TIDENDE

Tillykke til Bocenter Tranbjerg
pårørende, frivillige og ansatte sang, råbte hurra, holdt taler og spiB eboerne,
ste fødselsdagboller- og kage, da Bocenter Tranbjerg fejrede deres 10 års fødselsdag. Læs mere på side 11.

Glædelig jul og
godt nytår

Legepatruljen
De store elever på Kirketorvet får frikvarterene til
at gå bedre og være sjovere, når de som legepatrulje kommer ned i de
smås skolegård og sætter
gang i legene. Læs mere på
side 17.

Da dette er årets sidste
nummer af Tranbjerg Tidende, ønsker vi alle vores
læsere og alle borgere i
Tranbjerg rigtig god jul og
et godt nytår. Vi ses igen
den 10. januar 2015.

Få it-hjælp på
lokalcenteret
Er du i tvivl om noget med
din digitale postkasse,
iPaden eller pc’en, så sidder der it-kyndige klar til
at hjælpe dig på Tranbjerg
Lokalcenter hver tirsdag og
torsdag formiddag.
Læs mere på side 21.

7 · 2014

tranbjerg

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
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redaktionens røst …

Brug da dit lokale blad
Syv gange om året sender vi Tranbjerg Tidende ud til alle husstande her i Tranbjerg. Vi håber hver gang, at vi har lavet et
blad, der dækker begivenhederne i byen, og at alle føler, at der
står noget vedkommende i bladet, som interesserer dem.
Til at lave bladet er vi syv frivillige, som bidrager på hver vores
måde i forhold til layout, distribution, bogholderi, annoncering
og alle artiklerne.
Hver gang vi skal i gang med et nyt blad, rykker vi os lidt i
skægget, kigger i indbakken og rundt i byen for at se, hvad der
er af spændende nyheder. Vi får heldigvis indhold fra mange af
byens foreninger og organisationer, som gerne vil prale med,
hvad de har lavet på det seneste, eller fortælle hvad der kommer
til at ske inden længe.
Men vi kunne så godt tænke os, at ﬂere at byens indbyggere
havde lyst til at fortælle os en historie. Vi vil gerne skrive den,
hvis I bare vil tippe os. Det kan også være, at du bare gider at
tage en masse billeder til et arrangement i børnehaven, på skolen, i idrætsforeningen eller lignende og sende det til os med
et par ord. Eller at du bare har taget et fantastisk billede her i
byen, da du lige kom forbi en ﬂok børnehavebørn med gummistøvlerne i en vandpyt, eller …
Vi er borgerne i Tranbjergs blad – så brug os og vis de andre i
Tranbjerg, hvad der sker af spændende ting her af både stort og
småt.
Du er velkommen til at skrive til os på stof@tranbjergtidende.
dk eller på vores Facebookside. Hvis det er tale om et arrangement, som du tager entre for, så kan det godt være, at du skal
tegne en annonce i stedet. Men tag en snak med os, så ﬁnder vi
ud af det.
+PVSOBMJTUt4UJOB$ISJTUJBOTFO

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 4. december,
udgivelsesdatoen er den 10. januar.
Tryk:
LaserTryk
Oplag:
4.500

bibliotek

Tranbjerg Bibliotek

Udstillinger
November: Preben Andreasen
Preben Andreasen har malet siden han var 12
år og har malet sammen med den islandske
maler Knud Ernstorn.
Han maler både oliemalerier og akvareller og
motiverne er ofte fra Færøerne, England og
Danmark.

Vi hjælper hinanden med inspiration, og er du
ny strikker, kan du også få hjælp.
Yderligere oplysninger fås på biblioteket.

Mønsterstrik

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

- en leg med farver.
Søndag den 18. januar kl. 14.00 – 17.00
Kom til strikkeworkshop med den erfarne
strikker. Bodil Munch – også kendt som Madam Munch fra bloggen af samme navn.
Du kan bl.a lære opstart af et sjal med magicloop metoden.
Tilmelding og nærmere information på vores
hjemmeside.

Workshop

Jul på biblioteket

Bøger kan bruges til mange ting – kom
og bliv inspireret Lørdag den 6. december
kl. 10.00 -13.00.
Gitte Lacarriere vil vise, hvordan man kan lave
spændende ting af brugte bøger.
Kom til en inspirerende workshop hvor man
kan få mulighed for at udfolde sin kreativitet.
Gratis billetter kan bestilles via vores
hjemmeside.

Vi har pyntet juletræet og fundet alle julebøgerne frem. Så der er god mulighed for at ﬁnde de rigtige julehistorier eller opskriften på
julesmåkagerne.

Strikkeklubben i december
Torsdag den 4. december kl. 18.00 – 19.30
Har du lyst til at mødes over garn og pinde til
en hyggelig strikkeaften her i den mørke tid,
kan du gratis møde op i strikkeklubben 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
Lørdag den 29. nov.
kl. 10.00 – 14.00: Julemarked
Søndag den 7. dec.
kl. 13.00: Julebanko
– ekstra store gevinster!

Søndag den 11. jan.
kl. 13.00: Banko
Søndag den 25. jan.
kl. 13.00: Banko
Tirsdag den 27. jan.
kl. 10.00-14.00:
Jysk Tøjsalg i caféen

Café Tranen
Torvevænget 3A
Telefon: 8713 4333

Alle er velkomne i vores café - børn, unge
og ældre.
Læg vejen forbi, nyd maden i caféen eller
køb den med hjem.
Vi har åben mandag til torsdag fra klokken
10.00-14.00 og fredag til 13.30.
Café Tranen tilbyder blandt andet kaffe/the,
hjemmebagte boller og dagens kage. Der
kan købes frokost og salat hver dag. Tirsdag
og torsdag er der dagens ret.
Hver onsdag har vi friskbagt franskbrød til
20 kr.
Der kan bestilles smørrebrød, sandwich,
stjerneskud, kage m.m.
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Det skal gøres senest 4 hverdage før
afhentning.
Priser:
s 3MRREBRD .............12 kr./25 kr.
s 3TJERNESKUD ..............35 kr.
s &ROKOSTSANDWICH ....25 kr.
s $AGENS RET ................40 kr.
Følg Cafeen på Facebook: Café Tranen. Der
vil ugens menu blive slået op.
Venlig hilsen,
Karen Margrethe Larsen
Ernæringsassistent, Café Tranen

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
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.

Gymnastikinstruktør
efterlyses!
Der er mange ældre borgere, der
ønsker at deltage i et gymnastikhold på lokalcentret; men der
er fyldt op på alle de nuværende hold. Der er nu 18 borgere på
ventelisten, og derfor vil vi gerne
oprette et nyt hold Seniorgymnastik om torsdagen fra kl. 11.0012.00. Men vi mangler en frivillig
gymnastikinstruktør!
Hvis det er noget for dig, må du
gerne kontakte Pia Koller, frivilligkoordinator på tlf. 5157 6054.
Der er mulighed for at komme på
gratis instruktørkursus.

Sundhedsenheden Tranbjerg:
Tlf.: 87 13 43 00 mellem kl. 8.0015.00.
Telefonen er åben alle hverdage og
bemandes af sygeplejersker, terapeuter og borgerkonsulenter på skift.
Frivilligkoordinator:
Pia Koller
Tlf. 51 57 60 54
Mail: pkol@aarhus.dk
Forebyggelseskonsulent:
Gitte Sand
Træffes man-tors. kl. 8.30-9.00
Tlf. 87 13 43 09
Mail: gsa@aarhus.dk
Brugerrådet:
Bjarne Brogaard
Tlf. 86 29 49 68
Mail: bjarnebrogaard@webspeed.dk
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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
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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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Salget er åbent følgende dage:
Fredag

28/11 15.30-18.00

Fredag

12/12 15.30-18.00

Lørdag

20/12 10.00-16.00

Lørdag

29/11 10.00-16.00

Lørdag

13/12 10.00-16.00

Søndag

21/12 11.00-16.00

Søndag

30/11 11.00-14.00

Søndag

14/12 11.00-16.00

Mandag 22/12 14.00-18.00

Fredag

05/12 15.30-18.00

Onsdag

17/12 14.00-18.00

Tirsdag

Lørdag

06/12 10.00-16.00

Torsdag 18/12 14.00-18.00

Søndag

07/12 11.00-14.00

Fredag

23/12 14.00-18.00

…så længe lager haves!

