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Nyt fi tnesscenter til 
byen
Fire initiativrige mennesker 
åbner den 1. maj dørene til et 
nyt og stort fi tnesscenter med 
både cardio- og styrketræning 
og senere hold og spinning. De 
håber, at byens borgere vil tage 
godt imod centeret og bruge 
det som et lokalt samlingssted, 
som kan styrke byens sam-
menhold. 
Bliv stærkere på side 18.

Kræmmer og loppe-
marked
Torben Lindstrøm fra Tranbjerg 
har fået Skandinavisk Tobaks-
kompagnis gamle lokaler vakt 
til live igen. Hver weekend 
strømmer handlende til for at 
se, om der ikke skulle gemme 
sig et godt køb i én af de man-
ge boder. Der er alt fra møbler, 
til glas, iPhone-covers, kon-
fi rmationskjoler og forment-
lig hvad du ellers lige står og 
mangler. Kig forbi i weekenden 
og se, hvad de mange boder 
gemmer på. 
Læs mere på side 12.

Foto: Jørgen Hansen  medlem af Tranbjerg Fotoforening
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 Henning Sørensen 
(ansvarshavende) 

Grønløkke alle 92 
8310 Tranbjerg  
Telefon 8747 8818

 Else Andersen 
(kasserer) 

Nørrevænget 38 
8310 Tranbjerg 
Telefon 8629 2491

 Louise Homann 
Sørensen 

Hyrdevænget 1 
8310 Tranbjerg 
Telefon 2070 3451

 Niels Peter 
Christoffersen 

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

 Ivan  
Pedersen 

Jegstrupvænget 67 
8310 Tranbjerg 
Telefon 2074 1931

 Stina Christiansen  
(journalistik) 

Kirkevænget 271 
8310 Tranbjerg 
Telefon 2124 7379

 Søren Juhl 
(produktion) 

Grønløkke Allé 96 
8310 Tranbjerg 
Telefon 8672 0030

r e d a k t i o n

n æ s t e  n u m m e r

redaktionens røst …

I bladet optages gratis læserbreve og redaktionelt stof, som ikke 
har karakter af at være annonce. Redaktionen forbeholder sig ret  
til at afgøre, hvad der betragtes som annoncelignende indlæg.  
Er der tvivlsspørgsmål, kontakt da venligst redaktionen.
Indlæg, artikler, billeder, annoncer mm. til næste nummer skal 
 afleveres til: stof@tranbjergtidende.dk senest den 16. april,  
udgivelsesdatoen er den 16. maj. 
Tryk: LaserTryk
Oplag: 4.500

Tænk dog før du farer til tasterne
En rystet borger har henvendt sig til redaktionen efter at have 

set et helt utroligt hadefuldt opslag på opslagstavlen i centeret. 

Det var groft racistiskt.

Hvad får dog folk her i byen til at skrive og sætte sådan en sed-

del op, og hvad håber de på at opnå? Jeg håber, at det var tanke-

løse unge, der havde gang i noget, som de ikke havde fået tænkt 

igennem. Jeg tror, at mange af os er opdraget til at tie, hvis man 

ikke har noget pænt (eller klogt) at sige, og lige at tænke sig om, 

inden man skynder sig at komme med sin mening. 

Er det internettets og Facebooks tilsyneladende anonymitet, der 

gør, at vi pludselig kan tillade os en grov tone overfor andre? 

Glemmer folk ikke, at den person, som får en ordentlig overha-

ling på diverse grupper på Facebook, kan være den, der næste 

gang skal betjene én i Kvickly, står bag én i køen hos bageren el-

ler er en forælder til et andet barn i børnehaven?

Jeg ved, at rigtig mange her i byen har valgt at melde sig ud af 

Facebookgruppen Borgere i Tranbjerg, fordi de simpelthen ikke 

gider tonen. Det kan da ikke passe, at vi ikke kan have et fælles 

forum, hvor folk kan komme med hvert deres ærinde, uden at 

man skal have læst og påskrevet for stavefejl, at andre skal kom-

me med alle mulige andre tåbeligheder i saglige debatter, og at 

nogle tilsyneladende gør alt, hvad de kan for at sætte en ophe-

det diskussion i gang.

Husk nu, at det er din nabo, din medborger, den du møder på 

fortorvet og til sommerfesten, og at det ikke koster ret meget at 

tale pænt. Gør plads til alle – både ude i den virkelige verden og 

på nettet.
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   b i b l i o t e k

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

Tranbjerg Bibliotek

Krimi-inspiration

Onsdag 18. marts. Kl.19.00
Den erfarne krimiblogger og bogelsker Lone 
Maj Knudsen kommer og giver sine bud på 10 
gode krimier.  
(www.krimihjerte. blog-spot.com)
Så fortvivl ikke hvis du ikke har tid til at del-
tage i årets krimimesse i Horsens Statsfængsel 
21. – 22. marts.
Du skal nok få inspiration til forårets 
krimi-læsning.
Gratis billetter via hjemmesiden.

Ny hjemmeside

Bliv dus med bibliotekets nye hjemmeside.
Torsdag 19. marts kl. 10.00 – 11.30
Aarhus Kommunes Bibliotekers hjemmeside 
(www.aakb.dk) får helt nyt design med både 
nyt udseende og nye søgefunktioner.
Vi viser dig, hvordan det fungerer.
Tilmelding via hjemmesiden

Strikkeklubben Strik-in

Har du lyst til at mødes over garn og pinde 
til en hyggelig strikkeaften, er du velkommen 
i strikkecaféen på biblioteket. Alle er velkom-
ne, medbring bare garn og pinde – vi sørger 
for kaffen.
Vi mødes den 9. april, den 7. maj og den  
4.juni – alle dage kl.18

Og for børn

Amok i karse

Onsdag 8. april til fredag 17. april
Dyrk din karse i det sjoveste og skøreste du 
kan komme i tanke om og aflever det på bib-
lioteket, når det er blevet grønt. Eneste krav er 
at karsebeholderen er vandtæt.
Vi udstiller dit karsekunstværk og den 17. april 
kårer vi den mest originale karsebeplantning.
Vinderen får en præmie.

Aflevering af karse:
Onsdag 8. april kl. 10.00 – 16.00
Torsdag 9. april kl. 12.00 – 18.00
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Kender du Café Tranen 
på Lokalcenter Tranbjerg?

Kig forbi lokalcentrets hyggelige café 
hvor Karen Margrethe Larsen – den faste 
cafémedarbej-der - står klar til at byde 
dig velkommen!
Der er åbent mandag-torsdag mellem kl. 10.00 - 14.00, fredage mellem 
kl. 10.00-13.30. 
Der kan købes dagens lune ret, smørrebrød, salat, kaffe og kage, øl og vand som 
nydes i dejli-ge lyse omgivelser. Ring gerne til Karen Margrethe for at aftale jeres 
forplejning på tlf.: 87 13 43 33. Der søges frivillige hjælpere til caféen. Hvis det 
har din interesse, kan du kontakte Ka-ren Margrethe for at høre nærmere. 
De caféfrivillige er med til at hygge om cafégæsterne og gør det til en god ople-
velse at komme i caféen.

Kommende aktiviteter på 

  lokalcentret
22-03-2015:  Søndagsbanko kl. 13.00, 

åbent fra 12.30
25-03-2015:  Gudstjeneste kl. 14.00 ved 

Anette Brøndum
27-03-2015:  Filmeftermiddag kl. 14.00
10-04-2015:  Fredagscafé kl. 14.30 med 

Underholdnings-Kompagniet
En rejse gennem tiden fra 
30-erne til nu via gamle 
revyviser, samt nyere danske 
sange og viser.

12-04-2015:  Søndagsbanko kl. 13.00, 
åbent fra 12.30

22-04-2015:  Jysk Tøjsalg kl. 10 – 15
24-04-2015:  Filmeftermiddag kl. 14.00
26-04-2015:  Søndagsbanko kl. 13.00, 

åbent fra 12.30
29-04-2015:  Gudstjeneste kl. 14.00 ved 

David Kessel
07-05-2015:  Lokalcenterdag kl. 9.30-13.30
08-05-2015:  Fredagscafé kl. 14.30 med 

Gudrun, Arne og ”Bønne”
Sange fra giro 413 med 
blandt andet ”Gem et lille 
smil til det bliver gråvejr” og 
”Mormors kolonihavehus”.
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  Nytt ige

oplysninger!
Lokalcenter Tranbjerg, 
Torvevænget 3 A, 8310 Tranbjerg J. 
Åbningstid: Hverdage kl. 7-16.
Område Syd, Skovlundgårdsvej 51, 
8260 Viby J. Tlf. 87 13 30 00 – hver-
dage kl. 8-15.
E-mail: omraade-syd@mso.aarhus.dk
www.aarhus.dk/OmraadeSyd

Café Tranen, Lokalcenter Tranbjerg:
Åbningstider: man - tors. 
kl. 10.00-14.00
Fredag kl. 10.00-13.30
Tlf.: 87 13 43 33

Brugerrådet:
Bjarne Brogaard - formand
Tlf. 86 29 49 68
E-mail: bjarnebrogaard@webspeed.dk

Frivilligkoordinator:
Pia Koller
Tlf. 51 57 60 54
E-mail: pkol@aarhus.dk

Besøgsmedarbejder:
Gitte Sand
Træffes man - tors. kl. 8.30-9.00
Tlf. 87 13 43 09
E-mail: gsa@aarhus.dk

Sundhedsklinikken 
Lokalcenter Tranbjerg:
Åbningstider: man-, tirs-, ons-, og fre-
dag kl. 9.00-13.00.
Tidsbestilling og afbud via televagten 
tlf. 87 13 43 00, hverdage kl. 8-15.

