ind på den røde løber.
Ud bag forhænget kom en af modellerne
ud med en mikrofon og sang ’Take My
Breath Away’, som mange sikkert husker
fra Top Gun-ﬁlmen, mens hun kørte en
lille tur bag på motorcyklen i centeret for
fuld musik.
Efter modeshowet var Proﬁl Optik og
Winnie W åben, og mange skyndte sig
ind i butikkerne, mens de var fyldt med
inspirationen fra showet.
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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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nyt hår

Nyt hår i den gamle Nordea-bygning
Frisør Tanja Drews har længe haft kig
på butikken, og den 4. juni kunne
hun endelig åbne sin drømmesalon.
Af Stina Christiansen
længere tid har Tanja forsøgt
G ennem
at få drømmen om at åbne sin egen
salon i Nordeas tidligere lokaler ved Center Syd til at blive til noget. Hun har efterlyst andre at dele lokalerne med og har
sat tommelskruerne på udlejerne for at
få en lokalepris, der var til at betale. Men
den 4. juni kunne hun åbne sin nye salon
Hair by Drews.
Den seneste tid har hun været i en salon i Hasselager, men har som sagt længe
gerne villet have en salon i Tranbjerg på
det sted, som hun kalder byens bedste
beliggenhed.
- Det bliver et sted, hvor skuldrene
bliver sænket, når man kommer ind. Der
er ingen stress, og kunden er i fokus. Der
bliver kræset for dem med god kaffe, chokolade og frugt, og der er både massagestole og hårbundsmassage, fortæller den
39-årige frisør.
Hun håber at kunne tilbyde ﬂere ting i
salonen med tiden, eksempelvis manicure
og ansigtsbehandlinger, så hvis nogen går
og pusler med den drøm, kan de kombinere den med Tanjas.
VIP-aftener
Tanja har allerede været i gang med at
sparre med Winnie V. Planen er, at der

Tanja Drews åbner i frisørsalon i det gamle Nordea.

skal være VIP-aftener for kunderne, hvor
man kan ﬁnde sin stil både i hår, tøj og
farver. Det med at ﬁnde den rigtige stil
er generelt noget, der ligger Tanja Drews
meget på sinde.
- Når kunderne kommer hos mig,
bruger jeg meget tid på at ﬁnde deres stil,
personlighed og behov. Jeg vil være ked
af at møde folk dagen efter i Kvickly med
noget, der ikke fungerer, siger Tanja.
Hun prioriterer også at komme på
kurser jævnligt og hele tiden dygtiggøre
sig på trods af sine 12 års erfaring i faget
fra blandt andet Lone Kloch i Århus og
Cha Cha Cha i København.
Du kan følge Tanja og Hair by Drews på
Facebook og hjemmesiden:
hairbydrews.dk
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Dahlgaard Haandvaerk ApS
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md@dahlgaardhaandvaerk.dk
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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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orientering

Mandag d. 23. juni kl. 18:00 til 23:00
Kom og deltag i hele byens Sankt
Hans fest. Der er god musik, masser af underholdning, aktiviteter
for alle og stort Sankt Hans bål
med båltale.
Tag madkurven med og suppler
med drikkevarer og pølser købt på
pladsen.
Vi ses på festpladsen ved
Skovgårdsvænget 600

Program
18:00 Festpladsen åbner
Spejderne laver aktiviteter

-LP -HŚVSLOOHULWHOWHW
19:30 The Tonite Show spiller
på scenen
20:50 Båltale ved byrådsmedlem
Camilla Fabricius
21:00 Bålet tændes
21:30 The Tonite Show spiller
 -LP -HŚVSLOOHULWHOWHW
23:00 Pladsen lukker

Arrangører Spejderne 1. Tranbjerg samt Grundejerforeningen Vængerne
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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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Tranbjerg Løbet

19. juni 2014

Tilmelding

Løbsstart kl 19.00

»
»
»
»