19/12 14.00-18.00

Husk vi bringer også dit juletræ ud for et mindre beløb.
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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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julemarked

Julemarked og julebanko
i Tranbjergparken
Fritidsudvalget i Tranbjergparken starter nye traditioner.
Fritidsudvalg vil
T ranbjergparkens
prøve noget nyt i år. Derfor inviterer
de til loppe-/julemarked i selskabslokalet,
Torvevænget 176 lørdag den 29. november 2014 kl. 10.00-16.00.
Fritidsudvalget håber, at det kan blive
en god tradition fremover.
Allerede dagen efter julemarkedet står
fritidsudvalget klar med julebanko samme
sted søndag den 30. november 2014 kl.
14.00 med mange gode præmier.

Alle er velkomne – man må hellere
end gerne tage gæster med - lige fra børn,
børnebørn til svigermor. Tranbjergparkens Fritidsudvalg lover nogle superhyggelige arrangementer, hvor der bliver hygget om gæsterne og solgt æbleskiver og
kaffe med mere.
Arrangørerne håber, at mange vil komme på besøg begge dage.

Tranbjerg Tidende 2015
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

4. december (2014)
12. Februar
16. April
21. Maj
9. Juli
10. September
29. Oktober

10. Januar
14. Marts
16. Maj
17. Juni
8. August
10. Oktober
28. November

Vi hjælper gerne
Har du ikke mulighed for at lave et færdigt indlæg eller annonce, hjælper vi gerne.
Vi kan kontaktes på: stof@tranbjergtidende.dk eller på facebook.
www.tranbjergtidende.dk
www.facebook.com/tranbjergtidende
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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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fødselsdag

Tranbjerg Bocenter fyldte 10 år
Beboerne, pårørende, frivillige og ansatte på Bocenter Tranbjerg fejrede
stedets 10 års fødselsdag med hjemmeskrevet fødselsdagssang, boller,
kage og masser af hurraråb.
Af Stina Christiansen
estlokalet i Hus 1 på Trankærgårdsvej opfyldte lige akkurat kravene fra
brandmyndighederne, da gæsterne væltede ind for at fejre stedets 10 års fødselsdag. Der var alt, hvad der hører til en 10
års fødselsdag med hurraråb, glade gæster,
gavebord, ﬂag og især spændte beboere.
Den rigtige fødselsdags-dato lå i efterårsferien, så festilighederne blev lige skubbet
nogle dage og fandt så ovenikøbet sted på
Allehelgensdag den 31. oktober.

F

Hammer hammer fedt
Afdelingsleder Per Sørensen bød velkommen og ridsede det festlige program for
hele eftermiddagen og aftenen op, inden
det var tid til boller med ﬂag i.

Fødselsdagssangen havde været forbi de 3
huse på Bocenteret, så alle havde bidraget
med hver deres vers – lige fra de ansatte
til beboerne. Melodien var Jacob Haugaards velkendte ’Det ’hammer hammerfedt’, som mange af beboerne har et særligt forhold til, da de kender den fra nogle
af de festivaler, de plejer at tage med til.
Musik og dans
Efter sangen var der endnu en kort tale af
centerchef Kirsten Haubro. Hun talte om
de forandringer, der er sket, siden beboere
og personale for 10 år siden ﬂyttede fra
Søndervangen og ud på Trankærgårdsvej,
at der var blevet færre ressourcer på stedet, og endelig var der stor ros til de frivillige, som hjælper til på stedet.
Herefter blev en kæmpe lagkage med
10 lys båret ind. Det varede ikke længe,
før der var lang kø til lagkage og kagemand, og der sænkede sig ro over
fødselsdagsforsamlingen.
Senere var der endnu mere fest på bostedet med inviterede gæster, og der blev
spillet op til dans.
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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.

HERRE- og
DAMEFRISØR

CENTER
SALONEN
CENTER
SALONEN
CENTER
SALONEN
CENTER SYD

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

TRANBJERG - 86 29 49 49

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

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

Dyreinternatet
FUCFTHWSE
…

m

Ko

og

kig

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

Dansk Dyreværn Århus
5JOHTLPWFOq5SBOCKFSH+
5MGqXXXEEBBEL

LÆGEVAGTENS

GENBRUGSSTATIONENS

nye telefon nummer

åbningstider:

7011 3131

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

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

Afslibning
& behandling
af trægulve

Skal gulvet holde, så ring til Polle.

86 29 46 85
60 800 807
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Konﬁrmandlejr

– med natlig uhygge og lys-tænding
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konf irmandlejr

En stor ﬂok konﬁrmander oplevede
natgudstjeneste, masser af aktiviteter
og natløb.
Af Jan Ankersen
år sidste weekend i oktober draH vert
ger alle konﬁrmander i Tranbjerg
afsted på konﬁrmandlejr. I samarbejde
med FDF Tranbjerg og præsterne, har
denne tradition eksisteret i snart 20 år.
Igen i år har næsten 90 konﬁrmander og
25 voksne været af sted på lejr i et skønt
naturområde ved Himmelbjerget. Lejren
hedder Sletten, og er FDF´s største lejrbygning. Her er plads til alle mand, og et
stort køkken med tantehold sikrer, at der
serveres morgenbuffet, varme retter og
dessert.
2 busser satte kurs mod lejren fredag
aften. Efter indkvartering på værelserne,
samledes alle til natløb. 2 timer i en mørk
skov er ikke daglig kost for konﬁrmanderne, så der var spænding for alle pengene.
Der blev leget med ﬁreballs (ildkugler),
forhindringsbane, brandbekæmpelse og
andet. Aftenen sluttede med natgudstje-

neste, som ikke ligner den almindelige
kirkes, men et hyggeligt ’løb’ med poster
hvor der blandt andet tændes lys for én,
man tænker på samt skrives og brændes
bønner.
Lørdag skulle alle konﬁrmanderne
vælge sig ind på aktivitetsgrupper. En om
formiddagen og en om eftermiddagen.
Der var lidt af hvert for enhver smag. Der
kunne vælges mellem kanosejlads, kreagruppe, kagedekorering, bolsjekogning,
idræt, woop (GPS løb med sin smartphone) og snobrødsbagning. Lørdag aften var
der stort diskotek, hvor det sidste nye musik blev spillet af DJ Futte.
Søndag ﬁk alle lov til at sove lidt længere, da der lige skulle skiftes til vintertid
om natten. Så efter oprydning og rengøring af lejren, var det atter tid at drage
hjem igen til Tranbjerg. Alle var godt
trætte og en oplevelse rigere med sine
skolekammerater på tværs af klasserne.
FDF og præsterne siger tak for en rigtig god lejr, og vi ses til konﬁrmandfest i
sognegården i januar måned.
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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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l e ge p a t r u l j e

