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tranbjerg
TIDENDE

To nye butikker
En hobbyforretning med alt,
hvad folk med kreative gener kan ønske sig, og en lækker grønthandel, hvor der bliver lagt vægt på kvalitet og at
smage på maden. Det er de to
butikker, som de handlende i
Center Syd kan glæde sig over
at have fået.
Læs mere på side 15 og 30.

Hele Tranbjerg Løber holdet ved Aarhus halvmarathon.

Tranbjerg Løber til
Aarhus City halvmarathon
8. juni trak en ordentlig ﬂok Tranbjerg LøbeD Den
re i løbetøjet og løb 21 kilometer gennem Aarhus

Bål i hytten
Nu kan byens institutioner og
borgere begynde at bruge den
nye ﬂotte bålhytte. Den blev
indviet med maner, pølser og
naturligvis bål.
Læs mere om indvielsen og de
mange planer omkring Tranbjerg Naturcenter, hvor bålhytten indgår.
Læs mere på side 22 og 34.
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midtby.
Senere på måneden var det en kortere distance og her i
Tranbjerg, at løbeskoene blev luftet. Læs mere om Tranbjerg Løbet på side 29.

Se, hvad aftenskolen har på programmet
I dette nummer får du også
Grønløkke Aftenskoles spændende program, så du kan få
masser af inspiration til, hvad
vinteraftenerne kan bruges til.
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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 …

Vi kunne jo lære at rydde op
Et barn skar foden på et glasskår, da det legede i sandte på én af byens
legepladser med bare fødder. Vi ved ikke, hvem der er skyld i det, og det
hjælper ikke noget at gætte, pege ﬁngre eller prøve at udpege nogen.
Men vi bør gøre noget, for at det ikke sker igen.
Vi kan tale med vores børn og unge om vigtigheden af, at man samler
op efter sig. At smadre ﬂasker er ikke en sej eller smart ting at gøre. Det
er noget, der kan få store konsekvenser for børn, dyr og alle os andre,
der færdes her i byen. Der er ingen, der siger, at det er de unge – men
det kunne være rart med en generation af bevidste og omsorgsfulde
unge uanset hvad.
Det er ikke et sjældent syn at se glasskår på cykelstierne, hvor der er
meget traﬁk frem og tilbage mellem skole og hjem. Og det kræver mennesker med ekstra stort omsorgsgen og overskud at køre hjem og hente
skovl og kost og for at få det fjernet.
Lad os nu antage, at det er de unge, der sidder og hygger sig helt lovligt på byens legepladser om aftenen, som ved et uheld er kommet til at
smadre en ﬂaske og har glemt at fjerne glasskårene. Hvordan kan vi så
undgå, at et andet barn skærer sig? Skal vi stille koste og poser frem til
de unge, så de kan rydde op? Eller bliver vi nødt til at barrikadere stederne og sætte videoovervågning op, så det ikke kan ske igen?
Skal vi ikke prøve at tage snakken med vores børn og unge og tilbyde
at være dem, som henter skovl og kost, hvis uheldet har været ude, så
uheldet ikke rammer dem, som bare kom forbi og gerne ville lege på
byens legepladser?
Hver gang, der sker noget i vores by, bølger debatten frem og tilbage
om hvem, der mon har gjort det. Beboerne på forsorgshjemmet eller
de unge. Og om det er fordi, de unge ikke har ordentlige tilbud. Kan vi
gøre noget? Skal der samles penge ind til forbedring af legepladserne?
Skal vi holde et borgermøde og tale om mulighederne for at give de
unge nogle andre muligheder? Vær med i debatten på Tranbjerg Tidendes Facebookside.
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 11. september,
udgivelsesdatoen er den 10. oktober.
Tryk:
LaserTryk
Oplag:
4.500
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bibliotek

Tranbjerg Bibliotek

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.

Kulturcirklen skal fornys!
Informationsmøde afholdes mandag den 8.
sept. Kl. 16.00 i Tranbjerg Sognegård, Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg.
I efterhånden mange år har Kulturcirklen, et
samarbejde mellem Tranbjerg Bibliotek, Grønløkke Aftenskole, Lokalcenter Tranbjerg 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
f.eks. en koncert, en læsning eller et foredrag,
og at alle stiller et årligt beløb som sikkerhed
for at dække et eventuelt underskud.
Senest med en velbesøgt aften med instruk-tøren Niels Malmros i efteråret 2013 har Kulturcirklen vist, at der i Tranbjerg både er behov
og interesse for et lokalt kulturliv.
Efter Grønløkke Aftenskole har trukket sig
fra samarbejdet, vil vi gerne invitere ﬂere lokale samarbejdspartnere ind i Kulturcirklen
som f.eks. spejdere, skole og det lokale erhvervsliv. Det er planen, at dette samarbejde

skal føre til nye typer arrange-menter, der gør
det attraktivt at deltage i kulturaktiviteterne i
lokalområdet.
Arbejdsgruppen omkring Kulturcirklen håber, at der vil være nye frivillige kræfter, der
har lyst til at fremme kulturlivet i Tranbjerg.
Hvis du er interesseret, er du 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).

Arrangementskalenderen er på vej
I begyndelsen af august udkommer bibliotekernes fælles arrangementskalender. Kom ind
på biblioteket og hent et gratis eksemplar. Der
er mange gode tilbud til efteråret.

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

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

Kommende aktiviteter på

lokalcentret
8. aug.: Sidste tilmelding til julemarkedets udﬂugt.
Søndagsbanko kl. 13.00:
24/8, 14/9, 28/9.
1. sept.: Sidste tilmelding til
fællesspisning.
2. sept.: Julemarkedets udﬂugt –
middagen er også med i prisen.
5. sept.: kl. 14.30: Fredagscafé.
12. sept.: kl. 18.00: Fællesspisning
og dans.
3. okt. kl. 14.30: Fredagscafé.
8. okt. kl. 10-15: Jysk Tøj salg.
Modeopvisning kl. 13.00.
10. okt. kl. 9.30-12:
Vaccinationsservice.

Fælles kaffe/kagebord i
Café Tranen ved
Lokalcenter Tranbjerg
Søndag den 21. september 2014
kl. 14.00 - 16.00
Kom og vær med til en hyggelig
eftermiddag for både børn og
voksen.
Pris: 25 kr. (Børn: 10 kr. og
børn under 5 år gratis).
Sodavand kan købes til rimelig
pris.
Tilmelding senest den 10. september med antal voksne, børn.
Oplys venligst ved til-melding
om man er diabetiker.
Kontakt person Peter Sørensen
tlf. 86 29 12 24 mobil 23 39 96
85 mail: oma2@mail.tele.dk.

4|
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Nyttige
r!
oplysninge
Hovednummer på Område Syd,
Lokalcenter Tranbjerg:
Åbningstid: kl. 8.00-15.00 alle hverdage.
Tlf. 87 13 30 00.
Caféen ved Lokalcenter Tranbjerg:
Åben man-tors. kl. 10.00-14.00
Fredag kl. 10.00-13.30
Tlf.: 87 13 43 33

Suppeaften den 20. oktober kl. 17.00-19.00.
Tilmelding til Peter Sørensen.
Nærmer information i næste blad
samt i Koloritten og opslag på
lokalcentret.
Nyt om Netcaféen
I løbet af sommeren installeres det
trådløse netværk i caféen ved
lokalcentret, så vi regner med at
Netcaféen kan lukke op i løbet af
august/september måneder.
Hold øje med Netcaféens opslagstavle i caféen for yderligere informationer eller ring til Hannelis
Olsen på tlf. 51 23 58 78.

Sundhedsklinikken, Tranbjerg:
Åbent man-, tirs-, ons- og fredag
kl. 9.00-13.00.
Tidsbestilling og afbud via televagten: 87 13 43 00 på hverdage mellem
kl. 8-15.
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

|5
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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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orientering

Mix volley i Solbjerg
Har du lyst til at få rørt krop og lattermuskler?
er en ﬂok glade motionister som
V imødes
for at spille volley hver mandag aften. Nogle har spillet volley så længe de kan huske - en enkelt har kun spillet et år. Nogle har tidligere spillet volley
på højt niveau - andre har udelukkende
spillet motions-volley. Aldersspredningen
er stor, lige nu er vi mellem 34 og 56 år.
De ﬂeste kommer fra Solbjerg og Tranbjerg. Der er plads til alle, bare du har lyst
til at spille volleyball – så skal vi nok få
lært dig reglerne.