Distancer:
2,5 km, 5 km, 7,5 km og 10 km

Ved tilmelding før 15. juni: 75 kr inkl. 1 sandwich og 1 vand
Ved tilmelding efter 15.juni: 100 kr
Tilmelding sker via vores hjemmeside www.Tranbjerglober.dk
Gruppetilmelding for klubber over 10 pers. til Holm@4go.dk

Hvor
Løbstart på stien bagved Center Syd
Der er mulighed for omklædning på Tranbjerg Skole, Kirketorvet

Info
Læs mere om løbet og om Tranbjerg Løber på vores hjemmeside: www.Tranbjerglober.dk

Tranbjerg Børneløbet
Tilmelding

19.juni 2014
Løbsstart kl 18.00

» Ved tilmelding før 15. juni: 20 kr
» Tilmelding sker via vores hjemmeside www.Tranbjerglober.dk

Distancer:
2,5 km og 5 km

Arrangør

-Vi glæder os til at se jer
TT04-2014.indb 39
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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.

Smukke billeder fra søen
Soﬁe Augustesen har taget dette ﬂotte billede ved Tranbjerg Sø
lørdag den 17. maj, da det hele tog sig allerﬂottest ud.
I Facebookgruppen Borgere i Tranbjerg delte hun sine billeder af
ællinger, svanen og søen og høstede mange rosende kommentarerne.
Vi ﬁk også låne til at låne Soﬁes pletskud. Tager du også ﬂotte
billeder eller har en god idé til en historie, hører vi rigtig gerne fra
dig.
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orientering

Ændringer i distributionen af
Tranbjerg Tidende
omdeler af Tranbjerg Tidende
gen kun omdeles til husstande, der modV ores
har meddelt os, at der sker æntager reklamer, mens husstande med redringer i omdelingen fra og med næste
nummer.
Ændringen betyder, at der om onsda-

klamer Nej tak, må vente til lørdag med
at få vores ﬂotte blad.

De nye datoer, for omdeling resten af 2014, er derfor:

Nummer
Nummer 4
Nummer 5
Nummer 6
Nummer 7

reklamer

reklamer nej tak

18. juni
6. august
8. oktober
26. november

21. juni
9. august
11. oktober
29. november

Deadline for indsendelse af artikler og tegning af annoncer er uændret.
Ændringen berører kun resten af 2014.
For 2015 vil alle hustande, der modtager Tranbjerg Tidende få bladet med omdelingen om lørdagen.
Vi vil senere melde ud om deadlines og omdelingsdage både her i bladet, men
også på hjemmesiden og på facebook.

Skal vi gå en tur?
til at komme ud og gå en
H arturdumedlystandre
en gang om ugen?
Hver onsdag klokken 10 bag Center Syd
mødes en ﬂok Tranbjerg-borgere med og
uden hunde og bliver luftet i en times tid
i rask tempo.
Gåturene aftales på Facebooksiden
Borger i Tranbjerg, så hold eventuelt øje
der eller duk op bag centeret.

Gåklubben har fundet sammen netop via Borger i Tranbjerg, hvor der blev
spurgt, om der var nogen, der vil med ud
at gå en tur om formiddagen. Det var der,
og i løbet af en måneds tid er gruppen
kommet op på 10, der mødes og går, når
de har tid.
Alle er velkomne.
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festspil

Sommerens lyd af sang og musik
Har du lyst til at hjælpe til med at få
musicalen The Sound of Music til at
køre?
har Vilhelmsborg FestT ilspilsommer
rykket Alperne til Aarhus, når
Vilhelmsborg Festspil opsætter musicalen The Sound of Music i parken ved
Vilhelmsborg Gods. Musicalen kan ses
fra premieren d. 29. juli og indtil d. 16.
august.
Mellem over tilmeldte er der blevet fundet de 40, der blandt andet skal
være musikalske nonner, bjerggeder og
østrigere.
Men der er stadig plads til ﬂere frivillige i de mange grupper rundt om scenen, så kan man svinge en hammer eller en sminkekost, så kom gerne og vær
med! Er du en loppefundshaj eller kan sy
lige, så skal du måske være med i vores
regi- eller sygruppe? Er du hyggespreder
og selskabsløve, som ville elske at kræse
om vores publikum, så meld dig til vores service/boder-gruppe. Uanset hvilken
gruppe/grupper du melder dig i, så garanterer Wilhelmsborg hyggeligt selskab med
150 andre frivillige i alderen 5-80, som
sammen skaber en anderledes sommeroplevelse for folk i alle aldre. Især Service/
Boderne mangler hænder – er det noget
for dig? I Service/Boderne er der mange,
som har hele deres familie med, og alderen spænder derfor vidt fra helt ung og til
de ældste frivillige ved Festspillet.