Sundhedsenheden, 
Område Syd: Træffes på 
tlf. 87 13 43 00, hverdage kl. 8-15.

Lokalcenterdagen

Lokalcenterdagen afholdes torsdag den 7. 
maj kl. 9.30-13.30.
Kom og hør Sundhedsenhedens oplæg 
om ’Bevæg og bevar dig vel’ kl. 9.30 in-
den informati-onsstandene lukker op kl. 
10.30. Dagens program kan hentes på lo-
kalcentret fra midt i april måned. I for-
bindelse med Lokalcenterdagen serverer 
Café Tranen en lækker buffet kl. 12.00. 
Pris: 70 kr. Alle er velkomne.
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v/Jens-Ole Jensen
Damvænget 30
8310 Tranbjerg J. 

Aflever bilen inden kl. 9 
– så har vi den færdig 
samme dag inden 16! 

Vi udbedrer småskader, ridser og skrammer på lak, alufælge, plast, kofangere og Interiør  
hurtigt, effektivt – og billigt!

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

Tel. 86 299 700
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Der var ikke flere ledige stole tirsdag 
den 20. januar, da Aarhus Kommune 
havde inviteret til borgermøde om 
Beder-Bering vejen i Grønløkkehallen.

Af Stina Christiansen

nteressen var stor for at høre Aarhus 
Kommunes Teknik og Miljø-afdeling 

fortælle om de tanker, der ligger bag de 
tre forslag til linjeføring af Beder-Bering 
vejen, der er i spil i øjeblikket, og som 
Aarhus Byråd snart skal træffe beslutning 
om. 

Anbefaling af linje A
Rådmand for Teknik og Miljø Kristian 
Würtz bød velkommen, og fortalte om 
det store forarbejde, der er blevet lavet 
med VVM-undersøgelsen. Undersøgelsen 
ser på hvilke påvirkninger de enkelte 
linjeføringer vil have på miljøet i forhold 
til vandhuller, vildt og naturen generelt. 

Borgermøde om Beder-Bering vejen

Rådmanden lagde ikke skjul på, at han 
har anbefalet linjeføring A til byrådet. Det 
er den linjeføring, der ligger tættest på 
Tranbjerg, og som mange på mødet gav 
udtryk for at være stærkt imod.

Kristian Würtz gav ordet videre til 
kommuneplan chef Niels-Peter Mohr, 
som understregede, at debatten nu 
handler om de tre forslag, der er stillet 
frem og den fjerde mulighed, som hed-

Ca. 400 tilhørere var mødt op til mødet

Steffen Arnbo Nielsen
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b o r ge r m ø d e

der, at der slet ikke skal være en vej. 
Kommunen er gået fra omkring 20 
muligheder ned til de tre konkrete forslag, 
og de er altså ikke åbne for at starte forfra 
på den debat. 

Gennemgang af linjerne
Herefter fik civilingeniør Jesper Frandsen 
og Steffen Arnbo Nielsen begge fra 
Mobilitet og Center for Byudvikling og 
Mobilitet ordet. De gennemgik detaljeret 
de tre linjeføringer med billeder af kort, 
der zoomede ind på de enkelte områder 
og hvilke løsninger, de forestiller sig de 
enkelte steder. 

Generelt kunne de fortælle, at de 
planlægger en vej af en vis størrelse, så 
den kan tage en del trafik. Derfor bliver 
den to-sporet flere steder, så det bliver 
muligt at overhale med god sigtbarhed. 
Der bliver ikke cykelstier langs vejen, men 
i stedet etableres og forbedres der flere 
cykelstier i områderne langs vejen. Der 
bliver heller ikke belysning langs vejen.

1 times fordybelse
I hallen var der opstillet fire borde med 
plancher, brochurer og andet materiale, 
og efter gennemgangen af de tre 
linjeføringer, var der mulighed for i en 

time at gå rundt til de forskellige borde, 
fordybe sig i materialet og tage en snak 
med den fra kommunen, som stod ved 
bordet. 

Emnerne ved bordene var:
1.  Byggelinjer, jura, ejendomsforhold 

mv.
2.  Naturen og landskabet
3.  Det tekniske vejprojekt, stierne, støj 

mm.
4.  Processen, tidsplan, 

høringsprocessen mv.

Halv times debat
Mødet sluttede med en halv time til at 
stille rådmand Kristian Würtz spørgsmål. 
Her kom der naturligvis en del kritiske 
spørgsmål til rådmanden og hans 
medarbejdere. Der blev blandt andet 
påpeget nogle faktuelle fejl i det materiale, 
som er sendt til byrådsmedlemmerne, som 
de skal træffe deres beslutning ud fra. 

FAKTA
Borgermødet var en del af den offentlige 
høring, som gik fra den 1. december 2014 til 
28. februar 2015.  
Efter høringen samles alle bidrag sammen 
og indgår i en ny byrådsindstilling, som 
sendes til Aarhus Byråd for en endelig 
vedtagelse. 

Du kan læse mere om de tre linjeføringer på 
www.aarhus.dk/beder-bering

De fremlagte kort blev grundigt studeret
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Fælleshus til udlejning
Dejligt fælleshus  

med plads til 48 personer

A/B Æblehaven
Trankær Vænge 98, 8310 Tranbjerg J

Kontakt kun via  
abfaeble@abf-aeblehaven.dk

Byg og Montage 

Ring eller skriv for et uforpligtende tilbud

- Nyt tag

- Nyt køkken og bad

- Nye vinduer og døre

- Tilbygning - Renovering

Østerbyvej 7 - 8310 Tranbjerg - 6130 3137 - kontakt@sylvesterbyg.dk

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

8629 9886
Eget træningscenter!
Åbent man. - fredag kl. 8 - 20.

Tranbjerg FYS.

Bus 4A og 20 samt Odderbanen lige til døren. Telefon 8629 9886

www.lumen.dk

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

Priser fra 250,-/md

Mere plads for pengene!

tlf. 50 56 86 06
www.lumen.dk
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De gamle tobakshaller summer igen 
af liv – dog kun i weekenderne. 

Af Stina Christiansen

er er igen kommet liv i Skandinavisk 
Tobakskompagnis gamle haller på 

Søren Nymarks Vej. Hver weekend er der 
kræmmer- og loppemarked med alt, hvad 
hjertet kan begære af glas, tøj, porcelæn, 
spil, sko, møbler, iPhone-covers, ting til 
de kreative og til alle vi andre. Der er kort 
sagt alt, hvad du kan forestille dig.

Udlejet på 14 dage
Bag kræmmer- og loppemarkedet står 
Torben Lindstrøm, som bor i Tranbjerg. 
Han har selv rejst rundt på forskellige 
loppemarkeder i mange år og solgt alt fra 
glas til bluser, både ting hjemmefra loftet 
og garagen og ting, som han selv har købt 
partier hjem af. 

Han har nu lejet de store haller på Sø-

D

Tranbjergenser åbner  
  kræmmer- og loppemarked

ren Nymarks Vej og har udlejet alle bo-
derne til faste lejere, som hver weekend 
kommer og passer deres lille biks. 

 - Det tog 14 dage, og så var det hele 
udlejet. Det er forskelligt, hvad folk kom-
mer med – det kan være glas og porcelæn 
til et parti konfirmations- og brudekjoler, 
fortæller Torben Lindstrøm, mens han vi-
ser rundt mellem alle boderne. 

Lejerne kommer selv med borde og 
reoler og får skabt deres eget lille hygge-
lige hjørne, som de skal have lokket kun-
derne hen til. 

De fleste af dem har været indenfor 
loppe- og kræmmerbranchen i mange år 
og kender de forskellige markeder rundt 
omkring i Danmark og har været fast in-
ventar på Det blå marked i Låsby og an-
dre steder. 

Enorm tilstrømning
Kræmmer- og loppemarkedet i Aarhus 
Syd er allerede blevet en stor succes.

Torben Lindstrøm – manden bag det nyåbnede Kræmmer- og loppemarked Aarhus Syd – har masser af gode ideer. Han 
planlægger at lave en loppemarkedsdag for borgere i Tranbjerg til foråret. 
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 - Vi har haft en enorm tilstrømning. 
Vi ville være glade, hvis der var kommet 
50 til 100 personer hver weekend. Men 
da vi åbnede den 10. januar, kom der 450 
personer, og weekenderne efter, har der 
været 600 igennem hallerne hver week-
end, siger Torben Lindstrøm. 

Ordet er blevet spredt via Facebook og 
fra mund til mund. Mange af lejerne har 
faste kunder, som gerne følger dem rundt 
i landet. 

Hyggeplan
For Torben Lindstrøm er det indtil videre 
kun noget, han gør på hyggeplan to dage 
om ugen, så der også er tid til at passe det 
rengøringsfi rma, han har sammen med 
sin kone – og så deres 4 børn. Tjansen 
som håndboldtræner i AIA for U12 er 
dog sat en smule på standby de kommen-
de weekender. 

 - Det kører af sig selv på denne måde. 
Alle passer sig selv og de hjælper hinan-

den. De fl este kender hinanden, så det gør 
det meget lettere. Om det bliver ved med 
at være en succes, må tiden vise. 

 - Det må briste eller bære. Det bærer 
indtil videre. Jeg kan se, at det her er for 
alle sociale lag – det er ikke kun dem, der 
ikke har ret meget, der kommer. Jeg tror, 
at det er en trend lige nu, og alle vil vel 
gerne have det lidt billigere, siger Torben 
Lindstrøm.