Vi spiller hver mandag kl. 20.15-21.30
og efterfølgende går vi i caféen og snakker
over en øl eller to. Dette er dog valgfrit ;-)
Mandage kl. 20:15-21:30
i Solbjerg Hallen.
Nybegynder eller prof
– bare mød op; vi kan sagtens
bruge et par ekstra spillere.
Sæsonstart bliver højst sandsynligt mandag d.1. september.
Kontakt evt.
Jette tlf. 5194 6433

Om at lave Tranbjerg Tidende
Lad det være sagt med det samme:
Det er sjovt at være med til at lave
Tranbjerg Tidende.
foregår på frivillig basis, og
A rbejdet
vi forsøger at løse alle opgaver så effektivt og rigtigt som muligt.
Alligevel sker det, at der er fejl i noget
af det stof, vi har med i bladet. Det kan
være i det materiale, vi modtager færdigt fra en indlægsholder, det kan være
en dato på et arrangement, der holdes før
det pågældende nummer udkommer el-

ler en simpel skrivefejl, som ingen trods
ﬂere gennemlæsninger fanger, eller som
i nr. 4 hvor Skt. Hans festen ﬂyttes efter
deadline.
Hvor skal du så kigge for at se eventuelle
rettelser?
I de ﬂeste tilfælde vil vi, så snart fejlen
opdages, skrive om den på Tranbjerg
Tidendes hjemmeside:
www.tranbjergtidende.dk.
Derudover fortæller vi om den på vores
Facebook-side og på Borger i Tranbjerg.

|7
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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

8|
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opslag

Er du glad
for at synge,
så benyt dig af dette tilbud.

TRANBJERGKORET
Starter
2014
Starterefterårssæsonen
forårssæsonen 2007
tirsdag
august
tirsdag den
den 19.
9. januar

Koret øver hver tirsdag kl. 19.30 - 21.30
i Tranbjerg kirkes sognegård.
Vi er et blandet kor på ca. 20 medlemmer,
der fortrinsvis synger ﬁrstemmigt.
Vi vil gerne være ﬂere og søger derfor:
Nye sangere på alle stemmer:
Sopran, alt, tenor og bas.

Har du interesse i at synge i kor, er du meget
velkommen til at prøve, om det er
noget for dig.
Vores
byderpå
påetetvarieret
varieret
Voresefterårssæson
forårssæson byder
repertoire,
men kom
kom selv og stift bekendtskab
bekendtskab med
men
med det.
det.



Har du
du spørgsmål,
spørgsmål, er
er du
du velkommen
velkommen til
til at
at ringe
ringe
Har
til korleder
vores korleder
Brahms,
tlf. 2991
til vores
MartinUlla
Nipgaard
Hansen,
tlf.9654
61770578
eller
9542
ellertil:
til:Frode
FrodeNielsen
Nielsentlf.
tlf.2163
21639542
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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
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DDÅ har styr på dyr
- og et kæmpe udvalg af
foder og artikler til
dit kæledyr

Dansk Dyreværn Århus
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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
10 |

TT05-2014.indb 10

18/07/14 08.05

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 hver fredag:
kl. 19:00-20:30 (på Grønløkke)
Voksen hold (fra 20 år): kl. 17:30-19:00
NB.: Der er stadigvæk ledige pladser på Børne holdet. Få pladser på
Junior holdet. Voksen holdet er optaget. Der er ikke ﬂere ledige pladser
på ”Selvforsvar, sundhed og skønhed – kursus” for kvinder
Tilmelding og evt. spørgsmål kan rettes til vovinam_aarhus@yahoo.com
Du kan se mere om Vovinam på:
www.vovinam.dk
Se ﬁlm om Vovinam Danmark fra International European Film School
www.youtube.com/watch?v=7abjvM5NdhU&feature=youtu.be
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Tranbjergskolen har rundet en m
Se billeder og tekst fra den store ﬂyttedag på Tranbjerg Skolen.
Tekst og foto: Martin Østersø
Efter et farvelprogram på den “gamle”
skole begav indskolings - og udskolingselever sig i hver sin retning for at ende op
til velkomst og kagemand på deres nye
matrikel.
Tranbjergs skolehistorie er blevet et
højdepunkt rigere. Den 23. juni 2014 vil
i fremtiden blive husket for dagen, hvor
planer blev til virkelighed, og hvor Tranbjerg by og skoler smeltede sammen. Flyttedagen blev fejret af glade elever, og giver
tro på fremtiden.
Så skete det!
Tranbjergskolen er blevet én skole med alle byens indskolingselever på Kirketorvet

og alle de store på Grønløkke Allé. I alt
næsten 1100 elever. Dermed har de sidste
to års fusionsplanlægning nået et foreløbigt klimaks.

”

Det er både trist og dejligt.
Trist at sige farvel til min skole,
men dejligt at møde nye venner”

Siden 1976 har Tranbjerg by været delt
i to. Dengang blev Grønløkkeskolen bygget, da Tranbjerg skole ikke længere kunne følge med i forhold til byens befolkningstilvækst og stigende børnetal. For
slyngveninderne Molly og Sandy i 2. b og
2.d ser den nye skolefremtid fantastisk ud.
- Vi har været veninder, siden vi var
2 år gamle, men vi har altid gået på hver
vores skole i Tranbjerg. Fra i dag kan vi
være meget mere sammen, og det er så
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flyttedag

en markant milepæl
fedt,’ griner begge piger.
Ekspertise og ﬂere muligheder
For elever, forældre og personale er skolesammenlægningen en stor forandring, og
sammen med skolereformen har de sidste
måneders arbejde krævet lidt ekstra af alle
parter. Gevinsten af forarbejdet venter
ifølge skoleleder, Stefan Møller Christiansen, på den anden side af sommerferien,
og i årene der kommer.
- Det bliver stort det her. Vi skaber et
nyt fundament, hvor vi samler ekspertisen på de to matrikler. Alle lærere og pædagoger med viden om enten de små eller store elever er nu samlet, hvilket giver
en kæmpe ballast, som skal udnyttes til
gavn for eleverne, både fagligt og socialt.
Med fusionen skaber vi også muligheden for ﬂere venskaber blandt børnene,
og venskaber binder byen sammen. Så

alt i alt tror jeg på, at det her er startskuddet til noget stort for byen og for
Tranbjergskolen.
Dejligt og lidt trist
To og to og hånd i hånd gik alle indskolingseleverne fra Grønløkke Allé til deres
nye matrikel på Kirketorvet, hvor de blev
forenet med deres nye skolekammerater i
den store sal.
Forventningens glæde blandt både
værter og de nye permanente gæster var
ikke til at tage fejl af. Samtidig kan det
være trist at sige farvel til det gamle, men
så er det rart, at det nye starter godt:
- Det er både trist og dejligt. Trist at
sige farvel til min skole, men dejligt at
møde nye venner. Jeg har allerede mødt
en, og vi har allerede givet hinanden et
håndtryk – jeg kan bare ikke huske, hvad
han hedder,’ siger Mads fra 1.b
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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
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Voldgårdsvej 17,
8270 Højbjerg
Telefon 86 27 27 72
Mobil 21 63 39 72
Bemærk vi har 30 års erfaring i
restaurering af møbler
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ny butik

Kreativ Bi åbner hobbyforretning
Tidligere dagplejemor, kraniosakral terapeut og zumbaunderviser har åbnet
butik for alle, der elsker at nørkle med
papir, maling, ler og andet.