Superpopulær legepatrulje
I det store frikvarter på Kirketorvet
leger de ældste elever med de yngste. De hedder Legepatruljen, og uanset hvem man spørger, er svaret det
samme – de er fantastiske og gør en
forskel.
Tekst og foto: Martin Østersø
veste, man spotter dem med
D edetgulesamme
på legepladsen. Klokken
er 12.00, og det store frikvarter er netop
begyndt. Mange af Tranbjergskolens yngste i 0. – 2. klasse har også spottet de gule
veste, og især dem, der bærer dem.
Tidligere var det 6. klasserne, som styrede Legepatruljen. Men efter skolefusionen er det i dag 5. klasserne, som de ældste på Kirketorvet, der har mulighed for
at være i patruljen. Rigtig mange elever
har meldt sig, og på skift aktiverer de skolens yngste. Fire af dem er Laura, Signe,
Else og Lotte fra 5.a:
- Det er rigtigt sjovt at være i Legepatruljen. Vi lærer at hjælpe de små elever,
hvis de er kede af det, mangler nogen at
lege med eller ikke snakker ordentligt til
hinanden. Det sjove er også bare at være
med i legene.
Tovholder: De er supergode til opgaven
Merete Lykke er lærer på Tranbjergskolen og har været tovholder for Legepatruljen i 4 år. Hun laver kursus for de
tilmeldte elever, som blandt andet lærer at
arrangere lege og være opmærksomme på
udsatte elever:
- Jeg er imponeret over, hvor godt
årets 5. klasseselever klarer opgaven. Det

er selvfølgelig gårdvagterne, som håndterer større episoder i frikvarterne, men
mange i Legepatruljen er også i stand til
at løse småkonﬂikter blandt de yngste elever. De er knaldgode,’ siger Merete Lykke.
Også gårdvagterne står uopfordret i kø
for at fortælle rosende om Legepatruljens
indsats, og de yngste elever er glade for
deres ældre skolekammeraters hjælp på
legepladsen:
- De er søde og sjove. Vi kan bedst
lide, når de leger tik, gemmeleg og især
hotdog med os,’ lyder det fra både drenge
og piger.
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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

Dyrlæge
Peter Weis

Dyrlæge
Gitte Stenholt

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

,QJHUVOHYWRIWHQ7UDQEMHUJ7OIwww.oestergaards-dyrehospital.dk
cEQLQJVWLGHU0DQGDJ7LUVGDJIUHGDJ/¡UGDJDøgnvagt
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Hanne Lis Olsen og Flemming Hagelquist klar til at hjælpe ved PC’en.

Har du brug for hjælp til den digitale
postkasse?
3 frivillige sidder klar på Lokalcenter
Tranbjerg til at hjælpe dig i gang med
digital post, pc og iPad.
Af Stina Christiansen
1. november skulle alle borgere
D eni Danmark
have oprettet en digital
postkasse, og det kan godt være lidt kryptisk at få det sat op på pc’en, den bærbare
eller en tablet som for eksempel en iPad.
Derfor sidder Hanne Lis Olsen, Flemming Hagelquist og Niels Pedersen klar
på Lokalcenter Tranbjerg hver tirsdag og
torsdag klokken 10 til 12 for at hjælpe dig
i gang.
De hjælper ikke kun med digital post
og e-boks. De kan også hjælpe dig i gang
med pc’en, tabletten eller iPhonen, sørge
for at den er opdateret, hjælpe dig med at
ﬁnde rundt på den, få sat netbanken op,
Skype med børnebørnene, eller hvad du
nu gerne vil bruge computeren til.
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- Her kan man stille alle de dumme
spørgsmål. Hvis vi ikke kender svarene
på dem, så skal vi nok ﬁnde dem, siger Flemming Hagelquist, som sidder
klar ved pc’erne i det store fællesrum på
lokalcenteret.
Der er blevet oprettet netcaféer på alle
lokalcentre i Aarhus Kommune på grund
af det nye lovtiltag, så alle kan få hjælp til
at få digital postkasse, blive dus med eboks og få styr på den nye fagre verden.
Tag pc’en med
Hanne og Flemming råder til, at man tager sin egen computer med, så de kan vi
se på den, hvordan den sættes rigtigt op,
og så man kan blive fortrolig med den.
- Det nytter ikke, at vi sidder og viser
det hele her, og så kan de ikke ﬁnde ud af
det, når de kommer hjem, siger Hanne Lis
Olsen.
- Mange af dem, der kommer, har så
mange spørgsmål, og vil gerne så mange
ting, at de bliver helt forvirrede. Så sæt-

netcafé
ter vi det hele op og kommer alle tingene
igennem, supplerer Flemming Hagelquist.
Specialister
Hanne, Flemming og Niels er specialister
på hver deres område. Mændene er mest
til computerne, mens det er Hanne, der er
eksperten på iPad’en og iPhonen.
- For 10 år siden sagde jeg, at det med
computeren og internettet ikke var mit
problem. Men så gav min mand mig en
computer, og jeg blev fascineret af det,
fortæller Hanne Lis Olesen, der i dag har
sin egen hjemmeside, læser dagens avis på
iPaden og søger viden om alle sine interesser og alt det, der sker i verden på den
lille iPad.
Flemming Hagelquist er også frivillig
chauffør på lokalcenteret, men er vok-

set op med computeren og har brugt den
i rigtig mange år både i sit arbejde som
pædagogisk leder på Fjordsgades Skole og
i sin fritid.
Kom endelig
Indtil videre er de tre computer-specialister ikke blevet stressede af deres nye
tjans. Der er nemlig ikke ret mange, der
har opdaget det ﬂotte tilbud. Så de håber, at ﬂere har lyst til at komme forbi og
se, hvor kloge de egentlig kan blive og få
hjælp til at komme ordentligt i gang med
den nye, digitale verden.
Netcaféen i fællesrummet på Tranbjerg
Lokalcenter er bemandet hver tirsdag og
torsdag fra klokken 10 til 12. Du skal bare
møde op.

FAKTA:
Fra 1. november 2014 skal du kunne modtage Digital Post fra det offentlige, hvis
du er over 15 år og har et CPR-nummer. Du kan læse Digital Post fra det offentlige på borger.dk eller i e-Boks.
Digital Post fra offentlige myndigheder er den samme slags breve, som du allerede modtager i din fysiske postkasse fra eksempelvis kommunen, sygehuset eller
SKAT. Det kan være patientindkaldelser, besked om plads til dit barn i en daginstitution, synsindkaldelse eller personlige skattesager.
Private virksomheder, som forsikringsselskaber og banker, sender også digital
post til deres kunder. Det kan være opgørelser eller kontoudtog. Forskellen fra
traditionel papirpost og en mail er, at Digital Post skal modtages og læses på en
sikker hjemmeside på internettet.
De sikre hjemmesider, hvor du kan læse Digital Post fra det offentlige, er borger.
dk eller e-Boks.dk. Den digitale post sendes krypteret. Det betyder, at sikkerheden er meget høj – også højere end ved almindelig papirpost eller mails.
Du kan læse mere på www.borger.dk/digitalpost
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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
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Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

Dahlgaard Haandvaerk ApS
.VSFSBSCFKEFt'BDBEFSFOPWFSJOHt5PUBMFOUFSQSJTF

.JDIBFM%BIMHBBSE

5MG

md@dahlgaardhaandvaerk.dk
)PSTFWOHFUt5SBOCKFSH+tXXXEBIMHBBSEIBBOEWBFSLEL

Din lokale VVS-installatør i Tranbjerg
86 29 05 58
vvs.dk – eller ring
ke
un
.m
w
w
w
på
e
Bestil tid onlin
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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1. Tranbjerg, Skovgårdvænget 97G
Vi sælger juletræer og pyntegrønt ved vores
hytte følgende tidspunkter:

JULEMARKED

SØNDAG
14. DECEMBER
KL. 10-16

29. november kl. 13-16
30. november kl. 10-16
7. december kl. 10-16
13. december kl. 10-16
14. december kl. 10-16
20. december kl. 10-16
21. december kl. 10-16
Vi kan selvfølgelig også komme juletræet
i net, det letter hjemtransporten. Har du
problemer med at få det hjem, så bringer
vi gerne mod et mindre gebyr.