Annie Bjerregaard sælger fl otte blomster på sin stand. 

Tommy Kristensen og hans kone Bendte sælger 3d-kort i 
deres bod. De har været rundt på mange af markederne 
i Danmark og senest i Låsby. Men nu prøver de lykken i 
Aarhus Syd og ser, om de kan få det til at løbe rundt. 

Carsten Hjorth i sin bod med antikviteter.
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Skattebog 1923-24

l o k a l h i s t o r i e

B

Tranbjerg Lokalhistoriske Samling

Se hele skattebogen  på vores hjemmesside:  tranbjerglokalhistorie.dk

Skattebogen er for Holme-Tranbjerg 
Sogn og kunne købes for 1 kr.  Bogen 
indeholder 34 sider og mange lokale 
annoncer.   

Af Erik Moldt

ogen blev udgivet af private firmaer, 
og folk elskede at sidde og snage i, 

hvad naboen skulle af med i skat.
For at have valgret til kommunal be-

styrelsen skulle man betale skat, derfor 

har mange mindrebemidlede betalt et 
symbolsk beløb på 1 krone hvilket gav 
valgret.

Skattebøgerne holdt op med at ud-
komme i 1950’erne.

På siderne 11-24 ses skattelisterne for 
Holme, side 25 for Jegstrup, side 25-28 
for Tranbjerg, side 28 for Østerby, side 29 
for Gunnestrup, side 30 for  Bjødstrup og 
side 30 for Sleth.

Her kunne man se hvad der skulle 
betales i ‘Personlig skat’ og i ‘Samlet skat’.

Vidste du… 
at  arkivet ligger på Tranbjerg Bibliotek og er normalt åbent hver torsdag 

mellem kl. 13 og 15.
at  arkivet modtager materiale, papirer, billeder o.lign. til opbevaring og 

registrering,.
at  du i ’Lokalhistorisk hjørne’ på Tranbjerg Bibliotek kan se og læse diverse 

bøger, avisudklip m.v. om lokalhistorien.
at  du nu kan købe et lille hæfte om Østerby Pigeskole – pris 30,- kr.  

Se eksemplar i Lokalhistorisk hjørne.
at  du har mulighed for at vinde en præmie ved at løse månedens opgave - link 

fra arkivets hjemmeside.

Kik ind på arkivets hjemmeside: tranbjerglokalhistorie.dk  
- og se og læs om Tranbjerg Sogn - løs månedens opgave.
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Tømrermester
Hans Jensen

Tisetvej 36
8355 Solbjerg
Tlf.: 86293166
Bil.: 40158166

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

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

Afslibning 
& behandling 
af trægulve

Skal gulvet holde, så ring til Polle.

86 29 46 85
60 800 807

Dansk Dyreværn Århus

Kom
 og

 kig…

Dyreinternatet

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

CENTER 
 SALONEN

CENTER 
 SALONEN

CENTER 
 SALONEN

CENTER SYD H
E

R
R

E
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E
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R

TRANBJERG - 86 29 49 49

GENBRUGSSTATIONENS

Mandag - fredag  kl.  7:00 - 18:00
Lørdag  kl. 10:00 - 17:00
Søndag og helligdage  kl. 10:00 - 17:00
24., 25., 26. og 31. dec.
samt 1. januar  Lukket

åbningstider:
LÆGEVAGTENS 
TELEFONNUMMER

7011 3131
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Vi synes, at det er nogle gode tilbud

– HVA’ SYNES DU?

Vidste du…
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H

Byen får endelig sit længe ventede 
motionscenter, som vil styrke det lo-
kale og skabe gode træningsmulighe-
der for alle i byen.

Af Stina Christiansen

vis alt går, som det skal, så får bor-
gerne i Tranbjerg et nyt, fedt moti-

onscenter til maj.
En gruppe lokale er gået sammen for 

at skabe gode rammer og pudser lige nu 
det sidste af, så det endelige koncept er på 
plads. Så snart er afstanden ikke en god 
undskyldning for ikke at komme ud og få 
trænet. 

Central placering
Oprindeligt var tanken, at det skulle ligge 
i Center Syd, men centerets åbningstider 
og de mange begrænsninger, som Danske 
Banks tidligere lokale bød på, gjorde, at 
bagmændene så sig om efter et andet sted. 
I skrivende stund sættes de sidste punk-
tummer, så du må holde øje med hjem-
mesiden www.motionogliv.dk for at få 
mere at vide om blandt andet placeringen 
af centeret. 

Men planen er en placering, som gør, 
at de fl este i Tranbjerg ikke får mere end 
2,5 kilometer til træning og vil kunne væ-
re der senest 10 minutter efter, at man er 
gået ud af døren.   

Tag børnene med
To af mændene bag Motion og liv er Lars 
Hoppe Rasmussen og Mads Winther, som 

Gør Tranbjerg stærkere
længe har leget med tanken om at give 
Tranbjerg-borgerne et sted at træne på 
alle niveauer. 

 - Jeg forsøger at få trænet om morge-
nen inde i Århus, og tit tager jeg mig selv 
i at køre ind for at træne til klokken 6, og 
derefter køre retur for at nå havregrøden 
med børnene for igen at rulle ind til År-
hus på arbejde, forklarer Mads Winther.

Lars Hoppe Rasmussen er i den anden 
grøft, hvor træning er noget, der sker, ef-
ter at børnene er langt i seng. Men sam-
tidig erkender han, at det kan være rigtig 
svært at komme afsted ved 20-tiden, når 
man bare skal træne en time og bruge 
den samme tid på transport. 

- Her bliver der en sofa, så man kan 
have sine børn siddende med en iPad, 
mens man selv træner, og åbningstiderne 
gør, at alle kan træne på det tidspunkt, 
der passer dem bedst. Mange har svært 
ved at fi nde tiden til at komme ud og 
træne, men nu gør vi det meget lettere for 
dem, siger Lars Hoppe Rasmussen. 

 - Mange gange bruger man mere tid 
på transport end på selve træningen. Men 
nu kan man løbe eller cykle herned, og så 
er man varm, og skal kun bruge en time 
væk fra familien i weekenden eller om 
aftenen. Vores bys størrelse berettiger til 
at have sit eget center, og vi er med vores 
koncept et godt alternativ til kæderne, si-
ger Mads Winther. 

De to herrer er i forvejen kendt fra 
fodboldbanerne i AIA, hvor de har star-
tet børnehold op, og Mads Winther er 
formand for ungdomsafdelingen i AIA 
Fodboldafdelingen.
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Noget for alle
I centeret bliver der reception, omklæd-
ning, baderum, cardio-område med mo-
tionscykler, romaskine, løbebånd, crossfit-
maskiner med mere og så et stort om-
råde med styrketræningsudstyr af mær-
ket Technogym. Og på den anden side af 
sommerferien udvides med yderligere et 
område, så der tilbydes både spinning og 
holdundervisning. 

Åbningstiderne bliver fra 6 til 23 med 
bemanding fra klokken 15 til 20. Man 
logger ind med sit medlemskort, så der er 
styr på, hvem der er i centeret. 

 - Priserne bliver på niveau eller bil-
ligere end tilsvarende produkter i marke-
det, så det bliver noget for alle, siger Mads 
Winther. 

Tanken er, at udover de almindelige abon-
nementer, så bliver der forskellige abon-
nementstyper som senior, teen og eksem-
pelvis familieabonnement, så man betaler 
efter, hvad der passer til én og ens behov. 

 - Vi håber at kunne styrke det lo-
kale med dette center, og at familierne 
vil få lettere ved at dyrke sport. Det skal 
være et frirum for alle, siger Lars Hoppe 
Rasmussen. 

Der bliver løbende informeret om de-
taljer og koncept i de kommende udga-
ver af Tranbjerg Tidende og ellers kan du 
holde dig opdateret på:  
www.motionogliv.dk.

IDRÆTSFORENINGEN 

AIA-TRANBJERG
Indkalder til ordinær generalforsamling

Tirsdag den 21. april 
2015 kl. 19.00

Klubhuset, Grønløkke Alle 7, Tranbjerg.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
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8629 4800På gensyn!

Tranbjerg Hovedgade 3 - 8310 Tranbjerg v/Djurslands Bank

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

ÅBNINGSTIDER

Mandag 9-18

Tirsdag 9-18

Onsdag 9-18

Torsdag LUKKET

Fredag 9-18

Lørdag 8-13

Køb 
en idHAIR BELONGER 

shampoo eller  conditioner
à 500 ml. 

Kun 249,-
og få en GRATIS Serum eller 

Heat Protect Spray  
Værdi 169,-

Louise RikkeKirsten Kathrine
(på barsel)

Katrine 
Rask

GRATIS
ved køb af 

tilbud!

M

ed forbehold for udsolgte varer
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Selvom løbesko har løbet mange kilometer og 
lugter af – ja sure tæer, så kan det godt være, at 
du skal gemme dem. Som du kan se på billedet, 
blev en fl ok brugte løbesko fra Tranbjerg nemlig 
overrakt til en løbeklub i Sydafrika. Især mange 
af løberne fra Tranbjerg Løbere donerede deres 
gamle løbesko til projektet. 
Tilbagemeldingen fra Rudehøj Efterskole i Odder, 
der tog derned med de brugte løbesko, lyder: 
Tak for de mange løbesko. De blev overrakt i 
dag til nogle af medlemmerne af løbeklubben. 
De er taknemmelige. Sidste år deltog de i 
juniormesterskaberne 

i løb mod nogle af Sydafrikas rigeste kostskoler 
og vandt, selvom de løb i bare tæer. De 
glæder sig til at tage fl ere sejre med skoene. 
Løbeklubben har udover løb fokus på sine 
rollemodeller for børn og unge og på at skabe 
samtaler om livet for eksempel, hvad er en god 
fars rolle og så videre. Tak for bidraget - det var 
overvældende og fantastisk at få lov at give det 
videre.
Rudehøj tager til Sydafrika to uger hvert år 
for at hjælpe med et lokalt projekt og stå for 
aktiviteter. De samler penge, ting eller rekvisitter 
ind.