”

55-årige Vibeke Gravgaard har altid
været kreativ ved siden af sit virke
som forhåndværende dagplejemor. Og de
seneste år Kinesiolog, kraniosakral terapeut, afspændingspædagog og underviser
i zumba, aerobics og gymnastik, men har
fået lyst til at prøve noget helt andet og
give sin begejstring for de kreative syslerier videre.
- Jeg laver alt muligt kreativt selv, så
derfor vil der være meget forskelligt i min
butik, fortæller Vibeke Gravgaard.
Alt til den kreative
Og det er ikke helt lyv. Det er nemlig ikke
så lidt, der kommer til at være på hylderne i Hobby Bien i Nordeas tidligere lokaler på Kirketorvet. Der er modellervoks,
ler, alt til festen med duge, servietter og
lys, quilling, sykort, thepose- eller irisfoldning, pergamano, 3D-kort, scrapbooking,
garn, patchwork, samlesæt med ﬂy og biler, glasmaling, stempler, maling og lærred
og lidt til at lave smykker og knytte.

- Jeg har valgt mine varer ud fra, hvad
jeg ved noget om, og så fremover efter udbud og efterspørgsel, siger Vibeke
Gravgaard.
Kurser og kaffe på kanden
Det hun ved noget om, vil hun gerne give
videre. Derfor vil hendes butik også danne ramme om en masse kurser for både
børn og voksne.
- Jeg vil holde kurser i teknikkerne, så
folk kan lære at lave de forskellige ting.
Der bliver også kurser for børn, hvor de
kan komme her sammen med deres forældre og lave ting og hygge sammen, fortæller hun.
Mens hun går og sætter ting på hylderne i de nyistandsatte lokaler for at
blive klar til åbningen den 1. august, sidder hendes to børnebørn Sophia og Lukas
på 3 og 5 år og maler ved det lange bord
i lokalet.
Bordet kommer til at danne ramme
om kurserne, men Vibeke Gravgaard håber også, at byens kreative sjæle har lyst
til at komme forbi og sidde og snakke
med andre kreative, eller at mændene til
de kreative kan sidde og få en kop kaffe,
mens der bliver kigget på ny inspiration
til nørklerier.

| 15

TT05-2014.indb 15

18/07/14 08.05

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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sommer fest

Travle AIA-dage
Sommerfest og fodboldskole har givet masser af aktivitet på fodboldbanerne.
seneste måned er der blevet slidt
D enekstra
meget på det grønne græstæppe på banerne på AIA’s stadion. De
har nemlig både dannet rammen om en
meget vellykket sommerfest, hvor der
blev spillet fodbold fra morgen til aften
for store og små, mænd og kvinder, trænede og utrænede, seriøse og de lidt mere
useriøse. I alt blev der spillet omkring
100 fodboldkampe fra U5 til U19 samt
seniorkamp og en helt uforglemmelig
showkamp.
Undervejs var der masser af aktiviteter
med hoppeborge, konkurrencer og gang i
alle salgsboderne, hvor de mange frivillige

Soccer Moms og Dads ﬁk luftet de nye,
lyserøde trøjer.
AIA håber at udvide programmet til
næste år med musik og fest om aftenen. Efter de mange fodboldkampe spiste 200 deltagere, frivillige, forældre og
andre sammen i teltet, hvor der også var
auktion.
AIA Tranbjerg takker de lokale virksomheder, som leverede de mange gaver.
De mange ivrige bydere gjorde, at AIA
kunne lukke festen med et overskud på
10.000 kroner.
I den første uge i sommerferien var det
fodboldskolen, der trak de fodboldglade
børn til. Her kunne AIA Tranbjerg prale
af at have den største fodboldskole i Danmark med 368 tilmeldte spillere.
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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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seniordans

Kom med til seniordans
Har du lyst til at prøve noget nyt og
møde nye mennesker. Kom og få rørt
benene til seniordans i Lokalcenter
Tranbjerg.

E

r du ny efterlønner eller pensionist?
Eller måske blot en person, der ønsker lidt ”spræl” i hverdagen? Er du interesseret i at træffe glade mennesker, skulle
du måske overveje at gå til Seniordans.
Og hvad er så det?
Det er lidt vanskeligt at forklare kort,
hvad seniordans er, men en hjælp til forståelse, kan måske være at gå ind på vores
hjemmeside www.region-aarhus.dk. Her
kan du under sidste punkt ”Seniordans”
se nogle videosekvenser, der viser, hvad
seniordans er eller kan være.
Dansen foregår i dagtimerne, og uanset
om du er single, eller I er par, vil der altid
være en at danse med. Vi danser i kvadriller, kædedanse, rækkedanse, i kreds og så
videre - men det er ikke folkedans.

Musikken er friske melodier og dansevenlige evergreens, som man kan synge
med på, og danselederen fortæller hele
tiden hvilke trin, der skal danses.
Dans er en af de motionsformer, der
bruger ﬂest muskelgrupper. Samtidig
styrker du blodomløb og hjerte - så ud
over at det er sjovt og hyggeligt, er det
også sundt.
Vi danser som regel en times tid, hvorefter vi drikker kaffe/the og får en hyggelig snak og derefter danser vi igen en lille
times tid.
Den nye dansesæson i Lokalcenter
Tranbjerg starter i Pyramidesalen onsdag
d. 3. september klokken 10 til 12, og du
er meget velkommen til uforpligtende at
prøve, om seniordans er noget for dig.
Det er Dagmar og Anker Thomsen, der
står for undervisningen, og du er velkommen til at kontakte dem på tlf. 87 37 06
36 eller på mail ”seniordogat@gmail.com”,
hvis du ønsker yderligere oplysninger.
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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
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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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orientering

Hold øje med susen eller grønt vand
Tranbjerg Varmeværk beder stadig om
hjælp til at ﬁnde et brud.

!

- Vi taber for meget vand, og ved
ikke, hvor det er henne, fortæller
driftsleder Leif Bjørnskov fra Tranbjerg
Varmeværk.
Derfor sendte Varmeværket en sms ud
den 14. maj med en besked om, at alle
skulle tjekke, om de har støj eller susen
i anlægget, et meget varmt bryggers, ser
grønt vand eller en utæthed i stikledningen eller lignende. Desværre har sms’en
endnu ikke gjort varmeværket klogere, og
man håber stadig, at årvågne Tranbjerg-

borgere kan hjælpe med at ﬁnde lækagen,
der koster omkring 10 kubikmeter vand i
døgnet.
Der er formentlig tale om brud et eller
to steder.
Alle dem, der er tilmeldt Tranbjerg
Varmeværks sms-tjeneste, ﬁk beskeden
via sms. Var du ikke én af de heldige, er
du velkommen til at kontakte varmeværket på 86 29 25 88 og melde dig til. Du
kan også holde øje på hjemmeside www.
tranbjergvarme.dk
Har du lokaliseret bruddet, vil varmeværket naturligvis gerne høre fra dig på
samme nummer.

Badminton ungdom
Har du lyst til at spille badminton, så er der nu plads til ﬂere
ungdomsspillere i AIA-TRANBJERG Badminton.

M
GY

NA

ST

IK

Vi spiller i Grønløkke Hallen tirsdage og torsdage kl. 16.00.
Badmintonafdelingen har låneketchere og bolde, så du skal
bare medbringe sportstøj, indendørs sportssko og drikkedunk.
Vi starter tirsdag den 19. august, og der er trænere i hallen
til at tage imod dig.
Du må også meget gerne kontakte Lotte Ehrenreich for
at få reserveret en plads på holdet. Hun kan træﬀes på
telefon 28 90 21 24 eller ”lotteehrenreich@hotmail.com”.
Det er gratis at spille indtil 15. september.
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Indvielse af bålhytten

Randi Ørberg indvier bålhytten.