Sådan melder du dig
Festspillet forventer, at man som frivillige har minimum 6 vagter i perioden fra
d. 27. juli til d. 16. august for at kunne få
blandt andet 2 fribilletter til forestillingen.
Overvejer du nu at blive frivillig? Så skriv
en mail til vilhelmsborgfestspil@hotmail.
com med kontaktinformationer, så garanterer Festspillet at give dig en uforglemmelig sommer med en masse glade mennesker, en skøn forestilling og glæden ved
at deltage og tage fat, hvor der er behov
for et ekstra sæt hænder.
Skovturspakker og billetter
Billetsalget til sommerens forestilling åbnedes traditionen tro d. 1. april, og billetter kan bookes via www.billetnet.dk. Dette års skovturspakke leveres fra slagteren i
Beder Superbrugs, og er en masse traditionelle skovturslækkerier – se indholdet på
www.vbf.dk. Skovturspakken kan bestilles
sammen med billetterne på billetnet. Har
man kun købt billetter, og senere fortryde
at man ikke også ﬁk bestilt maden, kan
dette gøre efterfølgende via billetnet.dk.
Du kan følge festspillet på www.facebook.com/vbf.dk og på www.vbf.dk , hvor
der løbende kommer nyheder og billeder
fra dette års produktion.
The Sound of Music spiller fra d. 29.
juli til d. 16. august – vi ses i Alperne ved
Vilhelmsborg Festpil!
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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
Kirkegården midt i maj – smukt og fredfyldt
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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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KIRKE OG SOGN

Søndag d. 15. juni (Trinitatis)
10.00: Anja Stokholm
Søndag d. 22. juni (1. s. e. trinitatis)
10.00: David Kessel
Tirsdag d. 24. juni
10.00: Andagt
Søndag d. 29. juni (2. s. e. trinitatis)
10.00: Anja Stokholm
Søndag d. 6. juli (3. s. e. trinitatis)
10.00: Anette Brøndum
Søndag d. 13. juli (4. s. e. trinitatis)
10.00: Anette Brøndum
Søndag d. 20. juli (5. s. e. trinitatis)
10.00: David Kessel
Søndag d. 27. juli (6. s. e. trinitatis)
10.00: David Kessel

Nicolai

SCT

Gudstjenester

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

70 120 110
 6
 FW1LFRODL7MHQHVWHQVPHGDUEHMGHUH
har tavshedspligt
 'HUI¡UHVLNNHMRXUQDOHUHOOHUNDUWRWHNHU
 $OOHNDQKHQYHQGHVLJ
 6FW1LFRODL7MHQHVWHQHUHWWLOEXGIUD
Folkekirken

Søndag d. 3. august (7. s. e. trinitatis)
10.00: Anja Stokholm

Tranbjerg Kirke på

Lokalcentret:

facebook

Onsdag d. 25. juni
14.00: David Kessel

Følg linket fra hjemmesiden
www.tranbjergkirke.dk

Onsdag d. 30. juli
14.00: Anja Stokholm

Sognekalender
Onsdag d. 18. juni
19.00: Koncert
Onsdag d. 25. juni
19.00: Menighedsrådsmøde
Mandag d. 4. august
9.30: Babysalmesang. Nyt hold
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Taxa-ordning for ældre og
gangbesværede
7LO JXGVWMHQHVWH L 7UDQEMHUJ NLUNH RJ WLO DUrangementer 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

01/06/14 10.06
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Præstens
rubrik
Anja Stokholm