Sure sko til Sydafrika
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Åbningstider:
Mandag - Fredag  9.30 - 17.30
Lørdag  9.30 - 13.00

Tranbjerg 
apoteksudsalg

Center Syd • Tlf. 8629 9311
Recepter indleveret inden kl. 12, kan medicinen 

afhentes samme dag, efter kl. 16.00. 

MALERMESTER

Bent-Jørgen 
G. Sørensen
Jørgen Karlsens Eftf.   

Grundlagt 1909

Voldgårdsvej 17,  
8270 Højbjerg

Telefon 86 27 27 72

Mobil 21 63 39 72

Danske Malermestre

Bemærk vi har 30 års erfaring i  
restaurering af møbler

1909

100
år

2009

medlem af SADF

Margrethe Kastrup
Damvænget 7 • 8310 Tranbjerg

Tlf.: 86 29 58 22
Udebehandling mandag og onsdag

TRANBJERG FODPLEJEKLINIK

S
A D

F

EXAM. FODPLEJER

- den klarer vi!

Hasselager Auto ApS
Elmegårdsvej 11 
Tlf. 86 28 83 08

Service · Autoglas service · Skader ·  

Tilsluttet Centralforeningen  
af autoreparatører i Danmark
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Tranbjerg Tidende har fået en mail fra 
Lene Molsen, som bor i Vancouver i 
Canada. Hun har fundet ud af, at hen-
des farfar er fra Tranbjerg og håber, at 
nogen kan fortælle hende mere om 
ham. 
Læs hendes spændende efterlysning.

Kender du Marinus Hansen?
Hvem var Marinus, og hvor er hans ef-
terkommere? Jo, jeg ved godt ud fra 
navnet, hvem Marinus Hansen er – det 
er min biologiske farfar, som blev født 
23/11/1896 Slet Mark, Tranbjerg Sogn, 
Ning Herred, Aarhus Amt, Danmark. 

Og det kunne jo i og for sig være ud-
mærket og, men det er det altså ikke – for 
mig.

Lenes far
Den 14. november 1921 bliver en dreng 
ved navn Egon født i Gundestrup på Fyn. 

Canadisk kvinde efterlyser sin farfar
Moderen er Mette Kirstine Sørensen af 
Brabrand sogn, Aarhus Amt. Dette er lidt 
af et mysterium, for hvorfor bliver lille 
Egon født på Fyn? Som faddere står to 
par, hvis efternavne er Hansen. Tankerne 
begynder at storme rundt, hvad har der 
foregået? Hvorfor tog Mette Kirstine til 
Fyn, for derefter straks at vende tilbage til 
hjemegnen? Blev hun sendt derned?

Et forhold mellem Mette Kirstine og 
Marinus havde altså resulteret i en gra-
viditet, og nu fødsel af Egon (min far), 
men det blev ikke til ægteskab mellem 
de to. Ifølge diverse opslag har jeg fundet 
frem til, at Marinus inden for et år ef-
ter min fars fødsel, bliver gift med Jenny 
Lausine Nielsen i Tiset kirke. De to får i 
1922 Svend Aage Hansen og i 1925 Karl 
Erik Hansen. I disse år arbejder Marinus 
på Slet Teglværk, hvor billedet er fra. Det 
er venligst udleveret af Tranbjerg lokal-
historik arkiv, og der står, at billedets ejer 
var Søren Hansen. Kan han være noget 
familie?

Kender du Marinus Hansen?
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Født i en grøftekant
Desværre fik min far aldrig sin biologiske 
far at kende. Jeg ville ønske, at jeg havde 
fundet ud af disse ting for mange år si-
den, så jeg kunne have delt alle mine op-
lysninger, fund og billeder med ham. Han 
plejede at sige, at han var født i en grøf-
tekant… Ikke bogstaveligt talt, men fordi 
han altså ingen oplysninger havde, sva-
rede han, når jeg spurgte ham om hans 
forældre. 

Jeg selv var ikke i tvivl om, at jeg havde 
fundet den rette person, da jeg første gang 
så billedet af min farfar. Min far lignede 
ham fuldstændig – det var meget bevæ-
gende, og gav mig endnu mere lyst at 
finde ud af mere, at finde Svend Aage og 

Karl Erik, mine halvonkler og deres fa-
milier. Jeg ved min far, selvom han aldrig 
har sagt det, men som jeg ser det, når jeg 
tænker tilbage, ville have ønsket, at han 
kunne have mødt sine halvbrødre. Jeg selv 
håber inderligt en dag at kunne møde 
min fars biologiske familie og få sat navne 
og ansigter på min nulevende familie.

Måske er de rejst ud i verden som jeg 
selv. Jeg bor i Vancouver, Canada, er gift 
og har 2 børn - eller de blev i Tranbjerg 
og omegn og læser denne lille artikel.

Ved du noget om Lene Molsens familie? 
Skriv endelig til Tranbjerg Tidende på 
stof@tranbjergtidende.dk, så sender vi  
Lenes kontaktoplysninger videre. 

BADMINTONAFDELINGEN 

AIA-TRANBJERG
Indkalder til ordinær generalforsamling

Onsdag den 15. april 
2015 kl. 19.30

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

TT02-2015.indb   25 15/02/15   11.47



26 |

www.oestergaards-dyrehospital.dk
Døgnvagt

Dyrlæge
Finn Østergaard

Dyrlæge
Kari-Anne

Bjørnkjær-Nielsen

Dyrlæge
Ulrik Oudrup 

Bech

Dyrlæge
Anette Valeur

Axelsen

Dyrlæge
Peter Weis

Dyrlæge
Gitte Stenholt

Kristian Wagtmann
Tlf: 23 485 438

E-mail: kristian@wagtmann.dk
www.wagtmann.dk

Wagtmann
Malermester

K

massage

astholm

MASSAGE 

Tranbjerg Hovedgade 44, 8310 Tranbjerg J.
Sønderskovvej 12, 8520 Lystrup.
Vestergade 1, 8000 Aarhus C.

www.klinikkenilystrup.dk
www.bastholm-massage.dk

Mob: 3116 8305 
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Skoven trives, som den skal, fortæller 
Hanne Kaagaard Jensen fra Aarhus 
Kommune, der samtidig løfter sløret 
for nye spændende planer med 
området. 

Af Stina Christiansen

et nye skovstykke ved Tranbjerg 
Mose har efterhånden et par år på 

bagen, og træerne er begyndt at komme 
lidt højere op.

 - Jeg har talt med én af vores skovfolk, 
som fortæller, at det beplantede areal 
indeholder en del ukrudtsfrø, og derfor 
vokser træerne noget langsommere, da 
de bliver hæmmet af ukrudtet, fortæller 
Hanne Kaagaard Jensen. 

Ukrudtet i skovarealerne bliver 

D

Nyt fra Østerby Skov
bekæmpet mekanisk, da Aarhus 
Kommune ikke sprøjter ukrudt. Det vil 
sige, at der kører en såkaldt radrenser 
mellem træerne og fjerner så meget 
ukrudt, som den kan komme til.

 - Jo større træerne bliver, jo mere 
tager de jo over i forhold til ukrudtet, 
siger Hanne Kaagaard Jensen projektleder 
fra Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.

Men hun understreger, at skoven har 
det godt, og generelt vokser, som den skal. 

Hegn på grund af dyrene
Der er i øjeblikket hegn rundt om en 
stor del af skoven, og det er sat op for at 
beskytte træerne.

 - Det sikrer træerne mod bid fra 
vildtet. Derfor forventer vi, at hegnet skal 
være der i omkring 10 år, til træerne er 
over bidhøjde, siger hun.
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De nye skud på træerne er som slik for 
vildtet, da det indeholder en stor mængde 
næring. Så det er en god måde at komme 
igennem vinteren på. 

Derudover fejrer rådyr deres gevir mod 
træerne og beskadiger dem på den måde. 

I indhegningen må man gerne lade sin 
hund løbe løs som i en hundeskov, men 
Hanne Kaagaard Jensen understreger 
også, hvordan reglerne for en hundeskov 
er:

 - Hvis man har sin hund uden snor, 
så er det under en forudsætning om, at 
den kan lystre. Det skal man også i en 
rigtig hundeskov, så alle kan have en god 
oplevelse i skoven. 

Nye stier og Friluftsplan
I løbet af den kommende tid har 

Teknik og Miljø planer om at lave 
flere stier rundt i skovstykket, så man 
kan krydse rundt i den på flere måder, 
og sammenhængen i området bliver 
forbedret. 

Østerby Skov er samtidig en del af 
Aarhus Kommunes Friluftsplan 2013 - 
2017, hvor der skal laves ni rekreative 
mødesteder.

 - Der er fokus på, hvordan vi skaber 
rekreative muligheder ved søen og i 
skoven. Så senere vender vi tilbage og 
hører lokalsamfundet, hvad man kan 
tænke sig af tiltag, og så ser vi, hvad 
der kan lade sig gøre, fortæller Hanne 
Kaagaard Jensen. 
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Ved dødsfald

– tillid gennem 4 generationer

www.bedemandmadsen.dk

Bedemand
H. J. MADSEN

Århus C.