var allerede tændt 2 bål, da
D erTranbjerg
Tidendes udsendte ankom
lidt i 16 til den ofﬁcielle indvielse af Tranbjergs nye bålhytte, som ligger ved siden
af det gamle rensningsanlæg.
Solen skinnede fra en skyfri himmel,
og der var ved at blive gjort klar til de gæster, som havde valgt at lægge vejen forbi.
De første snobrød blev bagt på en plade
over det ene bål.
Det er en ﬂot bålhytte, der er bygget. Med bænke rundt langs siderne omkring selve bålstedet midt i hytten. På den
ene stolpe sidder ordensreglementet, så

brugerne ved, hvordan de skal behandle
stedet.
Og udenfor står et nyt ﬂot affaldsstativ,
som hellere end gerne tager imod det affald, der bliver, når stedet bruges til hyggeligt samvær.
Den ofﬁcielle indvielse var lagt i hænderne på Randi Ørberg, som til daglig er
dagtilbudsleder for Tranbjergs dagtilbud.
Randi startede med at takke Uffe
Damm, Udelivskoordinator for område
Horsensvej, for ideen til at lave bålhytten
som en naturlig del af den nye skov. Uden
Uffes engagement var ideen ikke blevet
udmøntet.
Meningen med bålhytten er at alle
institutioner og andre interesserede vil
bruge den, og samtidig værne om den.
Og stien derned er heldigvis så bred, at
en minibus med ældre kan køre derned,
så også kørestolsbrugere, kan få glæde af
området.
Også Tranbjergskolens 0.-5. Klasser,
glæder sig til at bruge bålhytten som mål
for ture ud af huset, både som aktivitet i
sig selv og som base i forbindelse med natur/teknikarbejde i området.
Skolen ser desuden hytten i sammenhæng med Tranbjerg Naturcenter, hvor vi
vil kunne ”tanke op” med grej, der kan tages med til bålhytten og bruges til undersøgelser i naturen. Naturcenteret er under
opbygning i Ung i Aarhus’ gamle legeplads bag Centeret, hvis aktiviteter ﬂytter
til ungemiljøet på Grønløkke Alle. Skolerne og institutionerne er gået sammen
om at indrette pladsen som et naturcen-
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indviesle

De første snobrød bages i bålhytten. Det er Tove Jørgensen til venstre og Anne Rønberg til højre.

ter, med mulighed for ude-undervisning
med planter, dyr, jord, luft, ild og vand.
Centeret vil være bemandet en stor del af
ugen og kunne tage imod børn og unge i
alle aldre.
I forbindelse med at børnehaverne
mm. bruger området, er der et ønske om
at kunne benytte det gamle rensningsanlægs toiletter. Om det ønske imødekommes er endnu uvist. Et er dog sikkert. 50
børn og ingen toiletter giver basis for en
del stepdans.
Senere, når det nye naturcenter er en
realitet, vil der blive lavet en ”grejkasse”
med et indhold, der giver større udbytte
af område. Grejkassen kan bookes via naturcenterets hjemmeside. Mere om dette,
når naturcenteret er etableret.
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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

Skift til den lokale bank

Djurslands Bank
Tranbjerg Hovedgade 1
8310 Tranbjerg
8630 3700
tranbjerg@djurslandsbank.dk
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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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kræmmermarked



16. august

Børnenes Kræmmermarked
Husk Børnenes Kræmmermarked ved
Center Syd lørdag 16. august fra klokken 10-14.
raktisk info omkring opstilling af
boderne: Opstillingen af boderne
kan begynde fra klokken 9.00, og repræsentanter fra Tranbjerg Tidende er til stede til at give anvisninger til opstillingen.
Selve loppemarkedet og salget fra boderne begynder klokken 10 og varer frem
til klokken 14.
Alle børn er velkomne til at stille op
med en bod. Der kræves ingen forhåndstilmelding, og det er gratis.
Traditionen tro, er der præmier til de
mest fantasifulde og kreative boder med
præmier på henholdsvis 300, 200 og 100
kroner.
Præmierne uddeles klokken 14.00 af
Tranbjerg Tidende.

P

Udover børnenes boder vil ﬂere af de
handlende være til stede med gode tilbud.
Der vil være underholdning af Kelds Kulinariske Kapel, som just har fejret 25 års
jubilæum, og så vil der være ansigtsmaling for de børn, som har lyst til det.
Tranbjerg Krolfklub har fortalt, at de
opstiller en bane på græsset foran kirken,
og at interesserede kan prøve kræfter med
spillet.
Bliver du sulten eller tørstig, kan du
købe lidt at spise og drikke, mens du hører musik.
Tranbjerg Tidende opstiller teltet, hvor
du er velkommen til at kigge indenfor, og
få en snak med redaktionen eller give ris
og ros til bladet. Har du et forslag til en
kommende artikel, så tag den gerne med.
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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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Tandlægerne Ryesgade
Tryghed og kvalitet

TANDLÆGERNE RYESGADE 29
Susanne Groth  Janne Lethan

Ryesgade 29, Strøget Aarhus C • Telefon 86 12 40 12
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løbeklubben

Stor deltagelse til Tranbjerg Løbet
40 børn og 203 voksne løb fra 2,5 til
10 kilometer i dette års Tranbjerg Løbet.

I

år var Tranbjerg Løbet åben for alle,
så det ikke kun var medlemmer af
Tranbjerg Løber, der ﬁk lov til at løbe en
tur gennem vores skønne by. 203 løbere
sagde ja tak til at løbe torsdag den 19. juni. Langt de ﬂeste løbere var fra Tranbjerg
Løber, men der var også mange andre
blandt andet var Aarhus 1900’s klubdragt
synlig i målområdet, og løbet blev også
vundet af løbere fra Aarhus 1900 både på
herre- og kvinde-siden.
Først var det dog børnenes tur, så
klokken 18 lød startskuddet, og 40 børn
fra 6 og op efter løb enten 2,5 eller 5
kilometer.
Fint vejr
Klokken 19 var det blevet de længere bens
tur, og starten gik i ﬁnt vejr fra pladsen på
Center Syd og ned forbi Tranbjerg Skolen
på Kirketorvet, gennem tunnelen og ned
at runde ved banen og tilbage igen. Havde
man mod på mere, tog man bare en sløjfe
mere over forbi Grønløkke og tilbage igen
til mål. Og for de godt trænede, var det

forfra begynd, til de kom op på 7,5 eller
10 kilometer.
Alle gennemførte løbet i ﬂot stil, og
der var hygge og præmieuddeling efter
løbet. Desværre var der problemer med
lydanlægget, så det var ikke alle, der kunne høre, hvem der havde givet de mange
ﬂotte præmier.
Tak til sponsorerne
Tranbjerg Løber vil derfor gerne sige tak
til sponsorerne, de mange frivillige og
sidst men ikke mindst alle løberne, der
var med til at gøre dette løb til noget
unikt for Tranbjerg.
1000 tak til:
Kvickly Tranbjerg
Rema 1000 Tranbjerg
Djursland Bank
Vola
Sylvester Byg
JC-Sportsmassage
Hair by Drews
Lykke´s blomster & Kunst i Ravnholt
Trane Pizza
Søren E. Café & Take away
Tranbjerg Pizza
Sport24
Tranbjerg Tidende
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Luksus-grønthandel åbner i Center Syd
Kasper Nedergaard og Michael Kolb
satser på lækkert frugt og grønt af
høj kvalitet, og at kunderne skal smage det, de køber.
Af Stina Christiansen
ben i Spanien, ét i Italien og så
M edmedet tanke
for sundhed – sådan har
Kasper og Michael udtænkt konceptet for
den nye grønthandel i Center Syd.
- Vi går op i sundhed og kan lide at
lave sund mad og prøve noget nyt. Jeg elsker det italienske og det spanske køkken,
og de forstår at nyde maden. Danskerne
stresser over mad. De skal nå en helt masse til bestemte tider, og børnene skal have
faste sovetider. Jeg tager nok ikke tingene
så tungt, siger Michael Kolb.
Easy living
Det var blandt andet Michaels søsters
dødsfald for nogle år siden, som ﬁk ham
til at have et andet forhold til livet, tage
tingene som de kommer og have en mere
easy living, som han udtrykker det.
Da han ﬁk børn, valgte han at droppe
karrieren, og på trods af det kan han alligevel skrive både sælger, bartender, natklub-medarbejder og café-starter på sit cv.
Ét af Michaels sidste eventyr var at være
med til at åbne Café Stiften, som også har
et koncept med sund mad og drikke.
Efter det har han været inde over et
par andre steder for at hjælpe dem med at
lave et koncept omkring sund mad.
- Jeg begyndte at blive småirriteret
over kvaliteten af frugt og grønt i de butikker, jeg handlede i. Jeg synes, at det er

for dyrt i forhold til hvad, man får. Så det
tænkte jeg meget over og talte med min
bror om det. Vi besluttede, at nu skulle
det være nok. Det kan vi gøre bedre, fortæller 41-årige Michael Kolb.
Kasper Nedergaard har været i Salling
ﬂere år, indtil han for nogen tid siden besluttede sig for at prøve noget andet. Så
han har også været lidt rundt omkring i
forskellige brancher, til han nu kan skrive
grønthandler på visitkortet.
Kvalitet og pris
De gik målrettet i gang med at tegne og
bygge deres koncept, og gik rundt i butikkerne i Tranbjerg og omegn og spurgte
ind til kundernes behov og ønsker, når de
gik rundt i frugt- og grønt-afdelingerne.
Svaret var kvalitet – men selvfølgelig også
prisen.