Julemarked

t+VMFQZOUPHKVMFEFLPSBUJPOFS
t(MÚHH TBGUPHWBøFS
t#PMDIFLPHFSJ
t,SZEEFSFEEJLF NBSNFMBEFNN
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Når du køber juletræer hos os,
støtter du det lokale spejderarbejde.

Vil du være med?
www.1tranbjerg.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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Murermester

Allan Lauridsen
 !  
 
  

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

tranbjerg …på nettet
TIDENDE

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

Vi ses på www.tranbjergtidende.dk
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Bering-Beder Vejen
- en beslutning på vej?
Tranbjerg Fællesråd fortæller om processen omkring den nye vejføring
Af Jørgen Dahlgaard, Tranbjerg Fællesråd
Hvor skal vejen gå? Det er det store
spørgsmål, som Aarhus Byråd skal svare
på forhåbentlig i november. En beslutning
har trukket ud, selvom berørte borgere
og fællesrådene i Aarhus Syd har presset
på og rykket igen og igen for en afklaring. Mange hus- og gårdejere ved ikke,
om de købt eller solgt. Anlæg af 12 km
helt ny vej berører selv sagt rigtig mange
mennesker.
Tre linjeføringer i spil
Den store undersøgelse af vejprojektet,
den såkaldte VVM Redegørelse (VVM
står for Vurdering af Virkninger på Miljøet), har været færdig et stykke tid. Redegørelsen er på næsten 300 sider samt
kortbilag med 70 sider. Den kan hentes på
kommunens hjemmeside.
Det er en lang række forhold som for
eksempel vejtilslutninger, støj, traﬁkstrømme, natur og miljø, der er undersøgt for tre udvalgte linjeføringer A, B1 og
C, som det kan ses på tegningen.
Nogle kan måske huske dem fra den
indledende høringsrunde. De tre linjeføringer indeholder både fordele og ulem-
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per. På baggrund af en samlet vurdering
anbefaler Magistraten, Teknisk Udvalg og
Aarhus Byråd lige nu linjeføring A, som
er den nordlige linje. I forhold til Århus
Amts gamle linjeføring ved Tingskoven
er vejen rykket cirka 100 meter mod syd,
ligesom den graves et stykke ned for at reducere støjgenerne.
Tranbjerg Fællesråd har ikke teknisk
indsigt eller politisk mandat til at anbefale den ene linje frem for den anden. Vi
anbefaler dog kraftigt, at en endelig linjeføring bliver besluttet hurtigst mulig.
Desuden ser vi meget gerne, at arbejdet
med at bygge vejen bliver sat i gang meget snart, idet mange af vejene i vores
område allerede er belastet af langt mere
traﬁk, end de er bygget til. Senest har de
fem fællesråd i Aarhus Syd i fællesskab
haft foretræde for Teknisk Udvalg den 27.
oktober for at understrege vigtigheden af
vores ønsker.
Et stort borgermøde på vej
Fællesrådene er blevet lovet et stort borgermøde - sandsynligvis i Tranbjerg. Men
sagen skal i byrådet igen - sandsynligvis
i november måned. Og herefter kommer
der en offentlig høringsfase på mindst 8
uger, som borgermødet bliver en del af.
Fra fællesrådets side af har vi opfordret til
at de berørte lodsejere får så meget infor-

ny vej

Kort over de 3 linjeføringsforslag.

mation som muligt. Formelt set er det et
kommuneplantillæg, som bliver fremlagt
som forslag. VVM-redegørelsen er den
tekniske redegørelse for projektet.
Tranbjerg Fællesråd vil løbende informere på hjemmesiden tranbjerg.dk samt
her i Tranbjerg Tidende.
Byggelinjer
Idet der desværre ikke er sat penge af til
Bering-Beder vejen endnu, er der behov
for på anden vis at sikre den valgte linje-

føring. Det forventes, at byrådet vil blive
anbefalet at optage projektet på kommunens vejplan, og at byggelinjesikre et areal
til vejen. Et vejanlæg som Bering-Beder
vejen kan sikres med et areal med en
maksimal bredde på 100 meter – svarende
til 50 meter til begge sider af vejens midte. Byggelinjerne pålægges for en periode
af højst 10 år og skal herefter revurderes.
Det er dog en fordel for lodsejerne, da de
bedre kan planlægge fremtiden efter mange års usikkerhed.
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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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støtte

Tranbjerg Tidende støtter det lokale
Bladets overskud kan søges af byens
foreninger og grupper. Se hvem der
ﬁk støtte sidste år.
Af Stina Christiansen
måske ikke over det, når
D udutænker
sidder med Tranbjerg Tidende
i hånden og bladrer gennem den seneste
tids små og store begivenheder i byen i en
skøn blanding med diverse annoncer. Og
måske ved du det slet ikke…
Men formålsparagraffen bag Tranbjerg
Tidende er - udover at oplyse om alt det,
der sker i byen - at uddele legater til foreninger, institutioner eller grupper i Tranbjerg til formål, der er til gavn for beboere i området.
Det vil sige, at de ovenstående grupper
kan sende redaktionen en fyldestgørende
ansøgning og redegøre for, hvad pengene
skal bruges til, og så vurderer vi på ét af
vores syv årlige redaktionsmøder, om vi
vil støtte op om ansøgningen og give nogle penge.
Vi giver aldrig støtte til politiske eller
religiøse formål og ser på, om formålet
kommer mange i byen til gavn, og om det

er en forening, som alle har mulighed for
at være med i. Men indtil nu har vi givet
tilskud til sangaftener, Tranbjerg Løbet,
udlandsture for byens sportshold, krolfarrangementer, klubtrøjer, konﬁrmandlejre
og meget andet.
Vi er så heldige, at mange af de lokale
erhvervsdrivende gerne vil annoncere i
bladet, og når vi trækker trykkeomkostninger og udgiften til omdelingen fra,
for al arbejdskraften er frivillig, så vil vi
gerne sende overskuddet tilbage til glæde
for borgerne i Tranbjerg. Så husk at sige
tak og brug de annoncører, som på denne
måde giver byens foreningsliv og forskellige grupper en økonomisk indsprøjtning,
som vi alle får glæde af.
Herunder kan du se de foreninger eller
grupper, der indtil videre har fået penge
fra Tranbjerg Tidende det seneste år:
s
s
s
s
s

4RANBJERG ,BER
4RANBJERG +ROLFKLUB
&$& 4RANBJERG
!)! 'YMNASTIK
!)! &ODBOLD

tranbjerg …på nettet
TIDENDE

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

Vi ses på www.tranbjergtidende.dk
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Tranbjergskolen – nu med ko!
Torsdag den 9. oktober inviterede Naturcenter Tranbjerg til en lille ofﬁciel
åbningsceremoni med bål, pandekager, varm kakao, rundvisning og tale af
skoleleder Stefan Møller Christiansen.