Jægergårdsgade 17-19
8000 Århus C.

86 12 28 66

Århus Syd
Højbjerg, Holme, Tranbjerg, 
Mårslet, Solbjerg
Rågevænget 6
8270 Højbjerg

86 27 14 07

Alle aftaler kan træffes i Deres hjem 
– når det passer Dem.

Træffes også søn- og helligdage.

Få brochuren “Min sidste vilje”.

Deres garanti for tryghed.
Vi er medlem af landsforeningen 
Danske Bedemænd.

Morten Pedersen. Ejendomsmægler  & valuar, MDE

Boligsalg i Tranbjerg?

TRANBJERG / SOLBJERG
Ansv. indehaver Annette Rønne
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

Vi sætter pris på din bolig. Ring 8629 0711, så kigger Morten forbi.
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Rummer din økonomi 
skjulte muligheder, er jeg 
ekspert i at afsløre dem…

Hos os får du personlig rådgivning, der kan åbne op 
for muligheder, du måske slet ikke anede, du havde.

Kig ind eller bliv kunde på nordea.dk/nykunde 
eller ring 70 33 33 33

Viby J 
Skanderborgvej 190 
70 33 33 33 
nordea.dk

Rasmus Pladsbjerg 
55468439 
Bankrådgiver

Gør det muligt

Kom ind og få en snak med din lokale mekaniker…

mail@solbjerg-biler.dk
Solbjerg Hovedgade 19
8355 Solbjerg
Tlf. 86 27 80 00
www. solbjerg-biler.dk
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DEN GLADE SLAGTER
Partyservice . Pølseborde

Osteborde . Receptionsmad
Kold buffet . Varm buffet

Anretninger

mesterslagteren
- lev sundt med kød

DEN GLADE SLAGTER
Center Syd  8310 Tranbjerg

www.dgs-tranbjerg.dk

Djurslands Bank
Tranbjerg Hovedgade 1
8310 Tranbjerg

8630 3700
tranbjerg@djurslandsbank.dk

Skift til den lokale bank

Din lokale

Entreprenør - Aut. Kloakmester 
Tlf. 4057 5914

www.RBT.dk

RBTSe det ske! 

mail@andersenhansengulv.dk
www.andersenhansengulv.dk

Børup Tværvej 14, 8310 Tranbjerg

22480135 / 27382738

”Har Dit Gulv brug for hjælp?”
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SE OS DANSE
Lørdag d. 11. april er vi 120 
børn og unge der mødes til folkedanse-
stævne i Grønløkkehallen.
Som borger i Tranbjerg og omegn kan I 
få en god oplevelse og se glade 
børn danse og lytte til god folkemusik.

Vi danser fra 10.30 til 16.00
Alle er velkomne 
Entre; Voksne 50 kr., børn 25 kr.

Stævnet afholdes af Folkedansen 1945 i samarbejde med Region Midt Jylland

Foto: Jørgen Hansen 
medlem af Tranbjerg Fotoforening
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Din lokale
glarmester
Hørning Glas

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

kommer  

overalt

Tlf. 8692 3402
Åbningstid: mandag til torsdag 8.00-16.30
Fredag 8.00-13.00

www.hørn ingglas.dk

TS THOMAS SVENDSEN
AUTOREPARATION

Christian X’s vej 205
8270 Højbjerg

DER ER IKKE LANG VEJ TIL EN GOD MEKANIKER

 8629 4922

Helle Riising Bruhn

Din bedemand er en kvinde

Tlf. 8629 1243

Mød mig i Tranbjerg Centret 
Få udleveret ”Min sidste vilje” 
og pjecen ”Når nogen dør”
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Der er allerede planlagt en masse 
spændende aktiviteter for børnene.

elv om græsset i skrivende stund 
endnu ikke er grønt nok til at be-

træde, er Ungdomsudvalget i gang med 
at planlægge fl ere store aktiviteter frem til 
sommerferien. Find kalenderen frem og 
sæt kryds.

9. maj - DBU’S PIGERAKET: En efter-
middag fra klokken 13 til 16 for alle friske 
piger i Tranbjerg, også piger som normalt 
ikke spiller fodbold. Tag veninderne med 
og få en stor oplevelse. Tilmelding ikke 
nødvendigt

21. maj - stor fælles idrætsdag i sam-
arbejde med Tranbjergskolen. Der kom-
mer mere information på AIA Tranbjergs 
hjemmeside og Forældreintra

31. maj - DBU’s store Jyske 3-Bold tur-
nering for U5 til U10. Der forventes cirka 
225 hold til en fantastisk søndag med en 
masse fodbold. I år har Jyske 3-Bold 10 
års jubilæum så det bliver ekstra festligt

12.-14. juni - den populære MiniFod-
boldskole for friske drenge og piger på U5 

S

AIA Tranbjerg ungdomsfodbold ser 
frem mod travlt forår

til U8-holdene. Der kommer mere infor-
mation direkte ud til de berørte årgange 
og via AIA Tranbjergs hjemmeside

13. juni - AIA Tranbjergs Sommerfest 
med kampe og underholdning gennem 
hele dagen. Vi slutter dagen af med lands-
kamp på storskærm

Uge 27 - Danmarks største og bed-
ste fodboldskole for friske drenge og pi-
ger fra år 2000 til år 2007. Sidste år var vi 
360 glade fodboldbørn. Tilmelding fra 3. 
marts på www.dbu.dk

Vi forventer at kunne starte på græs 
senest lige efter påske, og indtil da hol-
der U8 og opefter kundskaberne ved lige 
på grusbanerne og indendørs for de fl este 
årgange.

Der kommer mere information på AIA 
Tranbjergs hjemmeside www.aia-tran-
bjerg.dk, Ungdomsafdelingens Facebook-
side og på infotavlerne i klubhuset på 
Grønløkke Alle.

 
De bedste fodboldhilsner
Ungdomsudvalget
AIA Tranbjerg Fodbold

IDRÆTSFORENINGEN 

AIA-TRANBJERG
Indkalder til ordinær generalforsamling

Tirsdag den 21. april 2015 
kl. 19.00
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    Murermester

Allan Lauridsen

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

Din bedemand
er en kvinde

TT Service - ved manglende levering.

Bliver du snydt for Tranbjerg Tidende, 
så klik ind på:

www.tranbjergtidende.dk/Udeblev bladet
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Aarhus Rengøringsservice
Rengøring siden 1995

42 42 00 12
Laurbærvænget 26, 8310 Tranbjerg J

www.42420012.dk

Empati, dialog, respekt og tillid

KONTAKT OS
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

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

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.

Ryesgade 29 1.sal  8000 Aarhus C · Tlf.: 86 12 40 12 · mail@tandlaegerneryesgade.dk · www.tandlaegerneryesgade.dk
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Østergaards Dyrehospital er fra januar 
2015 certificeret ISO-Dyrlæge (ISO9001). 
Du har måske hørt om denne ordning 
i andre erhverv eller sammenhænge, 
og nu er turen kommet til dyrlæger-
ne. Men hvad betyder det for dig som 
kunde? 

so-dyrlægen er en frivillig certifice-
ringsordning der tilbydes alle dan-

ske dyrlægepraksis, som udbydes af Den 
Danske Dyrelægeforening, mens det er 
den uvildige instans, Norske Veritas, som 
varetager kvalitetskontrollen af vores ar-
bejde. Ordningen betyder altså at der sæt-
tes fokus på øget kvalitet af dyrlægens ar-
bejde. Det kræver at vi som dyrlægeprak-
sis er selvkritiske overfor vores arbejde, så 
vi hele tiden kan optimere og blive bedre. 
Dette skaber mere tryghed for dig som 
kunde og dit kæledyr, så I kommer endnu 
mere i centrum. Iso-dyrlægen tager ud-
gangspunkt i 6 fokusområder:

Kommunikation
Kommunikation er det vigtigste element 
i sammenspillet mellem dig som kunde 
og dyrlægen. Derfor starter en konsulta-
tion altid med en samtale om problemet, 
hvorefter dyrlægen fremlægger de mulig-
heder der findes i den pågældende situ-

I

Iso-dyrlægen... 
  …hvad er nu det?

ation, og økonomien i det. Det aftales 
tydeligt hvad det næste skridt skal være, 
så du som kunde altid er med i forløbet 
og overvejelserne omkring behandlingen. 
Det er vores opgave at omsætte vore kun-
ders behov til konkrete ydelser der kan 
løse problemet. 

Journalføring
Efter endt konsultation/samtale skriver 
dyrlægen en personlig journal for dit kæ-
ledyr. Her står alle detaljer om proble-
met, dyrlægens fund ved undersøgelsen, 
de overvejelser som du og dyrlægen har 
talt om, og hvad der er aftalt i forhold til 
et evt. videre forløb. På den måde skal du 
som kunde ikke genfortælle dine bekym-
ringer til flere personer, hvis den pågæl-
dende dyrlæge ikke er tilstede, fordi det 
øvrige personale hurtigt kan danne sig et 
overblik over problemet. Samtidig er det 
et godt hjælpemiddel hvis samme pro-
blem skulle opstå igen. Her kan dyrlægen 
se om problemet kan forebygges, og om 
den tidligere behandling har virket efter 
hensigten.  

Løbende kontakt og opfølgning
Skulle det blive nødvendigt med nærmere 
undersøgelser eller behandling som kræ-
ver indlæggelse af dit kæledyr, er du som 
kunde altid i løbende kontakt med dyr-
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d y r l æ ge n

lægen. På den måde at du altid opdateret 
omkring dit kæledyrs situation, og med 
på råd hvis der opstår noget, der kræver 
en ændring af den planlagte behandling, 
og økonomien i det. Du er som kunde 
altid med i enhver overvejelse og handling 
der påvirker dit kæledyr. Efter et kritisk 
behandlingsforløb foretager vi altid en 
opfølgende henvendelse for at sikre os at 
alt går som det skal.