”

Jeg elsker det italienske
og det spanske køkken, de
forstår at nyde maden.”

Og kodeordet i butikken er netop kvalitet. Butikken hedder Frescura, som er det
spanske ord for friskhed.
Al frugt og grønt er placeret bag skranken, så de mere følsomme og smittebærende frugter og grøntsager kun berøres
af de ansattes handsker. Til gengæld må
du smage på tingene, så du selv kan vurdere, om det skal være det økologiske æble eller det andet og du bliver vist tingene,
inden de puttes i posen.
Derudover kommer der en juicebar, hvor
juicen, smoothien eller den fedtfattige
milkshake bliver lavet af råvarerne i bu-
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grøn luksus

d

Kasper Nedergaard og Michael Kolb gør til at åbne ny luksus
grønthandel i Center Syd.

tikken, mens du venter.
Du kan også blande din egen salat. Det
foregår ved, at du sætter krydser på en liste, og så blander personalet din salat med
det ønskede indhold, topping og dressing.
Endelig kan du også købe varer som
parmesan-ost, glutenfri mel, oliven, feta,
mozzarella og olivenolie, hvor du kan
smage på de forskellige olier for at ﬁnde
den, du bedst kan lide.
Mange planer
- I Danmark skal det være nemt og hurtigt. Derfor er junkfood så populært. Jeg
synes, at det er dyrt som familiefar at gå
ud og handle basale ting. Det bliver dyrere og dyrere, og kvaliteten bliver ikke
bedre. Det skal gå så hurtigt, så vi sprøjter mere og mere. Det er det samme med
kyllingerne, som vi pumper med vand.
Vores varer skal være til at betale sig fra,
så vi vil banke vores leverandører i hovedet for at få en god pris. Men jeg vil hel-

lere betale lidt mere for god kvalitet end
at betale for noget, som man egentlig ikke
gider at spise, siger Michael.
Michael og Kasper har altid betragtet
hinanden som brødre, selvom de på den
vis ikke er blodsbeslægtede. De glæder
sig til at stå bag skranken i butikken hver
dag, selvom de var lidt betænkelige ved at
vælge Tranbjerg Centeret.
- Det ser slidt og træt ud, og det er
synd. Der er en stor gennemgang af mennesker hver dag, så det er ærgerligt, at der
ikke sker mere. Men vi har fået at vide, at
centeret skal renoveres, så vi er meget positive og tror, at det kommer til at blive
godt, siger han.
De har masser af planer for deres butik, samarbejde med andre i centeret og
ﬂere muligheder, og Michael husker liv i
og omkring centeret, da han selv voksede
op i Tranbjerg og håber at kunne genoplive nogle af traditionerne fra den gang.
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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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krolf

Prøv at spille Krolf den 16. august
at spille krolf Lørdag
Det koster 30 kr. at deltage, der betales på
A lledenkan16.prøve
august, hvor Tranbjerg Krolf dagen, og der er ﬁne præmier.
Klub afholder en turnering på græsarealet
ved butikscentret.
Tilmelding senest søndag den
10. august på 61703123 eller
email:erikmathiasen@gmail.com

Der spilles en turnering for børn fra
kl.13-14 og en turnering for voksne fra
kl.14-15.
Arrangør: Tranbjerg Krolf Klub.

Familiekrolf
Søndag den
24. August 2014
Tranbjerg Fællesråd
arrangerer i samarbejde
med Tranbjerg Krolf
Klub et gratis arrangement for alle Tranbjergborgere på banerne ved
Tranbjerg Lokalcenter.

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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Naturcenter Tranbjerg
Til glæde for alle børn og voksne i
Tranbjerg
Af Henning B. Jokumsen, Koordinator.
Projektets baggrund
I forbindelse med Ny nordisk Tranbjerg
er der udviklet et tættere samarbejde på
tværs af dagtilbud, Tranbjergskolen og
Ung i Aarhus – Tranbjerg. Dette samarbejde bliver nu yderligere udbygget i forbindelse med ændring af FU området i
Aarhus, hvor legepladsen i stedet for afvikling bliver til et fælles udviklings projekt. Det sker ud fra et stort ønske i lokalområdet om at skabe et uderum, der i
langt højere grad skaber rum for læring
og oplevelser og tilgodeser alle børn og
unge i alderen 0-18 år (21 år), end det gør
i dag.
Læringsrummet vil supplere den nuværende pædagogik og undervisning, så
det i højere grad bliver muligt, på tværs
af lokalområdets dagplejer, institutioner,
skole og Ung i Aarhus, at inkludere alle i
fællesskaberne i Tranbjerg.
Formål med Naturcenter Tranbjerg
Projektet går i store træk ud på at omdanne den eksisterende byggelegeplads til
et naturcenter for hele Tranbjerg for de

0 til 18-årige. Den nye bålhytte bliver en
del at naturcenterets tilbud, mens de øvrige aktiviteter på den tidligere legeplads
ﬂytter ind på Tranbjergskolens Grønløkke
afdeling samtidig med at Ung i Aarhus på
Torvevænget 5c ﬂytter op på skolen.
Hovedformålet er at skabe læring i
nogle rammer, der emmer af dyr, natur
og praktisk undersøgende nysgerrighed,
som samtidig vil opleves som spændende
og anderledes, end det børnene, de unge
og eleverne normalt oplever i vante rammer i dagtilbuddet, i Ung i Aarhus og på
skolen. I naturcenteret vil der være udeværksteder, dyrehold og naturoplevelser
til gavn for børn, unge og voksne i Tranbjerg. Alle borgere vil kunne besøge naturcenteret, se vores dyr og benytte de
udendørs faciliteter uden for institutionernes åbningstid.
Nyttehaver
Faciliteterne på Kirkevænget 339 skal primært kunne benyttes til mange forskellige
kreative og eksperimenterende aktiviteter
for alle 0 til 18-årige, til undervisning i
naturfag, udesløjd og mange andre relevante projekter i skoletiden. Dagtilbuddets børn og pædagoger kan på samme
måde bruge faciliteterne til forløb med
natur, dyr, nyttehaver og så videre.
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n a t u r ce n t e r

Der vil også være mulighed for at tilbyde børn og unge, der har brug for et afbræk i hverdagen, mulighed for en anderledes type aktiviteter og arbejde med læring på en anden måde, end de er vant til.
Bålhytten ved søen er etableret i et
tæt samarbejde mellem dagtilbud, skole,
Ung i Aarhus og Tranbjerg Fællesråd. Finansieringen er kommet op af stå med
økonomiske midler fra Aarhus Kommunes innovationspulje, fra Tranbjerg
Fællesråd samt Friluftsrådet. Bålhyttens
placering i den nye skov og tæt ved Tranbjerg sø er baggrunden for, at sammentænke de to steder til ét samlet ”Tranbjerg
Naturcenter”.

for den daglige drift af stedet og er behjælpelig med at afvikle og planlægge aktiviteter i Naturcenteret.
Træffes på telefon: 24 61 00 10 eller email: hbjo@aarhus.dk
Naturcenteret åbner ofﬁcielt i løbet af
august 2014, men det vil være under løbende udvikling. Der vil i august være en
præsentation af Naturcenter Tranbjerg på
hjemmesiden naturforalle.dk indeholdende blandt andet et bookingsystem til bålhytte og grej, samt andre diverse praktiske
informationer om Naturcenteret.
I maj måned 2015 tages stilling til om
projektet fortsætter, og der tages højde for
eventuelle justeringer.