F

lere forældre med tilhørende poder
havde fundet vej til Naturcenteret og
kiggede begejstrede rundt på faciliteterne,
hilste på ænder, ko, kaniner, høns - og
naturligvis personalet. Der blev serveret
pandekager lavet over bål og varm kakao, og vist rundt og fortalt begejstret om
de mange nye muligheder vuggestue- og
børnehavebørn, skoleelever og dem helt
op til 18 år har fået med Naturcenteret.
Møder dyrene
Ikke nok med at de kan møde dyrene i
levende live, malke en ko, smage den friske mælk, se høns, hente æg og se ænder
svømme rundt i en lille dam, så er der
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også en hel skurvogn fyldt med grej til at
se nærmere på og fange smådyr og insekter, ﬁske og meget mere.
- Marken ved Naturcenteret er blevet
sået til med rug, havre, hvede og byg, og
små skilte oplyser om projektet, fortæller
lærer på Tranbjergskolen John Erik Kristensen. Han bruger allerede stedet meget,
når han tager sine 3. og 5. klasser med
derop i Natur- og tekniktimerne.
- Vi ﬁnder smådyr ved at løfte sten og
ryste træerne og kigger på dem under lup,
siger John Erik Kristensen.
Han bruger også bålhytten ved søen,
som også er en del af Naturcenterets faciliteter, men den kræver dog lidt mere
planlægning, da det tager nogen tid at
komme derned.
Nu med ko
Der er stadig en rest af dyrelegepladsen
tilbage, da ﬂere børn stadig har deres kanin på stedet. Men på sigt skal de ﬂyttes,

n a t u r ce n t e r

John Erik Kristensen viser rundt i skurvognen, som er
stedets grejbase.

så der bliver plads til ﬂere høns.
Skoleleder Stefan Møller Christiansen
holdt en kort tale og roste de ildsjæle, der
står bag Naturcenteret. Det er en gruppe
frivillige fra både dagtilbuddet, skolen og
fritidstilbuddet, der er gået sammen om
at tænke tankerne om Naturcenteret, og
hvordan alle kan få glæde af det.
- Jeg håber, at vi sammen får slidt det
her sted, og at det vil blive brugt af alle
til en hyggelig stund, sagde Stefan Møller
Christiansen, der sluttede med ordene:
- Nu kan vi med rette sige - Tranbjergskolen nu med ko!
Stic

13-årige Sarah Curran med kaninen Eleanor på et år. Sarah
kommer forbi Naturcenteret og passer sin kanin omkring
6 dage om ugen.

[Fakta]
Hvad er Naturcenter
Tranbjerg?
Naturcenter Tranbjerg ligger på
Kirkevænget 339 og er kendt af
mange som den gamle dyrelegeplads bag Center Syd.
Naturcentret kan bruges af både skoler, daginstitutioner og
Ung i Aarhus - Tranbjerg. Alle
borgere i Tranbjerg må bruge
faciliteterne og deres grej.
Læs mere på
http://naturforalle.dk/
tranbjergnaturcenter/
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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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Slut med kø
Nu skulle det være slut med kø
på Chr. X’s Vej om morgenen
fra Tranbjerg og ind mod Århus. Projektet med at udvide
vejen er gået let og smertefrit,
fortæller projektleder Anne
Vinther fra Aarhus Kommune.
Ét af problemerne med projektet var, at beboerne på Ellemosevej og kommunens
materielgård ovre mod Sletvej,
ville få svært ved at komme ud.
Det er blevet løst ved at ﬂytte
den spærring, der har været fra
Sletvej længere ind på vejen, så
beboerne kan komme ud via
Sletvej igen.
Kommunens materielvogne
skal stadig ud via Chr. X’s Vej,
men der bliver lavet en udkørsel, som kommunens vogne
kan bruge udenfor myldretraﬁk-tid, når de eksempelvis skal
ud og gruse.

Kom og løb med os
Træn op til Århus City halvmaraton den 14. juni 2015 med
Tranbjerg Løber.
Har du en drøm om at løbe et
halvmaraton, har du allerede
løbet ﬂere men vil gerne forberede tiden, kan du bare godt
bruge anderledes træning, nogle at løbe med i den mørke tid

eller et spark til at få mere fart
på intervallerne?
Så kom og løb med os fra januar og op til løbet. Du får hver
uge tre træningspas, der er
målrettet maratontræningen
sammen med andre med samme mål som dig selv.
Kom til informationsmøde i
AIA Tranbjergs klubhus tirsdag
den 6. januar klokken 19.00,
hør mere om træningen, hvad
du får ud af at træne med os
og få svar på dine spørgsmål.
Har du spørgsmål allerede nu,
er du velkommen til at kontakte formand Jan Christensen
på telefon 28 27 97 16 eller mail
jan@jc-sportsmassage.dk
Læs mere og tilmeld dig på:
www.tranbjerg-lober.dk

Hvad mener du?
Det er nu cirka to måneder
siden, at der kom cykelstier
langs Tranbjerg Hovedgade. På
forårets borgermøde var der
delte meninger om nødvendigheden af de nye cykelstier.
Men for at sikre skolevejen i
forbindelse med skolesammenlægningen, blev opgaven
fuldført.
Hvordan synes du så, at det er
blevet?
Giv din mening til kende på
Tranbjerg Tidendes Facebookside.

os på:

Bliver du snydt for
Tranbjerg Tidende?
Årets julefrokost hos
Søren E.
Lørdag den 5. december kan du
sammen med en masse andre
Tranbjerg-borgere og Susanne
Lana komme rigtig i julestemning.
Søren E. står for en kæmpe julebuffet, og Susanne Lana for
en masse af de gode, gamle
dansktop-hits, som alle kan
synge med på.
Billetter købes hos Søren E i cafeteriet i Grønløkkehallen.

Selv om Tranbjerg Tidende har
en god aftale om omdeling af
bladet til alle husstande, sker
det nogle gange, at der sker en
smutter.
Hvis du ikke har bladet i din
postkasse omkring udgivelsesdatoen, så kontakt os via vores
hjemmeside www.tranbjergtidende.dk, og vælg "Udeblev
bladet " i menuen. Udfyld felterne, så sørger vi for, at du får
et eksemplar.
Hvis du oplever vedvarende
manglende leverance, så kontakt FK-Distribution på deres
hjemmeside: www.fk.dk.
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Nyt fra Tranbjerg
Lokalhistoriske Samling
Der er igen gang i det vigtige arbejde
med at registrere og gemme Tranbjergs historie, men fotograf og ’oversætter’ søges.
Af Erik Moldt
mangeårige leder Agnete BalA rkivets
ling Nørgaard har valgt at overdrage
jobbet som arkivleder til Erik Moldt fra
Mårslet. Erik har arbejdet 8 år for Mårslet
Egnsarkiv og har derfor en god ballast til
at overtage jobbet. Agnete vil dog fortsat
hjælpe til på arkivet.
Udstilling og hjemmeside
Udover at registrere vil der med jævne
mellemrum blive udskiftet opslag i ’Lokalhistorisk hjørne’, der ﬁndes i den ene
ende af Tranbjerg Bibliotek. Når du kommer på biblioteket - besøg også Lokalhi-
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storisk hjørne. Her er blandt andet mange
bøger og andet materiale om Tranbjerg
Sogn. Du er også meget velkommen til at
besøge arkivets hjemmeside på adressen:
www.tranbjerglokalhistorie.dk
Her kan allerede ses mange lokalhistoriske historier, og du kan orientere dig
om, hvad der ﬁndes på arkivet.
Du ﬁnder også vores åbningstider, og
hvordan du får kontakt med arkivet.
På forsiden orienteres om, hvor langt
vi er kommet med registreringen af materiale – se ’Info fra arkivet’.
Arkivet efterlyser
Arbejdet i den nærmeste fremtid vil primært blive at få så meget af arkivets materiale, protokoller, papirer, billeder m.v.,
registreret og derved gjort søgbart. Registreringerne foretages i programmet: Arkibas. Omkring årsskiftet vil programmet

lokalhistorie

blive udbygget med ’Arkibas.dk’, hvilket
indebærer, at der via internettet kan søges i materiale fra cirka 550 lokalarkiver i
Danmark, herunder Tranbjerg.
Arkivet er fortsat interesseret i at modtage lokalhistorisk materiale, papirer, billeder og lignende - har du noget, der skal
smides væk - så kontakt arkivet.
Da arkivet kun har få medarbejdere
efterlyses:
- en fotograf, der kan tage billeder af
gravsten på Tranbjerg Kirkegård samt
billeder af karakteristiske ejendomme
i sognet.
- en ’oversætter’ der kan læse ’gammeldags skrift’ og få det tastet ind i et
tekstbehandlingsprogram.
Læs nærmere om efterlysningerne på
arkivets hjemmeside:
www.tranbjerglokalhistorie.dk