Kundetilfredshed
Det er vigtigt for os, at vore kunder er 
glade og tilfredse med den behandling de 
har fået hos os. Derfor arbejder vi hele 
tiden på at blive bedre og optimere vores 
arbejde. Én gang årligt laver vi en kunde-
tilfredshedsundersøgelse, hvor vi opsam-
ler al ris/ros fra vores kunder, så vi kan 
se hvad der fungerer rigtig godt, og hvad 
der fungerer knap så godt. Undersøgelsen 
sker via et spørgeskema som sendes ud 
på mail. Al feedback, uanset positiv eller 
negativ, bliver registeret og håndteret af 
personalet, så vi kan blive endnu bedre til 
vores arbejde.

Tjek på udstyr og hygiejne
For at blive ISO-certificeret kræves der 
jævnlig kontrol og vedligeholdelse af al 
vores udstyr – lige fra de mindste instru-
menter der skal gøres sterile til operation, 

til de større apparater såsom CT-scanner, 
røntgenanlæg, endoskoper, narkoseappa-
rater og blodprøvemaskiner. På den måde 
sikrer vi os, at de virker som de skal og 
at instrumenterne bliver rengjort, pakket, 
forseglet og steriliseret efter anerkendte 
metoder – til sikkerhed for dit kæledyr 
og os. 

Efteruddannelse
Vi bliver aldrig trætte af at lære! Der-
for laves der en individuel plan for hver 
enkelte medarbejder så vi hver især kan 
blive endnu bedre til vores arbejde, og 
endda specialisere os indenfor bestemte 
områder. Det gælder både dyrlæger og 
veterinærsygeplejersker. Lige nu har vi 
dyrlæger på efteruddannelse i ryg-kirurgi, 
knoglebrud og kikkert-operationer i led 
og bughule, og sygeplejerske i anæstesi og 
smertebehandling.

Hvad iso-certificeringen ikke kan æn-
dre på, er hvad vi som dyrehospital står 
for og hvilke værdier vi lægger vægt på.  
Disse bliver som de altid har været – fag-
lighed og omsorg med et smil. Iso-certifi-
ceringen er et kvalitetsstempel, som har til 
formål at sikre at vi kan tilbyde en endnu 
bedre kundeservice, og samtidig være 
med til fagligt at udvikle vores praksis.   

Vi glæder os til se dig og dit dyr!
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Vidunder Knolden
Blomster og Brugskunstforretningen hvor æstetik, etik og personlig betjening  

er i fokus. Bestillinger kan foretages på telefon 8629 0411.
Du er naturligvis også altid velkommen til at komme ind i butikken.

Vi har altid et fint udvalg af planter og friske afskårne blomster af høj kvalitet
Vi tilbyder endvidere et bredt udvalg af søde gaver og smuk brugskunst  

i alle prisklasser.

Nu kan du også bestille DIREKTE på www.vidunderknolden.dk

ÅBNINGSTIDER: 

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

TRANBJERG CYKEL CENTER 
Nu med 10 år på Hovedgaden i Tranbjerg! 
o Stort udvalg af nye cykler 
o Reparationer af høj kvalitet 
o  Alt i dæk, slanger og  

div. reservedele 
o Gode parkeringsforhold 

Tranbjerg Hovedgade 5 
8310 Tranbjerg 

86 29 45 46 

TT02-2015.indb   40 15/02/15   11.47



| 41

Dahlgaard Haandvaerk ApS

md@dahlgaardhaandvaerk.dk

- Din Opel og Suzuki partner i ÅrhusOPEL
MOTOR-DEPOTET

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

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

Din lokale VVS-installatør i Tranbjerg
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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.

Tilbuddet kan ikke kombiners med andre tilnud/rabatter

er din optiker snæversynet?

WWW.PROFILOPTIK.DK

PROFIL OPTIK

KIRKETORVET 6  

8310 TRANBJERG

TLF. 86293292

Kun kr. 4.999,-stel inkl. glas

NYHED
TRANBJERG

Tilbuddet kan ikke kombiners med andre tilbud/rabatter

Ved dødsfald ring 
tlf. 86 29 12 43

Helle og Henrik Riising 
Tranbjerg Centret Syd

Kirketorvet 6-8
8310 Tranbjerg

Bedemand Riising

www.riising.dk

Få gratis tilsendt 
”Min sidste vilje”
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Kirke
og
Sogn

Skærtorsdag 

Traditionen tro bliver der også i år holdt skærtorsdagsgudstjeneste med 
efterfølgende fællesspisning i Sognegården.

Gudstjenesten skærtorsdag den 2. april begynder kl. 17.00.

Efter gudstjenesten spiser vi sammen en traditionel påskemiddag i Sogne-
gården.
Tilmelding til middagen på kirkekontoret senest onsdag den 25. marts.
Pris: 100 kr. for voksne – gratis for børn.
Drikkevarer kan købes.  

TT02-2015.indb   43 15/02/15   11.48



KIRKE OG SOGN2

 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 jor-
demoderens anmeldelse til kirkekonto-
ret. En forældreanmeldelse er altså kun 
nødvendig, hvis ingen jordemoder har 
medvirket ved fødslen. 
Ugifte forældre har mulighed for at få 
faderskabet registreret i 14 dage fra bar-
nets fødsel ved at indgive en omsorgs- og 
ansvarserklæring til kirkekontoret – det 
medfører fælles forældremyndighed. 
Afgives digitalt på www.borger.dk.

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

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

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

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

Taxa-ordning for ældre og 
gangbesværede 
Til gudstjeneste i Tranbjerg Kirke og til ar-
rangementer i Sognegården kan ældre og 
gangbesværede – hvis de ikke har anden 
transportmulighed – benytte menighedsrå-
dets taxaordning.
For at bestille en taxa til kirke eller sog-
negård skal der ringes til kirkekontoret,  
tlf. 86 29 57 33, og oplyses: navn, adresse og 
telefonnummer.

Menighedsrådet

Søndag d. 15. marts (Midfaste søndag) 
10.00: Anja Stokholm

Tirsdag d. 17. marts 
10.00: Andagt

Torsdag d. 19. marts 
17.00:  Gud og spaghetti.  

Anette Brøndum 

Søndag d. 22. marts  
(Mariæ bebudelsesdag) 
10.00: David Kessel

Søndag d. 29. marts (Palmesøndag) 
10.00: David Kessel 
11.30:  Familiegudstjeneste m/minikon-

firmander. David Kessel

Torsdag d. 2. april (Skærtorsdag) 
17.00: Anette Brøndum

Fredag d. 3. april (Langfredag) 
10.00: David Kessel

Søndag d. 5. april (Påskedag) 
10.00: Anja Stokholm

Mandag d. 6. april (2. påskedag) 
10.00: David Kessel

Søndag d. 12. april (1. s. e. påske) 
10.00: Anja Stokholm

Tirsdag d. 14. april 
10.00: Andagt

Torsdag d. 16. april 
17.00: Gud og spaghetti. Anja Stokholm

Søndag d. 19. april (2. s. e. påske) 
10.00: Anette Brøndum 
11.30:  Dåbsgudstjeneste.  

Anette Brøndum

Søndag d. 26. april (3. s. e. påske) 
kl. 10.00: Anja Stokholm

Tirsdag d. 28. april 
10.00: Andagt

Fredag d. 1. maj (Bededag) 
 9.00: Konfirmation 7.C Anja Stokholm 
11.00: Konfirmation 7.D Anja Stokholm

Søndag d. 3. maj (4. s. e. påske) 
9.00: Konfirmation 7.E Anette Brøndum

Søndag d. 10. maj (5. s. e. påske) 
10.00: David Kessel 
11.30: Dåbsgudstjeneste. David Kessel

Tirsdag d. 12 maj 
10.00: Andagt

Torsdag d. 14. maj (Kristi himmelfarts-
dag) 
 9.00: Konfirmation 7.A David Kessel 
11.00: Konfirmation 7.B David Kessel

 
Lokalcenter:

Onsdag d. 25. marts
14.00: Anette Brøndum

Onsdag d. 29. april
14.00: David Kessel

 

 

 

 

 
 