Den nye bålhytte organisering og tidsplan
Der er nedsat en arbejdsgruppe, som
står for udviklingen af naturcenteret og
planlægning af forskellige aktiviteter. Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra
skole, Ung i Aarhus og dagtilbud. Der er i
den forbindelse tilknyttet en fast koordinator: Henning B. Jokumsen. Han vil stå
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Dahlgaard Haandvaerk ApS
.VSFSBSCFKEFt'BDBEFSFOPWFSJOHt5PUBMFOUFSQSJTF
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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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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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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…
38 |

TT05-2014.indb 38

18/07/14 08.06

 0+ 9 

.


9

.
9

0

5

1,

(

(5)

(0

(

;9

-69,5

.,

5

(0



AIA – Tranbjerg Svømning
Opstart sæson 2014 / 2015

;:

5

0

.,

 0+ 9 

-69,5

5

;:

;9

(5)

1,

Idræt - Motion - Samvær - Idræt - Motion - Samvær - Idræt - Motion - Samvær

6Y¡PPHUGXVRPHQÀVN"
Der er nu åbent for tilmelding for nye medlemmer til svømmesæson
GHUVWDUWHUPDQGDJDXJXVW'HUHUOHGLJHSODGVHUSnÁHUH
hold på næsten alle ugens dage, så besøg hjemmesiden på nedenstående
DGUHVVHRJÀQGGHWKROGGHUSDVVHUEHGVWWLOGLJ

I svømmeafdelingen er knap 200 medlemmer fordelt på både plaskesY¡PPHUHEHJ\QGHUHYLGHUHNRPQHWDOHQWHUPRWLRQLVWHUDTXDÀWQHVV
RJIDPLOLHKROG'HÁHVWHVY¡PPHUSn7UDQEMHUJ6NROHQDIG.LUNHWRU
vet, hvor det lille bassin er ideelt til børn. Enkelte svømmer på Solbjerg
skole, hvor bassinet har den”rigtige” størrelse.
ZZZDLDWUDQEMHUJVFRPNOXEPRGXOGN

HUSK

16.
august
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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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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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Menighedsrådet leder efter dig!
Kan du tænke dig at have indﬂydelse
på hvad, der sker i Tranbjerg Kirke og
sognet generelt? Så er det lige dig,
Tranbjerg Sogns Menighed gerne vil i
kontakt med.
år er der valg til menighedsrådet,
og derfor efterlyser det nuværende
menighedsråd kandidater til de 12 poster
i rådet.
Rådsmedlemmerne er med til at bestemme, hvad budgettet på 4,2 millioner
kroner kan bruges til ved Tranbjerg Kirke,
og er arbejdsgiver for otte ansatte i kirken, men ikke overfor præsterne.

I

Tranbjergs største forening
Nogle af de ting, som det nuværende menighedsråd har arbejdet med er en Facebookside for Tranbjerg Kirke, kirkegårdsudvidelsen og forbedrede adgangsforhold
til kirken med nye ﬂiser, der skulle gøre
det nemmere for gangbesværede og kørestolsbrugere at komme i kirke – også i
vådt føre.
Derudover håber menighedsrådet i
fremtiden at gennemføre ﬂere aktiviteter
for de enlige i området med eksempelvis
spisearrangementer.
Med de mange forskellige udvalg i menighedsrådet er der mulighed for at vælge
ud fra sine interesser – om man er til vedligehold, aktiviteter, kommunikation eller
samarbejde.
De eneste krav er, at man er medlem

af folkekirken og bor i sognet, eller har
løst sognebånd – og har lyst til at gøre en
forskel.
- Vi er Tranbjergs største forening med
6000-7000 medlemmer, så det kan da undre mig, at der ikke er ﬂere, der tager del
i arbejdet. Folk burde prøve at komme i
Sognegården og kirken og se, at vi er helt
almindelige mennesker. Heldigvis kommer der mange til fastelavnsfesten og Gud
og spaghetti-gudstjenesterne, og vi har
heldigvis et stort korps af frivillige, som vi
kan trække på. Det er godt, at vi har dem.
Ellers var det da helt skidt, siger Bent Homann, som sidder som næstformand.
Kom og vær med til et møde
Som noget nyt er der begyndt at være
valg hvert andet år, så du forpligtiger dig
altså kun til at sidde i menighedsrådet i 2
år. Fra 2016 gælder valgperioden igen for
en 4 års periode.
- 4 år er lang tid at forpligtige sig, når
man ikke ved, hvad man går ind til, og
det ved man ikke, siger Anne Hoe Bøhme,
der sidder i sin første periode i menighedsrådet som menigt medlem.
Hun opfordrer derfor alle interesserede
til at komme og overvære de åbne møder i de forskellige udvalg, så man kan se,
hvad udvalgsarbejdet og arbejdet i menighedsrådet generelt går ud på. Mødetidspunkterne kan ses på hjemmesiden, her i
Tranbjerg Tidende og i skabet ved kirken.
I det hele taget kan ﬂere af menighedsrådsmedlemmerne fortælle, at menig-
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valg

hedsrådsarbejdet kræver sin mand – og
sin kvinde. Der er nemlig en del at sætte
sig ind i, en del møder at deltage i og
mange mails og beskeder at forholde sig
til.
- Det er katastrofalt hvor meget administration, der er kommet. Det er meget
mere, end da jeg var med i menighedsrådet for mange år siden, fortæller Vagn Keseler, som er formand.
- Det er nemt for ministeriet at sende
ud, men jeg får meget hver dag, som jeg
skal læse og forholde mig til, hvor jeg kun
synes, at en tredjedel af det er relevant. Så
det er et krav, at man skal have tid til arbejdet, fortsætter han.
Har du lyst til at gøre en forskel for

Tranbjerg Kirke og sognet, er der orienteringsmøde onsdag den 10. september
klokken 19.30 i Tranbjerg Sognegård. Her
kan du få mange ﬂere informationer om
valget, som afholdes den 11. november.
Du er også velkommen til at kontakte
de enkelte menighedsrådsmedlemmer,
som gerne vil fortælle mere om deres
arbejde.
Du ﬁnder deres kontaktinfo på www.
tranbjergkirke.dk
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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
HØSTGUDSTJENESTE
Ved højmessen søndag den 28. september kl. 10.00 holder vi en festlig
høstgudstjeneste og synger nogle af vores dejlige høstsalmer.
Efter gudstjenesten spiser vi kirkefrokost sammen i Sognegården, hvor
der også afholdes amerikansk lotteri.
Medbring gerne blomster, frugt eller grønt fra haven, som kan bruges
som festlig pynt og senere indgå i det amerikanske lotteri.
Alle er velkomne!
Pris for frokost: Voksne 30 kr. Børn gratis.
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Infoside
Kirkekontoret, Sognegården,
Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg
86 29 57 33
Mandag-fredag kl. 10.00–13.00
Torsdag kl. 10.00–15.00
www.tranbjergkirke.dk
Graverkontoret
Kirkegårdssekretær:
86 29 51 20 mandag-fredag kl. 9.00–12.00
Kirkegårdsgartner:
23 74 91 20
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
86 29 05 71 / 40 20 33 70
Kirkeværge Anna Elisabeth Frandsen
51 21 15 30
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.
Erklæringen afgives digitalt på www.
borger.k.
Navngivning
Ifølge loven 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.