Om at tro på det
umulige – og leve sit liv
på et løfte!
Da man i Frankrig skulle oversætte Astrid Lindgrens bog om Pippi
Langstrømpe – hende, der er så stærk,
at hun kan løfte sin egen hest – så bad
man om lov til at skrive, at det var en
pony, hun havde og ikke en hest. Et
barn kan naturligvis ikke løfte en hel
hest, så man mente ikke, at det er noget
at bilde børn ind. Det gav Astrid Lindgren lov til – forudsat de kunne ﬁnde et
barn, der kunne løfte en pony!
Historien om Pippi Langstrømpe er
historien om det umulige, der alligevel bliver en mulighed – en meningsskabende mulighed. Hvorfor giver det
i fortællingen om Pippi Langstrømpe
mening, at hun kan løfte sin hest? Det
gør det vel, fordi det giver stor mening,
at Pippi, der jo er helt alene uden hverken mor eller far, må være stærk – så
stærk at hun kan løfte sin egen hest.
De ord, vi møder i det hvide gamle store hus midt i Tranbjerg, handler om det
samme – om at tro på det umulige. Om
at leve sit liv på et løfte. Og om at håbe
på det, man ikke ser – håbe på det, som
endda synes umuligt.
Uanset hvilken dag på året vi vover os
ind i en kirke, så må vi lægge øre til hi-
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storien om det umulige. For hvem kan
overvinde døden, gå ud af grave og gå
igennem lukkede døre? Hvem kan gå
på vandet? Hvem kan opvække de døde
og kalde dem tilbage til livet? Hvem kan
skabe vand om til vin?
Ingen, det ved vi af erfaring! Ingen,
undtagen han, der kalder sig Guds søn,
og som blev født af Maria – sand Gud
og sandt menneske, som det lyder i en
af de oldkirkelige bekendelser. Hvad
stiller vi op med alt det? Alt det som
umuligt kan ske?
Måske skal vi vende spørgsmålet helt
rundt. Kunne det tænkes, at vi gør problemet med det umulige større, end
det i virkeligheden er? Er det måske i
virkeligheden sådan, at vi, oftere end
vi tror, lever vores liv på det umuliges
vilkår? At det umulige sker imellem os
hele tiden – måske endda uden at vi
tænker over det?
I biografernes sale vises i skrivende
stund en amerikanske ﬁlm, der handler
om noget så besynderligt som en mand,
der forelsker sig i en maskine – nemlig
i stemmen til det styreprogram, der er
på hans computer. Der er en scene i
ﬁlmen, hvor han sidder og taler med
en veninde om den besynderlige forelskelse. Og han siger til veninden: ”Du
må synes, jeg er vanvittig”. Det er vel de
færreste, der vil tøve med at svare ja.
Men veninden siger noget helt andet
og meget tankevækkende. Hendes svar
lyder sådan her: ”Alle, der forelsker sig,
er underlige. Det er en sindssyg ting at
gøre. Det er et slags socialt accepteret
vanvid.”
At forelske sig er ofte det rene vanvid –
set med fornuftens og logikkens øjne.
Forelskelsen kan få os til at gøre ting,
vi ellers aldrig ville have gjort. Vi vover
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os derud, hvor intet er sikkert – hvor vi
både konkret og overført er i den andens hænder. At forelske sig er ”et slags
socialt accepteret vanvid”. Men det besynderlige er, at det giver stor mening.
Ja måske vil vi opleve, at det netop er i
forelskelsen, og når vi binder os til hinanden, at vi er tættest på det, der overhovedet er meningen med alting.
Det er foruroligende – men også forunderligt, at vi det meste af vores tilværelse lever på dét, som rækker ud over
det, logikken og forstanden vil sætte
som ramme for vores liv. Vi lever på det,
som ikke altid følger forstanden, men
som er større end forstanden. Vi lever
på det umuliges vilkår.
Sådan er kristendommen, på samme
måde som forelskelsen, det rene vanvid! Hvem kan tro på jomfrufødsler eller på at døde går ud af grave? Er vi ved
vores fulde fem, må vi lade fornuften
fortælle os, at det er det rene vrøvl. Og
så alligevel oplever vi, hvordan det giver mening. Hvordan kristendommen
er med til at skabe mening i vores liv.
Vi oplever det, når vi står forsamlet omkring døbefonten med vores børn. For
det giver stor mening at høre, at barnet
fra døbefonten sendes ud i livet med lys
og kærlighed omkring sig. Det skaber
mening at tro på, at på trods af den ofte
barske virkelighed, der venter uden for
kirkedøren, så er vi i vores dåb forbundet med den magt, der lader os høre til
på livets side. Som kæmper livets kamp
med os. Det er det kristne dådsløfte: at
vi er forbundet med ham, der taler alt
det imod, som ødelægger livet. Derfor
kalder vi dåben for livsmodets sakramente – vi sendes ud i livet med håb og
mod til at tro på det umuliges magt.
På samme måde giver det mening at stå
ved vores kæres kiste og høre, at kær-