/
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 Præstens 
 rubrik

Anette Brøndum

Mit livs øjeblik – eller – 
mit livs opstandelse

I mit liv er der også to bonusdøtre, som 
bl.a. hver jul begaver os med hittepå-
somme ting. Julen 2014 var ingen undta-
gelse. En af overraskelserne var en bog, 
hvor 50 kendte danskere åbenhjertigt 
fortæller om deres livs øjeblik, en hæn-
delse som på en eller anden måde har 
formet dem i ganske særlig grad, og en 
hændelse de kom forandrede ud af, og 
hvor de således ikke følte sig som helt 
det samme menneske efterfølgende. 
De forstod tilværelsen på en ny måde. 
Bogen er en rigtig ”page-turner” skulle 
jeg hilse og sige. Især for sådan nogen 
som mig, som synes det er mere giv-
tigt at komme lidt ind under huden på 
folk, der hvor livet kradser eller har sat 
sine spor i mennesker langt væk fra 
Facebook (over)fladen, hvor folks liv til 
tider kan synes at tage sig ud som ar-
rangerede glansbilleder af en hengemt 
virkelighed.
Mon ikke vi alle, hvis vi tænker efter, 
kredser om nogle bestemte øjeblikke, 
der for os fungerede som prisme for 
selve livets mening eller som prægede 
os i en bestemt retning. 
Den norske forfatter Jan Kjærstad har 
sagt det på denne måde: ”Jeg tror, at 
ethvert menneske har én eller flere 
kernescener, en slags små grundfortæl-

linger, der har formet livet på en særlig 
måde.” 
En af mine små grundfortællinger for-
binder sig med vores ældste datters fød-
sel. Hun var syg fra begyndelsen, blev 
ret hurtigt indlagt på neonatal(nyfødte) 
afdelingen, hvor hun i dagene efter 
fødslen blev undersøgt for både det ene 
og det andet uden svar på, hvorfor hun 
havde det så dårligt, at hun skulle have 
hjælp til at blive holdt i live. På 11. dagen 
”væltede” hun, holdt op med at trække 
vejret og blev helt blå, mens hun lå i min 
favn. Jeg sagde til hendes far, som sad 
ved siden af, at nu synes jeg, at hun hol-
der op med at trække vejret, bliver helt 
blå og stiv, men han sagde, positiv, som 
han er, nej, nej, det sker ikke … Lige ind-
til det gik op for ham, at det rent faktisk 
var det, der skete. Så tog han hende og 
løb over til et par sygeplejersker med 
hende, hvorefter jeg ikke kunne andet 
end at søge mod og se ud af vinduet ud 
over de dengang øde marker, hvor so-
len var ved at gå ned. Jeg foldede mine 
hænder, råbte og bad Gud om hjælp, 
jeg kunne ikke andet.
Pludselig hørte jeg min mand råbe: ”Nu 
er hun her! Hun sparker med det ene 
ben!” Han stod og så på, mens syge-
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Sognekalender

Lørdag d. 14. marts
9.30: Kirkens Studiedage

Onsdag d. 25. marts
19.00: Menighedsrådsmøde

Torsdag d. 26. marts
17.00: Koncert og læsninger

Onsdag d. 8. april 
14.00: Onsdagsforum

Mandag d. 13. april
19.30: Læsekredse

Tirsdag d. 14. april
18.00: Årstidscafé

Onsdag d. 15. april
19.00: Menighedsrådsmøde

Torsdag d. 23. april
19.30: Sogneaften

Mandag d. 4. maj
19.30: 4. maj-sangaften

Onsdag d. 6. maj
9.30: Onsdagsforum, udflugt

Konfirmationer  
i Tranbjerg Kirke
Tiden for årets konfirmationer nærmer 
sig.
Følgende datoer er der konfirmationer 
i Tranbjerg Kirke:
Bededag den 1. maj:  
kl. 9.00 7.C og kl. 11.00 7.D.
Søndag den 3. maj kl. 9.00 (!): 7.E.
Kristi himmelfartsdag d. 14. maj:  
kl. 9.00 7.A og kl. 11.00 7.B.

plejerskerne baksede med hende og 
havde haft held med at kalde hende til-
bage til livet. Der blev stille, meget stille 
på stuen, selv sygeplejerskerne havde 
svært ved at holde tårerne tilbage. Ikke 
af sorg men i glæde og taknemlighed 
over det, som var hændt. En følelse af 
fuldkomment nærvær. En livsfylde, der 
nærmest var til at føle på. Et lys, som var 
snublende tæt på at slukkes, var atter 
blevet tændt. 

De ni 
påskelæsninger
Torsdag den 26. marts kl. 17.00 er 
der liturgisk musikgudstjeneste med 
de ni påskelæsninger; en stem-
ningsfuld gudstjeneste med kor 
og læsninger, der forbereder os på 
den kommende påskeuge.

Langfredag  

den 3. april kl. 10.00:

Langfredag, dagen, hvor Jesus døde 
på korset, er en dag, hvor vi bliver 
mindet om livets og dødens alvor. 

I år holder vi langfredag som litur-
gisk gudstjeneste med læsninger 
fra lidelseshistorien og musik, der 
giver mulighed for fordybelse og 
eftertanke.
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O N S D A G S

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

Onsdag den 8. april kl. 14.00

Aarhus by – dengang og nu
Ved studielektor, cand. mag. Johan Bender

Forud for vores udflugt til den nye bydel 
omkring Aarhus havn får vi besøg af tidli-
gere underviser på Aarhus Katedralskole 
Johan Bender. 
Johan Bender er en erfaren fortæller og 
foredragsholder, og han vil i løbet af ef-
termiddagen tage os med på en rejse igen-
nem Aarhus bys historie og bl.a. fortælle 
om industrialiseringen, som gjorde Aarhus 
til en storby og til provinsens hovedstad. 

Udflugten – onsdag d. 6. maj 2015 kl. 9.30

Fremtidens Aarhus  
– en by for alle
Vi kører til Aarhus Havn og hører om  
stadsarkitekten Stephen Willacys visioner

Aarhus oplever i disse år en rivende udvikling, og byen vokser med over 4.000 indbyg-
gere om året. En hel bølge af store projekter er under opførelse, heriblandt Aarhus Ø 
(den nye havnebydel), Dokk1 (Aarhus‘ nye hovedbibliotek & borgerservice), letbane, 
skolebyggerier, hospital, samt omdannelse af tidligere industriområder til nye byom-
råder, f. eks. Ceresbyen, DSB‘s Komponentværksted (Jægergårdsgade) og Godsbane-
området. I alle planer indgår tankerne om „det gode byliv – en by for alle“ som en vigtig 
faktor i Aarhus Kommunes byplanlægning og i stadsarkitektens arbejde. 
Stephen Willacy fortæller om sine visioner for Fremtidens Aarhus, hvor byliv og attrakti-
ve byrum for alle bliver indtænkt, samtidig med at der skabes plads til byens mange nye 
indbyggere og holdes fokus på klimatilpasning, bæredygtige tiltag og CO2-neutralitet.
Efter oplægget bliver der mulighed for ved selvsyn at se opleve en del af de omtalte 
nybyggerier og anlæg på en busrundtur på Aarhus Ø.
Efter besøget kører vi til Restaurant Skovmøllen i Marselisborg Skov, hvor vi spiser fro-
kost. Som afslutning på dagen nyder vi den medbragte kaffe og kage i det grønne.
Pris: 250 kr. incl. bus, foredrag med kaffe og kage, rundvisning, frokost på Skovmøllen 
samt eftermiddagskaffe og kage. Tilmelding til Kirkekontoret (86 29 57 33/ lokr@km.dk) 
senest fredag d. 17. april.
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SOGNEAFTEN I TRANBJERG
Billedkunstneren, pastor Adolf 
Meister, præst ved Katolsk Kirke 
i Aarhus holder foredrag  
i Tranbjerg Sognegård torsdag 
den 23. april kl. 19.30.
Foredraget tager udgangspunkt  
i troen og kunsten.

A. Meister er en alsidig og meget aner-
kendt kunstner, der ud over religiøse 
motiver og kirkeudsmykninger har ma-
let mange portrætter og markante begi-
venheder som 11. september. Desuden 
har han en passion for at bygge model-
tog af genbrugsmaterialer.
Han vil fortælle om, hvorfor han maler, 
og hvad der er hans anliggende.
Hvor han henter inspirationen til sine 
billeder.
Han vil medbringe 3-4 af sine billeder 
og fortælle ud fra dem.

Adolf Meister:  
– Kunst er dybt forankret i troen  
– men altid med nær kontakt til 
den verden, vi lever i.

Det bliver en aften i kunstens tegn og 
en levende fortælling: med lys, farver, 
liv, tro, tanker og hjerte. 

Pris 30 kr. incl. kaffe

Se mere på www.meister.vedkirken.dk

Aktivitetsudvalget
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Morgenandagt
Vi fortsætter også i de kommende må-
neder med morgenandagterne. Hver 
anden tirsdag kl. 10.00 er der mulighed 
for at være med til at synge salmer, lytte 
til musik og læsninger og nyde en tid i 
stilhed til eftertanke eller en bøn. Det 
tager ca. 20 minutter og er en god mu-
lighed for at få en pause i hverdagen 
med fokus på noget andet end alt det, 
der ellers fylder.

Datoerne i marts, april og maj er:

 3. marts kl. 10.00

17. marts kl. 10.00

31. marts kl. 10.00

14. april kl. 10.00

28. april kl. 10.00

12. maj kl. 10.00

26. maj kl. 10.00 Nicolai
Tjenesten

SC
T

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

70 120 110
Sct. Nicolai Tjenestens medarbejdere
har tavshedspligt

føres ikke journaler eller kartoteker
kan henvende sig

Sct. Nicolai Tjenesten er et tilbud fra
Folkekirken

Billeder af gravsten på 
Tranbjerg kirkegård
Tranbjerg Lokalhistoriske Samling har i et 
stykke tid ønsket at registrere og fotogra-
fere gravstenene på Tranbjerg kirkegård 
med henblik på slægtsforskning m.m. 
Derfor har lederen af samlingen, Erik 
Moldt, efterlyst en fotograf til opgaven. 
Det er nu lykkedes. Fotograf Jacob Weis-
Fogh, Tranbjerg, vil i løbet af foråret gå i 
gang med at fotografere gravstenene.
Når den store opgave er fuldført, vil bil-
lederne blive lagt ind i en database og i 
lighed med billeder fra andre lokale for-
eninger, vil man kunne søge efter gravste-
der over næsten hele landet.
Menighedsrådet og kirkegårdslederen 
har naturligvis givet grønt lys for opga-
ven.