18/07/14 08.06

KIRKE OG SOGN

Gudstjenester
Søndag d. 10. august (8. s. e. trinitatis)
10.00: Anja Stokholm
Søndag d. 17. august (9. s. e. trinitatis)
10.00: David Kessel
Søndag d. 24. august (10. s. e. trinitatis)
10.00: Anja Stokholm
Søndag d. 31. august (11. s. e. trinitatis)
10.00: Anette Brøndum
11.30: Dåbsgudstjeneste
v/Anette Brøndum

Morgenandagt
Den 19. august begynder en ny sæson
med morgenandagter.
Hver anden tirsdag kl. 10.00 er der mulighed for at være med til at synge, høre
musik og tekster fra bibelen, og der vil
være tid til stilhed til eftertanke eller en
bøn.
Det tager ca. 20 minutter og er en god
mulighed for at få en pause i hverdagen
med fokus på noget andet end alt det,
der ellers fylder.
Datoerne i august og september er:

Søndag d. 7. sept. (12. s. e. trinitatis)
10.00: David Kessel. Menighedsmøde
efter gudstjenesten

19. august kl. 10.00

Søndag d. 14. sept. (13. s. e. trinitatis)
10.00: Anette Brøndum

16. september kl. 10.00

2. september kl. 10.00

30. september kl. 10.00

Søndag d. 21. sept. (14. s. e. trinitatis)
10.00: Anja Stokholm
11.30: Dåbsgudstjeneste
v/Anja Stokholm

Tranbjerg Kirke på

Torsdag d. 25. sept.
17.00: Gud og spaghetti

facebook

Søndag d. 28. sept. (15. s. e. trinitatis)
10.00: Anja Stokholm.
Høstgudstjeneste.
Søndag d. 5. oktober (16. s. e. trinitatis)
10.00: Anette Brøndum
11.30: Familiegudstjeneste m/minikonﬁrmander v/Anette Brøndum

Lokalcentret
Onsdag d. 27. august
14.00: Anette Brøndum

/

Onsdag d. 24. september
14.00: En af sognepræsterne
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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

18/07/14 08.06
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Præstens
rubrik
Anette Brøndum

Venskab
Mon ikke der er andre end mig, der forbinder sommertid og ferietid med det
tidspunkt på året, hvor det burde være
lidt nemmere at få set til de venner,
som for længst er ﬂyttet til andre egne
af landet eller måske til udlandet. I en
præstefamilie er det i hvert fald tilfældet, da de allerﬂeste weekender, højtider og helligdage hen over året i sagens
natur er optaget af arbejde.
Men hvad er det egentlig, der er så dejligt ved at pleje venskaber, hvad gemmer sig i dette skab, siden man ligefrem
kan længes mod at være i det?
Sandt venskab er en sjælden fugl. Men
sandt venskab er det forhold, hvor jeg
kan slappe af, være mig selv med de
fejl og mangler, livet har vist mig, at jeg
har, men som jeg ikke behøver at skjule
over for min ven, da hun/han allerede
kender mine svage sider og jeg hendes/
hans ditto.

sådan som den styrkes gennem gensidig velvilje og sympati”. Det svarer til,
når man taler med sin ven, at man rammer en klangbund i den anden, hvorfra
der strømmer rar resonans, hvilket kan
medføre, at man lykkeligt glemmer tid
og sted, fordi man er så opslugt af samværet. Meningsfyldt venskab. Meningsfyldt væren.
Første gang, der gøres overvejelser
over begrebet venskab i den vestlige
kultur, er hos Aristoteles (4. årh. f. Kr.),
hvor han skelner mellem tre slags formål med et venskab: 1) det kan være
til nytte, 2) det kan være til fornøjelse,
3) det kan være aﬂedt af dyden, dvs.
det har et gode i sig selv eller er menneskets optimale udfoldelse af sig selv.
Der ﬁndes mennesker, hævdede Aristoteles og med ham Cicero, som drages mod at slutte venskab, ikke fordi de
får hverken nytte eller særlig morskab
ud af det, men fordi venskabet med ét
er en realitet, som kræver sit eller sine.
Venskaber kan være styret af ét af de tre
formål, men for menneskets egen skyld

Går vi tilbage til den romerske ﬁlosof
og statsmand Cicero (106-43 f.Kr.), deﬁnerer han venskab som ”fuldkommen
samstemthed i alle spørgsmål, guddommelige såvel som menneskelige,
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må man da håbe, at dyden får følgeskab
af nytten hhv. fornøjelsen.
Den moderne opfattelse lægger vægten på det individuelle og lidenskabelige i venskabet. Den store teolog P. G.
Lindhardt har ganske vist sagt, at det
eneste venskab, der består, ansigt til
ansigt med døden, er Guds venskab
med os – men det er alene hans skyld,
og ganske og aldeles ikke vores. Det er
så sandt, som det er sagt, men derfor er
vores foreløbige og skrøbelige erfaringer med venskabet nu nok så vigtige.
Hvis ikke vi gør os nogle erfaringer med
venskab, kan vi heller ikke vide, hvad
det vil sige, at Kristus kommer som en
ven til os. Menneske først og kristen
så. Venskabet kan også bibringe os en
erfaring om, hvad ånd er. Det peger ud
over os selv og er samtidig en længsel
efter at lære sandheden om os selv at
kende.
Alberoni siger om venskabet: ”En ven
ser hvem vi er, og hjælper os til at være
den, vi er.”
Det må siges at være et pletskud.
Tilbage dukker der et billede op på min
nethinde. Jeg var på et kursus dette forår og midt iblandt de andre tredive kursister, var der en ven in spe, vore indre
penduler svingede i takt, vi søgte hinandens selskab – forunderligt. Venskabets opståen kan vi ikke forklare, det
skal vi heller ikke. At venskab opstår er
udtryk for ånd – og ånden kan vi aldrig
gennemskue.
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Sognekalender
Onsdag d. 13. august
19.00: Menighedsrådsmøde
Tirsdag d. 19. august
19.00: Konﬁrmandindskrivning for 7A og
7B. Sognegården
Torsdag d. 21. august
19.00: Konﬁrmandindskrivning for 7C, 7D
og 7E. Kirken
Onsdag d. 3. september
14.00: Onsdagsforum
Mandag d. 8. september
19.30: Læsekreds
Onsdag d. 10. september
19.30: Orienteringsmøde vedr.
menighedsrådsvalg
Onsdag d. 17. september
19.00: Menighedsrådsmøde
Onsdag d. 1. oktober
14.00: Onsdagsforum
Mandag d. 6. oktober
19.30: Læsekreds

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

www.folkekirkesamvirket.dk
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Tranbjerg Sogns
Menighedsråd
Hermed indkaldes til menighedsmøde
søndag den 7. september 2014 kl. 11.00
i Tranbjerg Sognegård efter højmessen.
Dagsorden:
1. Velkomst
2. Kirkeværgen orienterer om ny
kirkegård mv.
3. Kassereren orienterer om regnskabet for 2013, samt budget 2015.
4. Frivillige ved kirken.
5. Orientering om menighedsrådsvalg.
6. Beretning / orientering ved
formanden
7. Evt.
I Menighedsrådslovens § 41, stk. 2 kan
læses:
„Menighedsrådet indkalder en gang
om året til et menighedsmøde, hvor rådet redegør for sidste års regnskab og
det kommende års budget. Menighedsrådet aﬂægger beretning om rådets
virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i
det kommende år.“
I forbindelse med menighedsrådsmødet er der kirkefrokost i Sognegården.

i k rken

Gud og spaghetti
Torsdag 25. september kl. 17.00
ved Anette Brøndum
og
torsdag 23. oktober kl. 17.00
ved David Kessel
En let børnegudstjeneste for alle
sanser med fortælling, sang og leg.
Gudstjenesten varer ca. ½ time,
hvorefter der er fællesspisning
i Sognegården.
Spring madlavningen over og tag
børnene med i kirke!

På menighedsrådets vegne

Børn gratis. Voksne: 30 kr.

Vagn Keseler

Ingen tilmelding.

Tranbjerg Kirke på

facebook
Følg linket fra hjemmesiden
www.tranbjergkirke.dk
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O N S D A G S

Onsdag den 1. oktober kl. 14.00

F O R U M

Tekstilkunstner, forfatter og foredragsholder Vibeke Lindhardt kommer og
holder foredrag under titlen:

Eftermiddage, der giver et løft!