TT04-2014.indb 49

5

ligheden og livet er stærkere end adskillelsen og døden. I erfaringsmæssig
forstand giver det ingen mening – for vi
erfarer jo netop det modsatte. Vi oplever dødens klamme greb om os alt for
virkeligt. Men samtidig oplever vi måske også, at der er noget i os og mellem os, som selv ikke døden kan få bugt
med. Båndene, der er spundet mellem
os. Alt det vi ﬁk i hinanden – det kan
selv ikke døden tage fra os. Dét er at tro
og håbe på det umuliges mulighed. Dét
er at leve sit liv på det, der ikke kan ses,
men håbes på.
Sådan er det med kristendommen. Det
er at tro på det, der ikke kan ske. Det
er at leve på et løfte om, at for Gud er
selv det umulige muligt. Det er en tro
på, at selve livets kerne ligger gemt i det
umulige, der alligevel bliver muligt – og
at det sker rundt omkring os hele tiden.
Det er en tro på trods – men en tro, der
sender os ud i livet med mod og håb.
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Op al den ting …
Vi undres endnu en gang over skaberværket. Alt myldrer frem. Mælkebøtter
her og der og alle vegne – og hvor er de
dog smukke! – Jeg ved, der er mennesker, som hævder, at de, mælkebøtterne, ikke er Vorherres værk, men at det
er en helt anden, der har skabt dem!