Nyt i bladet her
Fremover vil arkivet i Tranbjerg Tidende
bringe små lokalhistoriske artikler om
Tranbjerg sogn.
Du vil altid være velkommen til at besøge arkivet, når vi har åbent, og få en
snak om Lokalhistorien.
I november, december, januar og
februar måneder vil arkivet være åbent
hver torsdag mellem kl. 13:00 og 15:00
– dog er arkivet lukket torsdag den 25.
december og torsdag den 1. januar 2015.
Arkivets mailadresse er:
tranbjerglok@gmail.com

Erik Moldt
Leder af
Tranbjerg
Lokalhistoriske Samling.
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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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GLÆDELIG JUL FRA

GYMNASTIKAFDELINGEN
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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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SUND MUND GIVER
LIVSKVALITET – HELE LIVET.
Tandlægerne Ryesgade er en moderne
og faglig ambitiøs klinik. Du møder et
veluddannet og engageret personale,
som deltager aktivt i videreuddannelse.
Sammen med dig finder vi den rigtige
behandling for dine tænder.

BEHANDLINGSTYPER
- parodontosebehandlinger
- proteser/trykslås proteser
- generel/alm. tandpleje
- tandbevarende behandlinger
- god erfaring med tandlægeskræk

KONTAKT OS

Empati, dialog, respekt og tillid

Du træffer os telefonisk
på tlf.: 86 12 40 12
man-torsdag: 8:00-16:00
fredag: 8:00-12:30
Aftenåbent sidste mandag i måneden

Ryesgade 29 1.sală 8000 Aarhus C · Tlf.: 86 12 40 12 · mail@tandlaegerneryesgade.dk · www.tandlaegerneryesgade.dk
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løbeklub

Løbeklubbens nye bestyrelse.

Tranbjerg Løber bryder ud
Løbeklubben har holdt stiftende generalforsamling og bliver nu en selvstændig forening under AIA Tranbjerg
i stedet for et tilbud i gymnastikafdelingen.
Af Stina Christiansen
80 af klubbens 248 medlemmer var mødt
op til den stiftende generalforsamling tirsdag den 4. november i kantinen på Tranbjergskolen på Grønløkke Allé for at høre
styregruppen fortælle om det arbejde,
der indtil nu er blevet lavet i løbeklubben, og hvad tankerne er fremadrettet. I
alt havde 10 meldt sig som kandidater til
bestyrelsen.
Farvel til gymnastik
Da en ﬂok løbeglade mennesker for to år
siden ﬁk ideen om at starte en løbeklub
i Tranbjerg, var det nemmeste at blive et
hold i gymnastik-afdelingen for ikke at
skulle starte ud med en masse investeringer i eksempelvis medlemssystemer og
betalingsløsninger. Derfor har klubben
indtil nu nydt godt af at være under AIA
Tranbjergs gymnastik-afdelings vinger.
Men med klubbens succes og de mange
medlemmer har styregruppen i et stykke

tid arbejdet frem mod at blive en selvstændig forening under AIA Tranbjerg.
Gymnastikafdelingens formand Tina
Dalby Christensen kunne desværre ikke
nå forbi mødet, men sendte i stedet denne mail:
- Gymnastikafdelingen takker Tranbjerg Løber for et godt samarbejde. Vi
er stolte af jeres bedrifter og store succes
med at få mange ﬂere Tranbjerg-gensere
op af sofaen. Vi ønsker jer al mulig held
i fremtiden som en selvstændig afdeling
under AIA–Tranbjerg.
Valg til bestyrelsen
Inden selve valget blev medlemmerne
præsenteret for den historie, de selv har
været en del af, og tankerne om hvordan
arbejdet i klubben fremover skal lægges
ud i en række udvalg, der skal arbejde videre med blandt andet træningen, Tranbjerg Løbet, de sociale aktiviteter og rekruttering af trænere.
Klubbens regnskab blev også fremlagt,
og der blev redegjort for den fremtidige
økonomi.
10 personer heraf 6 fra den oprindelige styregruppe stillede op til bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerer sig ved et møde i
december.
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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.

PROFIL OPTIK
KIRKETORVET 6
8310 TRANBJERG

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

WWW.PROFILOPTIK.DK
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Kirke
og
Sogn
Levende
adventskalender
se side 6
Juletræsfest
se side 6
Minikonﬁrmander
se side 9
Julekoncert med
Tranbjerg Kirkekor og
Tranbjergkoret
se side 9
Nytårskoncert
se side 10
Julehjælp fra
menighedsplejen
se side 11
Nyt menighedsråd
se side 11

Tranbjerg Kirke er lille
– især når det er jul
Tranbjerg kirke er lille. Juleaften har de ﬂeste
oplevet vores kirke fyldt til bristepunktet. Derfor holder vi igen i år hele fem gudstjenester.
Allerede kl. 10.30 holdes den første af to børnegudstjenester. Forhåbentlig betyder det, at
ingen skal komme til kirken uden at få plads.
Skulle der alligevel ikke være plads, beder vi
om forståelse for, at vi kan blive nødt til at afvise ﬂere ved kirkedøren. Det har af og til været
et problem, at de, der har fundet plads i kirken
juleaften, har siddet så klemt, at det blev ubehageligt eller uforsvarligt.
Medlemmer af menighedsrådet vil sørge for, at
så mange som muligt får plads i kirken, uden at
vi sprænger dens rammer.

2
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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
Kirkegårdsleder: Thomas Brevik
40 12 30 10 / tcb@km.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 onsdag til
fredag 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

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.
Afgives digitalt på www.borger.dk.
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.
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Gudstjenester
Torsdag d. 27. november
17.00: Levende adventskalender
Søndag d. 30. november (1. s. i advent)
10.00: Anja Stokholm
11.30: Familiegudstjeneste m/minikonﬁrmander. Anja Stokholm
Torsdag d. 4. december
17.00: Levende adventskalender
Søndag d. 7. december (2. s. i advent)
10.00: David Kessel
Torsdag d. 11. december
17.00: Levende adventskalender
Søndag d. 14. december (3. s. i advent)
10.00: Anette Brøndum
Torsdag d. 18. december
17.00: Levende adventskalender
Søndag d. 21. december (4. s. i advent)
10.00: David Kessel.
Liturgisk adventsgudstjeneste
Juleaften
10.30: Krybbespil. Anja Stokholm
11.45: Krybbespil. Anja Stokholm
13.00: Julegudstjeneste.
Anette Brøndum
14.15: Julegudstjeneste.
Anette Brøndum
15.30: Julegudstjeneste.
Anette Brøndum
Onsdag d. 25. december (Juledag)
10.00: Anja Stokholm
Torsdag d. 26. december (2. juledag)
10.00: David Kessel
Søndag d. 28. december (Julesøndag)
14.00: Børnegudstjeneste.
David Kessel. Juletræsfest

Torsdag d. 1. januar (Nytårsdag)
16.00: Anja Stokholm
Søndag d. 4. januar (Helligtrekongers
søndag)
10.00: Anette Brøndum