7

”Dronningens kåber”

Onsdag den 3. september kl. 14.00

Skt. Petersborg bag facaden
ved cand.mag. i russisk og
fhv. lektor Torben Heuer.
Torben Heuer vil i sit foredrag fortælle
om, hvordan hverdagslivet kan opleves
i Ruslands næststørste by (ca. 5 mill.
indbyggere). Han har i ﬂere omgange
boet i byen i længere tid og arbejdet
der som lektor i dansk på byens Statsuniversitet, så han kender byens dagligdag på godt og ondt både fra egne
erfaringer, og som russerne oplever
den, idet han taler ﬂydende russisk.
Han vil ydermere ud fra sit indgående
kendskab til russisk kultur, historie og
samfundsforhold sætte hverdagen ind i
et større perspektiv, således at der også
vil blive fokus på Putins Rusland i bredere forstand.
Foredragsholderen er cand.mag i russisk og bor i Århus, hvor han har været
lektor på Viby Gymnasium og ekstern
lektor på Århus Universitet i ﬂere omgange. Han har i tidens løb holdt talrige
foredrag om Sovjetunionen, Rusland
og russiske forhold (bl. a. på Folkeuniversitetet) og skrevet artikler om samme emner.

”Jeg hadede håndarbejde som barn.”
Det var med disse ord fra dronningen
at samarbejdet mellem hende og Vibeke Lindhardt begyndte. I foredraget vil
hun fortælle om det spændende samarbejde omkring de fem bispekåber,
dronningen har kreeret.

www.tranbjergkirke.dk
Røde kors’ besøgstjeneste
Vil du gerne have besøg, eller har du
overskud til at blive besøgsven, så ring
til Røde Kors’ kontaktperson her
i området
Jane Christensen, tlf. 70 20 24 60
Du kan også kontakte en af
præsterne
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Shop-Amok
Shop-Amok tilbud:
Sweatshirt eller fleece trøje
kun 10 kr.


Der er sund fornuft og god
økonomi i at købe børnetøj i
Shop-Amok. Vi har masser af
smart og godt tøj. Alt er grundigt sorteret og rent, så kun
det bedste kommer til salg. Se
ind til os - du 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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Til de kommende 3. klasser:

BA S A R - A R B E J D E T Bliv minikonﬁrmand!
Tirsdage fra 14.00–15.30

Onsdag den 13. august kl. 14 starter
eftermiddagsgruppen igen efter sommerferien i salen.
Alle de øvrige, der hjælper med basaren, er også velkomne.
Jeg vil bage lidt til kaffen, og så vil vi tale
om, hvilke nye ideer og tiltag, der kan
være aktuelle.
Basaren ﬁnder sted lørdag den 1. november kl. 10–14 i Sognegården, og vi
støtter fortsat de forældreløse børn i
Malawi.

Tranbjerg Kirke tilbyder igen i år minikonﬁrmandundervisning til børn fra
byens 3. klasser. I efteråret er alle børn
fra 3C og 3D velkomne som minikonﬁrmander.
Vi mødes i kirken og Sognegården hver
tirsdag 14.00–15.30, når I får fri fra skole.
Vi leger, går på opdagelse i kirken, laver løb, hører historier og laver kreative
projekter samt krybbespil, der opføres
juleaften. Det er gratis og frivilligt at
deltage og ikke nødvendigt for senere
at blive konﬁrmeret.
Vi håber at se mange af jer!
1. gang er tirsdag d. 30. september.
Præsterne ved Tranbjerg Kirke

Nicolai

SCT

f
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Nye deltagere er også velkomne, så
hvis du har lyst til at deltage i arbejdet,
kan du henvende dig til:

Tjenesten

Inge Bech-Nielsen, tlf. 86 29 05 46

En at tale med …

Grethe Gylling, tlf. 86 29 03 76
Vi mødes normalt den 2. og 4. onsdag i
måneden i Sognegårdens kælder, hvor
vi laver håndarbejde, drikker kaffe og
hygger os sammen.
Hvis du har brugbare rester af stof eller
garn modtages det gerne.
Grethe Gylling
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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
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DIG

Er det
vi leder efter?
Som bekendt skal Tranbjerg Sogns Menighed holde valg til et nyt menighedsråd
her i år. Valgbestyrelsen er godt i gang
med at forberede sig til valget. Det første, som skal ske, er, at der skal afholdes
et orienteringsmøde onsdag den 10. september kl. 19.30 i Tranbjerg Sognegård.
Her vil der blive orienteret om det kommende valg, som skal afholdes den 11.
november 2014.
Når orienteringsmødet er slut samme
aften, kan der, hvis det ønskes, opstilles kandidater til det kommende menighedsråd. Det er her vi spørger:

Er det DIG, vi leder efter?
På opstillingsmødet vil der blive orienteret om selve valghandlingen. De sidste par gange, hvor der har været valg til
menighedsrådet her i Tranbjerg, er valget
sket ved et såkaldt fredsvalg, forstået på
denne måde, at bliver der kun opstillet en kandidatliste, er de opstillede på
aftenens møde valgt til det kommende
menighedsråd. Bliver der derimod opstillet mere end en liste skal der være valg
i Sognegården den 11. november. Valget
gælder også denne gang for en to års periode. I år 2016 skal der igen vælges et nyt

menighedsråd, denne gang for en 4 års
periode.
Hvad foregår der i et menighedsråd, hvad
arbejder et menighedsråd med? – Rigtig
gode spørgsmål. Det kan bedst forklares
ved, at du kommer til et rådsmøde, alle
møderne er offentlige. Der kan du opleve
og høre, hvad der sker på et rådsmøde,
du kan også kontakte de enkelte menighedsrådsmedlemmer, som gerne vil fortælle om deres arbejde i rådet.
Deres navne, telefonnr. og mailadresser kan du ﬁnde på kirkens hjemmeside
www.tranbjergkirke.dk
Det enkelte rådsmedlem deltager i diverse udvalg: Aktivitetsudvalget – Kirkeog Kirkegårdsudvalget – Præstegårds- og
Sognegårdsudvalget – og mange andre
spændende udvalg. Rådsmedlemmerne
er med til at beslutte, hvad et budget på
4.2 mill. kr. kan bruges til ved Tranbjerg
Kirke, beløbet bliver opkrævet ved gravstedskapitaler samt via kirkeskatten.
Menighedsrådet er arbejdsgiver for de 8
ansatte ved kirken, rådet er ikke arbejdsgiver over for præstene.
Vel mødt til orienteringsmødet onsdag
den 10. september, du er også velkommen til at kontakte os.
På valgbestyrelsens vegne
Anne Bøhme
Lars Jacobsen
Bent Homann

Tranbjerg Kirkekor ved konﬁrmationen 29. maj 2014
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KIRKE OG SOGN

Til de kommende
konﬁrmander

Offentligt
orienteringsmøde

Alle 7.-klasses elever i Tranbjerg er velkomne i kirken efter sommerferien til
konﬁrmandundervisning.

onsdag den 10. september 2014
kl. 19.30 i Sognegården.

Konﬁrmander fra klasserne A og B samt
deres forældre indbydes til orienteringsmøde i Sognegården tirsdag d. 19.
august kl. 19.00.
Konﬁrmander fra klasserne C, D og E
samt deres forældre indbydes til orienteringsmøde i Sognegården torsdag
d. 21. august. Mødet starter i kirken kl.
19.00.
I får lejlighed til at møde os præster og
kirkens ansatte.
Vi vil fortælle om konﬁrmationsforberedelsen, og I kan stille spørgsmål.
Vi glæder os til samarbejdet frem til
konﬁrmationerne næste forår.
Præsterne ved Tranbjerg Kirke

11

Dette møde afholdes forud for menighedsrådsvalget.
Mødets dagsorden vil bl. a. indeholde
følgende punkter:
Menighedsrådets redegørelse for
arbejdet siden sidste valg.
Menighedsrådets planer for fremtiden.
En redegørelse for regler vedr. opstilling af kandidater til menighedsrådsvalget.
Hvis det ønskes, vil der efter orienteringsmødet, være mulighed for at
opstille en eller ﬂere kandidatlister til
valget.
Hilsen på valgbestyrelsens vegne
Bent Homann

Midt i juni begyndte de store maskiner på udvidelsen af Tranbjerg kirkegård
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