Det har lige været påske, og Skærtorsdagsgudstjenesten vil jeg sent
glemme! Prædikenen knyttedes til den
tragiske hændelse, at fem danske modstandsmænd blev henrettet på Skæring
Hede. Inden da havde den tyske feltpræst holdt nadver sammen med dem.
– Ved altergangen her i Tranbjerg bad
jeg med Grundtvig:
„Guds fred med vore døde
I Danmarks rosengård!
Guds fred med dem, som bløde
af dybe hjertesår!“
Så begav vi os til Sognegården, hvor
den traditionelle påskemiddag ventede. Stot tak til Grethe, Hanne og Erik
samt Lene for, at I påtager jer dette store arbejde.
Så var der stof til eftertanke igen, idet
Anja havde forberedt et enestående
godt indslag med billeder omhandlende påsken ledsaget af musik af Mozart,
Bach og Händel. – Efter lidt snak om,
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hvilken af de tre store højtider, der er
den vigtigste, endte vi med at sige med
Grundtvig: påske og pinse udsprang af
jul – altså uden jul ville der jo ikke have
været hverken påske eller pinse!
Og nu kan vi så glæde os til pinse, hvor
vi skal synge alle de dejlige helligåndssalmer.
Når noget er folkeligt, vil det i ordets allerbedste betydning sige, at det angår
noget fælles menneskeligt – vilkår vi
deler med hinanden.
To begivenheder har i dette forår haft
en sådan karakter. Den ene var 4. maj
sangaftenen, hvor biskoppen delte ud
af sin sangskat og levende fortalte,
hvad den gennem livet havde betydet
for ham.
Og så var der udﬂugten til Hvidsten
Kro, hvor den tidligere lærer på egnen
så levende berettede om Hvidstengruppen og kroen. Vi sad i festsalen,
hvor der i sin tid blev holdt højskoleaftener bl.a., og folk kom cyklende til
fra nær og fjern for at være med. Man
ser det hele for sig: Liv og glade dage
har der været. – Men mørket sænkede
sig over egnen. Jeg tror, vi alle blev grebet af beretningen, og jeg var næppe
den eneste, der sendte en tanke til
dem, der segnede, og dem, der sad tilbage med tunge savn.
Stemningen lettede, da æggekager og
drikkevarer kom på bordene – vi var
blevet sultne!
I dag, den 11. maj, sang vi i kirken som
første salme Brorsons:
Dig være, mildeste Gud Fader,
lov, pris og tak i evighed
for alt, hvad godt du til mig lader
så uophørlig ﬂyde ned,
for hvert fornøjet øjeblik,
jeg både venter, har og ﬁk.
Lis Bertelsen
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Nyt fra
menighedsrådet
Menighedsrådet er allerede begyndt
at forberede sig til det kommende menighedsrådsvalg.
Datoen er fastlagt til tirsdag den 11. november 2014.
Som bekendt er Tranbjerg Menighedsråd med i en forsøgsordning, som på
landsplan dækker 123 menighedsråd.
Dette indebærer bl.a., at indeværende
valgperiode kun er 2 år. Derfor skal vi
holde valg til november.
Der vil i de kommende numre af Tranbjerg Tidende samt på kirkens hjemmeside www.tranbjergkirke.dk blive
orienteret nærmere om valget.
Der er nedsat en valgbestyrelse på 3
personer, som skal forberede valget.
De 3 personers telefonnummer samt
deres mailadresser fremgår på kirkens
hjemmeside.
Der kan allerede nu orienteres om, at
der onsdag den 10. september bliver afholdt et offentlig orienteringsmøde i
Sognegården om valgets afvikling. Der
kan om ønsket også blive opstilling af
kandidater til det kommende menighedsråd denne aften. Nærmere omkring dette følger.

HUSK
Kirkekoncert
med Tranbjerg
Kirkekor
onsdag 18. juni
kl. 19.00

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

www.folkekirkesamvirket.dk

Røde kors’ besøgstjeneste

Med venlig hilsen på valgbestyrelsens
vegne

Vil du gerne have besøg, eller har du
overskud til at blive besøgsven, så ring
til Røde Kors’ kontaktperson her
i området

Anne H. Bøhme

Jane Christensen, tlf. 70 20 24 60

Lars V. Jacobsen

Du kan også kontakte en af
præsterne

Bent Homann
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Shop-Amok
Klar til sommerferien - badetøj 10 kr.

Ferielukning hele juli måned.
På gensyn mandag den 4. august.



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
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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Udﬂugt med Onsdagsforum
Årets udﬂugt gik til Hvidsten Kro,
hvor vi udover en dejlig frokost med
den berømte æggekage ﬁk en spændende rundvisning og en levende
fortælling om kroens historie og
modstandsgruppen omkring Marius
Fiil.
Efter en tur forbi Blichers gamle præstegård kørte vi til Randers, hvor vi
drak kaffe og ﬁk hjemmebagt kage
ved Randres Fjord. Og selvom det
regnede meget den dag, sad vi i dejlig
solskin ved vandet, da vi skulle have
kaffe.
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En god dag i selskab med glade mennesker!
Nu glæder vi os til den næste sæson
med spændende foredrag – og ikke
mindst til udﬂugten i maj måned.

Se ﬂere billeder de næste sider 
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Serveret med purløg, rugbrød og
hjemmerørt sennep


ER DO SYG SKA DO SEJET
ER DO GAL DA LIGESAA
ER DO GLAA SKA DO PLEIS
FOR DE GLAAE MAA IT FORGO
Inskription over døren til kroens
festsal (v. Marius Fiil)
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Kroens historiefortæller Hans Nejsum kunne snakke i timevis
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Altid 500 varer
til fast lavpris
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