Lokalcentret:
Onsdag d. 17. december
14.00: Anette Brøndum

Liturgisk
adventsgudstjeneste
Søndag den 21. december kl. 10.00
holder vi en liturgisk adventsgudstjeneste med musik, salmer og
læsninger.
Kom og vær med til en festlig og
stemningsfuld optakt til julen med
vores kendte jule- og adventssalmer, smuk musik og tekster,
der hjælper os med at tænke over
julens glade budskab.
David Kessel

BASAREN 2014
Lørdag den 1. november havde vi igen
en meget ﬁn basardag, og resultatet
blev 52.515 kr., der via Folkekirkens
Nødhjælp går til et projekt i Malawi for
forældreløse børn.
En stor tak til de handlende, der har
støttet os, og tak til alle, der har ydet en
indsats i forbindelse med basaren. Ikke
mindst tak til de besøgende. Det er takket være Jer, at vi har så ﬁnt et resultat.
Grethe Gylling
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Præstens
rubrik
Anja Stokholm

Vi venter på højtiden
– når jordtid og
himmeltid bliver ét
Snart bevæger vi os ind i adventstiden
– og så venter julen lige om hjørnet.
Uanset hvad vi ellers mener om julen,
så fornemmer vi, at det er en særlig tid.
Det meste af året lever vi i hver vores
tid. Jeg har mit, og du har dit. Vi er optagede af hvert vores, og engang imellem er der måske sammenfald i det, vi
beskæftiger os med eller er optaget af.
Men når det er jul, er det som om, der
kun er én tid, som vi alle sammen er i
på én gang. En dansk forfatter og fortæller Anna Sophie Seidelin siger det
sådan her:
”Når himmellysene viser den 24. december om aftenen, så falder alle menneskers tanker i slag. Enten de er bedrøvede eller glade, syge eller sunde,
fromme eller falske, så tænker og ved
de alle sammen, at højtiden er kommet.
På højtiden er jordtiden og himmeltiden ét, og alle mennesker har samme
tanker.”
Med vores forstand og vores fornuft
ved vi naturligvis godt, at der ikke er
forskel på tiden. I hvert fald ikke videnskabeligt set. Der er 60 minutter i en
time, 24 timer i et døgn og 365 dage i

et år – og i den forstand er der ikke den
mindste forskel på tiden.
Men ikke desto mindre fortæller julehøjtiden hvert år os noget andet. Vi kan
jo blot tage et kig ind i kirken. Mange
vil hellere komme juleaften end på en
almindelig søndag engang efter nytår –
også selv om der er bedre pladser at få
i januar eller februar!
Det er med til at fortælle os, at julen
er en særlig tid – en højtid, hvor jordtid og himmeltid ligesom går i ét. Det
vækker et eller andet i os. Vi ved knap
nok, hvad det er. Måske det endda kan
irritere os eller komme på tværs. En
skjult længsel, forventninger vi måske
helst vil fortrænge. Det er ikke noget,
vi videnskabeligt set kan indfange og
få hold på. Det er noget andet. Som
om der er noget i luften, og vi ved ikke
hvad.
Det får mig til at tænke på en historie,
som en højskolemand har fortalt. En
af hans venner skulle engang lave et
interview med en overlæge om en ny
opsigtsvækkende scanner, som var doneret af Mærsk Mc-Kinney Møller. Intervieweren henfaldt over det naturvidenskabelige mesterværk – så meget, at
overlægen måtte belære hende og sige:
”Vil du ikke godt huske at skrive i din
avis, at det ikke er alt, vi kan scanne. Vi
kan ikke scanne din barnetro, dit håb,
dit livsmod og din livslyst, og vi kan heller ikke scanne frihed og kærlighed!”
Videnskabeligt set er tro, håb og kærlighed slet ikke til. Men selv om videnskaben ikke kan scanne os for hverken
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tro, håb eller kærlighed, så har vi alligevel på den ene eller anden måde erfaringer af, at vi her møder tilværelsens
stærkeste og mest betydningsfulde
kræfter. De kan ofte give os en uhyggelig masse besvær – de gør langt fra vort
liv mere enkelt, men de bringer alligevel mening ind i det.
Sådan er det med julen. Vi kan ikke
logisk set forklare, hvad der er på spil.
Men på en eller anden måde er det som
om, den skjulte og egentlige mening
med tilværelsen pludselig kommer til
os. Vi kan ikke indfange den, men vi
kan ane den og længes efter den, eller
den kan vække en uro i os.
Jeg hørte engang en fortælling om to
mænd, som ville ﬁnde netop tilværelsens skjulte mening. Deres søgen førte
dem gennem hele verden, igennem
utallige farer. De havde hørt, at dér
hvor meningen med vores liv var skjult,
dér ville være en dør – og dem er der
jo unægtelig mange af rundt om i hele
verden! Men ved den rette dør skulle
de banke på, og så ville der blive åbnet
for dem. Til sidst fandt de da også, hvad
de søgte. De bankede på døren. Med
bævende hjerte så de, døren gå op. Og
da de trådte ind og løftede deres øjne,
befandt de sig begge i deres eget hjem.
Det sted, hvor tilværelsens skjulte mening ligger gemt, er ikke ved verdens
ende, men lige her på det sted, hvor vi
hver især må tage vores del af glæder
og sorger. Her hvor tro, håb og kærlighed får krop og ansigt imellem os. Ikke
nødvendigvis sådan som vi selv havde
forestillet os det, men sådan som det vi-

ser sig i det andet menneske, som står
overfor os.
Det er julenats budskab til os. Tilværelsens skjulte mening er ikke længere
skjult. Den er ikke gemt et sted – hverken ved verdens ende eller utilnærmelig i himlen. Julenat er det som om, at
himlens tæppe bliver trukket til side og
troen, håbet og kærligheden får krop
og ansigt lige her imellem os – i et lille
barn, i et virkeligt menneske, der ligesom os kan føle glæde og sorg. Det er
det, vi synger om i alle de julesalmer, vi
skal synge i den kommende tid.
Nogle gange prøver vi at bilde os selv
og hinanden ind, at julen handler om at
blive løftet ud af verden. Ud af besværet, skuffelserne og alle livets kampe.
Men det passer ikke. Det handler julen ikke om. Julen handler om, at noget som var skjult, noget som ikke kan
scannes – meningen med det hele – nu
bliver synligt og nærværende. Eller
åbenbaret, som det hedder med store
ord. Det kommer til os i et lille barn.
Det er ham, vi venter på her i adventstiden – vi venter på, at det der var skjult
nu kommer tilstede midt iblandt os, når
højtiden er over os.
Glædelig advent og glædelig jul!
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Juletræsfest
søndag 28. december
kl. 14.00
Også i år holder vi juletræsfest
for børn og voksne den første
søndag efter jul.

Levende
adventskalender
i kirken
En gang om ugen op til jul
åbnes en låge i Tranbjerg Kirkes
levende adventskalender.
Tag børnene i hånden og vær
med til at se, hvad der gemmer
sig bag lågen.
Oplev advents- og julestemning
i kirken – vi hører fortællingen
om den ting, vi har fundet bag
lågen og synger den kommende højtid nær.
Bagefter er der risengrød til små
og store i Sognegården.
Pris: Voksne 20 kr. Børn gratis.
Følgende torsdage kl. 17.00:

4. december
11. december
18. december

Festen starter med en familiegudstjeneste kl. 14.00 og fortsætter bagefter i Sognegården,
bl.a. med et besøg af julemanden, dans om juletræet – og
mon ikke julemanden også har
noget med til børnene …

Kom til en hyggelig
juleeftermiddag for børn
og voksne!

KIRKE OG SOGN

O N S D A G S

F O R U M

Eftermiddage, der giver et løft!