Kirkelauget ved  
Tranbjerg Kirke  
Påsken 2015
Kirkelauget holder kirken åben føl-
gende tider op til påsken:

Mandag 30. marts  kl. 15 – 17

Tirsdag 31. marts  kl. 15 – 17

Onsdag 1. april  kl. 15 – 17

Påskelørdag 4. april  kl. 15 – 17

Der er mulighed for en stille stund i 
kirken, hvor man kan tænde et lys og 
sætte det i døbefonten.  Kirkelauget 
byder på en varm drik i våbenhuset.

M v.h. Tranbjerg  Kirkelaug
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ÅRSTIDSCafé
Savner du at komme ud, eller må-
ske nogen at være sammen med 
over et måltid? 
Så er Tranbjerg Kirkes ÅrstidsCafé 
måske noget for dig. 

Vi mødes på udvalgte tirsdage – 
næste gang tirsdag den 14. april kl. 
18.00–ca. 21.00.

Vi begynder aftenen i kirken med 
lystænding og aftensang, hvorefter 
vi går i Sognegården og sammen 
nyder et aftensmåltid. 

Maden bliver leveret udefra. Pris 
100 kr. ekskl. drikkevarer, som kan 
medbringes eller købes. 

I Sognegården hører vi desuden et 
kort oplæg af en indbudt gæst.

Tranbjerg Kirkes ÅrstidsCafé hen-
vender sig til alle, enlige som par – 
vi håber på at se jer!

Tilmelding senest tirsdag den 7.  
april til Ulla Astrup 
tlf: 8629 5897 eller  
mail: u.k.astrup@webspeed.dk

Sognepræst David Kessel og

Sognepræst Anja Stokholm

Gud og spaghetti
Torsdag 19. marts kl. 17.00 ved 
Anette Brøndum

og

Torsdag 16. april kl. 17.00 ved 
Anja Stokholm

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! 

Børn gratis. Voksne: 30 kr. 

Ingen tilmelding.
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Lidt om Tranbjerg sogn, 
kirke og sognegård
Et nyt år er startet, et nyt menighedsråd 
har taget over, der blev indvalgt 5 nye 
medlemmer, et nyt menighedsråd med 
arbejdslyst til de kommende opgaver.
Det er glædeligt, at der er mange vel-
besøgte arrangementer i både kirke 
og sognegård. I kirken var der rigtig 
mange deltagere til såvel den levende 
adventskalender, som Gud og spaghet-
tigudstjenesterne, og mange velbesøg-
te søndagsgudstjenester i løbet af året. 
I Sognegården har vi haft en særdeles 
god nytårskoncert, hvor Sognegården 
var fyldt med tilhørere. Onsdagsforum 
har ligeledes mange velsøgte og spæn-
dende arrangementer. Pt. er vi i gang 
med fire spændende studiedage i sam-
arbejde med fire nabosogne: KOM OG 
VÆR MED! 
Tranbjerg sogn er fortsat i en rivende 
udvikling, hvor der ud over i kirke og 
sognegård foregår mange aktiviteter i 
skoler, spejdere, FDF, idrætsforening, 
og meget mere. Der bygges stadig nye 
huse og unge familier flytter til sognet. 
Da jeg flyttede til Tranbjerg i 1966, var 
der ca. 800 indbyggere i Tranbjerg sogn, 
og i dag er vi ca. 9.000 indbyggere.  Me-
nighedsrådet har netop fået udarbejdet 
en analyse om sognets udvikling i de 
kommende 10 år. Iflg. prognosen vil der 
være mellem 10 og 11.000 indbyggere i 
år 2023. Det giver mange udfordringer 
for kirken og sognegården, omkring 
højtiderne, jul, påske, pinse, barnedåb 
og konfirmationer, da er der ikke plads 
nok i kirken.
Vi, det gælder såvel præster, ansatte 
som menighedsråd, vil gerne give sog-
nets beboere en god og positiv oplevel-
se af de arrangementer, der er i kirke og 

sognegård. Vi vil også gerne forsøge at 
arrangere de aktiviteter, der efterspør-
ges i såvel kirke som sognegård.
Vi vil gerne høre din mening om, hvad 
synes du, der mangler af aktiviteter, 
kom frem med ønsker og spørgsmål, 
og vi vil gøre vort yderste for at efter-
komme ønsker til aktiviteter, der er til 
gavn og glæde for sognets beboere.
Der er også mange frivillige medarbej-
dere tilknyttet kirken og sognegårdens 
aktiviteter og arrangementer, men vi 
kan sagtens bruge flere, så hvis du har 
lyst til at være med, så ring til såvel præ-
ster som menighedsrådsmedlemmer 
og forhør om mulighederne.

Hør landsbyklokken lyder ned,
bebuder aftenfred,
småfuglen, før den går til blund,
end kvidrer lidt en stund.
I mosen kvækker højt en frø,
stærkt damper mark og sø,
nu klokken tier – aftnens fred
sig stille sænker ned.

Vagn Keseler
menighedsrådsformand

Leder du efter et gravsted 
på Tranbjerg kirkegård?
Er man i tvivl om, hvor en person ligger 
begravet på Tranbjerg kirkegård, er det 
nu muligt at finde gravstedets placering 
ved at søge på personens navn på inter-
nettet under www.findgravsted.dk.
Der er også et link fra Tranbjerg kirkes 
hjemmeside.
Anonyme gravsteder kan man i sagens 
natur ikke finde.

Ann-Lisbeth Frandsen, kirkeværge
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I samarbejde indbyder menig-
hedsrådene fra sognene Mårslet, 
Tranbjerg, Astrup og Tiset til fire 
spændende formiddage med 
foredrag og debat. 

Temaet for studiedagene 2015 er: 

Magt og afmagt i  
jødedom, kristendom  
og islam

Alle studiedage er lørdag formiddage 
fra kl. 9.30–12. 

Der kræves ikke særlige forudsætnin-
ger for at kunne være med. 

Prisen for alle foredrag er kr. 75,- og for 
et enkelt foredrag kr. 25,-.

I prisen er inkluderet kaffe og rund-
stykker.

Lørdag den 14. marts. Tranbjerg  
Sognegård

Lise Trap, sognepræst og forfatter

Magt og afmagt i mødet 
med død og sorg

I mødet med døden når menneskets 
magt sin grænse. Døden sætter os på 
plads, som dem, der kan meget, men 
ikke afskaffe døden. Samtidig afslører 
mødet med døden, at hvert enkelt men-
neske er unikt og uerstatteligt. Dermed 
møder vores gode hensigter over for 
den, der har mistet, også sin grænse.  
Vi kan ikke tage sorgen fra den anden, 
vi kan ikke trøste sorgen væk, vi er af-
mægtige i forhold til den andens sorg, 
men samtidig er der brug for omgivel-
sernes indlevelse.  

KIRKENS
STUDIEDAGE
2015

Lise Trap er sognepræst, tidl. fængsels-
præst og virksomhedspræst og har ud-
givet bøgerne:

Sorg – den dybeste ære glæden kan få.  
2010 

Hjertebånd – at leve med sine døde. 
2013
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Med venlig hilsen og på gensyn 

Shop-Amok  
Genbrugs børnetøj 0 - 10 år 

Butikken har åbent hver mandag fra kl. 15 til 17  
i sognegårdens kælder.  

Indgangen via stien bag Kvickly. 

Leje eller køb en smuk klassisk dåbskjole i Shop-Amok. 
Leje inkl. vask og strygning      200 kr.   
Køb af sløjfe til minde om dagen          50 kr. 
Køb af dåbskjole        500 kr. 
Køb af dåbsdragt        300 kr. 

Der er sund fornuft og god økonomi i at købe børnetøj i Shop-Amok.  
Vi har bunker af smart og godt tøj. Alt er grundigt sorteret og rent, så 
kun det bedste af det bedste kommer til salg.  

Se ind til os i Shop-Amok - du vil blive behageligt overrasket.     

Alt sengetøj  
og nattøj  

til baby og junior  
50% rabat 
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Igen i år er vi glade for at få besøg 
af Ole Brunsbjerg. 
Han evner at få aftenens deltagere 
til at høre og lade sig engagere i 
aftenens sange.

”I dette øjeblik meddeles 
det, at Montgomery har 
oplyst, at de tyske styrker  
i Holland, Nordvesttysk-
land – og i Danmark har 
overgivet sig.”

Sådan lød befrielsesbudskabet fra 
BBC i tusindvis af højttalere i Dan-
mark onsdag aften den 4. maj 1945 
– i år for 70 år siden.

Traditionen tro vil vi  
fejre denne aften med 
en sangaften i Tranbjerg 
Sognegård.

Tranbjergkoret har også lovet at 
komme og deltage med nogle 
sange.  

Kirkens organist Branko Djordjevic 
leder koret denne aften.

Der vil blive serveret kaffe og te, og 
derefter vil vi som vanligt sætte lys i 
vinduerne.

Unge som ældre skal også denne 
 aften være meget velkomne i 
 Sognegården.

Tranbjergkoret starter 4. maj sang-
aftenen kl. 19.30.

Ole Brunsbjerg
tidligere højskoleforstander for 
 Hadsten Højskole

.  
å 
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ALTID
GLÆDE

noget at

sig til
VI HOLDER ÅBENTNÅR DU HOLDER FRIHVERDAGE FRA 8:00 - 20:00LØR- OG SØNDAGE FRA 8:00 - 18:00

BAGERUDSALG HAR ÅBNET ALLE 
DAGE FRA KL 6:30

 TLF. 8733 6500

Altid 500 varer 
 til fast lavpris ]]

- SE DE MANGE GODE TILBUD I KVICKLY AVISEN
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