Onsdag d. 3. december kl. 13.00

Julefrokost
En hyggelig eftermiddag med traditionel julefrokost,
Luciaoptog og amerikansk lotteri.
Man medbringer en gevinst til ca. 30 kr.
Pris for frokosten: 125 kr.
Tilmelding: 86 29 57 33 / mail: kordegn@tranbjergkirke.dk
senest fredag d. 21. november.

Onsdag d. 7. januar 2015 kl. 14.00

Det begyndte med jomfru Sørensen
Med udgangspunkt i sin egen slægts kvinder fortæller Lisbeth Smedegaard Andersen om kvindernes historie, som den har udspillet sig fra begyndelsen af 1800-tallet, hvor synet på kvinden og kvinderollen langsomt ændrede sig i takt med samfundsudviklingen.
Kvinderne sættes ind i en bredere, samfundsmæssig sammenhæng, så der danner
sig et tidsbillede af kvindernes Danmark set fra en fattig familie i Nordjylland til en velstillet borgerfamilie i
København.
Lisbeth Smedegaard Andersen er kunsthistoriker,
præst og foredragsholder. Hendes salmer optræder i
Den Danske Salmebog, og hun har udgivet en række
bøger.

Lisbeth
Smedegaard
Andersen
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Shop-Amok
Til julebal i nisseland…
,Shop-AmokKDUYLDOWGHWILQHW¡MWLOGHQVWRUHMXOHIHVW

9L¡QVNHUDOOHHQ
JO GHOLJMXORJHW
JRGWQ\WnU
PHGWDNIRU

%XWLNNHQKDUOXNNHW
IUDPDQGDJGHQ
GHFHPEHURJPHO
OHPMXORJQ\WnU

3nJHQV\QPDQGDJ
GHQMDQXDU
%XWLNNHQKDUnEHQWKYHUPDQGDJIUDNOWLO
LVRJQHJnUGHQVN OGHU,QGJDQJHQYLDVWLHQEDJ.YLFNO\

0HGYHQOLJKLOVHQRJSnJHQV\Q

6HQLRUSLJHUQH

KIRKE OG SOGN

Minikonﬁrmander
Til februar bliver det Tranbjergskolens
3.a og 3.b, der får tilbudt minikonﬁrmandundervisning tirsdag eftermiddag.
Fra tirsdag d. 3. februar indtil søndag d.
29. marts (palmesøndag) tilbyder vi alle
elever i 3.a og 3.b et forløb, hvor vi skal
lege, synge, høre historier, være kreative og opleve kirken på en anderledes
måde.
Vi vil gerne gøre børnene fortrolige
med det, der er kernen i vores tro, og
det skal gerne ske på en måde, der er
sjov for dem.
Vi begynder kl. 14.15 i Sognegården og
er færdige kl. 15.45. Første gang bliver
børnene hentet ved skolen.

Julekoncert med
Tranbjerg Kirkekor og
Tranbjergkoret
Torsdag 18. december kl. 19.00
Kom og vær med, når de to lokale
kor (børne/ungdoms- og voksenkor)
udfolder sig med hver deres julerepertoire, synger lidt sammen og for
første gang laver en fælles koncert.
Der vil være musik for enhver smag
og garanti for dejlig julestemning.
Vel mødt!

Børn og forældre får en indbydelse, når
vi nærmer os jul.
David Kessel

Tranbjerg Kirkekor vil gerne være flere.
Kom og vær med!
Der findes både begynderkor og kor for de øvede børn.
Skriv til organisten/korlederen og hør nærmere.
Mandag eftermiddag i Sognegården.

# Grundlæggende musikviden
# Sang og bevægelse
# Koncerter
# Deltagelse ved familiegudstjenester
# Korudflugt
# Løn
Kontakt: organist Branko Djordjevic: branko@tranbjergkirke.dk
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Nytårskoncert
Tirsdag 6. januar 2015 kl. 19.00 i Sognegården
Jesper Buhl sang, Hanne Bramsen Buhl på klaver og gæstesolist
Det er med stor glæde, at vi igen åbner døren for disse fantastiske musikere, som
tog os med storm sidste gang. Jesper Buhl, bariton og Hanne Bramsen Buhl på klaver, der i mange år har inspireret og støttet det danske musikliv med deres kunnen,
musikglæde og den uimodståeligt charmerende tilgang til al slags musik. Og i år
har de en gæstesolist med. Blot for at gøre det ekstra spændende.
Kom og bliv betaget af musikaliteten uden lige og få dig et godt grin, når disse dejlige mennesker folder sig ud. Der vil være lidt til ganen i pausen. Pris 75 kr.
Jesper Buhl har med sin ﬁne, dybe barytonstemme sunget på en række operahuse i ind- og udland i 15 år, inden
han blev chef for Den Fynske Opera.
Han har sunget ca. 40 hovedpartier i
diverse operaer og er den sanger, der
har sunget Peter Maxwell Davies‘ „Eight
Songs For A Mad King” ﬂest gange i
verden. Og han synger uglen Oktavus
i DR1 udsendelse ”Sigurd og operaen”.
Derudover er han en ﬂittig
foredragsholder og
konferencier.

Hanne Bramsen Buhl er pianist, uddannet på Det Fynske Musikkonservatorium og Det Jyske Musikkonservatorium.
Disse uddannelser er suppleret med 1
års studier hos Yvonne Lefebure i Paris
og studier i London hos Stephen Pruslin. Desuden har hun taget en uddannelse som Dalcroze-rytmik specialist og
skrevet 3 klaverbøger der alle er udgivet
på Boosey & Hawkes.
Hanne er medstifter af og pianist i Ensemble Fyn som i 2002 blev kåret til Fyns
Amts Musiknavn.
Hanne Bramsen Buhl har igennem
mange år været lektor på Syddansk
Musikkonservatorium og Skuespillerskole.

KIRKE OG SOGN

Sognekalender
Tirsdag d. 3. december
13.00: Onsdagsforum. Julefrokost
Mandag d. 8. december
19.30: Læsekreds
Tirsdag d. 6. januar
19.00: Nytårskoncert
Onsdag d. 7. januar
14.00: Onsdagsforum

Julehjælp fra
menighedsplejen
Der er mulighed for at søge hjælp
fra menighedsplejen. Julehjælpen
vil fortrinsvis gå til enlige med mindreårige børn.

Nyt menighedsråd
i Tranbjerg Sogn
I Tranbjerg Sogn er der valgt menighedsråd for de næste to år, 2014–2016.
Tranbjerg Sogn har fået dispensation
fra lov om valg til menighedsråd til at
have en funktionsperiode på to år som
forsøg i perioden 2012–2016.
Det nyvalgte menighedsråd træder i
funktion ved kirkeårets begyndelse den
30. november 2014.
Formand

Vagn Keseler

Næstformand

Bent Homann

Kirkeværge

Anna Elisabeth
Frandsen

Kasserer

Lars Jacobsen

Kontaktperson Grethe Gylling
Præst

Anette Brøndum

Præst

David Kessel

Præst

Anja Stokholm

Ansøgningsskema kan hentes på
kirkens hjemmeside eller på kirkekontoret.

Ulla Astrup
Axel Bach
Sonja Due

Eventuelle beløb vil blive overført
til en bankkonto, som skal oplyses
på skemaet.

Carsten Hoffmann
Lene Risør
Leif Sørensen

Ansøgningsfrist den 5. december.
Ansøgningen sendes til:
Kirkekontoret
Kirketorvet 2
8310 Tranbjerg J

Ane Marie Taszarek

På valgbestyrelsens vegne
Bent Homann
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Glimt fra minikonﬁrmandernes egne skaberværker – skrotﬁgurer ...
Søndag den 5. oktober
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